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 هايسال نیوقوع جرم(سرقت مسلحانه) شهر اهواز ب هايکانون بنديو پهنه ییشناسا

  1393تا  1390

 4، نورا عبیات3، مریم آزادبخت2وند، محمد آدینه1علی شجاعیان

  70 تا 49 صفحه از

  چکیده

و  یجان تیهمزمان امن رایاست ز ايالعادهفوق یمطالعات تیاهم يانواع سرقت دارا نیسرقت مسلحانه در ب

وقوع سرقت  هايکانون بنديو پهنه ییپژوهش شناسا نیا . هدف از انجامکندیم دیافراد جامعه را تهد یمال

 یلتحلی تابع کاررفته. مدل بهباشدیم 1393تا  1390 هايسال یمسلحانه در شهر اهواز در فاصله زمان

وقوع سرقت  هايکه کانون دهدیپژوهش نشان م جی. نتاباشدیم ییاز مباحث آمار فضا اریعمانحراف یضیب

در حال  زیخ- جرم هايشهر قراردارند و محدوده کانون يمرکز هايمسلحانه در شهر اهواز در بخش

 از 1390 بهنسبت 1391در سال  لحانهسرقت مس زانمی که شدمشخص ن،ی. همچنباشدیگسترش م

 1392 سال در. است شده جاشمال و جنوب شهر جابه هايبه بخش غربیو جنوب شرقیشمال هايقسمت

 یو غرب یشرق هايبه سمت بخش یو جنوب یشمال هايبخش از مسلحانه سرقت 1391 سال بهنسبت

  نداشته است. یندانچ رتغیی 1392 سال بهنسبت 1393 سال. اندجهت داده رییتغ

.جرم، سرقت مسلحانه، شهراهواز ،بنديپهنه ها:واژه کلید

                                                                                                               
  ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهواز.عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه - 1

  کارشناس آگاهی، کشف علمی جرایم. - 2

  ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهواز.ارشد جغرافیا و برنامهدانشجوي کارشناسی - 3

  nooraabyat@yahoo.com نویسنده مسئول،  اهواز،ریزي شهري دانشگاه شهید چمران ارشد جغرافیا و برنامهدانشجوي کارشناسی - 4

15/05/1395تاریخ دریافت:   

 23/07/1395تاریخ پذیرش: 

  انتظامی جغرافیاي پژوهشنامه

 1395زمستان  ،شانزدهم، شماره چهارمسال 
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

  

  مقدمه

که وقوع آن ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است 

شکنی و تجاوز که رشد آن موجب تقویت روحیه قانونايگونهسازد بهجامعه را متأثر می

گذاري به حقوق مردم، اخالل در نظم و امنیت عمومی و کاهش انگیزه تولید و سرمایه

ودن مال غیر سرقت یا رب). 320: 1390شود(مداح،در نزد عوامل خصوصی و عمومی می

افتد. اي اتفاق میترین جرمی است که در هر کشور و در هر منطقهبه قصد تملک رایج

شود: سرقت ساده که سارق بدون توسل به زور طورکلی سرقت به دو صورت انجام میبه

جمعی اتفاق طور فردي یا دستهرباید و سرقت با توسل به زور و تهاجم که بهشیئی را می

جرایم شهري  جغرافیاي بررسی در آنچه ).38: 1379افتد(ابراهیمی و استبري، می

 آن ناهنجار منفی و نوع از اجتماعی رفتارهاي با شهري رابطه فضا و محیط دارد اهمیت

 شده افزوده شهري جغرافیاي مطالعات به دهه درچند که موضوع این درواقع، .است

 رابطه مطالعه و جرم مکانی و فضایی تحلیل براي را عملی و چارچوب علمی است

: 1392است(حسینی و کاملی،  آورده شهرها فراهم محدوده در زمان و فضا با ناهنجاري

 کندمى فراهم تجسم آن و جغرافیایى روابط کشف براى را ابزارى Gisفناوري ). 100

عنوان به توانندمى جغرافیایى اطالعات هاىسامانه نیست. پذیرامکان دیگر هاىشیوه که

 تأمین زمینه در گیرىتصمیم و وتحلیلتجزیه تا شناخت مراحل از قدرتمند پشتیبانى

 و جرم تعداد جرم، نوع مکان، مورد در اطالعات شوند. گرفتن گرفته کاربه امنیت

 هاىمحدوده اقتصادى، کالبدى و... در اجتماعى، اطالعات درنظرگرفتن همچنین

 هاىمحدوده براى گذارىسیاست و تحلیل در شایانى کمک دارمسئله و خیزجرم

  ).178: 1388خواهدنمود(هدایتی و عباسی،  پذیرآسیب

کشور جهان در سال  93الملل در مورد انواع سرقت در کل پلیس بینآمارهاي اداره

کشور آلمان، فرانسه، ژاپن، روسیه، آفریقاى جنوبى، 10در  کهدهد نشان می 1999

ترتیب باالترین حجم سرقت روى داده که به ،اسپانیا، لهستان و دانمارك استرالیا،کانادا، 

