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 چكيده 

یا  و خواستهگترین معضالت کشور بخصوص در مناطق مرزی کشور بوده و رر، یکی از بزمواد مخد قاچاق

ه دولتی و ها چ در سازمان فناوری اطالعاتناخواسته خانواده های مختلفی را درگیر خود ساخته است. با رشد 

و  هکشف نمود رائم رامدل های موجود جه از داده ها، در حجم انبوبا استفاده از داده کاوی  می توان چه پلیسی،

 یری شیوهکارگ، بدر جرائم مرتبط با مواد مخدر برای جلوگیری از جرم تصمیمات مهم و حیاتی اتخاذ نماید.

ه ایانی بتواند کمک شمی  ،قاچاق مواد مخدرشناسایی افراد مستعد به  همچون داده کاوی جهت های نوین

ایی ف به شناسمختل این مقاله بر پایه مطالعات و تحقیقات وع جرائم در این حوزه نماید.ز وقکشف و پیشگیری ا

و  اخته است.پرد بلوچستان و سیستان استان در مخدر مواد قاچاق به مستعد افراد در شناساییعوامل موثر 

الگوهای  زا تفادهاس با استفاده از تکنیک های داده کاوی خواهد داد.به منظور پیشنهاد ارزیابی دقیق آن را 

 رائم مرتبط باکاهش ج در را های قضایی دستگاهپلیس و  کمک شایانی به می تواند ،ها داده در موجود پنهان

 .مایندنقاچاق مواد مخدر 

 مواد مخدر، قاچاق، داده کاویواژگان کليدی: 
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 مقدمه

ری د و نگهدامی باش به داخل یک کشور از طرف دولت ممنوع جنس و یا کاالیی که ورود یا معامله آنقاچاق عبارت است از هر 

رها و الفاصله شهوقتی نام قاچاق به زبان آورده می شود ب .باشدمشمول مجازات می  حمل آن در قانون جرم تلقی شده و و

بی ثبات  شورو کروستا ها و استان های مرزی در ذهن انسان تداعی می شود. استان هایی که بیشترین مرز مشترک را با د

کشور افغانستان و  کیلومتر مرز خاکی با دو 1210بلوچستان  پاکستان( دارند. استان سیستان و –منطقه بخصوص )افغانستان 

اچاق مواد قتان بستر کیلومتر مرز آبی در کرانه های شمالی دریای عمان دارد. مرزهای وسیع وگسترده این اس 370پاکستان و 

  ال ، قاچاق سوخت ، قاچاق مواد مخدر گردیده است. مختلف از جمله قاچاق کا

ادی مغز عملکرد غیر ع که مصرف آن باعث دگرگونی حالت های هوشیاری و است هر چیزیشامل  (Narcoticمواد مخدر )

  د .انواهد مخعوارض آن تا آخر عمر در بدن انسان  ،چنانچه اقدامی برای پیشگیری آن صورت نگیردگردد؛ و انسان می 

 ی از مراکزیکدر، دیک بودن به دو کشور تولید کننده مواد مخستان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزا

ن کشف شده و تعداد تن مواد در این استا 120ساالنه حدود به طوریکه فقط  .این بالی خانمان سوز می باشدترانزیت قاچاق 

قط جهت اخواسته و یا فمطالعات نشان داده است بسیاری از افراد نآنجایی که  ازد.شنفر می با 4000مجرمان این حوزه تقریبا 

فع این راده جهت یکی از روش های مورد استفمی گردند؛ لذا  آور مرگی امرار معاش و یا از روی کنجکاوی طعمه این سودا

زه با صوص مبارخبین المللی زیادی در تصمیمات به فعالیت در این حوزه می باشد.  معضل اجتماعی شناسایی افراد مستعد

ه م نیز توصیه گردیدنوع جر ناستفاده از داده کاوی در پیشگیری از ای و(، 2016مواد مخدر اخذ شده است ) کیگان همیلتون، 

ی وقوع جرم از پیش بین(. 2015، اوت 8، شماره 2 فنی و مهندسی جلد است )مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم،

با  ای مبارزهداده کاوی بر" سومدر فصل  و  ریق داده کاوی یکی از موضوعات پرکاربرد در عرصه کشف جرائم می باشد؛ط

