
  121                              ... ريبهاي سرقت جيبزماني كانون -بررسي و تحليل فضايي                         1397 بهار و تابستان

  

   پژوهشي -علمي دوفصلنامة
   »ريجغرافياي اجتماعي شه«

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  1397 بهار و تابستان، 12پياپي ، 1، شمارة 5سال 

  
   1 روزني در شهر سمنانري و كشبهاي سرقت جيببررسي و تحليل فضايي ـ زماني كانون

  
                                                                    

 
  2 نژاددكتر حسين حاتمي                                                                                     

شهري، دانشگاه تهران، تهران، ايران يزيربرنامهيا و دانشيار جغراف                                                 

 اسماعيل نجفي                                                                                  

شهري، دانشگاه تهران، تهران، ايران يزيربرنامهدانشجوي دكتري جغرافيا و                                      
                                                

   چكيده
. گذاردتأثيرات منفى مي شهروندان زندگى بر كه است دنيا شهرهاى اكثر در اجتماعى معضالت ترينمهم جمله از بزهكارى

 در زهكارياين ب بروز در مؤثر عوامل تبيين و روزني شهر سمنانبري و كشهاي سرقت جيبشناسايي كانون هدف با مقاله اين
 مكاني الگوهاي درك و شناسايي براي و است تحليلي -توصيفي حاضر مقاله در روش تحقيق. است شده انجام شهر اين

استفاده هاي آماري و گرافيك مبنا در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي روزني در شهر سمنان از مدلبري و كشبزهكاري جيب
 نشان حاضر هاي مقالهيافته. است شده اخذ انتظامى نيروى از مراجعه صورتبه جرم نوع و ميزان از نياز مورد اطالعات شده، كه

سمنان و محدوده بازار اين  شهر مركزي بخش روزني بيشتر دربري و كشمربوط به سرقت جيب خيزجرم هايكانون كه دهدمي
داده  خر 13الي  9زهاي شنبه و چهارشنبه هفته و ساعات و از نظر زماني نيز اوج وقوع اين سرقت در رو شهر شكل گرفته است

 سبز فضاي جمله شهروندان از نياز مورد هايكاربري برخي نبود يا كمبود و تجارى كاربري ميزان بودن باال ،ديگر سوي است. از
 گيريشكل و جرايم ميزان و جغرافيايي نوع توزيع افزايش در ساخته، دشوار بسيار را هامحدوده اين بر رسمي نظارت كه

 نظر به. كه اين موضوع با استفاده از مدل رگرسيون وزني جغرافيايي به اثبات رسيداست  بوده مؤثر بزهكاري فضايي الگوهاي
 شبكه تعريض سالم، فراغتي و تفريحي فضاهاي ايجاد خدماتي، و تجهيزاتي تأسيساتي، هايسرانه و ارتقاي ساماندهي با رسدمي

 در روزبا ساعات كاري متنوع در طول شبانه ييهايكاربررسمي و ايجاد  نظارت افزايش جهت انتظامي مراكز يابيمكان معابر و
زيربط از قبيل شهرداري  يهادستگاهاز تشويق ساكنان و  محدوده اين فضاهاي مسكوني كالبدي و فيزيكي اصالح و محدوده اين

   .داد كاهش را جرايم وقوع ميزان و فضاها اين پذيريآسيب امكان انتوبدون توجه به توجيه اقتصادي و درآمدزايي مي
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  مقدمه
جهان و محققان و پژوهشگران  هاي شهري تبديل به يك نگراني عمده براي يك دوره طوالني شده استوقوع جرم

). در واقع 497: 2015اند (ها و پارك، هاي بسياري را براي پيشگيري و كاهش جرم و جنايت در شهرها ارائه دادهراه
ريزان هاي مهم مديران و برنامههاي شهري همواره يكي از دغدغهبرقراري نظم و امنيت و اقدام براي كاهش ناهنجاري

هاي زندگي اجتماعي را تهديد نظر از اينكه جرم پايهزيرا صرف ؛)78: 1391، زاده و كالنتريغني( ديآحساب ميشهري به
درصد  7الي  4طوري كه بين ، نبايد ناديده انگاشته شود بهتوسعهدرحالويژه براي كشورهاي كند، داليل اقتصادي آن، بهمي

بوانديا، ( استبراي توسعه مورد نياز  رود، تلف شدن منابعي كه شديداًتوليد ناخالص ملي معموالً در راه جرم هدر مي
سازد براي مقابله با آن و برقراري نظم و امنيت و به عبارت ديگر وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبور مي )؛18: 1380

هايي را در جهت تعقيب، دستگيري تأمين حقوق شهروندان، به توسعه كمي و كيفي نهادهاي مبارزه با جرم بپردازد و هزينه
  ).86: 1394نوغاني دخت بهمني و مير محمدتبار، ( شودو نگهداري مجرمان متحمل 

شناسي اقتباس شده است و به خيز كه معناي لغوي آن به انگليسي نقاط داغ است از علم زميناصطالح كانون جرم
ر توسط شرمن، گارتين و اولين با شود كه محل خروج ماگما و مواد مذاب آتشفشاني است. اين واژههايي اطالق ميمحل

- ). در واقع كانون77: 1386كالنتري و توكلي، ( گرفتبراي تحليل مكاني بزهكاري مورد استفاده قرار  1989برگر در سال 

هاي ديگر، مردم بيشتر براي درخواست كمك با پليس شود كه نسبت به محدودههايي اطالق ميخيز به محدودههاي جرم
كند: الف) گونه معرفي مي). راتكليف سه نوع الگوي فضايي بزهكاري را اين40: 1389كالرك،  فلسون و( رنديگتماس مي

