
 

 

 

 

 

 پژيَشی-فصلىامٍ علمی

 ایریشی مىطقٍبزوامٍي  جغزافیا

 1400، بُار 2، شمارٌ اسدَمیسال 

 407-425صص: 

 

َای چیدمان فضایی بز امىیت  تبییه ي بزرسی میشان تأثیزگذاری مؤلفٍ

َای  کًدکان با تاکید بز بزوامٍ ریشی بُیىٍ شُزی)مطالعٍ مًردی: پارک

 شُزداری تُزان( 2ای مىطقٍ  محلٍ

 رضا محبی

 ٔقٕبضی ٔٙؾط ؛ ٚاحس قجؿتط؛ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی؛ قجؿتط؛ ایطاٖزا٘كزٛی زوتطی 

 1مهروش کاظمی ضیطوان
 فّٕی ٌطٜٚ ٔقٕبضی؛ ٚاحس قجؿتط؛ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی؛ قجؿتط؛ ایطاٖ اؾتبزیبض ٚ فضٛ ٞیئت

 سهیال حمیدزاده خیاوی
 اؾالٔی؛ قجؿتط؛ ایطاٖاؾتبزیبض ٚ فضٛ ٞیئت فّٕی ٌطٜٚ قٟطؾبظی ؛ ٚاحس قجؿتط؛ زا٘كٍبٜ آظاز 

 نگار نصیری
 فّٕی ٌطٜٚ ٔقٕبضی ؛ ٚاحس تٟطاٖ قٕبَ؛ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی؛ تٟطاٖ؛ ایطاٖ اؾتبزیبض ٚ فضٛ ٞیئت

 23/2/1400تبضید پصیطـ:    23/12/1399تبضید زضیبفت:

 چکیدٌ

-ّای هحلِهْن برای تحمك آى پارنّای ّای وَدواى از ضرٍریات اجتواعی است وِ یىی از هىاىپرٍرش خاللیت ٍ تَاًوٌذی

ای ّستٌذوِ با برًاهِ ریسی بْیٌِ هی تَاى بِ بْتریي ًحَ بِ ایجاد ٍ خلك یه فضای عوَهی هاًٌذ پاروْا رسیذ. ّذف پژٍّص 

ای است. رٍش پژٍّص ّای هحلِّای چیذهاى فضا در جْت تأهیي اهٌیت وَدواى در پارن حاضر ًیس ضٌاسایی جاهع هؤلفِ

ّای وٌٌذُ چیذهاى فضا ٍ اهٌیت وَدواى در پارن ّای تبییيتَصیفی است. ابتذا با رٍش تحلیل هحتَای ویفی، ضاخص -واربردی

ّای چیذهاى فضا بر  ای تأثیر هؤلفِّای هحلِّای هراجعاى پارنّای حاصل از هصاحبِای ارائِ ٍ از طریك گردآٍری دادُهحلِ

ضذُ از طریك  ّای گردآٍریباضٌذ. دادًُفر هی 651بٌذی اًتخابی بِ رٍش خَضِاهٌیت وَدواى بررسی گردیذ. ًوًَِ آهاری 

ّای ووی تحلیل گردیذ. ًتایج حاوی از آى است وِ ّوبستگی لَی بیي هتغیرّـای چیذهاى فضا ٍ با آزهَى SPSSافسار آهاری  ًرم

ّای چیذهاى فضا بر اهٌیت وَدواى در  تأثیر هؤلفِای ٍجَد دارد. ّوچٌیي، برای تحلیل عویك ّای هحلٍِ اهٌیت وَدواى در پارن

بْرُ گرفتِ ضذ  Depth mapافسار ّای هطاّذُ ٍ ثبت الگَّای تحلیلی چیذهاى فضا با استفادُ از ًرم ای از تىٌیهّای هحلِپارن

« هیثاق»ٍ « پرستَ»، «یذهرٍار»، «گلذضت»، «ًیایص»تْراى هطتول بر پارن  2ای هٌطمِپارن هحلِ 5 ٍ درًْایت، ًتایج تحلیل برای

 ًیس ارائِ گردیذ.

                                                           
1
 mmkk177@gmail.comنویسنذه هسئول:  

ببشذ. که در دانشگبه  هی« ای تهراى در راستبی کبهش جرائن هبی هحله تأثیر نحو فضب بر اهنیت پبرک»هقبله حبضر هستخرج از رسبله دکتری بب هوضوع 

 اسالهی واحذ شبستر انجبم شذه است.آزاد 
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 مقدمه

ٞب، ٞبی قٟطی زض وٙبض ضقس فٖٙٛ ٚ تىِٙٛٛغیتط قسٖ ضٚاثظ ارتٕبفی زض ٔحیظأطٚظٜ ثب ٌؿتطـ قٟطٞب ٚ پیچیسٜ

تط قسٜ اؾت. زض ثیٗ ٔؿبئُ ٔرتّف قٟطی أٙیت ربیٍبٜ ٟٕٔی ٌؿتطزٜ ظٔیٙٝ ثطای ٚلٛؿ رطایٓ زض اقىبَ ٔرتّف

زض ثٟجٛز ٔیعاٖ آضأف ٚ ویفیت ظ٘سٌی زاضز. أٙیت اظ ٘یبظٞبی اؾبؾی ا٘ؿبٖ اؾت وٝ ٘حٜٛ پبؾرٍٛیی ثٝ آٖ تأحیط 

٘یبظی زض ضاؾتبی تٛاٖ حك ثٙیبزی تٕبٔی افطاز ٚ پیفٌصاضز. ِصا أٙیت ضا ٔیٔؿتمیٓ زض اضضبی ؾبیط ٘یبظٞبی ٚی ٔی

ٞبی ضفبٜ  (. احؿبؼ أٙیت یىی اظ ٔإِف28ٝ: 1392تساْٚ ٚ اضتمب ضفبٜ ٚ ؾالٔت ٔطزْ زا٘ؿت )٘ٛضایی ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ٞب زاضز. ایٗ ٔٛضٛؿ زض فضبٞبی قٟطی ثٝ زِیُ  ارتٕبفی اؾت ٚ اضتجبط تٍٙبتٍٙی ثب آؾبیف ضٚا٘ی ٚ شٞٙی ا٘ؿبٖ

وٝ اظ فضبٞبی قٟطی ثب ٘مف ٔخجت زض ضٚاثظ طی اؾت. زضٚالـ ٍٞٙبٔیعیف ٌؿتطزٜ وبضثطاٖ زاضای احطات چكٍٕیطت

عٛض ٔٙفی تأحیط ٞبى ظ٘سٌی ثٝتٛاٖ اؾتفبزٜ وطز، ثط رصاثیتٚ تقبٔالت قٟطٚ٘ساٖ ثٝ زِیُ احتٕبَ ٚلٛؿ رطْ ٕ٘ی

 ثبظی ثٝ ضا ذٛز ٚلت زیٍط أط ٞط اظ ثیف اؾت. وٛزوبٖ وٛزوبٖ ظ٘سٌی ٘بپصیط اظ تفىیه رعء ذٛاٞس ٌصاقت. ثبظی

اؾت؛  ذب٘ٝ اظ ذبضد رٟبٖ ثب وٛزن ٔؿتمُ ثطذٛضز ٔىبٖ اِٚیٗ ٞبثبظی ٕٞچٖٛ پبضن فضبٞبی زٞٙس ٚ اذتهبل ٔی

فٙٛاٖ یىی اظ فبوتٛضٞبی ٟٔٓ ٚ انّی زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز  ٞب أٙیت وٛزوبٖ ثٝضطٚضی اؾت زض عطاحی پبضن ثٙبثطایٗ

 (. 1392)فطزی، 

ٞبی ٔحّی ٞبی چیسٔبٖ فضبیی زض أٙیت وٛزوبٖ زض پبضن أحیطٌصاضی ٞطیه اظ ٔإِفٝثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ تبوٖٙٛ ٔیعاٖ ت

ٞبی چیسٔبٖ فضب ٚ أٙیت  عٛض زلیك ٚ وبضثطزی ٔحبؾجٝ ٘كسٜ اؾت، ِصا ٔمبِٝ حبضط زض ٘ؾط زاضز تب اثتسا ٔإِفٝ ثٝ

صاضی چیسٔبٖ فضبیی ثط أٙیت ای ضا اؾترطاد ٕ٘ٛزٜ ٚ ثتٛا٘س ثٝ ؾإاَ پػٚٞف وٝ ٔیعاٖ تأحیطٌوٛزوبٖ زض پبضن ٔحّٝ

ٞبی چیسٔبٖ فضبیی  ای اؾت، پبؾد ٌٛیس ٚ ٕٞچٙیٗ، تهٛیطی ربٔـ اظ ٚضقیت ٔإِفٝٞبی ٔحّٝوٛزوبٖ زض پبضن

 تٟطاٖ اضائٝ ٕ٘بیس. 2ای ٔٙترت ٔٙغمٝ ٞبی ٔحّٝزض ضاؾتبی أٙیت وٛزوبٖ زض پبضن

اؾت.  پیٕبیكی -تٛنیفی ٞبزازٜ ٌطزآٚضی اؾتطاتػی ِحبػ ٚ ثٝ وبضثطزی آٖ ٞسف ٚ ٔبٞیت ٘ٛؿ اظ پػٚٞف ایٗ

 قسٜ اؾت. اؾتفبزٜ ٔیسا٘ی ٔغبِقبت ٚ ایوتبثرب٘ٝ ٔغبِقبت ضٚـ اظ پػٚٞف ٔٛضز٘یبظ ٞبیزازٜ آٚضی رٕـ ٔٙؾٛض ثٝ

 اظ ٔطتجظِ ؾإاالت وٝ ثبقسٔی حضٛضی ٔهبحجٝ ٚ پػٚٞف، ٔكبٞسٜ ایٗ زض ٞبی ٔیعاٖ أٙیتزازٜ اثعاض ٌطزآٚضی

 تحمیك ایٗ آٔبضی ربٔقٝ وٝ اؾت شوط ثٝ الظْ ٌطزیس اضائٝ ایكبٖ ثٝ الظْ تٛضیحبت ٚ پطؾیسٜ قس ٛ٘سٌبٖق ٔهبحجٝ

 ضٚـ ثٝ ا٘تربثی آٔبضی ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ اؾت ایٞبی ٔحّٝپبضن وٙٙسٜ ثٝؾبالٖ( ٔطارقٝ قبُٔ ٕٞطاٞبٖ وٛزوبٖ )ثعضي

 فالٜٚ وٝ اؾت ٘فط 156وٙٙسٌبٖ  ٔكبضوت تقساز ٚ ا٘سثٛزٜ تٟطاٖ قٟطزاضی 2 ٔٙغمٝ ایٔحّٝ ٞبیپبضن اظ ثٙسیذٛقٝ

 رٕقیت ٞبیٚیػٌی 1 رسَٚ .ا٘سزاقتٝ ای ٔطارقٝٔحّٝ پبضن ثٝ ٞفتٝ زض ثبض 2 ٔهبحجٝ، حسالُ ا٘زبْ ثٝ تٕبیُ ثط

حسالُ حزٓ الظْ اظ ربٔقٝ  ٔٙؾٛض نحت الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ثٝ .ٕ٘بیسٔی اضائٝ ضا پػٚٞف قٛ٘سٌبٖ ٔهبحجٝ قٙبذتی

 ثبقس:ٔی 1نٛضت فطَٔٛ  اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ اؾتفبزٜ قس. نٛضت وّی فطَٔٛ وٛوطاٖ ثٝآٔبضی 

 (:1فطَٔٛ )
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 ٔمساض   
 .اؾت 1.96ثطاثط ثب  0.05زض ؾغح ذغبی  

 ٔمساض ذغبی d  قٛز زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی 0.05٘یع. 

