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  چكیذٌ
ّای ؿْشی ٍ ؿکل  دسگیشی تا هحیظ ،اص آًجایی کِ هحیظ ؿْشی تایذ اص ًقغِ دیذ ؿخق دس حال حشکت عشاحی ؿَد

یاتذ. ٍ تایذ تَجِ داؿتِ تاؿین کِ اگش ّای هتفاٍت اّویت هی ّای ؿْشی دس ػشػت دادى تلَیشّای رٌّی اص هحیظ

ن ٍ ًَع اعالػات دسیافتی اص هحیظ تا ظشفیت دػتگاُ ادساکی ها ّواٌّگ ًثاؿذ آصاسدٌّذُ خَاّذ تَد. تٌاتشایي الصم حج

اػت تؼتِ تِ اًتظاسات اػتفادُ کٌٌذُ اص هکاى هَسدًظش هیضاى اعالػات هٌاػثی سا دس اختیاس دػتگاُ ادساکی اٍ قشاس دّین. 

حجن اعالػات دسیافتی تَػظ رّي اًؼاى ّن هتفاٍت  ،هتفاٍت تَدُ ّای هختلف ؿْشی کِ ػشػت حشکتدس گزسگاُ

ای، تِ تشسػی تا تَجِ تِ آى چِ گفتِ ؿذ پظٍّؾ حاضش دسكذد اػت تِ ٍػیلِ هغالؼات کتاتخاًِ تٌاتشایي. تاؿذهی

ساتغِ تیي تپشداصد ٍ ػپغ تا اػتفادُ اص سٍؽ سیاضیاتی ٍ آصهایـگاّی  "ّای هختلف ؿْشی ػشػت دس گزسگاُ"هفَْم 

افضاسی ی ًشمّای هختلف ؿْشی تا حجن اعالػات دسیافتی تَػظ رّي سا تذػت آٍسد. تؼتِػشػت حشکت دس گزسگاُ

ّا حاکی اص آى اػت کِ تیي ػشػت حشکت ٍ حجن اعالػات دسیافتی ساتغِ هیثاؿذ. ًتایج تحلیل spss16 ،هَسد اػتفادُ

 هؼٌاداس ٍ هؼکَع ٍجَد داسد ٍجَد داسد.
 

 ّای ؿْشیجذاسُ ،حجن اعالػات ،ػشػت کلیذی: َای ياطٌ

 

  مقذمٍ -1
تاؿٌذ. اعالػات اسػالی یک هحیظ دس تواهی ادساک فشد اص هحیظ ّوَاسُ تاتغ ؿشایظ خاف ٍ تاثیشگزاس تش حَاع فشدی هی

ِ قادس تِ ادساک تاؿٌذ صیشا فشد تَػظ حَاع خَد اػت کّای هتفاٍت، تشای فشد ًاظش قاتل دسیافت ًویؿشایظ یا دس حالت

دس ػشػت ّای صیاد کِ  >1= گشددسًٍذ ادساک کاهل ًوی  گشدد ٍ دس ؿشایغی کِ ًتَاى اص حَاع تْشُ هٌاػة ٍ کافی تشد، هی

چـن اًؼاى فشكت دسیافت اعالػات کافی اص هحیظ سا ًذاسد تا صهاًی کِ ػشػت کن تَدُ ٍ فشكت دیذى صیاد هی تاؿذ هتفاٍت 

ّای  هفَْم ًظامک هؼواس تایذ تواهی ؿشایظ ٍ حالت ّای هختلف سا دس عشاحی ّایواى لحاػ کٌین. اػت . ٍ ها تِ ػٌَاى ی

فشد دس هَاجِْ تا هحیظ خَد  حشکتی دال تش کیفیات حشکتی هختلف ٍ ادساکات هختلف ػاتشیي هؼاتش ٍ فضاّای یک ؿْش اػت.

