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مردمه 
تفاوتهای جغرافیاییمردماز
انسانها وتأثیرفضابر 
رویکرد رفتاری برایتبیین نحوة ادراکفضاهایشهریازسوی 
انسانگراییوساختارگرایی،دردهة5192
نظرسالمتروانییکیازرویکردهاییاستکهبه موازاتتوسعةرویکردهای 
روشهایی که
برنامهریزی شهری مطرحشد.رویکرد رفتاری معتقداست کهمردمو 
میالدی در حوزة علوماجتماعیو 
یکنند باید درکانونمطالعات شهری قراربگیرد (.)Hall, 2006: 25بههمین سببازاین
نها یک محیط راادراک م 
آ
یشود
روانشناسی فضا و مکان یاد م 
روانشناسی محیطی و جغرافیای رفتاری  
نامهای مختلفی مانند  
رویکرد با  
یاروانیاستکهگزینشوساماندهیاطالعاتحسیو

ادراکذهنیبهمعنایفرایندذهنی 

(.)Montello, 2007: 1
گونهای فعالبرعهدهدارد.پدیدة ادراک،فرایندی ذهنیاستکهطیآنتجارب حسیمعنادار
به 
آنها را 
معنابخشیبه 
یهای
ابانهای شهربرخیازویژگ 
یشوند (ایروانیوهمکاران)02 :5995،؛ برایمثال ،فرددرفرایندحرکتدرخی 
م
میپردازد .دراین
یها  
یکند و سپس به تفسیرومعنابخشیآنویژگ 
آنها بهذهنخودراگزینشم 
خیابانوانتقال 
یشوند.
ابانهایناامنادراکم 
بهعنوانخی 
ابانهایامنوبرخیدیگر 
بهعنوانخی 
ابانها 
فرایند،برخیازخی 
متناسببارویکردرفتاری،رویکردموقعیتییا موضعی 5درحوزة مطالعاتامنیت وجرمشهریگسترشپیداکرد.
براساساینرویکرد،امنیت ازلحاظذهنیوعینیبهزمینه ومحیطفیزیکیوابستهاست.نظریهوروشچیدمانفضا
یکیازنظریههای مرتبطبارویکردموضعیاستکهدرفرایندتوسعة رویکردهایرفتاریوموضعیبهمسائلشهری
یها ازسویمردمبا
وههای ادراک اینپیکربند 
ارائهشد.هدفایننظریه،تحلیلمناسباتمیانپیکربندیفضاوشی 
همپیوندی ،9میانگین عمق 4و کنترل )1در دهة  5112میالدی از سوی
شاخصهای فضایی (اتصال  ،0

استفاده از 
2

9

پژوهشگرانیمانندبیلهیلیر وژولینهنسن بود ( Hillier and Hanson, 1989; Hillier, 1998; Bill et al.,

 .)1983این نظریه را بعدها هیلیر گسترش داد و امروزه بیشتر با نام او معروف است .در نظریة چیدمان فضا تالش
سازماندهیفضایشهریبهجامعةفردگرایمعاصربرگرداندهشود.برایاینمنظور،

بهکمک 
میشودانسجاماجتماعی 

میشود.نظریة چیدمانفضاباتبعیت از
دگاههای جیکوبزاستفاده 
دگاههای لینچاستفادهشود،ازدی 
بیشترازآنکه ازدی 
دههای جیکوبز( )Jacobs, 1961: 41–42معتقداستاصلامنیت وسرزندگیشهریمحصولروش ایجادرابطه
ای 
یکندومواجهة
کنترلشدةعابرانغریبهفضاراایمنم 
بههاتوسطفضاست.دراینمیان،حضور 
میانساکنانآشناوغری 
یشود(.)Hillier and Hanson, 1989: 140براساس
چهرهبهچهرهومستقیمساکنانسببنظارتبرعابرانغریبهم 
همزمان دراینفضاها
ایننظریه،فضاهایشهریبایدبهنحوی پیکربندیشوندکهافرادغربیهوافرادساکنبتوانند 
یشود ( )Hillier, 1998: 127واینامکانرابرایکلجامعة
حاضرشوند.فضایخوب فضاییاستکهاستفادهم 
شهریفراهمکندکهبهسهولتدرفضاحرکتکند.
1. Situational approach
2. Connectivity
3. Integration
4. Mean depth
5. Control
6. Bill Hillier
7. Julienne Hanson
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روشهای گرافیکی و ریاضی برای نمایش مناسبات میان اشیای

نظریهای تحلیلی است که از

نظریة چیدمان فضا
فوقالعادة فضای شهر به
یکند.یکی از اهداف اساسیایننظریه ،درک پیچیدگی 
ختهشده و فضای شهری استفاده م 
سا 
اندازهگیری وسنجش کند ( Kitchen and Schneider,
بهعنوان یک متغیر پژوهش 
روشی است که بتواندخودفضا را 

یشود،بلکهدرصدداستالگوهایرفتاریوادراکیمردم
.)2007: 38نظریهوروشچیدمانفضاتنهابهنظریهمحدودنم 
شاخصهای

مجموعهایاز

برنامهریزیکند.نظریهوروشچیدمان
سازماندهیاینفضاهاهدایتو 

راباارائةروشیبرای
روانشناختی مانندترسواضطرابافرادبه آنفضاها
واکنشهای  

کمی رابرایتحلیلوتوصیفمناسباتمیانفضاو
روانشناسیمحیطیمکانپیشنهادشدهاست؛برایمثالمردم
یهای 
فراهممیکندوبرایتبیینمجموعةمتنوعیازویژگ 
یآورند و
یکنند،درکدامفضاهاحرکتخواهندکردوچهچیزهاییرادربارة آنفضاهابهیادم 
چگونهیکفضارادرکم 
.برایناساس،هدفپژوهشحاضراینبودکهمیزاناثرگذاریعناصرفضاییشهررا

یکنند()Montello, 2007: 4
بیانم 
روشهای آماریمانند
برادراکامنیت محیطیساکنانبافتتاریخیشهریزدبااستفادهازنظریهوروشچیدمانفضاو 
رگرسیونچندمتغیرهارزیابیوتبیینکند.بهاینمنظور،ابتدانظریههایتبیینکنندةمناسباتمیانفضاوادراکآنتشریح
شاخصهایمرتبطباآن،مانندشاخصهایاتصال،کنترل،

اندازهگیری
شدهاست.سپسروشتحلیلچیدمانفضاونحوة 
همپیوندیوعمقدربخشروششناسیپژوهشبیانشد.درگامسوم،پیکربندیفضاییبافتتاریخیشهریزدبراساس

شاخصها برنحوةادراکامنیت محیطیمردم

هریکازشاخصهای فوقتحلیلشدومیزانونحوة تأثیرهریکازاین
ساکندربافتمذکورسنجشوارزیابیشد .