 .استدانمارك بوده بیشترین تعداد سرقت در آلمان و کمترین تعداد سرقت در، است

و  91: 1390(رحیمی و ادریسی، وسوم را داردمورد سرقت رتبه بیست 122750ایران با 
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 51 ...يهاسال نیوقوع جرم(سرقت مسلحانه) شهر اهواز ب يهاکانون يبندو پهنه ییشناسا

 و ترینمهم از و مشکالت از این یکی اجتماعی انحرافات و بزهکاري افزایش ).92

 کشورهاي از بسیاري مانند نیز ما دنیاست. کشور اکثر شهرهاي معضالت تریناساسی

 هر ازايبه موجود آمارهاي روست. براساسروبه جنایت و جرم باالي میزان با دنیا

 سربهکشور  هايزندان در زندانی نفر 250 به نزدیک کشور جمعیت نفر صدهزار

ع نیازهاي فردي و جمعی به هر شیوه رف ).84: 1392نژاد و نصرتی، برند(عباديمی

طریق تجاوز به اموال غیر و  »الگوي سرقت«اي براي تقویت عنوان شیوههبممکن 

ظهور و شیوع سایر جرایم را در پی خواهد  هاي بزهکاري،فرهنگخرده همچنین انتخاب

سایه افکنده وسرقت با  همچون اهواز این پدیده شوم نیزشهرهاي کشور  در سایر .داشت

 گذاردآثار زیانبار خود را برجا می ،تجا مرسوم اسکه در همه ،خود هاي گوناگونشیوه

 افزایش ارضی اصالحات سیاست اجراي دنبال به). 105: 1389(عطاشنه و امیري، 

 و نفتی صنایع خصوصبه مذکور صنایع رشد نفتی با سرازیرشدن دالرهاي و نفت قیمت

 به روستا از مهاجرت روند اهواز ویژهاستان به شهري هايکانون در آن به وابسته صنایع

 اي اهواز داشتهمنطقه متروپل براي را گوناگونی پیامدهاي امر این و یافته شدت شهر

 جرایم میزان افزایش غیررسمی، اسکان گسترش به توانمی پیامدها این است. ازجمله

 هايبر زیرساخت فشار و برنامه بدون کالبدي توسعه بیکاري، اجتماعی، گسترش

به موارد ). باتوجه171: 1391اشاره کرد(سجادیان و دیگران،  اینها مانند و شهر خدماتی

ویژه سرقت مسلحانه در این شهر شده، لزوم مطالعه و تعمق در مبحث سرقت بهبیان

د. بنابراین، این پژوهش به بررسی موضوع سرقت باشداراي اهمیت بسیار باالیی می

هاي باشد که کانونمسلحانه در این شهر پرداخته است و در پی پاسخ به این پرسش می

هایی از شهر وقوع جرم با تأکید بر سرقت مسلحانه در شهر اهواز در چه محدوده

 قراردارند؟

  روش تحقیق

تحلیلی - پژوهش ازجمله تحقیقات توصیفیباشد. این پژوهش حاضر از نوع کاربردي می

اي کتابخانه-شود. همچنین، اطالعات موردنیاز براي پژوهش با روش اسناديمحسوب می

استفاده شده  GISافزار ها نیز از نرمشده است. براي تحلیل دادهآوري و میدانی جمع
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

مباحث مربوط به آمار معیار و کرنل از کاررفته توابع تحلیلی بیضی انحرافاست. مدل به

  باشد.فضایی می

عنوان معیاري تقریبی براي مقایسه توزیع فضایی توان بهنقطه مرکز متوسط را می

هاي زمانی مختلف انواع گوناگون جرم یا براي بررسی وقوع یک نوع جرم خاص در دوره

ت. جایی فضایی یک نوع جرم خاص از این جمله اسگیري جابهکار گرفت. اندازهبه

داد. اندازه و شکل معیار نیز نشانوسیله بیضی انحرافتوان بهسطوح پراکندگی را می

کند و امتداد آن حرکت و رفتارهاي مجرمانه را نشان بیضی میزان پراکندگی را معین می

  ).91: 1391دهد(سالمی و دیگران، می

  

  ): فرایند پژوهش1نمودار(

  مبانی نظري

  جرم
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 53 ...يهاسال نیوقوع جرم(سرقت مسلحانه) شهر اهواز ب يهاکانون يبندو پهنه ییشناسا

گونه تعریف نموده است: هر فعل یا ترك اسالمی جرم را این ماده دو قانون مجازات

شود(میرزایی، فعلی که در قانون براي آن مجازات تعین شده باشد جرم محسوب می

). هنري و لنیر با اشاره به ماهیت ذهنی جرم و جنایت و کنترل آن نشان 19: 1386

عنوان جرم و جنایت در دهند که آنچه در یک مکان و زمان، فرهنگ و یا موقعیت بهمی

شود ممکن است در یک زمان دیگر یا فرهنگ دیگر یا حتی در آن طرف نظر گرفته می

هاي . ویژگی)Law Commission of Canada,2004:xi(یک خیابان جرم به حساب نیاید

هاي شهري کالبدي و خصوصیات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی حاکم بر برخی محدوده