پشداصد ٍ ّش جضء اص ایي اعالػات سا دس هحل خَد ّا هیتا ػیلی اص اعالػات سٍتشٍ اػت، کِ تشای دسک آى، تِ هشتة کشدى آى

 .>2= دّذقشاس هی
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پشداصین، تایذ ایي کاس سا تا دس ًظش گشفتي ػشػت اًجام دّین. تِ ػثاستی ٌّگاهی کِ تِ عشاحی هحیظ ٍ حشکت دس آى هی

 ،ّای هختلف حشکتدس ػشػتتایذ ساتغِ هٌاػة تیي پیچیذگی هحیظ ٍ ػشػت حشکت سا دس ًظش تگیشین. ٍ اص آًجایی کِ 

 ی تیي ایي دٍ سا ّن هَسد تشسػی قشاس داد.تایؼتی ساتغِ ،حجن اعالػات هَثش تش رّي اًؼاى هتفاٍت خَاّذ تَد

 

 مشيس ادبیات -2
 سشعت

ّای هختلف هغض یک كذ هیلیًَیَم ثاًیِ اػت. اها اگش ػشػت اعالػاتی کِ تِ ایي ػشػت اًتقال اعالػات هیاى تخؾ

خَسد ٍ ادساکی غیش هٌغثق ّا تاؿذ ّواٌّگی هیاى آًْا تش ّن هیّا هیاى ایي تخؾسػذ تیؾ اص ػشػت اًتقال دادُیّا هتخؾ

یاتذ. تِ ّش چِ ػشػت حشکت ها دس هحیظ تاالتش تاؿذ ظشفیت ادساکی ها کاّؾ هی .>3= ؿَدتا ٍاقؼیت تشای ها حاكل هی

تش حشکت کٌین، آگاّی تیـتشی ًؼثت تِ هحیظ کؼة ّش چِ آسام .>4= تَدعَسیکِ قادس تِ دسک تؼیاسی اص جضئیات ًخَاّین 

تا تَجِ تِ  .>3= آیذتش ؿذُ ٍ ادساک تِ ؿکل هٌاظشی جذا اص ّن دس هیکٌین. تا افضایؾ ػشػت حشکت، هخشٍط دیذ تاسیکهی

فق دادى ًیاصّای افشاد عشاحی هحیظ تا حشکت پیادُ ٍ ػَاسُ هتفاٍت اػت. یکی اص هؼائل عشاحی هحیظ ٍ ،ػشػت حشکت

 ٌّگاهی کِ ػشػت اتَهثیل صیاد هی تاؿذ، فقظ .>5= کٌٌذپیادُ ٍ ًیاصّای افشادی اػت کِ تا ػشػت تیـتش اص هحیظ ػثَس هی

جضییات تیـتشی ًیض  ؿَدکلیت عشح دیذُ هیـَد ٍ ّش چِ اص ػشػت اتَهثیل کاػتِ ؿذُ ٍ صهاى دیذُ ؿذى تلَیش تیـتش هی

تٌاتشایي عثق ایي اكل ها تایذ ایي ػَاهل سا دس عشاحی ّایواى لحاػ کشدُ ٍ جذاسُ ّای اتَتاى ّا سا تا هـاّذُ هی گشدد. 

تِ ّویي ػلت ٌّگاهی کِ تِ  جذاسُ ّای کَچِ ّای هحلی تا تَجِ تِ ًقؾ ػشػت اتَهثیل ّا دس آًْا هتفاٍت عشاحی کٌین.

 ا دس ًظش گشفتي ػشػت اًجام دّین.پشداصین، تایذ ایي کاس سا تعشاحی هحیظ ٍ حشکت دس آى هی
 

 اطالعات مًثش بش رَه اوسان

عَس هشتة تِ ٍػیلِ حَاع خَد اص هحیظ  صًذگی کٌذ. ّش فشد صًذُ تِ« استثاعات»تَاًذ تذٍى  تـش هَجَدی اػت کِ ًوی

تـکیل « اعالػات»اص ای  اص هجوَػِ« خثش»ّش  .>6= کٌذ آٍسد ٍ آًْا سا دس هغض خَد تشسػی هی صًذگیؾ اعالػاتی تِ دػت هی

ی پیام اػت دس یک ٍاحذ صهاى تٌْا قادس اػت هقذاس هـخلی اص اعالػات سا تِ ػٌَاى کلیت اًؼاى کِ گیشًذُ .>2= ؿذُ اػت

ی ػذم تَجِ ػاتش تِ ایي دػتِ اص اعالػات، دس ادساک اص اعالػات هحیغی تِ ٍاػغِ تؼیاسیتٌاتشایي  یک تلَیش دسیافت ًوایذ.