صورت اند؛ و بهآورند در سراسر منطقه كانون گسترده شدهخيز را به وجود ميپراكنده: در اين الگو نقاطي كه كانون جرم
خيز بر يك مكان خاص بزهكاري در سطح منطقه رماي: اين نوع الگو از كانون جاي نيستند. ب) خوشهمتراكم و خوشه

- خيز است كه بر يك مكان خاص بزهكاري انطباق ميهاي جرماي: اين يك نوع خاص از كانونيابد. ج) نقطهانطباق مي

  )10: 2004راتكليف، ( ابدي
هاي بزهكاري را حدود گردد. كيت هريس، سابقة استفاده از نقشهسابقة تحليل محيطي بزهكاري به قرن گذشته باز مي

گرفت، صفحة بزرگي بود كه محل ها كه بيشتر در امور پليسي مورد استفاده قرار ميداند. اين نقشهميالدي مي 1900سال 
؛ نشان دادن وقايع مجرمانه بر روي )79: 1391كالنتري و همكاران، ( شدهايي بر روي آن مشخص ميوقوع جرايم با پونز
اي توانست به اين نتيجه منتهي شود كه توزيع بزهكاري به تمركز و تراكم در محدودهيا عالئم رنگي مينقشه شهرها با پونز 
  ).145: 1389كالنتري و همكاران، ( داردهاي كوچكي از سطح شهر گرايش خاص و گاه بخش

). سپس شاو 52- 49: 1388 ولد و همكاران،(شناسي را گري انجام داد توان گفت نخستين كار علمي در زمينه جرممي
هاي اراضي در وقوع ميزان خاصي از جرايم، دريافتند كه وجود در خصوص تأثير بسزاي كاربري 1929كي در سال و مك
هاي مختلف در سطح محالت هاي تجاري و صنعتي در واحدهاي همسايگي شهرها باعث باال رفتن ناهنجاريكاربري

راسن با بررسي آمارهاي قضايي انگلستان و ولز نتيجه گرفت كه  1935). در سال 183: 1390قصري و همكاران، ( شودمي
اما در ايران تهيه و  ؛)82: 1382پوراحمد و همكاران، ( باشدتراكم جمعيت يكي از عوامل اصلي افزايش جرم و جنايت مي
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ورهاي در حال توسعه و در مقايسه ديگر تحليل جغرافيايي جرايم همانند بيشتر كشهاي بزهكاري و به عبارتترسيم نقشه
هاي اخير با اين وجود طي سال تري دارد.هيافته در اين رشته عمر كوتاهاي كشورهاي توسعهبا تجربيات و پژوهش

هاي زيادي در اين زمينه ، مقاله و طرحنامهو پايان هاي مهمي در زمينه تحليل جغرافيايي جرايم در كشور انجام شدهپژوهش
)، 1387)، الهام عباسي وركي (1380توان به پايان نامة محسن كالنتزي (ها ميترين آنده است كه ازجمله مهمنگارش ش

  اند.اشاره نمود كه در زمينة تحليل فضايي جرم نگارش شده )1388كاظم جباري (
ياسي استان سمنان، هاي متفاوتي از قبيل مركز اداريـ  سعنوان شهري كه داراي نقشدر اين راستا شهر سمنان به

هاي صنعتي پذيريعنوان پايتخت كشور، نقشقرارگيري در مسير ارتباطي غرب به شرق كشور، همسايگي با شهر تهران به
هاي اخير از نظر تعداد جمعيت، مساحت، اين شهر و به طبع آن مهاجرپذيري شديد اين شهر، باعث شده تا در طي دهه

تماعي، فرهنگي و سياسي رشد سريع و شتاباني را تجربه كرده است؛ در حال حاضر و به كالبد و كاركردهاي اقتصادي و اج
- هاي جديد، اين شهر با مشكالت و مسائل متعددي روبروست. افزايش ناهنجاريپذيريها و نقشموازات اين دگرگوني

كنوني است و اين شهر را از  هاي اجتماعي ازجمله مسائل و معضالت اين شهر در مقطعهاي كالبدي در كنار ناهنجاري
هاي اجتماعي دچار مشكل جدي نموده است و دستيابي به راهكارهايي جهت كنترل و مقابله با اين ناهنجاري را نظر آسيب

كننده ارتكاب جرايم و سعي در حذف عوامل كننده و يا ترغيبشك شناسايي علل مكاني تسهيلضروري ساخته است. بي
وع اين جرايم تأثير بسزايي در افزايش ايمني و كاهش نرخ اين جرايم درسطح شهر سمنان خواهد كننده وقمحيطي تسهيل
طوري كه روزني است، بهبري و كشپيوند، جرم سرقت جيبترين جرايمي كه در شهر سمنان به وقوع ميداشت. از مهم

اين موضوع نشان از آمار  كه ؛اص داردشهر سمنان به اين نوع جرم اختص يهاسرقتدرصد از  19براساس آمار بيش از 
بري در سطح شهر باشد. با توجه به اين موضوع و اهميتي كه سرقت جيباين نوع از جرم در سطح شهر سمنان مي باالي

خيز شهر سمنان را با در نظر گرفتن نوع و ميزان اين هاي آلوده و جرمكوشد تا محدودهسمنان دارد، پژوهش حاضر مي
ها و افزار شناسايي و مورد تحليل قرار دهد. تا از اين طريق بتوان نسبت به اتخاذ سياستبا استفاده از نرم جرم سطح شهر

