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*********
چکيده 

امروزه گسترش جرائم سرقت در فضاهای مختلف نظام شهری منجر به استفاده از تحليل های فضایی در جهت پيشگيری 
از وقوع جرائم به ویژه در کانشهرها شده است. برهمين اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی پخش فضایی سرقت 
مسکونی طی بازه زمانی 96-1390 در شهر مشهد براساس نظریه پخش فضایی هاگراستراند است. روش تحقيق در این مطالعه 
مبتنی بر روش های توصيفی- تحليلی و بهره گيری از شيوه های کّمی است. در این پژوهش محل وقوع جرائم سرقت مسکونی 
 Kernelدر شهر مشهد در بازه زمانی مذکور مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنين برای بررسی پخش فضایی جرائم از روش های
Moran’s Index ،Density و Hot Spot Analysis در نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. یافته های تحقيق حاکی از آن است که 
جرائم سرقت مسکونی در شهر مشهد طی محدوده زمانی 96-1390 به ميزان 58/87 درصد افزایش یافته به طوری که 70 
درصد این جرائم در سکونتگاه های غيررسمی مشهد و در مناطق )دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و ده( اتفاق افتاده است. 
در محدوده زمانی مذکور به طور ميانگين به ازای هر 100000 نفر جمعيت، تعداد 75/2 فقره سرقت مسکونی در شهر مشهد 
رخ داده است. نتایج حاصل از بررسی الگوی پراکنش فضایی جرائم با استفاده از ضریب موران نشان داد که پراکنش سرقت 
مسکونی در شهر مشهد از نوع الگوی خوشه ای می باشد. همچنين نتایج تحقيق حاکی از آن است که فرآیند پخش و انتشار 
جرائم سرقت مسکونی از سکونتگاه های غيررسمی به دیگر مناطق شهر مشهد در جریان است. در واقع، بررسی ها نشان می دهد 
که دو عامل فاصلۀ جغرافيایی و شرایط اجتماعی- اقتصادی و محيطی سبب شده تا پدیده جرم )سرقت( به سرعت به مکان 
مجاور برسد و به جهت فاصلۀ کم، ابتدا مکان های نزدیک را تحت تأثير قرار داده است. همچنين الگوی فرآیند پخش از نوع 

پخش سازش پذیر می باشد.
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1- مقدمه
همزمان با گسترش فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل 
آنها به مراکز ناهمگن جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی، میزان 
تحقق جرائم شهری به ویژه در ناحیه های مرکزی و حاشیه ای 
شهرهای بزرگ، افزایش زیادی یافته است )موسوی، 1378: 8-7(. 
امروزه یکی از پیچیده ترین مسائل در اکثر کشورها، نرخ باای 
جرم و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در آنهاست )ریحان، 
1392: 103(. یکی از این ناهنجاری ها، سرقت است که آن را 
می توان از شدیدترین جرائم در میان سایر جرائم تلقی نمود؛ 
مجرمانه  رفتارهای  شایع ترین  از  یکی  اینکه  بر  عاوه  زیرا 
است، نوعی تجاوز به عنف می باشد که به احساس امنیت 
نیز آسیب می رساند  افراد  عمومی، آرامش ذهنی و سامت 
(Coupe & Grifiths, 1996: 1). امروزه سرقت، به ویژه سرقت از 

منزل، به عنوان یکی از گسترده ترین و فراوان ترین جرائم در 
اغلب کشورهای جهان و از جمله در کشور ایران، به یک 
مشکل فراگیر و جدی از ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی 
و امنیتی تبدیل شده است. بررسی و مطالعه ابعاد جغرافیایی 
به  می تواند  و  بوده  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  این جرم 
و  مکان  سازد.  هموار  را  کشف  مسیر  راهکار  یک  عنوان 
ویژگی های خاص آن، نقش بسیار مهم و انکار ناشدنی در 
وقوع از جرم ایفا می نماید، چرا که مکان به عنوان یکی از 
منزل،  از  نظیر سرقت  مادی،  تحقق جرائم  ارکان  مهمترین 
 :1389 )باهوش،  است  بوده  توجه  مورد  و  مطرح  همواره 
3(. به همین دلیل، سرقت از منزل تأثیر زیادی بر قربانیان 
مال  ارزش  نگران  این که  از  بیشتر  افراد  می گذارد و دیگر 
 (Coupe & می ترسند  شدن  سرقت  از  باشند،  شده  سرقت 
(Grifiths, 1996: 1. سرقت همانند جرایم دیگر، از جهت کّمي 

اشکال  و  انواع  در  تنوع،  لحاظ  از  و  تحول  دچار  کیفي  و 
و  نمی شناسد  زمان  و  مکان  و  است  یافته  رواج  مختلفي 
این  و  هست  آن  وقوع  احتمال  شبانه روز  از  لحظه  هر  در 
بلکه  اشخاص،  و  افراد  مالي  نظام  به  تنها  نه  پدیدة زشت، 
به اقتصاد و روان جامعه نیز لطمه های جبران ناپذیري وارد 
می نماید )رضایی راد و همکاران، 1388: 364(. برخی از فضاهای 

شهری به دلیل ویژگی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شان 
میزان یا نرخ بزهکاری بیشتری دارند؛ و برعکس، برخی از 
فضاها مانع و بازدارندة ارتکاب جرائم در درون خود هستند. 
اتفاق  یا تصادفی در فضا  به طور مساوی و  در واقع، جرم 
نمی افتد بلکه فقط در بعضی از مناطق جرم و جنایت به شدت 
متمرکز است(Vandeviver & Bernasco, 2017: 2) . از طرفی نیز به 
تحقیق ثابت شده است که مجرمان در ارتکاب جرم اغلب 
دست به انتخاب های منطقی می زنند و به دنبال ساده ترین، 
و  مکانی  شرایط  و  فرصت ها  مناسب ترین  و  کم خطرترین 
زمانی برای ارتکاب جرم هستند )کانتری، 1380: 89(. به همین 
دلیل در محدوده شهرها مناسب ترین محل را برای انجام عمل 
شهرها  سطح  در  ترتیب،  بدین  برمی گزینند.  خود  مجرمانه 
اهداف  و  فرصت ها  دارای  که  می گیرند  شکل  حوزه هایی 
بااتری هستند و  تعداد جرائم  آن  تبع  به  و  بیشتر  مجرمانه 
اصطاحاً به آنها کانون های جرم خیز1 اطاق می شود )کانتری 
و توکلی، 1386: 78(. نکته در خور اهمیت در این خصوص، 
شناسایی این کانون ها و تحلیل مشکات این محدوده هاست، 
تا بدین طریق بتوان به اتخاذ سیاست ها و تدابیر ازم برای 

کنترل جرائم پرداخت )کانتری و همکاران، 1389: 42(. 
جرائم  انواع  جغرافیایي  بررسي هاي  در  نظران  صاحب 
کلیدي  عامل  چند  تأثیر  به  شهري،  ناهنجار  رفتارهاي  و 
قانون، مجرم، قرباني، زمان و مکان جرم توجه مي کنند و در 
میان این عوامل، نقش عوامل و شرایط مکاني در پیدایش 
تمهیدات  اتخاذ  لزوم  حیث  از  رفتاري2  ناهنجاري هاي 
پیشگیري کننده در مدیریت و برنامه ریزي هاي محیطي حائز 
توجه ویژه است(Brown, 2000: 5) . اهمیت و تأثیر ویژگی های 
محیطی در احساس امنیت یا ناامنی و ترس به حدی است 
جرائم،  کاهش  در  رویکردها  مهمترین  از  یکی  امروزه  که 
رویکرد موقعیتی- مکانی است. به طور مثال، مکان هایی که 
بافت کالبدی متراکمی دارند، میزان سرقت در آنجا بااست 
(Quick et al, 2018: 23). طبق رویکرد موقعیتی- مکانی پیشگیری 