مبانینظری 
یکیازویژگیهایرویکردموضعی5بهامنیتشهریایناستکهبرنقشپیکربندیفضابرنحوةادراکامنیتمحیطیو
کاهشآمار جرائمشهریتأکیدفراوانیدارد(.)Shariati and Guerette, 2017برمبنایاینرویکردبرایارتقایادراک
امنیت محلههای شهری کافی است زمینه و موقعیت فیزیکی محلههای شهری را تغییر بدهیم .رویکرد وضعی مستلزم
فرصتهایجرمراکاهشو

مدیریت ،طراحی ودستکاریمحیطبالفصل،بهطریقیسامانمندو پایداراست؛بهنحوی که
برنامهریزان شهری
میدهد ( .)Hayward, 2007; O'Neill and McGloin, 2007درواقع  
ریسک جرم را افزایش  
طرفداراناینرویکردبرایناصلتأکیددارندکهموقعیتومکانعاملقدرتمندیبرایتشویقکردنیانکردنمجرمانو
درآنهادولتها میکوشند تأمینامنیت
افزایش یاکاهشامنیتشهراست.ایندیدگاه برایجوامعمبتنیبردولتکه 
مهمترین نظریههایی
عمومیرابهخودمردمواگذارکنندتاهزینههای مالیخودراکاهشدهند،ارائهشدهاست.درادامه 
شدهاند ،بهطور مختصر معرفی
که در قالب این رویکرد و براساس تأکید بر نقش فضا در مطالعات امنیت شهری ارائه  
فضایقابلدفاعازاسکارنیومن،9نظریة پیشگیری از

یشوند.ایننظریهها شاملنظریة چشمانبازجینجیکوبز،0نظریة 
م
جرمازطریقطراحیمحیطیازکالرنسریجفری4ونظریةچیدمانفضاازبیلهیلیراست .
1. Situational approach to crime prevention
2. Jane Jacobs
3. Newman
4. Clarence Ray Jeffery
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جینجیکوبز:نظریةچشمانخیابان 

دگاههایخودرادربارةمناسباتمیانپیکربندی
جیکوبزدرکتابمرگوزندگیشهرهایآمریکایی()Jacobs, 1961دی 
بافتهای شهریبا توسعة
بهمنظور ارتقای شاخصامنیتدر 
دههای او 
فضاوادراکامنیت شهریارائهکردهاست.ای 
کاربری مختلط ،با تراکم باال و نفوذپذیر ارتباط دارد ( .)Cozens and Hillier, 2012: 197جیکوبز برخالف لینچ

5

برنامهریزان رابهارتقای ادراک
( )Lynch, 1960تنهابرموضوعنحوة درکمحیطازسویمردممتمرکزنشد،بلکه 
بهکمکتغییرمحیطشهریتشویقکرد.ازنظرجیکوبز،ویژگیبنیادینیکمحلةشهریموفقآناست
امنیت شهری 
ابانها یا
کهفردبایدامنیت وایمنیراشخصاًدرخیاباناحساسکند(.)Jacobs, 1961: 30ازنظراونظارتبرخی 
گروههای
بهویژه برای 
بهمنظور تأمینامنیت  ،
ابانها  
یکند.نظارتبرخی 
چشمانخیاباناینامکانرابرایافرادفراهمم 
بپذیر مانندکودکانوسالمندانمهماست ( )Jamme, Bahl, and Banerjee, 2018: 122–123جیکوبزمعتقد
آسی 
است،یکخیابانمطلوببایدسهشرطاساسیزیرراتأمینکند :
 .5بایدتمایزواضحیمیانفضایعمومیوفضایخصوصیوجودداشتهباشد؛
میدانیم.
آنها را عنصر طبیعی خیابان  
 .0باید چشمان خیابان به خیابان اشراف داشته باشند؛ چشمان کسانی که ما  
همچنینجهتساختمانهایمجاورخیابانیکهدارایقدرتکنترلافرادغریبهاست،بایدروبهخیابانباشد؛
پیوستهای ازسوی کاربران استفاده شود تا هم تعداد چشمان

بهطور 
پیادهرو خیابان باید به نحو مطلوب و  
 .9بخش  
تأثیرگذاربیشتربشودوهمتعدادمناسبیازمردمساکندرساختمانهایمجاورخیابانرابرایمشاهدهونظارت
پیادهروخیابانتشویقکند(.)Jacobs, 1961: 35
بربخش 

اسکارنیومن:فضاهایقابلدفاع 

قابلدفاع رامطرح
فضایقابلدفاع:مردم و طراحی در شهر پرخشونت( )Newman, 1972نظریة فضای 

نیومن در کتاب
یدهد که جامعه را نه پلیس ،بلکه افرادی که در
گونهای ارائه م 
به 
یکند و پیشنهاد تغییر ساختار محیط شهری را 
م
دگاههای
یکنند دی 
میکنند .برخی پژوهشگران مانند جفری و زام 0استدالل م 
عرصههایی خاص سهیم هستند تعریف 

همانطور که
شدهاند ( ،)Cozens and Hillier, 2012: 197اما 
فضاهایقابلدفاعنیومنعملیاتی 

جیکوبزدرنظریة 
دگاههای جیکوبزدارد؛ برایمثالجیکوبزبرافزایشتراکم
دگاههای نیومناختالفاساسیبادی 
یکند،دی 
هیلیربیانم 
یکه نیومن معتقد است افزایش اختالط
یهای شهری تأکید دارد؛ درحال 
ابانها و افزایش اختالط کاربر 
جمعیت در خی 
یشود( ;Hillier and Sahbaz, 2008: 2
یهایشهریسببافزایشمیزانوقوعجرموافزایشترسوناامنیم 
کاربر 

.)Hillier, 2004: 31نیومن معتقد استفضاهایی که احتمالبیشتریبرایمشاهدهواحتمالکمتریبرایفراردارند،
برنامههایی
آنها برای جذبجرائم بالقوهکمتراست (.)Schweitzer et al., 1999: 11ویژگیمشترکهمة  
پتانسیل  
یکنند فضای کالبدی محله را به نحوی
یشوند ،این است که تالش م 
که براساس ایدة فضاهای قابلدفاع تهیه م 
بازطراحی کنند که مداخالت پلیس برای تأمین امنیت به حداقل برسد و در مقابل ،مشارکت مردم افزایش پیدا کند
1. Lynch
2. Zahm
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یتواند پیامدهایمتفاوتیازنظرکنترل
یکند،انواعطراحیهای ساختمانم 
(.)Newman, 1972: 9نیومناستداللم 
یکنند،تشخیصمنافعمشترک
محلهها داشتهباشد.زمانیکهتعدادبیشتریازافراددریکساختمانزندگیم 
ایمنی 
یکند روحیة
یشود .به بیان دیگر او تالش م 
یافتد ،دشوارتر م 
آنها و کنترل حوادثی که در آن ساختمان اتفاق م 

