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 چکیده

ترین جرائم در اغلب کشورهای جهان و از جمله ترین و فراوانامروزه سرقت، به عنوان یکي از گسترده

در کشور ایران، به یک مشکل فراگير و جدی از ابعاد گونااگون اجتمااعي، اقتصاادی و امنيتاي ت ادیل 

هاای تحليل فضاایي کاانون شناسایي و گردیده است. بر همين اساس پژوهش حاظر در نظر دارد تا به

خيز سرقت در کلانشهر مشهد بپردازد. روش تحقيق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به جرم

 Surferو  ArcGISافزارهاای هاا از نارمبارای تحليال داده .باشدتحليلي مي -لحاظ روش، توصيفي

تاا  6908در محادوده زمااني  است کاه جرائم سرقتشامل استفاده شده است. جامعه آماری تحقيق، 

که اطلاعات آن از پلاي  آگااهي اساتان خراساان در شهر مشهد به وقوع پيوسته مورد(  0619) 6901

توزیع فضایي جرائم سرقت در شاهر مشاهد از  دهد کهرضوی اخذ شده است. نتایج تحقيق نشان مي

ربياع د بر محدوده خواجهکند و مهمترین کانون جرائم سرقت در شهر مشهای ت عيت ميالگوی خوشه

 در سارقتجارائم وقوع ميزان کمترین های تحقيق بيانگر آن است که همچنين یافته انط اق یافته است.

است  اتفاق افتاده 09و بيشترین آن در سال  06در سال  بين محدوده زماني مورد بررسيدر  شهر مشهد

  بيشترین تراکم جرائم سرقت در منطقه ثامن شهر مشهد قرار دارد. و

 .مشهدشهر  ،GIS سرقت،جرم، ، خيزهای جرمکانون :هاکلیدواژه
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 بیان مسأله

همزمان با گسترش فيزیکي و اجتماعي شهرها و ت دیل آنها به مراکاز نااهمگن جمعيتاي، اجتمااعي و 

ای شاهرهای بازر ، افازایش های مرکزی و حاشايهدر ناحيهفرهنگي، ميزان تحقق جرائم شهری به ویژه 

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، 

 انادگرفتاههای جهان سوم، تحت نفوذ عوامل گوناگون آشکار و پنهان قارار گسترش شهرنشيني در کشور

(Mousavi, 1999: 7-8.)  

 در اجتماعي هایناهنجاری افزایش و جرم بالای نرخ کشورها، اکثر در مسائل ترینپيچيده از یکي امروزه

 (.Reyhan, 2013: 103) استبوده  جوامع لاینفک جزء زمين، روی در خلقت پيدایش ابتدای از که آنهاست

م تلقي ئم در ميان سایر جراتوان یکي از شدیدترین جرائها، سرقت است که آن را ميیکي از این ناهنجاری

باشد کاه باه ترین رفتارهای مجرمانه است، نوعي تجاوز به عنف مينمود؛ زیرا علاوه بر اینکه یکي از شایع

 :Coupe & Griffiths, 1996) رسااندنيز آسيب ماي احساس امنيت عمومي، آرامش ذهني و سلامت افراد

م در اغلاب کشاورهای جهاان و از ترین جارائترین و فراوانامروزه سرقت، به عنوان یکي از گسترده .(1

جمله در کشور ایران، به یک مشکل فراگير و جدی از ابعاد گوناگون اجتماعي، اقتصادی و امنيتاي ت ادیل 

تواناد باه برخوردار بوده و ماي یابعاد جغرافيایي این جرم از اهميت بسيارگردیده است. بررسي و مطالعه 

 انکاار و مهام بسايار نقاش خاص آن، هایویژگي و مکانعنوان یک راهکار مسير کشف را هموار سازد. 

 نظير مادی، مجرائ تحقق ارکان مهمترین از عنوان یکي به مکان که چرا نماید،مي ایفا جرم از وقوع در ناشدني

 بر زیادی ثيرأت سرقت ،دليل همين به (.Behoush, 2010: 3) است بوده توجه مورد و مطرح همواره سرقت،

 ترسندمي شدن سرقت از باشند، شده سرقت مال ارزش نگران که این از بيشتر افراد دیگر و گذاردمي قربانيان

(Coupe & Griffiths, 1996: 1.) لحاظ از و تحول دچار کيفي و کمي جهت از دیگر، جرایم همانند سرقت 

 روزاز شا انه لحظاه هار در و شناسادنمي زمان و مکان و است یافته رواج مختلفي شکالا و در انواع تنوع،

 جامعاه روان و اقتصاد به اشخاص، بلکه و افراد مالي نظام تنها نه ،زشت پدیدة این و هست آن وقوع احتمال

 ظهاور باا دهه اخير، چند در (.Rezaei Rad et al, 2009: 364) نمایدمي وارد ناپذیری ج ران هایلطمه نيز

 فضاایي و توزیاع تحليل برای اندیشمندان و محققان اصلي به موضوع 6جرم سازینقشه پيشرفته، ابزارهای

                                                           
1. Crime Mapping 
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. بررساي کارد بيشاتری فضاایي دقات با را مجرمان فضایي بتوان ادارك تا است شده ت دیل جرم جغرافيایي

. رودماي کار به جرم مشکل توزیع درك و تحليل برای نمایش، ایوسيله عنوان به پلي  مراکز در سازینقشه

 شارای  بررساي بارای ایوسيله عنوان به و بررسي روندها برای جرم هاینقشه از ریزانبرنامه و تحليلگران

 بارای قدرتمناد ابزاری عنوان به جرم تحليل فضایي طوریکه به کنند؛مي استفاده خيزجرم هایفضایي کانون

 از جرم محور مکان ایده. شودمي تلقي و کنترل پيشگيری هایبرنامه گسترش و جرم مشکل مشخص کردن

 و نيسات یکسان جغرافيایي ندازهایادر چشم جرم توزیع است داده نشان هابررسي که گيردنشأت مي آنجا

 ،بنابراین. است نشده توزیع تصادفي به شکل نتيجه، در دارد، بستگي اقتصادی -اجتماعي و شرای  فيزیکي به

