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  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي 

  
  
  
  

 1395بهار  42جغرافيا و توسعه شماره 

  18/04/1394: وصول مقاله 
  20/11/1394: نهايي  تأييد

  107- 126 :صفحات       
  

  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي
  استان كرمان : موردي ي مطالعه

  

  2،  شهناز محمدي نژاد1دكتر هادي ويسي
  

  چكيده
امنيت اجتماعي در هر كشور يا . باشد ميست و يكي از مهمترين ابعاد آن امنيت اجتماعي امنيت، ركن تداوم زندگي اجتماعي ا

جغرافيايي متأثر از عوامل مختلفي است كه در اين ميان، قاچاق مواد مخدر يكي از عواملي است كه تأثير بسيار زيادي بر كيفيت  ي منطقه
ي تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي در استان كرمان است كه به روش اين تحقيق به دنبال بررس. امنيت اجتماعي در جامعه دارد

و از دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  اي هكتابخان ي هاي مورد نياز تحقيق به شيوه داده. فضايي انجام شده است توصيفي و تحليل
)UNODC(هاي  شاخص. آوري شده است رماندهي انتظامي استان كرمان جمع، مركز آمار ايران، پليس آگاهي و دفتر تحقيقات كاربردي ف

ربايي و قتل با مقدار مواد مخدر كشف و ضبط شده و  ، آدم)زورگيري(ناامني اجتماعي يعني ميزان سرقت مسلحانه، سرقت به عنف 
به . ن مورد بررسي قرار گرفته استهاي استان كرما به تفكيك شهرستان 1386 – 1390هاي  سال ي قلمروهاي قاچاق مواد مخدر در فاصله

و براي تحليل فضايي  SPSSوابسته تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون در نرم افزار       متغي رمستقل و       متغي رمنظور بررسي رابطه ميان 
  افزار در نرم يابي معكوس فاصله و مدل تركيب خطي بدون وزن بندي امنيت اجتماعي استان كرمان از روش درون ها و تعيين پهنه داده

Arc GIS گيرد داراي جرائم  ميدهد مناطقي كه قاچاق مواد مخدر بيشتري در آنها صورت  مينتايج تحقيق نشان . استفاده شده است
شرقي استان كرمان كه مناطق تحت نفوذ قاچاقچيان و درگاه ورود  ي هاي نيمه كه شهرستان اي هبه گون. باشند ميامنيتي بيشتري نيز 

تري برخوردار  غربي از وضعيت امنيت اجتماعي نامناسب ي هاي نيمه نسبت به شهرستان ،در به داخل استان و كشور استمواد مخ
  . هستند
  .امنيت، امنيت اجتماعي، ناامني اجتماعي، قاچاق مواد مخدر :ها هواژكليد

                                                     
 hadiveicy@pnu.ac.ir                                                                                                )          نويسنده مسؤول( استاديار جغرافيا سياسي دانشگاه پيام نور -1
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
، محور زندگي اجتماعي و شرط تدوام آن 1امنيت

و به معناي ) 74: 1385 سالمي، باي ابراهيم(است 
 Oxford Advanced( "ايمني ازخطر يا نگراني احساس"

Learner’s Dictionary 2000: 1155( ،" حفاظت
جامعه از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهاي بنيادي 

رهايي نسبي از "و به معناي  )43: 1377 ماندل،( "آن
 بطور. است) Morz, 1980:105( "بخش تهديدات زيان

ت نخستين حق شهروندي و تأمين آن كلي، امني
ها در برابر شهروندان است و  ترين وظيفه حكومت مقدم

ترين مفهوم در زندگي اجتماعي و مدني  زيربنايي
امنيت با مفهوم توسعه، و ناامني با مفهوم . باشد مي

كه مناطق  اي هبه گون. ماندگي گره خورده است عقب
ارند، بهتري د ي هاي توسعه جغرافيايي كه شاخص

باشند و مناطق  ميداراي ضريب امنيتي بيشتري نيز 
نيافته جهان با مناطق ناامن  يافته و توسعه كمتر توسعه

امنيت داراي ابعاد گوناگوني است كه  .اند منطبق
كلي به  بطوراست و  "2امنيت اجتماعي"مهمترين آن، 

هاي  جامعه براي پاسداري از ارزش توانايي"معناي 
برابر پيشامدها و تهديدات واقعي و  بنيادين خود در

هر زمان كه وجود . )Hough, 2004: 106( "بالقوه است
تهديدكننده، منجر به       متغي ريا فقدان يك يا چند 

شود، موجبات ناامني اجتماعي را  "احساس ترس"
در اين . )76: 1385 باي سالمي، ابراهيم(كند  ميفراهم 

معه يكي از ميان، قاچاق و توزيع مواد مخدر در جا
كشور ايران . عوامل مهم در ايجاد ناامني اجتماعي است

به دليل موقعيت جغرافيايي خود كه در مجاورت 
مواد مخدر جهان،  ي بزرگترين توليد و صادركننده

يعني افغانستان است همواره در معرض تهديدات 
قاچاق مواد مخدر  ي اجتماعي زيادي از سوي حوزه

                                                     
1-Security 
2-Societal Security 

جنوب شرق ايران و  ي منطقهدر اين ميان . بوده است
استان كرمان به دليل نزديكي به افغانستان و موقعيت 
مناسب ژئوپليتيكي و ترانزيتي آن براي قاچاقچيان، در 

ي ها هگرو. امنيتي بيشتري است معرض تهديدات
                       ً                        قاچاقچي مواد مخدر عمدتا  داراي اسلحه هستند و با 

ي بزرگ داراي ها هگرو. كنند ميخود اسلحه حمل 
اسكورت، راهنما و راه پاك كننده هستند كه با خود 

ي ها هحتي گرو. كنند ميرا حمل  ها هجديدترين اسلح
قاچاقچي در كنار خريد و فروش مواد مخدر افيوني، 

در هنگام استراحت و . دهند ميقاچاق اسلحه نيز انجام 
وضعيت غيرعملياتي، بسياري از قاچاقچيان در درون 

 و حتي كمري يها هسحلا خود داراي هاي منزل
مجرمين قاچاقچي . ي جنگي انفرادي هستندها هاسلح

هاي مسلحانه،  مواد مخدر با اسلحه، ابايي از درگيري
اگرچه بايد . سرقت مسلحانه، قتل و آدم ربايي ندارند

هاي مسلحانه منشأ  توجه داشت كه تمام درگيري
گري ندارد اما تا حد زيادي با هم همپوشي  قاچاقچي

قاچاق مواد  تأثير اين تحقيق به دنبال بررسي. ددارن
  . مخدر بر امنيت اجتماعي استان كرمان است

  
  تحقيق ي پيشينه

قاچاق مواد مخدر و  ي تحقيقات مختلفي در زمينه
ناركو و . هاي برآمده از آن انجام شده است ناامني

معتقدند كه ميان قاچاق مواد مخدر ) 1991(همكاران 
   .مستقيمي وجود دارد ي هو افزايش جرم رابط