بهکمک بازطراحی ساختمانها تقویت کند تا تقاضای مردم برای کنترل بیشتر فضا تقویت شود
قلمرومندی افراد را  
لدفاعبرایایجادفضاهایامنشهریبرافزایشوگسترشفضاهای
(.)Newman, 1972: 14–17نظریةفضاهایقاب 
محلهای
دروازههای  
ابانها با ایجاد 
یکند.بهاین منظور،بایدتاجاییکهامکاندارد ،دسترسیبهخی 
خصوصیتأکیدم 
درخیابان،کنترلساکنانبرمحلههاافزایشپیداکندوامکانفراربرایمجرمان

رفتوآمد
کمترشودتاباکاهشتراکم 
برنامهریزی
فضاهایقابلدفاعبرطراحیو 

بهدشواریصورتبگیرد()Hillier and Sahbaz, 2008: 3؛بنابرایننظریة

اسهایخردوایجادمحدودیتدرحرکتتأکیدبیشتریدارد.
فضادرمقی 
بهکمکیراحیمحیطی 
ریجفری:نظریةپیشییریازجرم 

نظریة پیشگیریازجرمبا طراحیمحیطیکهجفریدرسال 5195درکتابیباهمیننامارائهکرد(،)Jeffery, 1971
فضاهایقابلدفاعازدیدگاهاصولطراحیشباهتفراوانیدارد.جفریدراینکتاباستداللکردهاست که

بهنظریة 
یکنند وعواملمحیطیوبیولوژیکیرانادیده
شازاندازه برعللاجتماعیجرم تأکیدم 
جرمشناسان بی 
شناسها و 


جامعه
فرصتهاییاست

اندازهاینتیجة
یگیرند(.)Crowe, 2000: 233دیدگاهاوبراینایدةاساسیاستواراستکهجرمتا 
م
یدهد ( .)Crowe, 2000: 234نظارت طبیعی ،کنترل دسترسی،
که محیط فیزیکی در اختیار افراد مجرم قرار م 
محلهای برای افزایش امنیت است
قلمرومندی و مراقبت از خانه و محله ،چهار عامل بنیادین در طراحی فضاهای  
(.)Marzbali et al., 2012: 80–81ازمیاناینعوامل،عاملقلمرومندینقشمحوریدارد( Schuilenburg and

بیشترمیشود؛

)Peeters, 2018: 2؛ زیراهرچهحسقلمروخواهیدریکمحلة شهریافزایشیابد،نظارتبرمحله
یهای شهری،
فضاهایقابلدفاع،باکاهشتراکمجمعیت وکاهشاختالطکاربر 

بنابراینایننظریهنیزمانندنظریة 
محلهها وایجادمحدودیت درحرکتافراد ،میزانامنیت رااز نظرعینیوذهنی
جداییمیانافرادغریبهوساکنان  
میدهد .
افزایش 
بیلهیلیر:نظریهوروشچیدمانفضا 

نظریة چیدمانفضانظریهای استکهدرتقابلبانظریة فضاهایقابلدفاعوبراساسنظریة چشمانبازجیکوبزارائه
ساختمانها وچیدمان

یسازی چیدمانفضاییفضاهایمحصوردرون
شدهاست.ایننظریهوروشبرایتوصیفوکم 
فضاییخیابانهایدرونفضایشهربااستفادهازرویکردهایتوپولوژیکیمعرفیشدهاست( Koohsari et al., 2019:

یکند امنیت راباحضور
بهجای حذفافرادغریبهازفضاهایشهریتالشم 
فضایقابلدفاع ،

.)2هیلیربرخالفنظریة 
آنها درفضاهایعمومیومناسباتدوسویهمیانساکنانمحلهوافرادغریبهتأمینکند.درنظریة چیدمانفضا ،افراد

کنترلشدة افرادغریبهایمنشدهو امنیت اینافراد از
یشوند .فضانیزباحضور 
یشوند،بلکهکنترلم 
غریبهحذفنم 
یشود ( .)Hillier and Hanson, 1989: 140هیلیر براساس اصل
طریق مواجهة مستقیم با ساکنان محله تأمین م 
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بهصورت مختلط
محلههای شهری  
کنترلشدة افراد غریبه در محله ،معتقد است باید الگوی کاربری اراضی  
حضور  
بهجای
محلهها افزایشپیدا کند.درنتیجه ،
سازماندهی شودتاافرادبیشتریدرفضاحرکتکنندوتراکمجمعیت در 

ایجادمانعبرایحرکتدرفضا،بایدحرکترادرفضاتشویقوتسهیلکرد( .)Hillier and Sahbaz, 2008: 3
مقالةحاضرازروشونظریةچیدمانفضابرایتبیینوارزیابینقشپیکربندیفضابرنحوةادراکامنیتمحیطیو
سالهای اخیربراساس
پژوهشها کهدر 

؛ازاینرو درادامة اینبخشبهبرخی

وقوعجرائم شهریاستفادهکردهاست
همپیوندی
یشود .نوبانی و وین من ( )0221با بررسی مقدار اتصال و  
شدهاند ،اشاره م 
این نظریه و روش انجام  
تهای وقوع جرم درشهرایپسیالتی 5آمریکادریافتند ،مقداراتصالبیشتر (تقویتهمسایگیونظارتمحلیبر
موقعی 
رابهدنبالداردومقداراتصالکمشبکة ارتباطیسبب وقوع
بهعنوان یکویژگیمحلی)امکانوقوعجرمکمتر 
خیابان 
همپیوندی،عمقو انتخابدر
جرمبیشتراست.متیجوسایتین( )0254بامطالعة رابطة سرقتاز منزلباویژگیاتصال ،
مقیاسمحلیوکالندرشهرنیوهیون0درآمریکانشاندادرابطةویژگیعمقدرمقیاسمحلیوخطرسرقتمعنادارو
احتمال سرقت در موقعیتهای منزوی از مسیرهای اصلی محله بیشتر است .همچنین همبستگی متغیر اتصال شبکة
بپذیر بهسرقتاز منزل ازاتصالقویبرخوردارهستند و
یدهد نقاطآسی 
ارتباطی باخطرسرقتمعناداراستونشانم 
یدهند .همبستگی متغیر
آنها قرار م 
برای سارقان جذابیت بیشتری دارند؛ زیرا فرصت بیشتری برای فرار در اختیار  
همپیوندیوانتخابمحلیباخطرسرقتمعنادار،اماضعیفاست.وووهمکاران()0251بهبررسیارتباطچیدمانفضا