 اخيار دهاه چند در ولي است، بوده شيکاگو مکتبمهم  مطالعات اولين از جرم و مکان ارت اط بين شناسایي

 و هاامادل ورود باا ردخُا هاایبر مکاان تأکيد واقع، در. است یافته زیادی اهميت ردهای خُمکان بر تأکيد

تحليال فضاایي جارم و بطاور کلاي  (.Bertau et al, 2013: 2) گرفت شکل فضایيتحليل  نوین ابزارهای

مطالعات جغرافيایي جرائم درصدد نمایش فضاایي اعماال مجرماناه، شاناخت نحاوه پراکنادگي جارم و 

باشند. هدف اساسي این نوع نگارش و تحليال از جارم، باه دسات دادن خيز ميهای جرمشناسایي کانون

 (.Safari & Konani, 2015: 127) ميازان وقاوع جارائم در فضاای شاهری اساتالگوهایي برای کاهش 

شاان های کال دی، اجتماعي و اقتصادیدهد که برخي از فضاهای شهری به دليل ویژگيها نشان ميبررسي

ميزان یا نرخ بزهکاری بيشتری دارند؛ و برعک ، برخي از فضاها مانع و بازدارندة ارتکاب جرائم در درون 

-هستند. از طرفي نيز به تحقيق ثابت شده است که مجرمان در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاابخود 

ها و شرای  مکاني و زمااني ترین فرصتخطرترین و مناسبترین، کمزنند و به دن ال سادههای منطقي مي

ترین محل را ببه همين خاطر در محدوده شهرها مناس (.Kalantari, 2001: 89) جرم هستندبرای ارتکاب 

گيرناد کاه هایي شکل ميگزینند. بدین ترتيب، در سطح شهرها حوزهبرای انجام عمل مجرمانه خود برمي

-ها و اهداف مجرمانه بيشتر و به ت ع آن تعداد جرائم بالاتری هستند و اصطلاحاً به آنها کاانوندارای فرصت

در ایان نکتاه در خاور اهميات  (.200Tavakoli & Kalantari ,78 :7) شاودماياطلااق  6خيزهای جرم

هاست، تا بادین طریاق بتاوان باه اتخااذ ها و تحليل مشکلات این محدودهخصوص، شناسایي این کانون

باه عناوان  شهر مشاهد (.Kalantari et al, 2010: 42) پرداختها و تدابير لازم برای کنترل جرائم سياست

به دليال دومين کلانشهر کشور به علت شرای  خاص اجتماعي، فرهنگي و مذه ي حاکم بر آن و همچنين 

                                                           
1. Hotspots or Hot Crime Spots 
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نشين باعث شده تاا باا نارخ بالاای جرائماي در مناطق حاشيه آنبيش از یک سوم جمعيت  گزینيسکني

-تحليل فضایي کاانوناز این رو پژوهش حاضر در نظر دارد تا به شناسایي و همچون سرقت مواجه باشد. 

خيز سرقت در کلانشهر مشهد بپردازد. بر همين اساس تحقيق حاضار درصادد آن اسات تاا باه های جرم

 های زیر پاسخ دهد:پرسش

 شکل گرفته است؟ هایيچه مکانخيز سرقت شهر مشهد در های جرمکانون 

 یي در شاهر مشاهد از چاه الگاو 6908-01هاای پراکندگي فضایي جرائم سرقت طي سال

 ؟کندت عيت مي

 پیشینۀ پژوهش

 مطالعات انجام گرفته در زمینه جرم سرقت -1جدول 
 نتایج تحقیق عنوان تحقیق نویسنده/ سال

کلانتری و 

 (1831همکاران )

تحليل فضایي الگوهای بزه سرقت در بخش 

مرکزی شهر زنجان با استفاده از سيستم 

 اطلاعات جغرافيایي

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

خيز ارت اط قابل توجهي وجود ندارد، بلکه های جرمگيری کانونشکل

 کاربری اراضي تأثيرگذار بوده است.

برتاو و همکاران 

(1811) 

بررسي الگوهای سرقت مسکوني با 

های بکارگيری رویکرد تحليل اکتشافي داده

 فضایي )مطالعه موردی: شهرزاهدان(

های اقتصادی و اجتماعي با ایج این تحقيق، بيانگر رابطه بين شاخصنت

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

 کند. پذیرتر ميخيز را آسيبمناطق جرم

 (1811ریحان )

های فضایي کانون-بررسي و تحليل مکاني

و بزهکاری )نمونه موردی: سرقت از  جرم

 (GISاروميه با استفاده از منزل در شهر 

 به شهر سطح در خيزجرم هایکانون که دهدمي نشان پژوهش هاییافته

 مشخص )همچون منشوری به التزام بلکه نشده، توزیع طور تصادفي

 چشم به آنها مکانيابي در (... شهر و ثقل مرکز به نزدیکي جميعت، تراکم

 خورد.مي

شماعی و 

 (1811همکاران )

فضایي جرایم سرقت در سطح شهر تحليل 

 قروه

دهد که بيشترین نوع جرم از ميان جرائم، سرقت نتایج نشان مي

های اصلي شهر به وقوع خيابان )موتورسيکلت( است که در محدوده

پيوسته است و الگوی پراکندگي جرائم نيز از زمان، مکان و فصول سال 

 کند.ت عيت مي

 (1002) 1مگان
جرائم شهری در نواحي بررسي جغرافيایي 

 لند، ارگان، توکسون و آریزوناپورت

 نواحي این در جنایت جرم و مطالعه به رگرسيون از مدل استفاده وی با

-کال دیهایویژگي دادکه نشان فرآیند مدل از حاصل نتایج پرداخت.

