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مردمه
جغرافیاییمردمازیهاتفاوتوتأثیرفضابرهاانسانازسویادراکفضاهایشهریةنحوبرایتبیینیرفتارکردیرو

5192ةدرده،ییوساختارگراییگراانسانیکردهارویةموازاتتوسع کهبهاستییکردهایازرویکنظرسالمتروانیی

کهییهاروشکهمردمواستمعتقدیرفتارکردیرو.مطرحشدیشهریزیربرنامهوعلوماجتماعیةحوزدریالدیم

سببازایننیبههم.(Hall, 2006: 25)ردیقراربگشهریدرکانونمطالعاتدیباکنندیمادراکراطیمحکیهانآ

 با یهانامرویکرد مانند ومحیطیشناسیروانمختلفی رفتاری شناسیروانجغرافیای یاد مکان و شودیمفضا

(Montello, 2007: 1) دهیاطالعاتحسیویاروانیاستکهگزینشوسامانمعنایفرایندذهنیادراکذهنیبه.

دارامعنحسیتجاربذهنیاستکهطیآنیفرایند،ادراکةعهدهدارد.پدیدرفعالبیاگونهبهراهاآنمعنابخشیبه

شوندیم همکاران، ،برایمثال؛(5995:02)ایروانیو فرایندحرکتدر در یهاابانیخفرد برخیاز یهایژگیوشهر

انتقال هاآنخیابانو گزینشبهذهنخود معنابخشیبهسپسوکندیمرا و اینپردازد.میهایژگیوآنتفسیر در

 .شوندیمناامنادراکیهاابانیخعنوانبهامنوبرخیدیگریهاابانیخعنوانبههاابانیخفرایند،برخیاز

رویکردموقعیتییا کردتیامنمطالعاتةدرحوز5موضعیمتناسببارویکردرفتاری، .وجرمشهریگسترشپیدا

است.نظریهوروشچیدمانفضاوابستهومحیطفیزیکینهیزمازلحاظذهنیوعینیبهتیامنبراساساینرویکرد،

شهریرویکردهایرفتاریوموضعیبهمسائلةمرتبطبارویکردموضعیاستکهدرفرایندتوسعیهاهینظریکیاز

 هدفایننظریه، وپیکربندیتحلیلمناسباتمیانارائهشد. مردمباازسویهایکربندیپاینادراکیهاوهیشفضا

 از یهاشاخصاستفاده 0اتصال)فضایی عمق9یوندیپهم، میانگین کنترل4، ده(1و 5112ةدر سویمیالدی از

ژولینهنسن2پژوهشگرانیمانندبیلهیلیر  ,.Hillier and Hanson, 1989; Hillier, 1998; Bill et al)بود9و

1983) ایننظریه بعدها. گسترشرا هیلیر داد معروفاست. او نام با بیشتر امروزه و تالشةنظریدر چیدمانفضا

،برایاینمنظوربرگرداندهشود.فردگرایمعاصرةفضایشهریبهجامعیدهسازمانکمکبهانسجاماجتماعیشودمی

 آنکهبیشتراز لینچاستفادهیهادگاهیداز نظریشودمیجیکوبزاستفادهیهادگاهیدازشود، ة. با ازتیتبعچیدمانفضا

یهادهیا سرزندگیشهریمحصولتیامنمعتقداستاصل(Jacobs, 1961: 41–42)جیکوبز رابطهروشو ایجاد

ةومواجهکندیمعابرانغریبهفضاراایمنةشدکنترلحضورمیان،.دراینتوسطفضاستهابهیغرمیانساکنانآشناو

.براساس(Hillier and Hanson, 1989: 140)شودیمنظارتبرعابرانغریبهسببچهرهبهچهرهومستقیمساکنان

هافضاایندرنزماهمپیکربندیشوندکهافرادغربیهوافرادساکنبتوانندیبهنحوایننظریه،فضاهایشهریباید

 استفاده فضایخوبفضاییاستکه شوند. برایکلجامع(Hillier, 1998: 127)شودیمحاضر اینامکانرا ةو

 شهریفراهمکندکهبهسهولتدرفضاحرکتکند.

                                                           
1. Situational approach 

2. Connectivity 

3. Integration 

4. Mean depth 

5. Control 

6. Bill Hillier 

7. Julienne Hanson 
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اشیا برای ریاضی و گرافیکی یهاروش از که است تحلیلی اینظریه فضا چیدمان ةنظری ینمایشمناسباتمیان

کنیم استفاده شهری فضای و شدهختهسا به شهر فضای ةالعادفوق پیچیدگی درک ،اساسیایننظریه اهداف از یکید.

 ,Kitchen and Schneider)کند وسنجشیریگاندازهپژوهش متغیر یک عنوانبه را خودفضابتواند که است یروش

،بلکهدرصدداستالگوهایرفتاریوادراکیمردمشودینم.نظریهوروشچیدمانفضاتنهابهنظریهمحدود(38 :2007

یهاشاخصازیامجموعهنظریهوروشچیدمانکند.یزیربرنامهاینفضاهاهدایتویدهسازمانروشیبرایةارائبارا

برایتحلیلوتوصیفمناسباتمیانفضاویکم آنفضاهامانندترسواضطرابافرادبهیشناختروانیهاواکنشرا

برایمثالمردم؛محیطیمکانپیشنهادشدهاستشناسیروانیهایژگیومتنوعیازةوبرایتبیینمجموعکندیمفراهم

وآورندیمآنفضاهابهیادة،درکدامفضاهاحرکتخواهندکردوچهچیزهاییرادربارکنندیمچگونهیکفضارادرک

کهمیزاناثرگذاریعناصرفضاییشهررابوداساس،هدفپژوهشحاضراین.براین(Montello, 2007: 4)کنندیمبیان

آماریمانندیهاروشمحیطیساکنانبافتتاریخیشهریزدبااستفادهازنظریهوروشچیدمانفضاوتیامنبرادراک

مناسباتمیانفضاوادراکآنتشریحةکنندنییتبیهاهینظررگرسیونچندمتغیرهارزیابیوتبیینکند.بهاینمنظور،ابتدا

اتصال،کنترل،یهاشاخصمانند،مرتبطباآنیهاشاخصیریگاندازهةتحلیلچیدمانفضاونحوروش.سپسهاستشد

.درگامسوم،پیکربندیفضاییبافتتاریخیشهریزدبراساسبیانشدپژوهشیشناسروشوعمقدربخشیوندیپهم

محیطیمردمتیامنادراکةبرنحوهاشاخصتأثیرهریکازاینةومیزانونحوشدفوقتحلیلیهاشاخصهریکاز

شد.ساکندربافتمذکورسنجشوارزیابی

مبانینظری
محیطیوتیامنادراکةشهریایناستکهبرنقشپیکربندیفضابرنحوتیامنبه5رویکردموضعییهایژگیویکیاز

ادراکیمبنایاینرویکردبرایارتقا.بر(Shariati and Guerette, 2017)داردفراوانیجرائمشهریتأکیدکاهشآمار

یهامحلهتیامن و یهامحلهفیزیکیتیموقعشهریکافیاستزمینه بدهیم. تغییر مستلزمیوضعکردیروشهریرا

جرمراکاهشویهافرصتکهیبهنحو؛استداریپاوسامانمندیقیبالفصل،بهطرطیمحیدستکارویطراحت،یریمد

سکیر را (Hayward, 2007; O'Neill and McGloin, 2007)دهدمیشیافزاجرم شهریزانیربرنامهدرواقع.