 ٔمساض N  ٖ٘فط ثٛزٜ اؾت. 250ٔقطف حزٓ ربٔقٝ ٔٛضز٘ؾط اؾت وٝ زض ایٗ پػٚٞف ٔمساض آ 

قسٜ(  )حسالُ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة 150٘فط ثٛزٜ اؾت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ ٔمساض اظ  156قسٜ  ٞبی ا٘تربة تقساز ٕ٘ٛ٘ٝ

قٛ٘سٌبٖ  ٞبی رٕقیت قٙبذتی ٔهبحجٝٚیػٌی 1زض رسَٚ ٌطزز. ثیكتط اؾت نحت ٕ٘ٛ٘ٝ ربٔقٝ آٔبضی تبئیس ٔی

 ٔطثٛعٝ اضائٝ قسٜ اؾت.
 ضوندگان پژوهص های جمعیت ضناختی مصاحبه. ویژگی1جدول 

 ثٙسی عجمٝ ٔتغیط

 ؾٗ

 ؾبَ ثٝ ثبال 46 45تب  36 35تب  26 25تب  18 ؾبَ

 35 36 45 40 تقساز

 ٪22 ٪23 ٪29 ٪26 زضنس

 رٙؿیت

 ٔطز ظٖ

68 88 

44٪ 56٪ 

 تأُٞ

 ٔتأُٞ ٔزطز

56 100 

36٪ 64٪ 

 تحهیالت

 زوتطی اضقس وبضقٙبؾی وبضزا٘ی ظیط زیپّٓ ٚ زیپّٓ ٔیعاٖ تحهیالت

 4 58 59 20 15 تقساز

 ٪2 ٪37 ٪38 ٪13 ٪10 زضنس

 زفقبت ٔطارقٝ ثٝ پبضن

 ثبض یب ثیكتط زض ٞفتٝ 6 ثبض زض ٞفتٝ 5تب  4 ثبض زض ٞفتٝ 3تب  2

68 63 25 

44٪ 40٪ 16٪ 

ٞب اظ اثـعاض ٔهبحجٝ اؾـتفبزٜ قـس وـٝ قـبُٔ ٔتغیـطٞبی انّـی چیسٔبٖ فضب ٚ أٙیت  رٟـت ٌـطزآٚضی زازٜ

زیٍط،  فجبضت ٌیـطی، ٔٛضزؾٙزف لـطاض ٌطفتٙـس؛ ثٝای اظ ٔتغیطٞـبی ا٘ساظٜوٛزوبٖ اؾـت. ایـٗ ٔتغیطٞـب ثـب ٔزٕٛفـٝ

قسٜ،  ٔٙؾٛض ؾــٙزف پبیبیــی ؾــإاالت تسٚیٗ ؾإاَ ثٟـطٜ ٌطفتــٝ قــس ٚ ثٝ 51ای ثب زض ایـٗ تحمیـك اظ ٔهبحجٝ

ٞبی اِٚیٝ آٔسٜ اظ ٔهبحجٝ زؾت ٞــبی ثٝآظٖٔٛ ٌطزیس ٚ ثــب اؾــتفبزٜ اظ زازٜ ٔهبحجٝ، پیف 22ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚیــٝ قــبُٔ 

( ثٛزٜ ٚ ثب تٛرٝ 89/0ٔحبؾـجٝ قـس وٝ ) SPSS افعاض ٞب تٛؾــظ ٘طْ، پبیبیی ٔهبحج1ٝثــٝ ضٚـ آِفــبی وطٚ٘جــبخ

اؾت، پبیبیی ؾإاالت ٔهبحجٝ اظ ٔغّٛثیت وبفی ثطذٛضزاض زضنس  70قسٜ ثبالتط اظ  ثٝ ایٙىٝ آِفبی وطٚ٘جبخ ٔحبؾجٝ

 اؾت.

 مبانی نظری 

                                                           
1
 Cronbach's alpha 
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 کودک

تّف وٛزن زض تقبضیف اؾالٔی ثٝ ٔفْٟٛ نغیط ٚ یب فطزی وٝ ثٝ ثّٛك ٘طؾیسٜ اؾت اقبضٜ زاضز. زض وكٛضٞبی ٔر

فٙٛاٖ  ؾبَ ؾٗ ثٝ 18تقبضیف ٌٛ٘بٌٛ٘ی اظ وٛزن اضائٝ قسٜ اؾت وٝ عجك ثیب٘یٝ رٟب٘ی حمٛق وٛزن، تٕبْ افطاز ظیط 

-ؾبَ وٛزن تّمی ٔی 9ؾبَ ٚ زذتطاٖ ظیط ؾٗ  15قٛ٘س. زض ایطاٖ ٘یع عجك لبٖ٘ٛ پؿطاٖ ظیط ؾٗ  وٛزن قٙبذتٝ ٔی

ا٘س اظ فٛأُ ٚضاحت، ٔحیظ ٚ  اض ثط ضقس وٛزوبٖ فجبضت(. فٛأُ تأحیطٌص1397پٛض ٚ ّٔه افضّی، ٌطز٘س )ثٟطاْ

ٞبی وٛزن ٔتفبٚت ثٛزٜ ٚ ضقس ایٗ ای اظ ؾٗ وٛزوی ٘یع تٛا٘بییٔمتضیبت آٖ ٚ قطایظ فطزی اؾت. زض ٞط زٚضٜ

 (. 1390یبثس )ٔقیطی، ٔی ٞبی شٞٙی ٚ رؿٕی تب زٚضاٖ ثّٛك ازأٝتٛا٘بیی

ای ٞؿتٙس وٝ ٞبی ٔحّٝضقس ٚ تىبُٔ شٞٙی ٚ رؿٕی وٛزوبٖ پبضنتطیٗ فضبٞبی فٕٛٔی قٟطی ثطای  یىی اظ ٟٔٓ

ٞبی ٞبی رؿٕی ٚ ٚضظقی، ثطلطاضی اضتجبعبت ارتٕبفی ثب ٌطٜٚٔحّی ثطای ثبظی، وكف ذاللیت، پطٚضـ تٛإ٘ٙسی

ٕٞؿبالٖ ٚ غیطٜ اؾت ٚ ِصا ثبیس فالٜٚ ثط وبضثطزٞبی ٔتٙٛؿ ثتٛا٘س ٔحیغی أٗ ثبقس ٚ ٔٛرت تحمك قبزی ٚ 

(. زض پػٚٞف حبضط ٔٙؾٛض اظ وٛزن، وّیٝ زذتطاٖ ٚ 1397پٛض ٚ ّٔه افضّی، ٌی ثطای وٛزوبٖ ثبقس )ثٟطاْؾطظ٘س

ای ثطای ثطٚظ ضقس ٚ قىٛفبیی ایكبٖ ٞبی ٔحّٝثبقٙس وٝ ایزبز فضبی أٗ زض پبضن ؾبَ ٔی 15پؿطاٖ ٌطٜٚ ؾٙی ظیط 

 اظ إٞیت ثؿعایی ثطذٛضزاض اؾت.

 امنیت و محیط

اقبضٜ زاضز وٝ ایٕٙی ثط وبضوطزٞبی ایزبز قسٜ رٟت رٌّٛیطی اظ « ایٕٙی»ٚ  «أٙیت»زٚ ٔفْٟٛ أٗ ثٛزٖ فضب ثٝ 

تٛا٘س تٟسیسوٙٙسٜ ربٖ ٚ ٔبَ ٔطارقبٖ ثٝ  حٛازث اقبضٜ زاضز ٚ أٙیت ثٝ پیكٍیطی اظ ٚلٛؿ رطائٓ اقبضٜ زاضز وٝ ٔی

 ٚرٛز ثسٖٚ وٝ اؾت قٟطی ٞبی فضبٞبیویفیت تطیٗ ٟٔٓ اظ ( زضٚالـ1394فضبٞبی فٕٛٔی ثبقس )لطثب٘ی ٚ رالِی، 

 ایٗ ٚ ثٛزٜ ٞب وٕتطٔىبٖ آٖ زض ثبقٙس، حضٛض ٔطزْ زاقتٝ ذٛز زض ضا ثؿیبضی ٞبیلبثّیت فضبٞب ویفیت، ٞطچٙس ایٗ

(. اظ ثقس وبِجسی أٙیت 52: 1395قٛز )فجبؼ ظازٌبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ٔی ٘بأٙی تكسیس ٚ ٔحیظ قسٖ ضٚ٘كثی ثبفج ذٛز

ٞب، ة( ذٛا٘بیی فضبی قٟطی، د(حیبت قجب٘ٝ ٚ  ٞب ٚ فقبِیت ٘بقی اظ آٖٞبی اِف(وبضثطیفٕٛٔبً قبُٔ قبذم

 (. 69: 1395ٞبی قٟطی ٚ غیطٜ اؾت )نبزلی ٚ ٕٞىبضاٖ،  فقبِیت

-فٙٛاٖ أطی شٞٙی تحت تأحیط ٔؿتمیٓ فٛأُ ٔرتّف ارتٕبفی ٚ ضٚا٘ی اؾت؛ ثٙبثطایٗ ثٝ ٘ؾط ٔی احؿبؼ أٙیت ثٝ

تجـ آٖ احؿبؼ أٙیت زاض٘س.  تأحیط ٔؿتمیٓ ٚ ثؿعایی زض ٘ٛؿ ازضان ٔطزْ اظ فضبٞب ٚ ثٝ ضؾس ٔساذالت قٟطؾبظی

زیٍط ٚؽیفٝ قٟطؾبظی ٚ ٔقٕبضی زض احؿبؼ أٙیت ٔطزْ اظ فضبٞبی قٟطی، اضتمب اؾتب٘ساضٞبی وبِجسی  فجبضت ثٝ

طی ٔحیظ اؾت )قىیجبٔٙف ثطای افعایف أٙیت ٚ ٔساذّٝ ٔؿتمیٓ زض فطایٙس ازضان أٙیت، زضرٟت اضتمب حؽ زِپصی

 (. 123: 1395ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ٞب زض  ضیعی فطاٌیط ٚ ضطٚضت ازغبْ ارتٕبفی ٕٞٝ ٌطٜٚ ٞبی رٟب٘ی ٘یع ثب پیسایف پبضازایٓ ثط٘بٔٝ زض پػٚٞف

ضیعی ٚ عطاحی قٟطی، ایٕٙی ٚ أٙیت وٛزوبٖ  ٞبی وٛزن ٔحٛض زض ثط٘بٔٝ ضیعی قٟطی ٔالحؾبت ٚ اِٚٛیت ثط٘بٔٝ

طی ٔٛضزتٛرٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت؛ ثٙبثطایٗ تٛرٝ ثٝ أٙیت وٛزوبٖ زض تٛؾقٝ قٟطٞب ٚ تأحیط آٖ زض ٞبی قٟ زض ٔحیظ
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ٞب ٚ ٔكىالت ارتٕبفی ظ٘سٌی قٟطی زض حبَ ٚ آیٙسٜ ٚ تسٚیٗ ضاٞجطزٞبی اضتمبء آٖ پیكٍیطی ٚ وبٞف آؾیت