 آن ساکنان اقتصادی فرهنگي،-اجتماعي همچنين خصوصيات و محيطي

 دارند. جرم وقوع برای بيشتری امکان فرصت
 

 

 

                                                           
1. Meagan 
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 1ادامه جدول 
 نتایج تحقیق عنوان تحقیق نویسنده/ سال

 1هیلر و سهباز

(1010) 

الگوهای جرائم سرقت و دزدی در ش که 

 های شهر لندنخيابان

هایي که نتایج پژوهش نشان داد که در مناطق مسکوني، خانه

دارند، هایي که از هر دو طرف دید رو به خيابان و در گوشه

 افتد. اند، دزدی و سرقت کمتر اتفاق ميقرار گرفته

و  1ژونگ

 (1011همکاران )

بررسي الگوهای جرم در مناطق متروپلي  

 GISشانگهای با استفاده از 

-شانگ خيزهای جرمکانون ها،ميدان که دهدها نشان ميیافته

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

 هم یابند،مي افزایش مرکزی شهر بخش در و یابندمي کاهش

 جمعيت ناپایداری پایداری و بين تنگاتنگي رواب  چنين

 دارد. وجود

 (1012) 8وبر
بررسي تأثير برنامه گشت سواره پلي  در 

 کاهش جرم و جنایت مناطق شهری

درصدی  69نتایج این پژوهش در یک هفته نشان از کاهش 

همچنين افزایش گشت )شدت برنامه( با کاهش جرائم دارد. 

 جرائم در جامعه ارت اط معناداری دارد.
 

 چارچوب نظری تحقیق

 مفهوم سرقت

ای عربي به معنای برداشتن چيزی از کسي با حيله و فریب یا از خفا و پنهاني یاا برداشاتن سرقت واژه

شود که باه طاور پنهااني گفته مي سارق به کسي»مخفيانه چيزی و بدون حق برداشت آن است. همچنين 

در فرهنگ فارسي نيز واژه سرقت به معنای دزدیادن و «. وارد حرز شود و چيزی که از آن او نيست بردارد

در  601در مااده  66/68/6918دزدی کردن یا بردن مال دیگری است. در قانون مجازات اسلامي مصاوب 

 Atishneh and) «ن مال دیگری به طور پنهانيسرقت ع ارت است از ربود»تعریف سرقت آمده است که 

Amiri, 2010: 106.) یک پدیادة عنوان به، تاریخ ادوار تمام در که است جرائمي جمله از دزدی یا سرقت 

نامشاروع  اماری، کشورها قوانين و هامذهب و شرایع همه در و بوده عمومي انزجار و تنفر مورد، مجرمانه

  (.Walidi, 2000) گردیده است مواجه کيفر با و شده تلقي

 

                                                           
1. Hillier & Sahbaz 

2. Zhong 

3. Weber 
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 شهری دفاعبی فضاهای

 دیگر فضاهای از بيشتر آنها در اجتماعي اتفاق افتادن آسيب امکان که هستند فضاهایي دفاع،بي فضاهای

 زنده و فعال فضایي نابهنجار مسائل اتفاق افتادن نظر از ولي مرده نظر حفاظتي از که هستند فضاهایي یا است

یاا بازر   بازر  شادن به علت زیرا دهندرخ مي شهر در که هستند رخدادهایي معلول فضاهاهستند. این 

 و غيرمجاز هایکه فعاليت آیندمي وجود به فضاهایي اجتماعي و فيزیکي مناسب نظارت فقدان و شهر بودن

منجر  و گذاردمي جامعه پيکر بر اثرات نامطلوبي و گيردصورت مي نقاط آن در جامعه هنجارهای با متعارض

 دفااعباي فضااهای دیگار، ع ارت به (.Rappoport, 2005: 58) شوندها ميخشونت انواع حادث شدن به

 منااطق شاهری، منااطق دیگر نس ت به فيزیکي هایویژگي با توجه به که هستند شهرها در مناطقي شهری

 از آنهاا داشته باشند مالک اگر و ندارد تعلق کسي به اغلب فضاها هستند. این جرائم وقوع تری برایمناسب

 و دنج فضاهای آنها به عنوان به طوریکه باشندمي پنهان عموم دید از هامکان این از کند. برخينمي محافظت

 هایگوشه بلند، هایساختمان اطراف شوند. فضاهای باقيماندهمي گرفته نظر در انحرافي رفتارهای برای امن

  (.Ziyari et al, 2016: 35) شودميای راه به ندرت استفاده های حاشيهبخش در زمين و پارکينگ رهاشده،

 شناسی هراسبوم

که شهر آینده را « ویران شهری»انداز ( مدعي است در ایالات متحدة آمریکا، چشم6000مایک دیوی  )

نمایاناد، تصاور ماا را های سياه و هرج و مرج فناورانه پيشرفته حاکم بار آن مايشهری مملو از ساختمان

کند. در نظر دیوی ، این تصویر از آینده، حاول مان کرده محدود مياینک محاصرهای که همنس ت به آینده

نوعي وسواس پيرامون امنيت شخصي و انزوای اجتماعي شکل گرفته است. در واکنش به ناآرامي موجاود 

ها، راه ردهای امنيتي و فناوری خاص گر گروهدر شهر، هر قلمروی جغرافيایي برای جدا نمودن خود از دی

آورد که دیاوی  باه پياروی از فضایي برای شهر به وجود مي -نماید که شکلي اجتماعيخود را اتخاذ مي

ناميده است. در این شرای ، نه تنهاا معيارهاای « شناسي هراسبوم»الگوی مناطق متحدالمرکز برگ ، آن را 

کند، بلکه عوامل کنترل اجتمااعي، هام در ها، شکل شهر را تعيين ميو گروهامنيتي اتخاذ شده توس  افراد 

 :Bondes, 2011) بخشي به جغرافيای اجتماعي شکل شهری به طور رسمي نقاش دارنادطراحي و شکل

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

 

آن منطقه به طور کامل متفاوت است. جرائم در  وقوع جرائم در یک منطقه، با وقوع جرائم عليه ساکنان

کنند، یا عليه ساکنان به وقوع بپيوندد. تراکم تواند عليه رهگذران و کساني که در منطقه کار ميیک منطقه مي

باار آهن یا مرکز خرید بزر ، ممکن است جارائم زیاادی باهخاص جرم به طور مثال در یک ایستگاه راه

وی ساکنان محلي نداشته باشد. در مقابل شاید ماردم یاک منطقاه باه دليال برخاي آورد، اما اثر چنداني ر

اجتماعي، ناوع ارت اطاات خارده فرهنگاي، قوميات یاا  -های اجتماعي نظير)سن، پایگاه اقتصادیویژگي

جنسيت( به طور متوس  با اعمال مجرمانة بيشتری مواجه باشند، اما این مواجهه در منطقة سکونت خوشان 

کند، این پيش فرض پيش فرض خطرناکي وجود دارد که به غل  ميان دو چيز هم ستگي برقرار مين اشد. 