ونامجرمنکردنیاکردنقیتشوعاملقدرتمندیبرایومکانتیموقعکهبرایناصلتأکیددارندطرفداراناینرویکرد

اینافزایش درآنبرایجوامعمبتنیبردولتکهدگاهیدیاکاهشامنیتشهراست. تیامنتأمیندنکوشیمهادولتها

ییهاهینظرنیترمهمد،ارائهشدهاست.درادامهنمالیخودراکاهشدهیهانهیهزندتانعمومیرابهخودمردمواگذارک

نق بر براساستأکید و رویکرد قالباین در مطالعاتکه در تیامنشفضا اندشدهشهریارائه معرفیطوربه، مختصر

ازیریشگیپةینظر،9دفاعازاسکارنیومنفضایقابلة،نظری0چشمانبازجینجیکوبزةشاملنظریهاهینظر.اینشوندیم

.استچیدمانفضاازبیلهیلیرةونظری4ازکالرنسریجفرییطیمحیطراحقیجرمازطر

                                                           
1. Situational approach to crime prevention 

2. Jane Jacobs 

3. Newman 

4. Clarence Ray Jeffery 
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چشمانخیابانةجیکوبز:نظریجین

مناسباتمیانپیکربندیةخودرادرباریهادگاهید(Jacobs, 1961)مرگوزندگیشهرهایآمریکاییجیکوبزدرکتاب

وادراک تیامنفضا ةتوسعاشهریبیهابافتشاخصامنیتدریارتقامنظوربهاویهادهیاشهریارائهکردهاست.

تر با کاربریمختلط، ارتباطدارد نفوذپذیر باالو برخالفلینچ(Cozens and Hillier, 2012: 197)اکم جیکوبز .5

(Lynch, 1960) بلکهازسویدرکمحیطةبرموضوعنحوتنها بهارتقازانیربرنامهمردممتمرکزنشد، ادراکیرا

شهریموفقآناستةیادینیکمحلویژگیبن،.ازنظرجیکوبزتشویقکردتغییرمحیطشهریکمکبهشهریتیامن

باید درخیاباناحساسکندتیامنکهفرد شخصاً ایمنیرا ازنظر(Jacobs, 1961: 30)و . یاهاابانیخنظارتبراو

یهاگروهبرایژهیوبه،تیامنتأمینمنظوربههاابانیخ.نظارتبرکندیمچشمانخیاباناینامکانرابرایافرادفراهم

جیکوبزمعتقد(Jamme, Bahl, and Banerjee, 2018: 122–123)مهماستمانندکودکانوسالمندانریپذبیآس

یکخیابانمطلوببایدسهشرطاساسیزیرراتأمینکند:،است

 باشد؛داشتهوجودخصوصیفضایوعمومیفضایمیانواضحیتمایزباید .5

.دانیممیخیابانطبیعیعنصرراهاآنماکهکسانیچشمان؛شندباداشتهاشرافخیابانبهخیابانچشمانباید .0

 باشد؛خیابانبهروباید،استغریبهافرادکنترلقدرتدارایکهخیابانیمجاورهایساختمانجهتهمچنین

مانچشتعدادهمتاشوداستفادهکاربرانازسویایپیوستهطوربهومطلوبنحوبهبایدخیابانروپیادهبخش .9

نظارتومشاهدهبرایراخیابانمجاوریهاساختماندرساکنمردمازمناسبیتعدادهموبشودبیشترتأثیرگذار

 (.Jacobs, 1961: 35)کندتشویقخیابانروپیادهبخشبر

دفاعاسکارنیومن:فضاهایقابل
 رامطرح دفاعقابل یفضا ةینظر (Newman, 1972)پرخشونت شهر در یطراح و دفاع:مردمفضایقابل کتاب در ومنین

گونهبه را یشهر طیمح ساختار رییتغ شنهادیپ و کندیم نه جامعه که دهدیمایارائه  در که یافراد بلکه س،یپل را

زامپژوهشگرانبرخیکنند.می فیتعر هستندمیسه خاص ییهاعرصه جفریو 0مانند یهادگاهیدکنندیماستدالل

،(Cozens and Hillier, 2012: 197)اندشدهدفاعنیومنعملیاتیفضاهایقابلةیجیکوبزدرنظر کهطورهماناما

کندیمهیلیربیان یهادگاهید، برایمثالجیکوبزبرافزایشتراکم؛جیکوبزداردیهادگاهیدنیومناختالفاساسیبا

تیجمع افزایشاختالطهاابانیخدر استافزایشاختالطکهیدرحال؛داردشهریتأکیدیهایکاربرو نیومنمعتقد

 ;Hillier and Sahbaz, 2008: 2)شودیمافزایشمیزانوقوعجرموافزایشترسوناامنیسببشهرییهایکاربر

Hillier, 2004: 31).احتمالبیشتریبرایمشاهدهواحتمالکمتریبرایفراردارند، که استفضاهایی معتقد ومنین 

ییهابرنامهة.ویژگیمشترکهم(Schweitzer et al., 1999: 11)کمتراستبالقوهجرائمجذب برای هاآننسیلپتا

براساساید قابلةکه فضاهای تهیه تالش،شوندیمدفاع که است کنندیماین را محله کالبدی نحوفضای یبه

مداخالتپلیسبرایتأمین که حداقلتیامنبازطراحیکنند کندببه افزایشپیدا مشارکتمردم مقابل، در و رسد

                                                           
1. Lynch 

2. Zahm 
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(Newman, 1972: 9)نیومناستدالل کندیم. پیامدهایمتفاوتیازنظرکنترلتواندیمساختمانیهایطراحانواع،

زمانیکهتعدادبیشتریازافراددریکساختمانزندگیهامحلهایمنی ،تشخیصمنافعمشترککنندیمداشتهباشد.

