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چکیده
امروزه سرقت ،به عنوان یکي از گستردهترین و فراوانترین جرائم در اغلب کشورهای جهان و از جمله
در کشور ایران ،به یک مشکل فراگير و جدی از ابعاد گونااگون اجتمااعي ،اقتصاادی و امنيتاي ت ادیل
گردیده است .بر همين اساس پژوهش حاظر در نظر دارد تا به شناسایي و تحليل فضاایي کاانونهاای
جرمخيز سرقت در کلانشهر مشهد بپردازد .روش تحقيق در این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و به
لحاظ روش ،توصيفي -تحليلي ميباشد .بارای تحليال دادههاا از نارمافزارهاای  ArcGISو Surfer
استفاده شده است .جامعه آماری تحقيق ،شامل جرائم سرقت است کاه در محادوده زمااني  6908تاا
 0619( 6901مورد) در شهر مشهد به وقوع پيوسته که اطلاعات آن از پلاي

آگااهي اساتان خراساان

رضوی اخذ شده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد که توزیع فضایي جرائم سرقت در شاهر مشاهد از
الگوی خوشهای ت عيت ميکند و مهمترین کانون جرائم سرقت در شهر مشهد بر محدوده خواجهربياع
انط اق یافته است .همچنين یافتههای تحقيق بيانگر آن است که کمترین ميزان وقوع جارائم سارقت در
شهر مشهد در بين محدوده زماني مورد بررسي در سال  06و بيشترین آن در سال  09اتفاق افتاده است
و بيشترین تراکم جرائم سرقت در منطقه ثامن شهر مشهد قرار دارد.
کلیدواژهها :کانونهای جرمخيز ،جرم ،سرقت ،GIS ،شهر مشهد.
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بیان مسأله

همزمان با گسترش فيزیکي و اجتماعي شهرها و ت دیل آنها به مراکاز نااهمگن جمعيتاي ،اجتمااعي و
فرهنگي ،ميزان تحقق جرائم شهری به ویژه در ناحيههای مرکزی و حاشايهای شاهرهای بازر  ،افازایش
زیادی یافته است .براساس فرضيات موجود ،شاید بتوان گفت که مواد و عناصر جرائم شاهری ،محصاول
رشد سازمان نيافته و یا نامعقول حيات شهری در دوران پ

از انقلاب صنعتي در اروپا بوده که متعاقب آن،

گسترش شهرنشيني در کشورهای جهان سوم ،تحت نفوذ عوامل گوناگون آشکار و پنهان قارار گرفتاهاناد
(.)Mousavi, 1999: 7-8
امروزه یکي از پيچيدهترین مسائل در اکثر کشورها ،نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعي در
آنهاست که از ابتدای پيدایش خلقت در روی زمين ،جزء لاینفک جوامع بوده است (.)Reyhan, 2013: 103
یکي از این ناهنجاریها ،سرقت است که آن را ميتوان یکي از شدیدترین جرائم در ميان سایر جرائم تلقي
نمود؛ زیرا علاوه بر اینکه یکي از شایعترین رفتارهای مجرمانه است ،نوعي تجاوز به عنف ميباشد کاه باه
احساس امنيت عمومي ،آرامش ذهني و سلامت افراد نيز آسيب مايرسااند ( Coupe & Griffiths, 1996:

 .)1امروزه سرقت ،به عنوان یکي از گستردهترین و فراوانترین جارائم در اغلاب کشاورهای جهاان و از
جمله در کشور ایران ،به یک مشکل فراگير و جدی از ابعاد گوناگون اجتماعي ،اقتصادی و امنيتاي ت ادیل
گردیده است .بررسي و مطالعه ابعاد جغرافيایي این جرم از اهميت بسياری برخوردار بوده و مايتواناد باه
عنوان یک راهکار مسير کشف را هموار سازد .مکان و ویژگيهای خاص آن ،نقاش بسايار مهام و انکاار
ناشدني در وقوع از جرم ایفا مينماید ،چرا که مکان به عنوان یکي از مهمترین ارکان تحقق جرائم مادی ،نظير
سرقت ،همواره مطرح و مورد توجه بوده است ( .)Behoush, 2010: 3به همين دليل ،سرقت تأثير زیادی بر
قربانيان ميگذارد و دیگر افراد بيشتر از این که نگران ارزش مال سرقت شده باشند ،از سرقت شدن ميترسند
( .)Coupe & Griffiths, 1996: 1سرقت همانند جرایم دیگر ،از جهت کمي و کيفي دچار تحول و از لحاظ
تنوع ،در انواع و اشکال مختلفي رواج یافته است و مکان و زمان نميشناساد و در هار لحظاه از شا انهروز
احتمال وقوع آن هست و این پدیدة زشت ،نه تنها نظام مالي افراد و اشخاص ،بلکه به اقتصاد و روان جامعاه
نيز لطمههای ج ران ناپذیری وارد مينماید ( .)Rezaei Rad et al, 2009: 364در چند دهه اخير ،باا ظهاور
ابزارهای پيشرفته ،نقشهسازی جرم 6به موضوع اصلي محققان و اندیشمندان برای تحليل و توزیاع فضاایي
1. Crime Mapping
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جغرافيایي جرم ت دیل شده است تا بتوان ادارك فضایي مجرمان را با دقات فضاایي بيشاتری بررساي کارد.
نقشهسازی در مراکز پلي

به عنوان وسيلهای برای نمایش ،تحليل و درك توزیع مشکل جرم به کار مايرود.