های یک منطقه دارای نرخ جارم بالاا، باه فرض، ویژگينامند. بر اساس این پيشمي 6شناختيرا مغالطة بوم

یرفتاه باشاند، های مجرمان است. اما این باور، در مناطقي که به تاازگي مهااجر پذضرورت گویای ویژگي

 (.Janson, 1993: 316کند )ساز گسترش جرائم هستند، نميای به اینکه آیا این مهاجرت زمينهاشاره

-ی اتوم يل یا دزدی از اتوم يل، کاش، دزدملأ عامدر شهرهای سنتي، جرائمي مانند اعمال خشونت در 

افتند. به موازات تغييار در جغرافياای ها و سرقت از افراد اغلب در مرکز شهر اتفاق ميرفتن جن  از مغازه

ای، ظهور پدیدة خرید از مناطق شمال شهری و باه تجاری شهرها، تغييری که نتيجه ظهور شهرهای حاشيه

توان انتظار داشت که این الگو هم تغييار کناد. منحناي وقاوع يهای تفریحي است، موجود آمدن مجموعه

                                                           
1. Ecological Fallacy 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi2oa3ih6zWAhULfFAKHbsIDnQQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587%25DB%258C_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A3_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585&usg=AFQjCNFkpfrlVOMraJ-frmwfWxp0RVAULg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi2oa3ih6zWAhULfFAKHbsIDnQQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587%25DB%258C_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A3_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585&usg=AFQjCNFkpfrlVOMraJ-frmwfWxp0RVAULg
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در شهرها، از نقطه نظری جغرافيایي، نس ت به منحني نرمال، انحراف دارد و بر حسب نوع جارم، از جرائم 

 (.Kaskela, 1997: 304شهری به شهر دیگر متفاوت است )

 اکولوژی جرائم شهری

 دانشاگاه در کاه محققاان از گروهاي بوسايله 6098 و 6098 دهه های پيشرفته دردر آمریکا، اکثر نقشه

 محي  هایویژگي 6پارك رابرت ره ری به شهری، شناسانجامعه توسعه یافت. این بود شده تشکيل شيکاگو

 مشخصاات و جارم کردند. آنهامي بررسي آمریکا شهرهای در جرم، مشکل تحليل تجزیه و برای را شهری

 باا جرم که دادند نشان هانقشه این از استفاده کردند. با ترسيم را شيکاگو شهر در را محلات شهری اجتماعي

 و ، مکان6091 سال در 9تراشر دارد. فردریک ارت اط شهری هایمحي  در فقر و 9اجتماعي سازماندهي عدم

 و فراگيار اجتمااعي ساازماندهي عدم و 1اجتماعي کنترل که شهر از مناطقي در را 9بزهکار هایدسته توزیع

 (.9)شکل  (.Bertau, 2012: 100) کرد اضافه بود ضعيف
 

 
 های بزهکاری شیکاگو در اکولوژی شهریمکان دسته -1شکل 

 (Weisburd and McEwen, 1997: 9) 
 

 دهد.های بزهکاری را نشان ميهای مجاور به مرکز دستهدار مکانهای سایه، قسمت9در شکل 

                                                           
1. Robert Park 

2. Social Disorganization 

3. Fredric Thrasher 

4. Gangs 

5. Social Control 
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 کردناد نویز، اجرا ایلي جرایم بررسي در که نوجوانان تخلفات مطالعه در 6090 سال در نيز 6یرزمه و شو

 آنهاا شاد، ترسيم (9پيشرفته )شکل  کامپيوترهای طریق از که اینقشه یافتند. در دست تراشر مشابه نتایج به

 عادم و فقر فيزیکي، زوال بوسيله که مناطقي در متخلف 0888 از بيش سکونت محل آدرس که دادند نشان

 گفت توان(. ميWeisburd and McEwen, 1997: 8-9داشتند ) تمرکز شد، مشخص اجتماعي سازماندهي

 در همساایگي واحادهای تغييار نقش بر و یافت توسعه کيمک و شو بوسيله سنتي اکولوژیکي هایدیدگاه

کردناد  تأکياد هساتند، نامسااعد اکولوژیکي نظر از که مناطقي در اجتماعي سازماندهي عدم ساختن جاودان

(Hirschfield and Bowers, 2001:204.) 
 

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

 

 کيفيات و انسان کرد: سلامتي مطالعه موضوع درباره دو باید بزر  شهری اکولوژیک تاثيرات بررسي در

 شهری محي  و مردم متقابل هایمناسب بر اکولوژیک در سيستم (.Shokouei, 1994: 227) زیست محي 

 تحقيقاات از .شودمي بررسي تداوم یک صورت به متقابل مناس ات این شهری در جغرافيای گردد.مي تأکيد

 منااطق -6کرد:  اشاره زیر هاییافته به توانخلاصهمي طور شيکاگو، به اجتماعي اکولوژی در گرفته صورت

                                                           
1. Show and Myers 
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 -9کمتار(.  برخي و بيشتر مجرمين مناطق )برخي هستند جرم و شکنيقانون از متنوعي مقادیر دارای شهری

 های جارمنرخ بالاترین -9کند. مي پيدا تفاوت ایگسترده طور به شهر، مرکز از فاصله به نس ت جرایم نرخ

-9باشاد. مي دهند،از دست مي را شانجمعيت و دارند ایریخته هم به فيزیکي ساختار که نواحي به مربوط

 جارایم -1یاباد.  تغييار جمعيات ترکياب اگار حتاي ماند،مي باقي ثابت زمان طول در جرم بالای هاینرخ