اًؼاى تِ هقذاسی هـخق اص اعالػات ًیاصهٌذ  .>1= گشدًذدسیافت ًوی« اعالع هَثش تش رّي»شفتِ ؿذُ ٍ تِ ػٌَاى اغلة ًادیذُ گ

ّای هختلف  اػت، ٍ قادس تِ دسیافت ٍ تجضیِ ٍ تحلیل هقادیش تؼیاس صیاد اعالػات ًیؼت. اص آًجایی کِ اًتقال اعالػات اص کاًال

تِ ایي تشتیة دس ّش ٍاحذ اص صهاى هقذاس هـخلی اص  ،ا داسای یک ظشفیت تیـیٌِ اػتّ گیشد ٍ ّش کذام اص ایي کاًال كَست هی

ّا سا تا ّن تجضیِ ٍ تحلیل  تَاًذ تِ رّي هٌتقل ؿَد. هغض ها هجوَػِ ایي اعالػات دسیافت ؿذُ اص توام کاًال هی ،اعالػات

 کٌذ. هی

تاؿذ. اسصؽ اعالػاتی یک  ی یک خثش ًیض هحذٍد هیاص عشفی ّواًغَس کِ ظشفیت دسیافت ها هحذٍد اػت هحتَای اعالػات

عَس کلی دس اًؼاى دٍ ًَع حافظِ ٍجَد داسد: حافظِ  تِ .>6= اػت« تیت»گیشی  گیشی اػت ٍ ٍاحذ ایي اًذاصُ پیام قاتل اًذاصُ

تشیي صهاًی کِ  تاُتیت دس ثاًیِ دس خَد ًگِ داسد. ٍ کَ 16تَاًذ حذاکثش  هذت. حافظِ کَتاُ هذت هی هذت ٍ حافظِ تلٌذ کَتاُ

ؿًَذ ًؼثتاً اًذک  ثاًیِ اػت. هقذاس اعالػاتی کِ تِ حافظِ دساصهذت هٌتقل هی 1:16چـن اًؼاى قادس تِ دسک آى اػت 

 .>2= ّؼتٌذ. ایي هقذاس دس حذٍد یک تیت دس ثاًیِ اػت

هحیظ تیـتش ؿذُ ٍ پشت تٌاتشایي ّش چِ هحیظ تش هثٌای ؿشایظ اػتفادُ اص آى عشاحی ؿَد اعالػات هَثش تش رّي آى 

اعالػاتی کوتشی سا خَاّین داؿت . تِ ػٌَاى هثال اگش ها جذاسُ ّای یک اتَتاى سا تا جضییات صیاد عشاحی کٌین ، آى جضییات 

 ًِ تٌْا اعالػات هَثش تش رّي هحؼَب ًوی ؿَد تلکِ پشت اعالػات تَدُ ٍ تِ ػٌَاى ضؼف دس عشاحی هحؼَب هی ؿَد.
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 سشعت حشکت فضاَای شُشی اص وظش

گزاسد. الصهِ حشکت ٍجَد فضاػت. اػاهی هختلفی کِ تشای فضاّای هخلَف حشکت ًَع حشکت ًیض تش ادساک ها تاثیش هی

اًذ. ٍجَد داسد ًـاًگش ایي ّؼتٌذ کِ تشای اًؼاى اًَاع هختلف حشکت ٍجَد داسد: ساّشٍ، ساُ، خیاتاى، کَچِ ٍ اتَتاى اص ایي جولِ

 .>1= دل خَد داسدحشکت ّویـِ ػشػت سا دس 

 .>7= کٌذّا تِ خلَف ػشػت حشکت آًْا تفاٍتی اػاػی تیي ؿْشّای ػَاسُ ٍ پیادُ ایجاد هیاتؼاد اتَهثیل

