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 چکیده

هاای اجتمااعی زیاادی دارد. ایان      ینههزمحیطی و اقتصادی،  یستزیرات منفی تأثبر  رویی در شهرها عالوه پراکنده

روز  ی شاهری روزباه  هاا  حوماه یاری  گ شاکل ی شهری از مرکز شهر و ها حلهمگرفتن  جایی و فاصله ها با جابه ینههز

در محاالت شاهر مراغاه     رویی شهری بر امنیت یابد. هدف از این مطالعه تحلیل و بررسی تأثیر پراکنده افزایش می

یات  درنهارویی شهری، بررسی امنیت محاالت و   . پژوهش حاضر متشکل از سه مرحله شامل بررسی پراکندهاست

ی هاا  شااخص . تعاداد  اسات رویی بر میزان امنیت محاالت شاهر    ی پراکندهها شاخصیرگذاری تأثمیزان  سنجش

تحلیلی باوده و  -مورد بوده است. روش تحقیق توصیفی 11ی امنیت ها شاخصمورد و تعداد  6 رویی شهری پراکنده

رویی از طریق مطالعة طارح   ی پراکندهها شاخصی اطالعات آور جم ی پیمایشی نیز استفاده شده است. ها روشاز 

پرسشانامه   383اطالعاات امنیات از طریاق     استخراج شده است. GIS افزار نرمجام  و تفصیلی شهر و از طریق 

از رگرسیون چندمتغیره و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده اسات.   ها دادهی شده است. برای تحلیل آور جم 

تراک  جمعیت، تراک  ساختمانی و امنیات در محالتای مانناد ساهند،      یها شاخصیرات بین تأثدهد  یمنتایج نشان 

شاده   یزیر برنامهه بافت منسج  و عمدطور  ولیعصر، چهل متری، اوحدی، دارایی، پاسداران شیخ تاج و دروازه که به

کلای،   رطاو  باه  یاباد.  یممیزان امنیت نیز افزایش  ها شاخص؛ یعنی با افزایش مقدار این استمثبت  صورت بهدارند 

یر تاأث ی میزان فاصله از مرکز شهر و دسترسی شبیه ه  است و ضریب ها شاخصبه غیر از  ها شاخصیر تأثالگوی 

، اما ضریب شاخص دسترسی و فاصله بار افازایش امنیات محاالت جناوبی و      استدر محالت شمالی مثبت  ها آن
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 مقدمه

بوده و به موضوعی مهـم در منـایق شـهری تبـدیل شـده      اجتماعی و اقتصادی  ةتوسع یکی از نتایجگسترش افقی شهر 

پراکنـدگی شـهری اغلـب بـه رشـد      ، اما درکل پراکندگی شهری وجود ندارد ریعمومی درمورد تعریف و تأث یاجماع است.

منابط محلی و  یةرو یافزایش مشکالت ترافیکی، مصرف ب موجبشود که  یها ایالق م ه حومهپراکند ةتوسع و نشده کنترل

اقتصـادی و   ةعمـد  یها براساس شاخص رشد پراکندة شهرها .(Johnson, 2001: 364) شود می بردن فضاهای باز ازبین

تجـاری سـنجیده    یسـتقرار واحـدها  اشتغال، تغییر درآمد شـهر و ا  راتییوآمد، تغ رفت ةاجتماعی مانند رشد جمعیت، هزین

 دهـة  سـریط و افقـی از اواسـ     ةناشی از توسـع  یطیمح ستی. آگاهی جهانی از مسالل ز(Peiser, 2001: 278)شود  یم

سمینار جهـانی   (WCED, 1987) یمسالل و مشکالت مربوط به پایداری که در گردهمایی جهانه است. شد غازآ 1980

های تحقیقاتی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است  ها و سازمان حکومت ( مطرد شد، توجهNNCED ,1992) ویر

(Frumkin, 2002: 61گسترش فیزیکی .) محسوب  کاهش کیفیت محیطی و نابودی منابط یکی از عوامل اصلی شهرها

 ،ین حـال در عـ  .شده استبالفصل  یها  یو حتی فراتر از مح در محدودة شهری ستیز  یمح موجب نابودی شود کهمی

 توسـعه در شـهرها   درحـال  یدر کشـورها  یـور  و بهنیمی از جمعیت جهان  ی،زود به .نیروی محرک اقتصاد هستند شهرها

دانشـمندان شـهری در ارتبـاط بـا      21یکی از موضوعات حیاتی قرن  ،(. درواقط12: 1385 )حسینیون، زندگی خواهند کرد

فضـایی   ةالگـوی توسـع   یشهر رویی پراکندهشهر در فضاست.  ةعپایداری شهر، فرم و شکل شهر یا چگونگی رشد و توس

 (.Anderson, 1996: 8شود ) یاز زمان تعریف م ویژه ای انسان در برهه یها تیفعال

اقتصادی -اجتماعی یها بیآسسبب جدید در ایراف شهر  یوسازها شکل پراکندگی شهری یا گسترش افقی و ساخت

 ،اساسی شکل شـهر بـر پایـداری آن    ریده است. با توجه به تأثشها  و ایراف آندر شهرها  یطیمح ستیو تخریب منابط ز

. دشـو  یپایـدار احسـاس مـ    ةلزوم شناخت، مطالعه و درک ابعاد مختلف آن و هـدایت آن در راسـتای دسـتیابی بـه توسـع     

، «کـز شـهر متمر »، «شهر شـطرنجی »، «شهر خطی»، «شهر شعاعی»شهری مانند  ةکردن الگوهای مختلف توسع مطرد

بیانگر تالش برای رفط مسالل و مشکالت است شده   و بسیاری از الگوهای دیگر که در این زمینه عنوان« شهر عمودی»

 تیتحوالت جمع نکهیا رغم یاست. علبررسی شده مراغه  ،پژوهش نیاز یریق اصالد الگوی رشد شهری بوده است. در ا

سـال   45مراغـه در   تیجمع که ییور ، بهاست رشد شهر بوده راتییتالیم و تغمختلف بیانگر  یمقایط سرشماردر مراغه 

ـ از جمع تـر  طیسر یشهر رشد نیمساحت ا ،(1390 ،رانیبرابر شده است )مرکز آمار ا 77/2 (1345-1390)  آن داشـته  تی

د است )اسـتخراج و محاسـبات نگارنـدگان براسـاس یـر      دهشبرابر  5/16 دوره نیمساحت آن در هم که ایگونه به است،

 موجـب شـهر   ة( و عدم تعادل بین رشد مساحت و جمعیت در هر دوره از رشـد و توسـع  1388 ،رانیو مرکز آمار ا یلیتفض

 رسـد  یباشد. به نظر م 1هیرو یپراکنش افقی ب یاز نوع الگو شتریشهر ب نیا یو کالبد یکیزیف ةتوسع یشده است که الگو

ـ ماننـد تغ  یطیمح ستینامطلوب ز یامدهایپ ژهیو و به یاقتصاد-یاجتماع یها بیشهر، آس ةتوسع یالگو نیا  یکـاربر  ریی

ـ  ،اسـاس  نیاسـت. بـرا  داشته  ...و یسبز شهر یبر فضا یمنف راتیهوا، آب، خاک، تأث ی، آلودگیکشاورز یها نیزم  افتنی

 .شودتوجه آن  به ها یزیر در برنامه باید که است افتهی ژهیو یتیشهر اهم یکالبد ةرشد و توسع راستایمناسب در  ییالگو
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 مبانی نظری

تنهایی هزینة اجتماعی ندارد،  به -آن مصرف زمین است نیتر یاصل که -آنی طیمح ستیزآثار  رغم یعلگسترش شهری 

د. جـین جیکـوب در اثـر    گـذار مـی  ریتـأث جایی جمعیتی اولین پیامد گسترش شهری است که بر شبکة اجتماعی ولی جابه