تر اينكه با ايجاد تغييرات اساسي در عوامل به وجود آورنده تدابير الزم جهت كنترل بزهكاري در اين شهر اقدام نمود. مهم
شناسي، امكان پيشگيري از معماري فضاي كالبدي مقاوم از ديدگاه جرمهاي اين جرم، طراحي و كننده فرصتيا تسهيل

لذا با توجه به اهميت موضوع و با هدف افزايش  روزني فراهم گردد.بري و كشجيب وقوع بسياري از جرايم سرقت
ر سمنان روزني در شهبري و كشهاي اجتماعي و همچنين پيشگيري و كاهش ميزان جرم جيبايمني و كاهش ناهنجاري

  كوشد تا به سؤاالت اساسي زير پاسخ دهد:اين پژوهش مي
روزني در شهر سمنان چگونه است و بيشتر از بري و كشهاي تمركز انواع جرايم جيبترين كانونتوزيع جغرافيايي مهم - 

 كند؟چه الگويي پيروي مي

 ن به چه صورت است؟بري در شهر سمناالگوهاي زماني وقوع نوع و ميزان انواع جرايم سرقت جيب - 
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  شناسيها و روشداده
  هااكتساب داده

تحقيق حاضر ازنظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي است كه با تركيبي از روش توصيفي، تحليلي و 
اي، اي و ميداني نگارش شده است. بدين منظور ابتدا از منابع كتابخانهتطبيقي مبتني بر اطالعات كتابخانه

روزني از طريق بري و كشهاي آماري جرم سرقت جيبيره استفاده شده است؛ سپس دادهاينترنتي، آماري و غ
اين مركز به دست آورده شده است.  110مراجعه به مركز فرماندهي شهرستان سمنان و اخذ از سيستم رخداد 

روزني در بازه زماني تحقيق در شهر سمنان را بري و كشسپس اطالعات مربوط به جرم سرقت جيب
فايل شهر اي با مختصات آدرس ثبت شده در سيستم بر روي نقشه شيپصورت نقطهستخراج نموده و بها

سمنان ترسيم شده است؛ كه هر يك از اين نقاط داراي جدول توصيفي مربوط به خود است؛ كه درون آن 
 GIS افزارهاينرمهاي آن جرم به همراه متغيرهاي مورد بررسي آورده شده است. سپس با استفاده از ويژگي

  وتحليل و بررسي قرار گرفته است.اين جرايم مورد تجزيه SPSSو 
  شناسيروش

وتحليل وتحليل آماري، تجزيهتجزيهوتحليل اين جرايم را در سه قسمت، طور كلي بخش تجزيهلذا به
ليل آماري از طريق وتحكه كارهاي مربوط به تجزيه بندي كردتوان تقسيموتحليل زماني ميگرافيكي و تجزيه

همسايه و آزمون رگرسيون وزني جغرافيايي  نيتركينزدشاخص  يهاآزمونو  ArcGISافزارهاي نرم
)GWRافزار وتحليل گرافيكي از نرمگيرند؛ و قسمت تجزيهو تحليل قرار مي ي) موردبررسArcGIS  و

براي  ؛ وگيردده قرار ميمركز متوسط، بيضي انحراف معيار و تخمين تراكم كرنل مورد استفا يهاآزمون
استفاده شده و ميانگين زماني  SPSS افزاروتحليل زماني رويدادهاي جرم در سطح شهر سمنان از نرمتجزيه

  وقوع جرايم را در نمودارهاي مربوطه ترسيم شده است.

  
  قيتحق شناسيروش چارچوب - 1 شكل 
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  رو پژوهشقلم
- هاي كمشهر سمنان مركز استان و شهرستان سمنان است كه در حاشيه شمالي كوير مركزي و بر دامنه

). اين شهر داراي 63-62: 1395كاميابي و همكاران، ( استهاي البرز مركزي واقع شده كوهشيب جنوبي رشته
سالنامه آماري ( استهران واقع شده كيلومتري شهر ت 216باشد و در فاصله هكتار مي 2446مساحتي بالغ بر 

  ).63-46: 1395استان سمنان، 

                                          
 سمنان شهر تيموقع ـ2 شكل

، داراي جمعيتي 1395شهر سمنان براساس نتايج مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال   
نشان  1395تا سال  1335ت جمعيتي اين شهر را از سال باشد. جدول زير روند تغييرانفر مي 185129برابر 
  دهد.مي

  1390-1335تغييرات جمعيتي و متوسط رشد ساليانه شهر سمنان از  -1ل جدو

آبان   سمنان شهر
1335  

آبان 
1345  

آبان 
1355  

 مهر
1365  

 مهر
1370  

آبان 
1375  

آبان 
1385  

آبان 
1390  

 آبان
1395  

جمعيت 
  (نفر)

29036  31058 38786 64891 75131 91045 126780 153680 185129 

  ).112: 1395سالنامه آماري استان سمنان، ماخذ: (

پيشنهادي شهر  هاياز نظر كاربري، عملكرد اصلي شهر سمنان خدماتي است و از مجموع كاربري  
د و درص 23.8درصد، خدمات با  26.61درصد، معابر با  28.87سمنان، بيشترين سطوح مربوط به مسكوني با 

  ).8: 1394مهندسين مشاور آرمانشهر، ( دارددرصد اختصاص  11.93پارك و فضاي سبز با 
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  بحث
 جرايم اين وقوع محل روزني، ابتدابري و كشجيب ارتكابي جرايم جغرافيايي و فضايي تحليل منظور به