 (.1392رٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، یبثس. )وبقب٘یضطٚضت ٔی

 1چیدمان فضایی

ٚ فیىی اٌطٞبی  نٛضت زازٜ ضا ثٝ٘تبیذ ضی زض آٖ اؾت ٚ ربت تفبلبٚ اوبِجس فضب ط تجبی اضٔٙعِٝایٗ ضٚیىطز ثٝ 

حتی اٖ پی ثطز ٚ ثطضوبی ٞبضفتبٚ ضٔتمبثُ وبِجس فضب ط تجباضثٝ تٛاٖ  ٞب ٔی تحّیُیٗ زٜ اظ اؾتفباثب وٙس.  ٔیئٝ اضایبضی ض

ٞف ٚپػٞبی  اظ ؾبٔب٘ٝیىی فٙٛاٖ  ثٝفضب ٖ چیسٔبی  ؾطیٝ(. 59٘: 1387ضاٖ، ٕٞىبز )یعزاٖ فط ٚ وطثیٙی  ٞب ضا پیف آٖ

ی  اظ ثمیٝؾت وٝ ثیكتط ٜ اقسضٜ قبح ٚ اً٘ ٔغطٚیٛیس ٚت ٚ زٌطا ِیٙسضی ٞف ٔقٕبٚپػٞبی  ضی زض وتبة ضٚـٔقٕب

 . (Groat & Wang, 2002)ؾتاٌطفتٝ اض لطٔٛضزتٛرٝ ٔقبنط ضی ٔقٕبٞب زض  ٘ؾطیٝ

ٕ٘بیس. حبنُ ایٗ ضٚ٘س ٞبی ذبنی اظ فضب ضا ثطرؿتٝ ٔی ، ٚیػٌیتحّیُ ٚ ثطضؾی قٟط ثٝ ضٚـ چیسٔبٖ فضب

 (Vaughan, 2007: 237)وبضثطزٞبی فطاٚا٘ی اؾت وٝ زض ثیكتط قٟطٞبی ز٘یب ٔٛضزاؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. 

 ا٘س وٝ اضتجبط ٔؿتمیٕی ثیٗ حطوت پیبزٜ ثب ٞٓ ٞبی ٔكبثٝ زض قٟطٞبی ٔتفبٚت ثسیٗ ٘تیزٝ ضؾیسٜ ٕٞچٙیٗ پػٚٞف

ٞبی اذیط زض (. زض ؾب293َ: 1391پیٛ٘سی چٝ زض ؾغح ٔحّی ٚ چٝ زض ؾغح وّیت قٟط زاضز.)رقفطی ٚ ذب٘یبٖ، 

تٛاٖ تقییٗ ٞبیی ثطای ضفـ ٔكىالت نٛضت ٌطفتٝ وٝ اظ آٖ رّٕٝ ٔیقٟطٞبی ایطاٖ ٘یع ثب ضٚـ فضب پػٚٞف

 . (Rismanchian et al., 2012: 458)ٔكىالت زؾتطؾی زض ثبفت ترطیجی تٟطاٖ ٘بْ ثطز

ٞبی ٔتحطن ٚ ٔیعاٖ حطوت زضنس اضتجبط ثیٗ پتب٘ؿیُ 80-60ثب تٛرٝ ثٝ اٍِٛٞبی ٞیّیط ٚ ٚالبٖ، حطوت فبثط پیبزٜ 

ای اظ تغییطات زض ؾبذتبض ٘مكٝ ٔٛظٜ فبِی ٞٙط ضا ا٘زبْ ٚتحّیُ ٔمبیؿٝ قسٜ اضتجبط زاضز. ٚالبٖ ٚ ٞیّیط تزعیٝ ٔكبٞسٜ

ٞبی ازغبْ ثطای ٔٛظٜ تیت زض ثطیتب٘یب ضا تطؾیٓ وطز ٚ ٘كبٖ زاز وٝ ثرف مكٝٚ ٘ (Hiller & Vaughan, 2009)زا٘س

  (Conroy Dalton, 2007)تطیٗ فضبٞب ثیكتطیٗ ثبظزیس اظ فضبٞبی ٔٛظٜ ضا پٛقب٘سٜ اؾت. ثعضٌی اظ یىپبضچٝ

ؾبذتبضٞبی وٙس تب تٛضیح زٞس وٝ چٍٛ٘ٝ ٞبً٘ زض ٔغبِقٝ ذٛز ثیبٖ ٕ٘ٛز وٝ چٍٛ٘ٝ چیسٔبٖ فضبیی تالـ ٔی 

وٙٙس. ایٗ ٔغبِقٝ ثٝ تكطیح ٔفْٟٛ ٚ وبضثطز آ٘بِیع ٘حٛی ٚ ضاثغٝ ثیٗ ٔىب٘ی إٞیت ارتٕبفی یب فطٍٞٙی ضا ثیبٖ ٔی

پطزاظز ٞبی ذبل زض یه ٔٙغمٝ ذبل ٚ فطًٞٙ ٚ ظ٘سٌی ٔطزْ ٔحّی زض آٖ ٔٙغمٝ ٔی ٞبی ٘حٛی ؾبذتٕبٖ ٚیػٌی

(Mohammad Nasl, 2011:321) . 

قٛ٘س ٚ تحمیمبت ثؿیبض وٕی زض ایٗ ٔٛضز فٙٛاٖ ٘بأٗ تّمی ٔی ٚ اغّت ثٝ ٞبٞبی عجیقی، پبضنٜٔٙبعك عجیقی، ٔٙؾط

ٞب ٚ زضن ٔطزْ اظ ایٕٙی زض ٔٛضز ٔٙبؽط ای رٟت تقییٗ ٍ٘طا٘یا٘زبْ قسٜ اؾت؛ ثٙبثطایٗ فطثس، زض ٔغبِقٝ

وٙٙسٌبٖ زض ٔغبِقٝ زض ٔٙبؽط  طوتٞبی قٟطی تحمیمی ضا ا٘زبْ زاز. ٘تبیذ ٘كبٖ زاز وٝ قٌطایب٘ٝ زض پبضن عجیقت

ٞب زض  ٞبی آٖوٙٙس. ٘تبیذ ٕٞچٙیٗ حبوی اظ آٖ اؾت وٝ ٍ٘طا٘یٞبی قٟطی احؿبؼ أٙیت ٔیٌطایب٘ٝ زض پبضن عجیقت

 ,.Farbod et al)ٚحف ثیكتط اؾت ٞب زض ٔٛضز تٟسیس حیبت ٞبی آٖٞبی قٟطی اظ إٞیت ٍ٘طا٘ی ٔٛضز رطائٓ زض پبضن

ٌطٚؾٛظ تٛضوؿٖٛ زض تحمیمبت ذٛز ثیبٖ ٕ٘ٛز وٝ ایٕٙی زضن قسٜ یه فبُٔ ٟٔٓ اؾت وٝ ٚ ز . ظٍُ٘(111 :2017
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ٕٔىٗ اؾت ثؿیبضی اظ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ثبِمٜٛ ضا اظ اؾتفبزٜ ٚ ِصت ثطزٖ اظ فضبٞبی ثبظ فٕٛٔی زض زؾتطؼ ٔٙهطف 

 وٙس.

ذتبض وّی ثٙب، ٔیعاٖ پیٛ٘س ٚ ٞبیی اظرّٕٝ ٔٛلقیت اؾتمطاض فضبی ٔٛضز٘ؾط زض ؾبزض اضتجبط ثب چیسٔبٖ فضب، قبذم

زؾت زض ٔیعاٖ ضا٘سٔبٖ فضبی  اضتجبط آٖ ثب فضبی ٔزبٚض ذٛز، ٔیعاٖ زؾتطؾی ثٝ فضبی ٔصوٛض ٚ ٔٛاضزی اظایٗ

 ضٚـ وبض زض ٘حٛ فضب ٘كبٖ زازٜ قسٜ 1زض قىُ  (Mostafa & Hassan, 2013: 447)ٔٛضز٘ؾط تبحیطٌصاض ٞؿتٙس 

 اؾت.فضب ٔقطفی ٌطزیسٜ  اؾت ٚ ؾپؽ ٞطیه اظ فبوتٛضٞبی چیسٔبٖ

 
  Maver, 1970) . روش کار درنحو فضا )منبع:1ضکل 

 1ٕٞپیٛ٘سی

ؼ زاضز. ثب ٔقىٛط تجباضفٕك ْ ؾت وٝ ثب ٔفٟٛایٍط ی زچٍی یه فضب ثب فضبٞبضیىپباٖ ٔیعی ٞٓپیٛ٘سض اظ ٔٙؾٛ

وٝ أطٚظٜ ایٗ ٘ؾطیٝ ٞبی فضبیی ثبفج قسٜ اؾت  ٞبی ایٗ ضٚـ ٚ تٛا٘بیی آٖ زض تحّیُ ٚیػٌیتٛرٝ ثٝ قبذم

 (Baran et al., 2008:5)ٞبی قٟطی زاقتٝ ثبقس ٚ اظ آٖ ثطای تقییٗ اٍِٛٞبی حطوتی وبضثطزٞبی ٔرتّفی زض تحّیُ

 (Nubani & Wineman, 2005)تحّیُ أٙیت ٚ رطْ ذیعی (Lerman et al.,2014: 393)ٚیػٜ حطوت پیبزٜ ٔحٛض ثٝ

ٕٞپیٛ٘سی  اؾتفبزٜ قٛز. (Jiang et al., 2000: 172)بٞبی قٟطیؾبظی فض ٞبی قٟطی ٚ ٔسَؾیط تحٛالت فطنٝ

 ثٝ عٛض ذالنٝ اضائٝ قسٜ اؾت. 2ثبقس وٝ زض رسَٚ قبُٔ زٚ ثرف والٖ ٚ ٔحّی ٔی

 2فٕك

قسٌی  زٞی قٛ٘س وٝ تٛظیـ ای ؾبظٔبٖای حَٛ فضبی پبیٝ ٌٛ٘ٝ چٙب٘چٝ زضیه ؾبذتبض فضبیی، فضبٞبی ٔرتّف ثٝ

ِجسی فضب ثٝ ٚرٛز آٚض٘س، آٍ٘بٜ زض چٙیٗ حبِتی وٕتطیٗ ٔیعاٖ فٕك زض ؾبذتبض فضبیی ثٝ یىٙٛاذتی ضا زض ؾبذتبض وب

اَٚ لؿٕت ز، لؿٕت ٔیقٛزٚ فضب ٖ چیسٔبزض ضٚـ یٗ قبذم (. ا38: 1398آیس )حیسضی ٚ ٕٞىبضاٖ، ٚرٛز ٔی

فتٗ ای ضؾت وٝ ثطاٞبیی ٌٜطاز تقسی ثٝ ٔقٙبزْٚ ؾت. لؿٕت ٜ اٌطٖ زٚ فبنّٝ ٔیبٖ یب ٕٞبٚ ٔتطیه فٕك ثٝ ٔقٙی 