تحليلگران و برنامهریزان از نقشههای جرم برای بررسي روندها و به عنوان وسيلهای بارای بررساي شارای
فضایي کانونهای جرمخيز استفاده ميکنند؛ به طوریکه تحليل فضایي جرم به عنوان ابزاری قدرتمناد بارای
مشخص کردن مشکل جرم و گسترش برنامههای پيشگيری و کنترل تلقي ميشود .ایده مکان محور جرم از
آنجا نشأت ميگيرد که بررسيها نشان داده است توزیع جرم در چشماندازهای جغرافيایي یکسان نيسات و
به شرای فيزیکي و اجتماعي -اقتصادی بستگي دارد ،در نتيجه ،به شکل تصادفي توزیع نشده است .بنابراین،
شناسایي ارت اط بين مکان و جرم از اولين مطالعات مهم مکتب شيکاگو بوده است ،ولي در چند دهاه اخيار
تأکيد بر مکانهای خُرد اهميت زیادی یافته است .در واقع ،تأکيد بر مکاانهاای خُارد باا ورود مادلهاا و
ابزارهای نوین تحليل فضایي شکل گرفت ( .)Bertau et al, 2013: 2تحليال فضاایي جارم و بطاور کلاي
مطالعات جغرافيایي جرائم درصدد نمایش فضاایي اعماال مجرماناه ،شاناخت نحاوه پراکنادگي جارم و
شناسایي کانونهای جرمخيز ميباشند .هدف اساسي این نوع نگارش و تحليال از جارم ،باه دسات دادن
الگوهایي برای کاهش ميازان وقاوع جارائم در فضاای شاهری اسات (.)Safari & Konani, 2015: 127
بررسيها نشان ميدهد که برخي از فضاهای شهری به دليل ویژگيهای کال دی ،اجتماعي و اقتصادیشاان
ميزان یا نرخ بزهکاری بيشتری دارند؛ و برعک  ،برخي از فضاها مانع و بازدارندة ارتکاب جرائم در درون
خود هستند .از طرفي نيز به تحقيق ثابت شده است که مجرمان در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخااب-
های منطقي ميزنند و به دن ال سادهترین ،کمخطرترین و مناسبترین فرصتها و شرای مکاني و زمااني
برای ارتکاب جرم هستند ( .)Kalantari, 2001: 89به همين خاطر در محدوده شهرها مناسبترین محل را
برای انجام عمل مجرمانه خود برميگزینند .بدین ترتيب ،در سطح شهرها حوزههایي شکل ميگيرناد کاه
دارای فرصتها و اهداف مجرمانه بيشتر و به ت ع آن تعداد جرائم بالاتری هستند و اصطلاحاً به آنها کاانون-
های جرمخيز 6اطلااق مايشاود ( .)Kalantari & Tavakoli, 2007: 78نکتاه در خاور اهميات در ایان
خصوص ،شناسایي این کانونها و تحليل مشکلات این محدودههاست ،تا بادین طریاق بتاوان باه اتخااذ
سياستها و تدابير لازم برای کنترل جرائم پرداخت ( .)Kalantari et al, 2010: 42شهر مشاهد باه عناوان
دومين کلانشهر کشور به علت شرای خاص اجتماعي ،فرهنگي و مذه ي حاکم بر آن و همچنين به دليال
1. Hotspots or Hot Crime Spots

99

شماره چهارم

مجلّة پژوهشهای جغرافيای سياسي

سکنيگزیني بيش از یک سوم جمعيت آن در مناطق حاشيهنشين باعث شده تاا باا نارخ بالاای جرائماي
همچون سرقت مواجه باشد .از این رو پژوهش حاضر در نظر دارد تا به شناسایي و تحليل فضایي کاانون-
های جرمخيز سرقت در کلانشهر مشهد بپردازد .بر همين اساس تحقيق حاضار درصادد آن اسات تاا باه
پرسشهای زیر پاسخ دهد:


کانونهای جرمخيز سرقت شهر مشهد در چه مکانهایي شکل گرفته است؟



پراکندگي فضایي جرائم سرقت طي سالهاای  6908-01در شاهر مشاهد از چاه الگاویي
ت عيت ميکند؟

پیشینۀ پژوهش
جدول  -1مطالعات انجام گرفته در زمینه جرم سرقت
نویسنده /سال
کلانتری و
همکاران ()1831

برتاو و همکاران
()1811

عنوان تحقیق

نتایج تحقیق

تحليل فضایي الگوهای بزه سرقت در بخش

نتایج حاکي از آن است که بين عامل تراکم جمعيت و وقوع بزهکاری و

مرکزی شهر زنجان با استفاده از سيستم

شکلگيری کانونهای جرمخيز ارت اط قابل توجهي وجود ندارد ،بلکه

اطلاعات جغرافيایي

کاربری اراضي تأثيرگذار بوده است.

بررسي الگوهای سرقت مسکوني با

نتایج این تحقيق ،بيانگر رابطه بين شاخصهای اقتصادی و اجتماعي با

بکارگيری رویکرد تحليل اکتشافي دادههای

سرقت مسکوني است که بر این اساس س ک زندگي و فعاليت روزمره

فضایي (مطالعه موردی :شهرزاهدان)

مناطق جرمخيز را آسيبپذیرتر ميکند.

بررسي و تحليل مکاني-فضایي کانونهای
ریحان ()1811

جرم و بزهکاری (نمونه موردی :سرقت از
منزل در شهر اروميه با استفاده از )GIS

یافتههای پژوهش نشان ميدهد که کانونهای جرمخيز در سطح شهر به
طور تصادفي توزیع نشده ،بلکه التزام به منشوری مشخص (همچون
تراکم جميعت ،نزدیکي به مرکز ثقل شهر و ) ...در مکانيابي آنها به چشم
ميخورد.
نتایج نشان ميدهد که بيشترین نوع جرم از ميان جرائم ،سرقت

شماعی و

تحليل فضایي جرایم سرقت در سطح شهر

(موتورسيکلت) است که در محدوده خيابانهای اصلي شهر به وقوع

همکاران ()1811

قروه

پيوسته است و الگوی پراکندگي جرائم نيز از زمان ،مکان و فصول سال
ت عيت ميکند.
وی با استفاده از مدل رگرسيون به مطالعه جرم و جنایت در این نواحي

مگان)1002( 1

بررسي جغرافيایي جرائم شهری در نواحي

پرداخت .نتایج حاصل از فرآیند مدل نشان دادکه ویژگيهایکال دی-

پورتلند ،ارگان ،توکسون و آریزونا

محيطي و همچنين خصوصيات اجتماعي-فرهنگي ،اقتصادی ساکنان آن
امکان فرصت بيشتری برای وقوع جرم دارند.
1. Meagan
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ادامه جدول 1

نویسنده /سال
هیلر و سهباز

1

نتایج تحقیق

عنوان تحقیق

الگوهای جرائم سرقت و دزدی در ش که
خيابانهای شهر لندن

()1010

نتایج پژوهش نشان داد که در مناطق مسکوني ،خانههایي که
رو به خيابان و در گوشههایي که از هر دو طرف دید دارند،
قرار گرفتهاند ،دزدی و سرقت کمتر اتفاق ميافتد.
یافتهها نشان ميدهد که ميدانها ،کانونهای جرمخيز شانگ-

ژونگ 1و

های هستند و جرائم به تدریج با فاصله گرفتن از این ميدانها

بررسي الگوهای جرم در مناطق متروپلي

کاهش ميیابند و در بخش مرکزی شهر افزایش ميیابند ،هم

شانگهای با استفاده از GIS

همکاران ()1011

چنين رواب تنگاتنگي بين پایداری و ناپایداری جمعيت
وجود دارد.