 )گرافيكي -آماري( تحليلي هايمدل از استفاده با و ذخيره مكاني داده پايگاه در منفرد صورت نقاطبه
 جرايم خيز هاي جرمكانون گيريشكل اساس اين بر و استخراج شهر سطح در جرايم اين فضايي الگوهاي
 ثقل جرايم مركز و فضايي توزيع سنجش براي. گرفت قرار سنجش روزني موردبري و كشجيب سرقت
 استفاده مورد معيار بيضي انحراف و ميانگين مركز آزمون شامل مبنا گرافيك آماري هايمدل بررسي، مورد
  .است گرفته قرار

  روزنيبري و كشآزمون مركز متوسط و بيضي انحراف معيار جرايم جيب
روزني را در محدودة قانوني شهر سمنان نمايش بري و كشهاي جيب) چگونگي پراكنش جرم3( شكل

روزني در بخش مركزي يا همان بري و كشمتوسط بزه جيبشود مركز گونه كه مشاهده ميدهد. همانمي
طوري كه با توجه به نقشه، مركز متوسط در محدوده محدوده اداري و تجاري شهر سمنان قرار گرفته است. به

توان در قرارگيري كه دليل اين امر را مي شهريور قرار گرفته است؛ 17خيابان فجر و اندكي باالتر از بلوار 
روزي در سه محدوده خيابان امام در نواحي جنوبي بيضي انحراف معيار، بري و كشايم جيباي جرخوشه
كه اين امر  شهريور در مركز بيضي و محدوده ميدان معلم در قسمت رو به شمال بيضي دانست؛ 17بلوار 

ر سمنان منطبق باعث شده تا قرارگيري مركز ميانگين اين جرايم نيز با اندكي فاصله، با مركز جغرافيايي شه
اي با كمي تمايل به سمت شود. همچنين محدوده بيضي انحراف معيار مربوط به اين جرم نيز تقريباً دايره

هاي مركزي شهر را در بر گرفته است. در واقع اين وضعيت از باال بودن ميزان اين شرقي ـ غربي بخش
  دهد.خبر مي جرايم در محدوده محالت بخش مركزي شهر و نيز مركز تجاري شهر

  

                         
  سمنان شهر در روزنيكش و بريبيج سرقت ميجرا اريمع انحراف يضيب و متوسط مركز ـ 3 شكل
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هايي از شهر درست بر بخش روزنيبري و كشهاي جيبشود، سرقتگونه كه در نقشه مشاهده ميهمان
ستند كه براي انجام كارهاي مختلف خود از قبيل منطبق هستند كه در طول روز پذيراي جمعيت زيادي ه
هاي مناسبي را در كه اين موضوع خود فرصت اند؛خريد، انجام كارهاي اداري و غيره به اين مناطق آمده

توان دليل اصلي گونه كه ذكر شد ميدهد تا عمل مجرمانه خود را انجام دهند. لذا هماناختيار سارقين قرار مي
ها از شهر دانست كه به خودي خود سارقين را هاي اين بخشناشي از نوع خاص كاربرياين نوع الگو را 
اي كه در كه به غير از چند نوع الگوي خوشه نمايد؛روزني ميبري و كشهايي از نوع جيبتشويق به سرقت

و همچنين  قائمقسمت ميدان امام تا چهارراه مازندران و محدوده بازار، محدوده ميدان مشاهير و نيز بلوار 
تنهايي حجم زيادي اند كه بهمحدوده ميدان معلم وجود دارد؛ برخي از تك اماكني در سطح شهر وجود داشته

توان از مجتمع تجاري ققنوس ها انجام گرفته است كه در اين زمينه ميبري در آن مكانهاي جيباز سرقت
صورت يك كاربري ه شهرك گلستان را نام برد كه بهدر ميدان امام علي (ع) و نيز بيمارستان كوثر در محدود

  ها انجام گرفته است.روزني در آنبري و كشتك در يك محدوده حجم زيادي از سرقت جيب
  يبندخوشهآزمون  

اي بودن يا تمركز جرائم در يك ترين همسايه روشي ساده و سريع براي آزمون خوشهشاخص نزديك
بري و جرم سرقت جيب Zترين همسايه و نمره ) ميزان شاخص نزديك4(  محدوده جغرافيايي است. شكل 

  دهد.نشان مي در شهر سمنان روزني راكش
  

  
  سمنان شهر در روزنيبري و كشجيب سرقتجرم  يبرا هيهمسا نتريكينزد شاخص نمودار -4 شكل

هاي مربوط ترين همسايه براي داده، ميزان شاخص نزديكمشخص شده )4( گونه كه در شكلهمان  
بري و كه اين امر حاكي از آن دارد كه سرقت جيب باشد؛مي 0.47روزني برابر با بري و كشبه سرقت جيب

-بدين معني كه اين جرايم بيشتر در منطقه كند؛اي پيروي ميروزني در شهر سمنان از الگوي كامالً خوشهكش

اند؛ كه در اين رابطه ند و به صورت پراكنده در سطح شهر توزيع نشدهااي خاص در سطح شهر تمركز يافته
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زيرا  كننده اين موضوع است؛خوبي تصديقاست به -24.06مربوط به اين نوع جرم سرقت كه برابر با  Zنمره 
  باشد.ترين همسايه مييكنزدتر آزمون ي باشد نشان از تصديق درستتربزرگعدد منفي  Zهر چه نمره 

  تخمين تراكم كرنل آزمون
روزني در محدوده بري و كشهاي جرم سرقت جيبمنظور تشخيص كانونبراساس روش ياد شده و به

هايي درآمد. صورت نقشهانجام گرفت و نتيجه آزمون به ArcGISشهر سمنان اين محاسبات در محيط 
بري و ين كانون جرم سرقت جيبترتوان گفت تنهاترين و به عبارت بهتر مي) مهم5(ل براساس شك