(. ٞطچٝ ٔیعاٖ فٕك ٔیبٍ٘یٗ فضب زض یه ؾبذتبض فضبیی 77: 1381ز )ٔقٕبضیبٖ، ثبیس عی قٜٛ زٚ یه ثٝ ٌطٜ ٌطاظ 

 (Hiller & Vaughan, 2009: 214)یبثس ثیكتط قٛز، ضا٘سٔبٖ فّٕىطزی زض فضبی ٔصوٛض افعایف ٔی

ٕك، ثٝ ٔقٙی رسایی حطیٓ فٕٛٔی اظ ذهٛنی اؾت؛ ایٗ ٔفْٟٛ زاضای ثبض ٔقٙبیی اظ٘ؾط ارتٕبفی اؾت. افعایف ف

ا٘ساظٜ یه فضب ٌصض وٙس تب یه زضرٝ ثٝ فضبی ذهٛنی  ای ثرٛاٞس ٚاضز ثٙب قٛز، ثبیس اظ ٔجسأ ثٝ یقٙی اٌط غطیجٝ

 (.9: 1397٘عزیه ٌطزز. )لبؾٕی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
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 1ذٛا٘بیی

ثٝ ثیبٖ ؾبزٜ ذٛا٘بیی ثٝ ایٗ ٔقٙی اؾت وٝ ٔحیظ  .ٚاضز ازثیبت عطاحی قٟطی قس 2فٙٛا٘ی اؾت وٝ تٛؾظ ِیٙچ 

یه ٔحیظ ذٛا٘بؾت اٌط پیسا وطزٖ  .یبثی ضا آؾبٖ وٙسزیٍط رٟت فجبضت ضاحتی ذٛا٘سٜ قٛز ٚ ثٝ وٙٙسٜ ٘جبقس، ثٝ ٌیذ

یب  ٘ؾٕی ذٛا٘بیی قٟطی ٔفٟٛٔی اؾت وٝ ثب ٔفْٟٛ ثی .ٞبیی وٝ لجالً ٔاللبت ٘كسٜ اؾت زض آٖ آؾبٖ ثبقسٔىبٖ

فسْ تــٛاٖ ثبظقٙبؾــی ٔحیــظ یب ثٝ فجبضتــی فــسْ ذٛا٘بیــی ٔٛرت  .(Lynch, 2001)ٔطتجظ اؾت  3تییىٙٛاذ

قٛز ٚ  ٞب ٔی ٞبی شٞٙی تٛؾظ آٖ ٞب یب ٘مكٝ ؾــطزضٌٕی ٚ اؾــتطؼ زض وبضثطاٖ فضب ٚ زض٘تیزٝ فسْ یبزآٚضی ٔىبٖ

  (Safari & Moridani, 2017: 461)زٞس احؿبؼ أٙیت زض ٔحیظ ضا تحت تأحیط لطاض ٔی

4اتهبَ
 

وٙس ٚ تقساز عٛض ٔؿتمیٓ ثب ٘مبط زیٍط اضتجبط پیسا ٔی قٛز وٝ یه ٘مغٝ ثٝفٙٛاٖ تقساز ٘مبعی تقطیف ٔی اتهبَ ثٝ

زٞس. اتهبَ فضبٞب ثٝ ٔقٙی تقساز اضتجبعبت ٞط فضب ثب ؾبیط  ٞبی ٔٙتٟی ثٝ فضبی ٔٛضز٘ؾط ضا ٘كبٖ ٔیزؾتطؾی

ٞبی ٔٙتٟی ثٝ فضبی ٔٛضز٘ؾط وٙٙسٜ تقساز زؾتطؾی ٙسی فضبؾت. ٔمساض فسزی اتهبَ ثیبٖث فضبٞبی ٔٛرٛز زض پیىطٜ

ٞب  نٛضت قٕبضی اظ تمبعـ قٙبؾی، ٔیعاٖ اتهبَ اؾت. ٔیعاٖ اتهبَ ثٝ اؾت. ثبضظتطیٗ پبضأتط ثطای تحّیُ ضیرت

ٔحّی زضرٝ ٕٞپیٛ٘سی یب عٛض ٔكبثٝ اتهبَ ٚ ٕٞپیٛ٘سی  ثٝقٛ٘س. ثٝ یه فضب ٚنُ ٔیقٛز وٝ ٔؿتمیٕبً  تقطیف ٔی

 .(Baran et al., 2008:5)وٙٙس.  ٌیطی ٔی ٘بٕٞپیٛ٘سی ضا زض ؾغٛح ٔحّی ا٘ساظٜ

5زؾتطؾی ثهطی
 

(. فٛأُ 217: 1397ٔرطٚط زیس وبضثط ٘ؿجت ثٝ فضبی اعطاف زض یه ٘مغٝ ٔٛضز تبئیس اؾت )وال٘تطی ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ٞبی  ضا ٌبٜ زض ثحج تٛاٖ آٌٖصاض٘س، تأحیطی وٝ ٔی ٔیتٛرٟی زض ویفیت ٔحیظ قٟطی ثطربی  ثهطی تأحیط لبثُ

تٛا٘س ثٝ  ٞبی ثهطی ٔی ظیجبقٙبؾی ٚ ٌبٜ زض ٔٛاضز فّٕىطزی ز٘جبَ ٕ٘ٛز. زض عطاحی قٟطی تٛرٝ ثٝ اثقبز ٚ قبذم

تط ثیب٘زبٔس. ٔٛضٛؿ ضؤیت پصیطی ٚ ازضان ثهطی فضبی قٟطی اظ إٞیت ثؿیبضی  ٞبی ٔغّٛة ذّك ٔحیظ

ٛز، ظیطا ذٛز ٘حٜٛ ثطلطاضی اضتجبط افطاز ثب فضب چٍٍٛ٘ی ضفتبض زض فضب ٚ ٘حٜٛ تزطثٝ آٖ ضا ثطذٛضزاض ذٛاٞس ث

 & Bada)ثركٙس، تقطیف ٌطز٘سٞبیی وٝ فضبی قٟطی ضا قىُ ٔی تٛا٘ٙس تٛؾظ ٔإِفٝ ٔكرم ٚ تقطیف ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔی

Farhi, 2009: 109)حٛظٜ چیسٔبٖ فضب، فٛأُ  ٞبی پیكیٗ نٛضت ٌطفتٝ زض . پؽ اظ ٔغبِقٝ فٕیك ازثیبت ٚ پػٚٞف

 ٔالحؾٝ اؾت. لبثُ 3ٞبی اؾبؾی زض چیسٔبٖ فضب اؾترطاد ٌطزیس وٝ زض رسَٚ  ٚ قبذم
 های پژوهص(. تحلیل محتوای ادبیات و پیطینه پژوهص )منبع: یافته2جدول 

 ٔمِٛٝ ٞؿتٝ فٛأُ ٞبقبذم

A1 :ؾِٟٛت زؾتطؾی 
 

 (Aؾبذتبض فضبیی )

چیسٔبٖ 

 اضتجبط ثب فضبٞبی زیٍط :A2 فضب

                                                           
1
 Legibility 

2
 Lynch 

3
 Monotony 

4
 conectivity 

5
 Isovist 
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A3 :)ْیىپبضچٍی فضبیی )ا٘ؿزب 

A4 :٘فٛشپصیطی 

A5 :تطزز 

B1تقسز ٔؿیط : 
 (Bیبثی )ٔىبٖ

B2 :أىبٖ ا٘تربة ٔؿیط 

C1 :پیچیسٌی 

 (Cپیچیسٌی فضبیی )
C2 :ؾطزضٌٕی 

C3 :اؾتطؼ 

C4٘عاؿ ٚ زضٌیطی : 

D1 :رسا افتبزٌی ( ایعٍِٚیD) 

E1 :َوٙتط 

 (Eپبیف فضبیی )

E2 :)قٙبذت ٔؿیط )ٔؿیطیبثی 

E3 :٘ؾبضت 

E4 :ذطؾٙسی ٚ ذٛقبیٙسی 

E5 :یبثی رٟت 

F1 :آظازی فُٕ ٚ فقبِیت زض فضب 

 (Fأٙیت فیعیىی )

 أٙیت وٛزن

 

F2 :ذغط ٚ ایٕٗٚرٛز فضبٞبی ثی 

F3 :ضفبیت اؾتب٘ساضز اضٌٛ٘ٛٔی فضب 

G1 : ٚ ٘یطٚی ا٘تؾبٔیٚرٛز ٍٟ٘جب٘ی 

 آقٙبیی ثب ٘ٛاحی ٌٛ٘بٌٖٛ فضب: G2 (Gأٙیت شٞٙی )

G3 :احؿبؼ ذطؾٙسی ٚ ٘كبط اظ فضب 

H1 :ٖتقبُٔ ثب ؾبیطیٗ ٚ ٌطٜٚ ٕٞؿبال 

 فسْ حضٛض افطاز ثعٞىبض ٚ ٔزطٔیٗ: H2 (Hأٙیت ارتٕبفی )

H3 :ذبعط ثٝ فضب تقّك 

 برنامه ریسی بهینه ضهری:

ارتٕبفی زض قٟطٞبی پط تطاوٓ ٚ آِٛزٜ أطٚظی یىی اظ فٛأُ انّی تٛرٝ ثٝ فضبٞبی ؾجع قٟطی إٞیت ؾالٔتی 

ٔیجبقس. أطٚظٜ زض ثؿیبضی اظ قٟطٞبی ز٘یب زض تسٚیٗ ؾیبؾتٟبی ٔطثٛط ثٝ ؾالٔتی ٚ ضفبٜ ارتٕبفی؛ ثٝ زاقتٗ 

تأویس قسٜ  فضبٞبی ؾجع قٟطی زض ٘عزیىتطیٗ ٔحّٟبی زض زؾتطؼ ثطای ٔٙبعك ٔؿىٛ٘ی ٚ ٔحیظ وبض

 (Schipprijna et al.,2010: 130)اؾت

ٞبی ٔتقسز  یٙسٜآال زض قٟطٞبی ٔبقیٙی أطٚظی، تٛرٝ ثٝ چبِكٟبیی چٖٛ تطاوٓ وبِجسی ٚ ا٘جبقت رٕقیت ٚ ٚرٛز

نٛتی ٚ آة ٚ ٞٛایی ثبفج تضقیف نٛضت عجیقی اوٛؾیؿتٓ ٞبی قٟطی ٌطزیسٜ ٚ آٖ ضا ثب ظٚاَ ٔٛارٝ ؾبذتٝ 

زض حبِی اؾت وٝ حتی زض اوخط ٘ؾطیبت رسیس ٔطثٛط ثٝ عطاحی زض قٟطٞب ،  ایٗ ضٚیٝ (Young, 2010: 313) .اؾت

، قٟطٞبی ؾجع اظ رّٕٝ قٟطٞبی پبیساض یب قٟطٞبی ٞٛقٕٙس، فضبٞبی ؾجع قٟطی ثٝ فٙٛاٖ اضوبٖ  قٟطٞبی ؾطظ٘سٜ

ٞبی تفطیحی ٚ  جٝزض حمیمت فضبٞبی ؾجع قٟطی فالٜٚ ثط زاضا ثٛزٖ رٙ .اؾبؾی پیىطٜ قٟطٞب قٙبذتٝ ٔیكٛ٘س

( 48: 1388فطٍٞٙی ٚ ظیؿت ٔحیغی، رٙجٝ ذسٔبت زٞی ثٝ ٔٙبعك ٔرتّف قٟط ضا ٘یع زاض٘س )لطثب٘ی ٚ تیٕٛضی، 