اهآن اتفاق ساختمان آن در که حوادثی کنترل افتدیمو دشوارتر شودیم، ب. تالشانیبه او ةروحیکندیمدیگر

 را تقاضهاساختمانبازطراحیکمکبهقلمرومندیافراد تا تقویتشودایتقویتکند فضا بیشتر برایکنترل مردم

(Newman, 1972: 14–17)دفضاهایامنشهریبرافزایشوگسترشفضاهایدفاعبرایایجالفضاهایقابة.نظری

کندیمخصوصیتأکید بایدتاجاییکهامکانداردنیبها. یامحلهیهادروازهایجادباهاابانیخدسترسیبه،منظور،

مجرمانافزایشپیداکندوامکانفراربرایهادرخیابان،کنترلساکنانبرمحلهوآمدرفتکاهشتراکمباتاکمترشود

یزیربرنامهدفاعبرطراحیوفضاهایقابلةبنابرایننظری؛(Hillier and Sahbaz, 2008: 3)صورتبگیردیدشواربه

 خردوایجادمحدودیتدرحرکتتأکیدبیشتریدارد.یهااسیمقفضادر

یراحیمحیطیکمکبهپیشییریازجرمةریجفری:نظری

،(Jeffery, 1971)کرددرکتابیباهمیننامارائه5195یمحیطیکهجفریدرسالطراحباپیشگیریازجرمةنظری

کههاستدارد.جفریدراینکتاباستداللکردشباهتفراوانیاصولطراحیدیدگاهدفاعازفضاهایقابلةبهنظری

نادیدهوعکنندیمتأکیدجرمبرعللاجتماعیازاندازهشیبشناسانجرموهاشناسجامعه واملمحیطیوبیولوژیکیرا

استییهافرصتةنتیجیااندازهاساسیاستواراستکهجرمتاة.دیدگاهاوبرایناید(Crowe, 2000: 233)رندیگیم

 قرار مجرم افراد اختیار در فیزیکی محیط دسترسی،(Crowe, 2000: 234)دهدیمکه کنترل طبیعی، نظارت .

ا مراقبت و محلهقلمرومندی و خانه ،ز فضاهای طراحی در بنیادین عامل استیامحلهچهار افزایشامنیت برای

(Marzbali et al., 2012: 80–81)دارد.ازمیاناینعوامل،عاملقلمرومندینقشمحوری(Schuilenburg and 

Peeters, 2018: 2)هرچهحسقلمروخواهیدریکمحل؛ نظارتیابدشهریافزایشةزیرا شود؛بیشترمیبرمحله،

دفاعفضاهایقابلةبنابراینایننظریهنیزمانندنظری کاهشتراکم، شهری،یهایکاربروکاهشاختالطتیجمعبا

ساکن غریبهو هامحلهانجداییمیانافراد ایجاد حرکتافرادتیمحدودو ذهنیتیامنمیزان،در عینیو نظر از را

دهد.میافزایش

نظریهوروشچیدمانفضابیلهیلیر:

ةنظری یاهینظرچیدمانفضا تقابلبا چشمانبازجیکوبزارائهةدفاعوبراساسنظریفضاهایقابلةینظراستکهدر

وچیدمانهاساختمانچیدمانفضاییفضاهایمحصوردرونیسازیکمشدهاست.ایننظریهوروشبرایتوصیفو

 :Koohsari et al., 2019)هربااستفادهازرویکردهایتوپولوژیکیمعرفیشدهاستدرونفضایشیهاابانیخفضایی

حضورباراتیامنکندیمحذفافرادغریبهازفضاهایشهریتالشیجابهدفاع،فضایقابلة.هیلیربرخالفنظری(2

افراد،چیدمانفضاةنکند.درنظریدرفضاهایعمومیومناسباتدوسویهمیانساکنانمحلهوافرادغریبهتأمیهاآن

بلکهکنترلشوندینمغریبهحذف .شوندیم، فضا نیزبا ازاینافرادتیامنشدهوافرادغریبهایمنةشدکنترلحضور

تأمینةطریقمواجه ساکنانمحله با براساساصل(Hillier and Hanson, 1989: 140)شودیممستقیم هیلیر .
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 محلهافةشدکنترلحضور در غریبه ،راد اراضی کاربری الگوی باید است یهامحلهمعتقد مختلطصورتبهشهری

تراکمیدهسازمان حرکتکنندو فضا بیشتریدر افراد تا تیجمعشود کندافزایشپیداهامحلهدر جهیدرنت. یجابه،

.(Hillier and Sahbaz, 2008: 3)ایجادمانعبرایحرکتدرفضا،بایدحرکترادرفضاتشویقوتسهیلکرد

محیطیوتیامنادراکةتبیینوارزیابینقشپیکربندیفضابرنحوچیدمانفضابرایةحاضرازروشونظریةمقال

براساساخیریهاسالدرکههاپژوهشاینبخشبهبرخیةدرادامرو؛ازاینکردهاستشهریاستفادهجرائموقوع

انج روش و نظریه این اندشدهام ، شودیماشاره من. وین و (0221)نوبانی بررسی مقداربا و یوندیپهماتصال

ایپسیالتیجرموقوعیهاتیموقع دریافتند5درشهر ،آمریکا نظارتمحلیبربیشتراتصالمقدار )تقویتهمسایگیو

وقوعسببارتباطیةشبککماتصالمقدارودنبالداردرابهیکویژگیمحلی(امکانوقوعجرمکمترعنوانبهخیابان

انتخابدر،عمقویوندیپهمباویژگیاتصال،منزلازسرقتةرابطةمطالعبا(0254)یتیناجوسمتی.جرمبیشتراست

ویژگیعمقدرمقیاسمحلیوخطرسرقتمعناداروةرابطدرآمریکانشانداد0مقیاسمحلیوکالندرشهرنیوهیون

احتمالسر همچنینهممنزوییهاتیموقعقتدر است. بیشتر مسیرهایاصلیمحله ةشبکاتصالمتغیربستگیاز

وهستندازاتصالقویبرخوردارمنزلازبهسرقتریپذبیآسنقاطدهدیمباخطرسرقتمعناداراستونشانارتباطی

سارق ابرای دارندتیجذابن زیرا؛بیشتری دبیشتریفرصت فرار برای اختیار هاآنر همدهندیمقرار . متغیربستگی

بهبررسیارتباطچیدمانفضا(0251)وهمکارانوواماضعیفاست.،معناداروانتخابمحلیباخطرسرقتیوندیپهم

شهرهایچینپرداخت یکیاز نواحیمسکونیدر سرقتاز ندو هاآنبراساسمطالعات. حجمهاابانیخطولونوع، ،

وبادزدیدررندیپذیمریتأثمتغیرهاییهستندکهازچیدمانفضاازجملهسرعتترافیکوک،نوعوسایلنقلیهترافی

 سطح هک دندیرس جهینت نیبهاباکاربردروشچیدمانفضا(0259)ارانکهم وسامرسنواحیمسکونیارتباطدارند.