زيرا چهار كانون ديگري  شود؛روزني به محدوده خيابان امام از ميدان امام تا چهارراه مازندران مربوط ميكش
(محدوده ميدان سعدي؛ ميدان مشاهير، ميدان معلم و ميدان امام علي (ع) كه در ارتباط با اين نوع از سرقت 

و لذا  شوند؛هاي دسته چهار از نظر ميزان اهميت محسوب ميع كانوناند از نودر سطح شهر مشخص شده
روزني واقع در محدوده خيابان امام كه هر بري و كشها نسبت به كانون اصلي جرم سرقت جيباهميت آن

  مراتب كمتر است.سه دسته قبلي را در خود جاي داده است به

                         
  سمنان شهر در روزنيكش و بريبيج سرقت زخيجرم هايكانون ـ 5 شكل

- بري و كشترين كانون جرم سرقت جيبخوبي مشخص شده است اصليگونه كه در نقشه فوق بههمان

روزني به محدوده خيابان امام كه از ميدان امام تا چهارراه مازندران است منطبق است. همچنين اين كانون در 
طور كامل بازار مال يعني محدوده بازار سمنان كشش پيدا كرده است و بههاي بعدي خود به سمت شاليه

ترين روزني در اصليبري و كشطور متوسط ميزان تراكم جرم سرقت جيبسمنان را نيز در برگرفته است. به
ع فقره جرم در هر كيلومترمرب 404الي  324اليه اين كانون كه به رنگ مشكي نمايش داده شده است برابر با 

كه هرچه از اليه  كه در واقع حجم خيلي زيادي از نقاط وقوع اين نوع جرم را در برگرفته است؛ باشد؛مي
  شود.رويم از ميزان تراكم جرايم كمتر مياصلي به سمت حاشيه مي
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توان شلوغي بيش از حد در اين قسمت از شهر در مقاطع زماني به دنبال چرايي اين سؤال در نگاه اول مي
آيد و زدن فراهم ميهاي قاپيدن و كشكه در استفاده از فرصت شلوغي شرايط الزم براي بزه را نام بردخاص 

باشد كه سارقين با استفاده از شلوغي و همچنين نكته بعد وجود اماكن تجاري مختلف كه مملو از اجناس مي
اپيدن با موتورسيكلت و چه ارزش اجناس و فراهم شدن زمينه سرقت اقدام به سرقت چه سواره از طريق ق

  نمايند.هاي خلوت ميهاي افت جمعيت در كنجزني و حتي گيرانداختن افراد در ساعتپياده از طريق كش
قرار دارند نيز  هاي دسته چهار اين نوع از جرمدر رابطه با چهار كانون فرعي ديگر كه در رديف كانون

شوند و وآمد شهر سمنان در طول روز منطبق مياطق پر رفتتوان گفت كه هر چهار كانون ديگر نيز به منمي
دهند؛ اين چهار كانون هاي تجاري و اداري تشكيل ميهاي هر چهار كانون ديگر را كاربريعمده كاربري

انداز: محدوده ميدان سعدي تا اواسط بلوار قائم با كاربري عمده تجاري اداري، محدوده ميدان مشاهير عبارت
، محدوده ميدان معلم به سمت جنوب تا اواسط خيابان ميرزاي بزرگ شيرازي و كانون آخر در مركز شهر

توان وجود مجتمع گيري اين كانون را ميكه عمده دليل شكل(ع) شود به محدوده ميدان امام علي مربوط مي
ن كرد. كند عنواتجاري ققنوس كه داراي كاربري تجاري بوده و حجم زياد جمعيت را به خود جذب مي

            بري و هاي دسته چهار مربوط به سرقت جيبطور متوسط در سطح اين چهار كانون كه از نوع كانونبه
  باشد.فقره جرم مي 161الي  81روزني است ميزان تراكم جرم در هر كيلومترمربع برابر با كش

  روزنيبري و كششناسايي نقاط داغ و سرد احتمال وقوع سرقت جيب
اي جغرافيايي است كه ميزان بزهكاري در آن بسيار خيز بيانگر مكان يا محدودهمصطالح كانون جرا

باالست؛ و به احتمال خيلي زياد در آن مناطق دوباره جرم تكرار خواهد شد. در واقع آزمون هات اسپات به 
د. در اين گيرمنظور شناسايي نقاط داغ و سرد احتمال وقوع جرم در سطح يك محدوده مورد استفاده قرار مي

شود و سپس براساس اينكه ميزان وقوع جرم در آن مناطق از آزمون ميزان فاصله جرايم باهم سنجيده مي
عنوان مناطق داغ كه احتمال ميزان وقوع سرقت در آن بسيار باالست تر باشد بهسطح ميانگين باالتر و يا پايين
توان به اين نتيجه رسيد كه چه مناطقي از كند. لذا با استفاده از اين آزمون ميو مناطق سرد را انتخاب مي

درصد احتمال  99تا  90و بسته به نوع رتبه آن  شوندترين نقاط شناخته ميعنوان داغمحدوده مورد مطالعه به
شوند ا شناخته ميعنوان نقاط سرد مو در جهت عكس كدام مناطق به دارد در آن مناطق جرم به وقوع بپيوندد؛

  درصد وقوع جرم در آن مناطق منتفي است. 99تا  90احتمال و به
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  سمنان شهر درروزني بري و كشجيب سرقت جرم سرد و داغ نقاط نقشه -6 شكل

- بري و كشترين نقاط وقوع جرم سرقت جيب) داغ6( شكل شود و بر طبقگونه كه مشاهده ميهمان