 (walkable street) ساٌجذاسٌ پیادٌ -1

تاؿذ هٌظشی داسد کِ حاٍی اعالػات هؤثش تش رّي  ّای آى هی ػالٍُ تش ؿکل آى کِ ؿاهل تواهی ٍیظگی  ّش فضای ؿْشی،

ّا ٍ ... فشد ٍ ًحَُ ادساک اٍ اص هٌظش فضا  کٌذ کِ تاتغ رٌّیات، ؿخلیت ٍیظگی ى اػت ٍ دس ًْایت تلَیشی دس آى ایجاد هیاًؼا

 .>8= تاؿٌذ ّا ّن اص ایي قاػذُ هؼتثٌی ًوی ساُ تاؿذ. پیادُ هی
ّای ػشیغ ٍ  اتش آًْا ٍاکٌؾدّذ تا اعالػات صیادی سا اص اعشاف خَد تگیشد ٍ تتَاًذ دس تش حشکت آّؼتِ تِ ؿخق اجاصُ هی

 .>9= هحؼَػی اص خَد ًـاى دّذ

 جذاسٌ خیابان محلی -2

تاؿذ کِ دس آى صًذگی ٍ  تخؾ دس هحالت هؼکًَی اػت ٍ داسای ًقؾ اجتواػی قَی هی خیاتاى هحلی، خیاتاى َّیت

داسد ٍ ًقؾ تشافیکی  ٍجَؽ ٍ گشدؽ ٍ خشیذ سٍصاًِ دس حذ هحلی دس جشیاى اػت ٍ حشکت قَی ػاتش پیادُ دس آى ٍجَد جٌة

 .>10= جایی ٍ دػتشػی اػت ٍ تشافیک کٌذ ٍػایظ ًقلیِ هَسد ًظش اػت آى دس حذ جاتِ

 جذاسٌ خیابان شُشی -3

اص هیاى اًَاع هؼیشّای یک ؿْش عشاحی خیاتاى ّای ؿْشی تیـتشیي حؼاػیت ٍ ظشافت سا تِ خَد هی علثذ صیشا    

ػی ٍ جٌة ٍ جَؽ ؿْشی دس آًْا تِ حذاکثش کوی ٍ کیفی خَد سػیذُ، رّي خیاتاى ّا هکاى ّایی ّؼتٌذ کِ تؼاهالت اجتوا

 .>1= ؿْشًٍذاى سا اًثاؿتِ اص خاعشات جوؼی ٍ رٌّیتْای هـتشک ساجغ تِ ًَع ٍ چگًَگی حیات هذًی هی گشداًذ

ُ دس آًْا ػوذُ تشیي تشدد ؿْشًٍذاى دس ػغح ؿْش دس خیاتاى ؿْشی كَست هی گیشد تِ ّویي دلیل ّن ػَاسُ ٍ ّن پیاد

 حضَسی ؿاخق ٍ غالة داؿتِ ٍ ّش یک ًیض خَد سا هحق تِ اػتفادُ اص آى هی داًٌذ.

 خیابان عبًسی -4

تاؿٌذ. ًقؾ اجتواػی خیاتاى دس ایٌگًَِ  ّای دسجِ دٍ ؿْشی هی ّا اص ًظش هتخللیي تشافیک جضء ؿشیاى گًَِ خیاتاى ایي

ّای اعشاف آى ٍ هیضاى تشاکن  ّا تایؼتی ًَع کاستشی ایٌگًَِ خیاتاى هؼاتش تایؼتی تِ حذاقل تشػذ ٍ تشای کٌتشل ًقؾ اجتواػی

ّای دٍ ػوت خیاتاى تا ّن کن تاؿذ. تا ػاتش پیادُ  ّای هشتَط تِ کاستشی ای تاؿذ کِ ػفشػاصی کن تاؿذ ٍ استثاط فؼالیت گًَِ تِ

ّای ّا ٍ خیاتاىاستثاط تیي تضسگشاُ ایي خیاتاى تشقشاسی .>10= هجثَس ًـَد دائن اص یک عشف خیاتاى تِ ػوت دیگش تشٍد