ی اجتمـاعی فشـرده در محـدودة    هـا  شـبکه توضیح داده اسـت کـه   « آمریکایی مرگ و زندگی شهرهای»خود کالسیک 

و در زمینة حفظ نظافـت، نبـود جـرم و     دهند یمی قدیمی و مختل  شهری صورتی از سرمایة اجتماعی را تشکیل ها حوزه

 تیمسئول پلیس، جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات درمورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند

ی هـا  شـبکه ی جدید شهری نیـز واجـد همـان نـوع     ها حومهو  ها محله(. آیا 10: 1997فوکویاما، دهند ) یمبیشتری نشان 

کـه تـراکم کـم الگوهـای زنـدگی       کنند یم ( بح 2000) 1اجتماعی مورد اشارة جیکوبز هستند  اندیشمندانی مانند پونتام

 Bruecknerشـود )  یمرنهایت به کاهش کیفیت زندگی و جامعة ناسالم منجر و د سبب کاهش سرمایة اجتماعی ها حومه

& Largey, 2008: 18.) ـ در مطالعات خود به ا (2000) 4ساکرودت و 3بسونی، ال2زریگل ـ   انـد  دهیرسـ  جـه ینت نی  نیکـه ب

ا عـوغ  کـه محـل اقامـت خـود ر     یوجـود دارد. افـراد   یمنف ةرابط یسازمان تیمحل اقامت و عضو ییجا هتحرک و جاب

دارند. همچنین، یول مدت آن  یروی گذار هیبه سرما یکمتر ةو عالق دهند یخود را از دست م یاجتماع یةسرما کنند یم

ـ ن  یتعلق خـایر افـراد بـه محـ     زانیم ،درواقطد. گذارمی ریتأثاقامت در یک جامعه تا حد زیادی بر احساس امنیت  بـر   زی

و  یواحـد مسـکون   تیموضوع را درمورد مالک نیا (1999) زریو گل 5پاسکوال یاست. د رگذاریتأث یاجتماع یةسرما لیتشک

د و وشـ مـی  تیـ جمع یالیمـانط تحـرک و سـ    تی. آنان معتقدند مالکاند کرده یبررس یاجتماع یةسرما لیآن با تشک ةرابط

ی هـا  حومهکه  دهد یمولمن نشان  .شود یمی اجتماع یها رواب  و شبکه یو برقرار  یمح تیتوجه به امن یبرا یا زهیانگ

ی اجتمـاعی  ها شبکه، ابندی یمگسترش  شهرهای اجتماعی است. ها شبکهشدن فضایی  اتومبیل محور عاملی مهم در تنگ

 :Storper, 2004) ردیـ گ یمـ و در اشخاص بیش از پیش الگوهای شخصی و روزمره شکل  شوند یم تر پراکنده رفته رفته

آن  از یریـق د و وشـ مـی در فضـا واقـط    یاجتماع یزندگ ،نیبنابرا ؛افتد یفاق مدر فضا ات یفرهنگ و یاجتماع ةرابط(. 67

شدت کـاهش   فاصله به شیبا افزا ی اجتماعیها هیتبط آن سرما و به یرواب  اجتماع(. 163: 1383ی، شود )یالب یمحدود م

ی منفـ  ریتـأث آن  رامونیپحالت بر امنیت م تیجمع طیوسی و ناگهانی انتقال حت و (137: 1385)رنانی و همکاران،  ابدی یم

 است. رگذاریتأثی و امنیت اجتماعیة سرما لیتشکبر  زین  یمحتعلق خایر افراد به  زانیم .رددا

کالبـدی   و فضـایی  بازدارنـدة  عوامل و امنیت مسئلة به ،آمریکا بزرگ شهرهای مرگ و زندگی کتاب در جیکوبز جین

 حضـور  ولـی بـا   ،شود ینم تأمین پلیس از سوی ابتدا از شهری فضای ش. از نظر وی، آرامندک یم اشاره محالت و شهرها

 اسـتانداردهای موجـود   و اجتمـاعی  پیچیـدة  و ناخودآگاه ةشبک ةلیوس به ابتدا شهری فضای آرامش .شود یم تضمین پلیس

 را خیابـان  موارهیی هها چشم دیبا  :دهد یم توضیح چنین خیابان کی بودن خودانتظامی درمورد او .شود یم حفظ مردم میان
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صورت  به دیبا  ی خیابانروها ادهیپ. مینام یم خیابان حقیقی و یبیعی نامالک را آنان همواره ماکه  یکسان یها چشم بنگرند؛

 داده آمـوزش  خیابـان  بـه  نظارت خیابان شیوة ساکنان به و شود افزوده خیابان بر ناظر یها چشم بر تا شود استفاده مداوم

 فضـای  قلمرو از استفاده شدن، قربانی از ترس و بودن خطر معرغ در امنیت، (. کمبود16: 1389ران، شود )قرایی و همکا

 قلمـرو  ترسند، یمیا  دارند آسایش عدم احساس مردم که جایی کند. در یم تهدید را شهری موفق فضاهای خلق و عمومی

 یهـا  کوچـه  .فضاهاست آن در حضور از ترس به مربوط گاهی فضاها بعضی ه ازاستفاد عدم .یابد یم تنزل عمومی فضای

 اتفاقـاتی  اسـت  ممکـن  کـه  فضـاهایی  همچنین ،اند شده پر ناجور یها آدم با که شلوغی خیلی یا خلوت فضاهای تاریک،

گـدایان،   توسـ   کـه  ییهـا  مکـان  بـه  ورودی وعـرغ   کم روهای یادهپ .فضاها هستند این جملة از دهد ر  آن خاص در

 . صـالحی (Carmona, 2003: 238شوند ) محسوب می نوع فضاها این از نیز شوند یم مسدود یا هبست جوانان و ولگردها

 اندازة :کند یمتقسیم  دسته چند به را امنیت احساس عدم یجهدرنت و شهری یها خشونت وم یجرا برمؤثر  عوامل (1387)

 از یمنـد  بهـره  عـدم  و محرومیت عامل و خدمات ناعادالنة محالت، توزیط فضایی ساختار و شهر، کیفیت رشد شهر، نر 

 (.57: 1387ها )صالحی،  یتفعال کیفیت و کمیت و زمین کاربری ناسالم، الگوی مساکن عمومی، وجود امکانات

 هـر  در کـه  ییـور  به دارند، مهم نقشی شهری دفاع یبفضاهای  یزآم خشونت رفتارهای رخداد و یریگ شکل فرایند در

انـد   نشده توزیط تصادفییور  به شهر سطح درها  خشونت اما دارد، وجود خشونت داریمق مفروغصورت  به شهری فضای

 بـاال  پـذیری  یبآسـ  ضـریب  بـا  فضـاهایی  جمله از دفاع یبفضاهای  اند. مشاهده شده بیشتر شهری دفاع یب فضاهای در و

 شدة یفتعر یها فرم با مغایر ملیع رساندن فرجام به برای اجتماعی تعریف همراه به فیزیکی ساختار به با توجه که هستند

 خشونت و جرم وقوع سازی ینهزم و ناامنی یریگ شکل بر تأثیری فراوان فضاها دارند. درنتیجه، و نهایی بارز نقش اجتماعی

 (.62: 1394)فالحتی،  دارند شهر در عرصة

 سیاسـی  و اجتمـاعی  هنگـی، فر مـالی،  فردی، امنیت و حقوق حفظ معنی به انسانی امنیت دارد: مختلف ابعادی امنیت

امنیت  و بقا و معیشت تضمین و تأمین به قادر جامعه آحاد آن درکفاف( که حداقلی ) بعد دارد؛ بعد دو انسانی امنیت .است

