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چکیده
امروزه یکی از مهم ترین معضالت در اکثر شهرهای جهان افزایش نرخ بزهکاری است .با گذشت زمان جرمشناسان متوجه شدند
که مکانهای خاصی بر میزان وقوع جرم تأثیرگذار میباشند .به همین دلیل طی سالهای اخیر پژوهش پیرامون رابطة متقابل
محیط کالبدی شهرها با بزهکاری اهمیت زیادی یافته است .یکی از مهمترین انواع جرایم ،مسئله سرقت است .سرقت به انواع
متفاوت در س طح جامعه وجود دارد .در پژوهش حاضر از سامانه اطالعات جغرافیایی و همچنین نرمافزارهای  Excelو SPSS
بهمنظور تحلیل های فضایی ـ مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است .در این پژوهش جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت در دوره
زمانی یکساله در محدوده قانونی شهر سمنان بهعن وان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است .سپس با تهیه پایگاه دادهای
جرایم سرقت و استفاده از آزمون های آماری و گرافیکی اقدام به شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای جرمخیز شهر سمنان شد.
روش تحقیق پژوهش ،تحلیلی و توصیفی و دادهها و اطالعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانهای و میدانی تهیه شده است.
نتیجه پژوهش نشان داد که الگوهای پراکنش فضایی محل وقوع جرایم سرقت به صورت خوشهای بوده و بیشتر جرایم ارتکابی
در محدوده خیابان امام (ره) از میدان امام تا چهارراه مازندران و همچنین بازار سمنان در مرکز شهر رخ داده است .استفاده از
تحلیل لکه های داغ نشان داد که اکثر جرائم سرقت در محدوده داخلی مرکز قدیمی شهر به وقوع پیوسته و این محلهها که
بهصورت نقاط داغ مشخص شدهاند را میتوان کانون های اصلی جرم سرقت شهر سمنان نامید؛ همچنین از نظر خودهمبستگی
فضایی ،محلهها با میزان باالی جرم خیزی بهطور معنیداری در خوشههای مجاور هم متمرکز شدهاند از نظر زمانی نیز مشخص
شد ،بیشترین میزان سرقت در شهر سمنان در طی ماهها و هفته های سال در طی ساعات اداری تمرکز یافته است و پیک زمانی
وقوع سرقت در شهر سمنان ساعات نزدیک به ظهر بوده است .که این نتایج ناشی از نقش اداری این شهر نسبت به سایر
شهرهای استان است که در این ساعات عالوه بر خود جمعیت شهر ،حجم باالیی از جمعیت از سایر شهرهای استان برای امور
اداری به این شهر مراجعه میکنند.
واژگان کلیدی :الگوهای فضایی ـ زمانی ،کانونهای جرمخیز ،سرقت ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،شهر سمنان
نحوه استناد به مقاله :نجفی ،اسماعیل ،زیاری ،کرامت اله و دربان آستانه ،علیرضا ( ،)9911تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در
شهر سمنان ،پژوهشنامه جغرافیا و نظامهای فضایی.91 -9 ،)4( 9 ،
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 9مقاله حاضر مستخرج از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری با موضوع «شناسایی و تحلیل مکانی ـ زمانی کانونهای
جرمخیز شهری مطالعه موردی (سرقت در شهر سمنان)» در سال  9991در دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ارائه شده است.
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مقدمه
زندگی شهری با تنوع ارزشها و پندارها ،مردمان مختلف را به خود جلب میکند و با تجمع آنها اختالفات موجود
تشدید شده که باعث افزایش بزهکاری و انحرافات اجتماعی در اکثر شهرهای دنیا شده است (یزدانی و همکاران،
 .)791 :7931لذا وقوع جرم های شهری تبدیل به یک نگرانی عمده برای یک دوره طوالنی شده است و محققان و
پژوهشگران جهان راه های بسیاری را برای پیشگیری و کاهش جرم و جنایت در شهرها ارائه دادهاند & (Ha, Oh,
) .Park, 2015: 497در واقع برقراری نظم و امنیت و اقدام برای کاهش ناهنجاریهای شهری همواره یکی از دغدغه-
های مهم مدیران و برنامهریزان شهری بهحساب میآید (غنیزاده و کالنتری .)11 :7937 ،زیرا صرفنظر از اینکه جرم
پایههای زندگی اجتماعی را تهدید میکند ،دالیل اقتصادی آن ،بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه ،نباید نادیده
انگاشته شود بهطوری که بین  4الی  1درصد تولید ناخالص ملی معموالً در راه جرم هدر میرود ،تلف شدن منابعی که
شدیداً برای توسعه مورد نیاز است (بواندیا) 71 :7911 ،؛ به عبارت دیگر وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبور می-
ساز د برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان ،به توسعه کمی و کیفی نهادهای مبارزه با
جرم بپردازد و هزینههایی را در جهت تعقیب ،دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شود (نوغانی دخت بهمنی و میر
محمدتبار.)18 :7934 ،
بررسیها نشان میدهد ،پیشگیری ا ز بزهکاری و تالش برای کاهش میزان آن با افزودن به تعداد نیروهای پلیس و
توسعة تشکیالت قضایی و دادگستری ،وضع قوانین محدودکنندهتر ،اعمال مجازاتهای شدیدتر و اتخاذ تدابیر شدید
امنیتی ،چندان ثمربخش نیست و به طور قطع تا عوامل بزهکاری در جامعه موجود باشد ،مبارزه با بزهکار بهعنوان
معلول چندان ثمری ندارد (تیلور و هارل 71 :7913 ،ـ  .)79هرچند که در نگاه نخست به نظر میرسد مطالعه
محدودههای جرم خیز صرفاً نمایش جغرافیایی نحوه توزیع اعمال مجرمانه است ،اما نکته حائز اهمیت این است که در
تحلیل مکانهای جرمخیز اولین گام شناسایی و تشخیص صحیح این محدودههاست .گام بعد تشخیص عوامل و دالیل
مختلف کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و حتی نظارتی است که به جرمخیزی این محدودهها کمک نموده است.
پس از آن امکان مبارزه با این عوامل و پاک سازی شرایط کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی صورت میگیرد (جباری:7911 ،
) 4؛ زیرا مکان و زمان در میزان بزهکاری و ایجاد انگیزه برای گذار از اندیشه به عمل مجرمانه نقش دارد .لذا اگر عوامل
مهم و مؤثر در ایجاد فضاهای جرم خیز به نحو شایسته و مطلوب شناسایی و مدیریت شوند ،میتوان زمینه و امکان
تحقق بسیاری از جرایم را کاهش داد (شماعی و دیگران.)148 :7939 ،
لذا شناسایی و تحلیل محدودههای جرمخیز و آلوده شهری این فرصت را فراهم میآورد تا پلیس بتواند سریعتر و
مؤثرتر نسبت به بزهکاری واکنش نشان دهد و به کشف جرم و تعقیب و دستگیری متهمین اقدام کند (پیشگاهیفرد و
دیگران .)11 :7931 ،در واقع نتایجی که از طریق این پژوهش بهدست میآید ،میتواند به نیروی انتظامی در شناخت
نحوة توزیع فضایی سرقت از نظر نوع جرم سرقت و زمان و محل وقوع آن با توجه به کاربریهای شهری در مناطق
مختلف شهر سمنان کمک کند و با توجه به این مطالعات ،بهترین تصمیم را برای مقابله با جرایم بگیرد (پرهیز و
دیگران.)81 :7931 ،
لذا با توجه به اهمیت موضوع و با هدف افزایش ایمنی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و همچنین پیشگیری و کاهش
میزان جرم سرقت در شهر سمنان این پژوهش میکوشد تا به سؤاالت اساسی زیر پاسخ دهد:


توزیع جغرافیایی مهمترین کانونهای تمرکز انواع جرایم مرتبط با سرقت در شهر سمنان چگونه است و
بیشتر از چه الگویی پیروی میکند؟



