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چکیده
قاچاق یا ورود و خروج غیرقانونی و مخفیانة کاال ،از پیچیدهترین و پرمسئلهترین رفتارهای
مجرمانه در کشور است .هرساله از محل این رفتار ناهنجار ،هزینهها و خسارتهای
جبرانناپذیر مادی و معنوی به کشور وارد میشود .در استان بوشهر در مرز جنوبی کشور،
بهدلیل وجود مرزهای گستردة آبی و ویژگیهای جغرافیایی و سوقالجیشی ،آمار باالی قاچاق
کاال یکی از مسائل مهم بهشمار میآید .در پژوهش حاضر ،الگوهای فضایی پدیدة قاچاق کاال و
دامنة کاالهای قاچاق در این استان مطالعه شده است .این پژوهش کاربردی و از نظر روش،
توصیفی -تحلیلی است و گردآوری دادهها به دو روش اسنادی و میدانی ،طی یک سال انجام
شده است .جامعة آماری پژوهش نیز شامل قاچاقهای وقوعیافتة ارزاق عمومی در محدودة
استان بوشهر است .بهمنظور تحلیل دادهها و تحلیل فضایی قاچاق در این استان ،از آزمونهای
مرکز متوسط ،بیضی انحراف معیار ،روش تحلیل شبکه و تحلیل تراکم کرنل استفاده شده است.
یافتهها نشان میدهد بیشترین میزان کشف قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر ،در
شهرستان کنگان و کمترین میزان کشفیات در شهرستان دشتی رخ داده است .تحلیل زمانی
ارزاق عمومی نشان میدهد این کاالها ،در روزهای میانی هفته بیش از روزهای دیگر قاچاق
میشود و الگوی توزیع شبانهروزی ،بیانگر توزیع بیشتر جرایم در ساعتهای میانی روز است.
درپایان ،ضمن تحلیل عوامل مؤثر بر پدیدة قاچاق در استان بوشهر ،چند پیشنهاد برای کنترل و
مقابله با این پدیدة ناهنجار ارائه میشود.
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مقدمه
موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی با دوازده کشور ،وجود مرزهای گستردۀ زمینی و آبی و سود سرشار از فروش
کاالهای قاچاق ،از عوامل مهمی است که نوع و میزان جرایم قاچاق را در کشور افزایش داده است؛ فعالیتی نابهنجار که
همهساله ،هزینههای هنگفتی به اقتصاد کشور وارد میسازد و برای عدهای محدود ،سودآور و برای اکثریت جامعه ،زیانبار
است.
استان بوشهر از مناطق مرزی جنوب کشور است که بهدلیل موقعیت ،همجواریها و شرایط جغرافیایی خاص ،میزان
باالیی از قاچاق کاال دارد .وجود مرزهای گستردۀ آبی ،همجواری با شیخنشینها ،نبود امکان نظارت کافی و دقیق بر
شناورهای خلیجفارس ،وجود جزایر متعدد و پیوند دیرینة مردم استان بوشهر با مهاجران و مردم کشورهای حوزۀ
خلیجفارس ،از مهمترین عواملی است که سبب شده است میزان قاچاق کاال در استان بوشهر باال باشد .مردم این استان،
از گذشتههای دور با دریا و اقتصاد متکی به دریا آشنا هستند .اسکلههای متعدد و ورود و خروج حجم باالی بار و مسافر از
این استان ،زمینهساز و تسهیلکنندۀ قاچاق کاال شده است .هرچند بعضی تنگناها مانند نبود فرصتهای مناسب اشتغال و
فعالیت قانونی و دیگر محدودیتهای استان ،در گرایش به قاچاق در این استان بیتأثیر نیست.
از آنجاکه استان بوشهر ،گلوگاه و پل ارتباطی کشورهای حاشیة خلیجفارس با شهرهای داخلی کشور است و با توجه
به اهمیت شناسایی جنبههای مختلف قاچاق کاال و اهمیت پیشگیری محیطی جرایم قاچاق کاال در این استان ،هدف
پژوهش حاضر شناسایی الگوهای مکانی و زمانی وقوع قاچاق کاال در استان بوشهر ،بررسی عوامل مؤثر در پراکنش
جغرافیایی این جرایم و شناسایی شرایط مکانی ایجادکننده و تسهیلکنندۀ بزهکاری با رویکرد مقاومسازی این فضاها
دربرابر این جرایم است .بدینترتیب ،این پژوهش به پرسشهای اساسی زیر پاسخ میدهد:


با توجه به زمینهها و شرایط محیطی و جغرافیایی تسهیلکنندۀ قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر ،الگوهای
فضایی قاچاق کاال چگونه است؟



مهمترین مبادی ورود و مسیرهای قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر کدام است؟



میزان قاچاق ارزاق عمومی در چه مناطق و سکونتگاههای شهری و روستایی استان ،باالتر است؟