 زمانوژی در ساتکنول با رشد عظیم .، داده کاوی در حال تبدیل شدن به یک ابزار مفید برای جلوگیری از قاچاق است"تروریسم

 ،اویای داده کهالگوریتم  واستفاده از ابزارها  وموجود  بانک های اطالعاتیده ها و داحجم انبوه  از میان پلیسی، می توان یها

یش بینی آن را پ کشف و الگوریتم های شناسایی و نمودهکشف آن را مدل  ماهیت پیچیده داده های مرتبط با انواع قاچاق و

ولوژی های اده از تکناستف .(1388، حسین پورو  ظمیکا) ودرم تصمیمات مهم و حیاتی اتخاذ نمنمود و برای جلوگیری از بزه یا ج

ق مواد به قاچا افراد مستعد جهت شناساییی همچون داده کاوی، نوین های به کارگیری شیوهجدید نظیر فناوری اطالعات و 

گسترش وکر شده ذعلی رغم تمام مزایای این حوزه نماید.  کشف و پیشگیری از وقوع جرائممخدر می تواند کمک شایانی به 

ری از وان پیشگیئم و تروز افزون فناوری اطالعات وارتباطات و استفاده از الگوریتم های متعدد در بحث داده کاوی وکشف جرا

ت؛ و گردیده اسنواقع  انواع قاچاق در این زمینه هنوز این شکل از فناوری مورد قبول سازمان های پلیسی وسازمان های دولتی

های  کنیکتده از به همین منظور این تحقیق سعی می نماید با استفاین زمینه مشهود می باشد. فقدان مطالعات عمیق در ا

اسایی دل جهت شنعوامل موثر بر گرایش مجرمان به قاچاق مواد مخدر را شناسایی نماید؛ و بر اساس آن یک م ،کاوی داده

 .د نمایداستان سیستان و بلوچستان پیشنهادر افراد مستعد به قاچاق مواد مخدر 

 

 

 

 

 



 

 

 پيشينه تحقيق

 
شد جرم می بافراد ماپیش بینی وقوع جرم از طریق داده کاوی یکی از موضوعات پرکاربرد در عرصه کشف جرائم از میان بزه و 

 ز دادهاا استفاده بته و  اکنون با رشد عظیم تکنولوژی در سازمان ها چه دولتی و چه پلیسی می توان حجم انبوه از داده را یاف

میمات ا جرم، تصبزه ی کاوی مدل های موجود جرائم را کشف نمود.  با استفاده ار ارزیابی داده ها می توان برای جلوگیری از

 ه می گردد .در ادامه به برخی از مطالعات گذشته  که در خصوص جرائم صورت گرفته اشار .مهم و حیاتی اتخاذ نمود 

ضایی، قای پلیسی و سایی الگوهای جرم و کشف جرایم ار  داده کاوی در سازمان ه( ، به منظور شنا1388) حسین پورکاظمی و 

ه های یچیده داداهیت پمبا بکار گیری بانک های اطالعاتی موجود و استفاده از ابزار ها و الگوریتم های داده کاوی توانستد 

ز این شف کند. ایی و کالگو های جرم را شناسا مرتبط با جرم و بزه کاری و روابط نامحسوس میان این داده ها را مدل کرده و

قوع وجرم، از  ر منطقهجرم را پیش بینی کرده و با کنترل دقیق تر نیرو ها و آرایش نظامی آنان دطریق پلیس می تواند وقوع 

روش های ی از (، با بهره گیر1388کیوان پور و همکاران ) مطالعه ایدر (1388، حسین پورو  کاظمی)جرایم پیشگیری کند 

دستانه شف پیشک، این تحقیقهوش مصنوعی و داده کاوی و تحلیل رایانه ای جرم موفق به کشف پیشدستان جرم گردیدند. در 

لید ه عنوان کب ب جرم جرم با استفاده از شبکه های عصبی  مورد بررسی قرار گرفت. در واقع تحلیل رفتار مجرم در حین ارتکا

(، در تحقیقی با 1389عالوه بر این، احمدوند و همکاران )ه است.در این تحقیق شمرده شد اصلی فرایند کشف و انتصاب جرم

با  ائل مرتبطدر مس عنوان چارچوب کاربرد های تکنیک های داده کاوی در مدل سازی جرایم،  مطالعه ای از تکنیک داده کاوی

