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 چکیذٌ
 سقبٔالر وٝ ٞؼشٙذ ٞبیی ٔىبٖ ٞب خیبثبٖ صیشا. ثشخٛسداس٘ذ ای ٚیظٜ إٞیز اص اكّی ٞبی خیبثبٖ ؿٟش، یه دس ؿٟشی فضبٞبی ا٘ٛاؿ ٔیبٖ اص

 خشیذ خٛسدٖ، وشدٖ، سٕبؿب وشدٖ، ٌفشٍٛ فبثشاٖ، ٚآٔذ سفز ٔب٘ٙذ ٔشٙٛؿ سفشبسٞبی ا٘ٛاؿ ٚ سػیذٜ خٛد ٔیضاٖ ثیـششیٗ ثٝ ٞب آٖ دس اخشٕبفی
 ثٝ سا خیبثبٖ یبثٙذ، ٔی حضٛس فضب دس سٚص ؿجب٘ٝ ٔخشّف ػبفبر دس وٝ فبثشا٘ی ٔشٙٛؿ سفشبسٞبی ٚالـ دس. خٛسد ٔی چـٓ ثٝ آٖ دس...  ٚ وشدٖ
 خیبثبٖ ٔٙشخت ػىب٘غ یه دس سا سفشبسی اٍِٛٞبی ثش ٔحیغی ویفیز ٞبی ِٔٛفٝ سأثیش حبضش دظٚٞؾ. وٙذ ٔی ثذَ ػشص٘ذٜ ؿٟشی فضبی
 اص ٞذف. اػز دادٜ لشاس اسصیبثی ٔٛسد ؿٟشی فضیىی فضبٞبی اص ٔحیغی فٙٛاٖ ثٝ ،(ِٔٛٛی چٟبسساٜ سب آٞٗ ساٜ ٔیذاٖ اص)سٟشاٖ ( فح)ِٚیقلش

. اػز ؿٟشی فضیىی فضبٞبی دس ٔحیغی ٞبی ویفیز ٚ ٘یبصٞب لبِت دس وبسثشاٖ سفشبسی اٍِٛٞبی ٚ ٞب ٔحشن اسصیبثی ٚ ؿٙبػبیی ٔغبِقٝ، ایٗ
 لّٕشٚٞبی ٚ اٍِٛٞب وٝ، اػز اػبػی ػئٛاَ ایٗ ثٝ دبػخ د٘جبَ ثٝ ٚ اػز سحّیّی - سٛكیفی سٚیىشد ثب ٔیذا٘ی سحمیك یه حبضش، دظٚٞؾ
 اص اػشفبدٜ ثب اثشذا ٘ؾشی، چبسچٛة سذٚیٗ ثشای دظٚٞؾ ایٗ دس داس٘ذ؟ ؿٟشی ضیىییف فضبٞبی دس ٔحیغی ویفیز اسسمبی دس سأثیشی چٝ سفشبسی
 دس ػقی سفشبسی، اٍِٛٞبی ثش سأویذ ثب ٔٛخٛد سٚیىشدٞبی سحّیُ ثب ػذغ ٚ ؿذٜ ثیبٖ سفلیُ ثٝ ٔٛضٛؿ ٘ؾشی ٔجب٘ی ٚ ادثیبر اػٙبدی، سٚؽ

 ؿٟشی فضبی ویفی سحّیُ ثش فالٜٚ ٔٙؾٛس، ثذیٗ.  اػز ؿذٜ دظٚٞؾ ثشای ٔفٟٛٔی چبسچٛة سذٚیٗ ٘شیدٝ دس ٚ ٔجبحث ٔٙغمی اػشذالَ
 ٞب ؿبخق یوّٕ سحّیُ ثٝ آٖ، دس ٔٛخٛد فضبیی ٞبی ٚیظٌی ٚخٛد ػجت ثٝ فضب دس ؿذٜ ٌشفشٝ ؿىُ سفشبسٞبی چٍٍٛ٘ی ثشسػی ٚ ٔغبِقٝ ٔٛسد

 SSPSافضاس ی اص عشیك ٘شْوّٕ ٞبی ٔؤِفٝ ثٝ ویفی ٞبی یبفشٝ سجذیُ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ اػبع ثش سفشبسی ٞبی ٘مـٝ ٚ دشػـٙبٔٝ عشاحی اص اػشفبدٜ ثب
 ٔحیظ، لبثّیز ٚ سأثیش سفشبس ثش فضب ٚ ٔحیظ اػز ی دٞذ اص ػٛیی ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ٘شیدٝ دشداخشٝ ؿذٜ اػز. ٘شبیح ایٗ دظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی

 فضیىی فضبٞبی دس سفشبسی اٍِٛٞبی ٚ لّٕشٚٞب ثش آٖ ٞبی ٔؤِفٝ سأثیش ٚ ٔحیغی ویفیز اسسمبی دیٍش، ػٛیی اص ٚ سفشبسٞبػز ا٘دبْ ػبص صٔیٙٝ
 .اػز اسسجبط دس ٘یض ویفی ٔفبٞیٓ ثب ثّىٝ ٘جٛدٜ، سىٙیىی ٚ یوّٕ ٔفٟٛٔی كشفبً ؿٟشی
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ی دوششی ٔقٕبسی ٞظیش سػَٛ دٛس سحز فٙٛاٖ: )سأثیش فشْ ٔقٕبسی ثش اٍِٛٞبی سفشبسی ا٘ؼبٖ دس فضابٞبی فیضیىای )ٕ٘ٛ٘اٝ ٔاٛسد ٔغبِقاٝ:       ایٗ ٔمبِٝ ثشٌشفشٝ اص سػبِٝ -1
 .ثبؿذ ذ ػٙٙذج ٔیخیبثبٖ ِٚی فلش )فح( سٟشاٖ( ثٝ سإٞٙبیی دوشش ایشج افشلبْ ٚ ٔـبٚس دوشش اسػالٖ عٟٕبػجی دس دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاح
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 مقذمٍ
ؿٙبخشی ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ سفشبسؿٙبػی دس فضبٞبی ؿٟشی اػز. أشٚصٜ ا٘ضٚاعّجی  ٔفْٟٛ ا٘ؼبٖیىی اص ٔجبحث ٟٔٓ دس اسسجبط ثب فضبٞبی فٕٛٔی، 