یا کاهش جرم و ارتکاب دوباره جرم در مکانی که پیش از 

1- Hotspots 

2- Anomy 
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آن مجرم یک بار مرتکب جرم شده است، دشوار می شود. با 
نتیجه گرفتن از تجزیه و تحلیل مجموعه حوادثی که موجب 
افزایش وقوع جرم خاصی می شود و نیز با بهره جستن از 
شناختی که از تغییرات محیطی و مدیریتی حاصل می شود، 
می توان از وقوع جرم جلوگیری کرد. بنابراین طرفداران این 
بین  از  بر  تمرکز  با  موقعیتی  روش  در  که  معتقدند  روش 
آورد.  عمل  به  ممانعت  آن  از  می توان  جرم  فرصت  بردن 
این روش بر زمینه و مکان وقوع جرم بیش از کسانی که 
مرتکب جرم می شوند، تمرکز دارد و معیارهای موقعیتی- 
مکانی، خصوصیات کالبدی، اجتماعی و روانشناسانه محیط 

 .(Clarke, 1997: 4) را مدنظر قرار می دهد
فضایی  مکانی-  فرآیند  مفهوم  شناخت  جغرافیا  در 
جغرافیایی  فضای  لذا  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
شامل فرآیندهای طبیعی تغییر یافته به وسیلۀ انسان، شرایط 
منتظم  کل  یک  در  کار  اجتماعی  تقسیم  و  تولید  اجتماعی 
است. در این مفهوم، فرآیند مورد نظر شامل تغییر پدیده ها 
فضا  جغرافیا،  علم  در  رو  این  از  است.  زمان  و  مکان  در 
که  می نماید  چنین  باشند.  هم  از  جدا  نمی توانند  زمان  و 
ساختارهای فضایی- مکانی فرآیندهای آرام در بستر زمان 

باشند )شکوهی، 1386: 105(.
که  شده  نهاده  عامل  دو  بر  فضایي،  پخش  نظریه  بنیان 
امر گسترش؛ یعني  یا پدیده ها؛ و  از: وجود پدیده  عبارتند 
حرکت پدیده از خاستگاه اصلي خود که پخش فضایي را 
قابل  عامل  دو  نیز  پخش  جریان  در  البته  مي شود.  موجب 
بررسي است: پخش فضایي و تعامل فضایي. پخش فضایي، 
ویژگي هاي  و  چشم انداز  دگرگوني  که  است  حرکت هایي 
تعامل فضایي  یا شیوه رفتار را سبب مي شود و  کالبدي و 
-مکاني، مناسبات بین دو حوزه جغرافیایي را شامل مي شود 

)شکویی، 1387: 301(. 
رفتار  آن  وسیلۀ  به  که  است  فرآیندي  فضایي  پخش 
قبًا  که  آنچه  نتیجه  در  چشم انداز  خصیصه هاي  یا  مردم 
 (Morrill et al, مي یابد  تغییر  است  آمده  وجود  به  مکاني  در 
است  عبارت  فضایي  که پخش  مي توان گفت  لذا   .1998: 7)

از گسترش یک پدیده از کانون یا کانون هاي اصلي در بین 

این گسترش  و  پدیده مي باشند  آن  پذیرش  آمادة  مردم که 
در طول زمان انجام مي پذیرد. مسلمًا هرگاه یک پدیده اعم 
از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در یک ناحیه فراگیر شده 
بودن  فراهم  در صورت  باشد،  ویژه اي  پیامدهاي  داراي  و 
شرایط ازم، آن پدیده به سایر نواحي نفوذ نموده و آنها را 

نیز تحت الشعاع خود قرار مي دهد. 
یکي از وظایف اصلي جغرافیدانان آگاهي از نحوة انتشار 
آن پدیده، شناسایي مراکز اصلي شکل گیري، سرعت انتشار 
و بااخره ارائه راهبردهاي مناسب جهت بهینه کردن نحوة 

انتشار آن پدیده مي باشد )ابراهيم زاده و بذرافشان، 1386: 2(. 
مسیر  در  را  جغرافیا  هاگت«  »پیتر  علمی  دیدگاه های 
تا  کرد  فراهم  را  فرصت هایی  و  شد  رهنمون  بودن  علم 
جغرافیدانان با استفاده از داده های آماری و قوانین ریاضی به 
واقعیت های جغرافیایی پی ببرند )فرید، 1357: 138(. در چند 
دهه اخیر، با ظهور ابزارهاي پیشرفته، نقشه سازي جرم1 به 
موضوع اصلي محققان و اندیشمندان براي تحلیل و توزیع 
ادراك  بتوان  تا  است  شده  تبدیل  جرم  جغرافیایي  فضایي 
کرد.  بررسي  بیشتري  فضایي  دقت  با  را  مجرمان  فضایي 
نقشه سازي در مراکز پلیس به عنوان وسیله اي براي نمایش، 

تحلیل و درك توزیع مشکل جرم به کار مي رود. 
تحلیل گران و برنامه ریزان از نقشه هاي جرم براي بررسي 
فضایي  شرایط  بررسي  براي  وسیله اي  عنوان  به  و  روندها 
تحلیل  که  طوري  به  مي کنند؛  استفاده  جرم خیز  کانون هاي 
فضایي جرم به عنوان ابزاري قدرتمند براي مشخص کردن 
مشکل جرم و گسترش برنامه هاي پیشگیري و کنترل تلقي 
آنجا نشأت مي گیرد که  از  ایده مکان محور جرم  مي شود. 
چشم اندازهاي  در  جرم  توزیع  است  داده  نشان  بررسي ها 
جغرافیایي یکسان نیست و به شرایط فیزیکي و اجتماعي- 
توزیع  تصادفي  به شکل  نتیجه،  در  دارد،  بستگي  اقتصادي 
نشده است. بنابراین، شناسایي ارتباط بین مکان و جرم از 
اولین مطالعات مهم مکتب شیکاگو بوده است، ولي در چند 
دهه اخیر تأکید بر مکان هاي ُخرد اهمیت زیادي یافته است. 

1- Crime Mapping
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در واقع، تأکید بر مکان هاي ُخرد با ورود مدل ها و ابزارهاي 
نوین تحلیل فضایي شکل گرفت )برتاو و همکاران، 1392: 2(. 

جغرافیایی  مطالعات  کلی  بطور  و  جرم  فضایی  تحلیل 
جرائم درصدد نمایش فضایی اعمال مجرمانه، شناخت نحوه 
می باشند.  جرم خیز  کانون های  شناسایی  و  جرم  پراکندگی 
ارائه  جرم،  از  تحلیل  و  نگرش  نوع  این  اساسی  هدف 
الگوهایی برای کاهش میزان وقوع جرائم در فضای شهری 
است )صفاری و کونانی، 1394: 127(. شهر مشهد به عنوان دومین 
کانشهر کشور به علت شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و 
مذهبی حاکم بر آن و همچنین به دلیل سکنی گزینی بیش از 
یک سوم جمعیت آن در مناطق حاشیه نشین باعث شده تا با 
نرخ باای جرائمی همچون سرقت مواجه باشد. از این رو 
پژوهش حاضر در نظر دارد تا ضمن استفاده از نظریه پخش 
جرائم  فضایی  پخش  مدل سازی  به  هاگراستراند  فضایی 
به  توجه  با  بپردازد.  مشهد  کانشهر  در  مسکونی  سرقت 
اینکه در مطالعات جرائم شهری در ایران تاکنون به موضوع 
کاربرد نظریه پخش فضایی هاگراستراند در حوزه گسترش 
را  پیش رو  لذا مطالعه  پرداخته نشده است،  جرائم شهری 

می توان از این منظر دارای نوآوری دانست.