ک ند و ییش گیری از جرائم استفاده نمودپلیس در حوزه های مختلف همچون شناسایی جرایم، پیش بینی جرایم، و پ

لگوهای پنهان جرم اداده کاوی در شناسایی و کشف (.1394 ،آخوندزادهو  احمدوند) دچارچوب کاربردی بر این اساس ارائه گردن

رائم موجود و ج( مورد استفاده قرار گرفت. با به کارگیری بانک های اطالعاتی 1391سرقت، توسط اسکندری و همکاران )

یق از وقوع ز  این طرامود تا نداده کاوی مدلی ارائه گردید تا بتوان جرم را شناسایی و کشف استفاده از ابزار ها و الگوریتم های 

 نک های اطالعاتیدر همین زمینه مطالعات دیگری با داده کاوی از  با.(1391و همکاران،  اسکندری) جرایم پیشگیری گردد

 وی ( )رحمت1392)عزیزاده کوپایی، پیچیده مرتبط با جرم و بزهکاری را شناسایی کرده استموجود، روابط بین داده های 

ینی و شناسایی ب(، به منظور جامعیت بخشی به مجموعه داده جرائم و پیش 1394ابراهیمی و همکاران ). (1393،  اکبرپور

ی موجود طالعاتری شده جرائم و بانک های اجرائم با استفاده از تکنیک داده کاوی به تحلیل و بررسی اطالعات گرد آو

م های ز الگوریتفاده اپرداختند. آنها روابط نامحسوس میان داده ها را مدل کرده و الگوهای جرم را شناسایی، کشف و با است

یتم های از الگور ر شدهیق ذکطبقه بندی، مدل بهینه ای برای پیش بینی ویژگی های جرائم ارتکابی آینده ارائه نمودند. در تحق

 (.1394، )آقایی و همکاران ه گردیدخوشه بندی در شناسایی نوع جرم روی مجموعه داده های گرد آوری شده استفاد
 2015ل در سا به منظور کشف جرم و شناسایی مجرم با استفاده از تکنیک داده کاوی، در دانشگاه فنی گاندی کشور هند

دو خوشه جرم بر  ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این روش Kتفاده از خوشه بندی میانگین روشی برای کشف جرم با اس

تجزیه و  موردKNN اساس ویژگی های جرم مشابه تولید شده و شناسایی و پیش گویی مجرم با استفاده از دسته بندی 

ناسایی مجرمین شدر کشف و  کمک شایانی WEKAتحلیل قرار می گیرد.  در این شیوه، تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از 

به ت بود از ، تحلیل جرم را که عبار (1394) عباس نژادو  یصمیر. (Kumar et al, 2015) و کاهش نرخ جرم نموده است

زارهای ه از اباستفادرا ارائه نمود. در این مطالعه کارگیری شیوه های نظامند جهت شناسایی، کشف و پیش بینی جرایم 

نموده تا  ا شناساییلگوها رای مرتبط با جرم و بزهکاری و روابط میان این داده ها را مدل کرده و اهوریتم داده کاوی، داده الگ

 .(1394، ادعباس نژو  صمیری) ایدپیش گیری نم ،تواند وقوع جرم را پیش بینی و در نهایتبوسیله نیروی پلیس بدین 
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ی پرداخته و با استفاده از داده کاو یها ستمیجرم توسط س یالگو صیعملکرد تشخ یچگونگ یبررس( ، به 1394ابراهیم زاده )

-k یخوشه بندتحقیق از  نیدر ا گردیده است. میجرا ییشناسایی برای الگوموفق به دستبابی به  یخوشه بند تمیالگور
means یریادگی کیتکن نیو همچن Semi-Supervised  اده شودد شیفزاا حیصح ینیب شیپ بیضر تااستفاده شد .