اجتمـاعی  -روانی امنیت و زندگی در آسایش و مثبت احساس از توانند می مردم آن درکه  رفاه() ییارتقا بعد و هستند خود

 عدم ، احساسدرواقط اهمیت دارد. انسانی های یتامن سایر از بیشتر مردم برای فردی امنیت میان، این در .باشند برخوردار

 سـبب  مختلـف، مسـالل   درمـورد  نگرانـی  احسـاس  یـا  اعتماد دارد. نبود پی در فراوانی تبعات جامعه، یک در افراد امنیت

توان در مباحـ  فالسـفة    یمسیاسی در عرصة امنیت را  شود. نخستین مباح  فلسفی و یم نیز یریگ کناره ویژة رفتارهای

 توسـعة  رشـد و  با گذشته یها دهه یی شهرها در یتامن وجو کرد. مفهوم یونان باستان همچون افالیون و ارسطو جست

 یهـا  جنبـه  و یـه اولحالـت   از شـهرها،  در شهروندان یاجتماع رواب  ترشدن یچیدهپ وشهرها  کالن گسترش و ینیشهرنش

 کـه  ییـور  بـه  گرفتـه اسـت،   دربر یاسی راس و یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد مختلف و ابعاد شده خارج محسوس یزیکیف

ی ناهنجـار  یـت، جنا و جـرم  ی،عموم خدمات یفیتکیا  تورم یکاری،ب فقر، چون یموضوعات شامل در شهرها یتامن امروزه

ـ  یکار اجتماع یمتقسو  یفناور یچیدگیشدن پ مطرد با شهرها در یناامنگسترش  و شود. رشد یم یاداعت و یاجتماع  یشب

اسـت  کـرده   یـد تهد یجـد یـور   به را رفاه شهروندان و یشآسا و یتامن احساس امر ینا و شهرها بوده یزیکیف توسعة از

 را دفـاع  قابـل  فضـای  نظریة ،پرخشونت شهر در یراحی و مردمکتاب  در نیز (1973) نیومناسکار  .(40: 1387موسوی، )
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بلکـه   پلـیس  توسـ   تنهـا  نه جامعهکه  یا گونه به داده است، را شهری محی  ساختار تغییر وی پیشنهاد ه است.کرد مطرد

 را یمسـکون  یهـا  محلـه  در جـرم  افزایش عامل سه نیومن .شود تعریف اند یمسه یی خاصها عرصه درکه  افرادی توس 

 شمرد: یبرم چنین

ـ  به را جرمارتکاب  جرم، وقوع یها مکان ب( نبود نظارت: .شناسند ینم را همسایگانشان الف( بیگانگی: مردم  و یراحت

 صـحنة  از مجـرم  ناپدیدشدنامکان ترتیب،  این فرار: به راه بودن ج( دردسترس .کند یممکن م شود دیده مجرمآنکه  بدون

و اجتماعی کـه  بیان کرده است: مشکالت محیطی  قاعده یبشهرهای استیو پایل در کتاب  .شود یم فراهمسرعت  به جرم

یابد ممکن است به خطرها و تهدیدات امنیتی برای ثبات جامعة شهری و حتی ثبـات   یمبا توسعة شهری یی زمان تغییر 

 اسـت  جهان در یقاتیمراکز تحق معدود جمله از یکامرآ متحدة یاالتا در آالموس لوس یقاتیمرکز تحقشهری منجر شود. 

 یـت امن و یشـهر  یـدار پا توسـعة  یـان م ارتبـاط  به ویژه توجهی و داشته یتفعال «یشهر یتامن» ینةزم در ویژه یور که به

 مطالعـات  یـل دل ینهمـ  بـه  و یسـته نگر یچنـدوجه  یعنـوان موضـوع   به یشهر یتامن بهمرکز  ینا .داشته است یشهر

یی سیاسـی و انتظـامی   هـا  واههبینانه، امنیت را در  داده است. پژوهشگران در چارچوبی واقط اراله ینهزمین ا در ای رشته ینب

انـد. امنیـت را    و مقابله بـا خطرهـا و دشـمن دانسـته     ها ارزشمعنی حمایت از  کلی بیشتر آن را به یور بهو  اند کردهتعریف 

نیازی برای ابقا و ارتقای رفاه و سالمت مردم دانست. براسـاس تئـوری نیازهـا در هـرم      یشپتوان یک حق بنیادین و  یم

شـود؛ درسـت شـبیه نیازهـای      یمـ ای بـرای تعـالی انسـان تلقـی      یـه پایکی از نیازهای ضروری و ، امنیت 1968مازلو در 

و  هـا  انسـان بـر سـالمت و سـعادت     مؤلفهارتقای این  درمجموعفیزیولوهیک انسان که برای تداوم حیات ضرورت دارد و 

اسویس سینتکس نیز در بعد کالبدی، تجمیـط   افزار نرمگذارد. تیم بیل هیلییر با استفاده از  یمیر مستقیم تأثدرنتیجه جامعه 

. از نظر این گـروه، بهتـرین   اند کردهی کلیدی در ایجاد یک محی  امن شهری معرفی ها مؤلفههای آن را  یهالها و  یابانخ

 Boyleکنند ) یمو امنیت عمومی را ترویج  اند شدهی با الگوی شهر یکوارچه خوب بهیی هستند که ها آنهای شهری  ی مح

et al., 2004: 566 :1391یری، ام به نقل از). 

از ابعاد اجتمـاعی،   ها آنامنیت محالت در توسعة اجتماعات محلی و افزایش کیفیت  دهد نقش یماین مطالعات نشان 

یابـد   یمهای اجتماعی کاهش  یهسرمابا گسترش پراکنده و افقی شهر ابتدا میزان  .است پررنگاقتصادی و فرهنگی بسیار 

(. گسـترش  Sheller, 2000: 132شود ) یمیت به کاهش کیفیت زندگی و امنیت در سطح محالت شهری منجر درنهاو 

شود؛ نخست  یمیری محالت جدید به دو صورت موجب کاهش کیفیت زندگی در سطح محالت شهری گ شکلشهری و 

در ایـن محـالت    هـا  آن کننـد،  یمـ و محـالت جدیـد حرکـت     ها حومهاینکه ساکنان اولیة محالت قدیمی شهر به سمت 

کشد تا تعامل اجتماعی و سـرمایة اجتمـاعی    یول می ها سالاند و  یس نسبت به همسایگان خود غریبهتأس تراکم و تازه کم

افـراد   معمـوالً در محـالت قـدیمی شـهر     هـا  آنبرای احساس امنیت در این محالت شکل بگیرد. دوم اینکـه جـایگزین   

در  هـا  آنه نسبت به این محالت هیچ تعلق مکانی ندارند و تعـامالت اجتمـاعی در   بضاعت و مهاجران جدید هستند ک یب

یت کیفیت زندگی درنهایت به کاهش امنیت و درنهاهای جمعیتی در شهر  ییجا جابهسطح پایین قرار دارد. این تحرکات و 

 شود. یممحالت شهری منجر 

شـود و از یریـق    ی امنیـت بررسـی مـی   ها شاخصی و روی در پراکنده مؤثری ها شاخصدر تحقیق حاضر، ارتباط بین 
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شـود.   رویی بـر امنیـت شـهری در محـالت مشـخص مـی       ی پراکندهها شاخصیرگذاری تأثی آمار فضایی میزان ها روش

پردازانی مانند گالستر و اوینگ در تحقیقات خود استفاده کردند،  یهنظریی که ها شاخصرویی با توجه به  متغیرهای پراکنده

کار گرفـت.   به 2002های محاسبة پراکندگی شهرها روشی است که اوینگ در سال  یوهشین تر کاملشد. یکی از استخراج 

های اصلی، درجة تمرکز و درجة مرکزیت شـهری   یابانخوی بر متغیرهایی مانند تراکم جمعیت و ساختمانی، دسترسی به 

از متغیرهـایی ماننـد تـراکم     هـا  آنو استخراج مطلـوب   ها دهداید کرده است. در این تحقیق، با توجه به نوع استفاده از تأک

. همچنـین، درمـورد   انـد  شـده جمعیت و ساختمان، فاصله از مرکز، نر  فضای بـاز، دسترسـی و میـزان سـکونت انتخـاب      

، فضـاهای بـاز و... از یریـق    ونقـل  حمـل ی همسایگی و خانوادگی، اعتیـاد،  ها نزاعمتغیرهای امنیت شهری مانند سرقت، 

و ایالعات موجود کـه   ها دادهرویی از یریق  هایی مطرد شده است. متغیرهای پراکنده سشنامه برای شهروندان پرسشپر

متغیرهـای امنیـت از یریـق پرسشـگری و      و انـد  شدهاستخراج  ArcGIS افزار نرمی وضط موجود توس  ها نقشهبراساس 

 محاسبات آماری استخراج شدند.