2- مفاهيم، دیدگاه ها و مبانی نظری
2-1- مفهوم سرقت

سرقت واژه ای عربی به معنای برداشتن چیزی از کسی 
مخفیانه  برداشتن  یا  پنهانی  و  خفا  از  یا  فریب  و  حیله  با 
چیزی و بدون حق برداشت آن است. همچنین »سارق به 
و  شود  حرز  وارد  پنهانی  طور  به  که  می شود  گفته  کسی 
چیزی که از آن او نیست بردارد«. در فرهنگ فارسی نیز واژه 
سرقت به معنای دزدیدن و دزدی کردن یا بردن مال دیگری 
است. در قانون مجازات اسامی مصوب 1370/10/11 در 
ماده 197 در تعریف سرقت آمده است که »سرقت عبارت 
است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی« )عطاشنه و اميری، 
1389: 106(. سرقت یا دزدی از جمله جرائمی است که در 
تمام ادوار تاریخ، به عنوان یک پدیدة مجرمانه، مورد تنفر و 

انزجار عمومی بوده و در همه شرایع و مذهب ها و قوانین 
کشورها، امری نامشروع تلقی شده و با کیفر مواجه گردیده 

است )وليدی، 1379: 23(.

2-2- نظریه پخش فضایی هاگراستراند
مباحث پیرامون بسط الگوهای برنامه ریزی فضایی از آن 
جهت اهمیت دارند که خواسته های گروه های مختلف جامعه 
درباره فعالیت های تولید مکان را بازگو می کنند )هافتون، 1387: 
67(. برای تشریح نظریه پخش فضایی1، ازم است نخست 
مفهوم »فضا« و »مکان« و تلقی جغرافیدانان از این مفاهیم تا 
حدودی تبیین شود. »مکان« به عنوان کانون علم جغرافیا در 
واقع مرکز عمل آگاهانه و ارادی انسان هاست. مفهوم »فضا2« 
با مقاله فرکورت شیفر در مورد  از دهه 1950  در جغرافیا 
ادبیات جغرافیایی شد. هر واقعیت عینی  وارد  استثناگرایی 
پراکندگی های  است.  مشخص  و  ویژه  استقرار  محل  دارای 
فضایی واقعیت های عینی بدانسان آرایش یافته اند که می توان 
از نظر تراکم، الگویابی و پخش، به تحلیل و تدوین قوانین 
مربوط به آنها پرداخت. ابعاد فضا از فاصله، جهت و موقعیت 
نسبی تشکیل می شوند. درون مایه یک فضا به همراه پراکندگی 
جامعه  در  تحرك  سبب  انسانی  و  طبیعی  پدیده های  نابرابر 

می گردد )شکوئی، 1386: 291(. 
با  را  پخش  نظریه  هاگراسترند3  تورستن  بار  نخستین 
پدیده های  و  نوآوری ها  گسترش  زمینه  در  خود  همکاران 
نظریه  در   .(Hagerstrand, 1968: 67) گرفت  کار  به  کشاورزی 
الگوي  یک  که  است  مطرح  فرض  این  فضایي  پخش 
فرهنگي مشترك یا واقعیت هاي فرهنگي مشابه، از یک منبع 
تنها یک  به وجود مي آیند و بدعت گذاري  فرد  به  منحصر 
اتفاق مي افتد و در زمان هاي مختلف توسط گروه هاي  بار 
مختلف تکرار نمي شود )هریسون، 1377: 12(. هاگراستراند در 
اجتماعی-  تأثیرات  که  گوناگون  پدیده های  زمینۀ گسترش 
مردم  و  جغرافیایی  نواحی  از  بخشی  بر  شدیدی  اقتصادی 
1- Spatial Diffusion Theory

2- Space

3- Toresten Hager strand
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آن تحمیل می کند، سؤاات متعددی در خصوص این نوع 
گسترش و مراحل چگونگی پخش پدیده ها، مطرح نموده 

که برخی از این سؤاات به شرح ذیل می باشند:
1( پدیده های جغرافیایی چگونه بین نواحی جریان می یابد، 

جابجا می شود و یا به گسترش کافی می رسد؟
2( مراکز اصلی این پدیده ها کجاست؟ و این مراکز از چه 

شرایطی برخوردارند؟
3( چرا پدیده ها به مسیر و جهت معینی گسترش می یابند؟ 

)هاگت، 1375: 85(.
هاگراسترند معتقد است که عواملي مانند فاصله بین منبع 
آنها،  کننده  دریافت  و  نوآوري ها  و  اطاعات  کننده  ایجاد 
مانند تفاوت هاي زباني، قومي، روانشناختي، مذهبي، سیاسي 
و فرهنگي، مانع رخ دادن چنین فرآیندي مي شوند )زیاری، 
از  کاربردی  که جغرافیای  نظریه  این  مبنای  بر   .)221  :1383
شناخته  جغرافیایي  فضایی  تحلیل  روند  در  مهم  مراحل 

متعددي  عوامل  تأثیر  تحت  فضایي  پخش  فرآیند  مي شود، 
قرار دارند. برخي از این عوامل عبارتنداز: مشخصات پدیده 
گسترش  کیفیت  پدیده ها،  جاذبیت  میزان  و  پدیده ها  یا 
پدیده ها، کانون یا کانون هاي پدیده ها، جمعیت آماده پذیرش 
با زمینه هاي متفاوت پذیرش، مقاومت هاي مختلف جمعیت 
در برابر نوآوري ها یا اشتیاق و هواخواهي آنها از نوآوري ها 
و پدیده ها، سهم فاصله در فرآیند توزیع اطاعات و گسترش 
پدیده ها، موانع اخذ اطاعات در مکان هاي مختلف، نقش 
رسانه ها و نقش دولت ها، سهم زمان در مقاومت یا پذیرش 
پدیده ها و نوآوري ها میان جمعیت، نقش کیفیت ارتباطات، 
ساختار اجتماعي و نقش مسئوان، انتخاب و تصمیم گیري 
انتشار  ماهیت  پخش،  تئوري  نگاه  از   .)305  :1387 )شکوئی، 
شامل  که  مي گیرد  قرار  بررسي  مورد  دو سطح  در  فضایي 

پخش ناحیه اي و جابجایي مکاني پخش مي باشد.
1. پخش ناحيه ای: مرحله اي است که در آن اطاعات، مواد، 

 (Girling, 1968: 56) نگاره 1: انتشار بانکداری در اوایل امریکا

(Bowden, 1965: 32) نگاره 2: انتشار و پخش نوآوری حفر چاه آب در امریکا
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کاا، مد، امراض، تولیدات و نظایر اینها از ناحیه اي به ناحیۀ 
دیگر مي رسد و بین جمعیت ناحیۀ جدید گسترش مي یابد. 
گاهي شدت نوآوري ها و پدیده ها در ناحیۀ جدید بیش از 

خاستگاه اصلي پدیده ها و نوآوري هاست.
2. جابجایي مکاني پخش: همان مراحل پخش گسترشي را 
امراض  مواد،  اطاعات،  اصلي پخش  مکان  اما  مي گذراند، 
خالي  امراض  و  مواد  اطاعات،  از  تدریج  به  نوآوري ها  و 

مي شود و سرچشمۀ پخش مي خشکد. 
بدینسان که به موازات پخش از مکان اصلي به مکان دیگر، 
خاستگاه پخش اهمیت و اعتبار خود را از دست مي دهد. 
چنانکه مهاجرت هاي روستایي از روستا به شهر، جابجایي 
گتوهاي  از  گتونشینان  شدن  دور  احزاب،  انتخاباتي  آراء 
می باشد  پخش  نوع  این  از  نمونه هایی  شهرها،  در  اصلي 

.(Kevin, 1972: 91)

در یک تقسیم  بندي دیگر گسترش پخش پدیده ها به دو شکل 
پخش سازش پذیر و پخش سلسله مراتبي تفکیک شده است.