دامنة قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر تا کجاست؟

مبانی نظری
براساس دیدگاههای نوین جرمشناسی ،بعضی از محیطها ،بهدلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگیهای اجتماعی-
اقتصادی ساکنان آن ،فرصتهای بزهکاری بیشتری در مقایسه با محیطهای دیگر ایجاد میکنند (فلسون و کالرک،
 .)4 :1388همین امر سبب میشود بزهکاران در انتخاب محل بزهکاری خود بهدنبال کمخطرترین و مناسبترین
فرصتها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه باشند .در سالهای اخیر ،مهمترین نظریههایی که بر تحلیل مکانی
بزهکاری و پیشگیری وضعی آن متمرکز شده ،به شرح زیر است:
دیدگاه فرصت بزهکاری :در اغلب دیدگاههای جرمشناسی ،تنها به عوامل فردی مؤثر بر وقوع جرم توجه شده
است و اغلب از تأثیر محیط بر رفتار ،یعنی ویژگیهای مهم محیطی که فرد را بهسوی ارتکاب عمل مجرمانه سوق
میدهد ،غفلت میشود .طرز تلقی گذشتة جرمشناسان درمورد رفتارهای مجرمانه و در نسبتدادن جرم به عوامل فردی
سبب شده است نگرشی یکسویه به عوامل جرمزا پدید آید؛ هرچند این نگرش در پژوهشهای نوین جرمشناسی محیطی
تصحیح شده است .در اینکه بعضی از محیطها ،فرصتهای بزهکاری بیشتری در مقایسه با محیطهای دیگر ایجاد
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میکنند ،اگرچه عوامل بسیاری بهعنوان پیشزمینه و ایجادکنندۀ قصد مجرمانه مطرح میشوند ،هنگامی این عوامل مؤثر
واقع میشوند که فرصت ارتکاب بزه برای بزهکار فراهم شود؛ بهگونهایکه بزهکار ،با سنجش سود و زیان خود و نیز
درصد خطر انجام جرم ،همچنان مصمم به ارتکاب آن باشد (فلسون و کالرک)3 :1388 ،؛ بنابراین ،با شناسایی
ویژگیهای مکانی بهوجودآورنده یا تسهیلکنندۀ فرصتهای بزهکاری میتوان این شرایط را تغییر داد ،فضاهای مقاوم
دربرابر بزهکاری خلق کرد و میزان ناهنجاریهای شهری را کاهش داد (تیلور و هارل .)10 :1389 ،مطابق «دیدگاه
فرصت» ،بدون وجود فرصتهای محیطی ،انجام عمل مجرمانه میسر نیست و کسی نمیتواند بدون فراهمسازی لوازم و
اسباب محیطی بزهکاری ،مرتکب جرم شود؛ حتی اگر تمایل ارتکاب بزه در او وجود داشته باشد؛ بنابراین« ،فرصت»،
شرط ضروری و عامل بروز بزهکاری است .نکتة حائز اهمیت دیگر اینکه فرصتهای جرمزا بهاندازۀ عوامل فردی بروز
جرم اهمیت دارند و بهمراتب ،ملموستر و جزئیتر از زندگی روزمرهاند (فلسون و کالرک.)4 :1388 ،
نظریة سفر مجرمانه :یکی از موضوعهای مهم در تحلیل جغرافیایی ،مکانیابی محلهای سکونت و فعالیت انسانی
است .بهکمک این نظریهها میتوان محل استقرار بهینة فعالیتها ،افراد و رخدادهای اجتماعی را در یک محدودۀ جغرافیایی
مشخص کرد .چارچوب نظری تئوریهای مکانی را میتوان در بررسیهای جغرافیایی جرم بهکار گرفت .دیدگاه سفر مجرمانه،
بر بررسی دو عامل مکان و فاصلة سفرهایی که مجرمان برای ارتکاب جرم انجام میدهند ،استوار است .سابقة بررسیهای
مربوط به سفر مجرمانه ،به پژوهش وایت در سال  1932بازمیگردد .وی دریافت در سفرهای مجرمانه ،برای ارتکاب جرایم
مالی (مانند سرقت) ،در مقایسه با سفرهای مجرمانه علیه اشخاص (مثل قتل و ضربوجرح) ،مسافت بیشتری طی میشود.
تیونر در مطالعه دیگری به این نتیجه رسید که سفرهای مجرمانه ،با فاصلهگرفتن از محل سکونت مجرمان کاهش مییابد.
بهعبارت دیگر ،بین تعداد سفرهای مجرمانه و بعد مسافت از محل زندگی مجرمان رابطة معکوس وجود دارد .نکتة حائز اهمیت
دیگر اینکه فاصلة سفرهای مجرمانه ،به عواملی مانند نوع جرم ،شیوۀ ارتکاب ،زمان انجام و حتی ارزش اموال (در جرایم مالی)
بستگی دارد (کالنتری.)84 -82 :1380 ،
نظریة پیشگیری از بزهکاری از طریق طراحی محیطی :طرح نگرش «پیشگیری از جرم از طریق طراحی
محیطی» 1از سوی جفری 2در سال  ،1971نقطة عطفی در بررسی ناهنجاریهای اجتماعی و رفتارهای نابهنجار بهشمار
میآید (رابینسون .)1 :1996 ،بهنظر وی ،جامعهشناسان بهمیزان شایانتوجهی ،در عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم از قبیل
محرومیت ،تأثیرات فرهنگی ،خانواده و ...اغراق کردهاند و به عوامل بیولوژیکی و محیطی توجهی نداشتهاند .او بر
فرصتهایی که محیط در اختیار مجرمان قرار میدهد تأکید داشت و جرایم گوناگون را ناشی از این فرصتهای محیطی
میدانست (کالرک .)30 :1997 ،از زمان پژوهش جفری ( )1969و نیومن ( ،)1973این نگرش به یکی از موضوعهای
پراهمیت در جرمشناسی تبدیل شد و در دهة  1970و اوایل دهة  ،1980علم جغرافیای بزهکاری بهعنوان گرایشی نوین
در علوم محیطی اهمیت ویژهای یافت .کانون تمرکز این گرایش ،موقعیت ،فضا ،مکان و قلمرو است (پایل1974 ،؛
دیویدسون .)1981 ،در آن زمان ،بسیاری از اندیشمندان ،ابتکار جفری را نادیده انگاشتند و مدت بیش از دو دهه ،این
نظریه ،هم از سوی جرمشناسان و هم از سوی برنامهریزان و طراحان محیطی مورد توجه واقع نشد (صالحی:1388 ،
 .)128کراو ( )2000این نگرش را چنین تعریف کرده است« :طراحی مناسب و استفادۀ مؤثر از محیط انسانساخت،
بهگونهای که به کاهش ترس از جرم و جنایت و وقوع جرم و پیشرفت کیفیت زندگی منجر شود» .بهبیان دیگر،
جرمشناسی محیطی ،3مطالعة جرم و جنایت بهگونهای است که علت وقوع آنها در وهلة اول مربوط به مکانهای ویژه و
)1. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED
2. Ray Jeffery
3. Environmental Criminology
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در وهلة دوم مربوط به شیوهای است که در آن ،اشخاص و سازمانها از طریق مؤلفههای فضایی یا مکانمحور به
فعالیتهایشان شکل میدهند (باتومز و وایلز.)305 :1997 ،
نظریة فضای مقاوم دربرابر بزهکاری :در سال  ،1972اسکار نیومن 1نظریة «فضای مقاوم دربرابر بزهکاری»