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاجتماع یةبا سرما رویی شهری پراکندهارتباب  یمنظور بررس به یمدل مفهوم. 1شکل 

 محدودة مورد مطالعه

انتخاب کـرد.   رانیا تختیپامراغه را  هالکوخانی مغول، الیاستاست. در زمان  رانیای شهرها نیتر یمیقدی از کمراغه ی

ی واقط شده است و ارتفاع آن از سطح شرقیول ة قیدق 16درجه و  46ی و شمالة عرغ قیدق 23درجه و  37شهر در  نیا

 سکونت مدت

 اسپرال

 

 امنیت اجتماعی

 

 رفتاااااا ر سرقت

 بذهک رانه

 دعواهااااااا  

 خ نوادگی

 دعواهااااااا  

 همس یگی

 سیپل عملکرد  بربیج شب در وآمدرفت ترسناک ضاهایف

 خدم ت زن ن امنیت ونقلحمل اعتی د مع بر امنیت امنیت فض   ب ز
 کودک ن امنیت

 ب ز فض   نرخ دسترسی س ختم نی تراکم

 

 ف صله

 

 جمعیت تراکم
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ی و در چـا ی صـوف رودخانـة   هکتـار در امتـداد   2647ی بیتقرمراغه به وسعت  .(63: 1372، دیاست )مروارمتر  1390 ایدر

ی سرشـمار شـهر یبـق    تیجمع(. 14: 1385،  یمحمهندسین مشاور نقش )ی کوه سهند واقط شده است جنوبی ها دامنه

 شـود  یمـ استان آذربایجان شـرقی محسـوب    بزرگو بعد از تبریز دومین شهر  استنفر  هزار 162275 معادل 1390سال 

(www.amar.org.ir .)(. 30: 1385،  یمحمهندسین مشاور نقش )دارد  هیناح 7محله و  26 اکنون مراغه هم 

 

 مراغه یاسیس تیموقع .2شکل 

 

 . محدودة محالت مراغه3شکل 

. بافـت  1شود.  تقسیم می نینش هیحاشی و بافت ا حومهتلف یعنی بافت قدیم، بافت جدید و مراغه به سه نوع بافت مخ

که وضعیت  دهد یمقدیم: این بافت مراغه که در بخش مرکزی واقط شده است، قسمت عظیمی از شهر مراغه را تشکیل 

رد. این مسئله هم موجب افزایش مهـاجرت  ی تقریباً نفوذناپذیر داها کوچهو  ها ابانیخی ریزدانه و ها خانهکالبدی فرسوده، 
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سبب پراکندگی شـهری شـده اسـت و هـم اینکـه بـا        تیدرنهای جدیداالحداث شده و ها محلهساکنان بخش مرکزی به 

: ایـن  نینش هیحاش. بافت 2گذاشته است.  ریتأثداشتن وضعیت کالبدی نامناسب و مهاجرت افراد ناشناس بر امنیت شهری 

، پهرآبـاد و...  آبـاد  وسـف آبـاد، ی  یی مانند میکالیـل ها محله. شود یمهمة جهات ایراف شهر مراغه دیده در  باًیتقرنوع بافت 

رویی در شهر مراغـه بـه    عوامل پراکنده نیتر مهمکه از  اند شدهخودرو و بدون مجوز ساختمانی در مراغه پدیدار  صورت به

و سـاکنان ایـن محـالت اغلـب مهـاجران       انـد  شـده ه . این محالت اغلب در منایق مستعد کشاورزی سـاخت دیآ یمشمار 

: این منایق، محالت بالفصـل محـدودة بافـت قـدیم و     شده یزیر برنامهی و ا حومه. محالت 3روستاهای ایراف هستند. 

سال اخیر سـاکنان زیـادی بـه آنجـا      15مرکزی مراغه هستند؛ محالتی که بافت کالبدی و دسترسی مناسبی دارند و یی 

ی مسـتعد کشـاورزی سـاخته    هـا  نیزمـ ی ولیعصر، سـهند در  ها محلهاند. چندین مورد از این محالت مانند مهاجرت کرده

ی توسعه از درون مراغـه بـه توسـعة    ها لیپتانسرویی مراغه شده است، زیرا با وجود . این مسئله نیز موجب پراکندهاند شده

 گذشته شده است. ی کشاورزی درها نیزم ینابودی شهری اقدام شده و موجب ها حومه

 

 ی تحقیقها شاخص

 شود.می آوردهی تحقیق ها مؤلفهبرای تبیین  شده انتخابی ها شاخص، 1در جدول 

 ی تحقیقها شاخص .1 جدول

 ها شاخص ها مؤلفه

 رویی  پراکنده
. 5 . فاصـله از مرکـز شـهر؛   4. میانگین تـراکم سـاختمانی؛   3. نر  فضای باز؛ 2 ؛تیجمع. تراکم 1

 . دسترسی.6 ؛محله مدت سکونت در

 امنیت

. فضـاهای  5. دعواهـای همسـایگی؛   4. دعواهـای خـانوادگی؛   3؛ بزهکارانـه . رفتـار  2. سرقت؛ 1

ـ اخـاذ . 7در شب؛  وآمد رفت. 6ترسناک؛  ـ . رضـایتمندی از عملکـرد   8ی؛ بـر  بیـ ج ای ی . 9؛ سیپل

 . امنیت زنان و کودکان.11. اعتیاد؛ 10ی؛ عمومی باز و فضاها

 

 پژوهشروش 

ـ یتحل-یفیآن توصـ  یو روش بررسـ  یکاربرد قینوع تحق ی،مورد بررس یها توجه به مؤلفه با ی گـردآور ی اسـت. بـرا   یل

ی و پیمایشی استفاده شده است. ا کتابخانهآن بر امنیت از دو روش  ریتأثشکل و فرم شهر و  نیبة رابطة نیزمایالعات در 

تـراکم جمعیـت، نـر  فضـای بـاز، میـانگین تـراکم        حالت )مرویی شهری و تحوالت سکونتی  ی پراکندهها شاخصابتدا 

 افـزار  نـرم ی و بـا اسـتفاده از   لیتفض ( از یریق مطالعة یرد جامط،ساختمانی، فاصله از مرکز محله، مدت سکونت در محله

ARCGIS 10.2 ی ایالعات امنیت از پرسشنامه استفاده شده است.آور جمطآمده است. برای  دست به 

( و براسـاس فرمـول   نفـر  162275) 1390ی سـال  سرشـمار مراغـه در   جمعیـت  با توجه به تحقیق یها نمونهتعداد  

ها پـنج عـدد بـوده اسـت.     ی پرسشنامه ییف لیکرت و تعداد گویهریگ اندازهنمونه برآورد شده است. مقیاس  383کوکران 

ها سنجیده شد  زمون آلفای کرونبا  گویهپرسشنامه پر شد. سوس با استفاده از آ پیش 30ابتدا  ها پرسشنامهی آور جمطبرای 
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پرسش انتخاب شد. مقدار آلفای کرونبا  پرسشنامة نهایی مقدار آلفـای   39 تیدرنهاحذف شد و  تیاهم کمهای و پرسش

در مرحلـة اول   ها نمونهة پایایی خوب پرسشنامه است. برای انتخاب دهند نشانبود که  8/0کرونبا  پرسشنامة امنیت برابر 

ی از ا یبقـه ی تصادف صورت بهبراساس جمعیت محالت  ها نمونهمحالت محاسبه شده است. در مرحلة دوم، تعداد جمعیت 

ی هـا  لیتحلآثار گسترش افقی و امنیت شهری از  لیتحلی و ابیارز منظور به، تیدرنهاسطح محالت گردآوری شده است. 