وبر)1012( 8

بررسي تأثير برنامه گشت سواره پلي

در

کاهش جرم و جنایت مناطق شهری

نتایج این پژوهش در یک هفته نشان از کاهش  69درصدی
جرائم دارد .همچنين افزایش گشت (شدت برنامه) با کاهش
جرائم در جامعه ارت اط معناداری دارد.

چارچوب نظری تحقیق
مفهوم سرقت

سرقت واژهای عربي به معنای برداشتن چيزی از کسي با حيله و فریب یا از خفا و پنهاني یاا برداشاتن
مخفيانه چيزی و بدون حق برداشت آن است .همچنين «سارق به کسي گفته ميشود که باه طاور پنهااني
وارد حرز شود و چيزی که از آن او نيست بردارد» .در فرهنگ فارسي نيز واژه سرقت به معنای دزدیادن و
دزدی کردن یا بردن مال دیگری است .در قانون مجازات اسلامي مصاوب  6918/68/66در مااده  601در
تعریف سرقت آمده است که «سرقت ع ارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهاني» ( Atishneh and

 .)Amiri, 2010: 106سرقت یا دزدی از جمله جرائمي است که در تمام ادوار تاریخ ،به عنوان یک پدیادة
مجرمانه ،مورد تنفر و انزجار عمومي بوده و در همه شرایع و مذهبها و قوانين کشورها ،اماری نامشاروع
تلقي شده و با کيفر مواجه گردیده است (.)Walidi, 2000

1. Hillier & Sahbaz
2. Zhong
3. Weber
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فضاهای بیدفاع شهری

فضاهای بيدفاع ،فضاهایي هستند که امکان اتفاق افتادن آسيب اجتماعي در آنها بيشتر از فضاهای دیگر
است یا فضاهایي هستند که از نظر حفاظتي مرده ولي از نظر اتفاق افتادن مسائل نابهنجار فضایي فعال و زنده
هستند .این فضاها معلول رخدادهایي هستند که در شهر رخ ميدهند زیرا به علت بازر شادن یاا بازر
بودن شهر و فقدان نظارت مناسب فيزیکي و اجتماعي فضاهایي به وجود ميآیند که فعاليتهای غيرمجاز و
متعارض با هنجارهای جامعه در آن نقاط صورت ميگيرد و اثرات نامطلوبي بر پيکر جامعه ميگذارد و منجر
به حادث شدن انواع خشونتها ميشوند ( .)Rappoport, 2005: 58به ع ارت دیگار ،فضااهای بايدفااع
شهری مناطقي در شهرها هستند که با توجه به ویژگيهای فيزیکي نس ت به دیگر منااطق شاهری ،منااطق
مناسبتری برای وقوع جرائم هستند .این فضاها اغلب به کسي تعلق ندارد و اگر مالک داشته باشند از آنهاا
محافظت نميکند .برخي از این مکانها از دید عموم پنهان ميباشند به طوریکه آنها به عنوان فضاهای دنج و
امن برای رفتارهای انحرافي در نظر گرفته ميشوند .فضاهای باقيمانده اطراف ساختمانهای بلند ،گوشههای
رهاشده ،پارکينگ و زمين در بخشهای حاشيهای راه به ندرت استفاده ميشود (.)Ziyari et al, 2016: 35
بومشناسی هراس

مایک دیوی

( )6000مدعي است در ایالات متحدة آمریکا ،چشمانداز «ویران شهری» که شهر آینده را

شهری مملو از ساختمانهای سياه و هرج و مرج فناورانه پيشرفته حاکم بار آن ماينمایاناد ،تصاور ماا را
نس ت به آیندهای که هماینک محاصرهمان کرده محدود ميکند .در نظر دیوی  ،این تصویر از آینده ،حاول
نوعي وسواس پيرامون امنيت شخصي و انزوای اجتماعي شکل گرفته است .در واکنش به ناآرامي موجاود
در شهر ،هر قلمروی جغرافيایي برای جدا نمودن خود از دیگر گروهها ،راه ردهای امنيتي و فناوری خاص
خود را اتخاذ مينماید که شکلي اجتماعي -فضایي برای شهر به وجود ميآورد که دیاوی

باه پياروی از

الگوی مناطق متحدالمرکز برگ  ،آن را «بومشناسي هراس» ناميده است .در این شرای  ،نه تنهاا معيارهاای
امنيتي اتخاذ شده توس افراد و گروهها ،شکل شهر را تعيين ميکند ،بلکه عوامل کنترل اجتمااعي ،هام در
طراحي و شکلبخشي به جغرافيای اجتماعي شکل شهری به طور رسمي نقاش دارناد ( Bondes, 2011:

.)176-177
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شکل  -1بومشناسی هراس
()Davis, 1998: 365