 مقابل، در جرماتفاقبیفتد. یک حداقل ابانیکهدرآنخدهدیمافزایشیکخیابانایناحتمالرا یوندیپهم از فراوانی

باتبیینروابطعناصرچیدمانفضاو(0251)وهمکاران9.ناوداردبستگیهم جرم وقوع با معکوس طوربهمتغیراتصال

دمدرفضاهایبازکلیومیزاناضطرابمریوندیپهممیزاناضطرابمردمدرفضاهایبازعمومینشاندادندکهمیان

داردةعمومیرابط معناداریوجود وفخاری). بررسیجرموجنایتدرفضایشهریبه5912دانشپور با ابزارککم(

ازکنندهاستفادهاحساسترسدرافرادرفعایکاهش،شیافزاسببتواندیملشهرکشکهدادندطراحیشهرینشان

باشد. ارتباطیةشبکاتصالمتغیربطرواباتحلیل(5915بقایی)فضا دادامنیتدرشهرکرجنشانادراکیهاجنبهبا

انیکامنیتساکنمیزانادراکدیگر،انیبهب؛امنیتافرادمعناداراستبهبودادراکمعابربایدسترسةدرجمیانروابط

 هک دندیرس جهینت نیا (به5912ان)ارکهم و وستگری.پکندیمافزایشپیداهایآنمحلهباافزایشدسترسیمسیرمحله

 اینفضاها در ازحضور برخیازفضاهایپارکاللهدرشهرتهران،ةادراکذهنینامطلوبدرباردلیلشهروندانبه

معروفیوجعفری)کنندیماجتناب .5919 با دریشهریهامحلهییفضادمانیوچیکربندینقشپیقیتطبةمطالع(

،کمترعمقومیانگینبیشتریوندیپهمدارایبامعابرسهیدرمقایمعابرمنزونشاندادندانکنساتیاحساسامنزانیم

                                                           
1. Ypsilanti 

2. New haven 

3. Knöll  
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(درسطحمعابربامتوسطارزشعمقادهیپژهیوبهحرکتونظارتبهترافراد)انی.جرکمتریازنظرساکناندارندتیامن

بهنییپا همو اصلوندتر،یپاصطالح نحویعامل سویتیامنادراکةبهبود استاز روشدرمجموع.افراد و نظریه ،

ادراکیمتأثرازفضامانندیهاوهیشچیدمانهمبرایتبیینالگوهایرفتاریمانندرفتارهایمجرمانهوهمبرایتبیین

.شودیماستفادهتیامنادراک

پژوهشوشر
روشچیدمانفضا

است.مبتنیغیرهایکمیبرایدرکپیکربندیفضاهایشهریازمفاهیمومتیامجموعهچیدمانفضابریشناسروش

متغ اتصال، متغیر شامل متغیرها یاین یوندیپهمر متغیر یوندیپهمکلی، عمق متغیر و کنترل متغیر هستندمحلی،

(Shatu, Yigitcanlar and Bunker, 2019: 39).نظری اتصالدر متغیر از فوقةمنظور که استییهاگره تعداد،

متغیراتصال(Jiang et al., 2000: 163–164)شوندیم وصلخاصدریکگرافاتصال ایگره به مستقیمطورهب .

:شودیممحاسبه 5ةرابط اساسرب

(5)KC j 
 kرابط در 5ة گره طوربه که استییهاگره تعداد ةنمایند، به  ,.Jiang et al)شوندیمخاصمتصلایمستقیم

2000: 163–164). 

0درمقابلمفهومجداییوانزوایمعموالًفضا، تیفیک یریگاندازهیرهایمتغ از گریدیکیعنوانبه 5یکلیوندیپهم

 فضا مقایسهبایکبخشاز بهدر کلآنفضا .رودیمکار تمامیوندیپهممقدار از را عمقنسبیآنفضا یکفضا

کلیمیزانیوندیپهمشاخصدیگر،انیبهب.(Hillier et al., 1987: 364)دهدیمنفضاهایدیگردریکگرافنشا

و است توپولوژیک یمفهوم ،یوندیپهم بنابراین؛دهدیمیکشبکهنشانموجوددرخطرابهکلخطوطیکدسترسی

:(Jiang et al., 2000: 164)شودیممحاسبه9(RAبراساستقارننسبی)

(0)2( 1)

2

iRA
n

MD 



MDبیانگرعمقمتوسطفضاهاازیکفضایمعیناست0ةدررابط.nتعدادکلفضاهادریکدهندةنیزنشان

4محلییوندیپهمگرافاست. یوندیپهمبرخالفمیزان کلیکه رادسترسییکفضااندازة کلفضا مشخصبه

.این(Jiang et al., 2000: 164)کندیمیریگاندازهلفضا،میزاندسترسییکفضارابهبخشخاصیازککندمی

زیرابسیاریازشهرهاچندمرکز؛شودیمکالنبرایتحلیلپیکربندیفضااستفادهیوندیپهمشاخصدرکنارشاخص

یوندیپهمشاخصامادارند، برجسته شناساییو را یکمرکز حلیبامیوندیپهمبنابراینتحلیل؛کندیمکلیتنها

 یکشعاع از یوندیپهماستفاده است نیاز مورد (van Nes, 2014: 241–242)محلی معموالً محلییوندیپهم.

                                                           
1. Global integration 

2. Separation 

3. Relative asymmetry 

4. Local integration 
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محلییکخط،آنبخشازخطوطواردیوندیپهمةدیگر،برایمحاسبانیبهب؛شودیممحاسبهR=3ةبراساسقاعد

شاخص.(Chiang and Li, 2019: 206–207)تهباشندکهحداکثرسهتغییرجهتازخطاصلیداششوندیممحاسبه

5کنترل
دستبهخط این با مرتبط همسایگی خطوط پیوستگی یا اتصال عکسمقدار مجموع از محوری خط یک برای 

.(Jiang et al., 2000: 164)شودیممحاسبه9بارابطةودیآیم

(9)
1

1n

i j

j

Ctrl
C




Nرهگ به مستقیم طوربه که است یاخطوطیهاگره تعدادانگرینما9ةدررابط i شوندیم متصل. Cj دهندةنیزنشان

یهاشاخصیکیدیگرازعنوانبهشاخصعمقنیز.شودیممتصل iگره به مستقیم طوربه که است j گره اتصال مقدار

  کنیم عبور هاآن از باید که است فضاهایی تعداددهندةنشانچیدمانفضا  ,.Jiang et al)برسیم دیگر یفضاهابهتا

2000: 164) باشد بیشتریکفضایوندیپهم یعنیهرچهمیزان ؛دارد معکوسایرابطه یپیوندهم با عمق.  فضا آن،

اگردارد یکمتر عمق برابرباiهگرمجموععمق،باشدGگرافدرi, jةدونقطفاصلهمیاننیترکوتاهانگرینما.