الگوهای زمانی وقوع نوع و میزان انواع جرایم سرقت در شهر سمنان به چه صورت است؟
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پیشینه تحقیق
سابقة تحلیل محیطی بزهکاری به قرن گذشته باز میگردد .کیت هریس ،سابقة استفاده از نقشههای بزهکاری را حدود
سال  7311میالدی میداند .این نقشهها که بیشتر در امور پلیسی مورد استفاده قرار میگرفت ،صفحة بزرگی بود که
محل وقوع جرایم با پونزهایی بر روی آن مشخص میشد (کالنتری و دیگران)13 :7937 ،؛ نشان دادن وقایع مجرمانه
بر روی نقشه شهرها با پونز یا عالئم رنگی می توانست به این نتیجه منتهی شود که توزیع بزهکاری به تمرکز و تراکم در
محدودهای خاص و گاه بخشهای کوچکی از سطح شهر گرایش دارد (کالنتری و دیگران)748 :7913 ،؛ اما میتوان
گفت نخستین کار علمی در زمینه جرمشناسی را گری انجام داد .او این باور عمومی را که جرم با فقر همبسته است ،به
آزمون درآورد و در عوض دریافت که نرخ جرمهای علیه اموال و مالکیت در ثروتمندترین منطقة فرانسه باالتر است ،در
حالی که تنها نصف نرخ جرم خشونت بار به این منطقه مربوط است .دومین شخص در این زمینه آدلف کتله بود ،او
دریافت که برخی از مردم ،بهویژه جوانان ،مردان ،فقیران ،بیکاران و بیسوادان ،احتمال بیشتری هست که مرتکب جرم
شوند (ولد و دیگران .)81-43 :7911 ،سپس شاو و مککی در سال  7313در خصوص تأثیر بسزای کاربریهای اراضی
در وقوع میزان خاصی از جرایم ،دریافتند که وجود کاربریهای تجاری و صنعتی در واحدهای همسایگی شهرها باعث
باال رفتن ناهنجاریهای مختلف در سطح محالت میشود (قصری و دیگران.)719 :7931 ،
در سال  7398راسن با بررسی آمارهای قضایی انگلستان و ولز نتیجه گرفت که تراکم جمعیت یکی از عوامل اصلی
افزایش جرم و جنایت میباشد (پوراحمد و دیگران .)11 :7911 ،سپس در سال  7313شرمن ،گارتین و برگر برای
نخستین بار واژه کانونهای جرم خیز را مطرح کردند .شرمن و همکارانش در مطالعه شهر مینیاپلیس دریافتند 81
درصد تماسهای تلفنی با پلیس تنها از  9.9درصد کانونهای جرمخیز شهر انجام گرفته است( .بارانی و دیگران،
 .)74 :7913کانرو و همکاران ( )1178پژوهشی را به منظور تجزیهوتحلیل ارتباط بین محل عرضه مشروبات الکلی و
جرم خیزی در بوفالوی نیویورک انجام دادند که نتایج پژوهش بیانگر توزیع خوشهای جرایم خشونتآمیز در نزدیکی
بارها بوده است ( .)Conrow et al, 2015: 198شرما و همکاران ( )1178در پژوهشی تحت عنوان تحلیل
نقشهبرداری جرم شهر آمجر هندوستان با رویکرد  GISعنوان می نمایند :هندوستان یکی از کشورهای بزرگی است که
به دلیل بیکاری ،جرم در آن افزایش یافته است .همچنین انواع نقاط حساس ،نزدیکی جرایم به ایستگاههای پلیس،
تغییر مکان جرم در طول زمان ،میزان جرم هر بخش را نیز تحلیل مینماید ( .)Sharma et al, 2016هیپ و کین
( ،) 1171در پژوهش خود تحت عنوان تغییر در سطح جرم بین شهرهای کوچک و بزرگ به این نتیجه رسیدند که با
افزایش نابرابری درآمد و ناهمگونی نژادی و قومی ،جرم نیز افزایش می یابد و این نابرابری در شهرهای بزرگ بیشتر به
چشم میآید (.)Hipp & Kane, 2017: 32
اما در ایران تهیه و ترسیم نقشههای بزهکاری و به عبارتدیگر تحلیل جغرافیایی جرایم همانند بیشتر کشورهای
درحالتوسعه و در مقایسه با تجربیات و پژوهشهای کشورهای توسعهیافته در این رشته عمر کوتاهتری دارد .با این
وجود طی سالهای اخیر پژوهشهای مهمی در زمینه تحلیل جغرافیایی جرایم در کشور انجام شده و پایاننامه ،مقاله و
طرحهای زیادی در این زمینه نگارش شده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
محسن کالنتری در سال  7911در رساله دکتری خود با موضوع بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران
به این نتیجه رسید که به موازات رشد اندازه و جمعیت شهر تهران و بهتبع آن افزایش تراکم و تنوع کارکردها و با کم
شدن کنترلهای جمعی و از هم گسیختن پیوندهای اجتماعی ،برخی نیروهای منفی تسهیلکننده ارتکاب جرم در
فضای شهر ایجاد شده است (کالنتری.)7 :7911 ،
الهام عباسی ورکی در سال  7911در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای
جرمخیز شهر قزوین با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیایی  GISنمونه موردی بزه قاچاق و سوءمصرف مواد
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مخدر در شهر قزوین به این نتیجه رسید که میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر با روند افزایشی از مناطق مرکزی شهر
به سمت مناطق حاشیهای بیشتر شده است (عباسی ورکی.)781 :7911 ،
کاظم جباری در سال  7911در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با موضوع شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای جرمخیز
شهری با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیایی  GISمورد مطالعه :بخش مرکزی شهر تهران به این نتیجه رسید
که مرکز میانگین کل جرایم ارتکابی در محدودة این بخش بر مرکز جغرافیایی آن منطبق است و اینکه وقوع جرایم در
ر وزهای اول و میانی هفته و در ساعات کار و فعالیت بیشتر است؛ همچنین بیشترین جرایم این بخش در مجاورت
کاربریهای تجاری و اداری به وقوع پیوسته است (جباری.)781 :7911 ،
مهدی بازرگان و همکاران در سال  7938در مقالهای با موضوع شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای جرمخیز سرقت در
کالنشهر مشهد به این نتیجه رسیدند که توزیع فضایی جرایم سرقت در شهر مشهد از الگوی خوشهای تبعیت میکند و
مهمترین کانون جرایم سرقت در شهر مشهد بر محدوده خواجه ربیع انطباق یافته است.
محمدحسن یزدانی و همکاران در سال  7931در مقالهای با موضوع بررسی الگوهای پراکنش فضایی جرایم سرقت در
شهر اردبیل بهمنظور شناسایی کانون جرم خیز سرقت به این نتیجه رسیدند که الگوهای پراکنش فضایی محل وقوع
جرایم سرقت بهصورت خوشه ای بوده و بیشتر جرائم ارتکابی در جهات جغرافیایی شمال غربی و جنوب شرقی شهر
اردبیل رخ داده است .همچنین مشخص شد بین محله های مختلف شهر از نظر میزان وقوع جرایم سرقت،
خودهمبستگی فضایی معنیدار وجود دارد.
سیدعلی عبادی نژاد و همکاران در سال  7931در مقالهای با موضوع شناسایی کانونهای جرمخیز سرقت داخل خودرو
و بررسی تأثیر تراکم جمعیت در شکلگیری این کانونها در شهر گرگان به این نتیجه رسیدند محلههای با ساختار
نامناسب و تراکم جمعیت باال باعث شکلگیری کانونهای جرمخیز در شهر میشوند؛ بنابراین مسئولین باید نسبت به
بهبود و اصالح وضعیت موجود کانونهای جرمخیز فعلی اقدام نمایند و از ایجاد کانونهای مشابه در آینده با برنامهریزی
مناسب پیشگیری کنند.
با مروری بر پژوهشهای صورت گرفته در ارتباط با موضوع حاضر میتوان به این امر پی برد که در اکثر موضوعات
کانونهای جرم خیزی سرقت ،تنها به بعد مکانی این موضوع پرداختهشده و کمتر موضوعاتی به امر تحلیل کانونهای
زمانی جرم سرقت پرداختهاند ،لذا میتوان اینگونه بیان کرد که تفاوت اصلی این پژوهش با موضوعات پیشین توجه
همزمان به کانونهای زمانی و مکانی جرم سرقت است.