یا  پخش  انتقال  مرحله  این  در  سازش پذیر:  پخش  الف- 
از  امراض  سرایت  نظیر  مي گیرد؛  مستقیمًا صورت  تراوش 
به محلۀ مجاور  از محله اي  یا  به شخص دیگر و  شخصي 
با عامل فاصله رابطۀ نزدیکي دارد.  این مرحله  در شهرها، 
بدینسان که مجاورت یک محله یا شهر با خاستگاه امراض، 
ایدئولوژي ها، مدها، ورزش ها، سبک معماري و غیره سبب 
محلۀ  به  سرعت  به  نوآوري ها  و  پدیده ها  این  که  مي شود 
مجاور و یا شهر مجاور برسد و به جهت فاصلۀ کم، ابتدا 
محات و شهرهاي نزدیک را تحت تأثیر قرار دهد در حالي 
که اثرات نوآوري ها و پدیده ها در افراد، شهرها و روستاهاي 

دوردست، شاید با گذشت زمان درازتري ظاهر شود.
ب- پخش سلسله مراتبي: در این مرحله از پخش، پدیده ها و 
نوآوري ها به صورت منظم و در قالب سلسله مراتب فضایي 

گسترش مي یابند. 
هاگراستراند  فضایی  پخش  نظریه  بررسی  مجموع  در 
نشان می دهد که عامل فاصله، نقش عمده ای در ارتباط پذیری 
فاصلۀ  هم  اینجا،  در  فاصله  عامل  از  مراد  دارد.  پدیده ها 

جغرافیایی و هم فاصلۀ اجتماعی- اقتصادی میان گروه های 
)ابراهيم زاده، 1384:  میان شهرها و روستا می باشد  و  درآمدی 
و  اروپایی  کشورهای  در  هاگراستراند  مطالعات  نتایج   .)28
به ویژه امریکا، نظر بسیاری از جغرافی دانان و اندیشمندان 
را به خود معطوف داشت و این نظریه برای تبیین چرایی 
رخداد گسترش پدیده ها در حوزه ها و رشته های مختلف به 

کار گرفته شد )شکوهی، 1364: 111(. 
به طوری که رابرت مک کول جغرافیدان آمریکایی، این 
نظریه را در باب خاستگاه جنگ های ویتنام، کوبا و ناآرامی های 
این  خصوصیات  و  نمود  بررسی  امریکا  سیاهان  گتوهای 
اعتراضات را با توجه به شرایط اجتماعی و محیطی این مناطق 

 .(Fox, 2008: 114) تحلیل کرد
امریکا را  انتشار گسترده ی موزیک در  فرانسوا  ریچارد 
و  داده  قرار  تحلیل  مورد  فضایی  پخش  تئوری  دیدگاه  از 
قرار  تأثیر  را تحت  امریکا  موزیک سراسر  که  است  معتقد 

داده است. 
در  زراعتی  های  یارانه  پذیرش  چگونگی  هاگراستراند 
بخش غربی سوئد و عدم پذیرش آن را در شرق این ناحیه 
مورد تحلیل قرار داد و روند تغییرات این پذیرش در طول 
 (Esposito, زمان را با توجه به عامل فاصله مدل سازی نمود
(90 :1990. لذا پژوهش حاضر، بر اساس تئوری پخش فضایی 

جرائم  فضایی  پخش  الگوی  مدل سازی  به  هاگراستراند، 
و   )1390-96( زمان  عامل  دو  اساس  بر  مسکونی  سرقت 

فاصله پرداخته است.

3- روش تحقيق
روش های  بر  مبتنی  مطالعه  این  در  تحقیق  روش 
است.  کمی  شیوه های  از  بهره گیری  و  تحلیلی  توصیفی- 
جامعۀ آماری در این پژوهش شامل مجموعۀ جرائم ارتکابی 
سرقت مسکونی است که در محدوده زمانی 1390 تا 1396 

در شهر مشهد به وقوع پیوسته است. 
بهره گیری از شیوه های استدالی قیاس و استقراء اساس 
به گونه ای که سعی  این مطالعه محسوب می شود.  کار در 
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گردید با بهره گیری از منطق استقراء و بررسی تمام جرائم 
ارتکابی سرقت مسکونی در شهر مشهد، کانون های جرم خیز 
شهر مشهد به لحاظ وقوع سرقت مسکونی مشخص شود. 
و  جغرافیایی  اطاعات  سیستم  از  استفاده  با  مرحله  این 
و  مسکونی  سرقت  جرائم  داده  اطاعات  پایگاه  تشکیل 
موران2  شاخص  کرنل1،  تراکم  روش های  از  بهره گیری  با 
از  منظور  همین  به  رسید.  انجام  به  داغ3  لکه های  تحلیل  و 

نرم افزار ArcGIS استفاده گردید. 
از سوی دیگر با تکیه بر روش قیاس، بر اساس نظریه 
الگوی  نحوه  با  آن  انطباق  و  هاگراستراند  فضایی  پخش 
به  اقدام  مشهد،  در  مسکونی  سرقت  جرائم  فضایی  پخش 

تدوین مدل نظری تحقیق گردید. 
در ادامه ضمن انطباق نتایج به دست آمده از الگوی پخش 
فضایی جرائم سرقت مسکونی در طی زمان، با مدل نظری، 
اقدام به شناسایی رویه ها و نتایج حاصل از این انطباق شد 
و ضمن بحث و تحلیل در این خصوص پیشنهادهای ازم 
ارائه گردید. در واقع، نتایج حاصل از این تحقیق می تواند 
در راستای گسترش و پیشبرد دانش جغرافیای جرائم و نیز 
پیشگیری از وقوع جرائمی مانند سرقت مسکونی در شهر 

مشهد مورد استفاده قرار گیرد. 

3-1- منطقه مورد مطالعه
قلمروی مطالعاتی پژوهش حاضر شهر مشهد است که 
بر  بالغ  دارد و جمعیتی  مساحتی در حدود 35187 هکتار 
را در  نفر در هکتار  تراکم جمعیتی 87  با  نفر   3.057.679

خود جای داده است. 
سال  در  مشهد  شهر  بیکاری  نرخ  و  باسوادی  نسبت 
1395 به ترتیب 93 و 11.3 درصد می باشد )آمارنامه شهر 
مشهد، 1395(. نگاره 3، موقعیت شهر مشهد را در تقسیمات 

سیاسی کشور نشان می دهد.

1- Kernel Density

2- Moran’s Index

3- Hot Spot Analysis

نگاره 3: موقعيت شهر مشهد در تقسيمات سياسی کشور

3-2- تراکم کرنل
یکی از توابع تحلیل فضایی بسیار مهم جهت شناسایی 
کانون های جرم خیز با استفاده از نرم افزار ArcGIS، استفاده 
از روش تخمین تراکم کرنل است. درواقع، این روش کمک 
می کند تا یک دید زمانی- فضایی از الگوهای جرم و جنایت 

 .(Hu et al, 2018: 90) فراهم شود
و  ارزش  دارای  و  معلوم  نقاط  به  توجه  با  تابع  این 
همچنین تعریف شعاع جستجو، به برآورد و تخمین تراکم 

در شعاع جستجو می پردازد. 