وٙاذ، اص ایاٗ سٚ، ٘یابص ٔاشدْ ثاٝ       وٙبٖ ؿٟشٞب سا سٟذیذ ٔیسی اػز وٝ ص٘ذٌی اخشٕبفی ػبالٔـىر اخشٕبفی یىی اص ٟٕٔششیٗ الٚ وبٞؾ سقبٔ
یىی اص ّٔضٚٔبر ص٘ذٌی ؿٟشی سجذیُ ؿذٜ اػز. ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ فضبٞبی فٕٛٔی ٞبیی ثشای سقبٔبِز اخشٕبفی ٚ سفـ ٘یبصٞبی سٚا٘ی ثٝ  ٔىبٖ

ٞبی ٔٙبػت سا ثشای ػبصٔب٘ذٞی ٘یبصٞب ٚ اٍِٛٞبی ٞٙدبسی ٚ  ا٘ذ صٔیٙٝ ٞبی سفشبسی ٞؼشٙذ ٚ وٕشش سٛا٘ؼشٝ دس ؿٟشٞب، وبٖ٘ٛ ثیـششیٗ ٘بٞٙدبسی
شای ؿاٟشی ثا  سیضی ٚ ٔاذیشیز   ذیشیز سفشبس، اص خّٕٝ ٟٕٔششیٗ ٘یبصٞبی ثش٘بٔٝسفشبسی ٔخبعجبٖ خٛد فشاٞٓ آٚس٘ذ، عشاحی یه ساٞجشد وبسآٔذ ٔ

ٖ    ٞبی اكّی اص إٞیز ٚیظٜ اص ٔیبٖ ا٘ٛاؿ فضبٞبی ؿٟشی دس یه ؿٟش، خیبثبٖایٍٙٛ٘ٝ فضبٞبػز.  ٖ   ای ثشخٛسداس٘اذ. صیاشا خیبثاب ٞابیی   ٞاب ٔىاب
ا٘ٛاؿ سفشبسٞبی ٔشٙٛؿ ٔب٘ٙذ سفاز ٚآٔاذ فابثشاٖ، ٌفشٍاٛ واشدٖ، سٕبؿاب       ٞب ثٝ ثیـششیٗ ٔیضاٖ خٛد سػیذٜ ٚ  ر اخشٕبفی دس آٖالٞؼشٙذ وٝ سقبٔ

ٝ    وشدٖ، خٛسدٖ، خشیذ وشدٖ ٚ ... دس آٖ ثٝ چـٓ ٔی سٚص دس فضاب حضاٛس    خٛسد. دس ٚالـ سفشبسٞبی ٔشٙٛؿ فبثشا٘ی وٝ دس ػابفبر ٔخشّاف ؿاجب٘
بسی ثش حضٛسدزیشی ٚ ػشص٘ذٌی فضبٞبی ؿٟشی ٔؤثش٘ذ وٝ اص دس ایٗ ثیٗ فٛأُ ثؼی .وٙذ یبثٙذ، خیبثبٖ سا ثٝ فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ثذَ ٔی ٔی

ٝ  ٛد.ٞبی ٔحیغی اؿبسٜ ٕ٘ سٛاٖ ثٝ سأثیش ِٔٛفٝ خّٕٝ ایٗ فٛأُ ٔی ی سابسیخی ٚ فشٍٞٙای خاٛد دس     خیبثبٖ ِٚی فلش)فح( سٟشاٖ ثٝ دِیُ ػابثم
اػز. خیبثبٖ ِٚی فلش)فح( ثٝ فٙٛاٖ عاٛیّششیٗ  ی فضبٞبی فٕٛٔی اص خّٕٝ فضبٞبی فیضیىی ؿٟشی  ٞبی ثب سٛاٖ ثبِمٜٛ دس صٔیٙٝ صٔشٜ ٔحیظ

ٞب ٚ خلٛكیبر سفشبسی ٔخشّف اػز ٚ اص  خیبثبٖ خبٚس ٔیب٘ٝ اص ؿٕبَ ثٝ خٙٛة سٟشاٖ، وبٖ٘ٛ حضٛس ثؼیبسی اص ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٔؼبفشاٖ ثب فشًٞٙ
ػقی داسد سب ثش اػبع ؿٙبخز اٍِٛٞبی  ٚٞؾثقذ سفشبسی فضب، ایٗ دظؿٛد. ثب سٛخٝ ثٝ إٞیز ُ ایٗ ثبثز سفشبسٞبی ٌٛ٘ب ٌٛ٘ی دس آٖ ٔـبٞذٜ ٔی

ٚ سمٛیاز فضابٞبی    فضبٞبی فیضیىی ؿٟشیسیضی ثٝ ٔٙؾٛس اسسمبی ویفیز ٔحیغی  ، ٘ؼجز ثٝ ثش٘بٔٝخیبثبٖ ِٚی فلش)فح(سفشبسی وبسثشاٖ دس 
ی ٕ٘بیذ. دس داظٚٞؾ حبضاش دٚ   ٌیش سقبّٔی اص عشیك ٔغبِقبر سفشبسی دس ٔحیظ ثٝ ٔقیبسٞبی اػبػی دػز یبثذ ٚ ثش ایٗ اػبع دیـٟٙبد ٚ ٘شیدٝ

ؿاٟشی ٔاؤثش اػاز ٚ     فضبٞبی فیضیىیسػذ اثقبد ویفیز ٔحیغی دس اسسمبی اٍِٛٞبی سفشبسی دس  ز؛ ٘خؼز ایٙىٝ ثٝ ٘ؾش ٔیاػفشضیٝ ٔغشح 
ز ثاٝ ِحابػ ٔشریشٞابی خٕقیا     فضبٞبی فیضیىای ؿاٟشی  ٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس  دْٚ ایٙىٝ ثیٗ ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق

 دشداخشٝ خٛاٞذؿذ.سفبٚر ٚخٛد داسد. دس ادأٝ ثٝ سحّیُ ایٗ فشضیبر  (خٙغ، ػٗ ٚ ٔیضاٖ سحلیبِز)ؿٙبخشی 
 ريش تحقیق

سحّیّی اػز. دس ایٗ دظٚٞؾ ثاشای   _ؿٛد، یه سحمیك ٔیذا٘ی ثب سٚیىشد سٛكیفی  ٔٛسدی ا٘دبْ ٔی ی دظٚٞؾ حبضش وٝ دس لبِت یه ٔغبِقٝ
ٞابی ٔشثٛعاٝ ثاٝ     ٞاب ٚ ػابیز   ٞب، ٘ـشیٝ سذٚیٗ چبسچٛة ٘ؾشی اثشذا اص سٚؽ اػٙبدی اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. ثٝ ایٗ كٛسر وٝ ثب ٔشاخقٝ ثٝ وشبة