روش تحقیق
تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که با ترکیبی از روش توصیفی ،تحلیلی و تطبیقی مبتنی بر
اطالعات کتابخانهای و میدانی نگارش شده است .بدین منظور ابتدا از منابع کتابخانهای ،اینترنتی ،آماری و غیره استفاده
شده است؛ سپس داده های آماری جرم سرقت از طریق مراجعه به مرکز فرماندهی شهرستان سمنان و اخذ از سیستم
رخداد  771این مرکز به دست آورده شده است .سپس اطالعات مربوط به جرم سرقت در بازه زمانی تحقیق در شهر
سمنان را استخراج نموده و بهصورت نقطه ای با مختصات آدرس ثبت شده در سیستم بر روی نقشه شیپفایل شهر
سمنان ترسیم شده است؛ که هر یک از این نقاط دارای جدول توصیفی مربوط به خود است؛ که درون آن ویژگیهای
آن جرم به همراه متغیرهای مورد بررسی آورده شده است؛ و بعد از انجام این مراحل ،با استفاده از نرمافزارهای Arc
 SPSS ،GISو  Excelاین جرایم مورد تجزیهوتحلیل و بررسی قرار گرفته است .لذا بهطور کلی بخش تجزیهوتحلیل
این جرایم را در سه قسمت ،تجزیهوتحلیل آماری ،تجزیهوتحلیل گرافیکی و تجزیهوتحلیل زمانی میتوان تقسیمبندی
کرد که کارهای مربوط به تجزیهوتحلیل آماری از طریق نرمافزارهای  GISو  SPSSموردبررسی و تحلیل قرار می-
گیرند؛ و قسمت تجزیهوتحلیل گرافیکی از نرمافزار  GISبهمنظور ترسیم نقشههای مربوطه برای تحلیل و درک بهتر
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بصری ـ مکانی جرم در سطح شهر سمنان مورد استفاده قرار میگیرد؛ و برای تجزیهوتحلیل زمانی رویدادهای جرم در
سطح شهر سمنان از نرمافزار  Excelاستفاده شده است.

شکل ( )1چارچوب روششناسی تحقیق

منبع( :نگارندگان).

مبانی نظری
جغرافیای جرم ،تأثیر موقعیت جغرافیایی ،شرایط مکانی و عوامل تسهیلکننده بر وقوع جرم را بررسی میکند؛ بنابراین ،بررسی
تأثیر محیط جغرافیایی بر وقوع جرم از یک سو و توزیع فضایی جرایم از سوی دیگر ،در حیطه جغرافیای جرم میگنجد (عبادی
نژاد و همکاران .)13 :7931 ،لذا در این باره نظریات گوناگونی در رابطه با جغرافیای جرم ارائه شده است که یکی از این
نظریات ،نظریه کانونهای جرم خیز است .اصطالح کانون جرم خیز که معنای لغوی آن به انگلیسی نقاط داغ است از علم
زمینشناسی اقتباس شده است و به محلهایی اطالق میشود که محل خروج ماگما و مواد مذاب آتشفشانی است .این واژه
اولین بار توسط شرمن ،گارتین و برگر در سال  7313برای تحلیل مکانی بزهکاری مورد استفاده قرار گرفت (کالنتری و توکلی،
 .)11 :7918در واقع کانونهای جرمخیز به محدودههایی اطالق میشود که نسبت به محدودههای دیگر ،مردم بیشتر برای
درخواست کمک با پلیس تماس میگیرند (فلسون و کالرک .)41 :7913 ،تعریفی دیگر ،این اصطالح را معادل مکانهای
کوچک با تعداد جرم زیاد قابل پیش بینی ،حداقل در یک دوره زمانی یکساله دانسته است (کالنتری و همکاران.)1 :7931 ،
راتکلیف سه نوع الگوی فضایی بزهکاری را اینگونه معرفی میکند :الف) پراکنده :در این الگو نقاطی که کانون جرمخیز را به
وجود میآورند در سراسر منطقه کانون گسترده شدهاند؛ و بهصورت متراکم و خوشهای نیستند .ب) خوشهای :این نوع الگو از
کانون جرم خیز بر یک مکان خاص بزهکاری در سطح منطقه انطباق مییابد .ج) نقطهای :این یک نوع خاص از کانونهای
جرمخیز است که بر یک مکان خاص بزهکاری انطباق مییابد ). (Ratcliffe, 2004: 10

شکل ( )2سه نوع کانون جرمخیز فضایی
منبع.(Ratcliffe, 2004: 11) :
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نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ( )CPTEDدر اوایل دهه  7311در پاسخ به افزایش جرم و ترس در نواحی
شهری ایجاد شد ( )Hedayati, Abdullah, & Ignatius, 2016: 86و ادعا میشود که این نظریه ابزار مفیدی برای
دستیابی به طراحی شهر بهصورت مؤثرتر ،پایدارتر و قابل زیستتر میباشد ( .)Cozens, 2008: 272پایه و اساس این دیدگاه
بر این اندیشه استوار است که با طراحی صحیح و استفاده مناسب از فضاهای کالبدی ساخت دست بشر میتوان ضمن کاهش
فرصت های بزهکاری و میزان جرایم سطح امنیت را افزایش داد و کیفیت زندگی را در جامعه بهبود بخشید (جیسون و
ویلسون .)71 :7931 ،در این رابطه ،نظریه پنجرههای شکسته یک نظریه مشهور در ارتباط بااهمیت طرز نگاه به جرم است
) (Hinkle & Yang, 2014: 26این تئوری به مقولة پیشگیری از جرم با تمرکز بر روی آگاهی ساکنین از رفتارهای مشکوک،
حفاظت از محیط و پیامدهای آن میپردازد (نظریان و دیگران.)87 :7931 ،
در واقع این نظریه اغلب با کاهش جرم یکسان فرض میشود .از دیدگاه نظریه پنجرههای شکسته ،بینظمیهای اجتماعی
بهوسیله واسطههایی تبدیل به جرمهای جدی میشود ) (Gau, Corsaro, & Brunson, 2014: 580این نظریه در ماهیتش
بیانگر این است که جرم به هیچ عنوان با بینظمی های اجتماعی تفاوت ندارد .اگر جامعه در برابر بینظمیهای اجتماعی،
بیتفاوت باشد .این بینظمیهای اجتماعی اندک اندک شدیدتر میشوند و تبدیل به جرم خواهند شد (Engel et al., 2014:
) .126دلیل فرضی این نظریه این است که نشانههای بصری در مکانهای عمومی ،کثیف بودن محله ،خودروهای متروک و ول
شده و  ...مجرمان را به خود جذب میکند و باعث می شود مجرمان فکر کنند که ساکنان نسبت به آنچه در همسایگیشان
میگذرد بیتفاوت هستند).(Sampson & Raudenbush, 2004: 319
آنچه در پژوهش حاضر مدنظر است ،بهرهگیری از اصول و مبانی این نظریهها و دیدگاهها در بررسی جغرافیایی میزان جرم
سرقت در محدوده شهر سمنان است؛ لذا با توجه به موارد ذکر شده بیشترین تأکید این پژوهش بر روی نظریه کانونهای
جرمخیز است.

محدوده مورد مطالعه
شهر سمنان مرکز استان و شهرستان سمنان است که بین  98درجه و  91دقیقه تا  98درجه و  98دقیقه عرض شمالی و 89
درجه و  11دقیقه تا  89درجه و  18دقیقه طول شرقی در حاشیه شمالی کویر مرکزی و بر دامنههای کمشیب جنوبی رشته-
کوههای البرز مرکزی واقع شده است (کامیابی و دیگران .)89-81 :7938 ،این شهر دارای مساحتی بالغ بر  1448هکتار می-
باشد و در فاصله  178کیلومتری شهر تهران واقع شده است (سالنامه آماری استان سمنان.)89-48 :7931 ،

مسکن مهر

میدان مشاهیر

محله جهادیه
چهارراهمیدان امام
مازندران

محله کدیور

شکل ( )3موقعیت شهر سمنان

 7تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان

شهر سمنان براساس نتایج مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،7938دارای جمعیتی برابر  718713نفر می-
باشد .جدول زیر روند تغییرات جمعیتی این شهر را از سال  7998تا سال  7938نشان میدهد.
جدول شماره  :1تغییرات جمعیتی و متوسط رشد سالیانه شهر سمنان از 1311-1331
شهر سمنان
جمعیت (نفر)
نرخ رشد سالیانه
(درصد)