در خصوص قاچاق مواد مخدر در ) 2013(بهرا 
مركزي و تهديدات امنيتي آن تحقيق  كشورهاي آسياي

كرده است و به اين نتيجه رسيده كه كشورهاي اين 
المللي مواد مخدر  تجارت بين  منطقه قرباني نوعي

و تهديدات امنيتي زيادي را از اين حوزه هستند 
  . دان متحمل شده
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  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي 

دهد  مي، نشان )2013( نتايج تحقيق سينگ و نونس   
كه تجارت مواد مخدر در شمال شرق هند باعث 
گسترش تروريسم و تهديدات امنيتي در اين منطقه از 

در ) 2011(پيازا، بوگراكوس و دنيلي  .جهان شده است
تحقيقاتي جداگانه رابطه ميان قاچاق مواد مخدر و 

بررسي  "1ناركوـ تروريسم" تروريسم را با نام اصطالح
اند و همگي بر همگرايي و همبستگي ميان اين دو  كرده
   .اند تأكيد كرده      متغي ر

، )1385(باي سالمي  هاي داخلي، ابراهيم پژوهش در   
به موقعيت ژئوپليتيك و ناامني اجتماعي توجه كرده و 

هاي خواف و  موردي خود را شهرستان  ي مطالعه
وي معتقد . ان انتخاب كرده استرشتخوار در شرق اير

است كه ميان موقعيت ژئوپليتيكي و ميزان ناامني 
ياوري بافقي و . معناداري وجود دارد ي اجتماعي رابطه

به تعيين تأثير قاچاق مواد مخدر بر ) 1389(همكاران 
اند  اند و به اين نتيجه رسيده امنيت ملي ايران پرداخته

 ي نعت از توسعهكه قاچاق مواد مخدر از طريق مما
عد فرهنگي امنيت ملي                              انساني، بيشترين تأثير را بر ب 

همين موضوع، مورد پژوهش . ايران داشته است
نيز بوده است و تأكيد دارد كه قاچاق ) 1377(پناه  حق

مواد مخدر از افغانستان اثرات منفي زيادي بر امنيت 
  . ي ايران دارد  ّمل 

ين تأثير در مقياس كوچكتري ا) 1390( احمدزاده
را در استان خراسان رضوي بررسي كرده است و معتقد 
است كه مجاورت جغرافيايي اين استان با افغانستان 

رضوي  و پايداري براي خراسان اساسي هاي باعث چالش
تر به تحقيق حاضر در  در تحقيقي نزديك. شده است

، امنيت )1392(كرمان، كتابي و ديگران  خصوص استان
هاي آن را در ميان شهروندان استان  ت             و شناخت اولوي 

اند و مفاهيم امنيت وجودي، امنيت  كرمان بررسي كرده
رفاهي و امنيت معنابخش را در سه سطح مركز 

                                                     
1 - Narco-terrorism 

بافت، (، نيمه پيرامون )كرمان، رفسنجان و سيرجان(
مورد ) كهنوج، بم و جيرفت(و پيرامون ) بردسير و زرند

نيازهاي امنيتي  آنان معتقدند كه. سنجش قرار داده اند
پيرامون و پيرامون  ي در مناطق سه گانه مركز، نيمه

  . متفاوت است
هاي فوق بر تأثيرگذاري        ً            تقريبا  تمامي پژوهش

تأثير منفي بر امنيت (قاچاق مواد مخدر بر ناامني 
در تحقيقات . اند تأكيد كرده) اجتماعي و امنيت ملي

تبهكاري ي ها هخارجي، بيشتر بر تأمين منابع مالي گرو
قاچاق مواد مخدر و ارتباط  ي و تروريستي از حوزه

تنگاتنگ اين دو حوزه تأكيد شده است و در تحقيقات 
هاي قاچاق  كانون داخلي بر موقعيت مكاني و نزديكي به

و تأثير آن بر امنيت ايران و يا ) افغانستان(مواد مخدر 
در . هايي از ايران بحث و بررسي شده است بخش

، از زاويه ديگري تأثير قاچاق مواد مخدر تحقيق حاضر
بر امنيت به ويژه امنيت اجتماعي در يكي از مناطق 
اصلي ترانزيت قاچاق مواد مخدر در ايران و حتي 
جنوب غرب آسيا، يعني استان كرمان، مورد بررسي 

ها و آمارهاي  قرار گرفته است كه با اتكا بر شاخص
ي رسمي و از نهادها كننده اجتماعي جرائم ناامن

تخصصي در پي سنجش و ارزيابي مكاني ـ فضايي اين 
اين در حالي است كه  تحقيقات پيشين، . تأثير است

از ساكنان  اي هپرسشنام  يها ه     ً             عمدتا  مبتني بر داد
بدون (مورد مطالعه و يا تحليل كيفي و ذهني  ي منطقه

 ي محقق بوده و در برخي موارد از مرحله) اتكا بر آمار
  . اند رح مسأله فراتر نرفتهادعا و ط

  
  مباني نظري تحقيق

ترين  مينياز به امنيت و رفتار امنيت جويانه، قدي
ترين اهداف  كنش او از حياتي نياز آدمي و انگيزه

، اي هاجتماعي انساني در اشكال مختلف خانوادگي، قبيل
اما به . امپراتوري، حكومت و نظام جهاني بوده است

دار، كاوش نظري  كهن و ريشه رغم اين نيازمندي عيني
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و واكاوي ابعاد مختلف آن قدمت چنداني ندارد و از 
بيستم مورد توجه قرار گرفته است  ي دوم سده ي نيمه

امنيت داراي معاني گسترده، . )74- 75: 1385 رنجبر،(
است و داراي ابعاد و وجوه گوناگون  اي همبهم و پيچيد

آنها امنيت  كه مهمترين)Art,1993:820-822( باشد مي
امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي،  فردي،امنيت غذايي،

 امنيت فرهنگي، امنيت اكولوژيكي، امنيت سايبري،
از . المللي است بين  ي و امنيت        ّامنيت مل  امنيت داخلي،

هاي منتشر شده درباره امنيت،  ميان ادبيات و پژوهش
است كه  "1ملي امنيت"بيشترين مباحث درباره 

در . گردد مي جنگ سرد بر ي ي آن به دورهاصل ي ريشه
ي و منظور از                                   ّاين دوره، منظور از امنيت، امنيت مل 

امنيت نظامي و سخت بود كه بر پايداري  ،امنيت ملي
ده كنن حكومت و كشور و عوامل تهديدكننده و ناامن

اما پس از جنگ . بقاي كشور و حكومت تأكيد داشت
سترش زيادي ي و فردي امنيت گسرد، ابعاد اجتماع

و بر امنيت نرم و غير نظامي تأكيد شد كه از آن  يافت
 ,Behera(شود  ميياد  "2امنيت اجتماعي"به عنوان 

2013: 229 Bilgin, 2003: 203.(  والت معتقد است
عواملي كه باعث كاهش و مخدوش شدن چسبندگي و 