ػاصد. دس یک چٌیي خیاتاًی، اهکاى دػتشػی هؼتقین کٌٌذُ ٍ یا هشاکض اكلی ثقل ٍ هحالت تضسگ یک ؿْش سا فشاّن هی جوغ

هجاٍس اص عشیق کٌذسٍ ٍجَد داسد. دس ؿْشّای هتَػظ ٍ کَچک ایشاى، هؼوَال خیاتاى اكلی، ًقؾ خیاتاى اكلی دسجِ  تِ اساضی

 .>11= یک ػثَسی ٍ یا ؿاّشاُ سا تِ ػْذُ داسد

خیاتاى ّای ػثَسی حال ٍ َّای خیاتاى ّای ؿْشی سا ًذاسًذ ٍ كشفاً ًقؾ یک کشیذٍس جاتجایی ٍ دػتشػی ػَاسُ سا تشای 

ّای هجاٍس خَد ایفا هی ًوایٌذ. دس ایي هحَسّا، اٍلَلیت تا ػَاسُ هی تاؿذ ٍ اص ایي حیث جذاػاصی ٍ تفکیک ّا ٍ کاًَىفضا

هؼیشّای ػَاسُ، پیادُ ٍ یا ػایش آلتشًاتیَّای حول ٍ ًقل تؼیاس هْن ٍ اػاػی اػت. الثتِ ایي تِ هؼٌای ػشػت تؼیاس تاالی 

ایي هحَسّا، ػشػت تالٌؼثِ تاالػت. تْویي ػلت تفکیک ػَاسُ ٍ پیادُ هی تایؼت اص ػَاسُ دس ایي هحَسّا ًیؼت تلکِ دس 

  .>1= عشیق هَاًغ فیضیکی كَست گیشد

 اتًبان-بضسگشاٌ -5

ّای تشٍى  ّا دسٍى ؿْشی سا تِ ؿثکِ دّذ ٍ ؿثکِ ساُ ّا هٌاعق دٍس ؿْشّای تضسگ سا تِ یکذیگش استثاط هی ایٌگًَِ خیاتاى

ًقؾ اكلی  تاؿٌذ. ّای دسجِ یک ؿْشی هی ّا اص ًظش هتخللیي تشافیک جضء ؿشیاى ًِ خیاتاىکٌذ ایٌگَ ؿْشی ٍكل هی
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 تا 80ّا اٍلَیت ػولکشد تشافیکی اػت. ػشػت حشکت دس ایي خیاتاى .>10= جایی ػشیغ خَدسٍّا اػت ّا جاتِ ایٌگًَِ خیاتاى

 .>11= کیلَهتش دس ػاػت اػت 100

داسد. ًقؾ اجتواػی ًذاسد ٍ تذٍى دػتشػی ٍ تٌْا داسای ًقؾ استثاعی اػت. هیضاى دس ایي هؼاتش تؼلظ کاهل ػَاسُ ٍجَد 

ٍجِ توایض ػوذُ آصادساُ دس ایي اػت کِ آصادساُ دس یک هؼیش  .>10= آلَدگی كَتی ٍ َّا صیاد اػت ٍ تشای ػاتش پیادُ ًااهي اػت

 .>11= )اص دیگش جشیاًات( جشیاى داسد هجضا

ای دس قؼوت هثاًی ًظشی تِ ایي ًتیجِ سػیذین کِ رّي اًؼاى دس ّش فادُ اص هغالؼات کتاتخاًِدس ایي پظٍّؾ اتتذا تا اػت

ّای هختلف تِ دػت جذٍل صیش دس ػشػت ،تشایي تا تَجِ تِ ایي هغلةاتٌ تاؿذ،تیت اعالػات هی 16ثاًیِ، قادس تِ دسیافت 

 آهذُ اػت.