ٞب ٚ سٚیىشدٞابی   د ٘ؾش ثشای ثیبٖ ادثیبر ٔٛضٛؿ ٚ ٔفبٞیٓ ٔٛسد ٘ؾش ٚ ٕٞچٙیٗ دیذٌبٜثشداسی، اعالفبر ٔٛس ثشداسی ٚ فیؾ یبدداؿز ی ٚػیّٝ
ٞبی سٛكیفی ٚ سحّیّی الذاْ ثاٝ سٟیاٝ ٚ ساذٚیٗ چابسچٛة ٔفٟاٛٔی       ٔشسجظ ثب ػئٛاَ دظٚٞؾ ٌشدآٚسی ؿذٜ اػز ٚ ػذغ ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ

ٝ  دس ثٌیشی ٟ٘بیی ؿذٜ اػز.  دیـٟٙبدٞب ٚ ٘شیدٝ ی دظٚٞؾ ثٝ ٔٙؾٛس اسائٝ ٛسدی اص سٚؽ دیٕبیـای  ٔا  ی خؾ اكّی ایٗ دظٚٞؾ یقٙای ٔغبِقا
ٞبی سفشبسی ٚ ٔـبٞذار ٔیاذا٘ی ثاٛدٜ اػاز. ثاب      ٘مـٝ ی اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. اثضاس ٌشدآٚسی اعالفبر دس ایٗ سٚؽ، دشػـٙبٔٝ ٚ ٕٞچٙیٗ سٟیٝ

ٔـخق ؿاذٜ ٚ ػذغ ثشای ػٙدؾ ٞاش یاه اص    اػشفبدٜ اص ٔغبِت ٚ اعالفبر ٌشدآٚسی ؿذٜ دس ثخؾ ٔجب٘ی ٘ؾشی، ٔشریشٞبی ٔٛسد ثشسػی
دٞٙاذ. دس ساذٚیٗ    ٞب ٚ ػٛاالر سىٕیّای، ػابخشبس دشػـاٙبٔٝ سا سـاىیُ ٔای      ٔشریشٞب، سقذادی ٌٛیٝ ٚ ػٛاَ سذٚیٗ ؿذٜ اػز وٝ ٔدٕٛؿ ٌٛیٝ

ٞب ٚ  ثی سأثیش ٔؤِفٝٞبی ثٝ دػز آٔذٜ دس چبسچٛة ٔفٟٛٔی دظٚٞؾ ثٝ فٙٛاٖ اسصیب ر دس ساػشبی ؿبخقاالٛؽ ؿذوٝ ػػٛاالر دشػـٙبٔٝ سال
ٞابی ٔاذ٘ؾش    ٞب ٚ صیشؿبخق عشاحی ؿٛد ٚ اص ایٗ عشیك ؿبخق فضبٞبی فیضیىی ؿٟشیٞبی ویفیز ٔحیغی ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس  ؿبخق

دشػیذٜ ؿٛد ٚ ػذغ ٔٛسد سحّیُ لاشاس ٌیاشد. ثاٝ فٙاٛاٖ      فضبی خیبثبٖ وٙٙذٌبٖ اص ر ّٕٔٛع ٚ ثذٖٚ اثٟبْ، اص اػشفبدٜٛاالدظٚٞؾ دس لبِت ػ
ٞاب ٌشدیاذ؛ ثاٝ     بعاابر ٚ دػششػای  ثب صیشؿبخق اسسجٞبیی دس ساثغٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔجحث فٛأُ وبِجذی، فیضیىی ٚ ػبخشبسی الذاْ ثٝ عشح دشػؾ

ثش اػبع حدٓ )ثٝ ٔٙؾٛس افضایؾ ایٕٙی. سقذاد دشػـٙبٔٝ دس ایٗ دظٚٞؾ  خیبثبٖٞبی  وفذٛؽ فشْ ٛاٖ ٔثبَ سضبیشٕٙذی اػشفبدٜ وٙٙذٌبٖ اصفٙ
ثٟشٜ ٚساٖ ؿت ثیٗ  9فلش سب  5ثقذاصؽٟش ٚ  1كجح سب  10ٞبی  فذد ثٛدٜ وٝ دس سبثؼشبٖ عی ػٝ سٚص ٚ دس ػبفز 200 (َٛ وٛوشاٖٕ٘ٛ٘ٝ ٚ فشٔ

 ی سٛصیاـ ؿاذٜ اػاز. ٘حاٜٛ    دس ػىب٘غ ا٘شخبثی )ٔیذاٖ ِٚی فلاش )فاح( ساب چٟابسساٜ ِٚای فلاش )فح((       (فبثشاٖ ٚ وؼجٝ ،اص خیبثبٖ )ػبوٙیٗ
سٚ ثٛدٜ اػز. دس ساػشبی اٞذاف سحمیك فالٜٚ ثش اػشفبدٜ دس ٔلبحجٝ سٚ ی دشػـٍشاٖ ثٝ دبػخٍٛیبٖ ٚ ثٝ ؿیٜٛ ٔشاخقٝ ر،ٛاالدبػخٍٛیی ثٝ ػ

ٞبی صٔب٘ی ٔخشّف  ٚ ٔـبٞذار ٔیذا٘ی دس ثبصٜ 1ٞبی سفشبسی ٘مـٝ ی اص اعالفبر ثٝ دػز آٔذٜ اص عشیك سٟیٝ ٚ سحّیُ دشػـٙبٔٝ، الذاْ ثٝ سٟیٝ
 .ثٙذی فضبی ٔٛسد ٔغبِقٝ، ثٝ كٛسر دیٕبیـی ٚ ٔـبٞذار ٔؼشمیٓ ؿذٜ اػاز  اص خیبثبٖ ٚ اص عشیك سمؼیٓثٝ خلٛف دس ػبفبر اٚج اػشفبدٜ 

هژیر رسول پور، ایرج اعتصام، ارسالن طهماسبی
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ٌشفز، ٔٛسد ثشسػی ٚ سحّیُ لشاس ٌشفز ٚ ثب  ٞبی ٔـخلی اص فضبی ٔٛسد ٔغبِقٝ ؿىُ ٔی ٞبیی وٝ ثٝ عٛس ٔقَٕٛ دس ثخؾ ٕٞچٙیٗ فقبِیز
ثٙاذی   ٞبی ٔغّٛة ٚ ٘بٔغّٛة دػشٝ ت فقبِیزٞبی ٔـبٞذٜ ؿذٜ، دس لبِ داظٚٞاؾ، فقبِیزٞبی ثیبٖ ؿذٜ دس چبسچٛة ٔفٟٛٔی  سٛخٝ ثٝ ؿبخق