وقوع جرائم در یک منطقه ،با وقوع جرائم عليه ساکنان آن منطقه به طور کامل متفاوت است .جرائم در
یک منطقه ميتواند عليه رهگذران و کساني که در منطقه کار ميکنند ،یا عليه ساکنان به وقوع بپيوندد .تراکم
خاص جرم به طور مثال در یک ایستگاه راهآهن یا مرکز خرید بزر  ،ممکن است جارائم زیاادی باهباار
آورد ،اما اثر چنداني روی ساکنان محلي نداشته باشد .در مقابل شاید ماردم یاک منطقاه باه دليال برخاي
ویژگيهای اجتماعي نظير(سن ،پایگاه اقتصادی -اجتماعي ،ناوع ارت اطاات خارده فرهنگاي ،قوميات یاا
جنسيت) به طور متوس با اعمال مجرمانة بيشتری مواجه باشند ،اما این مواجهه در منطقة سکونت خوشان
ن اشد .پيش فرض خطرناکي وجود دارد که به غل ميان دو چيز هم ستگي برقرار ميکند ،این پيش فرض
را مغالطة بومشناختي 6مينامند .بر اساس این پيشفرض ،ویژگيهای یک منطقه دارای نرخ جارم بالاا ،باه
ضرورت گویای ویژگيهای مجرمان است .اما این باور ،در مناطقي که به تاازگي مهااجر پذیرفتاه باشاند،
اشارهای به اینکه آیا این مهاجرت زمينهساز گسترش جرائم هستند ،نميکند (.)Janson, 1993: 316
در شهرهای سنتي ،جرائمي مانند اعمال خشونت در ملأ عام ،دزدی اتوم يل یا دزدی از اتوم يل ،کاش-
رفتن جن

از مغازهها و سرقت از افراد اغلب در مرکز شهر اتفاق ميافتند .به موازات تغييار در جغرافياای

تجاری شهرها ،تغييری که نتيجه ظهور شهرهای حاشيهای ،ظهور پدیدة خرید از مناطق شمال شهری و باه
وجود آمدن مجموعههای تفریحي است ،ميتوان انتظار داشت که این الگو هم تغييار کناد .منحناي وقاوع
1. Ecological Fallacy
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جرائم در شهرها ،از نقطه نظری جغرافيایي ،نس ت به منحني نرمال ،انحراف دارد و بر حسب نوع جارم ،از
شهری به شهر دیگر متفاوت است (.)Kaskela, 1997: 304
اکولوژی جرائم شهری

در آمریکا ،اکثر نقشههای پيشرفته در دهه  6098و  6098بوسايله گروهاي از محققاان کاه در دانشاگاه
شيکاگو تشکيل شده بود توسعه یافت .این جامعهشناسان شهری ،به ره ری رابرت پارك 6ویژگيهای محي
شهری را برای تجزیه و تحليل مشکل جرم ،در شهرهای آمریکا بررسي ميکردند .آنها جارم و مشخصاات
اجتماعي محلات شهری را در شهر شيکاگو را ترسيم کردند .با استفاده از این نقشهها نشان دادند که جرم باا
عدم سازماندهي اجتماعي 9و فقر در محي های شهری ارت اط دارد .فردریک تراشر 9در سال  ،6091مکان و
توزیع دستههای بزهکار 9را در مناطقي از شهر که کنترل اجتماعي 1و عدم ساازماندهي اجتمااعي فراگيار و
ضعيف بود اضافه کرد (( .)Bertau, 2012: 100شکل .)9

شکل  -1مکان دستههای بزهکاری شیکاگو در اکولوژی شهری
()Weisburd and McEwen, 1997: 9

در شکل  ،9قسمتهای سایهدار مکانهای مجاور به مرکز دستههای بزهکاری را نشان ميدهد.
1. Robert Park
2. Social Disorganization
3. Fredric Thrasher
4. Gangs
5. Social Control
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شو و مهیرز 6نيز در سال  6090در مطالعه تخلفات نوجوانان که در بررسي جرایم ایلي نویز ،اجرا کردناد
به نتایج مشابه تراشر دست یافتند .در نقشهای که از طریق کامپيوترهای پيشرفته (شکل  )9ترسيم شاد ،آنهاا
نشان دادند که آدرس محل سکونت بيش از  0888متخلف در مناطقي که بوسيله زوال فيزیکي ،فقر و عادم
سازماندهي اجتماعي مشخص شد ،تمرکز داشتند ( .)Weisburd and McEwen, 1997: 8-9ميتوان گفت
دیدگاههای اکولوژیکي سنتي بوسيله شو و مککي توسعه یافت و بر نقش تغييار واحادهای همساایگي در
جاودان ساختن عدم سازماندهي اجتماعي در مناطقي که از نظر اکولوژیکي نامسااعد هساتند ،تأکياد کردناد
(.)Hirschfield and Bowers, 2001:204

شکل  -8محل سکونت نوجوانان مجرم
()Weisburd and McEwen, 1997: 9

در بررسي تاثيرات اکولوژیک شهری بزر باید درباره دو موضوع مطالعه کرد :سلامتي انسان و کيفيات
محي زیست ( .)Shokouei, 1994: 227در سيستم اکولوژیک بر مناسبهای متقابل مردم و محي شهری
تأکيد ميگردد .در جغرافيای شهری این مناس ات متقابل به صورت یک تداوم بررسي ميشود .از تحقيقاات
صورت گرفته در اکولوژی اجتماعي شيکاگو ،به طور خلاصهميتوان به یافتههای زیر اشاره کرد -6 :منااطق
1. Show and Myers
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شهری دارای مقادیر متنوعي از قانونشکني و جرم هستند (برخي مناطق مجرمين بيشتر و برخي کمتار)-9 .
نرخ جرایم به نس ت فاصله از مرکز شهر ،به طور گستردهای تفاوت پيدا ميکند -9 .بالاترین نرخهای جارم
مربوط به نواحي که ساختار فيزیکي به هم ریختهای دارند و جمعيتشان را از دست ميدهند ،ميباشاد-9 .
نرخهای بالای جرم در طول زمان ثابت باقي ميماند ،حتاي اگار ترکياب جمعيات تغييار یاباد -1 .جارایم
برخواسته از بيسازماني اجتماعي هستند -1 .جدایيگزیني اجتماعي س ب ترویج تفاوتهای فرهنگي شده
که در نهایت باعث عدم کارایي اجتماعي ميگردد (.)Shokouei, 1990: 362
نظریه کانونهای جرمخیز