 ي شود عوامل تهديدكننده ميانسجام ذهني جامعه 
اولسن و . )Walt,1991:213(امنيت اجتماعي است 

همكاران معتقد هستند كه امنيت اجتماعي حد واصل 
پايدار، امنيت انساني و مديريت  ي امنيت ملي، توسعه

و ربيعي تأكيد  )Olsen et al,2007:69(بحران است 
دارد كه امنيت اجتماعي مبناي قضاوت در مورد ميزان 

نايي وجود امنيت به مفهوم كلي در جامعه بوده و توا
 .)149: 1383 ربيعي،(شود  ميدولتها با آن سنجيده 

رسد كه زيربناي امنيت ملي و پايداري  ميبه نظر 
ي بدون امنيت         ّامنيت مل . جامعه، امنيت اجتماعي است

                                                     
1- National Security 
2- Societal Security 

اجتماعي ميسر نيست و امنيت اجتماعي مقدم بر 
ي بوده و مهمترين بعد امنيت در مقياس فرو         ّامنيت مل 

  . باشد ميي   ّمل 
ن بار مكتب كپنهاگ، امنيت اجتماعي را نخستي

مطرح كرد و آن را يكي از ابعاد  3توسط بري بوزان
بوزان معتقد است كه . پنجگانه امنيت ملي معرفي كرد

امنيت اجتماعي به قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان، 
ت و عرف ملي با شرايط قابل                  فرهنگ، مذهب و هوي 

در اين . )34: 1389 بوزان،(قبولي از تحول مربوط است 
مكتب، امنيت اجتماعي بر اين اساس استوار است كه 
هر چه تمايزات بين ما و ديگران كمتر و يا قابل حل تر 
باشد، احتمال بروز ناامني اجتماعي پايين تر است و 
بالعكس هر چه تمايزات و تفاوت ميان ما و ديگران 

ه چرا ك. بيشتر باشد، احتمال افزايش ناامني باالتر است
هر يك از طرفين براي حفظ هويت خويش قصد دارد 

ي ابراز هويت طرف مقابل جلوگيري كند و ها هاز شيو
هاي قدرت بيشتري در دست  بالطبع هر طرف كه اهرم

. )69: 1388 نويدنيا،(تر خواهد بود  داشته باشد موفق
امنيت اجتماعي از  ي تي و قومي به مقوله        نگرش هوي 

تأكيد قرار گرفته است  سوي مك سوئيني نيز مورد
)McSweeny,1996:88-93( .  

ت، مهاجرت و منشور    هوي "ويور در كتاب  اما ال
معتقد است كه برداشت بوزان " 4جديد امنيت در اروپا

از امنيت اجتماعي، ناقص و سست بنياد است و امنيت 
به . ي فدا كرده است                           ّاجتماعي را در قبال امنيت مل 

ي در كنار امنيت اقتصادي، ويور امنيت اجتماع ي عقيده
سياسي، نظامي و زيست محيطي قابل طرح نيست، 

  ).Weaver,1993(تراز امنيت ملي است  بلكه هم
در اين زمينه، نويدنيا، امنيت اجتماعي را پناهي  
مندي از آن، آسودگي و  داند كه اجتماعات با بهره مي

                                                     
3- Barry Buzan 
4- Identity, m1igration and the new security agenda in Europe 
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  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي 

توانند در سايه آن به  ميكنند و  ميآرامش خاطر پيدا 
ورات خويش بپردازند و تصوير زندگي اجتماعي را به ام

پس . )80: 1388 نويدنيا،(شكل دلخواه خود رقم بزنند 
امنيت اجتماعي، برخالف مكتب كپنهاگ به تهديدات 

هاي ديگر  ت                       يابد و در مقابله با هوي  ميهويتي تقليل ن
هايي چون زبان، آداب  حراست از ويژگي. شود ميمعنا ن

دين تنها كار ويژه امنيت اجتماعي و رسوم، مناسك، 
نيست بلكه امنيت اجتماعي با هر نوع هزينه تعامالت 

شود آسودگي  مياجتماعي درگير خواهد بود كه موجب 
 نويدنيا،(اجتماع و اعضاي آن از دست برود  و آرامش

هاي  بنابراين، از حيث نظري، ناهنجاري .)80 :1388
 موادمخدر، عنف،گسترش اجتماعي،قتل،سرقت،سرقت به

ت در بحث امنيت        هاي هوي  منازعات قومي و بحران
از . )149- 150: 1383 ربيعي،( باشند مياجتماعي مطرح 

توانيم امنيت اجتماعي  ميتر، ما  رو،در تعبيري عيني اين
نظم  ي را آن بخش از امنيت بدانيم كه دربرگيرنده

جمعي و آرامش خاطر در  يعمومي، فضاي ايمن زندگ
و باعث پايداري جامعه  روزمرگي است  يها       فعالي ت

  . شود مي
تواند باعث بر هم زدن امنيت  مييكي از موارد كه 

. اجتماعي و آرامش رواني جامعه شود، مواد مخدر است
بر كسي پوشيده نيست كه استعمال مداوم ماده افيوني 

تواند براي انسان و  ميمخدر چه پيامدهاي ناگواري 
استعمال مواد مخدر، آزادي، . دجامعه انساني داشته باش

اراده، شرف، استقالل، تفكر، نشاط و اميد را از انسان 
گيرد انسان را تبديل به فردي بيمار، ضعيف، رنجور،  مي

ها تنها بخش  اين ويژگي. كند مينااميد، سربار و وابسته 
مسأله تنها فردي . كوچكي از يك فاجعه بزرگ است

مسأله زماني . نيست بلكه تهديد يك جامعه است
شود كه مفهوم قاچاق مواد مخدر و تجارت  ميتر  بغرنج

. گيرد ميغير رسمي و اقتصاد پنهان مواد مخدر شكل 
كنندگان مواد مخدر خود حاصل  عبارت ديگر، مصرف به

تري به نام قاچاق مواد مخدر هستند  شومي  هيك پديد
كه در انتهاي يك شبكه از سلسله جرايم سازمان يافته 

در اين زمينه والت معتقد است كه يكي . گيرند ميار قر
از عوامل اصلي ايجاد ناامني غير نظامي، قاچاق مواد 

قاچاق مواد مخدر، . )Walt, 1991: 213(مخدر است 
المللي است كه خود منشأ  بزرگترين جرم با ابعاد بين
عبور و مرور غير مجاز از . بسياري از جرائم ديگر است

ه و ارتكاب قتل و جنايت براي حفظ مرزها، حمل اسلح
و انتقال موفق مواد، گروگان گيري، پول شويي، خروج 
ارز غير مجاز، سرقت، ايجاد رعب و وحشت توسط 

از جمله مصاديق اين جرايم ... قاچاقچيان مسلح و 
است كه ضمن وقوع آنها امنيت و احساس امنيت 

گيرد  مياجتماعي شهروندان به شدت تحت تأثير قرار 
كلي، توليد و  بطور. )609: 1389ياوري بافقي و ديگران،(