 شده فرهنگي هایتفاوت ترویج س ب اجتماعي گزینيجدایي -1هستند.  اجتماعي سازمانيبي از برخواسته

  (.Shokouei, 1990: 362) گرددمي اجتماعي عدم کارایي نهایت باعث در که

 خیزهای جرمنظریه کانون

 مکااني بزهکااری تحليل برای 9برگر و 9گارتين ،6شرمن توس  بار اولين برای خيزجرم هایمکان واژه

 آن در بزهکاری که ميزان است جغرافيایي محدوده یا مکان یک معنای به واژه، این. گرفت قرار استفاده مورد

 ممکان حتي و هم مجاور خيابان محله، چند شهر، یک از بخشي تواندمي مکان این محدوده. بالاست بسيار

 جمله از و نظرانصاحب از بسياری (.Kalantari et al, 2010: 48) باشد مسکوني مجتمع یا خانه یک است

 را جغرافيایي خاص هایمحدوده در بزهکاری تمرکز هایمکان توزیع دليل روزمره، فعاليت نظریه طرفداران

 :شوندمي خيزجرم هایکانون گيریشکل موجب که انددانسته زیر عامل ترکيب سه و گرایيهم

 مجرمانه؛اهداف  وجود 

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

 مساوولان و ماردم ساوی از مجرماناه اقادامات باا مقابلاه بارای مناسب کنترل و مراق ت ن ود 

(Meshkini et al, 2013: 5.)  

 منااطق از بايش آن در بزهکااری وقوع ميانگين که است ایمحدوده خيزجرم کانون فوق، تعریف بر بنا

گوشة خيابان، مغاازه یاا هار مکاان دیگاری باشاد  خانه، یک صورت به تواندمي مکان این. است پيرامون

(Sherman et al, 1989: 27-55 در نقطه .)،هاایکانون گيریشکل اصلي عامل اندیشمندان از برخي مقابل 

 ساطح در تفریح و کار و زندگي به مردم سایر همانند مجرمان که دهندمي مهم نس ت نکته این به را خيزجرم

افراد  است ط يعي و هستند مجرمانه عمل ارتکاب صدد در روزمره امور انجام حين در و مشغول هستند شهر

 بزهکاری در معرض بيشتر دارند، قرار بزهکاران این فعاليت و زندگي یا کار محل مجاورت در که اشيایي یا

                                                           
1. Sherman  

2. Gartin 

3. Buerger 
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 واقاع دورتر هایمحدوده در ای کهمجرمانه اهداف دیگر ع ارت به یا اموال یا افراد عک رب و گيرند؛مي قرار

 شاهری خيزجرم هایمحدوده ترتيب بدین. دارند قرار بزهکاران این مجرمانه اقدام معرض در کمتر هستند،

نزدیکاي محال ساکونت یاا فعاليات و یاا تفاریح  و مجاورت در که گيرندمي شکل هایيمحل در عمدتاً

 کيفيت پيدایش، چگونگي مطالعات این در کلي طور به (.Kalantari et al, 2010: 44) بزهکاران قرار دارند

 نماایش کمک به و گيردمي قرار بررسي مورد شهر جغرافيایي در محدوده مجرمانه اعمال پراکندگي نحوه و

 اجتماعي، هایشاخص و جرایم ارتکاب محل مکاني هایداده با اطلاعات این و تلفيق مجرمانه اعمال فضایي

 احتمالي وقاوع هایمحل بينيپيش خيز،جرم هایکانون شناسایي امکان او، سکونت محل و اقتصادی مجرم

 ميازان کاهش به تواندمي ثریؤم شکل به اطلاعات این نهایت در. شودمي فراهم شهر محدوده در ناهنجاری

  (.Kalantari, 2001: 64) نماید کمک ایمني افزایش و بزهکاری از پيشگيری و شهر سطح در جرایم

 های روزمرهنظریه فعالیت

توس  فلسون و کوهن ارائه شد. آنها معتقدند جرم هنگامي اتفاق  6010در سال  6نظریه فعاليت روزمره

دیده با هم در زمان و مکان بدون حضور یا تأثير ناظر و نگه ان باشاند. باه ع اارت افتد که بزهکار و بزهمي

شاته افتد، بایستي هم بزهکار و هم هدف در یک مکان و زماان وجاود دادیگر، زماني که جرمي اتفاق مي

  (.Jabari, 2009: 79) اثر باشدباشد و ناظر غایب و بي
 

 
 مثلث تحلیل مسئله -2شکل 
 (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 

-توانمند در برابر جرم اهميت قائال مايجرم مستقيم، یعني مجرم احتمالي، هدف مناسب و عنصر نگه ان 

بنابراین، حل مؤثر مساوله باه درك ناوع جارم و اهاداف و  (.Schneider & Keichin, 2008: 149) شود

-ها بطور مؤثر کنتارل مايقربانيان آنها که با هم در یک مکان هستند و یا مجرمان، اهداف، قربانيان و مکان

 (. Clarke and Ak, 2009) شوند، نياز داردشوند یا نمي
 

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

 

 خیزهای جرمالگوهای فضایی کانون

گيرد. وقوع جارائم در یاک خيز در یک زمان و مکان واحد قرار ميهای جرماعمال مجرمانه در کانون

نماایش داده شاده اسات.  کند که توزیع فضایي جرائم به خوبي در آنمکان یک نقشه ظاهری را توليد مي

گذارد. الگوهای زماني وقوع جرائم را همچنين جریان الگوهای اساسي بزهکاری در منطقه را به نمایش مي

هاای روز نمایش داد. مهمترین الگوهای فضایي کاانونتوان به صورت فصلي، ماه، هفته و ساعات ش انهمي

 خيز مکاني به شرح ذیل است:جرم

آورناد، در سرتاسار محادوده : در این الگو، نقاطي که کانون جرم را به وجود مايالف( الگوی پراکنده

هاایي کاه در ای یا متمرکز نيستند. به صور مثال، وضعيت خاناهاند و به صورت خوشهکانون گسترده شده
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هاا های طراحي نامرغوب و نادرسات ایان مکااناند که به دليل ویژگيسرتاسر محدوده سرقت واقع شده

پاذیری را در آیناده های آسايبای نيست و در نتيجه، همان ویژگيرخدادهای داخل کانون خوشه است.