2

را مطرح ساخت .وی با تحلیل عوامل کالبدی و اجتماعی مؤثر در جرم در بیش از  100پروژۀ ساختمانی شهر نیویورک
نتیجه گرفت که وجود رابطه میان اشکال مختلف طراحی کالبدی و الگوهای جرم ،قطعی است (صالحی.)130 :1388 ،
بهعقیدۀ نیومن ،فضای مقاوم دربرابر بزهکاری ،ابزاری برای بازساخت محیطهای مسکونی شهرهاست؛ بهگونهایکه آنها
دوباره میتوانند به محیطهای سرزنده و قابلزیست تبدیل شوند و کنترل آنها نه بهدست پلیس ،بلکه از طریق اجتماع
مشترک مردم انجام میشود (نیومن .)3 :1973 ،این دیدگاه ،برمبنای چهار راهبرد کلیدی ،شامل تملک قلمرو ،نظارت
طبیعی ،حمایت فعالیتها و کنترل دسترسی بنا نهاده شده است (کوزنس .)132 :2002 ،این چهار عنصر ،مکانها و
قلمروهای پنهانشده را تغییر میدهند و بهمنظور ایمنساختن و حفاظت از محله ،احساس تعلق اجتماعی را با حس
مسئولیت ساکنان تقویت میکنند (نیومن.)6 :1996 ،
نظریة انتخاب منطقی :این نظریه را کرنیش و کالرک در سال  1986مطرح کردند .براساس این دیدگاه،
بزهکاران میزان خطر ارتکاب بزه را پیش از انتخاب هدف میسنجند و مبنایی منطقی برای انتخاب مکان برای انجام
عمل مجرمانه و برای رسیدن به هدف خود درنظر میگیرند (چانگ .)11 :2005 ،این افراد کامالً به نوع جرم ،زمان،
جاذبهها و امکانات مکان برای انجام عمل مجرمانه میاندیشند .حضورنداشتن نگهبان ،امکان دسترسی و فرار سریع از
محل ارتکاب جرم ،وجود اهداف مجرمانه (مانند اتومبیل در سرقت یا مشتری در فروش مواد مخدر) ،فرصتهایی است
که احتمال وقوع جرم را افزایش میدهد؛ بنابراین ،بهشکل منطقی ،وجود فرصتهای بیشتر جرم در یک مکان ،موجب
افزایش جرم میشود و کمشدن این فرصتها میزان جرم را کاهش میدهد (کالنتری .)89 :1380 ،رویکرد انتخاب
منطقی ،بر تصمیمگیری فرد بزهکار استوار است .مطابق این رویکرد ،ارتکاب بزه ،رفتاری هدفمند است که بزهکار با
هدف کسب منفعت و با توسل به روشهای مختلف به آن روی میآورد .دیدگاه انتخاب منطقی ،از منظر جرمشناسی
بسیار واقعبینانه است؛ زیرا سعی میکند دنیا را از دید یک مجرم ببیند و بهدنبال آن است که دریابد که بزهکار چگونه نوع
جرم و هدف مجرمانة خود را انتخاب میکند (بکر.)172 :1968 ،
نظریة الگوی جرم :این دیدگاه را برانتینگهام ،در سال  1993برای کشف عمل متقابل مجرمان و محیطهای
کالبدی و اجتماعی -که بهعنوان هدف جرم آنها انتخاب میشود -ارائه شد (کالنتری .)89 :1380 ،مبنای نظریه آن
است که جرم ،نتیجة عمل متقابل مردم و حرکت در فضا و زمان است (بزهکاران و قربانیان) .همچنین برای وقوع جرم
در یک مکان ،باید چهار عنصر اصلی وجود داشته باشد .1 :قانون .2 ،بزهکار .3 ،هدف و  .4مکان (چانگ.)10 :2005 ،
مجرمان مانند دیگران به فعالیت روزمره میپردازند ،اما در خالل فعالیتهای روزمره در جستوجوی فرصتهایی هستند
تا مرتکب جرم شوند .مطابق این نظریه ،مجرمان در مسیر حرکت روزانه از محل سکونت به محل فعالیت (کار ،تحصیل،
تفریح و )...بهتدریج سطح آگاهی خود را از محیط افزایش میدهند .پس از شناسایی فرصتهای مناسب ،یک هدف
کمخطر را انتخاب میکنند و سپس مرتکب جرم میشوند .این دیدگاه ،ضمن تشریح توزیع فضایی و زمانی جرم،
انگیزههای جرم و توزیع فضایی اهداف مجرمانه (شیء یا شخص) را در یک الگو بررسی میکند (کالنتری.)90 :1380 ،
نظریة فعالیت روزمره :نظریة فعالیت روزمره با الگوی مثلث جرم را فلسون و کوهن در سال  1979ارائه کردند.
بهنظر آنها ،وقایع مجرمانه زمانی رخ میدهد که بزهکار و بزهدیده در یک زمان و مکان واحد ،بدون حضور یا تأثیر ناظر
1. Oscar Newman
