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 چکیده
 طول در که بوده بشری زندگی در مهم و اساسی موضوعات از یکی موارهه جرم از یپیشگیر

سرقت موتورسیکلت و  جرم هایپهنه شناسایی لذا. است گردیده اعمال مختلف هایشیوه به تاریخ

 جرم، گیریشکل در دخیل مکانی عوامل شناسایی و پلیس نیروهای هدفمند مدیریت منظوربه دوچرخه

از سامانه اطالعات جغرافیایی و همچنین  .است گردیده انتخاب پژوهش هدف عنوانبه در شهر سمنان

های فضایی ـ مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است. در این تحلیل منظوربه SPSSافزار نرم

در محدوده قانونی شهر سمنان  موتورسیکلت و دوچرخه پژوهش جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت

توصیفی  ـورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی ماری مآ هعجام عنوانبه

ای و میدانی تهیه شده است. نتیجه پژوهش ها و اطالعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانهو داده

های سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در محدوده مسکن مهر و محله ترین کانونمهم دهدمینشان 

 .شوندمسکونی شهر سمنان محسوب می کامالًه است که جزء محدوده واقع شد هیجهاد

خیز، سرقت، موتورسیکلت و دوچرخه، سیستم اطالعات جغرافیایی، های جرمکانونکلمات کلیدی: 

 شهر سمنان

                                                           
 .باشدمی ارشد در دانشگاه تهران کارشناسی نامه پایانحاضر مستخرج از  مقاله -1
ziyarikeramatollah@gmail.com                                                              :نویسنده مسئول -2
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 قدمهم

 و کندمی جلب خود به را مختلف مردمان پندارها، و هاارزش تنوع با شهری زندگی

 این رشد با که ؛(285: 1379 شیخاوندی،) شده تشدید موجود تاختالفا اهآن با تجمع

. شوندمی درگیر فراوانی مشکالت با مراکز این ساکنان شهرها، افسارگسیخته و فزاینده

 و ترینمهم از و مشکالت این از یکی اجتماعی انحرافات و افزایش بزهکاری

 از بسیاری انندم نیز ناریا کشور. دنیاست شهرهای اکثر معضالت تریناساسی

 به موجود آمارهای اساس بر. است روروبه جنایت و جرم باالی با میزان دنیا کشورهای

 سر به هازندان در زندانی نفر (25) به نزدیک کشور، در جمعیت نفر هزار صد هر ازاء

 معلول که اجتماعی مجرای موضوع. (84: 1392 نصرتی، نژاد و عبادی) بردمی

 شهرنشینی شدن غالب با است، انسانی اجتماعات از جمعیت یاتوده یزیگرقانون

 وسعت بر چه هر و است شده جهانی معضلی به زندگی، تبدیل رایج شیوة عنوانبه

 همکاران، و سجادیان) گرددمی بیشتر انحرافات و مجرای میزان شود، اضافه شهرها

1391: 166.) 

 با شهری محیط و فضا رابطة ت دارد،یماه شهری جرایم جغرافیای بررسی در آنچه

 چند طی که موضوع واقع این در. است( آن ناهنجار و منفی نوع از) رفتارهای اجتماعی

 تحلیل عملی برای چارچوب است، شده افزوده شهری یمطالعات جغرافیا به اخیر دهة

 ماهفر شهرها در محدودة زمان و فضا با رابطة ناهنجاری مطالعة و جرم مکانی و فضایی

دلیل  ها بهآنچه روشن است بعضی مکان (.84: 1382)پوراحمد و دیگران،  مایدنمی

های کالبدی و محیطی و همچنین خصوصیات اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی ویژگی

ها برعکس بعضی مکان فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند؛ساکنین آن، امکان و 

امر موجب شده است تا در دو همین  و ندتهای مجرمانه هسمانع و بازدارنده فرصت

دهة گذشته سیاستمدارن و محققان به مکان و زمان جرم جهت کنترل و جلوگیری از 

بنابراین، شناسایی شرایط  (؛110: 1389تقوایی، ) ای نشان دهندبروز جرم توجه ویژه

 ینا یرها و ارائه رهنمود برای تغیکننده این فرصتمکانی به وجود آورنده و تسهیل
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ترین های اجتماعی، از مهمو تبدیل آن به فضاهای مقاوم در برابر ناهنجاری شرایط

و  آبادیزنگی) شوداهداف بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در شهرها محسوب می

 (.183: 1389رحیمی نادر، 

های رسد مطالعه محدودهتوان گفت، هرچند که در نگاه نخست به نظر میلذا می

جغرافیایی نحوه توزیع اعمال مجرمانه است، اما نکته حائز ایش نم فاً صرخیز جرم

خیز اولین گام شناسایی و تشخیص های جرماهمیت این است که در تحلیل مکان

هاست. گام بعد تشخیص عوامل و دالیل مختلف کالبدی، صحیح این محدوده

ا ههدحدون مایخیزی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظارتی است که به جرم

سازی شرایط کالبدی، کمک نموده است. پس از آن امکان مبارزه با این عوامل و پاک

(. لذا شناسایی و تحلیل 4: 1388جباری، ) گیرداجتماعی و فرهنگی صورت می

آورد تا پلیس بتواند خیز و آلوده شهری این فرصت را فراهم میهای جرممحدوده

نشان دهد و به کشف جرم و تعقیب و کنش وا اریزهکتر و مؤثرتر نسبت به بسریع

دستگیری متهمین اقدام کند و یا در جهت شناسایی مظنونین یا مجرمین باسابقه و محل 

تواند میزان ها پلیس میها گام بردارد. با استفاده از نتایج این تحلیلزندگی یا فعالیت آن

تر منابع اعم از بیش صیصتخ با ها افزایش دهد وکنترل و مراقبت خود را در محدوده

 ها بکاهدتجهیزات، امکانات و نیروی انسانی از تعداد بزه ارتکابی در این محدوده

 (.77: 1390فرد و دیگران، پیشگاهی)

 دارخدشه را شهروندان آرامش احساس و روانی امنیت آن، با مشابه مجرای و سرقت

 توجه لزوم بنابراین ؛کندمی رضرمت یانور و اجتماعی اقتصادی، لحاظ از را هاآن و کرده

 و کنترل منظوربه را آن جغرافیایی پراکنش و توزیع تحلیل و خیزجرم هایمکان به

: 1397 همکاران، و یزدانی) سازدمی ضروری شهری خیزجرم هایکانون مدیریت

یل های متفاوتی از قبعنوان شهری که دارای نقششهر سمنان بهدر این راستا  (.138

ـ سیاسی استان سمنان، قرارگیری در مسیر ارتباطی غرب به شرق کشور، ی اداررکز م

های صنعتی این شهر و به پذیریعنوان پایتخت کشور، نقشهمسایگی با شهر تهران به
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های اخیر از نظر تعداد طبع آن مهاجرپذیری شدید این شهر، باعث شده تا در طی دهه

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رشد  و صادیاقت دهایجمعیت، مساحت، کالبد و کارکر

ها و این دگرگونی موازاتبهسریع و شتابانی را تجربه کرده است؛ در حال حاضر و 

های جدید، این شهر با مشکالت و مسائل متعددی روبروست. افزایش پذیرینقش

ن ت ایهای اجتماعی ازجمله مسائل و معضالهای کالبدی در کنار ناهنجاریناهنجاری

های اجتماعی دچار مشکل جدی قطع کنونی است و این شهر را از نظر آسیبم ر درشه

نموده است و دستیابی به راهکارهایی جهت کنترل و مقابله با این ناهنجاری را ضروری 

 هایکانون فضایی پراکنش نحوه هدف بررسی با حاضر پژوهش روازاینساخته است. 