 ن وزنی جغرافیایی بهره گرفته شده است.و آمار فضایی رگرسیو رهیمتغچند ونیرگرسی، همبستگ بیضری آمار

 

 تحلیل عاملی

از مـدل تحلیـل عـاملی اکتشـافی براسـاس تجزیـة        ة پرسشنامهلیوس بهفهم میزان برآورد مقدار امنیت اجتماعی  منظور به

نشـان   ها آن از هرکدامدر  B.T.S 2و  KMO 1ی اصلی و چرخش واریماکس استفاده شده است که نتایج آزمون ها مؤلفه

ی منـدرج در هـر عامـل همبسـتگی بـاالیی دارنـد.       هـا  شاخصی حاصل آمده است و همچنین ریگ نمونهکفایت  دهد یم

 .اند کردهی امنیت اجتماعی را برآورد ها مؤلفهی واریانس هریک از توجه به مقدار شایانها  شاخصیا  ها پرسش، تیدرنها

 ها عامل. مقدار ویژة هریک از 2 جدول

 

 جغرافیایی رگرسیون وزنی

 :استزیر  صورت بهشوند. رگرسیون خطی عمومی  یمی فضایی در یک فرایند ایستا فرغ ها دادهدر رگرسیون خطی، 

Yi= β0+ β1X1+ β2X2+ …+ βnXm+£I i=1,2,…,n 

 اند: در فضا ثابت ها مدلگونه  ینایری گ اندازهدر  پارامترهاتخمین 

β`= (XTX)-1XTY 

و جـوهرة اصـلی    استیافته چارچوب رگرسیون عمومی  گسترش( GWR) یاییجغرافمدل رگرسیون وزنی  که یدرحال

GWR زیر است: صورت به 

yi = β0(ui,vi) + ∑ βk(ui,vi)Xik+€i i = 1,2,…,n 

,uiجایی که ) vi)  مختصاتi  دهـد؛  یمامین نقطه در فضا را تشکیل βk(ui,vi)   تـابعی پیوسـته از β K(u,v)   در هـر

 شـده  دادهی هـا  داده. بـرای مجموعـه   اسـت جـزء خط  و iمتغیرهـای توضـیحی در نقطـة     Xi1,…,Xip  .است iنقطه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett's Test of Sphericity 

 درصد واریانس تجمعی ها عاملمقدار ویژة هریک از  KMO B.T.S ها ملعاتعداد  ها مؤلفه

 1441 819/0 3 امنیت اجتماعی

82/31 

632/65 024/51 

63/65 
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 = i برای Wijی ها وزنشود.  یمبا استفاده از مراحل حداقل مربعات وزنی تخمین زده  β K(u,v)ی ا منطقهی پارامترها

1,2,…,n  ( در هر موقعیتui, vi )ای از فواصل بین نقاط  یوستهپتابط  عنوان بهi  یند. آ یمدست  ی بها دادهو دیگر نقاط 

 

 و تجزیه و تحلیل بحث

 ین. اشود یم یدر سطح محالت بررس رویی پراکنده یرهایابتدا متغ امنیتو  رویی شهر پراکنده ینارتباط ب یمنظور بررس به

نفـر در  ) یـت جمعرویـی شـهری، تـراکم     با توجه پراکنده اند. درنظر گرفته شدهتحقیق مستقل  یرهایعنوان متغ به یرهامتغ

یر مثبـت بـر امنیـت    تأثت شهر پایین است. فرغ تحقیق این است که هرچه تراکم محالت بیشتر باشد، هکتار( در محال

یر تأثو فرغ تحقیق این است که هرچه مدت سکونت بیشتر باشد،  استدارد. متغیر بعدی مدت سکونت در محالت شهر 

تحقیق این اسـت کـه در محالتـی کـه      و فرغ استمستقیم بر افزایش امنیت دارد. متغیر مستقل بعدی نر  فضای باز 

گذارد. متغیـر بعـدی    امنیت میو منفی بر یر مستقیم تأثهای بایر و خالی کمتر باشد و فشردگی محالت بیشتر باشد،  ینزم

تـر باشـد بـر میـزان      یکنزدفاصله از بخش مرکزی شهر است و فرغ تحقیق این است که هرچه محالت به مرکز شهر 

شود. متغیر بعدی میانگین تراکم ساختمانی است که هرچـه   گرفتن از مرکز شهر کمتر می با فاصله شود و امنیت افزوده می

و فـرغ تحقیـق ایـن     استمحالت به مرکز شهر  یر مستقیم بر امنیت دارد. آخرین متغیر کیفیت دسترسیتأثبیشتر باشد 

کننـد.   یم، بیشتر به مرکز شهر سفر است تر مطلوبو  تر راحتبه مرکز شهر  ها آناست که ساکنان محالتی که دسترسی 

ی هـا  شـاخص ، مقدار هریک از متغیرها با عنـوان  3استفاده شده است. در جدول  1ها نیز از تحلیل شبکه برای محاسبة آن

 شود. رویی در سطح محالت آورده می پراکنده

 توجه با. شد استفادهچندگانه  یونرگرس از ابتدا امنیت بر اسورال یها شاخص یرگذاریتأث برای سنجش میزان ارتباط و

 از درصـد  48دهـد   یمـ است و نشان  0٫48 برابر R2 دهد، مقدار یم نشان رگرسیونی تحلیل محاسبات نتایج، 4 جدول به

 26 شـامل  کـه هـا   داده ماهیـت  دلیلبه اما ،است شهری روییپراکنده شاخص 6 به مربوط مراغه محالت اجتماعی امنیت

ها  شاخص یرتأث مقدار و شهر کل ةدهند نشان چندمتغیره رگرسیون نتایجچراکه  دارد، فضایی رسیونرگ به نیاز ،است محله

 .نیست مشخص محالت سطح در

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Network Analize 
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 رویی تحقیق ی پراکندهها شاخص. 3 جدول

 رویی ی پراکندهها شاخص

  تیجمعتراکم 

 محاسبات )

 جمعیتی(

 فاصله 

 محاسبات )

 فاصله 

 متر( برحسب

 نر  فضای 

 اسباتمحباز )

 سرانه(

 ساختمانتراکم 

 یها )پروانه

 ساختمانی(

  مدت سکونت

 محلهدر 

 (پرسشگری)

 

 رضایتمندی 

 یدسترس

 پرسشگری()

 