:استگرهآن فواصل مجموع

(4)
i ijD D

:شودیممحاسبه1ةنیزبراساسرابطiهمیانگینعمقبرایگر

(1)1

1

m

ijj

i n

d
MD









1ةدررابط ،MDبیان iفاصلهمیاندوگرهنیترکوتاهدهندةنشان،iمیانگینعمقگرهکنندة nاستوjو

.(Jiang et al., 2000: 164)یکگرافاستیهاگرهتعدادکل

محیطیساکنانبافتتیامنادراکةمتغیرمستقلبرنحوعنوانبهچیدمانفضایهاشاخصدرپژوهشحاضر،نقش

خیشهرمحیطیساکنانبافتتاریتیامنادراکة.برایسنجشنحوشدروابستهارزیابییمتغعنوانبهتاریخیشهریزد

 از یزد نحوهاابانیختیامنةنحوةیگودو و شب ةدر طیفهاابانیختیامنادراک و پرسشنامه قالب در روز در

یانهیگزپنج شد. شد.پرسشنامهبرایسنجشمیزانرواییهمچنینلیکرتاستفاده استفاده آزمونآلفایکرونباخ از

متغیرهایمستقلووابستهازمدلرگرسیونة.برایسنجشرابطبود11/2مذکورةپرسشناممقدارآلفایکرونباخبرای

محیطGWRجغرافیایی)داروزن در مدلرگرسیونمعمولیARC GISیافزارنرم( و شداستفاده تحلیلهمچنین.

زازیپژوهشنیهادادهصورتگرفت.برایتحلیلنحوةتوزیعنرمالX2آزمونکمکبهاجتماعیتیامنادراکتیوضع

 0اسمیرنف-لموگروفوکآزمون برایشداستفاده 9محوری خطوط ترسیم .
برایAuto CAD افزارنرم از  ةمحاسب و

 با نوعپژوهش،ابتدا به توجه .باشداستفادهMindwalkوUCL Depthmapیافزارهانرم از چیدمانفضایهاشاخص

شهریزدةخطی)شبک ةنقش فراخوانی اصالحشدةنقش Mindwalk یافزارنرمبهمحیط ارتباطی( .محوریتولیدشده

                                                           
1. Control 

2. Kolmogorov–Smirnov 

3. Axial lines 
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شهربااینبافتتاریخی محلی،عمق،کنترلواتصال(دریوندیپهمکلی،یوندیپهم) فضا چیدمانیهاشاخصسپس

.ندمحاسبهشدDepth Mapافزارنرماستفادهاز

آماریموردمطالعهةجامع
21.142بیشازیتیجمعبافتبااین.بودبافتتاریخیشهریزددرسال51نباالیاساکنآماریپژوهششاملةجامع

است.براساسشهریزدیمیقدهایهشاملمحل(5911)سازمانشهرداریشهریزد،هکتار52/5011بامساحتنفرو

اینناحیهاز ةمحاسب برای.(5تشکیلشدهاست)شکلزیرمحله41اصلیوةمحل1تقسیماتشهرداریشهریزد،

استفادهتصادفیگیرینمونهروشازهانمونهانتخابوبرای درصد 11 اطمینان سطح با5فرمولکوکراناز نمونه حجم

شد مطالعهةناحی. جمعیتنفر21.142حدود5911سالدریزدشهرداریشهرسویازشدهارائهآماربراساسمورد

تیامنادراکةازنظرنحووانتخابتصادفیصورتبهنمونهعنوانبهرانبراساسفرمولکوکهاآنازنفر915کهداشت

(.5)جدولشدندمحیطیارزیابی

 

یزدشهری یبافتتارةناحیدرمطالعهموردمعابر.9شکل

 

                                                           
1. Cochran 
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پاس یویانتوصیفیایالمات.9جدول

فراوانیدرصدتوصیفیایالماتفراوانیدرصدتوصیفیایالمات

جنسیت
9/15مرد

شغل

91تحصیلدرحال

02کارمند9/41زن

سنیتوزیع

50آزاد9/01سال51-02

59دارخانه92سال02-42

52بیکار9/45سال42-22

2/0بیشتروسال22

اقامتمدت

2سال5ازکمتر

تحصیالت

42سال1-545دیپلمزیر

05سال52-9/411یپلمدوفوقدیپلم

09سال52بیشتراز9/99باالترولیسانس



،ضروریاستمتغیرادراکشوندیمیخطیمحاسبههاعارضهیچیدمانفضابراساسهاشاخصنکهیاباتوجهبه

میانمتغیرهایمستقلووابستةآزمونرابطةمحیطینیزبراساسهمینخطوطارزیابیوسنجششوندتابتوانتیامن

خطوطنمونهبااستفادهازفرمولکوکرانعنوانبهخط99رگرسیونموزونجغرافیاییرامحاسبهکرد.بههمیندلیل،

محیطیتوزیعوتیامنبرایارزیابیادراکشدهانتخابمعبر99مساویدرطوربهپرسشنامه915انتخابشدند.سپس

است.مشاهدهقابلبارنگقرمز5معابرمنتخبدرشکل.ندتکمیلشد

پژوهشیهاافتهی
محیطیتیامنارزیابیادراک

ادراکخودةخواستهشدنحوهاآنمحیطیافرادساکندربافتتاریخیشهریزدازتیامنادراکةارزیابینحومنظوربه

بافتازیکلتیوضعرقالبطیفلیکرتبیانکنند.سپسد،شببهبعد(وروز1درشب)ساعتهاابانیختیامنرااز

رهیمتغتکدویخآزمونمربعکمکبهمحیطیتیامنادراکةنظرنحو توجهبهارزیابیشد. تیامنادراک،0جدولبا

 .آیدمیشماربهآماریمعناداربهلحاظاینتفاوتاستوموردانتظارازحدترنییپاساکنانبافتشدهمشاهدهمحیطی

 یزدشهرتاری یبافتدرمحیطیامنیتادراکیابیارزیبرایرهمتغتکدوخیمربعآزمون.6جدول

معناداریسطحآزادیدرجةدوخیمیزان متغیر
محیطیامنیتادراک  4959 22/2



میانگین12وحداکثرامتیاز52تیامنمعابرازنظرشاخصادراکةشدکسبازیامتحداقل ةشدکسبازیامتاست.