نگاره 4: مفاهيم پایۀ روش تخمين تراکم کرنل
(Rogerson and Yamada, 2009: 33) 

در واقع تابع تراکم کرنل، یکی از مناسب ترین روش ها 
برای به تصویر کشیدن داده های نقطه ای به صورت پیوسته 
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است. این آزمون سطح همواری از تغییرات در تراکم نقاط 
و خطوط در روی محدوده ایجاد می کند. مراحل این روش 

عبارت است از:
محدوده  روی  بر  کوچک  سلول های  با  شبکه ای  ابتدا   -1

توزیع نقاط دارای ارزش ایجاد می شود.
2- تابع سه بعدی قابل تغییری با شعاع معین بر روی هر 
کرنل  شعاع  درون  نقطه  هر  وزن  و  گرفته  نظر  در  سلول 
بیشتری  وزن  مرکز  به  نزدیک تر  نقاط  می شود.  محاسبه 
می گیرند و در نتیجه به مقدار تراکم کل سلول مقدار بیشتری 

افزوده می شود.
مقادیر  تمام  کردن  جمع  با  شبکه  سلول  نهایی  مقادیر 
موجود در سطوح دایره ای برای هر مکان به دست می آید 

)نگاره 5(.

نگاره 5: ایجاد شبکه ای با سلول های کوچک بر روی 
محدوده توزیع نقاط و انتخاب شعاع جستجو

Bailey and Anthony, 1995: 49 :مأخذ

تابع تراکم، پدیده های مکان محور را در واحد سطح به 
تصویر می کشد که در این رابطه فاکتور جرم به عنوان یک 
فاکتور مکانی می تواند توسط این تابع تحلیل فضایی گردد. 
استفاده فزاینده ترسیم به روش هموارسازی سطح پیوسته، 
آن  بودن  دسترس  در  و  دیداری  جنبه های  دلیل  به  عمدتًا 

است. 
نقشه های تهیه شده به روش هموارسازی سطح پیوسته 
کانون های جرم خیز، امکان تغییر ساده تر خوشه های جرم را 

فراهم می آورد و توزیع فضایی و مکانی کانون های جرم خیز 
تخمین  روش  همچنین  می دهد.  نشان  بیشتری  دقت  با  را 
تراکم کرنل به جای خوشه بندی برخی جرائم و حذف بقیه 
آنها، میزان تمرکز در تمامی سطوح جرائم را در نظر می گیرد. 
در واقع، استفاده از تراکم کرنل، گامی مؤثر در شناسایی 
می رود.  به شمار  )کانون های جرم خیز(  بحرانی جرم  نقاط 
مکان های خاصی  می تواند  پلیس  روش،  این  از  استفاده  با 
را که میزان جرم و جنایت در بعضی ساعات زیاد است را 

.(Hu & Wang, 2016: 475) شناسایی کند

(Moran’s) 3-3- خودهمبستگی فضایی
برای مطالعه ای  ارزشمندی  ابزار  خودهمبستگی فضایی 
است که چگونه الگوهای فضایی در طول زمان تغییر می کنند 

)کيانی و کاظمی، 1394: 5(. 
مسأله  این  تحلیل  به  فضایی  خودهمبستگی  واقع،  در 
بگیریم،  نظر  را در  منطقه ای  اگر یک سیستم  می پردازد که 
در  متغیر  همان  وجود  بر  منطقه  یک  در  متغیر  یک  وجود 

مناطق همجوار منطقه مورد نظر چه تأثیری دارد. 
یک  در  متغیر  آن  حضور  یعنی  باشد،  مثبت  تأثیر  اگر 
آن  مقدار  نیز  آن  همجوار  مناطق  در  که  شود  سبب  منطقه 
تعبیر  مثبت  فضایی  خودهمبستگی  به  شود،  بیشتر  متغیر 
بر  منفی  تأثیر  متغیر  آن  وجود  برعکس،  اگر  اما  می شود؛ 
وجود آن در مناطق همجوار داشته باشد، یعنی سبب کاهش 
مقادیر آن در مناطق همسایه گردد به خودهمبستگی فضایی 
نداشته  تأثیر خاصی  که  در صورتی  و  می شود  تعبیر  منفی 
باشد به عدم خودهمبستگی فضایی تفسیر می گردد )رهنما و 

عباس زاده، 1387: 122(. 
بطور کلی ضریب موران بین 1- تا 1+ متغیر است. اگر 
مقدار شاخص موران نزدیک به عدد 1+ باشد داده ها دارای 
خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشه ای بوده و اگر 
مقدار شاخص موران نزدیک به عدد 1- باشد، آنگاه داده ها 

از هم گسسته و پراکنده می باشند. 
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نگاره 6: خودهمستگی فضایی موران

اساس  بر  جهانی  موران  فضایی  خودهمبستگی  آماره 
رابطه ریاضی 1، محاسبه می شود:

رابطه )1(

بین مقدار  تفاضل   Z
i
این رابطه n تعداد مشاهدات،  در 

خصیصه عارضه i با میانگین آن   وزن فضایی 
بین عارضه i و j  که محدوده تأثیر وابستگی ساختار فضایی 
را نشان می دهد و بر اساس ارتباط همجواری )همسایگی( 
می باشد  فضایی  وزن های  کل  جمع   S

0
و  می شود  تعیین 
)رابطه ریاضی 2(.

رابطه )2(
  

Z استاندارد برای آماره موران از طریق رابطه ریاضی 
I
امتیاز 

3، محاسبه می شود:
رابطه )3(

که در آن:
رابطه )4(

رابطه )5( 

رابطه )2(

رابطه )3(

رابطه )4(

رابطه )5(

3-4- تحليل لکه های داغ
تحلیل لکه های داغ آماره گتیس- ارد جی1 را برای تمامی 
این  درواقع،   .(Wang et al, 2012: 24) می کند  محاسبه  پدیده ها 
تحلیل پدیده ها را بر اساس عوارضی که در همسایگی اش 
قرار دارند، خوشه بندی می کند. امتیاز z-score نشان می دهد 
کم  یا  و  زیاد  صورت  به  جرائم  مکان هایی،  چه  در  که 
تلقی  داغ  لکه  پدیده  یک  اینکه  برای  شده اند.  خوشه بندی 
شود و از نظر آماری معنادار نیز باشد، باید هم خودش و 
هم عوارضی که در همسایگی اش قرار دارند، دارای مقادیر 

باا باشند. 
در واقع، با استفاده از تحلیل لکه های داغ می توان میزان 
جغرافیایی  فضای  برای  را  جرائم  فضایی  خودهمبستگی 
شهر بررسی کرد. لکه های داغ وجود رابطه خودهمبستگی 
فضایی با ارزش باا را نشان می دهند. هنگامی که مکان ها 
در یک یا چند ویژگی )مثًا سرقت مسکونی( با هم مشترك 
باشند، میزان خودهمبستگی فضایی باایی خواهند داشت. 
اما لکه های سرد بیانگر وجود رابطه خودهمبستگی فضایی 
 Getis- Ord) پایین هستند. آماره گتیس- ارد جی با ارزش 

Gi) از طریق رابطه ریاضی 6، محاسبه می شود:

رابطه )6(

  ،j عارضه  برای  مقدار خصیصه  رابطه   این  در 
وزن فضایی بین عارضه i و j و n برابر با تعداد کل عارضه ها 

می باشد.