 نام محله کد محله

 1 یرخواجه نص 101 1/4 8/19 113 11/3 997 72

 تاج یخش 102 3 9/17 99 82/0 534 166

 فواره مسجد 103 69/2 54/22 91 79/0 911 129

 ییدارا 104 18/4 35/13 105 11/5 1460 62

 2 یرخواجه نص 201 44/4 19/24 110 22/4 679 130

 محله خان 202 75/3 79/17 96 96/3 100 153

 باغ یتول 203 25/4 26 106 17/4 447 183

 یدلرس 301 07/4 36/15 96 69/0 807 167

 یاوحد 302 3 29/23 104 42/4 936 215

 دروازه 303 54/1 71/18 97 41/4 1346 209

 2انزاب  401 17/1 83/12 64 82/1 1763 59

 1انزاب  402 35/1 09/16 75 14/7 1998 119

 2آباد  یکالیلم 403 81/1 05/17 72 6/8 2562 67

 1آباد  یکالیلم 404 84/1 26/12 68 52/9 3339 53

 شهید دهقان 501 88/3 75/5 71 5/8 1261 32

 سهند 502 13/1 5/6 59 85/8 1865 15

 دانشگاه 503 6/1 10 79 25/6 3437 4

 یزیشمس تبر 601 59/1 12/14 80 72/6 1612 40

 آزادگان 602 41/3 82/14 84 56/6 1625 61

 1 یعصرول 603 08/3 17 79 51/6 2547 77

 یرجهانگ 604 67/3 24 54 71/4 3814 5

 چهل پا 701 73/3 8/27 103 83/0 1123 127

 یامخ 702 2 75/18 100 15/3 1507 155

 پاسداران 703 4 67/12 90 02/4 1784 46

 1پهرآباد  704 25/3 24٫13 69 96/2 4568 32

 2پهرآباد  705 54/2 22٫54 65 02/7 4469 40
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 رویی ی پراکندهها شاخص ونیمدل رگرس بیضرا یها آماره .4 جدول

 

 ها مؤلفه

 t ضریب استاندارد غیراستانداردضریب 

 
sig 

B Std. Error Beta 

 569/0 -58/0 -205/0 046/0 -027/0 تراکم جمعیت

 316/0 -031/1 -388/0 002/0 -033/0 فاصله از مرکز شهر

 192/0 352/1 352/0 826/0 117/1 نر  فضای باز

 496/0 659/0 237/0 496/0 344/0 مدت سکونت

 044/0 159/2 524/0 844/1 982/3 دسترسی

 995/0 -007/0 -002/0 125/0 0 تراکم ساختمانی

 های تحقیق منبع: یافته

 

مراغه بیشترین سهم را  امنیت محالت یشگویی توسعةپدهد شاخص دسترسی در  یمنشان  β، مقدار 4مطابق جدول 

ز ة فاصـله ا مؤلفشود.  به امنیت محالت افزوده می 0٫518عبارت دیگر، با افزایش یک واحد انحراف معیار به مقدار  دارد؛ به

ی بعد قرار دارند. این نتیجه بـرای  ها رتبهترتیب اولویت در پیشگویی توسعة آیندة امنیت در  مرکز شهر و نر  فضای باز به

محالت با یکـدیگر   توان به این نتایج اکتفا کرد، زیرا ساختار و محتوای اجتماعی ینمتمام محالت یکسان است؛ بنابراین، 

 مشکل از رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. یجه، برای حل ایندرنت. استمتفاوت 

ی هـا  شـاخص یر تـأث استفاده شده است. میزان  ArcGIS 10.2دادن تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی از  برای انجام 

رویـی در سـطح    پراکنـده  یهـا  شـاخص ؛ یعنی استرصد بوده د 48/0 برابر R2مقدار  رویی بر امنیت سنجیده شد. پراکنده

 کند. یمدرصد از امنیت را توجیه  44میزان  درصد به 95ن ایمینا
 

 . نتایج مدل رگرسیونی جغرافیایی5جدول 

 های تحقیق منبط: یافته    
 

درصد بوده  46تمام محالت  R2رگرسیون وزنی جغرافیایی گزارش داده شده است که مقدار  ی خروجیها آمارهسوس 

شـدة امنیـت نشـان     بینی یشپیماندة استانداردشده است که بازة مثبت و منفی مقدار باقین فیلد جدول مقادیر تر مهماست. 

، اسـت  1٫54 استانداردشدهمقدار  503ی مانند ا محله در .استشدة امنیت در بین محالت متفاوت  بینی یشپدهد میزان  یم

مقـدار   501ی ماننـد  ا محلـه در  و رویـی در ایـن محلـه بیشـترین ضـریب مثبـت را دارد        ی پراکندهها شاخصکه افزایش 

 .استدر این محله منفی  ها شاخصاست که ضریب  -52/2 استانداردشده

 داری یمعن ضریب همبستگی (R2رگرسیونی جغرافیایی )

48/0 622/0 000/0 
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 رویی ی پراکندهها شاخصی وزنی جغرافیایی ونیمدل رگرس خروجی یها آماره. 6 جدول

 استانداردشدهة ماندیباقمقادیر  خطای استاندارد ماندهیباققدار م شدهبرآوردمقدار  محلی R2مقدار  محله

404 48/0 17/31 325/0- 95/3 082/0- 

403 48/0 28/31 610/1- 97/3 405/0- 

401 48/0 09/32 675/10- 82/3 797/2- 

705 48/0 23/30 310/1 82/3 343/0 

303 48/0 66/28 809/1 06/3 590/0 

702 48/0 05/32 469/6- 13/4 566/1- 

302 48/0 37/34 414/2 85/3 627/0 

301 48/0 42/33 488/0- 98/3 123/0- 

701 48/0 66/38 343/1 92/3 343/0 

704 48/0 56/27 003/2 46/3 578/0 

203 48/0 17/40 585/0 88/3 151/0 

202 48/0 28/39 466/0 59/3 13/0 

102 48/0 05/34 655/4 02/4 16/1 

103 48/0 34/35 121/0 11/4 029/0 

503 48/0 85/29 155/6 98/3 546/1 

201 48/0 53/41 526/2- 96/3 638/0- 

602 48/0 04/38 788/2 23/4 659/0 

101 48/0 41/40 394/0 07/4 097/0 

104 0٫48 92/36 374/3 21/4 040/1 

601 0٫48 45/3 392/1- 05/4 591/0- 

603 0٫48 51/33 565/3 332/4 826/0 

604 0٫48 16/34 164/4- 61/3 154/1- 

402 0٫48 68/33 458/4- 15/4 798/1- 

703 0٫48 11/35 394/5 12/4 31/1 

502 0٫48 68/36 522/2- 93/3 650/0- 

501 0٫48 47/36 285/1 23/2 398/0 

 های تحقیق منبط: یافته

 

را نشـان   رویـی بـر امنیـت    پراکنـده ی هـا  شـاخص یت، نقشة رگرسیون وزنی محلی میزان ضریب مثبت و منفی درنها

رویی در محالت شهر متفاوت بـوده   ی پراکندهها شاخصبینی  یشپ شود، میزان یمکه در نقشه مشاهده یور هماندهد.  یم
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 یجـه، درنت. استة ضریب مثبت شاخص دهند نشان است. ضرایب رگرسیون محلی برای محالتی که به رنگ قرمز هستند،

که  استیابد. در برخی نیز ضریب رگرسیون محلی منفی  افزایش می ها آنرویی، امنیت در  دهی پراکنها شاخصبا افزایش 

یر نـدارد. بـا توجـه ماهیـت متفـاوت      تـأث شود یا بـر آن   کاسته می ها آنرویی، امنیت  ی پراکندهها شاخصبا افزایش مقدار 

 شود. یم آوردهجداگانه  یور به هرکدام ها شاخص

 

 ها شاخصة تمام استانداردشدیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیماندة . الیة خروجی تحل4شکل 

 های تحقیق منبط: یافته

ی اسورال در محالت شهر متفاوت بوده اسـت.  ها شاخصبینی  یشپ شود، میزان یممشاهده  6که در جدول یور همان

بـا   یجـه، درنت. اسـت اخص ة ضریب مثبت شـ دهند نشان ضرایب رگرسیون محلی برای محالتی که به رنگ قرمز هستند،

کـه بـا    اسـت یابد. در برخی نیز ضریب رگرسیون محلـی منفـی    افزایش می ها آنی اسورال، امنیت در ها شاخصافزایش 

 هـا  شـاخص توجـه ماهیـت متفـاوت     بـا  کنـد.  شود یا تغییر نمی کاسته می ها آنی اسورال، امنیت ها شاخصافزایش مقدار 

 د.شو یم آوردهجداگانه  یور به هرکدام

 

 تراک  جمعیت و امنیت

 56/0 برابـر  R2مقـدار   با استفاده از رگرسیون وزنی محلی میزان همبستگی تراکم جمعیت و امنیت بـرآورد شـده اسـت.   