 َای مختلف فضای شُشیدسیافتی دس محذيدٌ محاسبٍ سشعت ي مقذاس اطالعات -1جذيل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ثاًیِ اص تحلیل سگشػیًَی اػتفادُ  10هتش ٍ 1تِ هٌظَس تؼییي هیضاى اثش هتغیش ػشػت تش هقذاس اعالػات دسیافتی دس 

 ًوایین. ًتایج تحلیل سگشػیَى هذل هشتَعِ، دس جذاٍل صیش اسائِ ؿذُ اػت. هی
 

 وتایج اسصیابی مىاسب بًدن مذل : 2جذيل 

 خطای استاوذارد تخمیه تصحیح یافتٍ R R2 R2 ريش متغیز مستقل

مقذار اطالعات دریافتی در 

 ثاویٍ 10متز ي 1
708/0 يريد )َمشمان(  501/0  473/0  86934/1  

محدوده فضای 

 شهری

سرعت بر حسب 

 کیلومتر بر ساعت

مقدار اطالعات دریافتی 

 ثانیه 11متر و 1در 

تفاوت مقدار اطالعات 

 دو سرعت متوالی

 5.76 11.52 5 راٌپیادٌ

10 5.76 1.92 

15 3.84 0.96 

20 2.88 0.58 

25 2.30 0.38 

 0.28 1.92 30 خیابان محلی

35 1.64 0.20 

40 1.44 0.16 

45 1.28 0.13 

 0.11 1.15 50 خیابان عبًری

55 1.04 0.08 

60 0.96 0.08 

65 0.88 0.06 

 0.06 0.82 70 بشرگزاٌ

75 0.76 0.04 

80 0.72 0.04 

85 0.68 0.04 

 0.04 0.64 90 اتًبان-آسادراٌ

95 0.60 0.03 

100 0.57 ------ 
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یش یا هتغیشّای هؼتقل سا ًـاى ( هیضاى تثییي ٍاسیاًغ ٍ تغییشات هتغیش ٍاتؼتِ تَػظ هتغR2هقادیش ضشیة تؼییي )

تش تاؿذ، ًـاى اص آى داسد کِ هتغیشّای هؼتقل ًضدیک 1هتغیش اػت. ّشچِ ایي هقذاس تِ  1تا  0ي دّذ. هقذاس ایي ضشیة تی هی

ّای هَسد اػتفادُ دس ایي اًذ هیضاى صیادی اص ٍاسیاًغ هتغیش ٍاتؼتِ سا تثییي کٌٌذ ٍ تالؼکغ. هقادیش ضشیة تؼییي هذلتَاًؼتِ

 ّا سا تِ خَتی تشاصؽ کٌذ.تَدُ ٍ ایي هذل قادس اػت دادُدّذ کِ هذل هَسد اػتفادُ، تؼیاس قَی  پظٍّؾ ًـاى هی
 

 :  وتایج تحلیل آوًا دس بشسسی معىاداسی تًاوایی مذل دس بشاصش مقادیش متغیش يابست3ٍجذيل 

 سطح معىاداری F مجذير میاوگیه درجٍ آسادی مجمًع مجذيرات IIIوًع  مىبع

134/63 رگزسیًن  1 134/63  067/18  001/0  

900/62 باقی ماوذٌ  18 494/3    

033/126 مجمًع  19    

 

دّذ کِ تش اػاع کَچکتش تَدى ػغح هؼٌاداسی هحاػثِ ؿذُ دس ایي آصهَى، دس ػغح ا ًـاى هیًّتایج آصهَى آى

 ّای اػتفادُ ؿذُ دس تشاصؽ هقادیش هتغیش ٍاتؼتِ هؼٌاداس اػت.دسكذ، تَاًایی هذل 95اعویٌاى 
 

 شسیًوی َش یک اص متغیشَای مًجًد دس مذل دس بشاصش متغیش يابستٍ: وتایج ضشایب تحلیل سگ4جذيل 

 ضزایب استاوذارد ضزایب غیز استاوذارد 
t سطح معىاداری 

 B خطای استاوذارد β 
305/5 مقذار ثابت  868/0   109/6  001/0  

- ثاویٍ 10متز ي 1مقذار اطالعات دریافتی در  062/0  014/0  - 708/0  - 251/4  001/0  

 