قاچاق مواد مخدر از افغانستان براي خود و براي 
همسايه و حتي ساير كشورهاي جهان يك  يكشورها

قاچاق . خطر بزرگ و يك تهديد بزرگ امنيتي است
ها،  مواد مخدر خطر بزرگي براي سالمت و رفاه انسان

وايي و استقالل كشورها ها، حكمر دموكراسي،ثبات ملت
و تهديد جدي براي امنيت عمومي، امنيت اجتماعي و 

  . امنيت ملي كشورها است
  

  ها مواد و روش
اين تحقيق از نوع كاربردي است كه به روش 

 ي فرضيه. توصيفي و تحليل فضايي انجام شده است
ميان مناطق جغرافيايي و "تحقيق اين است كه 

 ي ناامني اجتماعي رابطه مسيرهاي قاچاق مواد مخدر با
ي مورد نياز تحقيق به ها هداد. "معناداري وجود دارد

اي و از دفتر مواد مخدر و جرم سازمان  كتابخانه ي شيوه
، مركز آمار ايران، پليس آگاهي UNODC(1(ملل متحد 

و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان 
 . كرمان اخذ شده است

                                                     
1-United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

اجتماعي يعني  امنيت ي هزنند هاي برهم شاخص
ميزان مواد مخدر كشف و ضبط شده، سرقت به عنف 

ربايي و قتل در فاصله  ، سرقت مسلحانه، آدم)زورگيري(
سال به تفكيك  5 به مدت 1386 –1390هاي  سال

هاي استان كرمان مورد تجزيه و تحليل قرار  شهرستان
هاي  الزم به توضيح است كه شهرستان. گرفته است

تأسيس استان كرمان به دليل نبود آمار تفكيكي ال جديد
مورد بررسي قرار نگرفته و فضاي جغرافيايي آنها در 

محاسبه گرديده  ،اند هايي كه از آنها جدا شده شهرستان
و نمايش فضايي آنها  ها هبراي تجزيه و تحليل داد. است
با . استفاده شده است Arc GISو  SPSSافزارهاي  از نرم

، ميانگين، انحراف معيار و SPSSفزار ا رماستفاده از ن
له سا ي جرائم امنيت اجتماعي پنجها هداد واريانس

هاي استان كرمان محاسبه شده و سپس با  شهرستان
پنج ساله،  ي ي دورهها هاستفاده از ميانگين داد

همبستگي ميان ميزان مواد مخدر كشف شده در 
ت هاي استان كرمان با ساير جرائم امني شهرستان

براي اين منظور . اجتماعي استان محاسبه گرديده است
ضريب . از همبستگي پيرسون استفاده شده است

هاي پركاربرد است كه  همبستگي پيرسون از روش
يا  اي فاصله      متغي رجهت تعيين ميزان رابطه بين دو 

  .شود مينسبي استفاده 
ها و تحليل فضايي  به منظور نمايش فضايي داده

يابي  و از روش درون ArcGIS 10افزار  آنها از نرم
هاي  براي هر يك از شاخص) 1IDW(فاصله  معكوس

يابي  روش درون. امنيت اجتماعي استفاده شده است
يابي  هاي درون ترين روش فاصله يكي از معمول معكوس

در سطوح فضايي است كه اساس آن بر اين فرض 
بر استوار است كه در يك سطح فضايي، اثر يك پارامتر 

نقاط اطراف يكسان نبوده و نقاط نزديك تر بيشتر و 
به عبارت ديگر، با . نقاط دور كمتر تحت تأثير است

                                                     
1-Inverse Distance Weighted 

افزايش فاصله، ميزان تأثير پارامترها در برآورد واحد 
اين روش زمين آمار، مقادير . يابد ميسطح كاهش 

مجهول را بر اساس مقادير معلوم بر مبناي فاصله 
يش فضايي جديدي از كل سطوح كند و نما ميمحاسبه 

با نهايي،  ي در مرحله. دهد ميمورد مطالعه ارائه 
ها بر اساس  استاندارد هر يك از شاخص ي محاسبه نمره

 z_scoreكه در آن  SD�z_score=x−x فرمول
 �xمقدار شاخص مورد نظر، xاستاندارد،  ي نمره

 اه هانحراف معيار استاندارد داد  SDها و ميانگين داده
تركيب "هاي الزم را براي استفاده از مدل  است، داده

 ها هها و ادغام نقش براي تلفيق داده ”خطي بدون وزن
روش تركيب خطي بدون وزن يكي از . مهيا شد

هاي متداول در ارزيابي چندمعياره است و زماني  روش
ا و معيارها اولويت و برتري نسبت به ه كه شاخص

در . شود مياستفاده ) ستندبدون وزن ه(يكديگر ندارند 
نهايي امنيت اجتماعي  ي نهايت با اين روش، نقشه
  .استان كرمان تهيه شده است

  
  ي تحقيقها هيافت

امنيت اجتماعي و عمومي استان كرمان تحت تأثير 
سطح سواد، ميزان درآمد، . عوامل گوناگوني است

بيكاري و اشتغال، نوع شغل، سن، جنسيت، تراكم 
هاي  ت جغرافيايي و برخي ويژگي، موقعي     جمعي ت

ها عامل ديگر بر امنيت اجتماعي و  فرهنگي و ده
ـ به مانند ساير مناطق جغرافيايي  عمومي استان كرمان

در اين ميان نقش قاچاق مواد مخدر . ديگر ـ تأثير دارد
بسيار برجسته و بيش از ساير عوامل است كه 

هاي ناامني اجتماعي ديگري نظير سرقت  شاخص
) زورگيري(لحانه، آدم ربايي، قتل و سرقت به عنف مس

  . را گسترش داده است
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  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي 

  قاچاق مواد مخدر  -1
وان بزرگترين توليدكننده و افغانستان به عن     
) ترياك و مشتقات آن(مطلق مواد مخدر  ي كنندهصادر

اين كشور با ايران . در جهان در همسايگي ايران است
و به دليل ضعف  كيلومتر مرز مشترك دارد 936

زايي، عمده  ها و ناتواني حكومت در اشتغال زيرساخت
درآمد خانوارهاي اين كشور به ويژه در مناطق جنوب و 

هلمند، قندهار، فراه و (جنوب غربي اين كشور 
. از راه كشت و توليد قاچاق مواد مخدر است) ننگرهار

كشت خشخاش و توليد ترياك و مشتقات آن، سهل 
و درآمدزا ترين شغل براي مردم اين الوصول ترين 

بر اساس گزارش دفتر مواد مخدر و جرم . منطقه است
، افغانستان كشوري 2014سازمان ملل متحد در سال 

درصد از مواد مخدر ترياك و  90است كه در حدود 
  كند  ميمشتقات آن را در جهان توليد 

)UNODC,2014:6.(   
نندگان ترياك بزرگترين بازار هدف توليد و صادرك    

درصد  83بيش از . در افغانستان، كشور ايران است
درصد هروئين قاچاق شده از  45ترياك و حدود 