خط(امتیاز99خطازمجموع91خطوط)درصد5/10است.92/1،ومقدارانحرافمعیار02،معابرازنظراینشاخص

 .دارندکمترازمیانگین

چیدمانفضایهاشاخصارزیابیبافتتاری یشهریزدبراساس

محوریبراساسةنقش.است شهری باز فضاهای از محوری خطوطةنقش ةتهی نیازمندبافتتاریخیفضایی ساختار تحلیل

خطوطمحوریبافتتاریخیشهریزدراکهبارنگقرمزةنقش0شکل.شودیمخطدیدودسترسیایجادنیتریطوالن
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دارند.رایوندیپهمخطوططوسیکمترینمقدار و یوندیپهمارزش بیشترینقرمز خطوط.دهدیمنمایشاندشدهمشخص

فراوان مقادیر حرکتیوندیپهمیخطوطبا با استو بافتبیشتر مرکز در مقداریسوبهباالتر از شرقبافت، شمالو

کهمیانگینیبهنحو؛نرمالاستصورتبهکلییوندیپهم.توزیعخطوطبراساسشاخصشودیمکلیکاستهیوندیپهم

05/2ومقدارانحرافمعیاراینشاخص12/2ومیانهبرابربا19/2،مدبرابربا14/2کلیخطوطبرابریوندیپهمشاخص

.تحلیلپیکربندیفضاییبافتتاریخییداردکلیتوزیعنرمالیوندیپهمدیگر،بافتفرسودهازنظرمقادیرانیبهباست.

انفارسیدسترسیسلموگلسرخسید خمینی، امام مانندقیام،ییهاابانیخبخشمرکزیبافتودهدیمشهریزدنشان

شهرجنوبی-اصلیشمالیمحوربخشیازژهیوبه،ارتباطمستقیماینمحدودهبامعابراصلی.دارندهابخشسایرازبیشتری

.دهدیمودسترسیآنرابهنقاطشهریافزایششودیماینمحدودهیوندیپهمافزایشسببیزد

ارزیابیپیکرترپیشکهطورهمان در بایدافزونبرگفتهشد، یوندیپهمبندیفضا نیزیمحلیوندیپهمکالن، را

یکمرکز،یجابهاقتصادیاستویهاتیفعالمطالعهدارایتراکمموردةزمانیکهناحیژهیوبه؛(9محاسبهکرد)شکل

اجتماعیاست،بهتراستاقتصادیویهاتیفعالبافتتاریخیشهریزددارایتراکمنکهیا.باتوجهبهداردچندینمرکز

دهدیماینشاخصنشانةمحلیبرایبافتمحاسبهشود.محاسبیوندیپهمکلی،شاخصیوندیپهمبرشاخصافزون

پیوندترینمحورهادرمقیاسمحلیاست.تقاطعبعثتکهتقاطعچندمحورمهمدربافتتاریخیشهریزداست،جزءهم

گلسرخ،اماموسیدیهاابانیخانانقالب،قیامومحورهایشرقبهغربشاملشاملخیاب،محورهایشمالبهجنوب

ازشاخصترناهمگنمحلییوندیپهممربوطبهشاخصیهاداده،توزیع9شکلباتوجهبه.استبلوارامامجعفرصادق

میانگینشاخصیوندیپهم 19/5محلییوندیپهمکلیاست. ، ،21/5مد میزا09/5میانه اینو نانحرافاستاندارد

.دهدنشانمیمطالعهموردةدرناحیرااستکهتوزیعنرمالاینمتغیر19/2شاخص

باتوجهمطالعه،شاخصاتصالاست.درارزیابیپیکربندیفضاییبافتموردشدهاستفادهیهاشاخصیکیدیگراز

انیبهب.استغربیشهر–جنوبیوشرقی–لیشمالیاتصالمربوطبهتقاطعدومحوراصمقادیربیشترین،4بهشکل

بخشجنوبیبامعابراصلیوشریانیوکمتریناتصاالتمربوطبهجوارهمیهابخشبیشترینمیزاناتصالبهدیگر،

بافتموردنظر حداکثرمقدار.بافتاست میانگینشاخصاتصالبرایبافتتاریخی 21اتصالدر مد91/0است. ،0،

 است.49/0وانحرافمعیاراینشاخص0میانه

توجهبهشکلکلیدیدرنظریهوروشچیدمانفضاست.یهاشاخصیکیدیگراز،میانگینعمق میانگین،1با

بیشتریکلییوندیپهمازبافتکهشاخصیهابخشیعنی؛است21/2بهمرکزبافتوبرابرباکمترینعمقمربوط

ومیزان41/55میانه،1،مد15/55کمتریهستند.میانگیناینشاخصبرایخطوطبافت،دارایمیانگینعمقدارند

،1باتوجهبهشکلدرصدخطوطبافتکمترازمیانگینکلخطوطاست.12است.میانگینعمق25/0انحرافمعیار

دارندبیشترینفضاهاییکه میزان.شوندیمافتمشاهدهبةبیشتردرحاشیوهستندمنزویفضاهای،میانگینعمقرا

بافتارگانیکارتباطیةشبکناشیازامراین.کندیمشاخصمیانگینعمقباافزایشفاصلهازمرکزبافتافزایشپیدا

 میزان باافزایش معابر .پیچیدگیکندیمریپذامکانیسختبهبهمعابراصلیآنرایاهیحاشیهابخشکهدسترسیاست

بیشتر عمق ابدییمکاهش هاآن به میزاندسترسی و شودیم فضا هدفتوسع. برایفضاهاییکهبا ةپیچیدگیفضا
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 یشاخص،شوندیمگردشگریایجاد نظر از اما نامطلوبیشاخصتواندیممحیطیتیامنیهاشاخصمطلوباست،

.ابدییمیفضاکاهشنفوذپذیریفضاونظارتاجتماعیباافزایشعمقوافزایشپیچیدگةباشد،زیرادرج

 
زدیشهری یتاربافتیکلیوندیپ.ه 6شکل

 

یمحلیبافتتاری یشهریزدوندیپه .3شکل

 
.شاخصاتصالدربافتتاری یشهریزد6شکل
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 نترلیکفضاکمقدارشاخص ،هرچهیطورکلبهتحلیلچیدمانفضاست.یهاشاخصشاخصکنترلیکیدیگراز