آبان

آبان

آبان

مهر

مهر

آبان

آبان

آبان

آبان

1331

1331

1311

1331

1331

1331

1331

1311

1311

13198

97181

91118

84137

18797

37148

718111

789811

718713

------

+1.81

+1.18

+8.11

+1.31

+9.31

+9.91

+9.31

+9.13

منبع( :سالنامه آماری استان سمنان.)771 :7938 ،

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ازنظر تغییرات جمعیتی ،شهر سمنان طی شش دوره پس از انقالب روند
افزایشی را داشته است .بهطوری که دارای متوسط رشد جمعیتی سالیانه باالی  9درصد بوده است .از دالیل اصلی این موضوع
مهاجرت از شهرها و استانهای همجوار بهخصوص استانهای تهران ،مازندران و گلستان و نیز بحث صنعتی شدن شهر سمنان
میباشد (قدس و کامیابی .)711 :7939 ،از نظر کاربری ،عملکرد اصلی شهر سمنان خدماتی است و از مجموع کاربریهای
پیشنهادی شهر سمنان ،بیشترین سطوح مربوط به مسکونی با  11.11درصد ،معابر با  18.87درصد ،خدمات با  19.1درصد و
پارک و فضای سبز با  77.39درصد اختصاص دارد (مهندسین مشاور آرمانشهر .)1 :7934 ،از نظر تقسیمات شهری ،شهر
سمنان به دو منطقه ،سه ناحیه و همچنین چهل محله تقسیم میشود .منطقة یک :بافت جنوبی شهر را در بر میگیرد که
 7111هکتار مساحت دارد .منطقة دو :بخشهای شمالی شهر را شامل میگردد که مساحت آن  7948هکتار میباشد
(کامیابی و طاهری.)97 :7934 ،

تجزیهوتحلیل یافتهها
توزیع فضایی محل وقوع جرایم مرتبط با سرقت در شهر سمنان

در شکل شماره ( )4توزیع نقطه ای جرایم مرتبط با سرقت در شهر سمنان نشان داده شده اسـت ،حجـم بـاالی نقـاط بـر روی
نقشه بیانگر تمرکز و تجمع آشکار در وقوع جرایم سرقت در بخشهای خاصی از شـهر اسـت .نحـوه پراکنـدگی محـل ارتکـاب
جرایم مرتبط با سرقت در سطح شهر نشاندهنده این نکته اساسی است که تمرکز محل وقوع جرایم در قسمتهای خاصـی از
شهر اتفاق افتاده است ،بهگونه ای که بخش مرکزی و شمال شرقی شهر و همچنین بخش قدیمی و فرسوده شـهر دارای تـراکم
وقوع بیشتری است و در واقع یک الگوی خوشهای به خود گرفته است .عالوه بر آن ،روند قابل مشاهده این است که بـا فاصـله
گرفتن از این مراکز به سمت حاشیه شهر بهجز در قسمت شمال شرقی شهر جرایم سرقت بهصورت پراکنـده پخـش شـده و از
تمرکز آنها در منطقهای خاص خبری نیست .در واقع میتوان گفت با حرکت از مرکز شـهر بـه سـمت حاشـیه بـا یـک رونـد
کاهشی در وقوع جرایم سرقت روبرو هستیم.
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شکل ( )3نقشه توزیع نقطهای جرایم سرقت در شهر سمنان
منبع( :نگارندگان).

با نگاهی به نقشه فوق میتوان به چند کانون عمده سرقت در سطح شهر سمنان پی برد .بهطوری کـه مهـمتـرین کـانونهـای
سرقتی که در نقشه فوق میتوان به آن اشاره کرد ،عبارتانداز 9:محدوده میـدان امـام تـا چهـارراه مازنـدران ،محـدوده میـدان
مشاهیر تا میدان معلم ،محدوده محله جهادیه ،محدوده محله کدیور در بلوار حکیم الهی و همچنین شهرک مسکن مهر اشـاره
نمود .با نظر به محلهای شکلگیری این کانونها ،میتوان به چند نکته مهم در زمینه شـکلگیـری کـانونی جـرایم در برخـی
مناطق شهر پی برد ،اولین نکته اینکه شکلگیری وقوع اکثر جرایم سـرقت در مقابـل مکـانهـای شـلوغ و معـابر پرازدحـام و
همچنین اماکن عمومی شهر شکل گرفته است .بهطوری که برخی از این کانونها از پرازدحـامترین منـاطق شـهر در طـی روز
هستند که خودبهخود این شلوغی و ازدحام کیسهای مطلوب و مورد نظر سارقین را در دسترس قـرار مـیدهـد و سـارقین را
تشویق به عمل مجرمانه میکند .برای مثال میتوان به محدودة میدان امام تا چهارراه مازندران اشاره کرد که تبدیل به یکـی از
کانونهای اصلی جرم سرقت شده است.
دومین نکتة شکلگیری کانونی سرقت در نگاه اول را باید در نوع کاربریهای اراضی کانونهای سرقت جستجو کـرد .بـهطوری
که کاربریهای تجاری در مناطق مرکزی مخصوصاً محدوده بازار باعث شکلگیری این کانونهای سرقت در سـطح شـهر شـده
است .نکته سوم شکلگیری کانون های سرقت را باید نوع بافت آن مناطق عنوان کرد؛ که بیشتر منـاطق کـانونی سـرقت دارای
بافت فرسوده و قدیمی هستند که نمونه بارز آن محله کهنه دژ در ناحیه بافت مرکزی شهر و محله کـدیور در قسـمت جنـوب
غربی شهر سمنان عنوان کرد؛ و اما آخرین نکته را میتوان روابط اجتماعی پایین در برخی نواحی مخصوصـاً محـدوده مسـکن
مهر بخاطر نوساخت بودن این شهرک و عدم شناخت کافی همسایگان نسبت به هم عنوان کرد که این موضوع باعـث احسـاس
غریبگی در آن مناطق میشود و افراد نسبت به هم چندان احساس مسئولیتی نمیکنند دانست .بهطوری که براسـاس آخـرین
سرشماری مرکز آمار در سال  7938مجموعاً  13111نفر در این محله ساکن هستند که از این تعداد  9118نفـر را مهـاجرانی
تشکیل میدهد که در این محله زندگی میکنند .اینها مواردی است که در نگاه اول به چگونگی توزیع نقاط وقـوع سـرقت در
شهر سمنان میتوان به آن پی برد.
روشهای آماری گرافیک مبنا

نخستین گروه از روشهای تحلیل فضایی بزهکاری ،روشهای آماری گرافیک مبنا است تا بدین وسیله میزان گرایش بـه مرکـز
و توزیع فضایی کلی جرایم در محدوده جغرافیایی مورد مطالعه مشخص گردد .بیضی انحراف معیـار و نقطـه مرکـز متوسـط دو
مورد از آزمونهای آماری جامع میباشند .مرکز میانگین و بیضی انحراف معیار برای سـنجش گـرایش بـه مرکـز ،پراکنـدگی و
جهت پراکندگی توزیع جرایم به کار میرود .نقطه مرکز متوسط را میتوان بهعنوان معیاری تقریبی برای مقایسه توزیع فضـایی
انواع گوناگون جرم یا بررسی وقوع جرم یک نوع بزه خاص در دورههای زمانی مختلف به کار گرفت به عبارت دیگر نقطه مرکـز
متوسط ،مکان مرکزی را بهصورت میانگین مبنایی تمام مکانهای بزهکاری مشخص میکند و نسـبت بـه توزیـع و پراکنـدگی
نقاط جرم در سطح شهر محاسبه میشود؛ و بیضی انحراف معیار فاصله مکان هر جرم تا مرکـز میـانگین ،پراکنـدگی ،جهـت و
 9بدلیل عدم خوانایی نقشه اسم مناطق تنها در نقشه محدوده مورد مطالعه آورده شده است.
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موقعیت آن را مشخص میکند؛ به عبارت دیگر در این آزمون اندازه و شکل بیضی ،میزان پراکندگی را معین میکنـد و امتـداد
آن جهت حرکت رفتارهای مجرمانه را نشان میدهد .تفاوت میان بیضی بیانگر تفاوتهای نسبی در الگوهای پراکندگی جرائم و
جهت آن در گروهها و دادههای بزهکاری است.
شکل شماره ( )8مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار مربوط به جرم سرقت به وقوع پیوسـته در سـطح شـهر سـمنان را نشـان
میدهد .همانگونه که در نقشه مشاهده می شود مرکز متوسط جرم سرقت تقریباً بر مرکـز جغرافیـایی شـهر سـمنان منطبـق
است .بهطوری که این مرکز اندکی باالتر از میدان مشاهیر و در خیابان میرزای بزرگ شیرازی به سمت میدان معلم قرار گرفته
است .بیضی انحراف معیار کل جرایم سرقت نیز تقریباً مناطق مرکزی شهر را در برگرفته است .بهطوری که از میـدان ابـوذر در
جنوب تا بلوار دولت در شمال و نیز از بلوار امیرکبیر در شرق تا تقریباً میدان مادر در غرب کشیده شده اسـت؛ و در واقـع ایـن
بیضی بیشتر حالت تقریباً دایرهای دارد و همان طور که گفته شد تقریباً اکثر مناطق مرکز شهر را در برگرفته است؛ که این امـر
نشان دهندة آن است که اکثر جرایم سرقت گرایش به سمت مرکز را داشتهاند و میتوان گفت که وزن این جرایم باعـث شـده
است تا بیضی انحراف معیار به سمت مرکز جغرافیایی شهر گرایش پیدا کند.