ابانها،حجم
آنها،نوعو طولخی 
وسرقتازنواحیمسکونیدریکیازشهرهایچینپرداختند.براساسمطالعات 
یپذیرند وبادزدیدر
ترافیک،نوعوسایلنقلیه و سرعتترافیکازجملهمتغیرهاییهستندکهازچیدمانفضاتأثیر م 
نواحیمسکونیارتباطدارند .سامرس و همکاران ( )0259باکاربردروشچیدمانفضابهاین نتیجه رسیدند که سطح
یدهدکهدرآنخیابان حداقل یک جرماتفاقبیفتد .در مقابل،
همپیوندی یکخیابانایناحتمالراافزایشم 
فراوانی از 
همبستگیدارد.ناو 9وهمکاران ( )0251باتبیینروابطعناصرچیدمانفضاو
بهطور معکوس با وقوع جرم 
متغیراتصال 
همپیوندیکلیومیزاناضطرابمردمدرفضاهایباز
میزاناضطرابمردمدرفضاهایبازعمومینشاندادندکهمیان 
)بابررسیجرموجنایتدرفضایشهریبهکمک ابزار

عمومیرابطة معناداریوجوددارد.دانشپوروفخاری(5912
استفادهکننده از

یتواند سبب افزایش ،کاهشیا رفع احساسترسدرافراد
طراحیشهرینشاندادند کهشکلشهرم 
جنبههای ادراک امنیتدرشهرکرجنشانداد
فضاباشد .بقایی()5915باتحلیل روابطمتغیر اتصال شبکة ارتباطی با 
روابطمیاندرجةدسترسیمعابربابهبودادراکامنیتافرادمعناداراست؛بهبیاندیگر،میزانادراکامنیتساکنانیک
یکند.پیوستگر و همکاران()5912به این نتیجه رسیدند که
محلهباافزایشدسترسیمسیرهایآنمحلهافزایشپیدام 
شهروندانبهدلیلادراکذهنینامطلوبدربارة برخیازفضاهایپارکاللهدرشهرتهران ،ازحضور در اینفضاها

محلههای شهری در
یکنند.معروفیوجعفری()5919بامطالعة تطبیقی نقشپیکربندی وچیدمان فضایی  
اجتنابم 
همپیوندیبیشترومیانگینعمقکمتر،
میزاناحساسامنیتساکناننشاندادندمعابرمنزویدرمقایسهبامعابردارای 
1. Ypsilanti
2. New haven
3. Knöll
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بهویژهپیاده)درسطحمعابربامتوسطارزشعمق
امنیتکمتریازنظرساکناندارند.جریانحرکتونظارتبهترافراد( 
پایین و بهاصطالح همپیوندتر ،عامل اصلی بهبود نحوة ادراک امنیت از سوی افراد است .درمجموع ،نظریه و روش
وههای ادراکیمتأثرازفضامانند
چیدمانهمبرایتبیینالگوهایرفتاریمانندرفتارهایمجرمانهوهمبرایتبیینشی 
یشود .
ادراکامنیتاستفادهم 

روشپژوهش 
روشچیدمانفضا 

مجموعهایازمفاهیمومتغیرهایکمیبرایدرکپیکربندیفضاهایشهریمبتنیاست.

روششناسیچیدمانفضابر

همپیوندی محلی ،متغیر کنترل و متغیر عمق هستند
همپیوندی کلی ،متغیر  
این متغیرها شامل متغیر اتصال ،متغیر  
گرههایی است که
( .)Shatu, Yigitcanlar and Bunker, 2019: 39منظور از متغیر اتصال در نظریة فوق ،تعداد 
یشوند (.)Jiang et al., 2000: 163–164متغیراتصال
گرهای خاصدریکگرافاتصالوصل م 
بهطور مستقیم به 
یشود :
براساس رابطة 5محاسبهم 
≅K

( )5

Cj

یشوند ( Jiang et al.,
بهطور مستقیم به گرهای خاص متصل م 
گرههایی است که 
 kدر رابطة  ،5نمایندة تعداد 

.)2000: 163–164
اندازهگیری کیفیت فضا ،معموالً درمقابلمفهومجداییوانزوای0
بهعنوان یکی دیگر از متغیرهای  
همپیوندی کلی 5

همپیوندی یکفضاعمقنسبیآنفضاراازتمام
یرود .مقدار 
کلآنفضابهکارم 

یکبخشازفضادرمقایسهبا 
همپیوندیکلیمیزان
یدهد(.)Hillier et al., 1987: 364بهبیاندیگر،شاخص 
فضاهایدیگردریکگرافنشانم 
همپیوندی ،مفهومی توپولوژیک است و
یدهد؛ بنابراین 
دسترسییکخطرابهکلخطوطموجوددریکشبکهنشانم 
یشود( :)Jiang et al., 2000: 164
براساستقارننسبی(9)RAمحاسبهم 
( )0

)2(MD i 0 1
n02

≅ RA

نیزنشاندهندةتعدادکلفضاهادریک

 MDدررابطة 0بیانگرعمقمتوسطفضاهاازیکفضایمعیناست n .
همپیوندی کلی که اندازة دسترسی یک فضا را به کل فضا مشخص
همپیوندی محلی 4برخالف میزان  
گراف است  .
یکند (.)Jiang et al., 2000: 164این
اندازهگیری م 
میکند،میزاندسترسییکفضارابهبخشخاصیازکلفضا 

یشود؛ زیرابسیاریازشهرهاچندمرکز
همپیوندی کالنبرایتحلیلپیکربندیفضااستفادهم 
شاخصدرکنارشاخص 
همپیوندی محلی با
یکند؛ بنابراین تحلیل  
همپیوندی کلی تنها یک مرکز را شناسایی و برجسته م 
دارند ،اما شاخص  
همپیوندی محلی
همپیوندی محلی مورد نیاز است ( .)van Nes, 2014: 241–242معموالً  
استفاده از یک شعاع  
1. Global integration
2. Separation
3. Relative asymmetry
4. Local integration
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همپیوندی محلییکخط،آنبخشازخطوطوارد
یشود؛ بهبیان دیگر،برایمحاسبة  
براساسقاعدة  R=3محاسبهم 
یشوند کهحداکثرسهتغییرجهتازخطاصلیداشتهباشند( .)Chiang and Li, 2019: 206–207شاخص
محاسبهم 
بهدست
کنترل 5برای یک خط محوری از مجموع عکسمقدار اتصال یا پیوستگی خطوط همسایگی مرتبط با این خط 
یشود( .)Jiang et al., 2000: 164
یآیدوبارابطة9محاسبهم 
م
1

( )9
j

n

C

j 01

≅

i

Ctrl



نیزنشاندهندة

یشوندCj .
بهطور مستقیم به گره  iمتصل م 
گرهها یاخطوطی است که 
 Nدررابطة 9نمایانگر تعداد 
بهعنوانیکیدیگرازشاخصهای
یشود.شاخصعمقنیز 
بهطور مستقیم به گره iمتصلم 
مقدار اتصال گره  jاست که 
آنها عبور کنیم تابه فضاهای دیگر برسیم ( Jiang et al.,
نشاندهندةتعداد فضاهایی است که باید از 
چیدمانفضا 