. )UNODC,2011:5,23(شود  ميافغانستان وارد ايران 
بيشترين تأثير قاچاق مواد مخدر در پيرامون افغانستان 
در استان سيستان و بلوچستان و استان كرمان در 

ورود  ي ن سيستان و بلوچستان دروازهاستا. ايران است
مواد مخدر به بازار بزرگ ايران است و استان كرمان 

وبلوچستان  استان سيستان واسط و اتصال ي نقش حلقه
. با ساير نقاط مركزي، غربي و حتي جنوبي كشور است

موقعيت جغرافيايي مناسب استان كرمان باعث شده 
وقعيت مناسب چيان مواد مخدر از اين م است تا قاچاق

مكاني استفاده كنند و از فضاي استان كرمان به عنوان 
مواد مخدر و به عنوان داالن ترانزيتي  ي كننده پخش

  . مواد مخدر به ساير نقاط كشور بهره ببرند
درصد از كل مواد مخدر كشف و ضـبط   28بيش از 

در اسـتان سيسـتان و   ) 1390تـن،   494(شده كشـور  
اما اين مقدار كشف شده، . استبلوچستان اتفاق افتاده 

. درصد كل مواد مخدر وارد شده به كشور است13فقط 
از اسـتان سيسـتان و   ) تن 910(درصد مواد مخدر  87

هــاي بعــدي وارد  بلوچســتان عبــور كــرده و بــه اســتان
در اين ميان استان كرمان با اسـتان سيسـتان   . شود مي

) كيلـومتر  580(بلوچستان بيشترين خط مرزي را دارد 
ــا منــاطق اســتان سيســتان   و منــاطق شــرق اســتان ب

هاي فرهنگي، مذهبي و   بلوچستان در بسياري از ويژگي
عالوه بر آن استان كرمـان بـه   . اجتماعي همسنخ است

هـاي توليـد    لحاظ موقعيت جغرافيايي پل ميان كـانون 
مواد مخدر و مناطق غرب ايران و حتـي جهـان مغـرب    

 910كـه از ميـزان    اي هبه گون. آيد ميزمين به حساب 
تن مواد مخدري كـه از اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان     

) درصد 70بيش از (شود بخش عظيمي از آن  ميخارج 
بـر همـين اسـاس پـس از     . شـود  ميوارد استان كرمان 

استان سيستان و بلوچستان بيشترين مقدار مواد مخدر 
 123(كشف و ضبط شده متعلق به استان كرمان است 

  .)2و  1شكل ( )1388ركز آمار ايران،م() 1388تن، 
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  1390-1388هاي  ن در سالنمودار مقدار مواد مخدر كشف شده در ايرا: 1شكل 
   1388- 1390ي مركز آمار ايران، سالنامه آماري كشور،ها هبر اساس داد گاننگارند: ترسيم  تهيه و

  
  

  
  1390- 1388پراكنش ميزان مواد مخدر كشف و ضبط شده كشور ميانگين  ي نقشه: 2شكل 

  1388-1390آماري كشور،  هاي مركز آمار ايران، سالنامه بر اساس داده گاننگارند: ترسيم  تهيه و
  

واضح است كه ورود حجم عظيم مواد مخدر به 
استان و توزيع اين مواد در سطح استان و به تبع آن 
                           ً                       ورود افراد قاچاقچي كه عمدتا  از افراد شرور و مطرود 

هاي  امنيتي و ناهنجاري تواندمشكالت جامعه هستند مي

به لحاظ وضعيت درون . اجتماعي زيادي را ايجاد كند
هاي شرقي استان كرمان، اولين اليه  استاني، شهرستان

بر اين . برخورد و جوالنگاه قاچاقچيان مواد مخدر است
 ي هاي استان كرمان كه در نيمه اساس، در شهرستان
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شرقي استان قرار دارند و در شرق ارتفاعات جبال بارز، 
كلي در شرق ارتفاعات  بطورار و الله زار و كوههاي هز

  اند حجم بيشتري از  مركزي استان كرمان قرار گرفته
  

مواد مخدر توسط نيروي انتظامي كشف شده است 
اين شاخص خود بيانگر اين است كه در اين ). 3شكل (

  . شود ميمناطق مواد مخدر بيشتري توزيع و تجارت 
  

 
  )ي مركز آمار ايرانها هبر اساس داد( 1390-1386هاي  مقدار مواد كشف شده در سال ي نمودار ميانگين ساالنه: 3شكل 

  1386- 1390هاي مركز آمار ايران، سالنامه آماري كشور، بر اساس داده گاننگارند :ترسيم  تهيه و
  

يابي شده مقدار مواد مخدر  تحليل درون 4در شكل 
كشف شده توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي نشان 

دهد كه بيشترين مقدار مواد كشف شده در  مي
كرمان صورت گرفته  شرقي استان ي هاي نيمه شهرستان

هاي  دهد كه شهرستان مياين مسأله نشان . است

كرمان، بم و كهنوج كه در مناطق پست و هموار شرقي 
قرار دارند و در نزديكي استان سيستان و بلوچستان 

جغرافيايي  فضاي هستند،قاچاقچيان براي اهداف خود از
  . بيشتري برده اند ي ها بهره اين شهرستان
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  1386- 1390مقدار مواد كشف و ضبط شده توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي در سطح استان كرمان  ي نقشه: 4شكل 

  1386- 1390هاي مركز آمار ايران، سالنامه آماري كشور، بر اساس داده گاننگارند :ترسيم  تهيه و
  

  مسلحانه سرقت  -2
بر اساس آمار پليس آگاهي و دفتر تحقيقات كاربردي   

فرماندهي انتظامي استان كرمان، بيشترين ميزان 
شرقي و  ي هاي نيمه سرقت مسلحانه در شهرستان

. انجام شده است 1386 – 1390هاي  جنوبي در سال
  هاي بم، كهنوج، جيرفت و عنبرآباد بيشترين شهرستان

  

 اند و بعد از را داشتهسرقت مسلحانه  تعداد
در . هاي نام برده شهرستان كرمان قرار دارد شهرستان

نزديك  1390شهرستان بم، پنج سال منتهي به سال 
سرقت مسلحانه صورت گرفته است كه در  140به 

هاي استان كرمان بيشترين مقدار است  ميان شهرستان
  ). 5شكل (

  
  

  
  1386-1390هاي استان كرمان  رستاننمودار تعداد سرقت مسلحانه در شه: 5شكل 

1392 ،پليس آگاهي و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمانهاي  بر اساس داده گاننگارند :ترسيم  تهيه و
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  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي 

هاي بم،  بر اساس آنچه كه پيشتر آمد شهرستان
جيرفت، كهنوج، كرمان داراي بيشترين مقدار مواد 

روهاي امنيتي ايران مخدر كشف و ضبط شده توسط ني
دانيم كه شهرستان عنبر آباد يكي از  ميما . بوده است