 هایکانونتعیین  و و دوچرخه لترسیکتومو یشهر سرقت مجرای به مربوط خیزجرم

 تواندمی پژوهش این نتایج. است گرفته شکل سرقت مجرایاین  گیریشکل اصلی

 شهر سطح در و دوچرخه موتورسیکلت سرقت مجرای فضایی توزیع الگوی بیانگر

 یهاسازمان استفاده مورد شهری خیزمجر هایکانون مدیریت راستای در و بوده سمنان

 .گیرد قرار امور شهری نظم و امنیت یولمت

 های شهری تبدیل به یک نگرانی عمده برای یک دوره طوالنی شده استوقوع جرم

های بسیاری را برای پیشگیری و کاهش جرم و جنایت در شهرها و محققان جهان راه

های جغرافیای جرایم شهری در بررسی .(Ha, Oh, & Park, 2015: 497) اندارائه داده

بسیار تأکید  به چهار عامل کلیدی؛ قانون، مجرم، قربانی جرم و مکان جرم

سابقة تحلیل محیطی بزهکاری به قرن گذشته باز  (.68-64: 1380کالنتری، )شودمی

 1900های بزهکاری را حدود سال گردد. کیت هریس، سابقة استفاده از نقشهمی

گرفت، ها که بیشتر در امور پلیسی مورد استفاده قرار مید. این نقشهدانمیالدی می

 شدهایی بر روی آن مشخص میصفحة بزرگی بود که محل وقوع جرایم با پونز

 شهر سراسر در یکسان طور به جرم قطع طور به لذا (؛79: 1391کالنتری و دیگران، )

 به را روزافزونی توجه یرخا سالیان در خیز جرم هایکانون عقیدة و شودنمی پخش

 .(Lupton, 1999: 1-15) است کرده جلب خود
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خیز که معنای لغوی آن به انگلیسی نقاط داغ است از علم اصطالح کانون جرم

شود که محل خروج ماگما و هایی اطالق میشناسی اقتباس شده است و به محلزمین

، گارتین و برگر در سال نمراولین بار توسط ش است. این واژه فشانیآتشمواد مذاب 

 نجفی، و نژاد حاتمی) برای تحلیل مکانی بزهکاری مورد استفاده قرار گرفت 1989

ای جغرافیایی است که میزان . این اصطالح بیانگر مکان یا محدوده(122: 1397

تواند بخشی از شهر، محله، چند بزهکاری در آن بسیار باالست. حدود این مکان می

کالنتری و توکلی، ) حتی خانه یا مجتمعی مسکونی باشدیگر و دکی خیابان مجاور

شود که نسبت به هایی اطالق میخیز به محدودههای جرمدر واقع کانون (.77: 1386

فلسون ) گیرندهای دیگر، مردم بیشتر برای درخواست کمک با پلیس تماس میمحدوده

کند: گونه معرفی میی را اینرابزهکراتکلیف سه نوع الگوی فضایی  (.40: 1389و کالرک، 

آورند در سراسر منطقه خیز را به وجود میالف( پراکنده: در این الگو نقاطی که کانون جرم

ای: این نوع الگو از ای نیستند. ب( خوشهصورت متراکم و خوشهاند؛ و بهکانون گسترده شده

ای: این یابد. ج( نقطهیمباق خیز بر یک مکان خاص بزهکاری در سطح منطقه انطکانون جرم

 ابدیخیز است که بر یک مکان خاص بزهکاری انطباق میهای جرمیک نوع خاص از کانون

(Ratcliffe, 2004: 10). 

های عالوه بر تحلیل مکانی بزهکاری که براساس تکرار بزه و تمرکز آن در محدوده

توانند براساس الگوهای زمانی خیز میهای جرمگیرد، کانونخاص شهر انجام می

ارتکاب جرایم مورد مطالعه قرار گیرند. این بررسی بر پایه تغییرات نوع و میزان بزه در 

چون کشف ارتباط و تغییرات و میزان جرایم ارتکابی بستر زمان بر اساس معیارهایی 

های مختلف سال، روزهای هفته و ساعات مختلف یک شهر در فصول مختلف یا ماه

(. الف( الگوی پراکنده: در این 151: 1389کالنتری و دیگران، ) گیردروز انجام میشبانه

افتد و محدوده یروز اتفاق مساعت شبانه 24الگو که رویدادهای بزهکاری در طول 

تواند در خیز میزمانی رویدادها وسیع است ب( الگوی کانونی: این نوع از کانون جرم

سراسر روز اتفاق بیفتد، اما هنگامی است که فعالیت درخور توجه بیشتری نسبت به 
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خیز نادر هستند های جرمسایر مواقع وجود دارد ج( الگوی بحرانی: این گروه از کانون

کالنتری و دیگران، ) محدود شده استای بزهکارانه در مدت زمان کمی هو فعالیت

ها و نظریات متعددی ارائه شده خیزی دیدگاههای جرم. در ارتباط با تحلیل(20: 1392

شناسی های نظری معاصر که در حوزه جرمکه در پژوهش حاضر بخشی از دیدگاهاست 

خیزی در نظر دارند، ی تبیین جرمصلهسته ا عنوانبهشناسی جرم، مکان را و جامعه

 .شوندمیمعرفی 

از  زمینة جرم، پیشگیری جرم های مطرح درازجمله نگرش :CPTEDنظریه نسل اول 

میالدی در  1960طریق طراحی محیطی است. برای نخستین بار این دیدگاه در دهة 

لیزابت ا و کتاب« مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی»کتاب جین جاکوبز با عنوان 

توان مطرح شد. اما می« سازی در توسعه شهریهای اجتماعی خانهجنبه»وود با نام 

 1970( در اوایل دهه CPTEDگفت نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی )

 & ,Hedayati, Abdullah)در پاسخ به افزایش جرم و ترس در نواحی شهری ایجاد شد

Ignatius, 2016: 86) شود که این نظریه ابزار مفیدی برای دستیابی به طراحی و ادعا می

پایه و  .(Cozens, 2008: 272) باشدتر میموثرتر، پایدارتر و قابل زیست صورتبهشهر 

اساس این دیدگاه بر این اندیشه استوار است که با طراحی صحیح و استفاده مناسب از 

های بزهکاری و میزان توان ضمن کاهش فرصتفضاهای کالبدی ساخت دست بشر می

جرایم سطح امنیت را افزایش داد و کیفیت زندگی را در جامعه بهبود بخشید. از همه 

های مردمی را توان نظارتوسازهای شهری میطراحی ساخت تر اینکه با ارتقاء نوعمهم

های در سطح شهر بهتر نمود و با افزایش حس تعلق اجتماعی به فضاها و کاربری

 (. 10: 1390جیسون و ویلسون، ) عمومی شهر از بروز بزهکاری پیشگیری نمود

باط با تهای شکسته یک نظریه مشهور در ارنظریه پنجره های شکسته:نظریه پنجره

این تئوری به مقولة  (Hinkle & Yang, 2014: 26) اهمیت طرز نگاه به جرم است

پیشگیری از جرم با تمرکز بر روی آگاهی ساکنین از رفتارهای مشکوک، حفاظت از 

( 1982« )های شکسته شدهپنجره»پردازد. تز بسیار تأثیرگذار محیط و پیامدهای آن می
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ان شاخصی فیزیکی برای نوعویلسون و کلینگ بر اهمیت حیاتی حفاظت از محیط به

 سطوح همبستگی و انسجام اجتماعی و کنترل اجتماعی غیررسمی تأکید نموده است

(. در واقع این نظریه اغلب با کاهش جرم یکسان فرض 61: 1392نظریان و دیگران، )

هایی وسیله واسطههای اجتماعی بهنظمیهای شکسته، بیشود. از دیدگاه نظریه پنجرهمی

این نظریه  (Gau, Corsaro, & Brunson, 2014: 580) دشوهای جدی میمجر تبدیل به

های اجتماعی تفاوت نظمیتش بیانگر این است که جرم به هیچ عنوان با بیماهیدر 

های نظمیتفاوت باشد. این بیهای اجتماعی، بینظمیندارد. اگر جامعه در برابر بی

 ,.Engel et al)شوند و تبدیل به جرم خواهند شداجتماعی اندک اندک شدیدتر می

های های بصری در مکانست که نشانهین ا. دلیل فرضی این نظریه ا(126 :2014

عمومی، کثیف بودن محله، خودروهای متروک و ول شده و ... مجرمان را به خود 

شود مجرمان فکر کنند که ساکنان نسبت به آنچه در کند و باعث میجذب می

 . (Sampson & Raudenbush, 2004: 319) تفاوت هستندگذرد بیشان میهمسایگی

وسیله کوهن و فلسون در سال تئوری فعالیت روزمره که به نظریه فعالیت روزمره:

وسیله فلسون پاالیش شد، رویکردی به 1994و  1987های معرفی شد و در سال 1979

رود و محققان با الهام از طور معمول برای قربانی شدن بزهکاری به کار میکه به تاس

اند، بلکه با طور تصادفی در جامعه توزیع نشدهها بهکه قربانی اندبرده پیاین تئوری 

( به عبارت 4: 1392برتاو و دیگران، ) پیوند هستندسبک زندگی و فعالیت روزانه هم

هایی است که گذارد، محلر ارتکاب جرم مجرمان تأثیر میب ترین چیزی کهدیگر مهم

نه همه( جرایم در  روند. بیشتر )وهای غیر مجرمانه به آنجا میمجرم هنگام فعالیت

چینی و تامپسون، ) افتندشعاعی کمتر از دو مایل از محل اقامت متخلف اتفاق می

توان از آن در یه م(. در واقع نظریه فعالیت روزمره دیدگاهی است ک59: 1392

کند تا زیرا عمدتًا بر رویداد مجرمانه تأکید می های مکان بنیاد استفاده کرد؛نظریه

وتحلیل جغرافیایی و وضعیت ذهنی یا پیشینه مجرم. این رویکرد همچنین برای تجزیه

الگوهای جرم مناسب بوده و با نظریات جغرافیای رفتاری و الگوسازی پیوند دارد؛ چرا 
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وآمد به محل کار، های روزانه دارند، رفتد است مجرمان مانند همه افراد برنامهعتقکه م

های وآمدهای روزمره خود، هدفمالقات دوستان، خرید و مانند آن و در هنگام رفت

 (.72: 1392)محمودی جانکی و دیگران،  کنندمحتمل را جستجو می

ی دو عامل مکان و فاصله بررس پایه بردیدگاه سفر مجرمانه  نظریه سفر مجرمانه:

دهند استوار است. گرچه سفرهایی که مجرمین برای ارتکاب جرم خود انجام می

کار گرفته شد، به 1980بار توسط هریس در سال اصطالح سفر مجرمانه برای اولین

گردد. وی دریافت در میبر 1932ها به پژوهش وایت در سال لیکن سابقه این بررسی

رای ارتکاب جرایم علیه اموال )مانند سرقت( مسافت دورتری به نه بسفرهای مجرما

شود. تیونر در وجرح( طی می)مثل قتل و ضرب نسبت سفرهای مجرمانه علیه اشخاص

مطالعه دیگری به این نتیجه رسید که سفرهای مجرمانه بافاصله گرفتن از محل سکونت 

مجرمانه و بعد مسافت از  رهایعبارت دیگر بین تعداد سفباید. بهمجرمین کاهش می

شود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه محل زندگی مجرمین رابطه معکوس مشاهده می

فاصله سفرهای مجرمانه به عواملی چون نوع جرم، شیوه ارتکاب، زمان انجام و حتی 

(. به همان 57: 1392نظریان و دیگران، ) )ارزش اموال( در جرایم مالی بستگی دارد

های شلوغ ها به دنبال مکانقاپبرها و کیفگرد و نیز جیبفروشان دورهدست میزان که

های خلوت باشند. برای و پرازدحام هستند، ممکن است برخی بزهکاران به دنبال محیط

سوی موازات حرکت مردم برای رفتن به سر کار، جریانی از حرکت سارقان بهمثال به

شود و سارقان از غیبت ساکنین به سود وع میها در مناطق مسکونی شرهای آنخانه

 (.42: 1389فلسون و کالرک، ) کنندخود سوءاستفاده می
 

 روش تحقیق

ماهیت تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که با ترکیبی از 

ای و میدانی نگارش شده روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی مبتنی بر اطالعات کتابخانه

آماری جرم سرقت موتورسیکلت و دوچرخه از طریق مراجعه به مرکز های هاست. داد
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این مرکز به دست آورده شده  110فرماندهی شهرستان سمنان و اخذ از سیستم رخداد 