همپیوندی یکفضابیشتر باشد،آن فضا
رابطهایمعکوس دارد؛ یعنیهرچهمیزان 
همپیوندی 
.)2000: 164عمق با 
عمق کمتری دارد.اگر

کوتاهترین فاصلهمیاندونقطة  i, jدرگراف  Gباشد ،مجموععمقگره  iبرابربا
نمایانگر  

مجموع فواصل آنگرهاست :
( )4

ij

 D ≅ D
i

یشود :
میانگینعمقبرایگرهiنیزبراساسرابطة1محاسبهم 
( )1
بیانکنندةمیانگینعمقگره،i
دررابطة   MD،1

ij

d

m

j ≅1

n 01



≅

i

 MD

کوتاهترین فاصلهمیاندوگره iو jاستو n
نشاندهندة 
 

گرههاییکگرافاست( .)Jiang et al., 2000: 164
تعدادکل 
بهعنوانمتغیرمستقلبرنحوةادراکامنیتمحیطیساکنانبافت
درپژوهشحاضر،نقششاخصهایچیدمانفضا 
بهعنوانمتغیروابستهارزیابیشد.برایسنجشنحوةادراکامنیتمحیطیساکنانبافتتاریخیشهر
تاریخیشهریزد 
یزد از دو گویة نحوة امنیت خیابانها در شب و نحوة ادراک امنیت خیابانها در روز در قالب پرسشنامه و طیف
نهای لیکرت استفاده شد .همچنین برای سنجش میزان روایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.
پنجگزی 

مقدارآلفایکرونباخبرایپرسشنامة مذکور 2/11بود.برایسنجشرابطة متغیرهایمستقلووابستهازمدلرگرسیون
نرمافزاری  ARC GISومدلرگرسیونمعمولی استفادهشد.همچنین تحلیل
وزندار جغرافیایی()GWRدرمحیط 

دادههایپژوهشنیزاز
بهکمکآزمونX2صورتگرفت.برایتحلیلنحوةتوزیعنرمال 
وضعیتادراکامنیتاجتماعی 
نرمافزار Auto CADو برای محاسبة
آزمون کولموگروف-اسمیرنف 0استفاده شد .برای ترسیم خطوط محوری 9از 
نرمافزارهایUCL DepthmapوMindwalkاستفادهشد.با توجه به نوعپژوهش،ابتدا با
شاخصهایچیدمانفضا از 

نرمافزاری  Mindwalkنقشة محوریتولیدشدهاصالحشد.
فراخوانی نقشة خطی(شبکة ارتباطی)شهریزد بهمحیط 
1. Control
2. Kolmogorov–Smirnov
3. Axial lines
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همپیوندیمحلی،عمق،کنترلواتصال)در بافتتاریخیاینشهربا
همپیوندیکلی ،
شاخصهایچیدمان فضا ( 

سپس
نرمافزارDepth Mapمحاسبهشدند .
استفادهاز 

جامعةآماریموردمطالعه 
جامعةآماریپژوهششاملساکنانباالی 51سالدربافتتاریخیشهریزدبود.اینبافتباجمعیتیبیشاز21.142
نفرو بامساحت  5011/52هکتار (سازمانشهرداریشهریزد)5911 ،شاملمحلههای قدیمی شهریزد است.براساس
تقسیماتشهرداریشهریزد،اینناحیهاز  1محلة اصلیو 41زیرمحلهتشکیلشدهاست(شکل .)5برای محاسبة
نمونهگیری تصادفی استفاده
نمونهها از روش  
حجم نمونه از فرمولکوکران 5با سطح اطمینان  11درصد وبرای انتخاب  
ارائهشده از سوی شهرداری شهر یزد در سال  5911حدود  21.142نفر جمعیت
شد.ناحیة موردمطالعه براساس آمار  
بهصورتتصادفیانتخابوازنظرنحوةادراکامنیت
بهعنواننمونه 
آنهابراساسفرمولکوکران 
داشتکه915نفراز 
محیطیارزیابیشدند(جدول .)5

شکل.9معابرموردمطالعهدرناحیةبافتتاری یشهریزد 

1. Cochran
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جدول.9ایالماتتوصیفیپاس یویان 


جنسیت 

توزیعسنی 

تحصیالت 

ایالماتتوصیفی 
مرد 
زن 
02-51سال 
42-02سال 
22-42سال 
22سالوبیشتر 
زیردیپلم 
وفوقدیپلم 
دیپلم 
لیسانسوباالتر 

درصدفراوانی 
 15/9
 41/9
 01/9
 92
 45/9
 0/2
 54
 41/9
 99/9



شغل 

مدتاقامت 

ایالماتتوصیفی 
درحالتحصیل 
کارمند 
آزاد 
خانهدار 

بیکار 
کمتراز5سال 
1-5سال 
52-1سال 
بیشتراز52سال 

درصدفراوانی 
 91
 02
 50
 59
 52
2
 42
 05
 09


یشوند،ضروریاستمتغیرادراک
عارضههایخطیمحاسبهم 

شاخصهایچیدمانفضابراساس

باتوجهبهاینکه 
امنیت محیطینیزبراساسهمینخطوطارزیابیوسنجششوندتابتوانرابطةمیانمتغیرهایمستقلووابستةآزمون
بهعنوان خطوطنمونهبااستفادهازفرمولکوکران
رگرسیونموزونجغرافیاییرامحاسبهکرد.بههمیندلیل 99،خط 
بهطور مساویدر 99معبرانتخابشده برایارزیابیادراکامنیت محیطیتوزیعو
انتخابشدند.سپس 915پرسشنامه  
تکمیلشدند.معابرمنتخبدرشکل5بارنگقرمزقابلمشاهدهاست .

افتههایپژوهش 
ی 
ارزیابیادراکامنیتمحیطی 

آنها خواستهشدنحوة ادراکخود
بهمنظور ارزیابینحوة ادراکامنیت محیطیافرادساکندربافتتاریخیشهریزداز 

راازامنیت خیابانها درشب(ساعت 1شببهبعد)وروز ،درقالبطیفلیکرتبیانکنند.سپسوضعیت کلی بافتاز
تکمتغیره ارزیابیشد.باتوجهبه جدول،0ادراک امنیت
یدو  
بهکمکآزمونمربعخ 
نظرنحوة ادراکامنیت محیطی  
میآید.
بهشمار 
نترازحدموردانتظاراستواینتفاوتبهلحاظآماریمعنادار 
مشاهدهشدهساکنانبافتپایی 