شود و در محدوده شهرها ها و اهداف مجرمانه در آنها میصتگیري فرموجب شکل

هاي دیگر به محدودهگیرد که تعداد جرایم بسیار بیشتري نسبتهایی شکل میکانون

وجودآورنده یا هاي وسیع در ایجاد تغییرات اساسی در عوامل بهدارد. بررسی این محدوده

هاي و کاهش نرخ ناهنجاري هاي جرم امکان کنترل، پیشگیريکننده فرصتتسهیل

  ). 75:  1388آورد(کالنتري و دیگران، شهري را فراهم می

زاي خارجی. در بین عوامل زاي داخلی و عوامل جرمزا متعددند. عوامل جرمعوامل جرم

توان به عوامل فردي مانند جنس، سن، وضعیت فیزیکی و ژنتیکی و عوامل داخلی می

کرد. هوشی، پرخاشگري، حقارت، مشکالت روانی اشارهروانی مانند حساسیت، ترس، کم

زاي خارجی شامل عوامل محیطی مانند اوضاع جغرافیایی، سرما، همچنین عوامل جرم

گرما، رطوبت، ارتفاع و عوامل اجتماعی مانند فقر، ثروت، خانواده، فرهنگ، مهاجرت، 

 عوامل از بعضی). 58: 13جمعیت، اشتغال و بیکاري و وسایل ارتباط جمعی است(کلدي، 

 عبارتنداز: تراکم گذارند،می تأثیر افتدمی اتفاق که جرمی نوع و میزان بر که شده،شناخته

 تراکم مخصوصاً جمعیت ترکیب در تغییرات، نژادي ناهمگنی،شهرنشینی درجه و جمعیت

 و شهر و حومه بین جاییجابه الگوهاي ساکنان، حرکت بهنسبت جمعیت تعادل، جوانان

شامل:  اقتصادي شرایط ،عبوري هايراه انواع و ونقلحمل هايسیستم انواع، گذرا عوامل

 آموزشی، هايویژگی و فرهنگی شغل، عوامل به دسترسی و فقر سطح درآمد، متوسط

، هوا و آبخانواده، پیوستگیهمبه و طالق بهنسبت خانوادگی شرایط،مذهبی و تفریحی

 هايسیاست ،قانون اجراي بازجستانه و اداري تأکیدات، قانون اجراي عامالن مؤثر قدرت

)، آزمایشی و تأدیبی قضایی، تعقیبی،: مثال عنوانجنایی(به عدالت سیستم اجزاي دیگر
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

عواملی که در میزان جرم در  ).60: 1391حسینی،  افصحجرم( با شهروندان برخورد طرز

  هر منطقه مؤثرند عبارتنداز:

  از جرم و جنایت در بین افراد؛رعایت نکات پیشگیري 

  فرهنگ عمومی و میزان سود افراد؛

  دار؛تعداد مجرمان سابقه

  تعداد افراد بیکار؛

  تراکم و ازدحام جمعیت؛

  تعداد افراد در معرض گرایش به جرم؛

  ).115و114: 1388نحوه عملکرد کالنتري(بیورانی و غفران، 

تن امنیت و آسایش مردم است که از رفنظمی و ازبینجرم همراه با شکستن قانون، بی

 ازطریق جرم ).304: 1390این نظر وقوع آن آثار منفی براي جامعه در پی دارد(مداح، 

 اخالل تضادهاي طبقاتی، ها وفاصله نمودنشهروندان، عمده آسایش و امنیت ضریب کاهش

 لطمات و صدمات افراد، از برابر هايفرصت گرفتن و درنهایت اقتصادي توسعه و رشد در

جرم و جنایت یک عمل  .)82: 1391کند(الفري، می وارد اجتماع بر پیکره را ناپذیريجبران

عنوان بزه اي و توسط دولت بهعمدي در نقض قانون کیفري است. متعهد بدون دفاع یا تبرئه

در برخورد با پدیده جرم و ناامنی . (milovanovic,: 78) شودو تخطی از قانون مجازات می

دو گزینه اصلی در برابر اولیاي امور قراردارد. گزینه اول، رویکرد سنتی سرکوبی و مجازات 

ها و پلیس و سازمان است که با شدت عمل و ازطریق سیستم عدالت کیفري(شامل دادگاه

شود. این رویکرد در اواخر قرن اخیر ناتوانی خود را در حل مشکل جرم ها) پیگیري میزندان

دلیل کارایی باالي این داده است. گزینه دوم، مقوله پیشگیري از جرم است. بهآشکارا نشان 

رویکرد در دو دهه اخیر اقبال بسیار به پیشگیري از جرم در جوامع مختلف دیده 

 مؤثر عامل  دو کجروي کنترل رکلس براي والتر نظر از ).318: 1389شود(محمدنسل، می

 که فشارهایی ازاستعبارت بیرونی مهار بیرونی. مهار دیگري و درونی مهار یکی، است.