 جبران شوند یخوشه بند یها و ابزارها کیموجود در تکن یها تیکمک گرفته تا محدود زین یاز طرح وزن ده نیهمچن

  (.1394و زرین قلم لف، ابراهیم زاده )

 فته استذیرپصورت  برخی از مطالعاتی را که تا کنون در استفاده از داده کاوی در شناسایی و پیشگیری از جرائم ،1جدول 

ه ظر دارد بق در نگونه که پیداست این مطالعات به حوزه مواد مخدر تعمیم نیافته است. لذا این تحقیننشان می دهد. هما

 پردازد.ی باوکداده  یها کیو بلوچستان با استفاده از تکن ستانیافراد مستعد به قاچاق مواد مخدر در استان س صیتشخ

 
 بط با شناسایی جرائممطالعات مرتاز  یا خالصه: 1جدول 

 نتایج نویسنده / سال

 سی وشناسایی الگوی جرم وکشف جرائم از طریق داده کاوی در سازمانهای پلی 1388 حسین پورکاظمی و 

 قضایی وپیش بینی وقوع جرم

 کشف پیشدستانه جرم با استفاده از شبکه های عصبی  1388همکاران  کیوان پور و

 بردهای تکنیک داده کاوی در مدل سازی جرائم کار 1389همکاران  احمدوند و

از  کاربرد داده کاوی در شناسایی وکشف الگوی پنهان جرم ،سرقت واستفاده 1391همکاران  اسکندری و

 بانک های اطالعاتی جرائم 

 روابط بین داده های پیچیده مرتبط به جرم وبزهکاری  1393،  اکبرپوری و رحمت

ی ی هااستفاده از الگوریتم طبقه بندی ، مدل بهینه ای برای پیش بینی ویژگ 1394همکاران  ابراهیمی و

 جرائم ارتکابی آینده 

 Kروشی برای کشف جرم با استفاده از خوشه بندی  2015دانشگاه گاندی هند 
اری بزهکاستفاده از ابزارهای الگوریتم داده کاوی ،داده های مرتبط با جرم و 1394، عباس نژادو  یصمیر

 وابط میان این داده هاور

ابراهیم زاده و زرین قلم لف، 

1394 

 استفاده از الگوریتم خوشه بندی برای شناسای جرائم 

 

 روش تحقيق 

به  کاوی داده های نیکتک از استفاده با و مجرمان مواد مخدراز داده های مربوط به  دارد تانظر این تحقیق در که نجاییاز آ

 یهاداده  جموعهم ؛ لذادبرس بلوچستان  و سیستان استان در مخدر مواد قاچاق به مستعد افراد یصتشخدانش و الگویی برای 

  مرتکب 1396الی  1390 های لسا طیدر در استان سیستان و بلوچستان که مجرم حوزه مواد مخدر  700از حدود  قعیوا

 م خصوصی افراد،به منظور حفظ حریهیه گردید. ت، ستا هشد ثبت نناآ مجر به طمربو تطالعاو اقاچاق مواد مخدر شده  جرم

بر  .گردید فحذاده د هپایگااز  شناسنامه رهشما ه،ندوپر رهشما ر،پد منا ،گیادخانو منا م،نامجرمان شامل:  هویتی تطالعاا

 وقوع صل، فوضعیت مالی مجرم، مجرمجنسیت ، میزان سواد مجرم، سن مجرم، نوع جرم های: مشخصهمطالعات پیشین  ساسا

 ینی شده برای مدل سازی پیش بو تکرار جرم  جرم، دلیل ارتکاب مجرمپیشینه  وضعیت سوء، وضعیت تاهل مجرم، جرم

 گردید.



 

و  شناسایی رمنظو به ده،شذکر داده  هپایگادر  نپنها بطروا دنکر اپیددر آینده با استفاده از تکنیک داده کاوی به  مقاله ینا

  راد مستعد به مواد مخدر خواهد پرداخت.شناسایی اف یلگوهاو ا عداقو کشف

 

  گيریبحث و نتيجه
اد زان استعداد، میبررسی مطالعات گذشته نشان داد که می توان یا در نظر گرفتن برخی از مشخصه های فردی و اجتماعی افر

 الشت ه است؛ و رداختپمخدر  افراد به انجام برخی از جرائم را پیش بینی نمود. این مطالعه به طور خاص به جرائم حوزه مواد

افراد ر تدقیق  ییشناسابا استفاده از مجموعه داده ی جمع آوری شده و به کمک الگوریتم های داده کاوی، به   می کند تا

شایانی  کمکد. وبینش جدیدی به محققین این حوزه دهمطالعه ممکن است  نیا جهینت مستعد به قاچاق مواد مخدر بپردازد.

  .نمایندقاچاق مواد مخدر  کاهش جرائم مرتبط با در های قضایی تگاهدسبه پلیس و 
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