2. Defensible Space
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و نگهبان قرار گیرند ،بهعبارت دیگر ،در مرحلة وقوع جرم باید انگیزۀ بزهکار و یک هدف خوب ،در یک مکان و زمان
مناسب وجود داشته باشند و ناظر ،غایب یا بیاثر باشد (چانگ .)12 :2005 ،افراد هنگام انجام کارهای عادی و روزانه،
فرصتهایی برای ارتکاب جرم پدید میآورند .این نگرش ،توزیع فضایی جرم در شهرها را به نحوۀ توزیع اهداف جرم
(شیء یا شخصی که هدف مجرم قرار میگیرد) و فعالیتهای مجرمان نسبت میدهد .افزونبراین ،در دیدگاه فوق ،بزه با
عامل زمان سنجیده میشود .بهطور معمول ،الگوی توزیع زمانی جرم ،در ساعتهای شبانهروز و روزهای هفته تغییر
میکند؛ چراکه فعالیتهای شهری در ساعتهای خاصی از روز یا روزهای خاصی از هفته رخ میدهد و مسیر حرکت
عمومی و محل این نقاط متفاوت است .مطابق نگرش فعالیت روزمره ،تغییر در روند حرکت عمومی فعالیت مردم (کار،
تحصیل ،تفریح و )...با توجه به عامل زمان توزیع فضای جرم ،نوع و میزان آن را تعیین میکند (کالنتری-91 :1380،
 .)92در دیدگاه فعالیت روزمره ،هدف بزهکاری بیشتر از بزهدیده یا قربانی بزه اهمیت دارد .هدف ممکن است یک شخص
یا یک شیء باشد که محل قرارگیری آن در مکان و زمان خاص ،میزان آسیبپذیری آن را دربرابر اعمال بزهکارانه تعیین
میکند (فلسون و کالرک.)14 -12 :1388 ،
نظریة کانونهای جرمخیز :اصطالح مکان یا کانون جرمخیز به مکانهایی با میزان باالی جرم اطالق میشود.
این مکان ممکن است بخشی از یک منطقه ،شهر ،محلهای کوچک ،چند خیابان مجاور یا یک خانه یا مجتمع مسکونی
باشد .براساس تعریفی دیگر ،این اصطالح معادل مکانهای کوچک با تعداد زیاد و قابلپیشبینی جرم ،حداقل در یک
دورۀ زمانی یکساله است (تیلور .)3 :1998 ،تحلیل جغرافیایی کانونهای جرمخیز ،شامل فرایند نمایش ،شناسایی و
تعیین محدودههای تراکم و تمرکز بزهکاری است و سعی میشود ضمن شناسایی عوامل این تمرکز ،راهبردها و
سیاستهایی مناسب برای حذف یا کاهش اثر این عوامل ارائه شود تا از وقوع بزه در این مکانها در آینده پیشگیری
شود .بخش دیگر این فرایند ،تعیین اولویتها و نحوۀ تخصیص بهینة منابع ،اعم از نیروهای انسانی ،تجهیزات و امکانات
پلیسی برای کاهش بزهکاری در این محدودههاست .باید این نکته را نیز درنظر داشت که مکانهای جرمخیز دارای
بعضی عناصر کالبدی و شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خاص هستند که میزان ارتکاب جرم در آنها بسیار باالتر
از متوسط کل بزهکاری در شهر است .شرمن اعتقاد دارد در گرههای شهری مانند پایانههای مسافربری ،ایستگاههای
حملونقل و بعضی گذرها و معابر یا بعضی از مناطق حاشیهای شهر ،احتمال شکلگیری کانونهای جرمخیز بیشتر است
(قزلباش .)65 -64 :1387 ،در سالیان اخیر ،به کانونهای جرمخیز 1توجه روزافزونی شده است (نسار و فیشر1993 ،؛
الپتون.)1999 ،
کانونهای جرمخیز زمانی :عمل مجرمانه در کانون های جرمخیز ،در یک مکان و زمان واحد صورت
می گیرد .وقوع جرم در یک مکان ،نقشهای ظاهری را تولید میکند که توزیع فضایی جرایم به خوبی در آن نمایش
داده شده است .همچنین جریان الگوهای اساسی بزهکاری در منطقه را به نمایش میگذارد .درصورتی که تالش
کمتری برای نمایش حرکت های زمانی از الگوهای بزهکاری صورت گرفته است ،میتوان الگوهای زمانی وقوع
جرم را به صورت فصلی ،ماهیانه ،هفتگی و براساس ساعتهای شبانه روز نمایش داد .کانون های جرم خیز زمانی،
ممکن است به صورت پراکنده ،2کانونی (متمرکز) 3و بحرانی 4شکل گیرد (راتکلیف.)12 :2004 ،