صورت است. سپس اطالعات مربوط به این جرم در شهر سمنان را استخراج نموده و به

فایل شهر سمنان ه شیپوی نقشای با مختصات آدرس ثبت شده در سیستم بر رنقطه

ترسیم شده است؛ که هر یک از این نقاط دارای جدول توصیفی مربوط به خود است؛ 

های آن جرم به همراه متغیرهای مورد بررسی آورده شده است؛ و که درون آن ویژگی

وتحلیل و این جرایم مورد تجزیه SPSSو  GIS افزارهایدر نهایت با استفاده از نرم

 رفته است.قرار گبررسی 

وتحلیل وتحلیل این جرایم را در سه قسمت، تجزیهطور کلی بخش تجزیهلذا به

که  بندی کردتوان تقسیموتحلیل زمانی میوتحلیل گرافیکی و تجزیهآماری، تجزیه

موردبررسی  SPSSو  GISافزارهای وتحلیل آماری از طریق نرمکارهای مربوط به تجزیه

 منظوربه GISافزار وتحلیل گرافیکی از نرمقسمت تجزیه ود؛ رنگیو تحلیل قرار می

های مربوطه برای تحلیل و درک بهتر بصری ـ مکانی جرم در سطح شهر ترسیم نقشه

وتحلیل زمانی رویدادهای جرم در برای تجزیه ؛ وگیردسمنان مورد استفاده قرار می

 .استفاده شده است SPSS افزارسطح شهر سمنان از نرم
 

 
 قیتحق شناسیروش چارچوب -1 شکل
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 محدوده مورد مطالعه

در حاشیه شمالی کویر مرکزی  کهشهر سمنان مرکز استان و شهرستان سمنان است 

. ارتفاع این های البرز مرکزی واقع شده استکوهشیب جنوبی رشتههای کمو بر دامنه

)کامیابی و  اشدبی میمتر و دارای شیب عمومی شمالی ـ جنوب 1130شهر از سطح دریا 

باشد و در هکتار می 2446(. این شهر دارای مساحتی بالغ بر 63-62: 1395دیگران، 

: 1390)سالنامه آماری استان سمنان،  کیلومتری شهر تهران واقع شده است 216فاصله 

46-63.) 

 

 
 سمنان شهر تیموقع -2شکل  

 

، 1395س و مسکن سال فون ربوط به سرشماری عمومیمشهر سمنان براساس نتایج 

باشد. جدول زیر روند تغییرات جمعیتی این شهر نفر می 185129جمعیتی برابر دارای 

 دهد.نشان می 1395تا سال  1335را از سال 
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 1390-1335تغییرات جمعیتی و متوسط رشد سالیانه شهر سمنان از  -1جدول 
 هرش

 سمنان

آبان 

1335 

آبان 

1345 

آبان 

1355 

مهر  

1365 

 ر مه

1370 

آبان 

1375 

آبان 

1385 

آبان 

1390 

 آبان

1395 

جمعیت 

 )نفر(

29036 31058 38786 64891 75131 91045 126780 153680 185129 

 (.112: 1395منبع: )سالنامه آماری استان سمنان، 

 

ان نشود ازنظر تغییرات جمعیتی، شـهر سـمگونه که در جدول فوق مشاهده میهمان

متوسـط  طوری که دارایرا داشته است. بهب روند افزایشی قالاندوره پس از  ششطی 

بوده است. از دالیل اصلی این موضوع مهاجرت از شـهرها رشد جمعیتی سالیانه باالیی 

هـای تهـران، مازنـدران و گلسـتان و نیـز بحـث خصوص استانهای همجوار بهو استان

به همین دلیل نسـبت  (.172: 1393و کامیابی،  س)قد باشدصنعتی شدن شهر سمنان می

از نسبت مهاجران خارج شده باالتر بوده  1390مهاجران وارد شده به این استان در سال 

نفر مهاجر خارج شده از استان،  100به عبارت دیگر در سال مذکور در مقابل هر  است؛

ن وارد شده به ایـن امهاجر وارد شده است. الزم به ذکر است، از کل مهاجر 152حدود 

درصـد از مهـاجران، شـهر و مبـدأ اقامـت  83.5ت قبلی ، مبدأ اقام1390در سال  انستا

هـای درصد از مهاجران آبادی یا روستا بـوده اسـت کـه در ایـن میـان، شهرسـتان 15.4

مهدیشهر و سمنان باالترین حجم مهاجران شهری و شهرستان شاهرود بـاالترین حجـم 

 انـدهای استان به خود اختصـاص دادهانستهردر مقایسه با سایر ش مهاجران روستایی را

که در این زمینـه شـهر سـمنان بـر اسـاس  (.2: 1392)مرکز ملی رصد اجتماعی کشور، 

نفـر مهـاجر بـوده  27877دارای  95آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

 است.

 و همچنین چهل محلـه هاز نظر تقسیمات شهری، شهر سمنان به دو منطقه، سه ناحی

هکتار مساحت  1088گیرد که شود. منطقة یک: بافت جنوبی شهر را در بر مییم میقست

گردد های شمالی شهر را شامل می. منطقة دو: بخششودمیو شامل کل ناحیه یک  دارد
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. شـودمیو شامل ناحیه دو و سه شهرداری سمنان  باشدهکتار می 1345که مساحت آن 

ور و بلوار قدس در بـر شهری 17در جنوب بلوار  رار ین ناحیه کل سطح شهاناحیة یک: 

باشـد و دارای مسـاحتی بـالغ بـر گیرد و عمدتاً منطبق بر بافت قدیم شهر سمنان میمی

گیرد و جمعیـت هکتار است. در واقع این ناحیه کل سطح منطقه یک را در بر می 1088

سـه ناحیـه دارا  ینبـ میـزان جمعیـت را در نکه بـاالتری باشد؛نفر می 70637آن معادل 

شهریور و کنار گذر غربی شـهر و  17باشد. ناحیة دو: محدودة مثلثی شکل بین بلوار می

نفـر  3826هکتار مساحت دارد و جمعیتی بالغ بر  1/672 باشد. این ناحیهبلوار بسیج می

یـه پرجمعیـت حو از نظر جمعیت دومـین نا گیرد؛دارد و بخش غربی شهر را در بر می

شود. ناحیة سه: محدوده مثلثی شکل بین بلوار بسـیج، بلـوار قـدس و یم وبشهر محس

 گیرد و دارای مسـاحتی بـالغ بـرباشد که قسمت شرقی را در بر میکنار گذر شرقی می

و از نظـر جمعیـت  باشـد؛نفـر را دارا مـی 18723هکتار و جمعیتی در حـدود   9/662

 (.31: 1394و طاهری،  یابیام)ک باشدحیه دارا میاسومین رتبه را در بین سه ن

 

 
 بندی شهر سمنانناحیه -3کل ش
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ر بخش مسکن مهر شهر سمنان که در قسمت شمال شرق این شهر و در ناحیه سه د