كه به ترتيب در محدوده ضلع  روزني در سطح شهر سمنان مربوط به همان مناطق مركزي شهر سمنان؛
باشد. همچنين درصد مي 99شهريور احتمال تكرار وقوع اين سرقت در اين مناطق برابر با  17جنوبي بلوار 

درصد احتمال وقوع سرقت در آن مناطق وجود  95حله جهاديه قرار دارد كه با اطمينان در مرتبه دوم شمال م
درصد است؛ نواحي اطراف اين دو  90دارد. در رتبه سوم كه ميزان احتمال وقوع سرقت در آن مناطق برابر با 

ها باالست در آن شود اكثر نقاط داغ كه احتمال وقوع سرقت درگونه كه مشاهده ميمحدوده قرار دارند. همان
ها بسيار پايين است؛ اند. در رابطه با مناطقي نيز كه احتمال وقوع سرقت در آنمحدوده مركز شهر واقع شده

 95توان به نواحي شمالي مسكن مهر اشاره كرد كه احتمال وقوع سرقت در سطح اين محله با اطمينان مي
  درصد منتفي است.

  با كاربري اراضي شهري يروزنشكو  برييبجتحليل رابطه جرم سرقت 
براي بررسي رابطه ميان كاربري اراضي و وقوع جرم سرقت در شهر سمنان، ابزار رگرسيون وزني 

) از مجموعه آمار فضايي استفاده شده است؛ كه براي اين موضوع ميزان رابطه به همراه GWRجغرافيايي (
) وجود رابطه زياد بين كاربري اراضي و جرم را 2(  شود. نتايج حاصل از جدول نقشه توليد شده ارائه مي

. دهديمآماري نشان  يهابلوك) نحوه پراكنش فضايي اين رابطه را در سطح 7(  كند. همچنين نقشه اثبات مي
در مركز شهر سمنان  يروزنكشو  يبربيجبراساس اين نقشه، رابطه بين كاربري اراضي و وقوع سرقت 

و  يبربيجمازندران و محدوده بازار سمنان كه كانون اصلي جرم سرقت  چهارراهان امام تا يعني محدوده ميد
قرار گرفته در اين  يهايكاربردر شهر سمنان بوده هست، بسيار باالست؛ كه با توجه به اينكه اكثر  يروزنكش

شهر سمنان در اين  يهامغازهاكثر پاساژها و  درواقعو  شونديمتجاري محسوب  يهايكاربرمحدوده جزء 
با كاربري  يبربيجكرد كه وقوع سرقت  يريگجهينت نيچننيا توانيممحدوده از شهر قرار گرفته است؛ 

در  يبربيجاي دارد. در واقع براساس اين نقشه رابطه كاربري اراضي با سرقت و قوي ميمستقتجاري رابطه 
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 ريتأثدر  ميشويمجرم خيز دور  يهاكانوناز اين  جرم خيز بسيار باال است و هر چه كه يهاكانونمركز 
  آيد.و تا سطح متوسط و پايين مي شوديمكاربري ارضي بر وقوع جرم تغييرات چشمگيري ايجاد 

  يبربيج برآورد مدل رگرسيون وزني جغرافيايي در بررسي رابطه بين كاربري ارضي و سرقت -2 جدول
  شدهليتعد Sigma  AICc R2 R2  طول باند  متغير

  0.71  0.72  72158.52  17.95  693.83  كاربري اراضي
  گارندگانن ماخذ:

روند الگوي رگرسيون در تعيين توزيع الگوي جرم و رابطة آن با كاربري اراضي در شهر سمنان، نشان 
مبني بر وجود رابطه بين كاربري  موردنظر ينيبشيپكه خروجي پارامترهاي مدل به ميزان بااليي  دهديم
 شدهليتعد R2و  R2مقادير در اينجا مقادير  نيترمهم. كنديم ديتائرا  يبربيجراضي و سرقت ا
)Adjusted R2 است كه در حقيقت بيانگر خوبي و دقت مدل مورد استفاده است. هر چه اين مقادير به (

تغييرات  يخوببه اندتوانستهتر باشد، به معناي آن است كه متغيرهاي توصيفي مورد استفاده ) نزديك1عدد (
توان گفت مياست،  0.72كه برابر با  R2 متغير وابسته را توضيح دهند. در اين بين با توجه به ضريب باالي

  داشته است. ريتأثبه ميزان زيادي  يروزنكشو  يبربيجكاربري اراضي بر وقوع جرم سرقت 
  

  
  سمنان شهر درروزني ي و كشبرجيب سرقت جرم ارتباط ميان كاربري اراضي و نقشه -7 شكل

  روزنيبري و كشتحليل زماني وقوع جرايم سرقت جيب
هاي سال بيان كرده است. روزني را به تفكيك ماهبري و كشهاي جيب) نحوه توزيع سرقت8( شكل

پيروي  طور كه در نمودار نشان داده شده است. شيوه انجام اين نوع از سرقت از يك الگوي كامالً خاصهمان
فقره جرم با يك سير  25كه مربوط به ماه فروردين است تنها با  طوري كه از كمترين مقدار آنكند. بهمي
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هاي بعد تا آخر سال ادامه پيدا كرده و سه ماهه آخر سال داراي باالترين ميزان اين نوع از صعودي در طي ماه
-هاي بهمن و اسفند را ميروزني در طي ماهشبري و كترين داليل افزايش سرقت جيبشود. مهمسرقت مي

منظور انجام توان به شلوغي و ازدحام زياد جمعيت در طي اين دو ماه در مراكز تجاري و پاساژها و معابر به
زيرا سارقين در طي اين دوماه از اين شلوغي و ازدحام استفاده كرده و به انواع  هاي عيدانه خود دانست؛خريد

آورند و اين عوامل خود باعث شده است تا ها و غيره روي ميزني از مغازهزني، كشاپبري، قسرقت جيب
ها انجام گرفته آنروزني در بري و كشهايي شناخته شوند كه باالترين ميزان عمل جيبعنوان ماهاين دو ماه به

  باشد.