4- یافته های پژوهش
آمارهای پلیس در خصوص وقوع سرقت مسکونی در 
سرقت  میزان  بیشترین  که  است  آن  از  حاکی  مشهد  شهر 
مسکونی در مناطق دو و سه و کمترین میزان آن در مناطق 
اتفاق  )پیرامون حرم مطهر رضوی(، دوازده و هشت  ثامن 

1- Getis- Ord Gi

رابطه )6(
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افتاده است. همانطور که در جدول 1 مشاهده می شود، 70 
درصد سرقت منازل شهر مشهد در سکونتگاه های غیررسمی 
این شهر شامل )مناطق دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و 

ده( رخ می دهد. 
این درحالی است که مناطق حاشیه نشین شهر مشهد تنها 
جمعیت  درصد   29/3 و  مشهد  شهر  وسعت  درصد   10/6
می توان  وجود  این  با  است.  برگرفته  در  را  مشهد  شهر 
مشهد  شهر  منازل  سرقت  وقوع  میزان  بیشترین  که  گفت 
می پیوندد.  وقوع  به  شهر  این  غیررسمی  در سکونتگاه های 
سال  به  مربوط  مسکونی  سرقت  میزان  بیشترین  همچنین 

1396 می باشد. 
جدول شماره 1 درصد فراوانی وقوع سرقت مسکونی 
را به تفکیک مناطق شهر مشهد در محدوده زمانی 1390 تا 

1396 نشان می دهد.
جدول شماره 2، درصد رشد جرائم سرقت مسکونی را 
در هر سال نسبت به سال قبل خود در محدوده زمانی 96-

1390 در شهر مشهد نشان می دهد. بررسی ها نشان می دهد 
که بیشترین میزان رشد جرائم سرقت مسکونی در شهر مشهد 
در سال 1391 اتفاق افتاده که در این سال سرقت مسکونی 
به میزان 20/95 درصد نسبت به سال 1390 افزایش یافته 
است. همچنین کمترین میزان رشد سرقت مسکونی مربوط 
به سال 1395 است که جرائم 1/99 درصد نسبت به سال 
سال  در  که  است  درحالی  این  است.  یافته  افزایش   1394
1396 وقوع جرائم سرقت مسکونی با شیب زیادی )19/72 
تحقیق  یافته های  مجموع  در  است.  یافته  افزایش  درصد( 
بیانگر آن است که جرائم سرقت مسکونی در شهر مشهد 
در سال 1396 نسبت به سال 1390 به میزان قابل توجهی 
این  بیانگر  آمارها  همچنین  یافته اند.  رشد  درصد(   58/87(
در  نفر جمعیت   100000 هر  در   1390 سال  در  که  است 
شهر مشهد تعداد 45/1 فقره سرقت مسکونی رخ داده است 
این درحالی است که در سال 1396 این میزان به 93/3 فقره 
سرقت مسکونی رسیده است. به طور میانگین در محدوده 

جدول 1: درصد فراوانی وقوع سرقت مسکونی به تفکيک مناطق شهر مشهد )1390-96(
مناطق 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

1 5/38 4/86 4/44 4/92 4/40 4/19 3/54

2 16/48 14/01 15/34 12/42 13/08 14/41 14/59

3 16/81 19/63 19/20 17/73 15/22 13/10 17/54

4 6/46 4/92 5/18 7/90 6/24 6/12 9/35

5 8/84 7/10 6/64 7/11 7/60 6/91 7/28

6 9/85 10/42 9/18 8/66 8/74 9/34 8/55

7 4/66 5/66 6/40 7/02 7/23 6/50 5/27

8 3/53 2/92 5/05 2/84 2/93 3/12 2/86

9 9/10 11/24 10/49 10/37 10/96 11/13 9/81

10 9/92 10/59 9/64 8/44 9/77 10/35 8/78

11 5/55 6/07 5/41 7/01 7/66 8/86 7/59

12 1/13 1/08 0/59 1/37 3/42 3/65 3/52

منطقه ثامن  2/28 1/50 2/46 4/20 2/75 2/32 1/31

جمع کل 100 100 100 100 100 100 100

منبع: نيروی انتظامی خراسان رضوی، 1397
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نفر جمعیت 75/2  ازای هر 100000  به  زمانی 1390-96 
است. جدول  افتاده  اتفاق  در مشهد  فقره سرقت مسکونی 
شماره 2، نرخ جرائم سرقت مسکونی را در هر 100000 
مشهد  در شهر  زمانی 1390-96  در محدوده  نفر جمعیت 

نشان می دهد.

شناسایی کانون های جرم خيز سرقت مسکونی
نگاره شماره 9، نحوه پخش فضایی کانون های جرم خیز 
را در شهر  سرقت مسکونی در محدوده زمانی 1390-96 
مشهد نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، در سال 

90، تنها دو کانون اصلی سرقت مسکونی در مشهد مشاهده 
قرار گرفته اند.  مناطق 2 و 3  از  می شود که در بخش هایی 
زیادی  وسعت  در  مسکونی  سرقت  جرائم   ،91 سال  در 
کانون های سرقت  از طرفی  است.  منطقه 3 پخش شده  از 
مشهد(  )شرق   6 منطقه  در  و   2 منطقه  شمال  در  جدیدی 
مسکونی  سرقت  جرائم   ،92 سال  در  است.  گرفته  شکل 
عاوه بر سکونتگاه های غیررسمی، در مناطق مرکزی شهر 
)CBD( و مناطق برخوردارتر )مناطق 1 و 11( نیز در حال 
گسترش است. در سال 93 جرائم سرقت مسکونی از سمت 
به  غیررسمی )شمال و شمال شرق مشهد(  سکونتگاه های 

نگاره 7: ميزان ارتکاب سرقت 
مسکونی به تفکيک مناطق در شهر 

مشهد )1396-1390(

جدول 2: درصد تغييرات و نرخ جرائم سرقت مسکونی در هر 100000 نفر جمعيت در شهر مشهد )1390-96(

نگاره 8: الف- روند تغييرات جرائم؛ ب-  نرخ جرائم در هر 100000 نفر جمعيت در شهر مشهد )1390-96(
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سمت مناطق مرکزی شهر و مناطق برخوردار مانند )مناطق 
1، 8، 9 و 11( در حال گسترش می باشد. در سال 94 در 
منطقه 12 )شمال غربی( سرقت مسکونی در حال گسترش 
منطقه  جدیدترین  منطقه  این  که  است  ذکر  به  ازم  است. 
سرقت  وقوع   94 سال  در  همین  به  می باشد،  مشهد  شهر 
این  این منطقه مشاهده می گردد. همچنین در  مسکونی در 
سال تراکم سرقت مسکونی در مناطق شمال و شرق مشهد 

افزایش یافته است. در سال 95 پدیده جرم به سمت مناطق 
است.  گسترش  حال  در   9 و   8 مناطق  مانند  برخوردارتر 
بیشتری  شدت   12 منطقه  در  جرم  سال  این  در  همچنین 
یافته است. در سال 96 شمال و شرق مشهد مناطق 3، 4، 5 
و 6 بیشترین تراکم سرقت مسکونی را دارند. همچنین در 
غرب مشهد کانون های سرقت مسکونی در حال شکل گیری 

هستند. )نگاره 9(.

نگاره 9: پخش فضایی سرقت 
مسکونی در بازه زمانی

 96-1390 در کان شهر مشهد
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بازه  طی  مسکونی  سرقت  جرائم  تراکم  اینکه  از  بعد 
زمانی 96-1390 در شهر مشهد مشخص شد، روند تراکم 
بررسی،  از  نتایج حاصل  قرار گرفت.  بررسی  مورد  جرائم 
نشان دهندة افزایش تراکم جرائم سرقت مسکونی در شهر 
مشهد است. در واقع، نگاره شماره 10 بیانگر این نکته است 
که تراکم سرقت مسکونی در مشهد با یک روند سریعی در 
حال افزایش است که این عامل منجر به افزایش کانون های 

جرم خیز سرقت مسکونی در این شهر شده است. 
سرقت  فضایی  پخش  الگوی  مدل سازی   ،11 نگاره 
نشان  مشهد  در   1390-96 زمانی  بازه  در  را  مسکونی 
هستند،  مکان هایی  شده  مشخص  پهنه های  این  می دهد. 
هر  در  مسکونی  سرقت  تراکم  میزان  بیشترین  آنها  در  که 
سال اتفاق افتاده است. نتایج نشان دهندة این نکته است که 
سرقت مسکونی در شهر مشهد در طی زمان، از یک مکان 
به مکان دیگر انتشار یافته که با عامل فاصله، رابطۀ نزدیکی 