 1395مار در سال براساس آخرین سرشماری مرکز آشهرداری سمنان قرار گرفته است، 

ساز با جمعیت سکن مهر صنعتیم تند که در دو بخشنفر ساکن هس 29772 مجموعاً

ترین تفاوت این . مهماندیافتهسکونت  21094معیت ساز با جو مسکن مهر سنتی 8678

یا  200های زمین صورتبهساز خش مسکن مهر در این است که مسکن مهر سنتیدو ب

اختن آن را دارند و خود افراد وظیفه س شودمیمتری بوده که به سه خانوار واگذار  250

ساز بدین صورت است که خود دولت در باشد. اما مسکن مهر صنعتیسه واحدی می و

های ها را ساخته است و اینکه زمینواحدی، این زمین 16طبقه و  4دهای واح

ساز قابل های سنتیباشند ولی زمینباشند و قابل خرید نمیای میساز اجارهصنعتی

 شند.باخرید از شهرداری می

 

 هایافته لیوتحلهیتجز

 موتورسیکلت و دوچرخه ون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم سرقتآزم

( نقاط وقوع سرقت موتورسیکلت و دوچرخه از پراکنش 4براساس شکل شماره )

خوبی به این که گستردگی بیضی انحراف معیار به زیادی در سطح شهر برخوردار است؛

جرم  از تمرکز زیادی در وقوع از شهر تقریباًاین سه بخش  اوجودبدهد. مسئله پاسخ می

توان گفت شهرک به عبارت دیگر می ؛سرقت موتورسیکلت و دوچرخه برخوردارند

مسکن مهر، محدوده میدان امام تا چهارراه مازندران و همچنین محله جهادیه از تمرکز 

تمرکز ترین دالیل ه مهمازجمل که ؛باالیی در وقوع این نوع از سرقت برخوردارند

از  کنندگاناستفادهتوان باال بودن تعداد دوچرخه در این سه منطقه را میتور و سرقت مو

 .یکلت و دوچرخه در این مناطق عنوان کردموتورس
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 شهر در دوچرخه و موتور سرقت میجرا اریمع انحراف یضیب و متوسط مرکز -4 شکل

 سمنان

 

متوسط جرم سرقت ده است. مرکز اده شگونه که در نقشه فوق نمایش دهمان

در حدود مرکز شهر و تا حدودی به جهت شرقی شهر موتورسیکلت و دوچرخه 

گیری الگوی توان در شکلرا می ترین دالیل این قرارگیریکند که از مهممطابقت می

هر دو  که ؛ه دانستای این نوع از سرقت در محدوده مسکن مهر و محله جهادیخوشه

طوری که شهرک مسکن مهر در اند، بهواقع شدهسمت شرقی شهر در ق این مناطق

قسمت شمال شرقی و محله جهادیه در قسمت جنوب شرقی شهر قرار دارند. همچنین 

گونه بیان کرد که این بیضی کاماًل در جهت توان ایندر رابطه با بیضی انحراف معیار می

یل آن ترین دالمهم که از غربی دچار کشیدگی شده است؛ شمال شرقی به جنوب

 ای سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در جهت شمالتوان به وجود الگوی خوشهمی

 مسکن مهر

 محله جهادیه

 میدان امام
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کانون دیگر یعنی محدوده خیابان امام و محله جهادیه در جهت  شرقی و وجود دو

 جنوبی بیضی اشاره نمود.

 

 یبندخوشهآزمون 

 ل الگوهای کلیتحلی ترین آزمون آماری جامع برایمفیدترین و در عین حال کارآمد

بندی است. خیز شهری آزمون خوشههای جرمبزهکاران مخصوصاً تشخیص کانون

های بندی نخستین گام برای شناسایی الگوهای فضایی بزهکاری و کانونآزمون خوشه

بندی توزیع بزهکاری قابل خیز شهری است. چندین روش برای آزمون خوشهجرم

ز جمله بهترین این ا 3(NNIسایه )ین همترتفاده است که شاخص نزدیکاس

 هاست.آزمون

ای بودن یا ترین همسایه روشی ساده و سریع برای آزمون خوشهشاخص نزدیک

توان م در یک محدوده جغرافیایی است. با نتایج این آزمون به سرعت میتمرکز جرای

آزمون  نتیجهای دارند یا خیر؟ اگر در شههای مجرمانه تمرکز خودریافت که آیا داده

خیزی شکل نگرفته است های جرمای نداشته باشد کانونای مجرمانه شکل خوشههداده

خیز صرف نماید. های جرمو دیگر الزم نیست محقق وقت خود را برای شناسایی کانون

بزهکاری به های ترین همسایه برابر یک باشد، دادهلذا اگر نتیجه آزمون شاخص نزدیک

ای تر از یک باشد بیانگر خوشهیجه کوچکاست و اگر نت ع شدهصورت تصادفی توزی

تر از یک باشد ترین همسایه بزرگهای مجرمانه است و اگر شاخص نزدیکبودن داده

 Zو در این رابطه از نمره  های مجرمانه است؛نشانگر الگوی توزیع یکنواخت داده

هر گرفت.  به کارسایه ترین همحت آزمون شاخص نزدیکتوان برای اطمینان از صمی

-توان به درستی آزمون شاخص نزدیکتری باشد بیشتر میعدد منفی بزرگ Zچه نمره 

  ترین همسایه اطمینان کرد.

                                                           
3 Nearest Neighbor Index (NNI) 
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 در موتور و دوچرخه سرقت میجرا یبرا هیهمسا نتریکینزد شاخص نمودار -5 شکل

 سمنان شهر

 

موتورسیکلت و سرقت های مربوط به ترین همسایه برای دادهشاخص نزدیکمیزان 

در شهر سرقت  این نوع که این امر حاکی از آن دارد که باشد؛می 0.57برابر با دوچرخه 

مربوط به این نوع جرم  Zکه نمره  کند؛ای پیروی میاز الگوی کامالً خوشه سمنان

زیرا  ؛کننده این موضوع استصدیقاست به خوبی ت -18.32سرقت که برابر با 

عدد منفی بزرگتری باشد  Zره شد. هر چه نمره فوق بدان اشا قسمت گونه که درهمان

 باشد.ترین همسایه مییکنزدتر آزمون نشان از تصدیق درست

 

 موتورسیکلت و دوچرخهآزمون تخمین تراکم کرنل سرقت 

ست الگوی سرقت ( نمایش داده شده ا6گونه که در شکل شماره )همان

که دارای دو کانون  بدین صورت استمنان موتورسیکلت و دوچرخه در سطح شهر س

های فرعی و به عبارت دیگر درجه سه و تعداد زیادی کانون درجهاصلی، پنج کانون 



 

 

 

 37                        ...   در شهر سمنان آن رگذاریتأثم و عوامل جرای پراکندگی الگوی یبررس

 