اگرچه . مناطق پرترافيك براي قاچاق مواد مخدر است
آمارهاي كشف و ضبط مواد مخدر در اين شهرستان 
زياد نيست اما به دليل كمي وسعت و جديد التأسيس 
بودن شهرستان و كمبود امكانات امنيتي و انتظامي، 

  دهد اما سرقت ي كمتر از مورد انتظار نشان ميآمار
  

در هر صورت، . مسلحانه اين شهرستان آمار بااليي دارد
عجيبي با  بطوربررسي آمارهاي سرقت مسلحانه نيز 

مناطق پر رونق قاچاقچيان انطباق زيادي نشان 
مشخص است اين است  6آنچه كه از شكل . دهد مي

هاي  سرقتشرقي استان كرمان به لحاظ  كه نيمه
 ي مسلحانه انجام شده تراكم بيشتري را نسبت به نيمه

اين مسأله بيانگر آن است كه . دهد ميغربي نشان 
هاي مسلحانه  قاچاق موادمخدر و سرقت ميان قلمروهاي

  . همبستگي و انطباق زيادي وجود دارد
  

  
  1386- 1390نقشه سرقت مسلحانه در استان كرمان : 6شكل 

  1392، هاي پليس آگاهي و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمان بر اساس داده گاننگارند :  ترسيمتهيه و 
  

  ربايي آدم -3
در شاخص امنيتي آدم ربايي در استان كرمان، 

هاي  وضعيت تا حد زيادي مشابه شاخص سرقت
تا  1390هاي  در ميان سال. مسلحانه در استان است

ي ها هدم ربايي توسط گروبيشترين ميزان آ 1386
  . بم اتفاق افتاده است تبهكار و اشرار در شهرستان

  

نفر در اين شهرستان در  150ها به  ربايي مجموع آدم
پس از بم، شهرستان كهنوج با . رسد اين دوره زماني مي

كرمان، . مورد داراي بيشترين آدم ربايي بوده است 91
استان هاي  جيرفت و رودبار جنوب ديگر شهرستان

ربايي را ثبت  بااليي از آدم                  ً هستند كه رقم نسبتا  
  ). 7شكل (اند  كرده
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  1386- 1390هاي استان كرمان نمودار آدم ربايي شهرستان: 7شكل 

  1392، هاي پليس آگاهي و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمان بر اساس داده گاننگارند:  ترسيمتهيه و 
  

هايي كه بيشترين  ، شهرستان8شه بر اساس نق
آنهايي هستند كه بيشترين  ،اند ربايي را داشته آدم ميزان
 ي در محدوده. اند وضبط مواد مخدر را نيز داشته كشف

  زرند،شهر بابك، بردسير، بافت، رفسنجان هاي شهرستان
  

ربايي رخ داده است كه اين  و راور كمترين ميزان آدم
اي مسلحانه و كشف مواد ه موضوع با تعداد كم سرقت

 ي هاي نيمه ها نسبت به شهرستان مخدر اين شهرستان
  . شرقي انطباق دارد

  

  
  1386- 1390نقشه آدم ربايي در استان كرمان: 8شكل 

1392، هاي پليس آگاهي و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمان بر اساس داده گاننگارند:  ترسيمتهيه و 
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  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي 

  عمدقتل  -4
ترين شاخص جرم در بحث ناامني  قتل عمد مهم
بررسي شاخص قتل عمد در . اجتماعي است

دهد كه بيشترين  ميهاي استان كرمان نشان  شهرستان
. ميزان قتل در شهرستان كرمان اتفاق افتاده است

هاي جرايم امنيتي،        ً                  تقريبا  در بسياري از شاخص
ه بر عالو. شهرستان كرمان داراي آمار بااليي است

هاي جرم خيز شرقي  موقعيت مكاني و نزديكي به مكان
فروملي و فراملي و موقعيت گذرگاهي آن، ميزان باالي 

شهر كرمان نسبت       جمعي تشهرستان و تراكم       جمعي ت
گيري اين وضعيت  به ساير شهرهاي استان در شكل

متراكم و       جمعي تطبيعي  بطور. تأثير نبوده است بي
دهد و ممكن  عي را افزايش ميهاي اجتما انبوه، تنش

  است جرائم امنيت اجتماعي بيشتر در آن منطقه رخ 
  

در شاخص قتل عمد نيز پراكنش آن در سطح . دهد
استان همچنان تا حد زيادي از الگوي قاچاق مواد 

و پيامدهاي آن ) كشف و ضبط مواد مخدر(مخدر 
  . كند تبعيت مي ربايي مسلحانه و آدم سرقت

مان، بم، جيرفت، عنبر آباد و هاي كر شهرستان
كهنوج در مناطق شرقي استان داراي باالترين مقدار و 

هاي نيمه غربي نظير راور، زرند، بردسير،  شهرستان
بافت، شهر بابك و رفسنجان داراي كمترين ميزان 

مورد قتل عمد در شهرستان شهر  25اما ثبت . است
از حوادث عجيب اين شهرستان  1386بابك در سال 

ست كه نمودار اين شهرستان را كمي باال نشان ا
هاي بعد در اين  اين در حالي است كه در سال. دهد مي

مورد قتل اتفاق نيفتاده است  2شهرستان بيشتر از 
 ).   9شكل (

  

  
  1386-1390نمودار تعداد قتل در شهرستانهاي استان كرمان: 9شكل 

  1392، يس آگاهي و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمانهاي پل بر اساس داده گاننگارند:  ترسيمتهيه و 

  

يابي شده قتل عمد در استان  الگوي نقشه درون
شرقي استان  ي دهد كه در نيمه ميكرمان نيز نشان 

كرمان قتل عمد بيشتري نسبت به نيمه غربي رخ داده 
  هاي عمد سال چه در اين ميان تعداد قتل اگر. است

  

هاي عمد شهرستان  شهر بابك و تعداد قتل 1386
باعث شده تعداد  1387و  1386هاي  سيرجان در سال

غربي استان نيز كشانده  ي بيشترين قتل عمد تا نيمه
  ). 10شكل (شود 
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  1386- 1390نقشه پراكندگي قتل در استان كرمان: 10شكل 

  1392، تر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمانهاي پليس آگاهي و دف بر اساس داده گاننگارند :ترسيم تهيه و 
  

  )زورگيري(سرقت به عنف  - 5
يكي از جرايمي كه موجب بروز ناامني در سطح 

شود سرقت به عنف يا دزدي از طريق زور،  ميجامعه 
در حقيقت، سرقت . اجبار، ارعاب و اعمال خشونت است

ي ها هلفؤهاي اجتماعي و از م به عنف يكي از آسيب
ناامني اجتماعي است كه آرامش و آسايش شهروندان 
را به مخاطره افكنده و باعث احساس دلهره و احساس 

مالي و تشويش اذهان عمومي  جاني، عدم امنيت
  . گردد مي

بررسي آمار سرقت به عنف در استان كرمان نشان 
دهد كه بيشترين ميزان وقوع جرائم سرقت به عنف  مي

بديهي است كه مقدار . رمان استمربوط به شهرستان ك
در . باشد ميبسيار زياد آن مربوط به شهر كرمان 