 . ٞبی آٔبسی دبسأششیه اػشفبدٜ ثٝ فُٕ آٔذ سفشبس دس فضب اص آصٖٔٛثش فبر ٚ سذلیك ٔقیبسٞبی ٔؤثش الٚسحّیُ ایٗ اع ٌشدیذ ٚ ػذغ ثشای سدضیٝ
 پیطیىٍ تحقیق

ذٌی ٚ ػاشص٘  ی سسمبی ویفیز فضبٞبی ؿٟشی وٝ ٟٕٔششیٗ ٔىبٖ سٚیذاد سقبٔبِز اخشٕبفی ٚ ػشچـٕٝا ی ٞبی صیبدی دس صٔیٙٝ سب وٖٙٛ دظٚٞؾ
سػاذ واٝ ساب دایؾ اص خٙاً       سفشبسی، دس داخُ ٚ خبسج اص وـٛس ا٘دبْ ؿذٜ اػز. ثٝ ٘ؾش ٔی-دٛیبیی ؿٟشٞب ٞؼشٙذ، ثب سأویذ ثش سأثیشار ٔحیغی

سدشثیبر خٟب٘ی،  ی ٞبی ٔشسجظ ثب آٖ ٘ذاؿشٝ اػز. دس حٛصٜ عشاحی ؿٟشی، ٔقٕبسی ٚ ٘ؾشیٝخٟب٘ی دْٚ، سحمیمبر فّْٛ سفشبسی سأثیش چٙذا٘ی ثش 
ا٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس ساثغٝ ثب ساأثیشار   رٞٙی فضبٞبی ؿٟشی ثش سفشبس ٔشدْ سٛخٝ ٘ـبٖ دادٜ -٘ؾشاٖ ٔغشحی وٝ ثٝ ثشسػی سأثیشار سٚا٘ی اص كبحت
سٚیٗ آِشٕٗ، آٔاٛع سادابدٛسر، ٚیّیابْ ٚایاز،     آسٚیٗ ٌبفٕٗ، ساخش ثبسوش، آٖ ثٝ وٛیٗ ِیٙچ، سٛا ا٘ذ، ٔی سفشبسی ثٝ اسائٝ ٘ؾشیبسی دشداخشٝ -ٔحیغی

سشیٗ فشدی وٝ سٕشوض  ٘ؾشاٖ ایشا٘ی، ؿبخق ٞبثشٔبع، سٚٔذی دبػیٙی، اِشٕٙز، ِٞٛٛیُ ٚ ٔٛس، یبٖ ٌُٟ ٚ خبٖ ًِٙ اؿبسٜ وشد. اص ٔیبٖ كبحت
ی ٚ ویفی  اٍِٛٞبی یٗ ثحشیٙی اػز. اٚ دس وشبة سحّیُ فضبٞبی ؿٟشی ثٝ اسصیبثی وّٕسفشبسی لشاس دادٜ، حؼ -خٛد سا ثش سٚی سأثیشار ٔحیغی

عشاحای ٚ  » صادٜ ٘یض دس دظٚٞـی ثب فٙاٛاٖ   دشداصد. ثٟٙبص أیٗ ٌبٖ اص خیبثبٖ وٝ اص ٘ؾش ٚی فٙلش اكّی فشْ ؿٟش اػز، ٔیٜ وٙٙذ سفشبسی اػشفبدٜ
دزیشی ٔىبٖ سفشبسی سا اص عشیك ػّؼّٝ ٔشاست ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ  ػبصٌبسی ٚ ا٘قغبف« ٞبی ؿٟشی اٍِٛٞبی سفشبسی دیـٟٙبدی ثشای ثٟؼبصی دبسن

ٔٛسد ٔغبِقٝ لشاس دادٜ اػز. دس دظٚٞـی دیٍش آریٗ ٔؼشٛفی ٚ ٕٞىبسا٘ؾ، سأثیش وبسثشی صٔیٗ ثش سفشبس فابثشاٖ دس خیبثابٖ ٞابی ؿاٟشی سا دس     
ـ  ی سحّیّی دس دٚ حاٛصٜ  -ؾ وٝ ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ سٛكیفیا٘ذ. دس ایٗ دظٚٞ خیبثبٖ دا٘ـدٛی ٔـٟذ ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٜ آٚسی ٚ سحّیاُ   خٕا

ؿٙبػی ٔٛسد ثشسػی لاشاس ٌشفشاٝ ٚ ثاشای     ٞبی فیضیىی، ثیِٛٛطیىی، اخشٕبفی، فشٍٞٙی ٚ صیجبیی الیٝ ی اعالفبر ا٘دبْ ؿذٜ اػز، ؿٙبخز وّیٝ
خیبثابٖ  وٙٙذٌبٖ اص  اٍِٛٞبی سفشبسی اػشفبدٜ ی ، ٔغبِقٝ دس حٛصٜٟشیخیبثبٖ ثٝ فٙٛاٖ یه فضبی فضیىی ؿثٟجٛد وبسوشد اوِٛٛطیىی ٚ اخشٕبفی 

ذاْ ٞبی ٔٛخٛد، الا  ٚ ثٝ ٔٙؾٛس سفـ ٘بسػبیی SWOT ٞبی كٛسر ٌشفشٝ اص عشیك خذَٚ ٘یض ا٘دبْ ٌشفشٝ ٚ ثٙب ثش سحّیُ ِٚی فلش)فح( سٟشاٖ
ٞبی وّیاذی ٘ؾشیابر    ثٝ ٔؤِفٝ (1)دس خذَٚ شٜٚ ٞب ؿذٜ اػز.ٌثٝ ٔٙؾٛس اػشفبدٜ سٕبْ خیبثبٖ  ػبصی فضبی  ثٝ عشح دیـٟٙبدٞبیی ثشای ٔٙبػت

 .٘ؾشاٖ ٚ دظٚٞـٍشاٖ دس ایٗ صٔیٙٝ اؿبسٜ ؿذٜ اػز كبحت
 سفشبسی _دشداصاٖ ثب سأویذ ثش سأثیشار ٔحیغی  ٘ؾشیٝ -1خذَٚ