1. Hotspots, Hot Crime Spots, Crime Generators
2. Diffused
3. Focused
4. Acute
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روش پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی است و بهروش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روشهای کمی گرافیکمبنا انجام گرفته و
دادههای مورد نیاز ،بهروش اسنادی و میدانی گردآوری شده است .جامعة آماری پژوهش ،شامل جرایم قاچاق کاالست که
در مراجع رسمی (ناجا) در مقطع زمانی  1389/01/01تا  1389/12/29ثبت شدهاند و برای آنها پروندۀ مجرمانة قاچاق
تشکیل شده است .این پژوهش بهروش تمامشماری انجام گرفته و از روشهای نمونهگیری استفاده نشده است .منظور از
قاچاق در این پژوهش ،تمامی اعمال و اقدامهایی است که مطابق قانون مجازات اسالمی با عنوان بزه «قاچاق کاال»
تعریف و برای آن مجازات درنظر گرفته شده است.
بهمنظور تحلیل الگوهای فضایی جرایم ارزاق در این پژوهش ،از آزمونهای آماری گرافیکمبنا در محیط سامانههای
اطالعات جغرافیایی و بهطور مشخص نرمافزار

ArcGIS

استفاده شد .از طریق این آزمونها ،میزان گرایش به مرکز و

توزیع فضای جرم مورد بررسی در پهنة استان بوشهر و در نقاط شهری و روستایی آن مشخص شد.
مرکز میانگین و بیضی انحراف معیار ،دو آزمون آمار فضایی مناسب برای تحلیل الگوهای مکانی قاچاق در استان
بوشهر هستند .بهکمک این دو آزمون ،مرکز ثقل یا مکان مرکزی تمام جرایم بهصورت میانگین تعیین و با بیضی انحراف
معیار گرایش مکانی توزیع جرایم قاچاق در استان تعیین شد .در این آزمون ،اندازه و شکل بیضی ،میزان پراکندگی و
امتداد آن ،جهت حرکت جرم را در محدودۀ استان مشخص کرده است.
از دیگر آزمونهای آمار فضایی در این پژوهش ،آزمون تخمین تراکم کرنل است که از مناسبترین روشهای
بهتصویرکشیدن دادههای بزهکاری بهصورت مسطح و پیوسته بر روی نقشه بهشمار میرود (مککوایر و ویلیامسون،
1999؛ چینی و دیگران .)2002 ،بهکمک این آزمون ،سطح همواری بهعنوان محدودۀ تمرکز جرم (اک و دیگران)2005 ،
قاچاق ارزاق عمومی از سطح استان ترسیم شد .شایان ذکر است که در این پژوهش ،برای تشکیل پایگاه دادههای
پژوهشی از نرمافزار  Office/Excelو برای تحلیل فضایی و گرافیکی از نرمافزار  ArcGISو افزونة  Caseاستفاده شده
است.

بحث و یافتهها
محدودة مورد مطالعه

بوشهر از استانهای جنوبی ایران است که در حاشیة شمالی خلیجفارس قرار دارد .این استان با مساحت 22742/741
کیلومترمربع (مرکز آمار ایران ،)1390 ،در مشخصات جغرافیایی بین '  50° 6تا ' 25° 58طول شرقی و '  27 ° 14تا '16
 30°عرض شمالی قرار گرفته است .استان بوشهر از شمال به استان خوزستان و کهگیلویهوبویراحمد ،از جنوب به
خلیجفارس و استان هرمزگان ،از شرق به استان فارس و از غرب به خلیجفارس محدود است .استان بوشهر با خلیجفارس
بیش از ششصد کیلومتر مرز دریایی دارد و از اهمیت راهبردی و اقتصادی شایانتوجهی برخوردار است .این استان دارای
 9شهرستان به نامهای بوشهر (مرکز استان) ،تنگستان ،دشتستان ،دشتی ،دیر ،کنگان ،دیلم ،گناوه و جم نیز  22بخش،
 43دهستان و  29شهر و  690روستا یا آبادی دارای سکنه است .در نقشة  ،1موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در کشور و
در نقشة  ،2تقسیمات سیاسی استان بهتصویر کشیده شده است .همچنین در نقشة  ،3توزیع نقاط شهری و روستایی
استان مشاهده میشود.
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نقشة  .1موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در کشور
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،

نقشة  .2تقسیمات سیاسی استان بوشهر
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،
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نقشة  .3نقاط شهری و روستایی استان بوشهر
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،

بیش از  99درصد ساکنان استان را مسلمانان تشکیل میدهند که اغلب آنها شیعه هستند .مسلمانان اهل تسنن در
شهرستانهای بوشهر ،کنگان و دیر سکونت دارند .حدود  0/15درصد از ساکنان استان بوشهر را اقلیتهای دینی بهویژه
زرتشتی تشکیل میدهند و شمار معدودی کلیمی و مسیحی نیز در استان زندگی میکنند.
زبان و گویش بیشتر مردم بوشهر فارسی است .زبان عربی بعد از زبان فارسی رایجترین زبان ساکنان شهرها و
روستاهای ساحلی در شهرستانهای کنگان ،دیر ،گناوه و جزیرۀ شیف در شهرستان بوشهر است .زبان ترکی نیز زبان رایج
عشایر استان است و بیشتر در مناطق دشتستان و دشتی رواج دارد.
جمعیت استان بوشهر در سال  ،1390براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1،032،949نفر بوده است
که معادل  1/37درصد جمعیت کل کشور است .تراکم جمعیت در این استان 45 ،نفر در کیلومترمربع است که به متوسط
تراکم جمعیت کشور ( 46نفر) بسیار نزدیک است .متوسط رشد ساالنة جمعیت در این استان طی دورۀ پنجسالة -1385
 1390به میزان  3/11درصد بوده است که این استان باالترین نرخ رشد جمعیت را در این دوره در میان استانهای کشور
داشته است .متوسط رشد ساالنة جمعیت طی این پنج سال  1/29درصد بوده است .در سال  ،1390حدود  68/2درصد
جمعیت استان در شهرهای آن سکونت داشتهاند .از کل جمعیت استان بوشهر  54/3درصد معادل  560،955نفر مرد و
 45/7درصد معادل  944،471نفر را زنان تشکیل دادهاند .با درنظرگرفتن این ارقام ،نسبت جنسی در استان بوشهر 119
است؛ بدینمعنا که در استان بوشهر بهازای هر  100نفر زن  119نفر مرد وجود دارد که این رقم ،باالترین میزان نسبت
جنسی در میان استانهای کشور است .نسبت جنسی کشور در این دورۀ سرشماری  102بوده است (مرکز آمار ایران،
.)1390
در سال  ،1390متوسط بعد خانوار در کل کشور  3/55و در استان بوشهر  4/2نفر بوده است .از این نظر ،استانهای
بوشهر و کهگیلویهوبویراحمد ،پس از استان سیستانوبلوچستان ،بیشترین متوسط بعد خانوار را در میان استانهای کشور
داشتهاند.
استان بوشهر ،بهدلیل موقعیت راهبردی ،داشتن مخازن عظیم نفت و گاز و شرکتهای بزرگ نفتی ،اجرای طرحهای
بزرگ صنعتی مانند نیروگاه اتمی بوشهر و کشتیسازی ،نیروی انسانی فعال استانهای مجاور و مناطق دیگر کشور را
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جذب کرده است .طی سالهای گذشته نیز جابهجاییهای جمعیت در منطقه افزایش یافته است؛ بدینترتیب که بهدلیل
کمبود امکانات کشاورزی ،بهویژه آب و زمین ،نبود امکانات رفاهی و نیز پایینبودن سطح درآمد کشاورزان ،مهاجرت
روستاییان به شهرهای استان شدت گرفته است .بهسبب مجاورت این استان با شیخنشینهای خلیجفارس ،عدهای از
اهالی منطقه ،برای کار و امرارمعاش به کشورهای کرانة خلیج فارس و دریای عمان مهاجرت کردهاند .این استان ،یکی از
استانهای نفتخیز کشور است .وجود میادین نفتی در فالت قاره و خشکی در این استان و عالوهبرآن گاز طبیعی ،اهمیت
ویژهای در سطح ملی به این استان بخشیده است.
الگوهای فضایی قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر

همانگونه که در بخش روش پژوهش اشاره شد ،دادههای جرایم ارتکابی قاچاق کاال در محدودۀ استان بوشهر ،از
پروندههای موجود در فرماندهی انتظامی استان بوشهر اخذ شده است .برایناساس ،افرادی که از فروردین تا اسفند 1389
در محدودۀ استان بوشهر مرتکب بزه قاچاق کاال شدهاند و در فرماندهی انتظامی بوشهر برای آنها پرونده و سابقه
تشکیل شده است ،در این پژوهش بررسی شدهاند .مطابق اطالعات دورۀ زمانی پژوهش ،مجموع  1398فقره قاچاق کاال
در محدودۀ استان بوشهر بهوقوع پیوسته است که پس از استخراج اطالعات مربوط به این جرایم ،پایگاه دادههای مربوط
به آنها در محیط سامانههای اطالعات جغرافیایی  GISتشکیل شد و سپس نقشههای جرم تهیه و تحلیلهای فضایی و
زمانی مربوط به این جرایم انجام شد.
برای بررسی دقیقتر مصادیق مختلف قاچاق کاال در این استان ،مجموع جرایم قاچاق کاال در  13گروه دستهبندی و
بهتفکیک بررسی شدند .در میان این  13گروه ،قاچاق ارزاق عمومی با فراوانی  266مورد ( 19/0درصد) کاال ،بیشترین
میزان قاچاق را دارد .شایان ذکر است کل محمولههای قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر 46/07 ،میلیارد ریال ارزش
داشته است.
از مجموع  266فقره قاچاق ارزاق عمومی کشفشده در محدودۀ استان بوشهر ،نزدیک به یکپنجم و بیشترین آن
( 58فقره بزه برابر با  21/8درصد) در محدودۀ شهرستان کنگان کشف شده است .پس از شهرستان کنگان ،شهرستان
دیلم با  52فقره بزه ( 19/5درصد کل جرایم قاچاق ارزاق عمومی) در رتبة دوم قرار میگیرد .شهرستانهای گناوه و جم
نیز هریک با داشتن  33فقره بزه قاچاق ارزاق عمومی ( 12/4درصد مجموع قاچاق ارزاق عمومی استان بوشهر) رتبة سوم
را دارند .از سوی دیگر ،کمترین میزان قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر در این دورۀ زمانی ،در شهرستان دشتی
بهمیزان سه فقره ( 1/1درصد) رخ داده است .پس از شهرستان دشتی ،شهرستانهای بوشهر و دشتستان با  16فقره بزه
( 6/0درصد مجموع قاچاق ارزاق عمومی) کمترین میزان جرایم قاچاق ارزاق عمومی را داشتهاند .میزان کشف قاچاق
ارزاق عمومی در شهرستانهای دیر و تنگستان ،بهترتیب  25فقره ( 9/4درصد) و  24فقره ( 9/0درصد مجموع جرایم
قاچاق ارزاق عمومی) بوده است .در این میان ،محل کشف  6فقره بزه ( 2/3درصد مجموع قاچاق ارزاق عمومی در
محدودۀ استان) نیز نامشخص عنوان شده است.
در نقشههای  4و  ،5تعداد جرایم ارتکابی قاچاق ارزاق عمومی در محدودۀ شهرستانها و بخشهای استان بوشهر
مشاهده میشود .بخش مرکزی شهرستان دیلم با  40تا  51فقره بزه ،متراکمترین محدوده از نظر وقوع بزه قاچاق ارزاق
عمومی در استان بوشهر محسوب میشود .بخشهای مرکزی شهرستانهای گناوه ،جم و کنگان نیز با داشتن  18تا 39
فقره قاچاق ارزاق عمومی ،پس از بخش مرکزی شهرستان دیلم در رتبة دوم قرار گرفتهاند .در نقطة مقابل ،بخشهای
امام حسن شهرستان دیلم ،ریگ شهرستان گناوه ،شبانکاره ،سعدآباد و بوشکان شهرستان دشتستان ،بخش مرکزی و
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بخش کاکی شهرستان دشتی ،بخش بردخون شهرستان دیر و بخش ریز شهرستان نیز تنها با داشتن  0تا  3فقره بزه،
کمترین میزان کشف قاچاق ارزاق عمومی را داشتهاند.
در نقشة  6مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر مشاهده میشود .مطابق
این نقشه ،بیضی انحراف معیار جرم مذکور تا حدی بر مرکز جغرافیایی این استان منطبق شده است و نقطة مرکز متوسط
نیز در شهرستان دشتی و نزدیک به شهرستان تنگستان قرار دارد .بیضی انحراف معیار مربوط به این جرم ،بهشکل
گستردهای در محدودۀ استان است که بهنظر میرسد پراکندگی مکانهای وقوع این جرم در بخشهای مختلف استان،
دلیل گستردگی این بیضی و کشیدگی بسیار کم آن است.