- 1390هاي  عنف درسال سال سرقت به 5مجموع 
فقره جرم در شهرستان كرمان  1400بيش از  1386

صورت گرفته است كه اين شهرستان در اين جرم 
بسيار  ي هاي استان از فاصله نسبت به ساير شهرستان

  .  دار استزيادي برخور
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  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي 

  
  1386- 1390هاي استان كرمان نمودار تعداد سرقت به عنف در شهرستان: 11شكل 

  1392، هاي پليس آگاهي و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمان بر اساس داده گاننگارند: ترسيم تهيه و 
  

هاي كهنوج، بم و جيرفت پس از شهرستان  شهرستان  
عنف را به خود  وقوع سرقت به كرمان بيشترين
  شرقي استان و  ي اند كه همگي در نيمه اختصاص داده

  

 ي در نيمه .هاي قاچاق مواد مخدر قرار دارند كانوندر 
غربي، شهرستان سيرجان به مانند ساير جرايم ضد 

  ).12شكل (دهد  مي                 ً               امنيتي آمار نسبتا  بااليي را نشان 
  

   .

  
  1386- 1390در استان كرمان نقشه سرقت به عنف : 12شكل 

   1392، هاي پليس آگاهي و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمان بر اساس داده گاننگارند: ترسيم تهيه و 
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  تجزيه و تحليل 
ميان "فرضيه تحقيق اين ادعا را مطرح كرد كه 

مناطق جغرافيايي و مسيرهاي قاچاق مواد مخدر با 
به . "معناداري وجود دارد ي ابطهناامني اجتماعي ر

منظور آزمون اين فرضيه، از همبستگي پيرسون 
بر عدم  H0در اين آزمون، فرض . استفاده شده است

هاي      متغي ربر وجود رابطه ميان  H1وجود رابطه و فرض 
بر اساس جدول خروجي اين . تحقيق تأكيد دارد

محاسبه شده، ميان  .Sigيا  P-Valueآزمون، مقدار 
هاي استان  ار مواد مخدر كشف شده در شهرستانمقد

هاي ناامني اجتماعي سرقت مسلحانه،  كرمان با شاخص
  ها ربايي و سرقت به عنف در اين شهرستان قتل، آدم

  

چرا . همبستگي مستقيم معناداري وجود دارد ي رابطه 
) 5/0آلفاي (از سطح خطا  .Sigكه مقدار محاسبه شده 
تأييد  H1شود و فرض  مي رد H0كمتر است، لذا فرض 

بر اساس نتايج اين آزمون، ميان مقدار مواد . شود مي
هاي استان  مخدر كشف و ضبط شده در شهرستان

درصد، با قتل عمد  56كرمان با تعداد سرقت مسلحانه 
درصد و با آدم ربايي و سرقت به عنف بيش  92حدود 

اين . درصد همبستگي مستقيم مثبت وجود دارد 77از 
معنا است كه هر كجا مواد مخدر بيشتري قاچاق  بدان

شده است جرائم امنيتي بيشتري نيز صورت گرفته 
اصلي تحقيق تأييد  ي بر اين اساس فرضيه. است
  .شود مي

  
  نتايج آزمون همبستگي پيرسون: 1جدول 

 
مواد مخدر 
 كشف شده

سرقت 
 مسلحانه

 ربايي آدم قتل عمد
سرقت به 

 عنف

 شده مواد مخدر كشف

بستگي هم
 پيرسون

1 .560* .918** .774** .772** 

Sig. (2-tailed)  .047 .000 .002 .002 
 13 13 13 13 13 ها هتعداد داد

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  1394ني نگارندگان، مطالعات ميدا: مأخذ  

  

نيز  GISهاي مكاني در محيط  تحليل فضايي داده   
بررسي وضعيت امنيت . كند مياين ادعا را تأييد 

 ي اجتماعي و عمومي در سطح استان كرمان در دوره
هاي ميزان مواد  بر اساس شاخص 1386-1390زماني 

مخدر كشف و ضبط شده، سرقت مسلحانه، آدم ربايي، 
 ي                            ً     و قتل عمد نشان داد كه عمدتا  نيمه سرقت به عنف

غربي از وضعيت  ي شرقي استان كرمان نسبت به نيمه
هاي  وتلفيق شاخص تركيب.تري برخوردار است نامناسب

ناامني استان كرمان بر اساس مدل تركيب خطي بدون 
بندي نواحي مختلف استان  وزن به منظور تعيين طبقه

مناطق از نظر  بندي از نظر ميزان امنيت و يا درجه
دهد سه هسته كه  ميهاي ضد امنيتي نشان  شاخص

داراي بيشترين عوامل ناامني اجتماعي و عمومي 
                                       ً          هستند در شرق استان قرار دارند كه تقريبا  منطبق بر 

شرقي استان  هاي بم و كهنوج و مناطق شهرستان
كرمان است و در پيرامون آنها طبقه بعدي قرار دارد كه 

دو سوم نيمه شرقي استان را در بر روي هم بيش از 
ين وضعيت تر اين دو طبقه كه در نامناسب. گرفته است

كرمان هستند منطبق بر  امنيت اجتماعي در استان
مناطقي است كه قاچاقچيان مواد مخدر بيشترين 
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  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي 

را دارند و خط مقدم سوداگران مرگ در استان        فعالي ت
  . باشد مي
غربي  ي يي از نيمهها سوم، منطبق بر بخش ي پهنه    

 ي پهنه بر تمامي                       ٌ      شهرستان كرمان و تقريبا  منطبق
هاي جيرفت، عنبرآباد و منوجان و  سرزميني شهرستان

شهرستان سيرجان است كه در وضعيت متوسط به 
ي  همهبجز سيرجان، . لحاظ امنيت اجتماعي قرار دارند

غربي استان قرار  ي هاي سه طبقه اول در نيمه بخش
  هستند كه بيشترين انطباق با مناطق جاهايي اين. دارند

  

در نهايت . دهد ميمخدر را نشان  قلمروهاي قاچاق مواد
هاي راور، زرند، رفسنجان،شهر بابك، بردسير  شهرستان

غربي شهرستان  ي و بافت و بخش كوچكي از نيمه
اجتماعي نسبت به  امنيت هاي كرمان از نظر شاخص

در وضعيت بهتري هاي استان كرمان  ساير شهرستان
اين مناطق جاهايي هستند كه كمترين . قرار دارند

دست آمده است و ه ميزان مواد مخدر كشف شده ب
قاچاقچيان مواد مخدر، نفوذ كمتري نسبت به مناطق 

  ). 13شكل (غربي استان دارند 
       

  
  يهاي ناامني اجتماع نقشه پهنه بندي نواحي استان كرمان بر اساس شاخص: 13شكل 

  1394نگارندگان،  :ترسيم  تهيه و
  

  نتيجه 
ي تحقيق آمد بزرگترين ها هبر اساس آنچه كه در يافت  

توليدكننده مواد مخدر در جهان كشور افغانستان است 
هاي جنوبي و جنوب غربي آن و در  كه در واليت