ثاًیِ هؼٌاداس  10هتش ٍ 1حلیل هذل پظٍّؾ ًـاى هی دّذ کِ تاثیش افضایؾ ػشػت تش هقذاس اعالػات دسیافتی دس ًتایج ت

(708/0-  ;β ،001/0  اػت. هٌفی تَدى ظشیة سگشػیًَی  )ػغح هؼٌاداسی ;B (009/0- ًـاى هی دّذ کِ تا افضایؾ )

 .یاتذثاًیِ کاّؾ هی  10هتش ٍ 1ػشػت، هقذاس اعالػات دسیافتی دس 
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 ومًداس مقذاس اطالعات ي محذيدٌ فضای شُشی: 1 ومًداس

 

 کٌذ.هیاًگیي تفاٍت هقذاس اعالػات دٍ ػشػت هتَالی تِ كَست ًضٍلی کاّؾ پیذا هی ،ّوچٌیي تش اػاع ًوَداس صیش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومًداس مقذاس اطالعات ي محذيدٌ فضای شُشی -2ومًداس
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 ومًداس سشعت ي مقذاس اطالعات -3ومًداس

 

ثاًیِ(، تش اػاع ًوَداس استثاط ایي دٍ  10هتش ٍ  1تِ هٌظَس تؼییي هیضاى اثش هتغیش ػشػت تش هقذاس اعالػات دسیافتی )دس 

عِ، دس جذاٍل صیش اسائِ ؿذُ هتغیش، اص تحلیل سگشػیَى غیش خغی تَاًی اػتفادُ هی ًوایین. ًتایج تحلیل سگشػیَى هذل هشتَ

 اػت.
 

 : وتایج اسصیابی مىاسب بًدن مذل5جذيل

 

هتغیش ٍاتؼتِ تَػظ هتغیش یا هتغیشّای هؼتقل سا ًـاى هی ( هیضاى تثییي ٍاسیاًغ ٍ تغییشات R2هقادیش ضشیة تؼییي )

تش تاؿذ، ًـاى اص آى داسد کِ هتغیشّای هؼتقل ًضدیک 1هتغیش اػت. ّشچِ ایي هقذاس تِ  1تا  0دّذ. هقذاس ایي ضشیة تیي 

ل ّای هَسد اػتفادُ دس ایي اًذ هیضاى صیادی اص ٍاسیاًغ هتغیش ٍاتؼتِ سا تثییي کٌٌذ ٍ تالؼکغ. هقادیش ضشیة تؼییي هذتَاًؼتِ

 دّذ کِ هذل هَسد اػتفادُ، تؼیاس قَی تَدُ ٍ ایي هذل قادس اػت دادُ ّا سا تِ خَتی تشاصؽ کٌذ.پظٍّؾ ًـاى هی
 

 

 

 

 

 

 خطای استاوذارد تخمیه تصحیح یافتٍ R R2 R2 مذل متغیز مستقل

000/1 تًاوی (ٍیثاو 10متز ي  1)در  یافتیمقذار اطالعات در  000/1  000/1  004/0  
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 وتایج تحلیل آوًا دس بشسسی معىاداسی تًاوایی مذل دس بشاصش مقادیش متغیش يابستٍ -6جذيل

 سطح معىاداری F مجذير میاوگیه درجٍ آسادی مجمًع مجذيرات IIIوًع  مىبع

604/12 رگزسیًن  1 604/12  772/834185  001/0  

000/0 باقی ماوذٌ  18 000/0    

605/12 مجمًع  19    

 

ًتایج آصهَى آًَا ًـاى هی دّذ کِ تش اػاع کَچکتش تَدى ػغح هؼٌاداسی هحاػثِ ؿذُ دس ایي آصهَى، دس ػغح اعویٌاى 

 ادُ ؿذُ دس تشاصؽ هقادیش هتغیش ٍاتؼتِ هؼٌاداس اػت.دسكذ، تَاًایی هذل ّای اػتف 95
 

 وتایج ضشایب تحلیل سگشسیًوی َش یک اص متغیشَای مًجًد دس مذل دس بشاصش متغیش يابستٍ -7جذيل