شکل ( )1مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم سرقت در شهر سمنان
منبع( :نگارندگان).

از جمله مهمترین دالیل شکلگیری این نوع الگو را میتوان به کاربری تجاری و همچنین اداری تمرکزیافته در مرکز شهر و نیز
به بافت فرسوده که در نواحی جنوبی بیضی قرار دارند اشاره کرد که اکثراً بهصورت خیابانها و کوچههای تنگ و فاقـد کنتـرل
غیرمستقیم توسط دیگران است دانست .در واقع کاربری تجاری و اداری واقع در مرکز شهر که خود جاذب جمعیـتانـد ،خـود
باعث جذب سارقین به این مناطق شده تا اکثر اعمال مجرمانه خود را در این نواحی انجام دهند؛ و با توجه بـه اینکـه براسـاس
آمار سرقتهایی نظیر وسایل و قطعات اتومبیل ،موتور و جیببری در ردههای نخست از نظر تعداد در میان سایر انواع سرقت را
دارند ،اکثراً از نوع سرقتهایی میباشند که در مناطق شلوغ و کاربریهـای جـاذب جمعیـت مثـل تجـاری رخ مـیدهنـد .لـذا
مشاهده می شود حجم بسیاری از سرقت در مرکز شهر اتفاق افتاده است و مرکز متوسط سرقت شهر در مرکز شهر سمنان قرار
گرفته است که کشش سرقت را به سمت مرکز شهر نشان میدهد.
آزمون خوشهبندی

مفیـدترین و در عــین حــال کارآمــدترین آزمـون آمــاری جــامع بــرای تحلیــل الگوهـای کلــی بزهکــاران مخصوصـاً تشــخیص
کــانونهــای جــرمخیــز شــهری آزمــون خوشــهبنــدی اســت .آزمــون خوشــهبنــدی نخســتین گــام بــرای شناســایی الگوهــای
فضـایی بزهکـاری و کـانونهــای جـرمخیـز شــهری اسـت .چنـدین روش بــرای آزمـون خوشـهبنــدی توزیـع بزهکـاری قابــل
اســتفاده اســت کــه شــاخص نزدیــکترین همســایه ( 4)NNIاز جملــه بهتــرین ایــن آزمــونهاســت .شــاخص نزدیــکتــرین
همسایه روشی ساده و سریع بـرای آزمـون خوشـهای بـودن یـا تمرکـز جـرائم در یـک محـدوده جغرافیـایی اسـت .بـا نتـایج
)Nearest Neighbor Index (NNI
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این آزمون به سرعت میتوان دریافـت کـه آیـا دادههـای مجرمانـه تمرکـز خوشـهای دارنـد یـا خیـر؟ اگـر در نتیجـه آزمـون
دادههای مجرمانه شکل خوشـهای نداشـته باشـد کـانونهـای جـرمخیـزی شـکل نگرفتـه اسـت و دیگـر الزم نیسـت محقـق
وقت خود را بـرای شناسـایی کـانونهـای جـرمخیـز صـرف نمایـد .لـذا اگـر نتیجـه آزمـون شـاخص نزدیـکتـرین همسـایه
برابر یـک باشـد ،دادههـای بزهکـاری بـه صـورت تصـادفی توزیـع شـده اسـت و اگـر نتیجـه کوچـکتر از یـک باشـد بیـانگر
خوشــهای بــودن دادههــای مجرمانــه اســت و اگــر شــاخص نزدیــکتــرین همســایه بزرگتــر از یــک باشــد نشــانگر الگــوی
توزیع یکنواخت دادههـای مجرمانـه اسـت؛ و در ایـن رابطـه از نمـره  Zمـیتـوان بـرای اطمینـان از صـحت آزمـون شـاخص
نزدیکترین همسـایه بـه کـار گرفـت .هـر چـه نمـره  Zعـدد منفـی بزرگتـری باشـد بیشـتر مـیتـوان بـه درسـتی آزمـون
شاخص نزدیکترین همسایه اطمینان کرد.

شکل ( )3نمودار شاخص نزدیکترین همسایه برای کل جرایم سرقت در شهر سمنان
منبع( :نگارندگان).

همانگونه که در شـکل شـماره ( )8مشـاهده مـیشـود میـزان شـاخص نزدیـکتـرین همسـایه بـرای جـرم سـرقت برابـر بـا
 1.48میباشد .بر ایـن اسـاس مـیتـوان گفـت نحـوه توزیـع فضـایی جـرم سـرقت در سـطح شـهر سـمنان از الگـوی کـامالً
خوشهای پیـروی مـیکنـد .همچنـین بررسـی مقـدار  zکـه معـادل  -81.71مـیباشـد ،تأییدکننـده خوشـهای بـودن کامـل
توزیــع فضــایی نقــاط مربــوط بــه جــرم ســرقت در محــدوده شــهر ســمنان اســت؛ بنــابراین بــا توجــه بــه میــزان شــاخص
نزدیکترین همسایه و نمـره  Zدر رابطـه بـا جـرم سـرقت مـیتـوان اینگونـه بیـان داشـت کـه ایـن اعـداد نشـان مـیدهـد
محدودههای خاصـی از سـطح شـهر سـمنان محـل تمرکـز بزهکـاریهـای سـرقت اسـت و در واقـع سـرقت در ایـن شـهر از
الگوی متمرکز پیروی میکند و در نقطه مقابـل سـایر بخـشهـای شـهر از نظـر ارتکـاب جـرایم سـرقت محـدودههـای پـاک
محسوب میشوند.
آزمون تخمین تراکم کرنل

آزمون تخمین تراکم کرنل یکی از مناسبترین روشها برای به تصویر کشیدن دادههـای بزهکـاری بهصـورت سـطوح پیوسـته
است .آزمون تخمین تراکم کرنل سطح همواری از تغییرات در تراکم نقاط جرم در روی محدوده ایجاد مینماید .براسـاس روش
یاد شده و به منظور تشخیص کانونهای جرم سرقت در محدوده شهر سمنان این محاسبات در محیط  Arc GISانجام گرفت
و نتیجه آزمون بهصورت نقشههایی درآمد .با بررسیهایی که از نحوه توزیع فضایی نقاط وقوع کلیه جـرایم سـرقت در محـدوده
شهر سمنان با استفاده از روش کرنل صورت گرفت نتیجه آزمونهای قبلی به اثبات رسید .بهطوری که جـرم سـرقت در شـهر
سمنان بهصورت خوشه ای پخش شده است و بنابراین برخی از مناطق شهر دارای تراکم بسیار زیاد سرقت میباشـند ،درحـالی
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که سایر مناطق شهر یا فاقد و یا دارای کمترین میزان سرقت میباشند .بدین ترتیب این موضوع باعث شکلگیری کـانونهـایی
از جرم سرقت در شهر سمنان شده است.

شکل ( )3کانونهای جرمخیز جرایم سرقت در شهر سمنان
منبع( :نگارندگان).