همجواري مرزهاي ايران بيشترين مزارع زيركشت 
در ساالنه از اين قاچاقچيان مواد مخ. خشخاش را دارد

مستقيم و يا از طريق ايالت بلوچستان  بطورمناطق 

ن مواد مخدر ترياكي و  ُت  1200پاكستان بيش از 
مشتقات آن را وارد استان سيستان و بلوچستان 

اگرچه بخشي از اين مواد توسط نيروهاي . كنند مي
وجود با شود اما  مينظامي و امنيتي كشف و ضبط 

رك بين استاني استان سيستان كيلومتر مرز مشت 580
استان كرمان و به دليل موقعيت مناسب و و بلوچستان 

و موقعيت ترانزيتي و گذرگاهي  كرمان جغرافيايي استان
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

آن، حجم عظيمي از اين مواد وارد استان كرمان 
دسترسي آسان به مواد مخدر و برخي مسائل . شود مي

مواد كنندگان  اجتماعي استان باعث شده تا استعمال
بدون شك . مخدر در اين استان بسيار زياد باشند

استعمال مواد مخدر در اين استان پيامدهاي ناگوار و 
ناپذير اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي  جبران
ي آنان دارد اما بدتر از آن ها هكنندگان و خانواد مصرف

جوالن قاچاقچيان مواد مخدر افيوني در استان است 
و عمومي استان را به شدت تحت  كه امنيت اجتماعي
  .تأثير قرار داده است

بسياري  ي قاچاق مواد مخدر جرمي است كه ريشه
از جرائم ديگر است و با جرائم امنيتي ديگر همپوشي و 

بر اين اساس، بررسي . همبستگي بسيار زيادي دارد
هاي ناامني اجتماعي يعني سرقت مسلحانه،  شاخص

 ي ربايي و قتل در بازه ، آدم)زورگيري(سرقت به عنف 
در استان كرمان نشان داد كه اين  1386-1390 زماني

عوامل انطباق بسيار زيادي با مناطق تحت نفوذ و 
اين بدان معناست . مسير قاچاقچيان مواد مخدر دارد

هاي ناامني اجتماعي و مناطق تحت  كه ميان شاخص
معناداري  ي نفوذ و تردد قاچاقچيان مواد مخدر رابطه

جود دارد و از همبستگي مستقيم بااليي برخوردار و
هاي بم، كهنوج، جيرفت  كه شهرستان اي هبه گون. است

هاي شرقي استان كرمان و  و كرمان به عنوان شهرستان
مناطق تحت نفوذ قاچاقچيان و درگاه ورود مواد مخدر 

مركزي كشور از وضعيت  استان و حتي مناطق به داخل
تري نسبت به  نامناسب امنيت اجتماعي و عمومي

  هاي شهر  هاي مناطق غربي يعني شهرستان شهرستان
  
  
  
  

  زرند، راور، بردسير و بافت برخوردار  بابك، رفسنجان،
بنابراين، هر چقدر از مناطق شرقي استان . هستند

كرمان به مناطق غربي و شمال غربي آن نزديك شويم، 
ر ب. لعكساشود و ب ميوضعيت امنيت اجتماعي بهتر 

اين تحقيق نشان داد كه تأثير قاچاق مواد  اين اساس،
هاي استان كرمان،  مخدر بر امنيت اجتماعي شهرستان

هر زمان و مكاني كه . عميق و متفاوت است
مخدر افزايش يابد، ناامني  هاي قاچاق مواد       فعالي ت

  .يابد مياجتماعي نيز افزايش 
 كلي، نتايج قابل تعميم اين پژوهش اين است بطور

كه ميان مناطق جغرافيايي و مسيرهاي قاچاق مواد 
معناداري وجود دارد  ي مخدر با ناامني اجتماعي رابطه

  . شود ميو قاچاق مواد مخدر باعث ناامني اجتماعي 
ي ها ههاي آتي، زمين گردد در پژوهش ميپيشنهاد 

اجتماعي و اقتصادي گسترش قاچاق مواد مخدر و تأثير 
ر مقياس جنوب شرق ايران آن بر امنيت اجتماعي د

باشد كه روزي با . مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد
شناخت دقيق از زمينه و پيامدهاي قاچاق مواد مخدر 

هاي عملي، اين  حل راه ي در جنوب شرقي ايران و ارائه
  .    شوم از منطقه رخت بندد ي پديده
  

  قدرداني
قات دفتر تحقي والنؤنويسندگان مقاله از همكاري مس  

كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمان به دليل 
تحقيق، تقدير و تشكر  معنوي از اين و  مادي هاي حمايت

 .   نمايند مي
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  تأثير قاچاق مواد مخدر بر امنيت اجتماعي 

  منابع
 ي انداز توسعه چشم.)1385(حيدر سالمي،غالم باي ابراهيم 

. 77شماره  .پايدار شرق ايران، تحقيقات جغرافيايي
  .46- 66صفحات 

  ها و هراس، ترجمه  دم، دولتمر .)1389(بوزان، باري
 .تهران .پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ سوم

  .انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي
 قاچاق مواد مخدر و تأثير آن . )1377(پناه، جعفر  حق

بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران، مطالعات 
 .143-170صفحات . 2پيش شماره . راهبردي

 ندهي انتظامي استان دفتر تحقيقات كاربردي فرما
آمار جرائم امنيت اجتماعي استان  .)1393(كرمان 
  .جمع آوري شده از پليس آگاهي استان كرمان: كرمان

  بر  اي همقدم: مطالعات امنيت ملي .)1383(ربيعي، علي
دفتر : هاي امنيت ملي در جهان سوم، تهران نظريه

 .المللي مطالعات سياسي و بين

  ي ها هفهوم امنيت در انديشم .)1385(رنجبر، مقصود
 . سال نهم .فصلنامه مطالعات راهبردي سده ميانه،

 .73- 98 صفحات. اوله شمار

  افضلي؛ صولت بلوردي؛ زهير مصطفي كتابي، محمود؛
هاي آن  ت                   امنيت و شناخت اولوي . )1392(غيوريمهديه 

شهروندان استان كرمان، مطالعات  در ميان
 فحاتص .9اره شم. شناختي شهري، سال سوم جامعه

16 -1. 

  چهره متغي  .)1377(ماندل، رابرت         ر امنيت ملي، تهران .
  .پژوهشكده مطالعات راهبردي

  سالنامه آماري كشور .)1390، 1388(مركز آمار ايران.  
  امنيت اجتماعي، تهران .)1388(نويدنيا، منيژه .

 .پژوهشكده مطالعات راهبردي

 اني؛ صدقي صالحيجمشيد ؛ بافقي، اميرحسين ياوري
تعيين تأثير قاچاق مواد . )1389(هاشمي صديقه سادات

ي جمهوري اسالمي ايران، مطالعات                 ّمخدر بر امنيت مل 
 .585- 607صفحات.4شماره.پنجم سال .مديريت انتظامي
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