 ِٔٛفٝ ٞبی وّیذی ٘ؾشیٝ ػبَ ٘ؾشیٝ دشداص
 ٌب٘ٝ ػبص٘ذٜ ػیٕبی ؿٟش5ش كفٙب -حٛصٜ -ٔؼیش -٘ـب٘ٝ -ِجٝ -ٌشٜ ػیٕبی ؿٟش 1960 وٛیٗ ِیٙچ

 ٘ضدیه ؿذٖ ا٘ؼبٟ٘ب ثٝ یىذیٍش ٚ سمٛیز سٕبیبِز اخشٕبفی ٔغبِقٝ سفشبس دس فضبی فٕٛٔی 1967 اسٚیٗ ٌبفٕٗ

 لشاسٌبٜ سفشبسی 1968 ساخش ثبسوش
سفشبس، ثبصٜ  -فقبِیز ٔؼشٕش، لّٕشٚ ٔحیظ، ػبخشبس ٔحیظ ٔىبٖ

 صٔب٘ی
 خّٛر، فضبی ؿخلی، لّٕشٚ ٚ اصدحبْ ٔحیظ ٚ سفشبس اخشٕبفی 1975 اسٚیٗ آِشٕٗ

 ٞبی ا٘ؼبٖ، فشْ ؿٟش خٙجٝ 1977 آٔٛع سادبدٛسر
یبثی فبثشاٖ دیبدٜ  ٔٛلقیز غیشا٘فقبِی ا٘ؼبٖ دس ٔمبثُ ٔحیظ خٟز

ٞبی ؿٟشی فشًٞٙ، ادسا ن، ؿٙبخز، ثؼششٞبی سفشبسی  دس ٔحیظ
 ٚ ٔحیظ ػبخشٝ ؿذٜ

 1980 ٚیّیبْ ٚایز
ص٘ذٌی اخشٕبفی فضبٞبی ؿٟشی 

 وٛچه
 سأویذ ثش ٘مؾ اخشٕبفی فضبٞبی ؿٟشی

 اسسجبط ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ وٙؾ اثضاسی ٚ اسسجبعی 1980 ٞبثشٔبع
 یبثی ٔشدْ دس فضبی ؿٟشی ٚ سٛخٝ ثٝ ٘یبصٞبی ٚیظٜ وبسثشاٖ خٟز ٔؼیشیبثی دس ٔقٕبسی 1984 سٚٔذی دبػیٙی

 فضبٞبی ؿٟش ثش ٔشدْ رٞٙی _ثشسػی سأثیشار سٚا٘ی  اسصیبثی ػیٕبی ؿٟش 1985 اِشٕٙز، ِٞٛٛیُ ٚ ٔٛس
 ػٝ ٌشٜٚ فقبِیز دس فضبی ؿٟشی )ضشٚسی، ا٘شخبثی ٚ اخشٕبفی ( ٞب ص٘ذٌی دس ٔیبٖ ػبخشٕبٖ 1987 یبٖ ٌُٟ

 1987 خبٖ ًِٙ
آفشیٙؾ ٘ؾشیٝ ٔقٕبسی )٘مؾ فّْٛ 

 ( سفشبسی دس عشاحی ٔحیظ
دسیبفز آدٔی اص فضب، سلٛسار ٔشدْ اص ٔحیظ ثٝ فٙٛاٖ ٘ٛفی 

 عشحٛاسٜ رٞٙی

ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری
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 ثحشیٙیحؼیٗ 
1375 

 ؿٕؼی
سحّیُ فضبٞبی ؿٟشی دس ساثغٝ ثب 
 اٍِٛٞبی سفشبسی اػشفبدٜ وٙٙذٌبٖ

اسائٝ ضٛاثظ ٔٙبػت عشاحی ثب سحّیُ وٕی ٚویفی فضبی خیبثبٖ 
 وٙٙذٌبٖ ثٝ ٚیظٜ فبثشاٖ دیبدٜ ٚ اٍِٛٞبی سفشبسی اػشفبدٜ

ثٟٙبص أیٗ صادٜ ٚ 
 ٕٞىبساٖ

1381 
 ؿٕؼی

عشاحی ٚ اٍِٛٞبی سفشبسی 
ٞبی  ثشای ثٟؼبصی دبسندیـٟٙبدی 

 ؿٟشی

دزیشی ٔىبٖ سفشبسی اص عشیك ٔغبِقٝ ػّؼّٝ  ػبصٌبسی ٚ ا٘قغبف
 ٔشاست ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ

آریٗ ٔؼشٛفی ٚ 
 ٕٞىبسا٘ؾ

1395 
 ؿٕؼی

سأثیش وبسثشی صٔیٗ ثش سفشبس فبثشاٖ 
 ٞبی سٚصا٘ٝ فقبِیز -ضشیت ٕٞجؼشٍی -ػغح ٔقٙبداسی دس خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی

 
 مباوی وظری

ای اػاز واٝ    ٞبی دا٘ؾ عشاحی ؿٟشی دا٘ؼز. ایٗ أش ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔـرِٛی سٛاٖ یىی اص ٟٕٔششیٗ دَ سا ٔی «ویفیز ٔحیظ»: محیغیکیفیت 
دس ٔشاٖٛ ٘ؾاشی    (.77: 1385وضاد، داب دا٘ٙذ ) ی فقبِیز عشاحی ؿٟشی ٔی سا ٟٕٔششیٗ ٚؽیفٝ« اسسمبی ویفیز ٔحیظ»دشداصاٖ  ثؼیبسی اص ٘ؾشیٝ

ٝ    ٞبی ٔشقذدی اص ٔفْٟٛ ویفیز ٔحیظ ٚخٛد داسد. ایٗ ثشداؿز ، سقشیفسیضی ٚ عشاحی ؿٟشی ثش٘بٔٝ ی فىاشی   ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، ثاش اػابع صٔیٙا
ا٘ذ. ثٙبثشایٗ فمذاٖ سقشیفی خابٔـ، دلیاك ٚ ٔاٛسد سٛافاك كابحجٙؾشاٖ اص       ٞب ؿىُ ٌشفشٝ ٞب اص ػٛی آٖ ی ا٘شخبة ؿبخق ٘ؾشاٖ یب ٘حٜٛ كبحت

سٛا٘اذ دس   ایٗ أش ٔی وٙذ. ٔی ٞب دس ٔجب٘ی ٘ؾشی عشاحی ؿٟشی خٛدٕ٘بیی ٞب اص ػٛی آٖ ر ؿبخقٔفْٟٛ ویفیز ٔحیظ، یب ٘حٜٛ ا٘شخبة ٔشفبٚ
 Van)دیٍش ٕٞچٖٛ ویفیاز ص٘اذٌی، لبثّیاز ص٘اذٌی ٚ دبیاذاسی ثبؿاذ       ی دٛؿب٘ی ایٗ ٔفْٟٛ ثب ٔفبٞیٓ ٔجٟٓ ٚ دیچیذٜ اسسجبط یب ٞٓ ی ٘شیدٝ