واژه مکانهای جرمخيز برای اولين بار توس شرمن ،6گارتين 9و برگر 9برای تحليل مکااني بزهکااری
مورد استفاده قرار گرفت .این واژه ،به معنای یک مکان یا محدوده جغرافيایي است که ميزان بزهکاری در آن
بسيار بالاست .محدوده این مکان ميتواند بخشي از یک شهر ،محله ،چند خيابان مجاور هم و حتي ممکان
است یک خانه یا مجتمع مسکوني باشد ( .)Kalantari et al, 2010: 48بسياری از صاحبنظران و از جمله
طرفداران نظریه فعاليت روزمره ،دليل توزیع مکانهای تمرکز بزهکاری در محدودههای خاص جغرافيایي را
همگرایي و ترکيب سه عامل زیر دانستهاند که موجب شکلگيری کانونهای جرمخيز ميشوند:


وجود اهداف مجرمانه؛



وجود بزهکاراني که انگيزه ،توان و مهارت کافي برای انجام عمل مجرمانه را دارند؛



ن ود مراق ت و کنترل مناسب بارای مقابلاه باا اقادامات مجرماناه از ساوی ماردم و مساوولان
(.)Meshkini et al, 2013: 5

بنا بر تعریف فوق ،کانون جرمخيز محدودهای است که ميانگين وقوع بزهکااری در آن بايش از منااطق
پيرامون است .این مکان ميتواند به صورت یک خانه ،گوشة خيابان ،مغاازه یاا هار مکاان دیگاری باشاد
( .)Sherman et al, 1989: 27-55در نقطه مقابل ،برخي از اندیشمندان عامل اصلي شکلگيری کانونهاای
جرمخيز را به این نکته مهم نس ت ميدهند که مجرمان همانند سایر مردم به زندگي و کار و تفریح در ساطح
شهر مشغول هستند و در حين انجام امور روزمره در صدد ارتکاب عمل مجرمانه هستند و ط يعي است افراد
یا اشيایي که در مجاورت محل کار یا زندگي و فعاليت این بزهکاران قرار دارند ،بيشتر در معرض بزهکاری
1. Sherman
2. Gartin
3. Buerger
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افراد یا اموال یا به ع ارت دیگر اهداف مجرمانهای که در محدودههای دورتر واقاع

هستند ،کمتر در معرض اقدام مجرمانه این بزهکاران قرار دارند .بدین ترتيب محدودههای جرمخيز شاهری
عمدتاً در محلهایي شکل ميگيرند که در مجاورت و نزدیکاي محال ساکونت یاا فعاليات و یاا تفاریح
بزهکاران قرار دارند ( .)Kalantari et al, 2010: 44به طور کلي در این مطالعات چگونگي پيدایش ،کيفيت
و نحوه پراکندگي اعمال مجرمانه در محدوده جغرافيایي شهر مورد بررسي قرار ميگيرد و به کمک نماایش
فضایي اعمال مجرمانه و تلفيق این اطلاعات با دادههای مکاني محل ارتکاب جرایم و شاخصهای اجتماعي،
اقتصادی مجرم و محل سکونت او ،امکان شناسایي کانونهای جرمخيز ،پيشبيني محلهای احتمالي وقاوع
ناهنجاری در محدوده شهر فراهم ميشود .در نهایت این اطلاعات به شکل مؤثری ميتواند به کاهش ميازان
جرایم در سطح شهر و پيشگيری از بزهکاری و افزایش ایمني کمک نماید (.)Kalantari, 2001: 64
نظریه فعالیتهای روزمره

نظریه فعاليت روزمره 6در سال  6010توس فلسون و کوهن ارائه شد .آنها معتقدند جرم هنگامي اتفاق
ميافتد که بزهکار و بزهدیده با هم در زمان و مکان بدون حضور یا تأثير ناظر و نگه ان باشاند .باه ع اارت
دیگر ،زماني که جرمي اتفاق ميافتد ،بایستي هم بزهکار و هم هدف در یک مکان و زماان وجاود داشاته
باشد و ناظر غایب و بياثر باشد (.)Jabari, 2009: 79

شکل  -2مثلث تحلیل مسئله
()Jabari, 2009: 17

1. Routine activity theory
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کلارك ،بر عنصر زمان به عنوان عنصر مرکزی نظریه فعاليت روزمره تأکيد دارد ،و بر سه عنصار کميناه
جرم مستقيم ،یعني مجرم احتمالي ،هدف مناسب و عنصر نگه ان توانمند در برابر جرم اهميت قائال ماي-
شود ( .)Schneider & Keichin, 2008: 149بنابراین ،حل مؤثر مساوله باه درك ناوع جارم و اهاداف و
قربانيان آنها که با هم در یک مکان هستند و یا مجرمان ،اهداف ،قربانيان و مکانها بطور مؤثر کنتارل ماي-
شوند یا نميشوند ،نياز دارد (.)Clarke and Ak, 2009

شکل  -1مثلث تحلیل سرقت
()Monk et al, 2010: 9

الگوهای فضایی کانونهای جرمخیز

اعمال مجرمانه در کانونهای جرمخيز در یک زمان و مکان واحد قرار ميگيرد .وقوع جارائم در یاک
مکان یک نقشه ظاهری را توليد ميکند که توزیع فضایي جرائم به خوبي در آن نماایش داده شاده اسات.
همچنين جریان الگوهای اساسي بزهکاری در منطقه را به نمایش ميگذارد .الگوهای زماني وقوع جرائم را
ميتوان به صورت فصلي ،ماه ،هفته و ساعات ش انهروز نمایش داد .مهمترین الگوهای فضایي کاانونهاای
جرمخيز مکاني به شرح ذیل است:
الف) الگوی پراکنده :در این الگو ،نقاطي که کانون جرم را به وجود مايآورناد ،در سرتاسار محادوده
کانون گسترده شدهاند و به صورت خوشهای یا متمرکز نيستند .به صور مثال ،وضعيت خاناههاایي کاه در
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سرتاسر محدوده سرقت واقع شدهاند که به دليل ویژگيهای طراحي نامرغوب و نادرسات ایان مکاانهاا
است .رخدادهای داخل کانون خوشهای نيست و در نتيجه ،همان ویژگيهای آسايبپاذیری را در آیناده
دارد.
ب) الگوی خوشهای :این نوع وقایع مجرمانه ،کانون را به صورت خوشهای در یک یا پند فضای ویژه
در داخل محدوده کانون به وجود ميآورد .برای مثال ،ميتوان استادیومهای ورزشي را ذکر کرد که ممکان
است کانون بيشماری از جرائم مرت با وسایل نقليه باشد.
ج) الگوی نقطهای :این نوع ویژه کانون جرمخيز بر یک مکان خاص بزهکاری انط اق ميیابد .به طاور
مثال ،پارکينگ مرکز خرید در مرکز یک شهر شلوغ ميتواند از این نوع باشد که همه رخدادهای بزهکاری
در یک مکان ویژه به وجود ميآیند (.)Kalantari, 2008: 34