محیطی
تکمتغیرهبرایارزیابیادراکامنیتمحیطیدربافتتاری یشهریزد
خیدو 
جدول.6آزمونمربع 

متغیر
ادراکامنیتمحیطی

خیدو 
میزان 
 495

درجةآزادی 
9

سطحمعناداری 
 2/22



کسبشدة معابرازنظرشاخصادراکامنیت  52وحداکثرامتیاز 12است.میانگین امتیاز کسبشدة
حداقلامتیاز  
معابرازنظراینشاخص 02،ومقدارانحرافمعیار 1/92،است 10/5.درصدخطوط( 91خطازمجموع 99خط)امتیاز
کمترازمیانگیندارند.
شاخصهایچیدمانفضا 

ارزیابیبافتتاری یشهریزدبراساس

تحلیل ساختار فضایی بافتتاریخینیازمند تهیة نقشةخطوط محوری از فضاهای باز شهری است.نقشة محوریبراساس
یشود.شکل 0نقشة خطوطمحوریبافتتاریخیشهریزدراکهبارنگقرمز
طوالنیترین خطدیدودسترسیایجادم 
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همپیوندیرادارند.
همپیوندی و خطوططوسیکمترینمقدار 
یدهد.خطوط قرمزبیشترین ارزش 
شدهاندنمایشم 
مشخص 
همپیوندی باالتردرمرکزبافتبیشتراست وبا حرکتبهسوی شمال و شرقبافت،ازمقدار
فراوانی خطوطبامقادیر  
بهصورتنرمالاست؛بهنحویکهمیانگین
همپیوندیکلی 
همپیوندیکلیکاستهمیشود.توزیعخطوطبراساسشاخص 

همپیوندی کلیخطوطبرابر،2/14مدبرابربا 2/19ومیانهبرابربا 2/12ومقدارانحرافمعیاراینشاخص2/05
شاخص 
همپیوندی کلیتوزیعنرمالیدارد.تحلیلپیکربندیفضاییبافتتاریخی
است.بهبیان دیگر،بافتفرسودهازنظرمقادیر 
ابانهایی مانندقیام ،امام خمینی ،سیدگلسرخ و سلمانفارسیدسترسی
یدهد بخشمرکزیبافتوخی 
شهریزدنشانم 
بخشهادارند.ارتباطمستقیماینمحدودهبامعابراصلی،بهویژهبخشیازمحوراصلیشمالی-جنوبیشهر
بیشتریازسایر 
یدهد .
یشودودسترسیآنرابهنقاطشهریافزایشم 
همپیوندیاینمحدودهم 
یزدسببافزایش 
همپیوندی محلی رانیز
همپیوندی کالن ،
پیشتر گفتهشد،درارزیابیپیکربندیفضابایدافزونبر 
همانطور که 

بهجاییکمرکز،
تهایاقتصادیاستو 
بهویژهزمانیکهناحیةموردمطالعهدارایتراکمفعالی 
محاسبهکرد(شکل)9؛ 
تهایاقتصادیواجتماعیاست،بهتراست
چندینمرکزدارد.باتوجهبهاینکهبافتتاریخیشهریزددارایتراکمفعالی 
یدهد
همپیوندیمحلیبرایبافتمحاسبهشود.محاسبةاینشاخصنشانم 
همپیوندیکلی،شاخص 
افزونبرشاخص 

تقاطعبعثتکهتقاطعچندمحورمهمدربافتتاریخیشهریزداست،جزءهمپیوندترینمحورهادرمقیاسمحلیاست.

محورهایشمالبهجنوب ،شاملخیابانانقالب،قیامومحورهایشرقبهغربشاملخیابانهای سید گلسرخ،امامو
ناهمگنترازشاخص

همپیوندیمحلی
دادههایمربوطبهشاخص 
بلوارامامجعفرصادقاست.باتوجهبهشکل،9توزیع 
همپیوندی محلی،5/19مد ،5/21میانه 5/09ومیزانانحرافاستاندارداین
همپیوندی کلیاست.میانگینشاخص 

نشانمیدهد .

شاخص2/19استکهتوزیعنرمالاینمتغیررادرناحیةموردمطالعه
یکیدیگرازشاخصهای استفادهشدهدرارزیابیپیکربندیفضاییبافتمورد مطالعه،شاخصاتصالاست.باتوجه
بهشکل ،4بیشترینمقادیراتصالمربوطبهتقاطعدومحوراصلیشمالی–جنوبیوشرقی–غربیشهراست.بهبیان
همجوار بامعابراصلیوشریانیوکمتریناتصاالتمربوطبهبخشجنوبی
دیگر ،بیشترینمیزاناتصالبهبخشهای  
بافتاست .حداکثرمقدار اتصالدربافتموردنظر 21است.میانگینشاخصاتصالبرایبافتتاریخی،0/91مد،0
میانه0وانحرافمعیاراینشاخص0/49است.
میانگینعمق ،یکیدیگرازشاخصهای کلیدیدرنظریهوروشچیدمانفضاست.باتوجهبهشکل  ،1میانگین
همپیوندی کلیبیشتری
بخشهای ازبافتکهشاخص 
کمترینعمقمربوط بهمرکزبافتوبرابربا 2/21است؛ یعنی 
دارند،دارایمیانگینعمقکمتریهستند.میانگیناینشاخصبرایخطوطبافت ،55/15مد ،1میانه  55/41ومیزان
انحرافمعیار  0/25است.میانگینعمق 12درصدخطوطبافتکمترازمیانگینکلخطوطاست.باتوجهبهشکل ،1
یشوند .میزان
فضاهاییکهبیشترین میانگینعمقرادارند ،فضاهایمنزویهستند و بیشتردرحاشیة بافتمشاهدهم 
یکند .اینامرناشیاز شبکة ارتباطی ارگانیکبافت
شاخصمیانگینعمقباافزایشفاصلهازمرکزبافتافزایشپیدام 
یکند.پیچیدگی معابر باافزایش میزان
امکانپذیرم 
بهسختی 
استکهدسترسیبخشهایحاشیهایآنرابهمعابراصلی 
ییابد.پیچیدگیفضابرایفضاهاییکهباهدفتوسعة
آنها کاهشم 
یشود و میزاندسترسی به 
عمق فضابیشتر م 
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یشوند ،شاخصی مطلوب است ،اما از نظر شاخصهای امنیت محیطی میتواند شاخصی نامطلوب
گردشگری ایجاد م 
باشد،زیرادرجةنفوذپذیریفضاونظارتاجتماعیباافزایشعمقوافزایشپیچیدگیفضاکاهشم 
ییابد .

شکل.6ه پیوندیکلیبافتتاری یشهریزد 

شکل.3ه پیوندیمحلیبافتتاری یشهریزد 

شکل.6شاخصاتصالدربافتتاری یشهریزد 

رحیمیوهمکاران:تبییننرشپیکربندیفضابرنحوةادراکامنیتمحیطیدربافتتاری یشهریزد
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بهطورکلی،هرچه مقدارشاخصکنترلیکفضا
شاخصهایتحلیلچیدمانفضاست .