Kamp, 2003: 518( َٚدس خذ .)ثشخی ٔفبٞیٓ ٔشسجظ ثب ویفیز ٔحیظ ثشسػی ؿذٜ اػز. 2 ) 
 (Van Kamp, 2003: 7، ٔٙجـ: )إِّّی ٔخشّف سقشیف ویفیز ٔحیغی اص دیذٌبٜ ٔحممبٖ ٚ ٔدبٔـ ثیٗ  -2خذَٚ 
 ٔفْٟٛ ویفیز ٔحیظ سحمیك

Lansing and Marans 
(1969) 

ٞبیی وٝ ٕٔىٗ اػز  ثشای افشاد اص عشیك ؿبخقیه ٔحیظ ثب ویفیز ثبال، حؼی اص سفبٜ ٚ سضبیز سا 
 فیضیىی، اخشٕبفی ٚ یب ٕ٘بدیٗ ثبؿذ سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد.

Porteous (1971) 
ٞبیی اػز وٝ دس  ای اػز وٝ دس ثش داس٘ذٜ ادسن ا٘شضافی، عشص سّمی ٚ اسصؽ ویفیز ٔحیغی ٔٛضٛؿ دیچیذٜ

 .ٞب ٔشفبٚر اػز ثیٗ افشاد ٚ ٌشٜٚ

RMB (1996) 

ٔحیغی ٘بؿی اص ویفیز فٙبكش سـىیُ دٞٙذٜ یه ٔٙغمٝ أب چیضی ثیـشش اص ٔدٕٛؿ فٙبكش اػز، ویفیز 
ویفیز ٔحیغی ادسا ن ٔىبٖ ثٝ عٛس سٕبْ ٚ وٕبَ اػز. فٙبكش سـىیُ دٞٙذٜ )عجیقز، فضبی ثبص، 

ٞبی خبف خٛد ٚ  ٞب، ٔحیظ ػبخشٝ ؿذٜ، أىب٘بر ٚ ٔٙبثـ ٔحیظ عجیقی( ٞشوذاْ داسای ٚیظٌی صیشػبخز
 .یفیز ٘ؼجی ٞؼشٙذو

RIVM (2002): 
Workshop Livability 

2002 

ٞبی اكّی  ٕٞب٘ٙذ ویفیز« ویفیز ص٘ذٌی»یشٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ ثخؾ اكّی ٔفْٟٛ ٚػیقشش  ویفیز ٔحیغی ْ
 .ٞبی ٕٞچٖٛ ساحشی ٚ خزاثیز سقشیف ؿٛد ٔب٘ٙذ ػالٔشی ٚ أٙیز دس سشویت ثب خٙجٝ

 
 الگًَای رفتاری

ٞابی ؿاٟشی ٚ    ٞبی اخشٕبفی ٚ فشٍٞٙی خبٔقٝ، ؽشف فقبِیز فضبی ؿٟشی دس فیٗ داسا ثٛدٖ اسصؽ: فضای ضُریالگًَای رفتاری در 
ٞابی ٔاشدْ سا دس    ( فقبِیز1987) 2ٔغبثك ثب ٘ؾش ٌُٟ (Aydin and Ter, 2008: 190ٌشدد) ٞبی ٔششست ثش آٖ ٘یض ٔحؼٛة ٔی ضشٚسر

، 3ٞابی ضاشٚسی   ٞبی ٔشفبٚسی دس ٔحیظ وبِجذی ٘یبص داس٘ذ؛ فقبِیاز  ش یه ثٝ ٚیظٌیثٙذی وشد وٝ ٞ سٛاٖ دس ػٝ ٌشٜٚ عجمٝ فضبٞبی فٕٛٔی ٔی
ٝ   ٞب ػٝ عیف ٔشفابٚر سا ؿابُٔ ٔای    . دس حبِز وّی فقبِیز5ٞبی اخشٕبفی ٚ فقبِیز 4ٞبی ا٘شخبثی فقبِیز ٞابی   ٘خؼاز، فقبِیاز   ی ؿاٛ٘ذ: دػاش

ٞب وٕشاشیٗ سأثیشدازیشی سا اص ٔحایظ     افشٙذ ٚ ٚلٛؿ آٖ ؿٛ٘ذ وٝ حبِشی وٕبثیؾ اخجبسی داس٘ذ ٚ سحز ٞش ؿشایغی اسفبق ٔی ضشٚسی سا ؿبُٔ ٔی
ٝ ٌی ٞبی فٕٛٔی ٚ سٚصٔشٜ دس ایٗ دػشٝ خبی ٔی ٞبیی ٔب٘ٙذ سفشٗ ثٝ ٔذسػٝ یب ػش وبس، خشیذ ٚ ػبیش فقبِیز اعشاف داسد. فقبِیز دْٚ  ی ش٘ذ. دػاش

دزیش٘اذ واٝ    دٞٙذ، وٝ سٟٙب صٔب٘ی كاٛسر ٔای   ٞبی ٌضیٙـی ٚ ا٘شخبثی سـىیُ ٔی ؿٛ٘ذ سا فقبِیز ٞبیی وٝ دس فضبی ؿٟشی ا٘دبْ ٔی اص فقبِیز

هژیر رسول پور، ایرج اعتصام، ارسالن طهماسبی
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ـؼشٗ ٚ اػششاحز سٚی، ٘ ٞبیی چٖٛ دیبدٜ صٔیٙٝ ٔؼبفذ ثبؿٙذ. فقبِیز ی ٞب ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ ٚ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٘یض فشاٞٓ آٚس٘ذٜ سٕبیُ ثٝ ا٘دبْ آٖ
ٞابی فضابی ؿاٟشی عیاف      ٞبی اخشٕبفی ٞؼشٙذ وٝ ثؼاشٝ ثاٝ ٚیظٌای    ػْٛ، فقبِیز ی ٌیش٘ذ. دػشٝ ٞبی خزاة دس ایٗ دػشٝ لشاس ٔی دس ٔىبٖ
ٌیش٘ذ. ؿشایظ خبف فضبٞب ثشای ایؼاشبدٖ، ٘ـؼاشٗ، خاٛسدٖ، ثابصی واشدٖ ٚ ... ٞؼاشٙذ واٝ ایاٗ          ای اص سٚاثظ ٔشمبثُ افشاد سا دسثش ٔی ٌؼششدٜ