نقشة  .4تعداد جرایم ارتکابی قاچاق ارزاق عمومی در شهرستانهای استان بوشهر
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،

نقشة  .5تعداد جرایم ارتکابی قاچاق ارزاق عمومی در بخشهای استان بوشهر
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،
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نقشة  .6مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،

در نقشة  7محدودههای تمرکز قاچاق ارزاق عمومی بهروش شبکهای مشاهده میشود .در این نقشه -که تعداد جرایم
را در هر  36کیلومترمربع نشان میدهد -در مکانهای تمرکز این بزه (سلولهای پررنگ)  7تا  28فقره بزه در هر 36
کیلومترمربع کشف شده است.
در نقشة  8محدودههای تمرکز قاچاق ارزاق عمومی در محدودۀ استان بوشهر مشاهده میشود .همانگونه که
مالحظه میشود و در نقشههای پیشین نیز به آن اشاره شد ،محدودههای اصلی تمرکز قاچاق ارزاق عمومی در بخش
مرکزی شهرستان دیلم ،بخش مرکزی شهرستان گناوه ،بخش مرکزی شهرستان جم و بخش مرکزی شهرستان کنگان
قرار دارند .تراکم جرم در مرکز ثقل این محدودهها  0/31تا  0/53فقره در هر کیلومترمربع است.

نقشة  .7محدودههای تمرکز بزه قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر بهروش شبکهای
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،
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نقشة  .8کانونهای جرمخیز قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر بهروش کرنل
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،

در نقشة  9استانهای مبدأ محمولههای قاچاق ارزاق عمومی قابلمشاهده است .همانگونه که مالحظه میشود،
مهمترین مبدأ محمولههای ارزاق عمومی قاچاق ،استان بوشهر است که مبدأ  11تا  237فقره محمولة ارزاق عمومی
قاچاق بوده است .پس از استان بوشهر ،استان هرمزگان با  3تا  10فقره محموله ،حائز اهمیت بیشتر است .استانهای
فارس و اصفهان نیز در این سال ،مبدأ  1تا  2فقره محمولة قاچاق ارزاق عمومی بودهاند.
در نقشة  ،10استانهای مقصد محمولههای قاچاق ارزاق عمومی از استان بوشهر مشخص شده است .مطابق این نقشه،
استان بوشهر مهمترین مقصد محمولههای قاچاق ارزاق عمومی به تعداد  69تا  119فقره است .پس از استان بوشهر ،استان
فارس -که بیشترین مرز مشترک با استان بوشهر را دارد -مقصد  32تا  68فقره محموله از استان بوشهر است .در میان سایر
استانها ،استانهای خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،ایالم ،لرستان ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،تهران و مازندران ،سهمی
از قاچاق ارزاق عمومی از استان بوشهر داشتهاند و مقصد  1تا  31محمولة قاچاق ارزاق عمومی از این استان بودهاند.

نقشة  .9استانهای مبدأ محمولههای قاچاق ارزاق عمومی از استان بوشهر
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،
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نقشة  .10استانهای مقصد محمولههای قاچاق ارزاق عمومی از استان بوشهر
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،

شکل  .1تصویر سهبعدی میزان وقوع قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر1390 ،؛ نگارنده1392 ،

در شکل  2تحلیل زمانی وقوع قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر در روزهای هفته ،ساعتهای شبانهروز و
کانونهای زمانی اصلی و فرعی این بزه بهتصویر کشیده شده است .مطابق این نمودار ،بیشترین کشفهای مربوط به
قاچاق ارزاق عمومی ،در روزهای دوشنبه بین ساعتهای  12:30تا 13:30بوده و حدود  6تا  8فقره جرم در این ساعتها
ثبت شده است .همانگونه که در نمودار مالحظه میشود ،کانونهای زمانی فرعی این بزه در تمامی روزهای هفته ،بین
ساعتهای  7:30تا  12:30 ،10:30تا  14:30و  17:30تا  21:30با فراوانی بزه  4تا  6فقره قابلمشاهده است.
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شکل  .2الگوی زمانی وقوع قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر در روزهای هفته و ساعتهای شبانهروز
منبع :فرماندهی انتظامی استان بوشهر390 ،؛ نگارنده1392 ،