شکل  -6انواع الگوی پراکنش فضایی سرقت
()Ratcliff, 2004: 11

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر براساس هدف ،در زمرة پژوهشهای کاربردی قرار دارد و بار حساب روشتحقياق،
توصيفي-تحليلي ميباشد .برای تجزیه و تحليل دادهها از نارمافزارهاای  ArcGISو  Surferاساتفاده شاده
است .جامعه آماری تحقيق ،شامل جرائم سرقت ( 0619مورد) در محدوده زماني 6908تا  6901است کاه
اطلاعات آن از پلي

آگاهي استان خراسان رضوی اخذ شده است .قلماروی مطالعااتي پاژوهش حاضار،

کلانشهر مشهد با مساحتي در حدود  91601هکتار است که دارای  69منطقه 96 ،ناحيه و  610محله ماي-
باشد .شهر مشهد دارای جمعيتي بالغ بر  958115110نفر با تاراکم جمعيتاي  01نفار در هکتاار و باا رشاد
متوس سالانه  651درصد مي باشد (.)Statistics of Mashhad City, 2016
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شکل  -7پراکنش کلانتریهای انتظامی در سطح مناطق کلانشهر مشهد
یافتههای تحقیق

جدول  ،9درصد فراواني جرائم سرقت را به تفکيک مناطق شهر مشهد طي سالهای  08تاا  01نشاان
ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود ،طي سالهای  06 ،08و  09بيشترین ميزان جرائم سرقت در منطقاه
 9و کمترین ميزان در منطقه  69شهر مشهد اتفاق افتاده است .در ساالهاای  09 ،09و  01کمتارین ميازان
وقوع جرائم سرقت در منطقه  66شهر مشهد بوده است .در سال  09و  ،01منطقه  1شهر مشهد و سال 09
نيز در منطقه  0شهر مشهد بيشترین ميزان ارتکاب جرائم سرقت به وقوع پيوسته است .همچنين نتایج نشان
ميدهد که در محدوده زماني  08تا  ،01منطقه  66شهر مشهد با  8/91درصد در سال  ،09کمتارین ميازان
سرقت و منطقه  9نيز با  61/61درصد در سال  ،08بيشترین ميزان سرقت را دارا ميباشند.
جدول  -1درصد فراوانی جرائم سرقت به تفکیک مناطق شهر مشهد ()1810 -11
مناطق شهر مشهد

درصد فراوانی جرائم سرقت
10

11

11

18

12

11

6

4.06

10.12

4.73

5.94

5.65

7.77

9

17.16

16.99

15.74

8.34

12.16

13.73

9

15.79

11.68

13.71

13.47

11.28

11.72

9

8.61

8.29

8.75

4.93

7.75

7.62
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ادامه جدول 1
مناطق شهر مشهد

درصد فراوانی جرائم سرقت
10

11

11

18

12

11

1

12.13

11.25

10.35

9.23

9.55

9.37

1

9.61

6.27

8.42

13.88

10.41

13.84

0

3.38

3.88

5.50

5.05

6.49

6.08

0

8.12

7.13

7.65

12.56

13.73

8.84

68

3.75

6.97

7.81

3.20

3.39

5.98

66

3.35

4.05

4.10

0.76

0.26

0.38

69

0.31

1.96

1.59

8.91

8.76

7.02

ثامن

9.58

6.10

8.12

6.49

6.25

2.88

بيشترین

17/16

16/99

15/74

13/88

13/73

13/84

کمترین

0/31

1/96

1/59

0/76

0/26

0/38

من ع :پلي

آگاهي استان خراسان رضوی و محاس ات نگارندگان

همانطور که در شکل  ،0مشاهده ميشود ،روند سرقت در کلانشهر مشهد سير صعودی دارد .آمارهاای
پلي

نشان ميدهد که بيشترین ميزان شکایات ث ت شده در پلي

آگاهي شهر مشهد ،مرباوط باه سارقت

است .همچنين آمارها حاکي از آن است که بيشترین ميزان جرائم سرقت در کلانشهر مشهد در ساال  09و
کمترین ميزان نيز در سال  06به وقوع پيوسته است.

شکل  -3فراوانی وقوع جرائم سرقت در کلانشهر مشهد ()1810 -11
من ع :پلي

آگاهي استان خراسان رضوی و محاس ات نگارندگان
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شکل  -1تراکم جرائم سرقت به تفکیک مناطق شهر مشهد ()1810 -11

شکل  ،0تراکم سرقت را به تفکيک مناطق شهر مشهد در محدوده زمااني  08تاا  01نشاان مايدهاد.
همانطور که مشاهده ميشود ،بيشترین ميزان تراکم سرقت در منطقه ثاامن شاهر مشاهد باا مسااحت 911
هکتار که تنها یک درصد از مساحت کل شهر را دارا ميباشد ،وجود دارد که به نظر مايرساد ایان عامال
بيشتر به دليل حضور زائران و گردشگران برای زیارت حرم مطهار اماام رضاا (ع) در ایان منطقاه اسات.
همچنين منطقه  9شهرداری مشهد در سالهای  09 ،09و  01بيشترین ميزان تراکم سرقت را دارا ميباشاد.
در سالهای  06 ،08و  09به ترتيب مناطق  6 ،1و  1بيشترین ميزان تراکم سرقت را داشتهاند .نتاایج نشاان
ميدهد که در مجموع مناطقي که دارای محلات حاشيهنشين هستند ،بيشترین ميزان سرقت را نيز دارا ماي-
باشند .به ع ارت دیگر ،رابطه مستقيمي بين مناطق دارای محلات حاشيهنشين و ميزان وقوع جرائم سارقت
وجود دارد.