دارد. بدین وسیله که مجاورت یک مکان با خاستگاه پدیده 
جرائم سرقت مسکونی، سبب شده تا پدیده جرم به سرعت 
به مکان مجاور برسد و به جهت فاصلۀ کم، ابتدا مکان های 
عامل  دو  واقع،  در  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  نزدیک 
فاصلۀ جغرافیایی و شرایط اجتماعی- اقتصادی و محیطی 
این مکان ها در طی زمان )96-1390(، منجر به پخش جرائم 

سرقت مسکونی در شهر مشهد شده است. 
جرم خیز  کانون های  فضایی  پخش  روند   ،12 نگاره 
سرقت مسکونی در بازه زمانی 96-1390 را در شهر مشهد 
نشان می دهد. کانون های جرم خیز سرقت مسکونی در شهر 
مشهد از سال 92 در حال شکل گیری است و این کانون های 
جرم خیز از سال 93 به صورت گسترده ای در حال افزایش 

هستند. 
در واقع، بررسی ها نشان می دهد که از سال 93 به بعد 
جرائم سرقت مسکونی در مشهد با یک روند افزایشی سریع 

نگاره 10: روند تراکم سرقت مسکونی 
در کان شهر مشهد

نگاره 11: الگوی پخش فضایی سرقت مسکونی در بازه زمانی 96-1390 در کان شهر مشهد
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شکل گیری  به  منجر  امر  این  که  هستند  گسترش  حال  در 
کانون های جرم خیز سرقت مسکونی در مناطق مختلف شهر 

مشهد شده است.

)Moran's( ضریب موران
سرقت  فضایی  پراکنش  الگوی   ،3 شماره  جدول 
مسکونی را در شهر مشهد طی بازه زمانی 96-1390 نشان 
می دهد. همانطور که مشاهده می شود، شاخص موران برای 
تمام سال های مذکور عدد 0/99 بدست آمده است و مقدار 
می دهد.  نشان  را  افزایشی  روند  سال  هر  در  نیز   z-score

همچنین مقدار p-value برای تمام سال ها صفر می باشد که 
این از نظر آماری معنادار است. 

بنابراین نتایج حاصل از شاخص موران نشان می دهد که 
سرقت مسکونی در شهر مشهد در بازه زمانی 96-1390 از 
الگوی خوشه ای تبعیت می کند. همچنین معنادار بودن این 
الگو )مقدار z-score و p-value( در سال های مذکور بیانگر 
جرائم  فضایی  خودهمبستگی  شدت  که  است  نکته  این 
تشکیل  و  جرائم  فضایی  تجمع  به  منجر  مسکونی  سرقت 
به  داده اند )رجوع شود  را  باا  ارزش های  با  خوشۀ جرائم 

نگاره های 9 و 11(.

نگاره 12: روند پخش فضایی کانون های جرم خيز سرقت مسکونی در شهر مشهد )1390-96(

جدول 3: بررسی الگوی پراکنش فضایی سرقت مسکونی در محدوده زمانی 96-1390 در شهر مشهد
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تحليل لکه های داغ
که  مشهد  شرق  شمال  و  شمالی  شرقی،  مناطق 
قرار  این محدوده ها  این شهر در  سکونتگاه های غیررسمی 
داغ  لکه های  باعث شکل گیری  درصد   99 میزان  به  دارند، 
سرقت مسکونی در آنها شده اند. این نکته بیانگر آن است 
که در سکونتگاه های غیررسمی مشهد، میزان خودهمبستگی 
فضایی سرقت مسکونی باا است که این عامل خوشه های 
داغ را در این مکان ها تشکیل داده است. اما با فاصله از مناطق 
حاشیه ای به سمت مناطق جنوب مشهد )مناطق برخوردارتر( 
همبستگی فضایی سرقت مسکونی دارای ارزش پایین است 
به میزان  باعث شکل گیری خوشه های سرد  و همین عامل 
99 درصد شده است. نگاره 13، تحلیل لکه های داغ جرائم 

سرقت مسکونی را در شهر مشهد نشان می دهد. 

نگاره 13: تحليل لکه های داغ سرقت مسکونی با استفاده از 
Gi آزمون

با  می شود  مشاهده   ،14 شماره  نگاره  در  که  همانطور 
افزایش فاصله از سکونتگاه های غیررسمی مشهد، میانگین 
با  فوق،  نقشه  به  باتوجه  می یابد.  کاهش  مسکونی  سرقت 
دورشدن از مناطق حاشیۀ مشهد، لکه های داغ جرائم سرقت 
این نشان دهندة  لکه های سرد شده که  به  تبدیل  مسکونی 
در  پایین  باارزش  مسکونی  سرقت  فضایی  خودهمبستگی 

مناطق برخوردارتر است. این مطلب در نگاره 14 زیر مشاهده 
می شود. با افزایش فاصله خودهمبستگی فضایی دارای ارزش 
پایین است و بالعکس در سکونتگاه های غیررسمی، سرقت 

منازل از خودهمبستگی باایی برخوردار است.

نگاره 14: توزیع فضایی جرائم سرقت مسکونی بر اساس فاصله

مسکونی  سرقت  جرائم  فضایی  پخش  مدل   ،15 نگاره 
را در شهر مشهد نشان می دهد. کانون های جرم خیز سرقت 
)مناطق  مشهد  شهر  غیررسمی  سکونتگاه های  در  مسکونی 
شمالی، شمال شرق و شرق مشهد( قرار دارند. در طی بازه 
زمانی 96-1390 جرائم سرقت مسکونی از سکونتگاه های 
غیررسمی به سمت مناطق برخوردارتر کشیده شده است. 
همانطور که مشاهده می شود، در سکونتگاه های غیررسمی 
نرخ جرائم سرقت زیاد است و جرائم از همبستگی فضایی 
مناطق  از  شدن  دور  موازات  به  هستند.  برخوردار  باایی 
حاشیه به سمت مناطق مرکزی و برخوردارتر شهر )مناطق 
جرائم  نرخ  و  فضایی  همسبتگی  میزان  از  مشهد(،  جنوبی 
که  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  واقع،  در  می شود.  کاسته 
الگوی پخش فضایی جرائم سرقت مسکونی در شهر مشهد 
بدین صورت  می کند.  تبعیت  الگوی پخش سازش پذیر  از 
سکونتگاه های  در  واقع  جرم خیز  کانون های  از  جرائم  که 
غیررسمی، به سایر فضای شهری مشهد گسترش پیدا کرده و 
عوامل فاصله- مجاورت و ویژگی های اجتماعی- اقتصادی 
و محیطی محات در گسترش پخش فضایی جرائم سرقت 

مسکونی نقش داشته اند. 
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5- نتيجه گيری
روش مطالعاتی تحلیل فضا یی از اعتبار و جایگاه قابل 
چگونگی  روش  این  که  چرا  است،  برخوردار  اعتنایی 
در  مجرمانه  اعمال  پراکندگی  نحوه  و  کیفیت  پیدایش، 
محدوده جغرافیایی شهرها را مورد بررسی قرار می دهد و 
جرم  نقشه  ترسیم  راستای  در  بنیادینی  اطاعات  و  داده ها 
نظام شهری به دست می دهد. تحلیل فضایی جرم، تاشی 
الگوهای  آوردگاه  در  کانون های جرم خیز  فهم  برای  علمی 
وضوح  به  اصطاح  این  است.  جرم  جغرافیای  مطالعاتی 
حاکی از آن است که طی یک پیمایش سعی می شود که با 
تأکید بر مکانیابی جنایی یا شناخت و کشف مناطق جرم زا، 
ضمن التفات بر نیمرخ جنایی و ترسیم سیما و نقشه جرم 
این مسأله روشن گردد که  نظام شهری،  فضاهای مختلف 
شهری  نظام  مختلف  مناطق  در  جرم  ارتکاب  فراوانی  اواً 
بیشتری  جرم  تمرکز  از  مناطق  کدام  ثانیًا  و  است؟  چگونه 