اؾتمطاض فضبی ؾجع قٟطی اظ یه ؾٛ ثٝ رٟت تأحیطی وٝ ثط ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ٚ ٘یُ ثٝ تٛؾقٝ پبیساضزاض٘س ٚ اظ 
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ؾٛز وٝ ثطای قٟطزاضیٟب ثٝ ربی ٔی ٟ٘ٙس، اضظـ ثطضؾی  ؾٛی زیٍط ثٝ رٟت ثبضٔبِی ثسٖٚ ثبظٌكت ؾطٔبیٝ ٚ

 . (Kabisch et al.,2016: 588)ٌؿتطزٜ ضا زاض٘س

قٟط٘كیٙی ؾطیـ ٚ افعایف اٚلبت فطاغت، آٌبٞی ٚ زضن قٟطٚ٘س آٖ ضا زض ضاثغٝ ثب إٞیت اؾتفبزٜ اظ فضبٞبی ؾجع 

ٕبیُ آٟ٘ب ثطای ثطلطاضی اضتجبط ثب عجیقت ثٝ قٟطی ٘یع افعایف زازٜ اؾت. ٞطچٝ قٟطٌطایی ٔطزْ افعایف ٔی یبثس ت

عٛض ٔؿتٕط فعٚ٘ی ٔی یبثس. زضفیٗ حبَ، ؾیبؾت ٌعاضاٖ قٟطی زض تالقٙس تب إٞیت ثطعطف ٕ٘ٛزٖ قىبف ٔیبٖ 

ا٘ؿبٖ ٚ عجیقت ضا قٙبؾبیی ٕ٘بیٙس؛ چطا وٝ فضبٞبی ؾجع زضحبَ تجسیُ قسٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔقیبضی ثطای ؾٙزف پبیساضی 

التهبزی لبثُ ٔالحؾٝ ای ضا  -طی ٞؿتٙس. فضبٞبی ؾجع قٟطی ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘ٙس ٔٙبفـ ارتٕبفیاوِٛٛغیىی ٔٙبعك قٟ

ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقٙس؛ ٔب٘ٙس ایزبز فضبٞبیی ثطای تٕسز افهبة ٚ آضأف، تفطیح ٚ ؾطٌطٔی، وبٞف فكبضحبنُ اظ 

ای زؾتطؾی ثٟتط ٚ رب ٕ٘بیی ٚ ٞب ٚ ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت ثط زض ایٗ فطایٙس وبض ضٚظٔط زاقتٗ ؾیبؾت ٜ ٚ غیطٜضٚظٔط

 & Kong)ثبقس  پطاوٙف ثٟتط فضبی ؾجع قٟطی ثٝ ٔب٘ٙس ؾبیط وبضثطیٟبی حؿبؼ ٚ حیبتی قٟط ضطٚضی ٔی

Nakagoshi, 2006: 148) زض ثط٘بٔٝ ضیعی ثٟیٙٝ قٟطی ثبیس ٔقیبضٞبی ایٕٙی، وبضایی، ٔغّٛثیت، آؾبیف ٚ ؾبظٌبضی .

 (.85: 1382 ضا زض اِٚٛیت انّی لطاض زاز)پٛض ٔحٕسی

زض حمیمت ثب تٛرٝ ثٝ ٔقیبضٞبی پٙذ ٌب٘ٝ یبز قسٜ ثٝ اضظیبثی انَٛ ٕٞزٛاضی وبضثطیٟب ٚ ٕٞچٙیٗ ٔىبٖ یبثی  

ٔٙبؾت آٖ زض پٟٙٝ قٟطی الساْ ٔیٍطزز وٝ ً عجیقتب فضبی ؾجع قٟطی ٘یع یىی اظ وبضثطیٟب ذٛاٞس ثٛز ٚ اظ ایٗ قطایظ 

اقبضٜ ثٝ ؾبظٌبض ثٛزٖ فّٕىطز ٚ وبضوطز زٚ وبضثطی ٘ؿجت ثٝ ٞٓ زض تجقیت ذٛاٞس وطز. زض ایٗ فطایٙس ؾبظٌبضی 

 1381ظیبضی، فطایٙس ٔىبٖ یبثی ٚ ٕٞزٛاضی آٟ٘ب ثب ٞٓ زاضز وٝ یىی اظ انَٛ اِٚیٝ زض ٔىبٖ یبثی وبضثطیٟب ٔیجبقس)

طیسض ٘ؾط آؾبیف ٔمِٛٝ ای اؾت وٝ فبنّٝ ی ظٔبٖ زؾتطؾی ثٝ وبضثطی ٔٛضز ٘ؾط ضا زض ٔىبٖ یبثی آٖ وبضث (.21:

(. ٔغّٛثیت ٔقیبض 93: 1382ٔیٍیطز تب ثتٛاٖ ثٝ ضاحتی ٚ زض وٕتطیٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ ثساٖ زؾت یبفت)پٛضٔحٕسی، 

زیٍطی اؾت وٝ زض آٖ حفؼ فٛأُ عجیقی، چكٓ ا٘ساظٞب ٚ فضبٞبی ثىط ٔٛضز تأویس لطاض ٔیٍیطز وٝ زض ایٗ ضاؾتب ثط 

ٞبی آٖ زض قٟطٞب ثطای  قبضٜ ثٝ اٍِٛی التهبزی ظٔیٗ ٚ ٞعیٙٝإٞیت فضبٞبی ؾجع قٟطی ٘یع افعٚزٜ ٔیكٛز. وبضایی ا

ٞعیٙٝ ضا زض ٔمِٛٝ ٔىب٘یبثی وبضثطیٟب ِحبػ ٔیىٙس )ٔحٕسی ٚ  -ِحبػ ایٗ ٔؿأِٝ زض قٟطٞبؾت وٝ ٘ٛفی تبثـ ؾٛز

ی ٚ .(ایٕٙی ٔقیبض زیٍطی اؾت وٝ ثؿیبض ٟٔٓ ٔیجبقس ٚ زض ثحج ٔىبٖ یبثی وبضثطیٟب ثبیؿتی ای93ٕٙ: 1392ٕٞىبضاٖ، 

ؾبِٕت قٟطٚ٘ساٖ زض ٔىبٖ یبثی وبضثطیٟب ً حتٕب ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز تب اظ چبِكٟب ٚ آؾیت ٞبی ثقسی رٌّٛیطی 

قسٜ زض ذهٛل ازثیبت ٚ ثیكیٙٝ پػٚٞف، اٍِٛی ٘ؾطی  ثط اؾبؼ ٔغبِقبت ا٘زبْ (.83: 1382ٌطزز )پٛضٔحٕسی، 

 تجییٗ ٌطزیس. 2پػٚٞف ٔغبثك ثب قىُ 
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 یذهبى فضلیی

ایسولگی

ه بنیببی

پبیش فضبیی

پی یذ ی فضب

سب تبر فضبیی
E
m

p
h

a
sis

E
m

p
h

a
sis

اهنیت کودکبى

اهنیت رهنی

اهنیت اجتوب ی

اهنیت فیسی ی

ایونی

کبرایی

آسبیش

ه لوبیت

سبز بری

برنبهه ریسی 
بهینه شهری

 
 های پژوهص(. چهارچوب نظری پژوهص )منبع: یافته2ضکل 

 ٔقطفی ٔحسٚزٜ ٔٛضزٔغبِقٝ

لطاض زاضز ٚ اظ قٕبَ ثٝ آشضثبیزبٖ، اضٔٙؿتبٖ، تطوٕٙؿتبٖ ٚ زضیبی  N  ٚ5300 E 3200ایطاٖ زض ٔرتهبت رغطافیبیی 

فبضؼ ٚ زضیبی فٕبٖ ٚ اظ غطة ثٝ تطویٝ ٚ فطاق ٔحسٚز  ذعض، اظ قطق ثٝ پبوؿتبٖ ٚ افغب٘ؿتبٖ، اظ رٙٛة ثٝ ذّیذ

ٛض تكىیُ ٞبی ایٗ وك ویّٛٔتطٔطثـ آٖ ضا آة 116٫600ویّٛٔتطٔطثـ اؾت وٝ  1٫648٫195قٛز. وُ ٌؿتطٜ ایطاٖ،  ٔی

ای، ٔٛلقیت اؾتطاتػیىی زض  ویّٛٔتطی آٖ ٘یع آثی اؾت. ایٗ وكٛض ذبٚضٔیب٘ٝ 8٫334ؾْٛ اظ ٔطظ  زٞٙس. حسٚز یه ٔی

زضنس  11فبضؼ زاضز ٚ تٍٙٝ ٞطٔع زض رٙٛة وكٛض، ٔؿیطی حیبتی ثطای ا٘تمبَ ٘فت ذبْ اؾت. حسٚز  ذّیذ

ٞبیی زض ٔیب٘ٝ  یطاٖ وكٛضی وٛٞؿتب٘ی ثب ثیبثبٖ ٚ زقتٞب، ا وكت ٞؿتٙس. اظ زیسٌبٜ ٘بٕٞٛاضی ٞبی آٖ، لبثُ ظٔیٗ

ٔتط اظ ؾغح  1200ذكه اؾت ٚ ٔیبٍ٘یٗ ثّٙسی آٖ، ثیف اظ  اؾت. ؾطظٔیٗ ایطاٖ ثٝ قىُ وّی، وٛٞؿتب٘ی ٚ ٘یٕٝ

ٞبی آٖ ٚ وٕتط اظ  چٟبضْ آٖ ضا زقت ٞبی ایٗ وكٛض، یه زضیب اؾت. ثیف اظ ٘یٕی اظ ٔؿبحت ایطاٖ ضا ثّٙسی ٚ وٜٛ

 ؾبظ٘س. ٞبی زض زؾت وكت، ٔی ْ زیٍط آٖ ضا ظٔیٗچٟبض یه

 قٟط تٟطاٖ

وٜٛ اِجطظ، ثبزٞبی  زض حسفبنُ ٔٙغمٝ وٛٞؿتب٘ی ٚ زقت لطاض زاضز. ؾٝ فبُٔ زض الّیٓ تٟطاٖ ٘مف ٔإحطی زاضز. ضقتٝ 

ٚٞٛای تٟطاٖ ضا ٔقتسَ وطزٜ اؾت. زض قٕبَ تٟطاٖ،  وٜٛ اِجطظ آة ٔطعٛة غطثی ٚ ٚؾقت اؾتبٖ. زضٚالـ، ضقتٝ

ٞب ظیبز اؾت. الّیٓ  ذكه اؾت. ثبضـ ٔقٕٛالً زض ظٔؿتبٖ ٚٞٛا ٔقتسَ ٚ وٛٞؿتب٘ی ٚ زض ٘مبط وٓ اضتفبؿ ٘یٕٝ آة

اؾتبٖ تٟطاٖ زض ٘ٛاحی وٛیطی ٚ رٙٛة ٌطْ ٚ ذكه، زض ٘ٛاحی پبی وٛٞی ؾطز ٚ ٘یٕٝ ٔطعٛة ٚ زض ٘ٛاحی ٔطتفـ 

٘بت زض تبثؿتبٖ ٘یع ٔقتسَ اؾت. تٟطاٖ زض ٔطظ ٞبی عٛال٘ی اؾت. ثرف قٕبَ تٟطاٖ ٚ قٕیطا ؾطز ٕٞطاٜ ثب ظٔؿتبٖ