                                
  سال هايماه كيتفك به سمنان شهر در روزنيكش و بريبيج سرقت يزمان عيتوز -8 شكل

روزني بيشتر در طي روزهاي شنبه و چهارشنبه هفته اتفاق بري و كش) جرم سرقت جيب9( طبق شكل بر
فقره جرم داراي بيشترين ميزان تراكم  108فقره و روز شنبه با  113طوري كه روز چهارشنبه با افتد. بهمي

باشند. همچنين در اين رابطه كمترين ميزان وقوع اين نوع از جرم در روز ن ايام هفته ميوقوع جرم در بي
روزني داراي بهترين بري و كشفقره جرم سرقت جيب 20جمعه اتفاق افتاده است كه اين روز تنها با 

  باشد.وضعيت در بين ايام هفته مي

                                           
  هفته اميا كيتفك به سمنان شهر در روزنيكش و بريبيج سرقت يزمان عيوزت -9 شكل
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ترين دليل تمركز اين نوع از سرقت در ايام كاري هفته را بايد در شلوغي معابر و رسد مهمنظر مي به
كه سارقين از  زيرا بهترين حالت براي اين نوع از جرم اماكن شلوغ و پرازدحام است اماكن مختلف دانست؛

اين موقعيت بهترين استفاده را كرده و با شناسايي قربانيان خود در بهترين فرصت عمل سارقانه خود را انجام 
طور كه در قسمت قبل بدان اشاره شد كانون اين نوع از جرم در محدوده ميدان امام تا زيرا همان دهند؛مي

ترين دليل وجود تعداد و مهم بق است؛ترين محدوده تجاري سمنان منطچهارراه مازندران است كه بر اصلي
مثابه آن خلوتي معابر و اماكن روزني در طي روز جمعه را بايد در تعطيلي و بهبري و كشاندك عمل جيب
  كند.كه فرصت بسيار اندكي را در به وقوع پيوستن اعمال مجرمانه توسط سارقين ايجاد مي مختلف دانست

  

                     
 روزشبانه ساعات كيتفك به سمنان شهر در روزنيكش و بريبيج سرقت يزمان عيوزت -10 شكل

هاي اين جرم منطبق روزني كامالً بر ساعات شلوغي و ازدحام كانونبري و كشتوزيع زماني سرقت جيب
ر ترين و دتوان گفت خلوتتا ساعت هفت صبح مي 24طوري كه طبق نمودار فوق تقريباً از ساعت است. به
ترين تمركز اين اما مهم باشد؛روزني ميبري و كشترين ساعات از نظر وقوع جرايم سرقت جيبواقع پاك

طوري رسد بهنوع سرقت تقريباً از ساعت هشت صبح شروع شده و در ساعات ده و دوازده به اوج خود مي
كه در واقع  فاق افتاده است؛روزني اتبري و كشفقره جرم جيب 86و  85كه در اين ساعات به ترتيب تعداد 

كارهاي  سارقان در زماني كه افراد از اقشار مختلف جامعه براي انجام كارهاي روزانه از قبيل خريد، انجام
كنند، قربانيان خود را شناسايي و از بهترين زمان در اداري و غيره به اماكن و معابر پرازدحام شهر مراجعه مي

روند نزولي در انجام اين نوع دهند. سپس با يكرمانه خود را انجام ميموقع شلوغي استفاده و عمل مج
ويك شاهد افزايش اين نوع از جرم تا بيستاما از ساعت هفده  ها تا ساعت شانزده روبرو هستيم؛سرقت
ن يزني و استفاده از تاريكي برخي معابر در انجام اها از نوع جرايم قاپرسد بيشتر آنكه به نظر مي هستيم

  نوع اعمال مجرمانه است.

  گيرينتيجه
 اين مبنا، گرافيك هاي آماريمدل از استفاده با خيزجرم هايكانون تحليل و شناسايي اهميت هايجنبه از
 گيريشكل به منجر كه اجتماعي و زماني شرايط مكاني و عوامل مجموعه فهم و درك به شيوه اين كه است
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 گيريشكل از توانمي بررسي اين نتايج از استفاده با همچنين. كنديكمك م است، شده فوق هايمحدوده
 زياد است، هاآن آلودگي احتمال آينده در كه را مناطقي يا و كرد پيشگيري آينده در هاي آلودهمحدوده

 آوردمي فراهم را فرصت خيز اينجرم هايمكان تحليل ديگر سوي از. درآورد كنترل تحت و كرده بينيپيش
 و تعقيب و جرم كشف به نسبت و دهد واكنش نشان بزهكاري به نسبت مؤثرتر و ترسريع بتواند پليس تا

  .كند عمل مجرمان دستگيري
 شهر سمنان مركزي محالت بيشتر در روزنيبري و كشجيب سرقت بزه پژوهش اين هاييافته مطابق

له كهنه دژ و به عبارت بهتر محدوده بازار مح بر اين سرقت بزه تمركز هايكانون ترينمهم و است دادهرخ
اين مناطق و مخصوصاً در محدوده ميدان  در مناسب هايو فرصت اهداف وجود. است يافته سمنان انطباق