سال دوم
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شکل  -10توزیع الگوهای فضایی جرائم سرقت در کلانشهر مشهد ()1810 -11

شکل  -11فرآیند مدلسازی کانونهای جرمخیز سرقت در کلانشهر مشهد
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شکل  -11مدلسازی الگوهای فضایی جرائم سرقت در کلانشهر مشهد ()1810 -11
بیضی انحراف معیار

بيضي انحراف معيار ،6شاخص و آزموني است که با کمک آن ميتوان گستره و قلمرو پراکنش فضایي
پدیدههای مجرمانه را نشان داد .در این آزمون با کشف و دسترسي به قلمرو مکاني جارائم و کاانونهاای
جرمخيز در قالب یک تصویر بيضي شکل ،اندازه و حجم پراکنادگي جارم نشاان داده مايشاود .در ایان
آزمون ،شکل بيضي به وضوح گویای ميزان و پراکندگي جرم است .لذا هر چه محي داخلي بيضي باازتر
باشد و دورانيتر جلوه کند ،پراکندگي جرائم به سمت لایههای بيروني فضای شهری پيرامون نقطه یا نقااط
کانوني فعاليتهای بزهکارانه و نيمرخ جنایي را پيامآور است .از سوی دیگار ،اگار جاداره بيضاي بسايار
فشرده و نزدیک به هم باشد به نحوی که س ب کشيده جلوه شدن شکل بيضي و امتداد یافتن آن در گستره
جغرافيایي طویلي گردد ،پراکندگي نس تاً گسترده رفتارهای بزهکارانه و انتشار آنها را در قلمروهای مختلف
1. Standard Deviation Ellipse
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نمایانگر خواهد بود ( .)Safari & Konani, 2015: 141نتایج تحقيق نشان ميدهد که بيضي انحراف معياار
سرقت طي سالهای  08تا  01در شهر مشهد ،دارای کشيدگي به سمت شامال غرباي و جناوب شارقي
است .همانطور که مشاهده ميشود ،در سالهای  08و  09کشيدگي بيضي انحراف معيار نس ت باه ساال-
های دیگر ،کمي محدودتر است .فاصله دو نقطهای که با حرف ( )Pبر روی نقشه نشان داده شدهاند ،عمق
امتداد یافتن و توسعه جهت جرائم سرقت را منعک

مينمایند که بر همين اساس عمق و جهات توساعه

جرائم سرقت در شهر مشهد ،دارای کشيدگي از سمت شمال غربي به سمت جنوب شرقي ميباشاد .اماا
فاصله دو نقطهای که با حرف ( )Mنمایش داده شدهاند ،گویای عمق و جهت محادودتر سارقت در حاد
فاصل این نقاط است .نتایج تحقيق بيانگر آن است که عمق و جهت توسعه جرائم سرقت در شهر مشاهد،
از سمت شمال شرقي به طرف جنوب غربي محدودتر ميشود.

شکل  -18بیضی انحراف معیار جرائم سرقت در کلانشهر مشهد ()1810 -11
شناسایی کانونهای جرمخیز سرقت

پراکندگي نقاط مربوط به جرم سرقت در سطح مناطق کلانشهر مشهد موجب شکلگيری کاانونهاای
جرمخيز (سرقت) ميشود که مناسبترین روش برای شناسایي کانونهای جرمخيز استفاده از روش تراکم
کرنل است .در نهایت پ

از اینکه با استفاده از روش تراکم کرنل ،کانونهای سرقت در هر سال مشخص
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گردید ،برای شناسایي کانونهای جرمخيز سرقت در محدوده زماني  08-01در کلانشهر مشاهد ،پاراکنش
فضایي نقاط سرقت در  1سال مورد بررسي ،با یکدیگر ترکيب شدند .به همين منظور ،توزیع فضایي نقاط
سرقت در کلانشهر مشهد طي سالهای  08تا  01با استفاده از دستور  Overlayدر نرمافزار  ArcGISبا هام
ترکيب شدند که در نتيجه موجب شکلگيری کانونهای جرمخيز سرقت در کلانشهر مشهد شد .همانطور
که در شکل  ،69مشاهده ميشود ،کانون اصلي جرمخيز سارقت در کلانشاهر مشاهد طاي  1ساال ماورد
بررسي ،در محدوده خواجهربيع شکل گرفته است .نتایج تحقيق حاکي از آن است که کانونهای جرمخياز
سرقت در فضاهای بيدفاع کلانشهر مشهد (در محدودههای بافت فرسوده و ساکونتگاههاای غيررسامي)
شکل گرفتهاند.

شکل  -12شناسایی کانونهای جرمخیز سرقت در کلانشهر مشهد
شناسایی الگوی توزیع فضایی کانونهای جرمخیز سرقت

آزمون خوشهبندی ،6اولين گام برای شناسایي کانونهای جرمخيز است .ميانگين نزدیکترین همسایه

9

از جمله آزمونهای خوشهبندی است که در آن توزیع واقعي دادههای جرم با گروهي از دادهها باه هماان
تعداد نمونه و با توزیع بيقاعده مقایسه ميشود .این روش را هنگامي ميتوان بکار گرفت که کاربر به داده-

1. Tests for clustering
2. Average Nearest Neighbor
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هایي دسترسي دارد که هر نقطه به یک جارم منفارد مرباوط اسات ( .)Ahmadi et al, 2013: 56مراحال
آزمون نزدیکترین همسایه به شرح ذیل است:
𝑜̅
𝐷

 .6محاس ه فاصله هر نقطه جرم تا نزدیکترین نقطة بزه مجاور𝐴𝑁𝑁 = 𝐷̅𝑒:

 .9محاس ه جمع فاصله نزدیکترین نقاط مجرمانه مجاور و تقسايم حاصال جماع بار تعاداد نقااط
مجرمانه است .این مقدار ،متوس فاصله از نزدیکترین همسایة واقعي است:

𝑛∑
𝑖𝑑 𝑖=1
𝑛

= 𝑜𝐷

 .9توزیع تصادفي از همان تعداد نقطه جرم برای همان محدوده جغرافيایي تهيه شده و برای هر نقطه،
فاصله از نزدیکترین نقطه مجاور محاس ه مي شود:

0.5
𝐴√𝑛/

= 𝑒𝐷

 .9مجموع فواصل از نزدیکترین نقطه مجاور برای تمام نقاط با توزیع تصادفي به دست آمده و بار
تعداد نقاط تقسيم مايشاود .ایان مقادار ،متوسا فاصاله از نزدیاکتارین همساایه تصاادفي
است:

𝑒𝐷𝐷𝑜−
𝑒𝑠

= 𝑁𝑁𝐴 𝑍 𝑂

 .1شاخص نزدیکترین همسایه ،نس ت متوس فاصله از نزدیکترین همسایه واقعاي باه متوسا
0.26136

فاصله از نزدیکترین همسایه تصادفي است:

𝐴√𝑛2 /

= 𝑒𝐷

اگر نتيجه آزمون شاخص نزدیکترین همسایه برابر یک باشد ،دادههای بزهکاری به صاورت تصاادفي
توزیع شدهاند .اگر نتيجة کوچکتر از یک باشد ،بياانگر خوشاهای باودن دادههاای مجرماناه اسات و اگار
شاخص نزدیکترین همسایه بزرگتر از یک باشد ،نشان دهنده الگوی توزیع یکنواخات دادههاای مجرماناه
است (.)Eck et al, 2009: 35
همانطور که در شکل شماره  ،61مشاهده ميشود ،مقدار شاخص نزدیکترین همساایه بارای جارائم
سرقت در شهر مشهد برابر  8/1و امتياز  Z-Scoreبرابر  -11/69ميباشد .همچنين مقدار  p-valueآن برابار
با صفر است .از آنجایي که نتيجه آزمون شاخص نزدیکترین همسایه برای جرائم سرقت در شاهر مشاهد،
کمتر از یک ميباشد ،بيانگر خوشهای بودن جرائم سرقت در این شهر در محدوده زماني  08تا  01است.
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شکل  -11الگوی توزیع فضایی کانونهای جرمخیز سرقت در مشهد بر اساس میانگین نزدیکترین همسایه
()10-11
نتیجهگیری

در هزاره جدید به دليل گسترش شهرنشيني و پيدایش کلانشهرها ،انواع مساائل و مشاکلات شاهری از
جمله افزایش ميزان بزهکاری نمود خاصي یافته است .پدیدهای که بشر با هماة امکاناات و پيشارفتهاای
علمي ،تاکنون نتوانسته آن را کنترل و افزایش آن را پيشگيری کند .در واقع بزهکااری پدیاده بسايار پيچياده
اجتماعي است که در محي های اجتماعي مختلف به شکلهای متفاوتي دیده ميشود .منشأ این اختلافات را
باید در ساختارهای اجتماعي و اقتصادی و نابسامانيهای حاصل از آنها جست وجو کارد کاه در صاورت
وجود یک بستر مکاني و زماني مساعد زمينه بروز جرم و تکرار آن را فراهم ميکند و باه مارور زماان یاک
محي جغرافيایي را به یک کانون جرمخيز ت دیل ميکند .از جن ههای اهميت شناسایي و تحليل کانونهاای
جرمخيز ،این است که این شيوه به درك و فهم مجموعه عوامل و شرای مکاني و زماني و اجتماعي که منجر
به شکلگيری محدودههای مورد بحث شده است کمک ميکند و با استفاده از نتایج این بررسي ميتاوان از
شکلگيری محدودههای آلوده در آینده پيشگيری کرد و مناطقي را که در آینده احتمال آلودگي آنها زیاد است
پيشبيني کرد و تحت کنترل درآورد .از سوی دیگر تحليل مکانهای جرمخيز این فرصت را فراهم ميآورد
تا پلي

بتواند سریعتر و مؤثرتر در برابر بزهکاری واکنش نشان دهد و به کشف جرم و تعقيب و دساتگيری

مجرمان بپردازد.
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به همين منظور ،در پژوهش حاضر به شناسایي و تحليل فضاایي کاانونهاای جارمخياز سارقت در
کلانشهر مشهد پرداخته شده است .جامعه آماری تحقيق ،شامل جرائم ارتکاابي سارقت ( 0619ماورد) در
کلانشهر مشهد طي سالهای 6908تا  6901است که اطلاعات آن از پلي

آگاهي استان خراساان رضاوی

اخذ شده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد که در محدوده زماني  08تا  ،01بيشترین ميزان جارائم سارقت
در کلانشهر مشهد در سال  09و کمترین ميزان نيز در سال  06به وقوع پيوسته است .در باين منااطق شاهر
مشهد ،منطقه  66شهر مشهد با  8/91درصد در سال  ،09کمترین ميزان سارقت و منطقاه  9نياز باا 61/61
درصد در سال  ،08بيشترین ميزان سرقت را دارا ميباشند .همچنين بيشترین ميزان تراکم سرقت در منطقاه
ثامن قرار دارد .نتایج حاصل از آزمون بيضي انحراف معيار نشان ميدهد که عمق و جهت توساعه جارائم
سرقت در شهر مشهد ،دارای کشيدگي از سمت شمال غربي به سمت جنوب شرقي است .پ

از بررسي

پراکنش فضایي نقاط جرمخيز سرقت طي سالهای  08تا  ،01محدوده خواجهربيع به عنوان کانون اصالي
جرائم سرقت مشخص گردید .نتایج شناسایي کانونهای جرمخيز سرقت نشان ميدهد که ایان کاانونهاا
اغلب در فضاهای بيدفاع شهر مشهد و در محلات حاشيهنشين و بافت فرسوده قرار گرفتاهاناد .همچناين
نتایج تحقيق بيانگر آن است که پراکندگي فضایي جرائم سرقت طي سالهای  6908-01در شهر مشاهد از
الگوی خوشهای ت عيت ميکند .برخي پيشنهادات در این زمينه ع ارتند از:
 احداث مراکز انتظامي جدید خصوصاً در مناطق حاشيه شهر مشهد؛
 ساماندهي فضاهای بي دفاع شهری و نيز بازآفریني فضاهای فرسوده شهری؛
 استفاده از فناوری های نوین در طراحي ساختمان؛
 استفاده از نگه ان محله برای مجتمعهای مسکوني ،مراکز خرید ،فروشگاهها و...؛
 استفاده از مشارکت شهروندان به عنوان پلي

محله جهت پيشگيری از وقوع سرقت در محلات.
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