ٚٞٛای  قطایظ رٛی ثطی ٚ الیب٘ٛؾی لطاضٌطفتٝ ٚ تٕبیُ آٖ ثٝ ٔٛلقیت ثطی ثیكتط اظ ٚضقیت الیب٘ٛؾی اؾت. آة

 تٟطاٖ ٔتأحط اظ وٛٞؿتبٖ زض قٕبَ ٚ زقت زض رٙٛة اؾت.
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 تٟطاٖ 2ٔٙغمٝ 

ایٗ ٔٙغمٝ اظ رٙٛة ثٝ ذیبثبٖ آظازی، اظ غطة ثٝ ثعضٌطاٜ اقطفی انفٟب٘ی ٚ ثعضٌطاٜ ٔحٕسفّی رٙبح، اظ قطق ثٝ ثعضٌطاٜ 

آثبز، عطقت،  آثبز، یٛؾف ٘بحیٝ تكىیُ قسٜ اؾت وٝ آضیبقٟط، ٌیكب، ؾقبزت 9تٟطاٖ اظ  2قٛز. ٔٙغمٝ  قٟیس چٕطاٖ ٔٙتٟی ٔی

ٞبی  ن غطة، ٔطظزاضاٖ، ثطق اِؿتْٛ، ؾتبضذبٖ، تٟطاٖ ٚیال ٚ ٕٞبیٛ٘كٟط اظ ٔحّٝقٟطآضا، قٟطن غا٘ساضٔطی، فطحعاز ٚ قٟط

نٛضت قتبثبٖ ٚ زفقتی قىُ  ٚؾبظ ثٝ ضٚز. لؿٕت افؾٓ ٔٙغمٝ زض احط ضقس ؾطیـ ؾبذت قبذم ٔؿىٛ٘ی آٖ ثٝ قٕبض ٔی

ٌطزز. ضٚؾتبٞبی زضوٝ ٚ  ثطٔی 40قٛز ثٝ اٚایُ زٞٝ  ٞبی لسیٕی ٔٙغمٝ وٝ حبقیٝ ذیبثبٖ آظازی ضا قبُٔ ٔی ٌطفتٝ اؾت. لؿٕت

 ٞبی لسیٓ ٔٙغمٝ ٞؿتٙس.  فطحعاز زض قٕبَ ٔٙغمٝ ٚ ضٚؾتبی عطقت زض رٙٛة ٔٙغمٝ اظرّٕٝ ؾىٛ٘تٍبٜ

 
 (Source: Authors) . محدوه موردمطالعه3ضکل 

 های پژوهصیافته

 های حاصل از مصاحبه پژوهصیافته

ٞبی ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیـ زازٜ 1عطیك آظٖٔٛ وٌِٕٛٛطٚف اؾٕیط٘فٞبی آٔبضی، زض اثتسا اظ ٔٙؾٛض تقییٗ ٘ٛؿ آظٖٔٛ ثٝ

زاض ٘جٛزٖ آظٖٔٛ زض ٔكبٞسٜ اؾت ثب تٛرٝ ثٝ ٔقٙی لبثُ 4عٛض وٝ زض رسَٚ  ٔتغیطٞبی پػٚٞف اؾتفبزٜ قس ٚ ٕٞبٖ

ٞبی ثبیؿت اظ آظٖٔٛقٛز، ثٙبثطایٗ ٔیٞب پصیطفتٝ ٔیزضنس، ازفبی ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیـ زازٜ 95ؾغح اعٕیٙبٖ 

 پبضأتطیه رٟت تقییٗ ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞب اؾتفبزٜ وطز.

 ٔبتطیؽ ٕٞجؿتٍی اثقبز چیسٔبٖ فضب ٚ أٙیت وٛزوبٖ 

                                                           
1
 Kolmogorov–Smirnov test 
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ٔقٙـبزاضی ٔمساض ٕٞجؿـتٍی  ٔە، ٔبتطیـؽ ٕٞجؿـتٍی ٔتغیطٞـبی چیسٔبٖ فضب ٚ أٙیت ضا ثـٝ ٕٞـطاٜ زضرـ4رسَٚ

لٛی ٚ ٔٙبؾجی ثیٗ ٔتغیطٞـبی چیسٔبٖ فضب ٚ عٛض وٝ زض ایٗ رسَٚ ٕ٘بیبٖ اؾت ٕٞجؿتٍی  ٕٞبٖ .زٞس ٘كــبٖ ٔی

زضنس ٔقٙبزاض ٞؿتٙس، ثٝ فجبضتی ثیٗ اثقبز چیسٔبٖ  95أٙیت ٚ اثقبزقبٖ ٚرٛز زاضز ٚ ٕٞٝ ٔمبزیط زض ؾغح اعٕیٙبٖ 

ٞب تٛاٖ اثقبز أٙیت وٛزوبٖ زض پبضنفضب ٚ أٙیت ٘ٛفی ٍٕٞطایی ٚرٛز زاضز، یقٙی ثب افعایف اثقبز چیسٔبٖ فضب ٔی

 جٛز ثركیس.ضا ثٟ

 ثطضؾی تأحیط چیسٔبٖ فضبیی ثط أٙیت وٛزوبٖ

فٙٛاٖ ٔتغیط ٔالن زض ٔقبزِٝ  ٞب ثٝثیٗ ثب أٙیت وٛزوبٖ زض پبضنفٙٛاٖ ٔتغیط پیف چیسٔبٖ فضبیی ثٝ ؾپؽ ضاثغٝ

 (.5ٚ  6ضٌطؾیٖٛ تحّیُ قس )رسَٚ 
 . ماتریس همبستگی ابعاد چیدمان فضا و امنیت3جدول 

 ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ أٙیت شٞٙی أٙیت فیعیىی أٙیت ارتٕبفی ایٕٙی وبضایی ٔغّٛثیت آؾبیف ؾبظٌبضی

 ؾبذت فضبیی 0.890 0.939 0.974 0.924 0.881 0.823 0.667 0.877

 یبثیٔىبٖ 0.700 0.816 0.764 0.864 0.722 0.684 0.935 0.714

 پیچیسٌی فضبیی 0.753 0864 0.867 0.974 0.723 0.712 0.741 0.835

 ایعٍِٚی 0.772 0.879 0.842 0.743 0.689 0.761 0.664 0.741

 پبیف فضبیی 0.912 0.716 0866 0.858 0.811 0.574 0.691 0.604

 

 های آماری رگرسیون . نتایج تحلیل واریانس و ضاخص4جدول 

 ٔتغیطٞبی ضٌطؾیٖٛ
 قبذم

 ٔسَ
SS DF MS F P R R2 B SE BETA T P 

 چیسٔبٖ فضب ثط أٙیت

 444/12 1 444/12 ضٌطؾیٖٛ

517/3022 000/0 975/0 952/0 977/0 018/0 975/0 977/54 000/0 

 004/0 154 634/0 ثبلیٕب٘سٜ

 Depth Mapهای حاصل از یافته

ٞب ثط اؾبؼ ذغٛط ٔحٛضی تطؾیٓ ٞب اثتسا ٘مكٝ ٔحٛضی ٞطیه اظ پبضنثطای ثطضؾی ؾبذتبض چیسٔبٖ فضب زض پبضن

فبُٔ ٔٛضزثطضؾی زض ایٗ ٔغبِقٝ اظرّٕٝ ذٛا٘بیی، فٕك، زؾتطؾی ثهطی، فٕك ٚ اتهبَ ٚ ٌطزیسٜ ٚ ؾپؽ پٙذ 

ٞبی چیسٔبٖ فضبیی ٘مكٝ  ٔٙؾٛض اؾترطاد ٔإِفٝ ٔحبؾجٝ ٌطزیس. ثط ایٗ اؾبؼ، ثٝ Depth mapافعاض ٕٞپیٛ٘سی زض ٘طْ

قسٜ ٚ  زضیبفت قسٜ تحّیُ زازٜ قس ٚ اعالفبت Depth mapافعاض فٙٛاٖ ٚضٚزی ٘طْ ٞبی ٔٛضز٘ؾط ثٝٞطیه اظ پبضن

 ٔكبٞسٜ اؾت. لبثُ 8ٚ رسَٚ  7ٞبی آٖ زض رسَٚ یبفتٝ
 

 

 

 های موردمطالعههای چیدمان فضایی پارک های هریک از مؤلفه. تحلیل ضاخص5جدول 
 پبضن پبضن ٘یبیف پبضن ٌّسقت پبضن ٔطٚاضیس پبضن پطؾتٛ پبضن ٔیخبق



 964.. .های مؤلفه تأثیزگذاری میشان بزرسی ي تبییه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔإِفٝ

Max 
Avera

ge 
Min Max 

Avera

ge 
Min Max 

Avera

ge 
Min Max 

Averag

e 
Min Max 

Aver

age 
Min 

1228 10/593 139 1754 51/551 71 1914 02/788 44 2899 22/1329 95 4470 
62/

1987 
62 

Connectivity 

 

 

 

 

 

26/

307 
32/148 

09/

35 

67/

1387 
52/190 92/7 

92/

475 
84/194 

65/

11 
51/569 70/215 05/17 1103 

24/

489 
29/15 

Isovist Area 

 

 

 

 

 

43/2 06/2 34/1 51/2 18/2 85/1 39/2 02/2 36/1 23/2 70/1 28/1 44/2 99/1 29/1 

Visual 

Entropy 

 

 

 

 

 

58/1 47/1 11/1 56/1 39/1 90/0 57/1 37/1 71/0 53/1 41/1 69/0 58/1 38/1 92/0 

Visual 

Entropy R3 

 

 
 

 

 

 

93/8 12/5 96/2 60/8 95/4 48/2 76/8 20/5 19/3 44/15 73/8 13/4 71/11 39/6 47/2 
Visual 

Integration 

[HH] 
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17/12 30/7 60/5 98/12 38/7 61/4 26/11 27/7 27/4 44/15 53/9 08/5 15/14 62/8 70/4 

Visual 

Integration 

[HH] R3 

 

 

 

 

 

17/4 93/2 05/2 87/4 13/3 11/2 24/4 11/3 18/2 43/3 31/2 65/1 54/5 86/2 96/1 

Visual Mean 

Depth 

 

 

 

 

 

61/2 21/2 71/1 73/2 26/2 71/1 82/2 33/2 76/1 82/2 10/2 65/1 73/2 28/2 76/1 

Visual Mean 

Depth R3 

 

 

 

 

 

R2: 25596/0 R2: 87935/0 R2: 47384/0 R2: 90114/0 R2: 27417/0 

 ذٛا٘بیی

X: 

Connectivity 

Y: Visual 

Integration 

[HH] 

 

 

 

 

 

R2: 49986/0 R2: 98277/0 R2: 50542/0 R2: 93854/0 R2: 67808/0 

R3ذٛا٘بیی 

X: 

Connectivity 

Y: Visual 

Integration 

[HH] R3 

   

  

 گیری و دستاورد علمی پژوهطی نتیجه



 926.. .های مؤلفه تأثیزگذاری میشان بزرسی ي تبییه

ٞب  وٙس. یىی اظ ٘یبظٞبی انّی ا٘ؿبٖ ٌیطی قرهیت افطاز ٘مف ٔإحطی ضا ایفب ٔی ٞبیف زض قىُ فضب ثب تٕبْ ٚیػٌی