 کند. یمدرصد از امنیت را توجیه  56میزان  درصد به 99تراکم در سطح ایمینان  ؛ یعنی شاخصاستدرصد 
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 اک  جمعیت. مدل رگرسیونی وزنی جغرافیایی تر7جدول 

 های تحقیق منبط: یافته    

 

 در امنیـت  بـر  جمعیـت  تـراکم  محلـی  رگرسیونی ضریب همبستگی میزان شود، یم مشاهده 5که در نقشة یور همان

 متغیـر  دو بین جمعیت، تراکم افزایش با 0702 ،0401 ،0402 یژهو به محالت از برخی در فق و  است بوده مثبت محالت

 را مشـکالت  فقـ   تراکم افزایش که هستند شهر یرو فق نشین یهحاش شود. این محالت جزء محالت رابطة منفی دیده می

 یجـة نت مقایسة. یابد می افزایش امنیت میزان محالت سطح در جمعیت تراکم افزایش با کلی،یور  . بهکند می زیادها  آن در

 است. متفاوت نتایج ةدهند نشان چندمتغیره رگرسیون با محلی وزنی رگرسیونی ریبض

 

 

 جمعیت( تراک استانداردشده )ة باقیماند جغرافیایی وزنی رگرسیون تحلیل خروجیة الی. 5 شکل

 های تحقیق منبط: یافته

 تتراک  ساختمانی و امنی

؛ اسـت  39/0برابـر   R2مقدار  شده است، برآوردبر امنیت  یر تراکم ساختمانیتأثلی میزان با استفاده از رگرسیون وزنی مح

 کند. یمدرصد از امنیت را توجیه  39میزان  درصد به 95تراکم ساختمانی در سطح ایمینان  یعنی شاخص

 

 داری یمعن ضریب همبستگی (R2رگرسیونی جغرافیایی )

56/0 648/0 000/0 
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 . مدل رگرسیونی وزنی جغرافیایی و همبستگی تراک  ساختمانی و امنیت8جدول 

 های تحقیق منبط: یافته     

یابـد. نتیجـة    یر مستقیم دارد؛ یعنی با افزایش آن امنیت نیز افزایش مـی تأثمیزان تراکم ساختمانی مانند شاخص قبلی 

و فقـ  در برخـی از محـالت     ضریب در بیشتر محالت شهر مثبت بوده است دهد میزان یمرگرسیون وزنی محلی نشان 

یورکه توضیح داده شد، جزء محالت  همان بر میزان امنیت ضریب منفی داشته است. این محالت متغیر تراکم ساختمانی

دهـد. همچنـین،    افزایش می ها آنیر شهر هستند که افزایش تراکم ساختمانی فق  تعداد مشکالت را در و فقنشین  یهحاش

 یور به. استیر شاخص بر آن منفی تأثو  احداث است ، این محله شهرک تازهاستنی منفی ضریب رگرسیو 0604در محلة 

بینی  یشپدهد مقدار  یماین ضریب هم نشان  یابد. نتایج کلی، با افزایش تراکم در سطح محالت میزان امنیت افزایش می

 کند. ینممثبت رگرسیون چندمتغیره برای تمامی شهر صدق 

 

 تراک  ساختمانی(استانداردشده ). الیة خروجی تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیماندة 6 شکل

 های تحقیق منبط: یافته

 امنیت شهر وفاصله از مرکز 

؛ یعنی استدرصد  45/0برابر  R2مقدار  شده است، برآوردبر امنیت  یر فاصلهتأثبا استفاده از رگرسیون وزنی محلی میزان 

 کند. یمدرصد از امنیت را توجیه  44میزان  درصد به 95اکم ساختمانی در سطح ایمینان تر شاخص

 داری یمعن ضریب همبستگی (R2ایی )رگرسیونی جغرافی

39/0 338/0 06/0 
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 . مدل رگرسیونی وزنی جغرافیایی و همبستگی بین فاصله از مرکز شهر و امنیت9جدول 

 های تحقیق منبط: یافته     

 

رابطة معکوس با امنیت دارد؛ یعنی با افزایش فاصله از  که استر فاصله از مرکز شهر شاخص دیگر اسورال یتأثمیزان 

یابد. براساس نتیجة رگرسیون چندمتغیره، ضریب بتا منفی بوده است؛ یعنی با افـزایش   مرکز شهر میزان امنیت کاهش می

 7ضریب در  دهد میزان یمضریب رگرسیون محلی نشان  یابد. نتایج فاصلة محالت از مرکز شهر میزان امنیت کاهش می

 محله مثبت بوده است. 26محله از 

 

 استانداردشده. شمارة الیة خروجی تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیماندة 7 شکل

 های تحقیق منبط: یافته

 

 نرخ فضای باز و امنیت

درصـد   54/0 برابـر  R2مقـدار   شده اسـت.  برآوردبر امنیت  یر نر  فضای بازتأثزان با استفاده از رگرسیون وزنی محلی می

 کند. یمدرصد از امنیت را توجیه  54میزان  درصد به 95تراکم ساختمانی در سطح ایمینان  ؛ یعنی شاخصاست

 

 داری یمعن ضریب همبستگی (R2رگرسیونی جغرافیایی )

45/0 475/0 01/0 
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 نرخ فضای باز و امنیت رگرسیونی وزنی جغرافیایی و همبستگی بین مدل .10جدول 

 های تحقیق منبط: یافته    

 

 بینی میزان امنیت دارد؛ یعنی با باالبودن میـزان فضـاهای   یشپبراساس فرغ تحقیق تأثیر منفی بر  اندازة فضای باز

شـود در محالتـی ماننـد     هده مـی مشا 8یور که در شکل  همان. یابد می کاهش امنیت میزان محالت سطح در خالی و باز

اند که دارای فضاهای  رابطة منفی بین دو متغیر وجود دارد. این محالت جزء محالتی 0704، 0303، 0403، 0404، 0604

 اند اند و هنوز محالت در این منایق به یور کامل شکل نگرفته کاره های نیمه خالی و رهاشده و ساختمان

 

 استانداردشدهة باقیماند جغرافیایی وزنی رگرسیون تحلیل خروجییة ال .8 شکل

 های تحقیق منبط: یافته

 

 دسترسی و امنیت

؛ اسـت درصـد   74/0برابـر   R2مقدار  شده است، برآوردبر امنیت  یر دسترسیتأثبا استفاده از رگرسیون وزنی محلی میزان 

 کند. یمدرصد از امنیت را توجیه  74ن میزا درصد به 95دسترسی در سطح ایمینان  یعنی شاخص

 

 داری یمعن ضریب همبستگی (R2یایی )رگرسیونی جغراف

54/0 631/0 01/0 
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 . مدل رگرسیونی وزنی جغرافیایی نرخ فضای باز11جدول 

 های تحقیق منبط: یافته    

 

 میـزان  بـاالبودن  بـا  یعنـی  دارد؛ امنیـت  میـزان  بینی یشپ در مثبت تأثیر تحقیق فرغ یر دسترسی براساستأثمیزان 

 افـزایش  محـالت در  یرینفوذپـذ  و دسترسی کیفیت اگر دیگر، عبارت به یابد؛ می افزایش امنیت میزان محالت، دسترسی