شاخصکنترلیکیدیگراز
انتخابهای بیشتری برای حرکت از یک بخشفضا به بخش دیگربرایافراد وجوددارد .با توجهبه

بیشتر باشد ،امکان
شدهاند،بیشترینامتیازمربوطبه
شکل،2دومحوراصلیشمالی–جنوبیومحورشرقیبافتکهبارنگقرمزمشخص 
یدهند ،بهتر است احتمال
این شاخص را دارند .از آنجا که این محورها جهات اصلی حرکت را تحت پوشش قرار م 
سلسلهمراتب معابرشهر

گزینش این محورها از سوی افراد بیشتر باشد.همچنین محورشمالی–جنوبی ومحورشرقی در
یشوند .همین
یزد جزءخیابانهای شریانی درجهدو(خیابانهایی باپهنای 41-94متر)وتوزیعکنندة اصلیمحسوبم 
یشود این خیابانها با احتمال بیشتری از سایر خیابانها برای حرکت انتخاب شوند .میانگین شاخص
ویژگی سبب م 
کنترلبرایبافت،2/11مد،5میانه2/91وانحرافمعیار5/04است .

شکل.5میزانمیانیینمم دربافتتاری یشهریزد 

شکل.0میزانشاخصکنترلدربافتتاری یشهریزد 
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تأثیرپیکربندیفضابرنحوةادراکامنیتمحیطی 
بهمنظور سنجش میزان تأثیرگذاری هریک از شاخصهای چیدمان فضا بر ادراک امنیت محیطی
در پژوهش حاضر  ،
بهمنظور
ساکناندربافتتاریخیشهریزدازمدلرگرسیونجغرافیاییموزونومدلرگرسیونمعمولیاستفادهشد .
اندازهگیری شد.باتوجهبهجدول،9
دادهها بااستفادهازآمارة کولموگروف–اسمیرنف 
انجاممدلاول،ابتدانحوة توزیع 
دادهها توزیع
میزانمعناداریحاصلازنتایجآزمونکولموگروف-اسمیرنفبرایشاخص،بیشتراز 2/1است؛ بنابراین 
آنهاراواردمدلرگرسیونجغرافیاییموزونکرد .
یتوان 
نرمالیدارندوم 
با توجه به جدول  ،4ضریب تعیین ( )R2حاصل از مدل رگرسیون موزون جغرافیایی  2/92است .به بیان دیگر،
یکنند.دامنة
شبینیم 
متغیرهایچیدمانفضا2/92یا92درصدازواریانسادراکامنیت محیطیساکنانرابرآوردوپی 
مقدارضریبتعیینبینصفرتا 5نوسانداردوهرچهاینمیزانافزایشپیداکند،بهمعنایآناستکهمتغیرهای
یتوانند مقدارتغییردرمتغیروابستهرابهترتبیینکنند.باتوجهبهجدول،4استفادهازمدلرگرسیونچندمتغیرة
مستقلم 
یدهد.براساس
لشدهرانشانم 
معمولیدرمقایسهبامدلرگرسیونجغرافیاییموزونمقادیرباالتریازR2وR2تعدی 
شبینی
مدلرگرسیونچندگانةمعمولی،متغیرهایچیدمانفضا2/15یا15درصدازواریانسادراکامنیتمحیطیراپی 
یدهد  قدرت متغیرهای مستقل در معادلة رگرسیون چندمتغیرة معمولی بیشتر از معادلة
یکنند .این مقادیر نشان م 
م
رگرسیونجغرافیاییموزوناست.
جدول.3نتایجآزمونکولمورروف-اسمیرنف 

شاخص 
همپیوندیکلی 

همپیوندیمحلی 

اتصاالت 
میانگینعمق 
کنترل 
ادراکامنیت 

کلمورروف–اسمیرنف 
2/41
2/41
2/40
2/95
2/94
2/42

دادهها 
نوعتوزیع 
نرمال 
نرمال 
نرمال 
نرمال 
نرمال 
نرمال 

معناداری 
 2/11
 2/99
 2/11
 2/95
 2/91
 2/11

جدول.6ضرایبمدلرررسیونجغرافیاییموزوندربافتتاری یشهریزد

مجموعمربعات

یلشدهR2
مردارتعد 
مردارR2
مدلرررسیون 
یمانده 
باق 
 9292/14
 2/91
 2/92
مدلرگرسیونچندمتغیرةجغرافیاییموزون 
 0421/94
2/49
 2/15
مدلرگرسیونچندمتغیره 
همپیوندیمحلی،اتصال،کنترل،میانگینعمق 
همپیوندیکلی ،
متغیرمستقل :
متغیروابسته:ادراکامنیتمحیطی 

سطح
معناداری 
2/22

یدهد.باتوجهبهضرایب
جدول 1سهمهریکازمتغیرهایمستقلدرمعادلة رگرسیونچندگانة معمولیرانشانم 
همپیوندی محلی
همپیوندی کلی ،میانگین عمق ،اتصال و  
یتوان گفت متغیرهای  
استانداردشده  Betaدر جدول  1م 
به لحاظ آماریمعنادار
بهترتیب بیشترینسهمتأثیربرمتغیرادراکامنیت محیطیدربافترادارندومیزاناینتأثیر 
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است.باوجوداین،باتوجهبه جدول،1رگرسیونمجموعمتغیرهایچیدمانفضابرمتغیرادراکامنیت محیطیدارای
معناداریآماریدرسطح2/22است .
شاخصهایچیدمانفضادرمدلرررسیونچندمتغیرةمعمولی

جدول.5سه 

ضریباستاندارد

مدل

ضرایبB

خطایاستاندارد

)(Constant

-14/22

24/24

t

Beta

سطح
معناداری

-5/41

2/54

اتصال

2/41

2/55

2/11

4/29

2/22

کنترل

2/01

2/05

2/02

5/51

2/09

میانگینعمق

4/92

0/11

2/12

5/29

2/252

همپیوندیکلی


11/01

09/20

5/91

0/59

2/29

همپیوندیمحلی


9/49

5/19

2/49

0/09

2/20

1

متغیروابسته:ادراکامنیتمحیطی


شکل 9نحوة توزیعفضاییمقدارآمارة ضریبتعیینجغرافیایی()Local R2رادربافتتاریخیشهریزدنشان
یشوند،
رههای خاکستریدیدهم 
یکند.مقادیرکمکهدرشکل 9بادای 
یدهد.مقداراینضریببینصفرتا 5تغییرم 
م
نشاندهندة رگرسیون قوی
یشوند  ،
نشاندهندة مدل رگرسیون ضعیف و مقادیر بیشتر که با رنگ قرمز دیده م 

متغیرهاست .