تطیٗ  آٖ یىی اظ ٟٔٓثقس اظ ٘یبظٞبی فیعیِٛٛغیىی ٘یبظ ثٝ احؿبؼ أٙیت اؾت. أطٚظٜ ایزبز أٙیت ٚ احؿبؼ 

ٞبی رٛأـ ثكطی اؾت. وٛزوبٖ ثب تٛرٝ ثٝ قطایظ ضٚحی ٚ رؿٕی ذبنی وٝ زاض٘س ثیف اظ ٞط ٌطٜٚ زیٍط  زغسغٝ

ثبقٙس، ثسٖٚ قه ویفیت ٚ وٕیت فضبی ظ٘سٌی ٚ  ؾٙی ٘یبظٔٙس قطایظ ٔحیغی ٔٙبؾت اظ٘ؾط أٙیت ٚ آضأف ٔی

ظیطا تطاوٓ رٕقیت  قرهیت اٚ تأحیطٌصاض ذٛاٞس ثٛزٌیطی  نٛضت ٔؿتمیٓ زض ضقس رؿٕی ٚ قىُ ضقس وٛزن ثٝ

ای  ٞبی ضایب٘ٝ ٞب، ٚرٛز ثبظی ٞبی ارتٕبفی ٔحالت، ٚضقیت تطافیه ذیبثبٖ قٟطٞب، تغییطات زض وبِجس ٚ ثبفت زض والٖ

ٚ ...، ٘ٛؿ رسیسی اظ وٛزوی ضا آفطیسٜ اؾت وٝ زض آٖ لّٕطٚ أىبٖ ثبظی وٛزوبٖ زض فضبی ثبظ ٚ آظاز ثؿیبض ٔحسٚز 

 ٞبی فیعیىی وبفی ثبفج ثطٚظ اذتالالت رؿٕی ٚ ضٚا٘ی زض وٛزوبٖ ذٛاٞس قس. قسٜ اؾت. فسْ فقبِیت

ای،  ٞبی قٟطی ٔٙغمٝ ٞبی قٟطی زض ٞط حس ٚ ٔمیبؾی، اظ فضبٞبی ؾجع ٕٞؿبیٍی ٚ ٔحّی ٌطفتٝ تب پبضن پبضن

ٞب، فضبٞبیی ثطای ٔطاٚزات ارتٕبفی  ٌٛ٘ٝ ٔحیظ وٝ ایٗ قٛز. ٔضبفبً ایٗ ٘ٛفی ٔحیظ وبض ٚ فقبِیت وٛزوبٖ تّمی ٔی ثٝ

آحبز ٔرتّف ٔطزْ، ؾپطی ٕ٘ٛزٖ اٚلبت فطاغت قٟطٚ٘ساٖ، تفطیح وٛزوبٖ، نطف اٚلبتی ثطای ؾبِٕٙساٖ، ظ٘بٖ، 

ٞبی  ای اؾت وٝ زض آٖ افطاز ٔرتّف زض ضؾتٝ ٔخبثٝ وبضذب٘ٝ زؾت اؾت. ٔحیظ پبضن ثٝ ٔقِّٛیٗ ٚ ٔٛاضزی اظایٗ

تٛا٘س اظ ثبظی ٚ تفطیح ٌطفتٝ تب لسْ ظزٖ ٚ  ٞبیی ٞٓ زض آٖ ٔی ٞبی حطف كغِٛٙس. ضزٜای ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ فقبِیت ٔ حطفٝ

ٞبی تٙسضؾتی،  ٔطاٚزات ارتٕبفی، ٔتٙٛؿ ثبقس. ٔحهَٛ ایٗ ٔحیظ وبض ٚ فقبِیت ٘یع ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت، فقبِیت

 ثرف ٚ ؾالٔت ضٚحی ٚ تٕسز افهبة ثبقس.  تٙفؽ ٞٛای فطح

زاقتٝ قٛز تب وبضثطاٖ آٖ زچبض  ٙی ٚ أٙیت زض ایٗ فضبٞب زض ؾغحی ٔغّٛة ٚ پبیساض ٍ٘ٝضٚز وٝ ایٕ زضٚالـ ا٘تؾبض ٔی

ثبیؿت فقبِیت رؿٕی، فىطی، ٞیزب٘ی، ارتٕبفی ٚ ذاللب٘ٝ  ای ٔیٞبی ٔحّٝ. پبضنٞبی ٔطتجظ ثب ٔحیظ ٘كٛ٘س آؾیت

وٝ  عٛضی ٕٗ ثطای وٛزوبٖ ثبقٙس ثٝٞبی ؾبِٓ ٚ ای ای ثبیس ٔحیظٞبی ٔحّٝضا زض وٛزوبٖ تكٛیك ٕ٘بیس، ثٙبثطایٗ پبضن

ٞبیی ضا ثطای ٞبی ٔرتّف وؿت وٙٙس. اظ ؽطفی ایٗ فضبٞب ثبیس فطنت وٛزن ثتٛا٘س آظازا٘ٝ زض آٖ ثبظی وٛ تزطثٝ

ظیؿت ٚ ٘حٜٛ تقبُٔ ثب آٖ آقٙب  ٞبی ذٛز ٞطچٝ ثیكتط ثب ٔحیظتزطثٝ عجیقت ضا فطاٞٓ ؾبظز تب وٛزوبٖ زض حیٗ ثبظی

 قٛ٘س.

 تٛاٖ اؽٟبض زاقت:ٔی 6ٚ  5ٞبی آٔبضی پػٚٞف ٚ رسَٚ  ٞبی آظٖٔٛیبفتٝاِف( ثط اؾبؼ 

آٔسٜ  زؾت ثٝ Fٞبی آٔبضی ضٌطؾیٖٛ ثیٗ چیسٔبٖ فضبیی ٚ أٙیت وٛزوبٖ ٔیعاٖ  پبیٝ ٘تبیذ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ٚ قبذم

فضبیی تجییٗ ی ٔتغیط چیسٔبٖ  ٚؾیّٝ زضنس ٚاضیب٘ؽ ٔطثٛط ثٝ أٙیت وٛزوبٖ ثٝ 95( ٚ >P 05/0ٔقٙبزاض اؾت )

925/0Rقٛز. ) ٔی
2
تٛا٘س ٚاضیب٘ؽ أٙیت  زٞس وٝ چیسٔبٖ فضبیی ٔی ثیٗ ٘كبٖ ٔی (. ضطیت ضٌطؾیٖٛ ٔتغیط پیف=

 t( ثب تٛرٝ ثٝ آٔبضٜ =B 977/0ای ٔقٙبزاض تجییٗ وٙس. ضطیت تأحیط ٘حٜٛ فضب ) ٌٛ٘ٝ ای ضا ثٝٞبی ٔحّٝ وٛزوبٖ زض پبضن

ای ضا ٞبی ٔحّٝتٛا٘س تغییطات ٔطثٛط ثٝ أٙیت وٛزوبٖ زض پبضنزضنس ٔی 95زٞس وٝ ایٗ ٔتغیط ثب اعٕیٙبٖ ٘كبٖ ٔی

 قٛز.ای ٔیٞبی ٔحّٝثیٙی وٙس؛ یقٙی اضتمبی چیسٔبٖ فضب ثبفج افعایف أٙیت وٛزوبٖ زض پبضن پیف
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ٞبی ٝ ای ٚ تحّیُ یبفتٞبی ٔحّٝٞبی چیسٔبٖ فضبیی ثط أٙیت وٛزوبٖ زض پبضن ة( ٕٞچٙیٗ ثٙب ثط تغجیك ٔإِفٝ

زلت ٔمبیؿٝ ٌطزیس ٚ  ٞبی ٔٛضزٔغبِقٝ ثٝٞبی تأحیطٌصاض چیسٔبٖ فضب زض پبضن ٔإِفٝ Depth mapافعاض  حبنُ اظ ٘طْ

 اؾت.اضائٝ قسٜ  14اِی  9٘تبیذ آٖ زض رساَٚ 
 ای موردمطالعه )اثرات مستقیم و غیرمستقیم(های محلهدر پارک Depth mapهای. نتایج تحلیل جامع یافته6جدول 

 اتهبَ ذٛا٘بیی فٕك ٕٞپیٛ٘سی ٘ؾٕی ثی

 ٔإِفٝ چیسٔبٖ فضبئی 

تأحیطٌصاض          فبوتٛضٞبی

 أٙیت وٛزوبٖ 

 حبنُ اظ ٔغبِقبت 

ؾتٝ
ز

 
سی

ثٙ
 

 ؾِٟٛت زؾتطؾی +(1ٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ )

ؾبذتبض 

 (Aفضبیی)

 اضتجبط ثب فضبٞبی زیٍط +(1ٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ )

 یىپبضچٍی فضبیی )ا٘ؿزبْ( +(1ٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ )

 ٘فٛشپصیطی +(1ٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ )

 تطزز +(1ٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1)ٔؿتمیٓ  (-1غیطٔؿتمیٓ )

 تقسز ٔؿیط +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ )
 (Bیبثی)ٔىبٖ

 أىبٖ ا٘تربة ٔؿیط +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ )

 پیچیسٌی +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1)ٔؿتمیٓ  (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ )

پیچیسٌی 

 (Cفضبیی)

 ؾطزضٌٕی +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ )

 اؾتطؼ +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ )

 ٘عاؿ ٚ زضٌیطی +(1ٔؿتمیٓ ) (-1) غیطٔؿتمیٓ +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ )

 (Dایعٍِٚی) رسا افتبزٌی )ایعٍِٚی( (-1غیطٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ )

 وٙتطَ (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ )

پبیف 

 (Eفضبیی)

 قٙبذت ٔؿیط )ٔؿیطیبثی( (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ )

 ٘ؾبضت (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ )

 ذطؾٙسی ٚ ذٛقبیٙسی (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ )

 یبثی رٟت (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1ٔؿتمیٓ ) (-1غیطٔؿتمیٓ ) +(1)ٔؿتمیٓ  (-1غیطٔؿتمیٓ )

 ای موردمطالعههای محلهبرای عامل ساختار فضایی در پارک Depth mapهای . نتایج تحلیل یافته11جدول 

 ؾِٟٛت زؾتطؾی ٘یبیف وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 (Aؾبذتبض فضبیی )

 اضتجبط ثب فضبٞبی زیٍط ٘یبیف وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 یىپبضچٍی فضبیی )ا٘ؿزبْ( ٘یبیف وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 ٘فٛشپصیطی ٘یبیف وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 تطزز ٘یبیف وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 ای موردمطالعههای محلهپارکیابی در برای عامل مکان Depth mapهای . نتایج تحلیل یافته11جدول 

 تقسز ٔؿیط ٘یبیف پطؾتٛ ٔیخبق وٛٞؿتبٖ ٔیخبق
 (Bیبثی)ٔىبٖ

 أىبٖ ا٘تربة ٔؿیط ٘یبیف پطؾتٛ ٔیخبق وٛٞؿتبٖ ٔیخبق

 ای موردمطالعههای محلهبرای عامل پیچیدگی فضایی در پارک Depth mapهای . نتایج تحلیل یافته12جدول 