ریش٘ذ، أاب دس   ٞبی ضشٚسی ا٘دبْ ٔیخ دٞٙذ. ٍٞٙبٔی وٝ ٔحیظ اص ویفیز دبییٙی ثشخٛسداس ثبؿذ، سٟٙب فقبِیز ٞب سا سحز سأثیش خٛد لشاس ٔی بِیزفق
ٗ ؿٛ٘ذ ثّىٝ ثٝ دِیُ ٚخٛد ؿشایظ ثٟشش سٕبیُ ثشای كشف صٔبٖ ثیـششی ثشای ایا  ٞبی ضشٚسی ا٘دبْ ٔی سٟٙب فقبِیز ٔحیظ داسای ویفیز ثبال، ٘ٝ

ٞابی ثیاشٖٚ    ی ٔیبٖ ویفیز فضبٞبی ثیشٚ٘ی ٚ ٔیضاٖ ٚلٛؿ فقبِیاز  ( ساثغ3ٝدس خذَٚ ) .(Gehl, 1987: 914)یبثذ ٞب ٘یض افضایؾ ٔی فقبِیز
 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز.

 (Gehl, 1987ٞب دس فضبٞبی ٔؼبفذ ٚ ٘بٔؼبفذ ؿٟشی. ٔٙجـ: ) ا٘ذاصٜ فقبِیز -3خذَٚ
 ٔؼبفذ ظؿشای ٘بٔؼبفذ ظؿشای ٘ٛؿ فقبِیز

   فقبِیز ٞبی ضشٚسی
   فقبِیز ٞبی ا٘شخبثی
   فقبِیز ٞبی اخشٕبفی

 
ٞبی  ی ٔیبٖ ٔحیظ ػبخشٝ ؿذٜ ٚ ا٘ؼبٖ سفشبس فضبیی ا٘ؼبٖ، دس دیذٌبٜ عشاحی ؿٟشی، ٔفٟٛٔی اػز وٝ ساثغٝ: الگًَای رفتاری در محیظ

سٛا٘اذ ؿابخق    ٔای  «ثاذ »ؿبخق عشاحی ؿٟشی ٔٛفك اػز، دس حبِی وٝ سفشبس فضبیی  »خٛة»وٙذ. سفشبس فضبیی  ػبوٗ دس آٖ سا سٛكیف ٔی
ی سقبُٔ  اص آ٘دبیی وٝ سٚا٘ـٙبػی ٔحیظ خبیٍبٜ ٟٕٔی دس ٔغبِقٝ(. Wei et al, 2009: 1) ضبیـ ؿذٖ ٔٙبثـ ٚ دِیُ ٘بسضبیشی ػبوٙبٖ ثبؿذ

وٙذ. اص ایٗ سٚ ایٗ فّٓ ٔقشماذ   ٝ كٛسر ٔٛخٛدیز خذا ٌب٘ٝ ثشسػی ٔیٞبیی اػز وٝ ٔحیظ یب افشاد سا ث ٔیبٖ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ داسد، ٔخبِف سٚؽ
(. دس ٚالاـ ٔحایظ ؽاشف ٚ ا٘ؼابٖ ثاٝ كاٛسر       Ekici, 2004: 16اػز، ثشای دسن ٔـىبِز ٔحیغی ثبیذ ثٝ ٚاثؼشٍی اسسجبط سٛخٝ واشد ) 

ٞاب   سٛاٖ آٖ دٞٙذ؛ سفشبسٞبیی وٝ ٔی فی ٘ـبٖ ٔیٞب ثٝ فٙٛاٖ ٔؾشٚف دس فضب دس ثشخٛسد ثب ٔحیظ، سفشبسٞبی ٔخشّ ثبؿذ. ا٘ؼبٖ ٔؾشٚف ٔغشح ٔی
ی ا٘دبْ سفشبس دٚ فبُٔ ثؼایبس ٟٔآ، سأثیشٌازاس ٞؼاشٙذ: ٔحایظ       ثٙذی وشد. ثش ایٗ اػبع، دس ٘ٛؿ ٚ ٘حٜٛ سا ثش اػبع سٚیىشدٞبی ٔخشّف دػشٝ

ٞبی ٔحیظ ٚ خلٛكیبر فشدی ثٝ  فشبس ٔب، ٚیظٌیٞبی خٛد(. دس فُٕ دبیٝ ٚ اػبع س ایٓ( ٚ فشد )ثب سٕبْ ٚیظٌی )اعبِقبسی وٝ اص آٖ ثٝ دػز آٚسدٜ
ٞب، لبثّیز ٔحیظ، ادسا ن، سلٛیش رٞٙی ٚ دس ٟ٘بیز ٔقٙی اػز وٝ اص ٔحیظ ثاشای   كٛسر سٛأْ اػز؛ ثٙبثشایٗ سفشبس ٔب ثشآیٙذی اص ٘یبصٞب، اٍ٘یضٜ

سٛا٘ذ اؿاىبَ ٔخشّفای ثاٝ خاٛد      یغی ٚ فشدی( ٔیٞبی ٔب سحز سأثیش ایٗ فٛأُ )ٔح (. اص ایٗ سٚ ٚاضح اػز وٝ فقبِیز1ایٓ )سلٛیش خٛد ػبخشٝ
ٚٞاٛا ٚ   سفشبس ٔحلَٛ ٔحیظ ٚ سقبُٔ ایٗ دٚ ثب یىذیٍش اػز. فٛأُ فیضیىی ٌٛ٘اب ٌاٖٛ اص خّٕاٝ ػاشٚ كاذا، آة      (.229: 1391ثٍیشد)دبوضاد، 

ؿاٛ٘ذ   ٞب سفشبس ٘بٔیذٜ ٔی حشوبر ٚ ٚا وٙؾٌزاس٘ذ. ایٗ  ص٘ذ، سأثیش ٔی فضبٞبی ٔحلٛس ؿذٜ ثٝ عٛس ٔذاْٚ، دس ا٘ؼبٖ ٚ حشوبسی وٝ اص ٚی ػش ٔی
ثبؿذ، ؿبُٔ فٛأُ فیضیىی )دس فضب ٚخٛد داسد( ٚ غیشفیضیىای )دس خلٛكایبر افاشاد     (. آ٘چٝ دس ثشسػی سقشیف سفشبس ٟٔٓ ٔی11: 1382)آِشٕٗ، 