باشد. در واقع سارقین این نوع از جرایم با استفاده از شلوغی و ازدحام محیط چهار می

به  یل راآشنا به صاحب اموال و غفلت صاحبان، این نوع وسا های ناظرو نبود چشم

زیرا وسایلی از قبیل موتورسیکلت و دوچرخه به  دهند؛د سرقت قرار میراحتی مور

الوصول و ها از اهداف مجرمانه سهلدلیل سیال بودن و پارک شدن در کنار خیابان

فرار از دست پلیس و جایی و پا هستند و به دلیل راحتی جابهعمده سارقین خرده

ر وسایل نقلیه و فروش و خرد تر از سایسختسایی طور شناصاحبان وسیله و همین

آیند. لذا با کردن قطعات آن برای فروش عمدتاً هدف راحتی برای سارقین به شمار می

های مختلف و جلوگیری احداث محل ویژه پارک موتورسیکلت و دوچرخه در قسمت

از وقوع  توانها و جاهای ناامن به راحتی میل در اطراف خیاباناز پارک این نوع وسای

 نوع از بزه پیشگیری نمود.این 

 سمنان شهر در دوچرخه و کلتیموتورس سرقت زخیجرم هایکانون -6 شکل

  

 کن مهرمس

 دیهمحله جها

 میدان امام
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شود، دو کانون اصلی و مهم مربوط به ( مشاهده می6گونه که در شکل شماره )همان

ساز و همچنین محله ورسیکلت و دوچرخه مربوط به مسکن مهر سنتیسرقت موت

ور متوسط تراکم نقاط وقوع این نوع از سرقت در سطح این دو طکه به است؛ هادیهج

باید رسد باشد. به نظر میفقره در هر کیلومترمربع می 171الی  137منطقه برابر با 

کنندگان از این د بودن تعداد استفادهگیری این دو کانون را در زیاترین دلیل شکلاصلی

 دانست. محله نوع وسایل در سطح این دو

ای بندی الیههایی که در رتبه سوم از دستهن به غیر از این دو ناحیه، کانونهمچنی

، محله کدیور سازمسکن مهر صنعتیانداز: های این نوع از جرم قرار دارند، عبارتکانون

مازندران، محدوده ضلع جنوبی  چهارراهام در محدوده در محالت ثالت، خیابان ام

ز این دسته مربوط به خیابان حافظ، مابین میدان ابوذر آخرین کانون اضا و میدان امام ر

های های جرم این گروه شامل خوشهاما دسته چهارم کانون باشد؛و میدان حافظ می

گونه به عبارت دیگر همان د؛انکه در چندین نقطه از شهر پراکنده شده شوند؛زیادی می

دن این جرایم، میزان ماهیت سیال بودلیل  که در قسمت فوق بدان اشاره شد، به

 .باشدها در سطح شهر زیاد میپراکندگی خوشه

 

 موتورسیکلت و دوچرخهتحلیل زمانی وقوع جرایم سرقت 

جرایم سرقت موتورسیکلت و دوچرخه را ماهانه ( نحوه توزیع 7شکل شماره )

یع وقوع توزمشخص شده است نحوه  خوبیبهگونه که در نمودار دهد. همانایش مینم

طوری که هر کند. بهموتورسیکلت و دوچرخه از الگوی کامالً فصلی پیروی میسرقت 

رویم با افزایش میزان وقوع این نوع از جرم های گرم سال پیش میچه به سمت ماه

های سرد سال میزان وقوع این نوع از ت ماهشویم و همچنین با رفتن به سمروبرو می

طور که مشخص است، ماه تیر ین دلیل همانرسد. به هممیود جرم به کمترین مقدار خ

فقره سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در  71های سال است با میزان ترین ماهکه از گرم
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های پس از آن ماه و ؛ها دارا بوده استطی این ماه باالترین میزان را در بین سایر ماه

 ارند.ی بعدی قرار دهافقره در رده 67مرداد و شهریور با مقدار مشابه 

های سال محسوب های دی و بهمن که جزء سردترین ماههمچنین طبق نمودار ماه

فقره سرقت در طول ماه کمترین میزان سرقت دوچرخه و  17شوند با مقدار مشابه می

گیری این نوع الگوی خاص در طی ترین دلیل شکلهموتورسیکلت را دارا هستند. عمد

های مختلف فصول و ماه اده از این وسایل در طیدر میزان استفاید های سال را بماه

طور که مشخص است با رفتن هوا به سمت گرمی و در واقع با بررسی کرد. لذا همان

تبع آن کرده و بهافزایش دما میزان استفاده از موتورسیکلت و دوچرخه افزایش پیدا 

سرد شدن هوا و  ز سوی دیگر باا و ؛کندمیزان سرقت این وسایل نیز افزایش پیدا می

یابد و با کاهش استفاده کاهش دما میزان استفاده از موتورسیکلت و دوچرخه کاهش می

 شود.ها نیز با کاهش محسوسی روبرو میاین وسایل میزان سرقت آن

 

 
 هایماه کیتفک به سمنان شهر در دوچرخه و کلتیموتورس سرقت یزمان عیتوز -7 لشک

 سال

( نمایش داده شده است. سرقت موتورسیکلت و 8) رهکه در شکل شماگونه همان

بیشترین سرقت  کنواختی را در طول ایام هفته دارد. با این وجوددوچرخه توزیع نسبتاً ی
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فقره سرقت و سپس  81به روز چهارشنبه با تعداد  به وقوع پیوسته در این زمینه مربوط

رقت به وقوع پیوسته دارا فقره جرم س 78شنبه با مقدار مشابه نجروزهای یکشنبه و پ

 64و کمترین میزان در طول ایام هفته در این زمینه سرقت را روز شنبه با  باشند؛می

 فقره سرقت دارا است.

 

 
 هفته امیا کیتفک به سمنان شهر در دوچرخه و کلتیموتورس سرقت یزمان عیتوز -8 کلش

 

وتورسیکلت و دوچرخه بوط به سرقت مهای مرکانون کاربری مکانبا توجه به نوع 

مسکونی بودن اکثر  ه جهادیه منطبق بود؛ وکه بر محدوده مسکن مهر و همچنین محل

ت و دوچرخه بیشتر ممکن است های این دو محدوده شهر، سرقت موتورسیکلکاربری

توان گفت شود. لذا به همین خاطر می منازل انجام بجلوی در از از داخل و همچنین

ع از سرقت در طول ایام د دلیلی بر پخش تقریبًا یکنواخت این نوتوانمورد می که این

 باشد. هفته
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 ساعات کیتفک به سمنان شهر در دوچرخه و کلتیموتورس سرقت یزمان عیتوز -9 شکل

 روزشبانه

 