 بین همبستگی موفقیت، هايفرصت شامل که بردکارمیبه اعضایش کنترل براي جامعه

 شرایطی شود.می رضایت کسب براي جایگزین وسایل و هاراه و مؤثر نظارت گروه، اعضاي
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 55 ...يهاسال نیوقوع جرم(سرقت مسلحانه) شهر اهواز ب يهاکانون يبندو پهنه ییشناسا

 و داردبازمی هاهدف به رسیدن از را افراد نسبی محرومیت و بیکاري نابرابري،  فقر، مثل

 نشئت فرد شخصیت و هاویژگی از نیز درونی دهد. مهارمی افزایش را کجروي احتمال

 تحمل قدرت و مسئولیت احساس آگاه، وجدان مثبت، خودپنداره مانند عواملی اگر گیرد.می

  ).17: 1392یابد(سجودي، می کاهش او بزهکاري باشد احتمال داشته وجود فردي در باال

  سرقت

از کند: سرقت عبارتگونه تعریف میقانون مجازات اسالمی سرقت را این 267ماده 

ربودن محور عنصر مادي سرقت  ).110: 1395ربودن مال متعلق به غیر است(منصور، 

گونه تعریفی از مفهوم فوق ارایه نکرده است. البته این در حقوق ایران است. مقنن هیچ

انان وجود دارد که مراد از مفهوم ربودن، اثبات ید بر مال غیر نظر کلی میان حقوقداتفاق

عنوان ). سرقت معموالً به61: 1388نیا و چلبی، و انتقال آن به جایی دیگر است(آقایی

کاربردن زور یا عنوان بهشود. از نظر قانونی معموالً بهبندي میآمیز طبقهجرم خشونت

. (gabor,1989:16) دیگران تعریف شده است تهدید به زور  براي استفاده از اموال

درنتیجه، سرقت جرمی است که به لحاظ نظري بر نقض منافع اموال شخصی دیگران 

 سرقت مؤثر به گرایش افراد در اجتماعی . عوامل(steel,2008:1062) استوار است

وضعیت  بودن، دوستان با و گردش و تفریح زمان مدت شامل اجتماعی عوامل .باشندمی

 به رفتن و دینی و اخالقی لحاظ از خویشان وضعیت دینی، و از لحاظ اخالقی دوستان

دکتر گابور بر اهمیت نگرش  ).14: 1389باشند(علوي، غیرمجاز می هاينشینیشب

که چگونه عواملی مانند تغییرات با اشاره به اینبه سرقت در زمینه اجتماعی آن، نسبت

توانند به سرقت کمک قوي و گروه هاي اقلیتی همه میجمعیتی، استفاده از موادمخدر 

 سرقت نرخ و بیکاري نرخ بین همچنین،. challenger,1989: 1)( کندتأکید می کنند،

 قت سر تعداد یعنی سرقت نرخ بیکاري، نرخ افزایش با و داري وجود داردمعنی رابطه

 هر ازايبه که ترتیب این به یابدافزایش می یکصدهزار نفر جمعیت در هر افتادهاتفاق

   ).418: 1389یابد(گرشاسبی، افزایش می %2بیکاري  نرخ در افزایش 10%

سرقت ه وجودآورندعوامل به ترینفقر و محرومیت مادي را شاید بتوان گفت از مهم

احساس حقارت  سو از لحاظ روانیاین آسیب اجتماعی است از یک فردي که دچار ت.اس

 شود و از سوي دیگر چون جامعه را مسئولیم و از جامعه طلبکار کندیبودن مو مغبون
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

کشی در او پرورش ندارد نوعی احساس انتقامپیمحرومیت و فقر خود م

پدیده سرقت امنیت اجتماعی و اقتصادي شهروندان را ). 132: 1390(واصفیان، یابدیم

باعث ایجاد ناامنی  باختگانکند و با واردکردن لطمات روحی و جسمی به مالتهدید می

  ).84: 1391شود(سالمی و دیگران، در جامعه می

 تهدید را شهروندان روانی و اقتصادي اجتماعی، امنیت روزها این که جرایمی از یکی

 وقوع با باشد.می مسلحانه سرقت است ارتباط در کشور امنیت و با نظم نوعیبه و کندمی

 سست جامعه امنیتی فضاي و... دارد، سیاسی بازتاب اجتماعی،  که مسلحانه، سرقت یک

 و شودمی متزلزل شدتبه فضاي جامعه و کمرنگ منطقه شهروندان بین در امنیت و

 اذهان کردن آنپررنگ با و بوده کشور از خارج و داخل در ايرسانه بازتاب داراي حتی

 سوق کشور آن فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، ثباتیبی سمت به را جهانیان

نمایند(فیروزي و یم زمینه این در نادرست برداريبهره و به سوءاستفاده اقدام و دهندمی

زند و هرگاه سارق با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم ).133و132: 1394دیگران، 

گردد. همچنین، اگر دو یا چند نفر رعب و وحشت ایجاد کند سرقت مسلحانه محقق می

ها یا ها، صرافیتبانی قبلی و به انگیزه سرقت با سالح به بانکبا اجتماع و 

طورکلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار یا اشیا ها و بهجواهرفروشی