نتیجهگیری
قاچاق کاال فعالیتی است که بهدلیل ماهیت پنهان ،در آمارهای رسمی کشور ثبت نمیشود و بههمینسبب ،بخشی از
عملکرد اقتصاد کشور پنهان میماند .این مقوله کارکرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلهای
جدی مواجه میسازد .با محاسبة هزینة فرصت درآمدها و سایر زیانهای ناشی از ورود این کاالها به تولید داخلی ،سطح
اشتغال ،میزان سرمایهگذاری مولد ،تجارت خارجی و درآمدهای ارزی ،میتوان دریافت ساالنه چندین میلیارد دالر زیان از
ورود و خروج کاالهای قاچاق به اقتصاد کشور تحمیل میشود .مهمتر اینکه بسیاری از این اقالم ،از طریق شبکههای
سازمانیافتة قاچاق به کشور وارد یا از آن خارج میشوند که این شبکهها بهصورت باندهای ملی و بینالمللی به این
فعالیت غیرقانونی اقدام میکنند.
بیشک وقوع پدیدۀ قاچاق کاال در استان بوشهر متأثر از عوامل و شرایط مختلف جغرافیایی ،اجتماعی و اقتصادی
استان است .از آنجاکه وقوع مصادیق مختلف قاچاق کاال در استان بوشهر ،یکی از معضلهای کنونی این استان و از
دغدغههای اصلی مسئوالن است و با توجه به اهمیت پیشگیری وضعی قاچاق کاال در استان بوشهر ،بهمنظور مقابله و
کنترل این پدیدۀ نامطلوب اقتصادی در سطح استان ،در پژوهش حاضر الگوهای فضایی و زمانی قاچاق ارزاق عمومی در
این استان شناسایی شد .همچنین مهمترین مبادی ورود و مسیرهای قاچاق کاال به استان بوشهر مطالعه شد .مهمتر
اینکه معلوم شد در چه مناطق یا شهرهایی از استان ،این پدیده بیشتر بهچشم میخورد .همچنین مشخص شد که توزیع
جغرافیایی مهمترین محدودههای جغرافیایی حمل و نگهداری و مقصد کاالهای قاچاق در محدودۀ استان بوشهر
(بهتفکیک شهرستان و بخش) چگونه است.
بررسی پراکندگی قاچاق ارزاق در شهرستانها و محدودههای اداری استان بوشهر نشان میدهد در شهرستانهای
کنگان و دیلم ،وضعیت بسیار وخیمتر از دیگر شهرستانهاست؛ بنابراین ،در برنامههای پیشگیرانه ،این دو شهرستان در
اولویت هستند .در بین این دو شهرستان ،نیز کنگان بیشتر حائز اهمیت است .از همه مهمتر وضعیت بخش مرکزی
شهرستان کنگان است که از نظر میزان کشفهای قاچاق کاال ،باالترین نرخ را در سطح استان بوشهر دارد.
بررسی استانهای مبدأ و مقصد محمولههای قاچاق ارزاق عمومی از استان بوشهر نشان داد مهمترین مبدأ و مقصد
محمولههای ارزاق عمومی قاچاق ،استان بوشهر است .پس از بوشهر ،استان هرمزگان مهمترین مبدأ و استان فارس
مهمترین مقصد محمولههای قاچاق ارزاق عمومی بهشمار میروند .با توجه به الگوی زمانی وقوع قاچاق کاال طی
شبانهروز و روزهای هفته ،مدیران و برنامهریزان مبارزه با قاچاق کاال در استان باید مطابق الگوهای یادشده کانون این
جرایم را در زمانهای اوج بزهکاری کنترل کنند.
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بهنظر میرسد موقعیت جغرافیایی و نحوۀ گسترش استان بهشکل نوار باریکی به طول  475کیلومتر ،وجود تسهیالت
طبیعی فعالیت غیرقانونی قاچاق شامل خورها ،نیروی مد ،شبهای تاریک یا توفانی ،ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی
مانند بیکاری و نبود فرصتهای اشتغال مناسب و وضعیت نامساعد معیشتی و اقتصادی ساکنان استان ،شکلنگرفتن
اقتصاد توسعهیافته بهدلیل چالشهای محیطی و زیستمحیطی ،سود باالی فعالیتهای قاچاق ،وجود بازار مصرف و تقاضا
برای کاالهای خارجی ،ارزش پایین پول کشور در مقایسه با ارزهای معتبر دنیا ،تناقض و بیثباتی در مقررات صادرات و
واردات ،بروز و یکپارچهنبودن قوانین تجاری ،ناهماهنگی مشهود در نحوۀ رسیدگی مراجع قضایی ،حجم باالی کاالهای
ممنوعالورود و دارای شرایط خاص ،انحصارها و معافیتهای موجود در جریان صادرات و واردات ،تفاوت قیمت کاال در
بازار داخلی با بازار کشورهای همسایه و برخوردارنبودن سازمانهای مسئول از اختیارهای کافی در امر قاچاق ،از مهمترین
عوامل مؤثر در شکلگیری الگوهای قاچاق کاال در استان بوشهر است.
بنا بهمراتب فوق و براساس نظرسنجی از کارشناسان و متولیان مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر ،مهمترین
راهبردهای پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال در استان به شرح زیر است:


مکانیابی و احداث مراکز انتظامی جدید در گلوگاههای راهبردی و مبادی ورودی و خروجی شهرها و تجهیز این
مراکز به امکانات و تجهیزات پیشرفته؛



اولویتبخشی به راهبردهای پیشگیرانه؛



تجهیز مراکز کنترل و مبارزه با قاچاق کاال به پایگاه دادهای جامع ،یکپارچه و مکانمرجع و بروزرسانی اطالعات
رایانهای این جرایم؛



استفاده از فناوریهای نوین در زمینة تحلیل بزهکاری ،از جمله تجهیز مراکز نظامی و انتظامی به سامانههای
اطالعات جغرافیایی و بهرهبرداری کامل از توانمندیهای فراوان این ابزار نوین؛



تحلیل جرایم براساس مناطق جرمخیز و انجام پژوهشهای تکمیلی؛



شناخت و تقویت مزیتهای رقابتی در تولید و تجارت در استان؛



توجه و نظارت بر فعالیتهای بازارچههای مرزی؛



توسعة زیرساختها و استقرار امکانات مناسب اشتغال و فعالیت؛



توسعه و تکمیل سامانههای ردیابی کامیونهای ترانزیتی؛



حمایت از صادرات کاال و ارائة خدمات مطلوب برای صادرات و واردات رسمی؛



ساماندهی پایانهها و مراکز بستهبندی ،فرآوری ،انبارداری و حملونقل و ترانزیت در مرزهای استان؛



تجهیز گمرک استان به وسایل و فناوریهای مدرن و مطمئن برای کنترل ورود کاال و ظرفیتسازی برای
استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در زمینة حملونقل کاال؛



همراهسازی افراد جامعه در قالب مشارکتجویی همهجانبه در پیشگیری و کاهش جرایم.
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