همانگونه که در شکل شماره ( )1مشخص شده است ،کانونهای جرمخیز مربوط به کل جرایم سرقت در شهر سمنان بـهطور
کلی در چهار گروه دسته بندی شدهاند .سایر مناطق شهر که میزان تراکم جرم سرقت در سطح آنها برابـر بـا صـفر الـی 711
است ،جزء مناطق پاک شهر محسوب شده است و به رنگ خاصی نمایش داده نشدهاند و فقط بلوکهای شهری در سطح آنهـا
نمایان است .با بررسی توزیع فضایی جرم سرقت در محدوده شهر سمنان ،مناطقی که با رنگ آبی پررنگ و در یک طیف ظـاهر
شدهاند در واقع حاصل تجمع تکرار وقوع سرقت در این مناطق و محدودهها است .لذا با توجه بـه نقشـه فـوق و نتیجـهای کـه
براساس آزمون کرنل مشخص شد ،مهمترین کانون سرقت در شهر سمنان را میتوان محدوده خیابان امـام ،از میـدان امـام تـا
چهارراه مازندران دانست؛ که از بیشترین مقدار تراکم جرم سرقت برخوردار است .بهطوری که حجم میزان نقاط وقـوع سـرقت
در این محدوده از مقدار بسیار باالی تـراکم  171الـی  118فقـره جـرم حکایـت دارد؛ کـه ایـن بـدان معنـا اسـت کـه در هـر
کیلومترمربع از این ناحیه شهر تعداد  171الی  118فقره جرم سرقت به وقوع پیوسته است؛ که این موضوع ،باعث شـده اسـت
تا این بخش از شهر تبدیل به مهمترین کانون جرم سرقت شهر سمنان شود.
از مهمترین ویژگی این بخش از شهر میتوان به کاربریهای متعدد تجاری و فروشگاهی ایـن ناحیـه اشـاره کـرد؛ کـه بـهنظـر
میرسد اصلیترین دلیل تبدیل این بخش به مهمترین کانون سرقت شهر سمنان همین موضوع باشد .در واقع وجـود کـاربری-
های جاذب جمعیت در این ناحیه همچون بازار سمنان و پاساژهای متعدد تجاری که بهطور مداوم جمعیت زیادی را بهمنظـور
برخی امور به این ناحیه میکشاند .خودبهخود محیط بسیار مساعدی را بهمنظور انجام اعمال مجرمانه توسـط سـارقین در ایـن
ناحیه فراهم مینماید؛ که این عوامل خود باعث شکلگیری مهمترین کانون سرقت شـهر سـمنان در ایـن ناحیـه شـده اسـت.
دومین رتبه از تراکم بیشترین میزان وقوع جرم یعنی میزان  899الی  113فقره جرم در یک کیلومترمربع نیـز اختصـاص دارد
به حاشیه همین کانون اول که این موضوع نشان از اوج حساسیت این منطقه در سطح شهر سمنان درزمینة وقوع جرم سـرقت
میباشد.
اما سومین دسته از کانونهای جرم سرقت در شهر سمنان که اختصاص دارد به کانونهای سرقتی که بـهطور متوسـط میـزان
 988الی  891فقره جرم سرقت در هر کیلومترمربع در سطح آنها انجام شده است که بهطور خوشهای در چند نقطه شهر قرار
دارند که عبارتانداز ،حاشیه کانون رتبه اول و دوم سرقت که به سمت بازار سمنان یعنی در جهت شـمال کشـش پیـدا کـرده
است ،شهرک مسکن مهر ،محله جهادیه ،محله کدیور واقع در بخش محالت ثالث ،محدوده خیابان میـرزای بـزرگ شـیرازی از
میدان معلم به سمت جنوب تا بلوار ولیعصر و آخرین کانون در این رتبهبندی به محدوده میدان امام رضا اختصاص دارد.
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یکی از کانونهای جرم سرقت که در دسته سوم از رتبهبندی کانونهای جرمخیز شهر سـمنان کـه بـهطور متوسـط  988الـی
 891فقره جرم در سطح آنها انجام شده است ،قرار دارد؛ شهرک مسکن مهر است .از جمله مهمترین دالیلی که میتوان گفت
باعث شکلگیری کانون جرم سرقت در سطح این شهرک شده است را باید روابط متقابل پایین در سـطح ایـن شـهرک و عـدم
احساس مسئولیت ساکنین در قبال سایر ساکنین شهرک دانست؛ که این احساس غریبگی که افراد این محلـه نسـبت بـه هـم
دارند باعث میشود تا اموال و دارایی های دیگر ساکنین محله برای افراد چندان اهمیتی نداشته باشد .در قبال سرقت یـا دیگـر
موارد که به افراد محله لطمهای وارد میشود چندان از خود واکنش نشان ندهند؛ زیرا از مهمترین ویژگی این محدوده با توجـه
به نو احداث بودن شهرک ،مهاجر بودن اکثریت ساکنین آن است .طبق تحقیقی که دفتـر تحقیقـات ناجـا سـمنان انجـام داده
است ،از نمونه مورد مطالعه همه عنوان کردهاند که کمتر از ده سال است که در این شـهرک سـاکن بـودهانـد و همچنـین 44
درصد نیز عنوان کردهاند که کمتر از ده سال است که به شهر سمنان آمدهاند ،بهتبع این موضوع و عدم آشنایت کافی سـاکنان
نسبت به هم باعث شکلگیری نوعی عدم مسئولیت نسبت به سایر ساکنین محله شده و همین موضوع تأثیر زیادی بر افـزایش
میزان سرقت در سطح محله دارد.
از جمله مناطق دیگری که در دسته سوم کانونهای سرقت در شهر سمنان قرار دارند ،محله جهادیه و همچنین محلـه کـدیور
هستند؛ که میتوان مهمترین ویژگی این دو محله قرارگیری هر دو آنها در محدوده بافت فرسوده شهر سمنان مـیباشـد؛ کـه
وجود معابر و کوچههای تنگ و باریک و ساختمانها و بناهای قدیمی و فرسوده از مهمتـرین ویژگـیهـای بافـت ایـن محـالت
است؛ که این عوامل باعث شده است تا شاخصهای طراحی محیطی در پیشگیری از جرم ( )CPTEDدر سطح ایـن دو محلـه
در سطح پایین ی قرار داشته باشند و لذا نظارت غیرمستقیم افراد و در واقع کنترل غیرمستقیم در سطح بسیار پایینی واقع شده
باشد .همچنین مهاجرت درون شهری ساکنین اصلی شهر از محالت قدیمی مثل جهادیه و جایگزینی آنان توسط افراد غریبـه و
مهاجرین تازه وارد که از طبقه اقتصادی و اجتماعی نسبتاً پایینی برخوردار هستند در سطح ایـن محـالت .باعـث شـکلگیـری
کانونهایی از جرم در این محالت شده است.
اما آخرین کانون از دسته سوم کانون های سرقت شهر سمنان به خیابان میرزای بزرگ شیرازی از میدان معلم تا بلـوار ولیعصـر
مربوط میشود .این کانون همانند کانون اول یعنی خیابان امام از نظر کاربری بیشتر به کاربریهای تجـاری و اداری اختصـاص
دارد و لذا در طول روز این محدوده پذیرای حجم زیادی از جمعیت میباشد که برای انجام کارهای روزانه خود به ایـن منـاطق
از شهر مراجعه میکنند؛ که همانگونه که در قسمت قبل گفته شد ،از مهمترین دالیل شکلگیری این کانون میتـوان همـین
شلوغی و وجود افراد غریبه و ناشناس در طول روز در سطح این مناطق را عنوان کرد.
دسته چهارم کانونهای جرم سرقت در شهر سمنان که آخرین دسته کانونهای جرم شهر محسوب میشـود و از میـزان 711
الی  984فقره جرم در هر کیلومترمربع دارا هستند؛ بیشتر مربوط میشود به حاشیه کانونهای دسـته سـوم جـرم سـرقت .در
واقع بیشترین مساحت کانون دسته چهارم را مناطق مرکزی شهر دارا هستند؛ که از اندکی باالتر از میدان حافظ شروع شـده و
تا بخشهایی باالتر از میدان معلم ادامه پیدا میکند؛ اما از برخی تک کانونهایی که در این دسته جای گرفتهاند ،مـیتـوان بـه
قسمت های مرکزی شهرک گلستان که تا محدوده شمال شرقی آن یعنی تا بیمارستان کوثر کشیده شده است ،محدوده میدان
امام علی و همچنین محدوده میدان مادر را نام برد .به نظر میرسد در شکلگیری ایـن کـانونهـای تـک کـاربریهـای خـاص
بیشترین تأثیر را داشتهاند .برای مثال در محدوده شهرک گلستان جلوی بیمارستان کوثر باعث تجمع حجم عظیمـی از جـرایم
سرقت در این محدوده شده است .همچنین در محدوده میدان امام علی داخل و اطراف مجتمع ققنوس باعث تمرکـز زیـادی از
نقاط وقوع جرم سرقت در این ناحیه شده است.
شناسایی نقاط داغ و سرد احتمال وقوع سرقت

آزمون هات اسپات به منظور شناسایی نقاط داغ و سرد احتمال وقوع جرم در سطح یک محدوده مورد استفاده قـرار مـیگیـرد.
در این آزمون میزان فاصله جرایم باهم سنجیده میشود و محدودهای را که در مرکز این فاصـله قـرار گرفتـه باشـد بـه عنـوان
مناطق داغ که احتمال میزان وقوع سرقت در آن بسیار باالست را انتخاب میکند .لذا با استفاده از این آزمون میتـوان بـه ایـن
نتیجه رسید که چه مناطقی از محدوده مورد مطالعه به عنوان داغترین نقاط شناخته میشوند و بسته به نـوع رتبـه آن  31تـا
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 33درصد احتمال دارد در آن مناطق جرم به وقوع بپیوندد؛ و در جهت عکس کدام مناطق به عنوان نقاط سرد ما شناخته می-
شوند و به احتمال  31تا  33درصد وقوع جرم در آن مناطق منتفی است.