  .)11: 13گویند(خلعتبري، شوند به آن سرقت مسلحانه میقیمتی وجود دارد وارد 

 داراي زندمیبرهم را جامعه و افراد جانی و مالی امنیت مسلحانه سرقت کهازآنجایی 

 کسب و تالش براي را جامعه افراد انگیزه کهآن ضمن زیرا اي استالعادهفوق اهمیت

 اجتماعی روابط و مناسبات در ومرجکننده هرجتسهیل نمایدمی تضعیف و ثروت دارایی

 مجوز و آوردمی وجودتزلزل به اجتماعی و عمومی نظم بنیادهاي در آن دنبال به و است

براي  شیوهایی عنوانبه ثروت انتخاب و اموال به تجاوز ازطریق فردي نیازهاي رفع و

 هايفرهنگخرده تقویت براي را زمینه درنتیجه و شودمی دارایی انباشت و امرارمعاش

 و هاشیوه زمان گذشت با سازد.می هموار اجتماعی جرایم و شیوع سایر ظهور و بزهکار

 کهطوريبه است یافته تغییر مسلحانه خصوصاً سرقت سرقت انواع ارتکاب هايروش

 همین به و کننداستفاده می خود مقاصد انجام براي هاو تاکتیک فنون آخرین از سارقان

متحول  تغیرات با این متناسب نیز آن و کشف پیشگیري هايروش و هاشیوه منظور

   ).68: 1390شده است(شیرزاد و دیگران، 
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 ملی خسیسه تواند دارايمی که اجتماعی، بزرگ معضل یک عنوانبه مسلحانه سرقت

 بررسی و مطالعه به نیاز لذا، است. علمی تحقیق و جدي مستلزم مبارزه باشد، امنیتی - 

 این در مطالعاتی منابع که باشد مخصوصاًمی الزم و ضروري آن زوایاي و تمام ابعاد

 که شیوه، علم و یک عنوانبه وضعی پیشگیري طرفی، ازاست.  محدود و بسیارکم زمینه

 و جرم این وقوع از و پیشگیري کاهش در را بازدهی و سود بیشترین هزینه کمترین با

 مسلحانه شمار سرقتبی تبعات از و بوده برخوردار ايویژه اهمیت از و بزرگ دارد معضل

بخشید(فیروزي و  خواهد بهبود کامالً  را و اجتماعی امنیتی شرایط کاسته، جامعه در

 ).149: 1394دیگران، 

  محدوده مورد مطالعه 

عنوان یکی از شهرهاي بزرگ ایران و مرکز شهرستان اهواز و استان شهر اهواز به

درجه  48دقیقه عرض شمالی و 20درجه و  31خوزستان از نظر جغرافیایی در 

کیلومتر مربع دومین 220 دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. این شهر با مساحت40و

هشت  داراي شهر این). 86: 1393باشد(کشتکار، شهر وسیع ایران پس از تهران می

 درون در شهر این د.باشنمی ناحیه چهار یا سه داراي که هریک است شهرداري منطقه

 هايویژگی زمینه در). 145: 1393پور و همکاران، است(امان واقع اهواز شهرستان

 اهواز النشهرک که گفت توانمی شهر اهواز رشد فیزیکی و جمعیتی مسائل و انسانی

 است. در تجربه کرده را سریع جمعیتی و فزاینده رشد که است بوده شهرهایی ازجمله

رسیده است(معاونت  نفر1112021به  تقریباً اهواز شهر جمعیت 1390سال سرشماري

 استان شهري جمعیت از %33 جمعیت کل از %24) که 17: 1390ریزي و توسعه، برنامه

شده با ). براساس موضوعات مطرح145: 1393پور و همکاران، امان(دهدمی تشکیل را

فقره سرقت گزارش شده است که  23874تعداد  1393شهر اهواز در سال  110پلیس 

را در این سال  110از کل موضوعات مطرح شده با پلیس  %13,2این میزان از سرقت 

  ).168: 1394دهد(شهرداري اهواز، تشکیل می
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

  

  ): موقعیت محدوده مورد مطالعه1نقشه(

  پژوهش هايیافته

اند. اهواز گردآوري شده شهرستان آگاهی از اداره پژوهش این مورداستفاده در هايداده

، 1393تا 1390گرفته در این شهر در بازه زمانی سالهاي مسلحانه صورتتمام سرقت

فقره در  93، 1391فقره در سال  60، 1390فقره در سال 96باشند که فقره می  346

کالنتري در شهر 17اند. این تعداد سرقت از بوده 1393فقره در سال 97و  1392سال

ها را در شهر اهواز نمایش اهواز استخراج شده است که نقشه زیر پراکندگی این کالنتري

  .انددخانه کارون قرار گرفتهدهد. بیشترین تعداد آنها در بخش شرقی رومی
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  ها در سطح شهر اهواز): پراکندگی کالنتري2نقشه(

  (منبع: نگارندگان)