 اين مناطق در روزنيبري و كشجيب سرقت بزه ارتكاب ميزان بودن باال امام تا چهارراه مازندران موجب
شهر (ميدان امام  مركزي بخش محدوده در روزنيبري و كشجيب بزه خيزجرم كانون درواقع تنها .است بوده

شلوغي اين محدوده در برخي . است بوده سمنان شهر سنتي بازار قديمي و بافت تا چهارراه مازندران)
در  متعدد هايورودي وجود بازار، محدوده محيطي شرايط ساعات خاص (ساعات اوليه صبح تا هنگام ظهر)،

بري و سرقت جيب بزه وقوع اصلي داليل از مناسب انتظامي پوشش عدم و بازار يرامونپ هايكوچه
- بري و كشهمچنين از نظر زماني نيز اوج وقوع سرقت جيب .است بوده شهر از بخش اين روزني دركش

  روي داده است. 13تا  9روزني در روزهاي شنبه و چهارشنبه هفته و در ساعات 
 از استفاده نوع و شهر سمنان سطح در آن توزيع نحوه ها،كاربري ميزان و نوع كه درسمي نظر به بنابراين

به  .است بوده روزني مؤثربري و كشبزه جيب ارتكاب شرايط و هازمينه ايجاد در شهر اين كالبدي محيط
كه  فضايي سنجيد صورتبهرا  يبربيجهمين دليل سعي بر آن شد كه رابطه بين كاربري اراضي و سرقت 

رگرسيون خطي استفاده شده است، اما  صورتبهكمتر در آثار ديگر مورد توجه بوده است و در اكثر موارد به 
) سعي شد اين رابطه سنجيده شود كه با GWRدر اين تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون وزني جغرافيايي (

 بررسي با لذا به اثبات رسيد. يبربيجنتايج اين مدل وجود رابطه قوي بين كاربري اراضي و سرقت 
بري و جيب بزه ارتكاب احتمال افزايش كه موجب فضايي الگوهاي و مكاني شرايط و بزهكاري هايفرصت
 اقدام اين نوع بزه وقوع مستعد هايمكان جهت كنترل بايستي است، سمنان شده شهر سطح روزني دركش
 يك انديشه در كه محيطي هايويژگي و مكاني هايمشخصه و كنترل اصالح شناخت، با ديگرعبارتبه. شود
پيشگيري  بزهكاري بروز از توانمي شود،مي داده تشخيص مفيد و مناسب بزه براي ارتكاب بالقوه، مجرم
  . كرد
روزني بري و كشكنترل بزه جيب براي زير راهكارهاي رسدمي نظر به پژوهش اين هاييافته از استفاده با

  :است مؤثر سمنان شهر در امنيت افزايش و
خيز مخصوصاً در محدوده ميدان امام تا چهارراه مازندران هاي جرمافزايش حضور پليس در محدودة كانون -

تبع آن با افزايش كنترل افزايش داده و به منظور اينكه امكان كنترل مناسب انتظامي را در اين محدودهبه
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يابي و احداث مراكز انتظامي حتي بنابراين مكان يابد؛ميهاي بزهكاري براي سارقين كاهش انتظامي فرصت
 رسد.ضروري به نظر مي هاي انتظامي در اين محدودهصورت واحدهاي كوچك و به شكل كانكسبه

هاي هاي انتظامي بر پايه يافتهبندي مناسب گشتگشت هدفمند با توجه به مناطق كانوني جرم و زمان -
روزني بري و كشعنوان ساعات پيك وقوع جرم سرقت جيببه تايج پژوهشطبق نپژوهش و نيز ساعاتي كه 

منظور پيشگيري از وقوع جرايم احتمالي به) 13تا  9آن ساعات ( شناسايي شدند و افزايش حضور پليس در
 اين سرقت در آن ساعات.

اراضي در سطح  با توجه به نتايج تحقيق و وجود رابطه قوي بين كاربري اراضي و سرقت، تركيب كاربري -
منظور روزني در محدوده محله كهنه دژ بهبري و كششهر بخصوص در نواحي كانوني سرقت جيب

آن و حضور پيوسته مردم در  ازحدشيبجلوگيري از خالي شدن اماكن مختلف و معابر از جمعيت و خلوتي 
  وگيري از وقوع جرم.منظور جلمكان و وجود دائم چشمان ناظر و درواقع كنترل غيرمستقيم مردم به

 حضور و پويايي جهت هاتيفعال و افزايش سطح محله اصلي كانون جرم در غيرفعال يهايكاربر كاهش -

 و ...). يفروشروزنامه يهادكه (مانند پرمخاطب و جذاب خرد، يهايكاربرجانمايي  و هامحله سطح در مردم

توسط نيروي انتظامي و همچنين از ارراه مازندران، هاي مدار بسته در محدوده ميدان امام تا چهنصب دوربين -
بدليل ناآشنا بودن و حس غريبگي باال در اين مناطق و عدم شناخت  طريق تشويق و حمايت كسبه اين محل

 هاي افراد در اين مناطق.منظور نظارت مستقيم بر اموال و داراييديگر بهاز هم

زيربط  يهادستگاهز طريق تشويق ساكنان محل و همچنين اتغيير در طراحي فضاهاي گم و فاقد ديد بصري  -
؛ كه بنا بر علل مختلف از جمله علل ييدرآمدزااز جمله شهرداري بدون چشم داشت به توجيه اقتصادي و 
كه فضاي مناسبي را براي ارتكاب جرم فراهم  كالبدي، نبود روشنايي و آشكار نشدن جرم به علت تاريكي

 كند.مي

 .ياجتماع تيامن نيتأم وي ريشگيپ امر در مشاركت قالب در يمركز بخش نيساكن قيشوت و يساز همراه -
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