وتورسیکلت و دوچرخه در طول ساعات با بررسی نحوه توزیع بزه سرقت م

ترین سرقت انجام شده در این زمینه مربوط شویم که بیشیروز متوجه این نکته مشبانه

اوج وقوع  23تا ساعت  17طوری که از ساعت باشد. بهبه ساعات غروب و شب می

ابی در این زمینه است. همچنین با شروع ساعات اولیه صبح یعنی از ساعت جرایم ارتک

است. در واقع سبتاً باالیی تقریباً هشت تا چهارده نیز میزان وقوع این جرم دارای مقدار ن

در زمینه انجام سرقت موتورسیکلت و دوچرخه، یک این جرم توجه به نحوه توزیع 

توان در راستای عملکرد بهتر ه به این موضوع میدهد که با توجالگو را به ما نشان می

 کمک شایانی نمود. های تأمین امنیتارگان

 

 گیرینتیجه

ن انتظامی یک شهر گام اول همانا ستفاده از تواقطعاً در جهت امر پیشگیری و ا

خیز خواهد بود، در حقیقت های جرمزا و در حقیقت کشف کانونشناسایی بستر آسیب
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باشند کشف و شناسایی خیز میهای جرماط ضعف که در اینجا کانوناگر مشکل و نق

زمینه  ریزی، پیشگیری و برخورد وجود نخواهد داشت. در اینامکان برنامهنشود 

ای به کمک مدیریت شهری و انتظامی درآمده است های اطالعاتی مدرن و رایانهسامانه

ها و در واقع کشف الگویابیو در اکثر شهرهای کشورهای پیشرفته و مدرن با این 

خیزی نقایص موجود و کشف علت جرمریزی و رفع معلول و سپس به دنبال برنامه

 پردازند.می

جایگاه اداری ـ سیاسی خود در استان سمنان و به موقعیت و  شهر سمنان با توجه

های صنعتی که دارد با جمعیت رو به ازدیاد و عمدتاً مهاجر که از همچنین ویژگی

ه اغلب های کشور و یا حتی مهاجرین خارجی کناطق مختلف استان و یا دیگر استانم

فرهنگی و  خیزی از منظرتابعه کشور افغانستان هستند، پتانسیل باالیی در امر جرم

اجتماعی، کالبدی )بافت فرسوده و قدیمی زیاد در سطح شهر(، شرایط اقتصادی 

این عوامل  که ؛باشدغیره را دارا میضعیف برخی محالت واقع در بافت فرسوده و 

های محیطی از شهر که دارای یک سری ویژگیباعث شده است تا برخی مناطق خاص 

مناطق شهر بیشتر در معرض سرقت قرار  نسبت به سایر و اجتماعی خاصی هستند،

ها نسبت به سایر مناطق بسیار باال باشد گرفته و در واقع میزان وقوع سرقت در سطح آن

یی این که شناسا های جرم سرقت شهر سمنان شوندباعث تبدیل این مناطق به کانونو 

ین گیری اعث شکلها در سطح شهر و همچنین بررسی و کشف عواملی که باکانون

ترین راهکار در زمینه پیشگیری ترین و اصلیعنوان مهمتواند بهها شده است، میکانون

 و کاهش جرایم سرقت مطرح باشد.

 موتورسیکلت و دوچرخه مربوط بهسرقت ترین کانون شکل گرفته در رابطه با مهم

انون ک گیریشکلعث ترین دالیلی که بااز مهم .باشدمی دو محله جهادیه و مسکن مهر

سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در محله جهادیه شده است را باید در قرارگیری اکثر 

درپیچ بوده که دارای معابری پیچ که ؛کرد مناطق محدوده در داخل بافت فرسوده عنوان

-در سطح محله را موتورسیکلت کرده است. لذا از مهمونقل بهترین وسیله برای حمل
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در مورد این نوع سرقت را باید همین استفاده زیاد  نونی شدن محلهترین دالیل کا

ترین مهم ساکنین محله از آن عنوان کرد. همچنین در رابطه با شهرک مسکن مهر نیز از

انون این نوع ک گیریشکلدالیل ازدیاد سرقت موتورسیکلت در سطح این شهرک و 

ی افو عدم شناخت کبودن این شهرک  نوساختسرقت در سطح آن را باید در 

نفری از مهاجران است که  3786همسایگان نسبت به هم عنوان کرد که دارای جمعیت 

مهم دیگر در این رابطه را باید در عدم همچنین عامل  .کنندمیدر این محله زندگی 

این شهرک و آپارتمانی بودن واحدهای این شهرک وجود پارکینگ و یا حیاط در سطح 

وسایل نقلیه و بخصوص ث پارک کردن این موضوع باععنوان کرد که خود 

اطراف منازل شده و این خود بهترین  هایخیابانموتورسیکلت در سطح معابر و 

یار سارقان قرار داده تا در زمان مناسب عمل مجرمانه خود را انجام فرصت را در اخت

شد، سرقت  ها به آن اشارهگونه که در قسمت یافتهاز نظر زمانی نیز همان .دهند

مستقیمی با گرم شدن هوا دارد، که دلیل آن را  کامالًورسیکلت و دوچرخه رابطه موت

با توجه به تحلیل  ول گرم عنوان کرد.این وسایل در فصدر ازیاد استفاده از  توانمی

این پیشنهاداتی در جهت کنترل و مقابله با  ،ین پژوهشها و نتایج حاصل از انجام ایافته

 انداز:بارتشده است؛ که عتهیه  سرقت

های مسکن مهر و جهادیه که در محدوده مجهزضرورت ایجاد پارکینگ  •

 تند.ها را دارا هسباالترین میزان این نوع از سرقت

 عنوانپژوهش و نیز ساعاتی که به هایبر پایه یافته های هدفمند پلیسگشت •

 اند.سرقت شناسایی شدهاین پیک وقوع جرم 

شهر بخصوص در نواحی کانونی سرقت اراضی در سطح  ترکیب کاربری •

در واقع کنترل غیرمستقیم مردم و منظور حضور پیوسته مردم در مکان به

 وقوع جرم.جلوگیری از  منظوربه
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امام تا های مداربسته در محالت مسکن مهر و محدوده میدان نصب دوربین •

ت نظار منظوربهچهارراه مازندران، بدلیل حس غریبگی باال در این مناطق 

 مستقیم.