 ضزایب استاوذارد ضزایب غیز استاوذارد 
t سطح معىاداری 

 B خطای استاوذارد β 

918/57 مقذار ثابت  242/0   233/239  001/0  

ذار اطالعات دریافتی مق

 ثاویٍ( 10متز ي  1)در 
- 002/1  001/0  - 000/1  - 338/913  001/0  

 

ثاًیِ( هؼٌاداس  10هتش ٍ  1ًتایج تحلیل هذل پظٍّؾ ًـاى هی دّذ کِ تاثیش افضایؾ ػشػت تش هقذاس اعالػات دسیافتی )دس 

(000/1-  ;β ،001/0 )اػت. هٌفی تَدى ظشیة سگشػیًَی  ; ػغح هؼٌاداسیB (002/1- ًـاى هی دّذ کِ تا افضایؾ )

 یاتذ.ثاًیِ( کاّؾ هی 10هتش ٍ  1ػشػت، هقذاس اعالػات دسیافتی )دس 

 10هتش ٍ  1تِ دػت آهذُ دس ایي تحلیل ًـاى هی دّذ کِ استثاط تیي ػشػت ٍ  هقذاس اعالػات دسیافتی )دس  βهقذاس 

 ثاًیِ( تِ كَست ساتغِ صیش اػت: 
ثاًیِ( 10هتش ٍ  1ػات دسیافتی )دس )ػشػت( ; هقذاس اعال-002/1  

 

 
 : ومًداس سشعت ي مقذاس اطالعات2ومًداس 
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 یاتذ.تقلیل هی n/1تشاتش ؿذى ػشػت، هقذاس اعالػات دسیافتی تقشیثا تِ هیضاى  nدّذ کِ تا ایي ساتغِ ًـاى هی
 

 مشاجع
 

 .1391، اًتـاسات ؿْیذی، چاج پٌجن، حی ؿْشیجْاًـاُ. هثاًی ًظشی ٍ فشآیٌذ عشا ،پاکضاد> 1=
 

 .1391ؿْش، پَسجؼفش، هحوذسضا، هشین ػلَی تالوؼٌی، ٍیذئَاکَلَطی، اًتـاسات آسهاى> 2=
 

 .1387، ػوتال خشاصی ٍ الِْ حجاصی، هتشجواى(، کو) . سٍاًـٌاػی ؿٌاختیاػتشًثشگ، ساتشت >3=
 

، ّا ٍ فضای ػثض ؿْش تْشاى)هؼاًٍت آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ػاصهاى پاسک، )جلذ دٍم( هاتالک، جاى.ل. آؿٌایی تا عشاحی هحیظ ٍ هٌظش >4=

1379. 
 

 . 1386، تْشاى ،ػیذحؼیي تحشیٌی، هتشجن() لٌگ، جاى. عشاحی ؿْشی >5=
 

 .1390، داًـگاُ ؿْیذ تْـتی، یَسگ کَست. صیثایی ؿٌاػی دس هؼواسی ،گشٍتش >6=
 

، داًـگاُ ؿْیذ تْـتی، ػشكِ ػوَهی ٍ فضای ؿْشی هغلَب تا تکیِ تش اٍلَیت حشکت پیادُخیاتاى تِ هثاتِ  .هحوَد ،هٌتظش الحجِ >7=

1386. 

 

=8<  Maughtin, Cliff & Taner & Steven Tiesdell. Urban Design(ornament and decoration), Butterworth, 1995. 
 

 .1390، هتشجن(. تْشاى: داًـگاُ تْشاى ،)دکتش فشیذٍى قشیة سیضی)عشاحی( تشدد پیادُ ٍ دٍچشخِّشهاى. اكَل تشًاهِ ،الخشکٌف >9=
 

 .1379، دکتش جْاًـاُ پاکضاد ٍ کاهشاى صکاٍت. اػاتیذ: ّای ؿْش ٍ ًقؾ آى دس کیفیت هحیظ جذاسُ. هلک ،ای عثاعثایی صٍاسُ >10=
 

=11<  Fillin; A vasiliy. Videoecology; Moscow: TASS-REKLAMA, 1998. 

 

 

 
 

 

 
 