 دارد.

ای در یک یا پند فضای ویژه ای: این نوع وقایع مجرمانه، کانون را به صورت خوشهب( الگوی خوشه

را ذکر کرد که ممکان های ورزشي توان استادیومآورد. برای مثال، ميدر داخل محدوده کانون به وجود مي

 شماری از جرائم مرت   با وسایل نقليه باشد.است کانون بي

یابد. به طاور خيز بر یک مکان خاص بزهکاری انط اق ميای: این نوع ویژه کانون جرمج( الگوی نقطه

ی تواند از این نوع باشد که همه رخدادهای بزهکارمثال، پارکينگ مرکز خرید در مرکز یک شهر شلوغ مي

 (. Kalantari, 2008: 34) آینددر یک مکان ویژه به وجود مي
 

 
 انواع الگوی پراکنش فضایی سرقت -6شکل 

 (Ratcliff, 2004: 11) 
 

 شناسی پژوهشروش

تحقياق، های کاربردی قرار دارد و بار حساب روشپژوهش حاضر براساس هدف، در زمرة پژوهش

اساتفاده شاده  Surferو  ArcGISافزارهاای ها از نارمتحليل دادهباشد. برای تجزیه و تحليلي مي-توصيفي

است کاه  6901تا  6908در محدوده زمانيمورد(  0619) جرائم سرقتشامل است. جامعه آماری تحقيق، 

 ،اطلاعات آن از پلي  آگاهي استان خراسان رضوی اخذ شده است. قلماروی مطالعااتي پاژوهش حاضار

-مايمحله  610ناحيه و  96منطقه،  69دارای  است که هکتار 91601دود شهر مشهد با مساحتي در حکلان

باا رشاد و نفار در هکتاار  01تاراکم جمعيتاي  با نفر 958115110 بالغ برجمعيتي دارای شهر مشهد  باشد.

  (.Statistics of Mashhad City, 2016) مي باشددرصد  651متوس  سالانه 
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 در سطح مناطق کلانشهر مشهدهای انتظامی پراکنش کلانتری -7شکل 

 

 های تحقیقیافته

نشاان  01تاا  08های م سرقت را به تفکيک مناطق شهر مشهد طي سالائفراواني جر ، درصد9جدول 

سرقت در منطقاه جرائم بيشترین ميزان  09و  06، 08های شود، طي سالدهد. همانطور که مشاهده ميمي

کمتارین ميازان  01و  09، 09هاای اتفاق افتاده است. در ساالشهر مشهد  69و کمترین ميزان در منطقه  9

 09شهر مشهد و سال  1، منطقه 01و  09شهر مشهد بوده است. در سال  66م سرقت در منطقه ائوقوع جر

م سرقت به وقوع پيوسته است. همچنين نتایج نشان ائشهر مشهد بيشترین ميزان ارتکاب جر 0نيز در منطقه 

کمتارین ميازان  ،09درصد در سال  91/8شهر مشهد با  66، منطقه 01تا  08زماني  دهد که در محدودهمي

 . باشندرا دارا مي، بيشترین ميزان سرقت 08درصد در سال  61/61نيز با  9سرقت و منطقه 
 

 (1810 -11درصد فراوانی جرائم سرقت به تفکیک مناطق شهر مشهد ) -1جدول 

 مناطق شهر مشهد
سرقتدرصد فراوانی جرائم   

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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 1ادامه جدول 

 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 

 2.88 6.25 6.49 8.12 6.10 9.58 ثامن

 13/84 13/73 13/88 15/74 16/99 17/16 بيشترین

 0/38 0/26 0/76 1/59 1/96 0/31 کمترین

 من ع: پلي  آگاهي استان خراسان رضوی و محاس ات نگارندگان
 

شود، روند سرقت در کلانشهر مشهد سير صعودی دارد. آمارهاای مي ، مشاهده0که در شکل همانطور 

دهد که بيشترین ميزان شکایات ث ت شده در پلي  آگاهي شهر مشهد، مرباوط باه سارقت پلي  نشان مي

و  09است. همچنين آمارها حاکي از آن است که بيشترین ميزان جرائم سرقت در کلانشهر مشهد در ساال 

 به وقوع پيوسته است.  06کمترین ميزان نيز در سال 
 

 
 (1810 -11مشهد ) فراوانی وقوع جرائم سرقت در کلانشهر -3شکل 

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

دهاد. نشاان ماي 01تاا  08را به تفکيک مناطق شهر مشهد در محدوده زمااني  ، تراکم سرقت0شکل 

 911ن تراکم سرقت در منطقه ثاامن شاهر مشاهد باا مسااحت شود، بيشترین ميزاهمانطور که مشاهده مي

رساد ایان عامال باشد، وجود دارد که به نظر مايهکتار که تنها یک درصد از مساحت کل شهر را دارا مي

بيشتر به دليل حضور زائران و گردشگران برای زیارت حرم مطهار اماام رضاا )ع( در ایان منطقاه اسات. 