باشد که مرکز متوسط و بیضی می 1390به سرقت مسلحانه در سال نقشه زیر مربوط

معیار میزان پراکندگی را دهد. اندازه بیضی انحرافبه آن را نشان میمعیار مربوطانحراف

دهد. در این نقشه نقطه دهد. جهت امتداد آن نیز جهت توزیع را نشان میمینشان 

در محدوده مرکز شهر قرار گرفته  1390به سرقت مسلحانه در سال مرکز متوسط مربوط

است یعنی بیشترین میزان سرقت مسلحانه در این سال در این محدوده از شهر قرار 

شرق و از نقطه مرکز متوسط به سمت شمالدارد و توزیع سرقت مسلحانه در شهر اهواز 

معیار نیز بیانگر این امر است که سرقت غرب شهر است. محدوده بیضی انحرافجنوب

  هاي مرکزي شهر پراکنده شده است.مسلحانه در این سال در محدوده وسیعی از بخش
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

  

  1390شهر اهواز سالبه سرقت مسلحانه معیار مربوط): نقطه مرکز متوسط و بیضی انحراف3نقشه(

  (منبع: نگارندگان)

دهد. در این نقشه نقطه مرکز نشان می 1391نقشه زیر سرقت مسلحانه را در سال 

 1هاي مرکزي شهر یعنی منطقه در بخش 1391متوسط سرقت مسلحانه در سال 

دهنده بیشترین میزان سرقت مسلحانه در این سال شهري قرار گرفته است که نشان

همچنین، توزیع سرقت مسلحانه در شهر اهواز در این سال از این نقطه به باشد. می

غرب(نزدیک به جنوب) شهر است. محدوده شرق(نزدیک به شمال) و جنوبسمت شمال

به این سال در محدوده دهد که سرقت مسلحانه مربوطمعیار نیز نشان میبیضی انحراف

  وسیعی از شمال تا جنوب شهر پراکنده شده است.
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 61 ...يهاسال نیوقوع جرم(سرقت مسلحانه) شهر اهواز ب يهاکانون يبندو پهنه ییشناسا

 

  1391به سرقت مسلحانه شهر اهواز سالمعیار مربوط): نقطه مرکز متوسط و بیضی انحراف4نقشه(

  (منبع: نگارندگان)

در این نقشه نقطه مرکز  .باشدمی 1392به سرقت مسلحانه در سال نقشه زیر مربوط

غربی رودخانه کارون و در محل به سرقت مسلحانه این سال در محدوده متوسط مربوط

قرار گرفته است یعنی بیشترین میزان سرقت مسلحانه  شهري  4و 2تماس دو منطقه 

در این بخش غربی شهر قرار دارد و توزیع سرقت مسلحانه در شهر اهواز از  1392سال 

غرب(نزدیک به غرب) شرق(نزدیک به شرق) و جنوبنقطه مرکز متوسط به سمت شمال

دهد که سرقت مسلحانه در این معیار نیز نشان میمحدوده بیضی انحرافشهر است. 

  سال در محدوده نسبتاً وسیعی از شرق تا غرب شهر پراکنده شده است.
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

 

  1392به سرقت مسلحانه شهر اهواز سالمعیار مربوط): نقطه مرکز متوسط و بیضی انحراف5نقشه(

  (منبع: نگارندگان)

دهد. در این نقشه نقطه نمایش می 1393را در سال نقشه بعدي سرقت مسلحانه 

در نقطه مرکزي شهر یعنی نقطه  1393به سرقت مسلحانه در سال مرکز متوسط مربوط

شهري واقع شده است. همچنین، توزیع سرقت مسلحانه در  4و 2، 1اتصال سه منطقه 

بیضی  شهر اهواز در این سال از این نقطه به سمت شرق و غرب شهر است. محدوده

معیار نیز بیانگر این امر است که سرقت مسلحانه در این سال در محدوده وسیعی انحراف

  از شهر پراکنده شده است.
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  1393به سرقت مسلحانه شهر اهواز سال معیار مربوط): نقطه مرکز متوسط و بیضی انحراف6نقشه(

  (منبع: نگارندگان)

 1390هاي مسلحانه در بازه زمانی بین سالبه میزان جرم سرقت در پایان باتوجه

آمده دستهاي این جرم در شهر اهواز با تلفیق اطالعات بهو تعیین کانون 1393تا

  به چهار سال نقشه زیر به دست آمده است: مربوط
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

  

  معیار سرقت مسلحانه شهر اهوازهاي انحراف): مقایسه بیضی7نقشه(

  (منبع: نگارندگان)

شود پراکندگی جرم سرقت مسلحانه از نواحی این نقشه مشاهده میطورکه در همان

هاي بعدي حرکت کرده به سمت نواحی غربی شهر در سال 1390شرقی در سالشمال

هاي مرکزي شهر قرار دارند. با توجه به است. اما کل جرایم در این چهارسال در محدوده

شرقی به هاي شمالاز قسمت 1391به 1390نقشه حرکت پراکندگی جرم از سال 

باشد. همچنین، غربی به سمت جنوب شهر میهاي جنوبسمت شمال شهر و از قسمت

گیرد. سرقت تري را دربرمیمحدوده وسیع 1390در مقایسه با سال  1391سال 

محدوده کمتري را به خود اختصاص  1391در مقایسه با سال  1392مسلحانه در سال 

هاي شرقی و غربی تغییر شمالی و جنوبی به سمت محدودههاي داده است و از محدوده

کمی تغییر جهت داشته  1392به سال نسبت 1393است. همچنین، سال  جهت داده

تري از شهر شاهد جرم سرقت مسلحانه بوده به سال قبل محدوده وسیعاست اما نسبت

ل این نتیجه هاي سرقت مسلحانه در این چهارسابه مناطق شهري و نقشهاست. باتوجه

  بیشترین پراکندگی را داشته است. 6و 4، 2، 1حاصل شده است که این جرم در مناطق 
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  گیرينتیجه

جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که وقوع آن ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی 

شکنی و تجاوز که رشد آن موجب تقویت روحیه قانونايگونهسازد بهجامعه را متأثر می

گذاري حقوق مردم، اخالل در نظم و امنیت عمومی و کاهش انگیزه تولید و سرمایهبه 

 امنیت که این روزها جرایمی از یکیشود. در نزد عوامل خصوصی و عمومی می

 کشور امنیت و نظم با نوعیبه و کندمی تهدید را شهروندان روانی و اقتصادي اجتماعی،

 بازتاب که مسلحانه، سرقت یک وقوع با باشد.می مسلحانه سرقت در ارتباط است

 شهروندان بین در امنیت و سست جامعه دارد، فضاي امنیتی و... سیاسی اجتماعی،

شود. به همین دلیل مطالعه در این می متزلزل شدتبه جامعه فضاي و کمرنگ منطقه

 شد این پژوهش درصددطورکه مالحظهحوزه داراي اهمیت بسیار باالیی است. همان

باشد. در هاي وقوع جرم(سرقت مسلحانه) در شهر اهواز میبندي کانونشناسایی و پهنه

شد که شده مشخصو همچنین اطالعات گردآوري GIS افزاراز نرماین پژوهش بااستفاده

بیشتر در محدوده  1393تا  1390هاي سرقت مسلحانه در شهر اهواز در بین سال

است. درواقع، کانون وقوع جرم سرقت مسلحانه در شهر  مرکزي شهر تمرکز داشته

آمده دستبه نقشه نهایی بهباتوجههاي مرکزي شهر قراردارد. همچنین، بیشتر در بخش

هاي از قسمت 1390به سال نسبت 1391شده که سرقت مسلحانه در سال مشخص

ي جنوب هاغربی به بخشهاي جنوبهاي شمال شهر و از قسمتشرقی به بخششمال

محدوده  1390در مقایسه با سال  1391شهر حرکت کرده است. همچنین، سال 

محدوده  1391به سال نسبت 1392گیرد. سرقت مسلحانه در سال تري را دربرمیوسیع

هاي هاي شمالی و جنوبی به سمت بخشکمتري را در برگرفته است و نیز از بخش

کمی تغییر  1392به سال نسبت 1393است. سال  شرقی و غربی تغییر جهت داده

تري از شهر شاهد جرم سرقت به سال قبل محدوده وسیعجهت داشته است اما نسبت

  مسلحانه بوده است.

  پیشنهادها

توانند مؤثر واقع شوند به در پایان تعدادي از راهکارهایی که در کاهش وقوع جرم می

  شود.شرح زیر پیشنهاد می
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

 شهر در زمینه نورپردازي مناسب و تعمیر هاي طراحی منظم کالبد محله

 منظور کاهش احتمال وقوع جرم؛هاي مخروبه و... بهساختمان

 هاي شهري و لزوم اي انتظامی در محلههاي دورهدرنظرگرفتن اهمیت گشت

هاي جدید در کنترل وقوع جرایم و اکتشاف سریع آنها ازجمله استفاده از سامانه

 ه سامانه اطالعات جغرافیایی؛تجهیز سایر مراکز انتظامی ب

  ترغیب و تشویق شهروندان به تجهیزکردن منزل، خوردو، محل کار و... به موارد

 ساز محیط براي پیشگري از احتمال وقوع جرم ازجمله سرقت؛ایمنی

 منظور کاهش میزان بیکاري به این دلیل که بیکاري تالش مستمر و قاطع به

رافات اجتماعی ازجمله ارتکاب جرم سرقت یکی از عوامل گرایش افراد به انح

 باشد؛می

 هاي به کانونها در سطح شهر باتوجهانتخاب مکان بهینه براي قرارگیري کالنتري

  وقوع جرم.
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   منابع

 جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی 1388نیا، حسین؛ چلبی، آزاده(آقایی ،(

، کانادا و ایران، فصلنامه حقوق، »فلوریدا«حقوقی(انگلستان، امریکا مفهوم سرقت در چهار نظام 

 .72-45، صص2، شماره39دوره

 )بررسی سرقت در ابعاد مختلف، مشاوره و علوم تربیتی، 1379ابراهیمی، مریم؛ استبري، سعیده ،(

 .44-35، صص12النورمشکوه

 )از  استفاده با جرم وتحلیلتجزیه و نقشه )، تهیه1391افصح حسینی، فاطمه الساداتGISدوماه ،-

 .62- 50نامه شهرنگار، صص

 تطبیقی )، تحلیل1393گلی، مهناز(باغ، صفیه؛ حسینی سیاهپور، سعید؛ رزمگیر، فاطمه؛ دامنامان 