توجهبهبا.وجوددارد گربرایافرادید بخش به بخشفضایک از تکحر یبرا بیشترییهاانتخاب انکام باشد، شتریب

بهمربوطازیامتنیشتریب،اندشدهکهبارنگقرمزمشخصبافتیشرقمحورویجنوب–یشمالی،دومحوراصل2شکل

دارندراشاخصنیا . آنجا جهنیاکهاز تحتیتاصلامحورها حرکترا احتمالاستبهتر،دهندیمپوششقرار

معابرشهرمراتبسلسلهدریومحورشرقیجنوب–یمحورشمالنیهمچنباشد.شتریبافرادیسوازمحورهانیانشیگز

همین.شوندیممحسوباصلیةکنندعیتوز(ومتر41-94یباپهناییهاابانیخدرجهدو)یانیشریهاابانیخجزءزدی

بیشتریهاابانیخاینشودیمسببویژگی احتمال ازبا میانگینشاخص.برایحرکتانتخابشوندهاابانیخسایر

است.04/5وانحرافمعیار91/2میانه،5،مد11/2کنترلبرایبافت

 

یزدشهرتاری یبافتدرمم میانیینمیزان.5شکل

 

یزدشهرتاری یبافتدرکنترلشاخصمیزان.0شکل
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محیطیتیامنادراکةثیرپیکربندیفضابرنحوتأ
پژوهشحاضر منظوربه،در یرگذاریتأثسنجشمیزان ادراکامنیتمحیطییهاشاخصهریکاز بر فضا چیدمان

 بافتتاریخیشهریزدازمدلرگرسیونجغرافیاییموزونومدلرگرسیونمعمولیاستفادهشد. منظوربهساکناندر

نحو،اولانجاممدل ،9باتوجهبهجدولشد.یریگاندازهاسمیرنف–لموگروفوکةبااستفادهازآمارهادادهتوزیعةابتدا

نتایجآزمونک بیشتراسمیرنفبرایشاخص-لموگروفومیزانمعناداریحاصلاز ، توزیعهادادهبنابراین؛است1/2از

فیاییموزونکرد.راواردمدلرگرسیونجغراهاآنتوانیمویدارندنرمال

 جدول به توجه ضریبتعیین)4با ،R2مدلرگرسیونموزونجغرافیایی حاصلاز بیاندیگر،92/2( به است.

.دامنةکنندیمینیبشیپمحیطیساکنانرابرآوردوتیامندرصدازواریانسادراک92یا92/2متغیرهایچیدمانفضا

 تا نوسان5مقدارضریبتعیینبینصفر کند، وهرچهاینمیزانافزایشپیدا یآناستکهمتغیرهایبهمعنادارد

،استفادهازمدلرگرسیونچندمتغیرة4مقدارتغییردرمتغیروابستهرابهترتبیینکنند.باتوجهبهجدولتوانندیممستقل

.براساسدهدیمرانشانشدهلیتعدR2وR2معمولیدرمقایسهبامدلرگرسیونجغرافیاییموزونمقادیرباالتریاز

ینیبشیپمحیطیراتیامندرصدازواریانسادراک15یا15/2مدلرگرسیونچندگانةمعمولی،متغیرهایچیدمانفضا

کنندیم نشان مقادیر این معادلةدهدیم. از بیشتر معمولی چندمتغیرة رگرسیون معادلة در مستقل متغیرهای قدرت

 اییموزوناست.رگرسیونجغرافی

اسمیرنف-لمورروفوکآزموننتایج.3جدول

هادادهعیتوزنوعیمعناداررنفیاسم–کلمورروفشاخص
نرمال11/2 41/2یکلیوندیپهم
نرمال99/2 41/2یمحلیوندیپهم

نرمال11/2 40/2اتصاالت
نرمال95/2 95/2عمقنیانگیم

نرمال91/2 94/2کنترل
نرمال11/2 42/2تیامنادراک

 یزدشهرتاری یبافتدرموزونجغرافیاییرررسیونمدلضرایب.6جدول

 R2شدهیلتعدمردار R2مرداررررسیونمدل
مربعاتمجموع

ماندهیباق

سطح

معناداری
-92/291/214/9292موزونیاییجغرافةچندمتغیررگرسیونمدل

 94/042122/2 15/249/2چندمتغیرهرگرسیونمدل

عمقیانگیناتصال،کنترل،می،محلیوندیپهمی،کلیوندیپهممستقل:متغیر
محیطیامنیتادراک:وابستهمتغیر

 

.باتوجهبهضرایبدهدیممعمولیرانشانةرگرسیونچندگانةسهمهریکازمتغیرهایمستقلدرمعادل1جدول

داستاندار Betaشده جدول یوندیپهمغیرهایگفتمتتوانیم1در اتصالو میانگینعمق، محلییوندیپهمکلی،

دارندمحیطیدربافتتیامنبیشترینسهمتأثیربرمتغیرادراکبیترتبه آماریمعنادارلحاظبهومیزاناینتأثیررا
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محیطیدارایتیامن،رگرسیونمجموعمتغیرهایچیدمانفضابرمتغیرادراک1جدولباتوجهبهاست.باوجوداین،

است.22/2معناداریآماریدرسطح

 یمعمولةیرچندمتغیونفضادرمدلرررسیدمانچیهاشاخص.سه 5جدول

 مدل
 استانداردضریب 

t 
سطح

 Beta استانداردخطای Bضرایب معناداری

1 

(Constant) 22/14-  24/24   41/5-  54/2  

41/2 اتصال  55/2  11/2  29/4  22/2  

01/2 کنترل  05/2  02/2  51/5  09/2  

92/4 عمقمیانگین  11/0  12/2  29/5  252/2  

01/11 یکلیوندیپهم  20/09  91/5  59/0  29/2  

49/9 یمحلیوندیپهم  19/5  49/2  09/0  20/2  

     محیطیامنیتادراک:وابستهمتغیر



آمارةنحو9شکل بافتتاریخیشهریزدنشانLocal R2ضریبتعیینجغرافیایی)ةتوزیعفضاییمقدار در را )

،شوندیمخاکستریدیدهیهارهیدابا9درشکل.مقادیرکمکهکندیمتغییر5تاصفر.مقداراینضریببیندهدیم

ةدهندنشان مقادیر و ضعیف رگرسیون مدل بیشتر دیده قرمز رنگ با شوندیمکه قویةدهندنشان، رگرسیون

متغیرهاست.