باشاد. بيشترین ميزان تراکم سرقت را دارا مي 01و  09، 09های در سالشهرداری مشهد  9همچنين منطقه 

اند. نتاایج نشاان بيشترین ميزان تراکم سرقت را داشته 1و  6، 1به ترتيب مناطق  09و  06، 08های در سال

-نشين هستند، بيشترین ميزان سرقت را نيز دارا مايدهد که در مجموع مناطقي که دارای محلات حاشيهمي

نشين و ميزان وقوع جرائم سارقت اشند. به ع ارت دیگر، رابطه مستقيمي بين مناطق دارای محلات حاشيهب

 وجود دارد. 
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 (1810 -11توزیع الگوهای فضایی جرائم سرقت در کلانشهر مشهد ) -10شکل 

 

 
 در کلانشهر مشهد سرقت خیزهای جرمکانون فرآیند مدلسازی -11شکل 
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 (1810 -11م سرقت در کلانشهر مشهد )ی فضایی جرائهاالگو مدلسازی -11شکل 

 

 بیضی انحراف معیار

توان گستره و قلمرو پراکنش فضایي ، شاخص و آزموني است که با کمک آن مي6بيضي انحراف معيار

هاای کشف و دسترسي به قلمرو مکاني جارائم و کاانونهای مجرمانه را نشان داد. در این آزمون با پدیده

شاود. در ایان يز در قالب یک تصویر بيضي شکل، اندازه و حجم پراکنادگي جارم نشاان داده مايخجرم

بيضي به وضوح گویای ميزان و پراکندگي جرم است. لذا هر چه محي  داخلي بيضي باازتر  آزمون، شکل

یا نقااط  های بيروني فضای شهری پيرامون نقطهتر جلوه کند، پراکندگي جرائم به سمت لایهباشد و دوراني

آور است. از سوی دیگار، اگار جاداره بيضاي بسايار های بزهکارانه و نيمرخ جنایي را پيامکانوني فعاليت

فشرده و نزدیک به هم باشد به نحوی که س ب کشيده جلوه شدن شکل بيضي و امتداد یافتن آن در گستره 

و انتشار آنها را در قلمروهای مختلف  جغرافيایي طویلي گردد، پراکندگي نس تاً گسترده رفتارهای بزهکارانه

                                                           
1. Standard Deviation Ellipse 
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بيضي انحراف معياار دهد که نشان مينتایج تحقيق  (.Safari & Konani, 2015: 141) نمایانگر خواهد بود

دارای کشيدگي به سمت شامال غرباي و جناوب شارقي در شهر مشهد،  01تا  08های سرقت طي سال

-کشيدگي بيضي انحراف معيار نس ت باه ساال 09و  08های شود، در سالاست. همانطور که مشاهده مي

اند، عمق نشان داده شده بر روی نقشه (Pای که با حرف )فاصله دو نقطه های دیگر، کمي محدودتر است.

جهات توساعه عمق و که بر همين اساس  نمایندامتداد یافتن و توسعه جهت جرائم سرقت را منعک  مي

. اماا باشادميجنوب شرقي  به سمتسمت شمال غربي  ازای کشيدگي جرائم سرقت در شهر مشهد، دار

اند، گویای عمق و جهت محادودتر سارقت در حاد شده ( نمایش دادهMای که با حرف )فاصله دو نقطه

جهت توسعه جرائم سرقت در شهر مشاهد، عمق و که  بيانگر آن است. نتایج تحقيق فاصل این نقاط است

  شود.محدودتر مي نوب غربيج به طرفشمال شرقي  از سمت
 

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

 

 خیز سرقتجرم هایشناسایی کانون

هاای گيری کاانونپراکندگي نقاط مربوط به جرم سرقت در سطح مناطق کلانشهر مشهد موجب شکل

خيز استفاده از روش تراکم های جرمشناسایي کانونترین روش برای شود که مناسبخيز )سرقت( ميجرم

در هر سال مشخص  های سرقتاینکه با استفاده از روش تراکم کرنل، کانون در نهایت پ  از کرنل است.
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پاراکنش در کلانشهر مشاهد،  08-01خيز سرقت در محدوده زماني های جرم، برای شناسایي کانونگردید

نقاط  توزیع فضایي با یکدیگر ترکيب شدند. به همين منظور، ،بررسي سال مورد 1فضایي نقاط سرقت در 

با هام  ArcGISافزار در نرم Overlayبا استفاده از دستور  01تا  08های سرقت در کلانشهر مشهد طي سال

همانطور  شهر مشهد شد.کلانخيز سرقت در های جرمگيری کانوندر نتيجه موجب شکل کهترکيب شدند 

ساال ماورد  1خيز سارقت در کلانشاهر مشاهد طاي شود، کانون اصلي جرممي ، مشاهده69که در شکل 

خياز های جرمحاکي از آن است که کانونتحقيق نتایج  ربيع شکل گرفته است.بررسي، در محدوده خواجه

هاای غيررسامي( های بافت فرسوده و ساکونتگاهدفاع کلانشهر مشهد )در محدودهسرقت در فضاهای بي

  اند.رفتهشکل گ
 

 
 خیز سرقت در کلانشهر مشهدهای جرمشناسایی کانون -12شکل 

 

 خیز سرقتهای جرمفضایی کانونتوزیع شناسایی الگوی 

 9ترین همسایهميانگين نزدیکخيز است. های جرم، اولين گام برای شناسایي کانون6بندیآزمون خوشه

ها باه هماان های جرم با گروهي از دادهواقعي داده بندی است که در آن توزیعهای خوشهاز جمله آزمون

-توان بکار گرفت که کاربر به دادهشود. این روش را هنگامي ميقاعده مقایسه ميتعداد نمونه و با توزیع بي

                                                           
1. Tests for clustering 

2. Average Nearest Neighbor 



         96                                        ... سرقت زخيجرم هایکانون یيفضا ليو تحل یيشناسا                   سال دوم          

 

مراحال  (.Ahmadi et al, 2013: 56) هایي دسترسي دارد که هر نقطه به یک جارم منفارد مرباوط اسات

 ه به شرح ذیل است:ترین همسایآزمون نزدیک

𝐴𝑁𝑁:مجاور بزه نقطة تریننزدیک تا جرم نقطه هر فاصله محاس ه .6 =
�̅�𝑜

�̅�𝑒
 

نقااط  تعاداد بار جماع حاصال تقسايم و مجاور مجرمانه نقاط تریننزدیک فاصله جمع محاس ه .9

𝐷𝑜 :است واقعي همسایة تریننزدیک از فاصله متوس  مقدار، این. است مجرمانه =
∑ 𝑑𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 هر نقطه، برای و شده تهيه جغرافيایي محدوده همان برای جرم نقطه تعداد همان از تصادفي توزیع .9