، 0502، 0503، 0602، 0601توان انتظار داشت که ایمنی و احساس امنیت در محالت افزایش یابد. در محـالت   می یابد،

ـ  مقـدار  دهد یم نشان نتایج. رود یم باال نیز امنیت میزان دسترسی کیفیت افزایش با 0102، 0303  رگرسـیون  بینـی  یشپ

 .ندارند زیادی اختالف محلی وزنی رگرسیون ضریب نتایج با محالت امنیت برای 0٫74 بتای مقدار با چندمتغیره

 

 استانداردشدهة یة خروجی تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیماندال .9 شکل

 های تحقیق منبط: یافته

 

 

 داری یمعن ضریب همبستگی (R2رگرسیونی جغرافیایی )

74/0 672/0 000/0 
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 یریگ جهینت

 رگرسـیون  بـا  ابتـدا  کـه  بـود  شـهری  محالت امنیت بر شهری روییپراکنده یها شاخص آثار تحلیل هدف از این تحقیق

 بـا  بعـد،  مرحلـة  در. شـد  بـرآورد  شهری محالت امنیت میزان بر شهری روییپراکنده یها شاخص یرتأث میزان چندمتغیره

 بـر هـا   شاخص کل یرتأث میزان ابتدا. شد برآوردها  شاخص یرگذاریتأث میزان جغرافیایی وزنی رگرسیون رهیافت از ادهاستف

 هریک یرتأث مشکل این حل برای. یستن استداللقابل آن نتایجها  شاخص متفاوت ماهیت علتبه که شد سنجیده امنیت

 افـزایش  بـا  مراغه مثبت اسـت و  شهر در جمعیت تراکم ضریب دهد یم نشان نتایج. شدیور جداگانه آزمون  به یرهامتغ از

 ضـریب  میزان. است داشته منفی ضریب شهر ای یهحاش و جنوبی محالت در. شود می افزوده آن امنیت میزان بر آن مقدار

 از یـر غ بـه هـا   شـاخص  یرتـأث  الگـوی  کلـی، یور  است. به جمعیت تراکم شاخصمانند   نیز ساختمانی تراکم شاخص یرتأث

 اما ،است مثبت شمالی محالت درها  آن یرتأث ضریب و است هم شبیه دسترسی و شهر مرکز از فاصله میزان یها شاخص

 است. مثبت شهر ای یهحاش محالت امنیت افزایش بر فاصله و دسترسی شاخص ضریب

هـای پـژوهش    فتـه هدف دیگر مقایسة نتایج رگرسیون چنـدمتغیره و رگرسـیون وزنـی جغرافیـایی بـود کـه یبـق یا       

و  هـا  قسـمت بر کـدام   ها شاخصیر تأثی زیادی دارند. نتایج رگرسیون چندمتغیره نتیجة کلی دارد و معلوم نیست ها تفاوت

یر منفی دارد و مقدار آن در سطح محـالت بـه چـه صـورت     تأثضریب  ها قسمتیر مثبت دارد و بر کدام تأثمحالت شهر 

 صـورت  بـه را  هـا  شـاخص یر تـأث رگرسیون چندمتغیره میزان ضـریب   برعکسیایی است. البته نتایج رگرسیون وزنی جغراف

 با به چه صورت است. ها آنیر شاخص در تأثشود ضریب  یمدهد و مشخص  یمفضایی و در سطح محالت شهری نشان 

رافیـایی  ی جغرافیایی و فضایی از رگرسـیون وزنـی جغ  ها موضوعشود برای تحلیل  یمشده پیشنهاد  توجه به مباح  مطرد

 استفاده شود.



 335 )مطالعة موردی: شهر مراغه( تحلیل آثار گسترش شهری بر امنیت محالت شهری

 مناب 

 .73ها، سال ششم، شمارة  ، مجلة شهرداری«شهر فشرده، شهر فردا»(، 1385حسینیون، سولماز )

ـ «یـک الگـوی نظـری    لـة اجتماعی و رشد اقتصادی: ارا ةسرمای»، (1385) یدفرؤرزیتا م و مصطفی، رنانی، محسن، عمادزاده  ة، مجل

 .151-133صص  ،2 ةشمار پژوهشی دانشگاه اصفهان،

 معماری. و تحقیقاتی و مطالعاتی مرکز ،امن شهری فضاهای محیطی هایویژگی(، 1387صالحی، اسماعیل )

 .180-161، صص 24 ةشمار علوم اجتماعی، ةنام ،«رواب  اجتماعی در فضاهای شهری» (،1383) هاله یالبی،

 پایانـة جنـوب   و تجـریش  مترو موردی: ورودی ن )مطالعةزنا بین در امنیت احساس و شهر فضایی ساختار»(، 1395فالحتی، لیال )

 . 20 اسالمی، شمارة-، فصلنامة مطالعات شهر ایرانی«تهران(

 ایرانیان، تهران. ةغالمعباس توسلی، انتشارات جامع ةترجم ،اجتماعی و حفظ آن( ةپایان نظم )سرمای (،1379) فرانسیس فوکویاما،

شـهری، نمونـة    مختلـف  منـایق  در امنیـت  حـس  سنجش و بررسی»(، 1389نازیال رشیدپور )قرایی، فریبا، راد جهانبانی، نفیسه و 

 .4، فصلنامة آرمانشهر، شمارة «تهران 11و 2موردی: منایق 

 .مراغه شهرستان مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج ،(1390-1335) ایران آمار مرکز

 می، مراغه.عل انتشارات ،(رودافرازه) مراغه(، 1372) یونس مروارید،

تحلیل سرمایة اجتماعی شـهروندان و تـأثیر آن بـر کیفیـت زنـدگی،      » (،1392موسوی، میرنجف، حسنی، محمد و ایوب منوچهری )

 های جغرافیایی. ، فصلنامة پژوهش«مورد: محالت شهر میاندوآب

هری )مـورد: شـهرهای اسـتان    تحلیل فضایی رابطة سرمایة اجتمـاعی و توسـعة پایـدار شـ    »(، 1391موسوی، میرنجف و همکاران )

 .27، فصلنامة جغرافیا و توسعه، سال دهم، شمارة «آذربایجان غربی(

 تبریز. شرقی، آذربایجان استان شهرسازی و مسکن سازمان اول، جلد ،مراغه جامط یرد (،1385محی  ) نقش مشاور مهندسین

Anderson, W. P., Kanaroglou, P. S. & Miller, E. J. (1996), Urban form, energy and the 

environment: A review of issues, evidence and policy, Urban Studies, Vol. 33, No. 1. 

Brueckner, J. & Largey, A. G. (2008), Social interaction and urban sprawl, Journal of urban 

Economics, Vol. 64, No. 1: 18-34. 

Carmona, C., Heath, T., Oc, T. & Ttiesdell, S. (2003), Public places, Urban spaces, 

Architectural Press, New York, Paris. 

Frumkin, H. (2002), Urban sprawl and public health, public health reports Vol. 117. 

Gillham, O, 2002, The Limitless City: A Primer on the Urban Sprawl. 

Johason, M. P. (2000), Environmental impacts of urban sprawl: A survey of the literature and 

proposed research agenda, Environment and Planning A, Vol. 33, No. 4. 

Peiser, R. (2001), Decomposing urban sprawl, Town Planning Review, Vol. 72, No. 3: 275–298. 

Putnam, R. D. (2000), Bowling alone, Simon and Schuster, New York. 

Sheller, M. & Urry, J. (2000), The city and the car, International Journal of Urban and Regional 

Research, Vol. 24, No. 4: 737–757. 

Storper, M. & Venables, A. J. (2004), Buzz: face-to-face contact and the urban economy, 

Journal of Economic Geography, Vol. 4, No. 4: 351–370 