برخوردارند؟
جرائم  فضایی  پخش  الگوی  بررسی  پژوهش،  این  در 
زمانی 1390-96  بازه  سرقت مسکونی در شهر مشهد طی 
مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، بااستفاده از شیوه های 
کّمی مانند تراکم کرنل، ضریب موران و تحلیل لکه های داغ 
جرائم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین 
میزان سرقت مسکونی در مناطق دو و سه و کمترین میزان 

دوازده  رضوی(،  مطهر  حرم  )پیرامون  ثامن  مناطق  در  آن 
آن است  بیانگر  نتایج  افتاده است. درواقع،  اتفاق  و هشت 
منازل شهر مشهد در سکونتگاه های  که 70 درصد سرقت 
غیررسمی این شهر در مناطق )دو، سه، چهار، پنج، شش، 
هفت و ده( رخ داده است. همچنین آمارها بیانگر این است 
که به طور متوسط در شهر مشهد به ازای هر 100000 نفر 
جمعیت تعداد 75/2 فقره سرقت مسکونی طی بازه زمانی 
موران  ضریب  از  حاصل  نتایج  است.  داده  رخ   1390-96
برای پراکنش فضایی سرقت مسکونی نشان داد که این جرم 
در مشهد به صورت خوشه ای توزیع شده است. همچنین 
مشهد  در  مسکونی  سرقت  فضایی  پخش  الگوی  بررسی 
بیانگر آن است که کانون های اولیه جرم خیز سرقت مسکونی 
در مناطق شمالی، شرقی و شمال شرق مشهد شکل  گرفته و 
سرقت مسکونی از این مناطق به سایر مناطق )مناطق مرکزی 
و برخوردارتر مانند مناطق 8 و 9( در حال گسترش می باشد. 
درواقع، بررسی ها نشان می دهد که سرقت مسکونی در شهر 
مشهد از سکونتگاه های غیررسمی به سایر مناطق در حال 
گسترش است و الگوی پخش فضایی سرقت مسکونی در 

این شهر از نوع پخش سازش پذیر می باشد.
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه جرایم انجام شده که 
در ادامه نتایج پژوهش حاضر با یافته های سایر پژوهشگران 
تحت  پژوهشی  در   ،)1392( ریحان  است.  شده  مقایسه 

نگاره 15: الگوی پخش فضایی جرائم 
سرقت مسکونی در شهر مشهد
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همین عنوان، به بررسی و تحلیل مکانی- فضایی کانون های 
تحقیق  یافته های  که  پرداخته  ارومیه  شهر  در  منزل  سرقت 
حاکی از آن است که کانون های جرم خیز سرقت منزل در 
مناطق حاشیه نشین این شهر قرار دارد و با روندی افزایشی 
از مناطق حاشیه ای به سمت بخش های داخلی شهر کشیده 
به  مطالعه ای  در   ،)1391( همکاران  و  شمس  است.  شده 
بررسی جرایم در شهر زنجان پرداختند که یافته های تحقیق 
نشان می دهد مناطق اسکان غیررسمی در شهر زنجان یکی 
از مهمترین کانون های جرم خیز این شهر می باشد و توزیع 
فضایی جرایم در این مناطق از الگوی خوشه ای و متمرکز 
پژوهشی  در   ،)1393( همکاران  و  توانگر  می کند.  پیروی 
غیررسمی  سکونتگاه های  در  اجتماعی  امنیت  بررسی  به 
آن است  از  یافته های تحقیق حاکی  که  پرداختند  کرمانشاه 
و  نارسایی ها  دلیل  به  کرمانشاه  شهر  حاشیه  نواحی  در  که 
به  نسبت  جرایم  وقوع  میزان  دارد  وجود  که  کمبودهایی 
سایر نواحی شهر بیشتر است و این عامل، امنیت اجتماعی 
کاهش  به شدت  این شهر  غیررسمی  در سکونتگاه های  را 
داده است. کانتری و همکاران )1390(، در پژوهشی تحت 
عنوان تحلیل و بررسی مکانی- فضایی مناطق جرم خیز در 
از  نقاطی  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  آسیب پذیر  بافت های 
شهر که از نظر کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزء 
نقاط آسیب پذیر به حساب می آیند، از نظر بزهکاری و جرم 
و  غیررسمی  سکونتگاه های  درواقع،  دارند.  بیشتری  سهم 
بافت های فرسوده، سهم بیشتری از بزهکاری و جرم دارند. 
موسوی )1390(، در تحقیقی با عنوان تحلیل فضای جرم در 
شهر ارومیه به این نتیجه رسیده که سکونتگاه های غیررسمی 
این شهر به دلیل وجود افراد مهاجر زیاد، عدم بهره مندی از 
درآمد کافی، تراکم جمعیتی زیاد، سطح پایین سواد بیشترین 
میزان وقوع جرایم را به خود اختصاص داده اند. ارجمند و 
مناطق  در  جرایم  وقوع  به  مطالعه ای  در   ،)1394( حیدری 
یافته های تحقیق نشان  حاشیه ای شهر یاسوج پرداختند که 
می دهد مناطق حاشیه نشین یاسوج به دلیل شرایط محیطی 
و وجود عناصر نامساعد و همچنین به دلیل بافت ناهمگون 

اجتماعی و فرهنگی از جرم خیزترین مناطق شهری محسوب 
می شود.

پژوهشگران  سایر  یافته های  با  حاضر  پژوهش  مقایسه 
نشان می دهد که میزان وقوع جرایم در نواحی حاشیه نشین 
و  است  بیشتر  شهری  مناطق  سایر  به  نسبت  شهرها  سایر 
کانون های جرم خیز در سکونتگاه های غیررسمی قرار دارند 
نواحی  سایر  به  شهرها  حاشیه  از  جرایم  انتشار  فرآیند  و 
در حال گسترش می باشد. در پژوهش حاضر نیز یافته های 
در  جرایم  اولیه  کانون های  که  است  آن  از  حاکی  تحقیق 
و  پخش  فرآیند  و  گرفته  مشهد شکل  شهر  حاشیه  نواحی 
انتشار جرائم سرقت مسکونی از سکونتگاه های غیررسمی 
به دیگر مناطق شهر مشهد در جریان است. همچنین به دلیل 
قرارگیری کانون های جرم خیز در مناطق حاشیه نشین، الگوی 
پراکنش فضایی جرایم در سایر شهرهای مورد بررسی، از 
حاضر،  پژوهش  در  که  می باشد  متمرکز  و  خوشه ای  نوع 
بررسی ها نشان داد جرایم در شهر مشهد از الگوی خوشه ای 
و متمرکز پیروی می کند و این نشان دهندة وجود کانون های 
جرم خیز در شهر مشهد می باشد. با توجه به یافته های تحقیق 

برخي پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:
نواحی حاشیه  در  ویژه  به  انتظامی جدید  مراکز  احداث   -

شهر مشهد؛
- استفاده از فناوری های نوین در طراحی و مدیریت محیط 

کالبدی به منظور جلوگیری از سرقت منازل؛
پلیس  عنوان  به  شهروندان  مشارکت  ظرفیت  از  استفاده   -

محله جهت پیشگیری از وقوع سرقت منازل در محات؛
- افزایش تعداد گشت هاي شبانه پلیس در مناطقی با تراکم 

باای سرقت مسکونی؛
- طراحی فضاهای شهری به گونه ای که در جهت پیشگیری 
وجود  محیط  بر  عمومی  نظارت  امکان  منازل،  سرقت  از 

داشته باشد؛
- مجهز کردن منازل به سیستم های امنیتی هشدار دهنده در 

زمان سرقت؛
انتظامی  نیروی  نظارت  محله تحت  نگهبان  کارگیری  به   -
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