𝐷𝑒: شود مي محاس ه مجاور نقطه تریننزدیک از فاصله =
0.5

√𝑛/𝐴
 

بار  و آمده دست به تصادفي توزیع با نقاط تمام برای مجاور نقطه تریننزدیک از فواصل مجموع .9

 تصاادفي همساایه تاریننزدیاک از فاصاله متوسا  مقادار، ایان. شاودماي تقسيم نقاط تعداد

𝑂𝑍𝐴𝑁𝑁:است =
𝐷𝑜−𝐷𝑒

𝑠𝑒
 

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

𝐷𝑒:است تصادفي همسایه تریننزدیک از فاصله =
0.26136

√𝑛2/𝐴
 

 صاورت تصاادفي به بزهکاری هایداده باشد، یک برابر همسایه نزدیکترین شاخص آزمون نتيجه اگر

 اگار و اسات هاای مجرماناهداده باودن ایخوشاه بياانگر باشد، یک از کوچکتر نتيجة اگر. اندشده توزیع

هاای مجرماناه توزیع یکنواخات داده الگوی دهنده نشان باشد، یک از بزرگتر همسایه نزدیکترین شاخص

 (.Eck et al, 2009: 35است )

 جارائم بارای ترین همساایهنزدیکشاخص شود، مقدار مي ، مشاهده61 شماره در شکلهمانطور که 

آن برابار  p-valueباشد. همچنين مقدار مي -69/11برابر  Z-Scoreو امتياز  1/8سرقت در شهر مشهد برابر 

برای جرائم سرقت در شاهر مشاهد،  همسایه نزدیکترین شاخص آزمون نتيجه یي کهاز آنجا با صفر است.

 است. 01تا  08جرائم سرقت در این شهر در محدوده زماني ای بودن باشد، بيانگر خوشهکمتر از یک مي
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 ترین همسایهبر اساس میانگین نزدیکسرقت در مشهد  خیزهای جرمکانونتوزیع فضایی الگوی  -11شکل 

(11-10 ) 

 گیرینتیجه

 از شاهری و مشاکلات مساائل انواع کلانشهرها، پيدایش و شهرنشيني گسترش دليل به جدید هزاره در

 هاایپيشارفت و امکاناات هماة با بشر ای کهپدیده. است یافته خاصي نمود بزهکاری ميزان افزایش جمله

 پيچياده بسايار پدیاده بزهکااری واقع در. کند پيشگيری را افزایش آن و کنترل را آن نتوانسته تاکنون علمي،

 اختلافات را این منشأ. شودمي دیده متفاوتي هایشکل به مختلف اجتماعي هایدر محي  که است اجتماعي

 صاورت در کاه وجو کارد جست آنها از حاصل هاینابساماني و اقتصادی و اجتماعي ساختارهای در باید

 یاک زماان مارور باه و کندمي فراهم آن را تکرار و جرم بروز زمينه مساعد زماني و مکاني بستر یک وجود

 هاایکانون تحليل و شناسایي اهميت هایجن ه از. کندمي خيز ت دیلجرم کانون یک به را جغرافيایي محي 

 منجر که اجتماعي و زماني و مکاني و شرای  عوامل مجموعه فهم و درك به شيوه این که است این خيز،جرم

 از تاوانمي بررسي این نتایج استفاده از با و کندمي کمک است شده بحث مورد هایمحدوده گيریشکل به

 است زیاد آنها احتمال آلودگي آینده در که را مناطقي و کرد پيشگيری آینده در آلوده هایمحدوده گيریشکل

 آوردفراهم مي را فرصت این خيزجرم هایمکان تحليل دیگر سوی از. درآورد کنترل تحت و کرد بينيپيش

دساتگيری  و تعقيب و جرم کشف به و دهد نشان واکنش بزهکاری برابر در مؤثرتر و ترسریع بتواند پلي  تا

 .بپردازد مجرمان
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خياز سارقت در هاای جارمبه همين منظور، در پژوهش حاضر به شناسایي و تحليل فضاایي کاانون

در ماورد(  0619سارقت )ارتکاابي جامعه آماری تحقيق، شامل جرائم کلانشهر مشهد پرداخته شده است. 

اطلاعات آن از پلي  آگاهي استان خراساان رضاوی که  است 6901تا  6908هایکلانشهر مشهد طي سال

، بيشترین ميزان جارائم سارقت 01تا  08در محدوده زماني دهد که نتایج تحقيق نشان مي اخذ شده است.

. در باين منااطق شاهر قوع پيوسته استبه و 06و کمترین ميزان نيز در سال  09در کلانشهر مشهد در سال 

 61/61نياز باا  9، کمترین ميزان سارقت و منطقاه 09درصد در سال  91/8شهر مشهد با  66منطقه مشهد، 

در منطقاه  بيشترین ميزان تراکم سرقتهمچنين  باشند.، بيشترین ميزان سرقت را دارا مي08درصد در سال 

عمق و جهت توساعه جارائم دهد که انحراف معيار نشان مي نتایج حاصل از آزمون بيضيثامن قرار دارد. 

پ  از بررسي  .استسرقت در شهر مشهد، دارای کشيدگي از سمت شمال غربي به سمت جنوب شرقي 

ربيع به عنوان کانون اصالي ، محدوده خواجه01تا  08های طي سال سرقتخيز جرمپراکنش فضایي نقاط 

هاا دهد که ایان کاانونخيز سرقت نشان ميهای جرمشناسایي کانون. نتایج گردیدجرائم سرقت مشخص 

اناد. همچناين نشين و بافت فرسوده قرار گرفتاهدفاع شهر مشهد و در محلات حاشيهدر فضاهای بي اغلب

در شهر مشاهد از  6908-01های پراکندگي فضایي جرائم سرقت طي سالکه  نتایج تحقيق بيانگر آن است

 برخي پيشنهادات در این زمينه ع ارتند از: کند.يت ميای ت عالگوی خوشه

 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؛ 

 ها و...؛مسکوني، مراکز خرید، فروشگاههای استفاده از نگه ان محله برای مجتمع 

 .استفاده از مشارکت شهروندان به عنوان پلي  محله جهت پيشگيری از وقوع سرقت در محلات 
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