 و جغرافیا ، فصلنامهahpمراتبی سلسله تحلیل ازبااستفاده اهواز شهر در شهري خدمات توزیع

 .159-137، صص20ششم، شماره زاگرس، سال اندازچشم شهري ریزيبرنامه

 )گیري چندمعیاره کارگیري مدل تصمیم)، تبیین و به1388بیورانی، حسین؛ غفران، علیtopsis 

، 8، سال دوم، شماره2بندي مناطق مختلف شهري از منظر جرم و بزهکاري، کارآگاه، دورهبراي رتبه

 .150-131صص

 )هاي وقوع جرایم نزاع، درگیري و لیل مکانی کانون)، تح1392حسینی، سیدباقر؛ کاملی، محسن

مطالعه موردي: شهر قم، فصلنامه دانش انتظامی، –از سیستم اطالعات جغرافیایی شرارت بااستفاده

 .117- 95، صص3، شماره15سال

 هاي مسلحانه، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، )، مهاجران و سرقت13خلعتبري، عبدالحسین(؟؟

 .28-9، صص1شماره

 )بررسی عوامل مؤثر بر سرقت، فصلنامه مطالعات امنیت 1391رحیمی، مهدي؛ ادریسی، افسانه ،(

 .117- 89اجتماعی، صص

 )جرایم انواع هايکانون مکانی )، بررسی1391سجادیان، ناهید؛ شجاعیان، علی؛ کرمالچعب، حسین 

 چهارم، شماره زاگرس، سال اندازچشم شهري ریزيبرنامه و جغرافیا اهواز، فصلنامه شهر در سرقت

 .188-165، صص13

 )نامه اطالعاتی و جنایی، سال )، بررسی عوامل مؤثر بر سرقت از اماکن، پژوهش1392سجودي، عادل

 .30- 9، صص4هشتم، شماره
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 )1395ی (سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان پژوهشنامه جغرافیاي انتظام

 )هاي وقوع جرم بندي کانون)، شناسایی و پهنه1391سالمی، مهرداد؛ زهري، زهرا؛ اشرفی، علی

- 83، صص2هاي راهبردي امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شمارهشسرقت در شهر بیرجند، پژوه

102. 

 )اهواز،  شهرداري المللبین امور و عمومی )، آمارنامه کالنشهر اهواز، نشر روابط1394شهرداري اهواز

 .239ص

 هاي )، عوامل مؤثر بر سرقت1390فرد، پیمان؛ سالجقه، محمد؛ بابایی، جمشید(شیرزاد، جالل؛ فقیه

سیزدهم،  انتظامی، سال دانش )، فصلنامه1389- 1388نشده در استان کرمان(ه کشفمسلخان

 .100-65، صص2شماره

 هاي سامانه اطالعات جغرافیایی در پیشگیري و )، قابلیت1392نژاد، سیدعلی؛ نصرتی، اکبر(عبادي

- 83، صص4هاي اطالعاتی و جنایی، سال هشتم، شمارهکشف از سرقت منزل، فصلنامه پژوهش

110. 

 )تا 75 هاي اهواز سال شهر در سرقت جرم عوامل و )، علل1389عطاشنه، منصور؛ امیري، مهدي 

 ،11شماره چهارم، سال، شوشتر واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم تخصصی فصلنامه ،85

 .126-103صص

 )روسپیگري، )، تأثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به اعتیاد، سرقت و 1389علوي، حمیدرضا

 .20-5، صص2هاي تربیتی، سال دوم، شمارهاسالم و پژوهش

 )شناختی )، تحلیل جرم1394فیروزي، مصطفی؛ آقایی جنت مکان، حسین؛ پاهکیده، فریدون

 .151-131، صص30، شماره2هاي مسلحانه اهواز، مجله کارآگاه، سال هشتم، دورهسرقت

 )کالبدي مؤثر در وقوع جرم در شهر اهواز –هاي محیطی )، واکاوي، شاخص1393کشتکار، لیال

)، دانشگاه 16و15هاي از سیستم اطالعات جغرافیایی(مطالعه موردي: محدوده کالنتريبااستفاده

ریزي شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین و سیستم اطالعات جغرافیایی، گروه جغرافیا و برنامه

 .200علی شجاعیان، صشهري، استاد راهنما: ناهید سجادیان، مشاور: 

 )از )، تحلیل فضایی بزهکاري شهري بااستفاده1388کالنتري، محسن؛ قزلباش، سمیه؛ جباري، کاظم

مدل تخمین تراکم کرنل (مورد مطالعه: جرایم شرارت، نزاع و درگیري در شهر زنجان)، فصلنامه 

 .100-73، صص3نظم و امنیت انتظامی، سال دوم، شماره

 )3)، انحراف، جرم، پیشگیري، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره1392کلدي، علیرضا ،

 .72-51صص

 )رفاه پژوهشی علمی )، ارتباط بین بیکاري و سرقت در ایران، فصلنامه1389گرشاسبی، سعید 

 .423-401، صص40 شماره یازدهم، سال اجتماعی،
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