شکل.6مردارضریبتعیینجغرافیایی()local R2دربافتتاری یشهریزد 
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همپیوندی محلی،کنترل و میانگین
همپیوندی کلی ،
هرچقدریکخیابانوضعیت مطلوبتری راازنظراتصال ،
انتری از سوی ساکنان بافت ادراک شوند،
بهشکل نمای 
شاخصها  

عمق برای ساکنان مجاور خود داشته باشد و این 
یدهد
یتوان گفتمدلرگرسیوندرآنخیابانتوانتبیینیبیشتریدارد.ضریبتعیینجغرافیاییدرشکل 9نشانم 
م
شبینیدرقسمتشرقیبافتاست.ضریبتعیینجغرافیایی
شبینیمدلدرقسمتغربومرکزبافتمطلوبترازپی 
پی 
آنهاست،با
استخوانبندیبافتوابستهبه 

یدهند و
برایخیابانهایاصلی،کههمانخطوطمحوریبافتراتشکیلم 
رههایسبزنشاندادهشدهاست .
دای 

جهریری 
نتی 
ارزیابیوسنجشنقشپیکربندیوچیدمانفضابرنحوةادراکامنیتفضاهایشهری،یکیازموضوعاتیاستکهدر
برنامهریزان شهریقرارگرفتهاست .همچنین مطالعاتتجربیبرایارزیابیاینمناسبات
سالهای اخیرموردعالقة  

بهکمک
براساس نظریههای متفاوتی مانند نظریة چشمان خیابان ،نظریة فضاهای قابلدفاع ،نظریة پیشگیری از جرم  
طراحی محیطی و نظریة چیدمان فضا در حال گسترش است .با توجه به اهمیت موضوع ،در مقالة حاضر تأثیر
شاخصهای چیدمان فضا برنحوة ادراک امنیت محیطی ساکنان بافت تاریخی شهر یزد با استفادهاز نظریه و روش

چیدمان فضا و روش رگرسیون جغرافیایی موزون و روش رگرسیون چندمتغیر معمولی سنجش و ارزیابی شد .نظریة
میدهد
یدهد.نتایجپژوهشحاضرنشان 
چیدمانفضاامنیتفضاهایشهریرابا افزایشامکانحرکتدرفضاارتقام 
نتر ازحدمطلوبقراردارد.همچنین ارزیابی
بافتتاریخیشهریزدازنظرنحوة ادراکامنیتمحیطیدرشرایطپایی 
همپیوندیکلیومحلیباحرکتازمرکز
میدهدمیزانشاخصهای 
بافتمذکورازنظرشاخصهایچیدمانفضانشان 
یتوان گفت بیشترین میزان اتصال مربوط به
یکنند .از نظر شاخص اتصال نیز م 
بافت به پیرامون آن کاهش پیدا م 
شدهاند وکمتریناتصاالتبهبخشجنوبی
همجوار بامعابراصلیوشریانیاست کهدرمرکزبافتواقع 
بخشهای  
مییابدافزایششاخصعمقدر
بافتمربوطاست.درمقابلشاخصعمقباحرکتازمرکزبافتبهپیرامونآنافزایش 
بخشجنوبیوپیرامونیبافتناشیازساختارارگانیکشبکة ارتباطیبافتمذکوراست.ارزیابیمنطقة مورد مطالعهاز
شانمیدهد،محوراصلیشمالی-جنوبیومحورشرقیبافت ،بیشترینامتیاز رادارندکهاینامر

نظرشاخصکنترلنی
بیانمیکند احتمالگزینشاینمحورها ازسویافراد بیشتر ازسایرخطوطشبکة ارتباطی است.تحلیلوارزیابیبافت

شاخصها

نشانمیدهد این

شاخصهای چیدمانفضابرنحوة ادراکامنیتمحیطیساکنانبافت

مدنظرازنظرتأثیر
یتوانند براساسروشرگرسیونجغرافیاییموزون 92درصدوبراساسروشرگرسیونچندمتغیرةمعمولی 15درصد
م
واریانستغییردرادراکامنیتمحیطیراتبیینکنند.مقدارBدرمدلرگرسیونچندمتغیرةمعمولیاینموضوعراتأیید
محلیوکنترلبهترتیببیشترینتأثیررابر

همپیوندی 
همپیوندی کلی،میانگینعمق،اتصال ،
شاخصهای  

یکند که
م
روانشناختی ساکنانبافتدارند.همچنین براساسارزیابیتأثیرشاخصهای چیدمانفضابرنحوة ادراکامنیت
امنیت 
مطلوبتریراازنظر

یتوانگفتهرچقدریکخیابانوضعیت
محیطیبااستفادهازروشرگرسیونموزونجغرافیاییم 
همپیوندیمحلی،کنترلومیانگینعمقبرایساکنانمجاورخودداشتهباشدواینشاخصها
همپیوندی کلی ،
اتصال ،
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افتههای
انتریازسویساکنانبافتادراکشوند،مدلرگرسیوندرآنخیابانتوانتبیینیبیشتریدارد.ی 
بهشکلنمای 

طهای شهریمطابقتدارد؛
برنامهریزی امنیتمحی 
پژوهشحاضربانظریة چیدمانفضاونظریة چشمانخیاباندربارة  
زیراایندونظریهبرخالفنظریة پیشگیریازجرمبا طراحیمحیطیونظریة فضاهایقابلدفاعکهازراهبردکاهش
یکنند،معتقدندکهافزایشدسترسیو
بهمنظوربهبودامنیتفضاهایشهریاستفادهم 
دسترسیوکاهشحرکتدرفضا 
یتواند شرایطبهتریراازنظرامنیت ونحوة ادراکآنفراهم
جهتهای مختلففضای یکبافتم 
امکانحرکتدر 
یکند.
کند.پژوهشحاضرازنظرتجربی،یافتههای پژوهشناووهمکارانوهمچنین معروفیوهمکارانراتأییدم 
همپیوندی وپیوستگییکخیاباندرکلشبکة ارتباطیشهرافزایشپیداکند،
پژوهشها،هرچقدرمیزان 

براساساین
پژوهشهایپیشینمانندپژوهشنوبانیو

همانطورکه
میشود .
روانشناختیبهتریازسویساکنانآنگزارش 
امنیت 
همپیوندی بیشترمیزان
دادهاند،درخیابانهایی با 
وینمن،متیجوسایتین ،وووهمکاران و سامرسوهمکاراننشان 
یتوان نحوة
همپیوندی خیابانهای منزویم 
یکند،باافزایش 
ییابد.پژوهشحاضرتأییدم 
جرائم شهرینیزکاهشم 
پژوهشهایآینده،درصورتدسترسیبهآمارجرائمشهری

آنهارابهبودبخشید.
ادراکامنیتمحیطیساکنانمجاور 
یداشتن یا
وهمبستگ 
شاخصهای چیدمانفضارابرمیزانوقوعجرائم  

یتوانند میزانتأثیر
دربافتتاریخیشهریزدم 
نداشتنادراکامنیتمحیطیومیزانجرائمشهریدراینبافتارزیابیوسنجشکنند .
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