افزایش سرمایه اجتماعی ساکنین در محالت تازه تأسیس و همچنین  •

و افزایش چشمان قت تواند در زمینه کاهش سرمهاجرپذیر مثل مسکن مهر می

 بسیار مؤثر باشد.ناظر 

 منابع

بررسـی  ،(1392اد، علـی و عسـگری، علـی و گلـی، علـی، )نـژبرتاو، عیسی و حـاجی

هـای فضـایی کارگیری رویکرد تحلیـل اکتشـافی دادهمسکونی با بهالگوهای سرقت 

هـای راهبـردی امنیـت و نظـم )مطالعه موردی: شـهر زاهـدان(، اصـفهان، پـژوهش

 .6ی، سال دوم، شماره اجتماع

 جغرافیایی بررسی ،(1382) ،محسن کالنتری و محمدتقی رهنمایی و احمد پوراحمد،

 .44 شماره فیایی،جغرا هایپژوهش تهران، شهر در جرایم

(، تحلیل 1390پناه، )کالنتری و فریاد پرهیز و احسان حق محسن فرد، زهرا وپیشگاهی

مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمانشاه، خیز جرایم های جرمجغرافیایی کانون

 .11ای، شماره ی و منطقههای شهراصفهان، مطالعات و پژوهش

گانه جرم در سطح مناطق های ششه شاخص(، بررسی و مقایس1389تقوایی، مسعود، )

 .26مختلف شهر شیراز، تهران، جغرافیا، شماره 

خیز شهری با استفاده ای جرمه(، شناسایی و تحلیل فضایی کانون1388جباری، کاظم، )

نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ان، پایGISهای اطالعات جغرافیایی از سامانه

 ادبیات و علوم انسانی زنجان.فیا، دانشکده محسن کالنتری، گروه جغرا

(، طراحی محیطی جرم ستیز: پیشگیری جـرم 1390جیسون، سوزان و ویلسون، پل آر، )

یطی؛ ترجمه محسن کالنتری و ابـوذر سـالمی بیرامـی، زنجـان، از طریق طراحی مح

 آذرکلک.
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جرم: عمـل و  برداری از(، مطالعات موردی نقشه1392اسپنسر و تامپسون، لیزا، )چینی، 

 حقیقات، ترجمه جاوید بهرام زاد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی ناجا.ت

لیل فضایی ـ زمانی (، بررسی و تح1397حاتمی نژاد، حسین و اسماعیل نجفی، )

رمان، جغرافیای روزنی در شهر سمنان، کبری و کشهای سرقت جیبکانون

 .137-121 ، صص12، شماره 5اجتماعی شهری، سال 

(، تحلیل فضایی جرم در شهر کرج )با 1389و حسین رحیمی نادر، ) آبادی، علیگیزن

 .2(، تهران، حقوق، شماره GISاستفاده از 

 تهران، مرکز ملی آمار. ،(1395ن سمنان، )سالنامه آماری استا

 مکانی بررسی ،(1391) کرمالچعب، و حسین شجاعیان ناهید و علی سجادیان،

 شهری ریزیبرنامه و جغرافیا فصلنامه. هوازا شهر در سرقت جرائم انواع هایکانون

 165.188 ص ،4 سال زاگرس، اندازچشم

 نشر: مشهد. جامعه شناسیآسیب و اتانحراف جامعه شناسی ،(1379) داور شیخاوندی،

 .مرندیز

 جغرافیایی اطالعات سامانه هایقابلیت ،(1392) نصرتی، علی و اکبر سید نژاد، عبادی

 جنایی، و اطالعاتی هایپژوهش فصلنامه. منزل رقتس از کشف و ریپیشگی در

 109-83ص  ،4 شماره ،8 سال

و بزهکاری، نگرشی کاربردی فرصت  ،(1389وی کالرک، ) فلسون، مارکوس و رونالد

 سمیه قزلباش، زنجان، آذرکلک.ترجمه محسن کالنتری و برای پیشگیری از جرم، 

برای  GISدر محیط  AHPتکنیک  (، استفاده از1393قدس، محسن و سعید کامیابی، )

های نشانی )مطالعه موردی: شهر سمنان(، سمنان، کاوشهای آتشیابی ایستگاهمکان

 .3 ، شماره2ق بیابانی، سال جغرافیایی مناط

(، ارزیابی ایمنی 1395اهیم میرعمادی، )پور و ابرسیدخلیل سیدعلی کامیابی، سعید و

و  AHPند غیرعامل با استفاده از روش های پدافشاخصفضای شهری با تأکید بر 

TOPSIS  1، شماره 7مطالعه موردی: شهر سمنان، تهران، پدافند غیرعامل، سال. 
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یـابی مراکـز پارکینـگ (، بررسـی و مکـان1394ید و طاهری، سید مجتبی، )کامیابی، سع

، )مطالعــه مــوردی: شــهر ســمنان(  TOPSISو AHPتی بــا اســتفاده از روش طبقــا

 طالعات برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره نهم.مازندران، م

(، بررسی الگوهای مکانی 1391کالنتری، محسن و سمیه قزلباش و باشاد یغمایی، )

تان ای مورد شناسی: جرایم مرتبط با مواد مخدر در اسبزهکاری در سطوح منطقه

 .4شماره ای، خراسان جنوبی، زاهدان، جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه

(، تحلیل فضایی بزهکاری 1389تری، محسن و سمیه قزلباش و کاظم جباری، )کالن

: جرایم شرارت، نزاع و شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل مورد مطالعه

 .2، سال 3می، شماره درگیری در شهر زنجان، تهران، نظم و امنیت انتظا

های تمرکز البدی حوزهشناسی کآسیب (،1392کالنتری، محسن و محمدکاظم جباری، )

شهر تهران )مورد مطالعه: جرایم مربوط به سرقت  19بزهکاری در محدوده منطقه 

 .36ن، جغرافیا، شماره به عنف و مواد مخدر(، تهرا

خیز شهری، تهران، های جرمانون(، شناسایی ک1386کالنتری، محسن و مهدی توکلی، )

 ماره دوم.م، سال دوم، شفصلنامه مطالعات پیشگیری از جر

بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران،  (،1380کالنتری، محسن، )

ریزی شهری، به راهنمایی محمدتقی برنامه نامه دوره دکتری رشته جغرافیا وپایان

 نشگاه تهران.رهنمایی، دانشکده جغرافیا، دا

(، تـأثیر 1392رانی، محمـد، )محمودی جانکی، فیروز و وحید دسـتجردی، فاطمـه و بـا

مجاورت محل سکونت بر انتخاب مکان جرم مطالعه موردی: جرم سـرقت در شـهر 

 .2، شماره4، سالهای انتظام اجتماعیتهران، تهران، پژوهش

هـای اجتمـاعی، (، گـزارش وضـعیت شـاخص1392مرکز ملی رصد اجتماعی کشور، )

 .1375-91ای هفرهنگی، اقتصادی و امنیتی استان سمنان در سال
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ــاء، )ن ــی، نس ــفعلی و خزاع ــاری، یوس ــغر و زی ــان، اص ــات 1392ظری ــی نظری (، بررس

هـای شـهری، حـیطشناسی محیطی در ارتبـاط بـا پیشـگیری از بزهکـاری در مجرم

 .21ماره، ش4های علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سالاصفهان، پژوهش

سی (، برر1397، )ابراهیم فیروزی مجنده و جواد هاشمی یزدانی، محمدحسن و

های منظور شناسایی کانونالگوهای پراکنش فضایی جرائم سرقت در شهر اردبیل به

-137، صص 22، شماره 6سال  جرم خیز سرقت، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی،

164. 
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