 پیچیسٌی ٘یبیف پطؾتٛ ٔیخبق ٔیخبق ٔیخبق

 (Cپیچیسٌی فضبیی)
 ؾطزضٌٕی ٘یبیف پطؾتٛ ٔیخبق ٔیخبق ٔیخبق

 اؾتطؼ ٘یبیف پطؾتٛ ٔیخبق ٔیخبق ٔیخبق

 ٘عاؿ ٚ زضٌیطی ٘یبیف پطؾتٛ ٔیخبق ٔیخبق ٔیخبق

 ای موردمطالعههای محلهبرای عامل ایسولگی در پارک Depth mapهای . نتایج تحلیل یافته13جدول 
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 (Dایعٍِٚی) رسا افتبزٌی ٔیخبق پطؾتٛ ٔیخبق ٔیخبق ٔیخبق

 ای موردمطالعههای محلهبرای عامل پایص فضایی در پارک Depth mapهای . نتایج تحلیل یافته14جدول 

 وٙتطَ ٔیخبق وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 (Eپبیف فضبیی)

 )ٔؿیطیبثی(قٙبذت ٔؿیط  ٔیخبق وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 ٘ؾبضت ٔیخبق وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 ذطؾٙسی ٚ ذٛقبیٙسی ٔیخبق وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 یبثی رٟت ٔیخبق وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ وٛٞؿتبٖ

 قٛز:ٞبی ایٗ پػٚٞف پیكٟٙبزٞبی ظیط اضائٝ ٔیثب تٛرٝ ثٝ یبفتٝ

 ثبظی وٛزوبٖ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس. ای ثبقس وٝ ٘ؾبضت ٚاِسیٗ ثط ظٔیٗ ٌٛ٘ٝ ثٝای ثبیس ٞبی ٔحّٝعطاحی پبضن -

ای فٕٛٔی ثطای رصة وٛزوبٖ ٚ  ٞب اغّت ثب ٔمیبؼ وٛزوب٘ٝ ٚ عطاحی رصاة زض ٔىب٘ٝ ٞب ٚ نٙسِی تقجیٝ ٘یٕىت -

 ٞب ٕٞطاٞی ٚاِسیٗ ثب آٖ

 ٞبی ٔرتّف ٚ رٌّٛیطی اظ ا٘حهبضی وطزٖ فضبایزبز پیٛ٘س ٔیبٖ ثبظی -

 ٔیبٖ فضبٞب ٚ ایزبز فضبٞبی چٙس فّٕىطزی اتهبَ -

 ای رٟت ایزبز فطنت قٙبذت، زؾتطؾی ٚ وكف فضبٞبی ٔحّٝذٛا٘بیی زض پبضن -

 تٛرٝ ثٝ ویفیت ٚ آؾبیف ٔحیغی، ٚ ایٕٙی ضٚا٘ی ٚ رؿٕی، رٌّٛیطی اظ ایزبز فضبٞبیی ثب -

تٛاٖ ٚ ٘بتٛاٖ ٚ وٛزوبٖ ٚ  ٞبی ٘بٔٙبؾت ثطای افطاز وٓاحتٕبَ ثطٚظ ذغطات رب٘ی ٚ تهبزفبت ٚ ؾٛا٘ح، ٔحُ

 ؾٛاضی ضٚی ٚ زٚچطذٝ ٔؿیطٞبی غیطاؾتب٘ساضز ٚ ٘بٔٙبؾت ثطای پیبزٜ

 منابع
 ٔٛضزی: وٛزوبٖ )ٔغبِقة حضٛضپصیطی زض قٟطی فضبٞبی أٙیت ٚ ٔإِفٝ ایٕٙی (، ٘مف1397انغط )ثٟطاْ پٛض، فغیٝ، ّٔه افضّی، فّی

 .50-39قٟط ایطا٘ی اؾالٔی، ؾبَ ٟ٘ٓ، قٕبضٜ ؾی ٚ ؾْٛ، تٟطاٖ(، فهّٙبٔٝ ٔغبِقبت  6 ٔٙغمٝ زض فبعٕی ٔحّٝ

 .(ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی، چبح ؾْٛ، ا٘تكبضات ؾٕت، تٟطا1382ٖپٛضٔحٕسی، ٔحٕسضضب )

ٞبی ربٔـ اظ زیسٌبٜ ضفتبضی ٚ ٔمبیؿٝ آٖ ثب ٚضـ ٔٛرٛز ثٝ ضٚـ  (، ٔكىُ یبثی عطح1391رقفطی ثٟٕٗ، ٔحٕس فّی، ذب٘یبٖ، ٔزتجی )

(، 9)5قٟط پػٚٞكی ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی آضٔبٖ-، ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی: ٔحّٝ وجبثیبٖ قٟط ٕٞساٖ، فّٕی(Space Syntax)بٖ فضبچیسٔ

285-295. 

 (ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی، چبح اَٚ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ. 1381ظیبضی، وطأت اِٝ)

ٞبی غیطضؾٕی  ثٙسی فضبیی ٚ أٙیت ٔحیغی زض ؾىٛ٘تٍبٜ غٝ پیىطٜ(، ضاث1396ؾزبزظازٜ, حؿٗ, ایعزی, ٔحٕس ؾقیس، حمی، ٔحٕسضضب )

 .28-19، 2، قٕبضٜ 22ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی. زٚضٜ  -قٟط ٕٞساٖ، ٘كطیٝ ٞٙطٞبی ظیجب

ٌیطی پصیطی ٔیبزیٗ قٟطی ثط أٙیت ضٚا٘ی فبثطیٗ پیبزٜ ثب ثٟطٜ(. ثطضؾی تأحیط ضؤیت1395قىیجبٔٙف، أیط، آیكٓ، ٔقهٛٔٝ، لجبزی، پطیؿب )

پػٚٞكی ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی  -٘كطیٝ فّٕی ٔٛضزی: ٔیساٖ ؾبفت ٚ ٔیساٖ ٕ٘بظ قٟط تجطیع(، ثقسی)ٕ٘ٛ٘ٝاظ تىٙیه آیعٚیؿت ؾٝ

 .134-121، 15، قٕبضٜ 9ایطاٖ، زٚضٜ 

 حضٛض ض افعایفٔٙؾٛ ثٝ قٟطی أٙیت تأٔیٗ ثط ٔإحط فٛأُ (. اضظیبثی1395ؾجحبٖ، شاوطحمیمی، ویب٘ٛـ ) نبزلی، ٘طٌؽ، اضزوب٘ی، ؾٟیُ

 .74-65زٞٓ،  ٞفتٓ، ؾبَ ٚ ثیؿت قٕبضٜ قٟط تٟطاٖ(، ٞٛیت ؾبفی پبضن: ٔٛضزی قٟط )ٔغبِقٝ فٕٛٔی فضبٞبی زض ثب٘ٛاٖ

 ضٚـ اؾتفبزٜ اظ ثب تٟطاٖ فطحعاز ٔحّٝ زض قٟطی أٙیت (، ؾٙزف1395قٟطوی، ٔطیٓ ) ظازٌبٖ، ٔهغفی، فیطٚظیبٖ، ٔیٙب، ضٚحب٘ی فجبؼ

 .63-49، 63ذكه قٕبضٜ ٚ ٌطْ الّیٓ فبّٔی، ٔقٕبضی تحّیُ
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ٞبی ثبظی وٛزوبٖ، ٕٞبیف ّٔی ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی  (، ثطضؾی ضاٞىبضٞبی ایزبز حؽ أٙیت زض عطاحی ٔحیظ1392فطزی, ضثبثٝ )

 ٌطا، لعٚیٗ، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس لعٚیٗ. ا٘ؿبٖ

ٞبی قٟطی ٔغبِقٝ  ُٔ ٔإحط ثط احؿبؼ أٙیت ظ٘بٖ زض ٔحیظ(، اضظیبثی ٘مف فٛا1397لبؾٕی, ضلیٝ، ضطغبْ پٛض، أیط، ٞبقٕی، ظٞطا )

 .15-1(، 4)1تٟطاٖ، فهّٙبٔٝ قٟط ایٕٗ،  11ٔٛضزی: ٔٙغمٝ 

ٞبی ایٕٙی ٚ أٙیت زض قٟط زٚؾتساض وٛزن ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی ٔحّٝ ظیتٛ٘ىبضٔٙسی قٟط (، ثطضؾی قبذم1394لطثب٘ی، ؾحط، رالِی، أیط )

 .14-1، بی ٔقٕبضی، قٟطؾبظی ٚ ٔسیطیت قٟطیٞ اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ ؾبال٘ٝ پػٚٞفاٞٛاظ، 

پبضوٛ ضٚـ ثبفطیًٙ، ٘كطیٝ فّٕی پػٚٞكی  -(اضظیبثی وٕجٛز پبضن زض ٔٙبعك قٟطی تجطیع ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ؾطا1388ٝ٘لطثب٘ی، ضؾَٛ )

 120-109.نم  47نفحٝ، قٕبضٜ 

ٔقیبضٞبی عطاحی ٔغّٛة فضبی قٟطی ثطای وٛزوبٖ، ٕ٘ٛ٘ٝ (، ثطضؾی 1392رٛ، ذكبیبض، ٞطظ٘سی، ؾبضا، فتح اِقّٛٔی، ایّٙبظ )وبقب٘ی -1

 .249-239، 11قٟط، قٕبضٜ  ٔٛضزی: ٔحّٝ ٘ؾبٔیٝ تٟطاٖ، ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی آضٔبٖ

(، تحّیُ اضتجبط ٔیبٖ ؾبذتبض فضبیی ٚ ضفتبض 1397وال٘تطی, ؾقیسٜ، اذالنی, احٕس، ا٘سری ٌطٔبضٚزی, فّی، ذّیُ ثیٍی ذبٔٙٝ، آضٔبٖ )

-215، 43، قٕبضٜ 11ٖ ثٝ ضٚـ چیسٔبٖ فضب )ٔغبِقٝ ٔٛضزی: پطزیؽ ٔطوعی زا٘كٍبٜ تٟطاٖ(، آٔبیف ٔحیظ، زٚضٜ حطوتی وبضثطا

234. 

 .83-75، 35، قٕبضٜ 12(، ٘حٛ فضبی ٔقٕبضی، نفٝ، زٚضٜ 1381ٔقٕبضیبٖ، غالٔحؿیٗ ) -2

 ٘كط أیطوجیط. ، ٚپطٚضـ (، ٔؿبئُ آٔٛظـ1390ٔقیطی، ٔحٕس عبٞط )

ٞبی ارتٕبفی  ٞبی غیطضؾٕی ثب تأویس ثط آؾیت (. تحّیُ أٙیت زض ؾىٛ٘تٍب1392ٜ٘ٛضایی، ٕٞبیٖٛ، عججیبٖ، ٔٙٛچٟط، ضضبیی، ٘بنط )

 .22-11، 13، قٕبضٜ 7ٔحّٝ ذبن ؾفیس تٟطاٖ، ٘كطیٝ ٞٛیت قٟط، زٚضٜ  )ٔغبِقٝ ٔٛضزی:

ؾپیؽ اتىٙیه زٜ اظ ؾتفباثب ضٚ ثبٚزٜ ٔحسزض فضبیی قٟط تجطیع ض تحّیُ ؾبذتب(، 1387ٌط )ظضٞب٘یٝ ، لیكظ، زٟٔٙبی، ٔٛؾٛؼ، فجب، ٘فطزایع
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