شکل ( )3نقشه نقاط داغ و سرد جرم سرقت در شهر سمنان با استفاده از آزمون هاتاسپات
منبع( :نگارندگان).

همانگونه که مشاهده میشود و بر طبق شکل شماره ( )1داغترین نقاط وقوع جرم در سطح شهر سـمنان مربـوط بـه جنـوب
خیابان  71شهریور و شمال خیابان شهید بهشتی میباشد؛ یعنی میتوان گفت احتمال تکرار وقوع سرقت در این مناطق برابـر
با  33درصد میباشد .همچنین در مرتبه دوم محدوده باغ فرودس قرار دارد که با اطمینان  38درصد احتمال وقـوع سـرقت در
آن مناطق وجود دارد .در رتبه سوم که میزان احتمال وقوع سرقت در آن مناطق برابر با  31درصد اسـت؛ محلـه جهادیـه و در
واقع جنوب خیابان بهشتی و همچنین ضلع جنوبی خیابان  71شهریور بعد از میدان سعدی و خیابان سعدی در ضـلع غربـی و
تا حدودی ضلع شمالی بلوار حکیم الهی بعد از میدان امام قرار دارند .همانگونه که مشاهده میشود اکثر نقاط داغ که احتمـال
وقوع سرقت در آنها باالست در محدوده مرکز شهر واقع شدهاند .در رابطه با مناطقی نیز کـه احتمـال وقـوع سـرقت در آنهـا
بسیار پایین است؛ میتوان به محله کوشک مغان واقع در محالت ثالث اشاره کرد که احتمال وقوع سرقت در سطح ایـن محلـه
با اطمینان  33درصد منتفی است؛ و در مرتبههای بعدی که میزان وقوع سرقت در سطح آنها پـایین اسـت ،محـدوده شـمال
مسکن مهر و شمال شهرک مدیران قرار دارد.
تحلیل زمانی وقوع جرایم سرقت

تحلیل زمانی بزهکاری بر پایه تغییرات نوع و میزان بزهکاری در بستر زمان براساس مقاطع زمانی فصلهای سـال یـا مـاههـای
مختلف سال ،روزهای هفته و ساعات شبانهروز انجام میگیرد .این تحلیل میتوانـد بـه دسـتانـدرکاران قضـایی و انتظـامی در
شناسایی بهتر کانونهای جرمخیز ،الگوهای بزهکاری و پیشگیری از بزهکاری کمک نماید.
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شکل( )1تحلیل زمانی (ماههای سال و ساعات شبانه روز) جرایم سرقت در شهر سمنان

منبع( :نگارندگان)
شکل شماره ( )3تحلیل زمانی ماههای سال و ساعات شبانهروز مربوط به کل جرایم سرقت در شهر سمنان است .در این گـراف
با حرکت بر روی محور زمان از ساعت  17:11تا  11:11محیط با مقدار تراکم  11-1فقره جرم در طی این مـدت کـه بـا رنـگ
آبی به نمایش گذاشته شده است در طی همه ماههای سال کامالً دارای وضعیت محیطی آرامی است؛ امـا از سـاعت  11:11بـه
بعد رشد فزایندة لکههای جرم کامالً ملموس اسـت ،بـهطوری کـه در بـازه زمـانی  78-71و  11-73لکـههای وسـیع جـرم بـا
مقدارهای متفاوت دیده می شود که در این میان مراکز ثقل جرم که نقاط بحرانی این گراف خوانده میشوند با مشخصـات زیـر
در شکل قابل شناسایی است :بهطور کلی ساعات  74-71را میتوان دوره پیک انجام جرم سرقت در شهر سمنان دانست بـدین
گونه که بهطور متوسط در طی ماههای مختلف سال در طی این زمان میزان  91-11فقره سرقت انجـام گرفتـه اسـت .بـا ایـن
وجود میتوان حادترین زمان وقوع سرقت را در شهر سمنان در طی ماههای اردیبهشت و خرداد و همچنین بهمن و اسـفند در
طی ساعات  79-71شناسایی کرد که بیشترین میزان وقوع را در طی کل سال به خود اختصاص دادهاند.

شکل ( ) 11تحلیل زمانی (روزهای هفته و ساعات شبانه روز) جرایم سرقت در شهر سمنان
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شکل شماره ( )71که تحلیل زمانی روزهای هفته و ساعات شبانهروز وقوع تمامی جرایم سرقت مـورد بررسـی در شـهر
سمنان را نشان میدهد؛ بدین صورت آشکار می سازد که از ساعت  19:11شب تا سـاعت  18:11صـبح در کـل هفتـه
دارای شرایطی کامالً آرام و عاری از هرگونه جرمی است .امام از ساعت  11:11تـا سـاعت  74:11میـزان وقـوع سـرقت
به طور فزاینده افزایش یافته است که میزان اوج گزارش سرقت را در طی تمام طول هفتـه سـاعت  3-1صـبح بـه خـود
اختصاص داده است ،بهطوری که در طی این ساعات در کل هفته بهطور میـانگین  81-41فقـره جـرم سـرقت گـزارش
شده است .در این رابطه روزهای شنبه و یکشنبه بهعنوان پیک روزهای هفته از نظر وقوع سرقت از نظر ساعات وقـوع از
پراکندگی بیشتری برخوردار بودهاند و بیشترین میزان وقوع سـرقت در ایـن دو روز از سـاعت  13:11صـبح تـا سـاعت
 79:11بعد ظهر به وقوع پیوسته است .بدین ترتیب عملیات اکتشاف و گشتزنیهای انتظامی میتواند بر طبـق الگـوی
به دست آمده صورت بگیرد تا یک تطابق و همبسـتگی میـان وقـوع بـزه در زمـان و مکـان ویـژه و عملیـات پلیسـی و
مانورهای انتظامی با توجه به کانونهای جرمخیز صورت بگیرد.
در واقع تحلیل زمانی جرم سرقت در شهر سمنان نشان میدهد ،با توجه به فرصتهای مجرمانه بیشتر در ساعات اداری
روز و همزمان با فعالیت مردم و فعالیت ادارات ،بانکها ،سازمانها و مراکز عمدهفروشی و خردهفروشـی در ایـن سـاعات
مجرمین بیشتر اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه خود نمودهاند .میتوان گفت با افزایش حضـور جمعیـت در طـی سـاعات
مختلف جرایم ارتکابی نیز افزایش یافته و نقطه اوج آن نیز که ساعات نزدیـک ظهـر اسـت تقریبـاً بـا پیـک جمعیـت و
شلوغی در معابر و اماکن همراه است .عامل دیگر این موضوع را باید در عدم اطالع از وقوع سرقت در طی ساعات  14تـا
 1صبح عنوان کرد که با توجه به خواب بودن افراد ،از وقوع سرقت اطالعی پیدا نکرده و با فرا رسیدن روز و بیدار شـدن
مردم ،میزان گزارش وقوع سرقت نیز افزایش پیدا کرده است؛ که این الگو در زمینه ایام هفته و در مورد روز شـنبه نیـز
صدق میکند که ممکن است به علت عدم آگاهی از وقوع سرقت در برخی اماکن از قبیل مغازه و کارگاههـا در طـی روز
جمعه برخی از آمار سرقت این روز در روز شنبه مخابره شود؛ که بیشترین میزان گزارش سـرقت در سـاعات اولیـه روز
شنبه نیز میتواند گواهی بر این مدعا باشد .لذا این الگو نشان میدهد که برنامـه امنیتـی انتظـامی مـیبایسـت الگـویی
مطابق با روند وقوع بزه سرقت تدارک دیده شود و با توجه به نوع و وقوع جـرایم ارتکـابی بهتـرین برنامـه و عملیـات بـا
پدیده فوق با توجه به نوع و ماهیت جرم انجام شود.