 

یزدشهری یبافتتاردر(local R2)یاییجغرافیینتعیبمردارضر.6شکل
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یکخیابان چقدر یترمطلوبتیوضعهر اتصال، نظر از یوندیپهمرا کنترلیوندیپهمکلی، میانگینومحلی،

برایعمق خود باشدساکنانمجاور اینداشته سوییترانینماشکلبههاشاخصو بافتاز شوند،ادراکساکنان

دهدیمنشان9.ضریبتعیینجغرافیاییدرشکلبیشتریداردگفتمدلرگرسیوندرآنخیابانتوانتبیینیتوانیم

درقسمتشرقیبافتاست.ضریبتعیینجغرافیاییینیبشیپازترمطلوبمدلدرقسمتغربومرکزبافتینیبشیپ

ست،باهاآنبافتوابستهبهیبنداستخوانودهندیمفتراتشکیلکههمانخطوطمحوریبا،اصلییهاابانیخبرای

سبزنشاندادهشدهاست.یهارهیدا

یریرجهینت
یکیازموضوعاتیاستکهدر،ادراکامنیتفضاهایشهریةارزیابیوسنجشنقشپیکربندیوچیدمانفضابرنحو

عالقیهاسال مورد گرفزانیربرنامهةاخیر همچنینتهاستشهریقرار مطالعاتتجربیبرایارزیابیاینمناسبات.

نظرییهاهینظربراساس نظریةمتفاوتیمانند نظریفضاهایقابلةچشمانخیابان، ةدفاع، جرم کمکبهپیشگیریاز

نظری و محیطی بهةطراحی توجه با است. گسترش حال در فضا مقالتیاهمچیدمان در تأثیرةموضوع، حاضر

نحویاهشاخص بر روشتیامنادراکةچیدمانفضا و نظریه از استفاده با یزد محیطیساکنانبافتتاریخیشهر

ارزیابی معمولیسنجشو روشرگرسیونچندمتغیر روشرگرسیونجغرافیاییموزونو و نظریشدچیدمانفضا ة.

دهدمیدهد.نتایجپژوهشحاضرنشانیمافزایشامکانحرکتدرفضاارتقاباچیدمانفضاامنیتفضاهایشهریرا

ترنییپاادراکامنیتمحیطیدرشرایطةبافتتاریخیشهریزدازنظرنحو ارزیابینیهمچنازحدمطلوبقراردارد.

کلیومحلیباحرکتازمرکزیوندیپهمیهاشاخصمیزاندهدمیچیدمانفضانشانیهاشاخصبافتمذکورازنظر

پیرا بافتبه کاهشپیدا آن دنکنیممون نیز شاخصاتصال نظر از بهگفتتوانیم. اتصالمربوط بیشترینمیزان

معابراصلیوشریانیاستجوارهمیهابخش بافتواقعبا مرکز بخشجنوبیوکمتریناتصاالتبهاندشدهکهدر

افزایششاخصعمقدریابدمیآنافزایشقابلشاخصعمقباحرکتازمرکزبافتبهپیرامونمدر.استمربوطبافت

مطالعهازموردقةارتباطیبافتمذکوراست.ارزیابیمنطةبخشجنوبیوپیرامونیبافتناشیازساختارارگانیکشبک

اینامرکهدنراداربیشترینامتیاز،بافتشرقیمحورجنوبیو-محوراصلیشمالیدهد،شانمینظرشاخصکنترلنی

است.تحلیلوارزیابیبافتارتباطیةازسایرخطوطشبکبیشترافرادازسویاحتمالگزینشاینمحورهاکندبیانمی

هاشاخصایندهدنشانمیادراکامنیتمحیطیساکنانبافتةچیدمانفضابرنحویهاشاخصمدنظرازنظرتأثیر

درصد15معمولیچندمتغیرةراساسروشرگرسیونوبدرصد92براساسروشرگرسیونجغرافیاییموزونتوانندیم

معمولیاینموضوعراتأییدةدرمدلرگرسیونچندمتغیرBمحیطیراتبیینکنند.مقدارتیامنواریانستغییردرادراک

ربراترتیببیشترینتأثیرمحلیوکنترلبهیوندیپهمکلی،میانگینعمق،اتصال،یوندیپهمیهاشاخصکهکندیم

تیامنادراکةچیدمانفضابرنحویهاشاخصبراساسارزیابیتأثیرهمچنین.دارندساکنانبافتیشناختروانامنیت

راازنظریترمطلوبتیوضعهرچقدریکخیابانگفتتوانیممحیطیبااستفادهازروشرگرسیونموزونجغرافیایی

هاشاخصواینداشتهباشدساکنانمجاورخودرایمیانگینعمقبومحلی،کنترلیوندیپهمکلی،یوندیپهماتصال،
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یهاافتهی.داردبیشتریشوند،مدلرگرسیوندرآنخیابانتوانتبیینیادراکساکنانبافتازسوییترانینماشکلبه

؛هریمطابقتداردشیهاطیمحامنیتیزیربرنامهةچشمانخیاباندربارةچیدمانفضاونظریةپژوهشحاضربانظری

دفاعکهازراهبردکاهشفضاهایقابلةطراحیمحیطیونظریباپیشگیریازجرمةزیراایندونظریهبرخالفنظری

ویدسترسکهافزایشمعتقدند،کنندیمفضاهایشهریاستفادهتیامنبهبودمنظوربهدسترسیوکاهشحرکتدرفضا

ازنظرتواندیمیکبافتمختلففضاییهاجهتامکانحرکتدر ادراکآنفراهمةونحوتیامنشرایطبهتریرا

 نظرتجربی، از پژوهشحاضر وهمکارانویهاافتهیکند. تأییدنیهمچنپژوهشناو .کندیممعروفیوهمکارانرا

،کندرافزایشپیداارتباطیشهةوپیوستگییکخیاباندرکلشبکیوندیپهم،هرچقدرمیزانهاپژوهشبراساساین

نوبانیوپیشینمانندپژوهشیهاپژوهشکهطورهمان.شودمیساکنانآنگزارشازسویبهترییشناختروانتیامن

وینمن وهمکاران،یتیناجوسمتی، انددادهنشانسامرسوهمکارانووو در ییهاابانیخ، میزانبیشتریوندیپهمبا

پژوهشحاضرتأییددابییمشهرینیزکاهشجرائم کندیم. افزایش، ةنحوتوانیممنزوییهاابانیخیوندیپهمبا

شهریجرائمآینده،درصورتدسترسیبهآماریهاپژوهشرابهبودبخشید.هاآنمحیطیساکنانمجاورتیامنادراک

یاداشتنیبستگوهمجرائمانوقوعبرمیزراچیدمانفضایهاشاخصمیزانتأثیرتوانندیمدربافتتاریخیشهریزد

کنند.شهریدراینبافتارزیابیوسنجشجرائممحیطیومیزانتیامنادراکنداشتن
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