نتیجهگیری
قطعاً در جهت امر پیشگیری و استفاده از توان انتظامی یک شهری گام اول همانا شناسایی بستر آسیبزا و در حقیقـت
کشف کانونهای جرمخیز خواهد بود ،در حقیقت اگر مشکل و نقاط ضعف که در اینجا کانونهای جرمخیـز مـیباشـند
کشف و شناسایی نشود امکان برنامه ریزی ،پیشگیری و برخورد وجود نخواهد داشت .در این زمینه سامانههای اطالعاتی
مدرن و رایانه ای به کمک مدیریت شهری و انتظامی درآمده است و در اکثر شهرهای کشورهای پیشرفته و مدرن با این
الگویابیها و در واقع کشف معلول و سپس به دنبال برنامهریزی و رفع نقایص موجود و کشـف علـت جـرمخیـزی مـی-
پردازند .شهر سمنان با توجه به موقعیت و جایگاه اداری ـ سیاسـی خـود در اسـتان سـمنان و همچنـین ویژگـیهـای
صنعتی که دارد با جمعیت رو به ازدیاد و عمدتاً مهاجر که از مناطق مختلف استان و یا دیگـر اسـتانهـای کشـور و یـا
حتی مهاجرین خارجی که اغلب تابعه کشور افغانستان هستند ،پتانسیل باالیی در امر جـرمخیـزی از منظـر فرهنگـی و
اجتماعی ،کالبدی (بافت فرسوده و قدیمی زیاد در سطح شهر) ،شرایط اقتصادی ضعیف برخـی محـالت واقـع در بافـت
فرسوده و غیره را دارا میباشد؛ که این عوامل باعث شده است تا برخـی منـاطق خـاص از شـهر کـه دارای یـک سـری
ویژگی های محیطی و اجتماعی خاصی هستند ،نسبت به سایر مناطق شهر بیشتر در معـرض سـرقت قـرار گرفتـه و در
واقع میزان وقوع سرقت در سطح آنها نسبت به سایر مناطق بسیار باال باشد و باعث تبدیل این مناطق بـه کـانونهـای
جرم سرقت شهر سمنان شوند که شناسایی این کانونها در سطح شهر و همچنین بررسی و کشـف عـواملی کـه باعـث
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شکلگیری این کانونها شده است ،میتواند بهعنوان مهمترین و اصلیترین راهکار در زمینه پیشـگیری و کـاهش جـرم
سرقت مطرح باشد.
مطابق یافتههای این پژوهش بزه سرقت بیشتر در محالت مرکزی شـهر سـمنان رخداده اسـت و مهمتـرین کانونهـای
تمرکز بزه این سرقت بر محله کهنه دژ و به عبارت بهتر محـدوده بـازار سـمنان انطبـاق یافتـه اسـت .وجـود اهـداف و
فرصتهای مناسب در این مناطق و مخصوصاً در محدوده میدان امام تـا چهـارراه مازنـدران موجـب بـاال بـودن میـزان
ارتکاب بزه سرقت در این مناطق بوده است .درواقع تنها کانون جرمخیز بـزه سـرقت در محـدوده بخـش مرکـزی شـهر
(میدان امام تا چهارراه مازندران) و بافت قدیمی بازار سنتی شهر سمنان بـوده اسـت .شـلوغی ایـن محـدوده در برخـی
ساعات خاص (ساعات اولیه صبح تا هنگام ظهر) ،شرایط محیطی محدوده بازار ،وجود ورودیهای متعـدد در کوچـههای
پیرامون بازار و عدم پوشش انتظامی مناسب از دالیل اصلی وقوع بزه سرقت در این بخش از شهر بوده است .از مهمترین
ویژگیهایی که باعث شکلگیری این کانون شده است را میتوان به کـاربری غالـب تجـاری محـدوده ،بافـت فرسـوده و
قدیمی منطقه که اغلب دارای وضعیت کالبدی نامناسبی میباشـند ،کوچـههـای تنـگ و باریـک و نفوذناپـذیری اغلـب
مناطق داخلی محدوده ،عدم رعایت اصول  CPTEDدر طراحی کالبد محدوده و شکلگیـری نقـاط گیـر در سـطح آن،
کمبود نظارت طبیعی و چشمان ناظر در داخل بافت محدوده ،مهاجرت ساکنین بومی محدوده به مناطق شـمالی شـهر
به دلیل شرایط نامساعد محله و کمبود خدمات شهری در آن و جایگزینی آنان توسط افراد مهـاجر کـه اغلـب از سـطح
طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پایینی برخوردارند و اغلب افراد مهاجر روستایی و یا اتباع افغانی که غالباً به صورت مجـردی
در سطح محدوده زندگی میکنند اشاره کرد.
از نظر تحلیل زمانی جرایم براساس یافتهها میتوان به یک نوع رابطه بین ساعات اداری و وقوع جرم چه از نظر ماههـای
سال و چه در طی ایام هفته رسید بهطوری که میزان وقوع جرم از ساعات  11:11الی  74:11بهطور فزایندهای افـزایش
مییافته است .همچنین از نظر ماههای سال طی ماهای آخر سال یعنی بهمن و اسفند و همچنین اردیبهشـت و خـرداد
وقوع سرقت نسبت به ماههای دیگر دارای رشـد چشـمگیری اسـت و نهایتـاً در بـین ایـام هفتـه دو روز ابتـدایی هفتـه
بیشترین میزان وقوع سرقت را در بین ایام هفته به خـود اختصـاص دادهانـد .لـذا بـا ایـن بررسـیها میتـوان اینگونـه
نتیجه گیری کرد که جرم سرقت شهر سمنان از نظر زمانی چه ساعت ،هفتـه و مـاه کـامالً بـا زمانهـای شـلوغی شـهر
منطبق است؛ و زمانهای ازدحام جمعیت مصادف با زمانهای پیک سرقت بوده است.
با بررسی فرصتهای بزهکاری و شرایط مکانی و الگوهای فضایی که موجب افزایش احتمال ارتکاب بزه سرقت در سطح
شهر سمنان شده است ،بایستی جهت کنترل مکانهای مستعد وقوع این نوع بزه اقدام شود .بهعبارتدیگر بـا شـناخت،
اصالح و کنترل مشخصههای مکانی و ویژگیهای محیطی که در اندیشه یک مجرم بالقوه ،برای ارتکـاب بـزه مناسـب و
مفید تشخیص داده میشود ،میتوان از بروز بزهکاری پیشگیری کرد .بـا اسـتفاده از یافتـههای ایـن پـژوهش بـه نظـر
میرسد راهکارهای زیر برای کنترل بزه سرقت و افزایش امنیت در شهر سمنان مؤثر است:
با توجه به نتیجه تحقیق و شکلگیری الگوی خوشهای جرم سرقت در شهر سمنان و عـدم پخشـایش زیـاد آن در کـل
سطح شهر ،بهتر است حضور پلیس در محدودة کانونهای جرمخیزی که در در این پزوهش شناسایی شد ،مخصوصاً در
محدوده میدان امام تا چهارراه مازندران و شهرک مسکن مهر به منظور اینکه امکان کنترل مناسب انتظـامی را در ایـن
محدودهها افزایش داده و به تبع آن با افزایش کنترل انتظامی فرصتهای بزهکاری برای سارقین کاهش مییابـد؛ بطـور
مناسب برنامهریزی شود ،بنابراین مکانیابی و احداث مراکز انتظامی حتـی بـه صـورت واحـدهای کوچـک و بـه شـکل
کانکسهای انتظامی در این محدودهها ضروری به نظر میرسد.



با توجه به نتیجه دوم تحقیق یعنی تحلیل زمانی سرقت بهتر است گشتهای انتظامی در ساعات پیک وقوع جرم یعنـی
ساعات نزدیک ظهر که بیشترین سرقتها به وقوع پیوسته ،در کانونهای جرم حضور موثر داشته باشند
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از نظر ماههای سال و همچنین ایام هفته بهتر است به منظور کاهش وقوع سرقت در روزهای شنبه و همچنین ماههـای
پایانی سال مخصوصا ماههای بهمن و اسفند گشتهای پلیس هدفمند و بصورت متمرکز در مکانهای جرمخیز حضـور
داشته باشند.



نصب دوربین های مدار بسته در محدوده میدان امام تا چهارراه مازندران ،بدلیل ناآشنا بودن و حس غریبگی باال در این
مناطق و عدم شناخت از همدیگر بهمنظور نظارت مستقیم بر اموال و داراییهای افراد در این مناطق.
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