ثب ثشسػی ٘ؾشیابر سفشابس ٚ اٍِٛٞابی    ٚخٛد داسد( اػز. دس ایٗ ساػشب فٛأُ فیضیىی ثب ثشسػی ٔفْٟٛ ٚ ٘ؾشیبر فضبی فٕٛٔی ٚ فٛأُ ا٘ؼب٘ی 
 .آیٙذ؛ ثٙبثشایٗ ثبیذ سفشبس سا ؿٙبخز سب ثشٛاٖ ثٝ فٛأُ ٔحیغی ٚ فشدی ٔؤثش دس سفشبس دػز یبفز سفشبسی ثٝ دػز ٔی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فٛأُ سـىیُ دٞٙذٜ سفشبس فشد دس ٔحیظ -1سلٛیش
 

ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری
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 اوًاع رفتار در محیظ
ٟٔٓ دس ٔٛسد ایٗ سفشبسٞاب ایاٗ اػاز     ی ؿٛ٘ذ. ٘ىشٝ سفشبسٞبیی ٞؼشٙذ وٝ ثٝ سٟٙبیی ا٘دبْ ٔیسفشبسٞبی فشدی ؿبُٔ آٖ دػشٝ اص : رفتار فردی

ساٛاٖ دس ٔیابٖ    ؿٛ٘ذ، وٝ ٕٔىٗ اػز دس خّٛر ٚ یب دس خٕـ ثشٚص دیذا وٙٙذ. ثٝ فجبسر ثٟشش حشای ٔای   وٝ ایٗ سفشبسٞب ثٝ كٛسر فشدی ا٘دبْ ٔی
                           .خٕـ، سفشبسی فشدی ا٘دبْ داد

ثبؿاذ؛   سفشبس اخشٕبفی، سفشبسی اػز وٝ ٔؼشّضْ اسسجبط ثیٗ دٚ یب چٙذ ٘فش اػز، یقٙی ثب ٚخٛد حذالُ دٚ ٘فش ا٘دابْ دازیش ٔای   : رفتار اجتماػی
ٖ   ٞبی ٌشٚٞی ٚ... ایاٗ ٘اٛؿ سفشبسٞب ٘ٝ سٟٙب ثب فقبِیز دٚ یب چٙذ ٘فش ا٘دبْ ٔی ٔب٘ٙذ ٌفشٍٛ وشدٖ، ثبصی ساأثیش   سحاز ٞاب افاشاد    ؿاٛ٘ذ، ثّىاٝ دس آ

 (.234: 1391وضاد، دبٌیش٘ذ ) یىذیٍش ٘یض لشاس ٔی
ؿاٛ٘ذ. دس ٚالاـ، دس ثشسػای سفشبسٞابی      سفشبس فضبیی ؿبُٔ سفشبسٞبیی ٞؼشٙذ وٝ دس ٔىبٖ ٚ ٔشأثش اص ٔحیظ دیشأٖٛ ا٘دبْ ٔای : رفتار فضایی

ٌیشد. چٍٍٛ٘ی اػشفبدٜ  ٔشمبثُ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ ٘یض ٔٛسد ٘ؾش لشاس ٔیٞب ٚ سفشبس ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ، ثّىٝ سأثیشار  فضبیی ٘ٝ سٟٙب سفشبس ثیٗ ا٘ؼبٖ
ی ثشسػی سفشبس اخشٕبفی ا٘ؼبٖ دس دیٛ٘ذ ثب ٔحیظ فیضیىی ٔٛسد ثشسػی لاشاس   ٔب اص ٔحیظ فیضیىی اعشافٕبٖ دس ثشلشاسی سٚاثظ اخشٕبفی دس حٛصٜ

 (. Wei et al, 2009: 1ٌیشد ) ٔی
قاذ ٔىاب٘ی ٚ ؿاشایظ دیشأاٖٛ ٔاٛسد      آیٙذ ٚ فبسك اص ثُ ٞب ثٝ ٚخٛد ٔی یی ٞؼشٙذ وٝ دس اسسجبط ثیٗ ا٘ؼبٖآٖ دػشٝ اص سفشبسٞب: رفتار غیر فضایی

 (.253: 1391وضاد، دبٌیش٘ذ ) ثشسػی لشاس ٔی
 ضُری َای خیابان

ٝ   : خیابان بٍ ػىًان یک فضای ػمًمی ای سفٛیاز یىذابسچٍی ٚ   ای اخشٕابفی ثاش   فضبٞبی فٕٛٔی ؿٟشی ثٝ فٙاٛاٖ ضاشٚسر ٚ ػاشٔبی
ٚیظٌای اكاّی   (. 1379ؿاٛ٘ذ)حجیجی،   بی اخشٕبفی، ٔٛخت سؼٟیُ سٚاثظ ٚ دبالیؾ ػابخز اخشٕابفی ٔای   ٕٞچٙیٗ ایدبد ثؼشش ٔىب٘ی وبسوشدٞ

ٖ   ی فضبٞبی فٕٛٔی ایٗ اػز وٝ، ص٘ذٌی خٕقی، فشًٞٙ ؿٟشی ٚ ٔجبحث سٚصٔشٜ ٌازاسد.   ٞاب ٘یاض سابثیش ٔای     ٔب سا ثیبٖ وشدٜ ٚ دس ضإٗ ثاش آ
ٞبی ثبفز ؿٟشی وٝ فٕاْٛ ٔاشدْ ثاٝ آٖ دػششػای فیضیىای ٚ       سٕبْ ثخؾ"دا٘ذ  ی سا چٙیٗ ٔیی فٕٛٔ (، فشك1ٝ:  1992)فشا٘ؼیغ سیجبِذص، 

ؿابٖ سا ٔـاخق    وٙٙذ ٚ ٔحاذٚدٜ  بٖ ٔیٞبیی وٝ ٔحلٛسؿ ؿٟش، ثٝ ػبخشٕبٖٞب ٚ ٔیبدیٗ ؿٟشن یب  ٞب، دبسن ثلشی داس٘ذ. ثذیٗ سشسیت، خیبثبٖ
فُٕ واشدٜ اػاز. ٔاشدْ     ٔحُ ٔاللبر ی ثبثٝط ٔخشّف ثشای ؿٟش٘ـیٙبٖ ثٝ ٔ٘مبضبٞبی ؿٟش دس دس عَٛ سبسیخ ف. "یبثذ وٙٙذ، ٌؼششؽ ٔی ٔی

(. فضبٞبیی وٝ اص ٘ؾش اخشٕبفی فقبَ ثٛدٜ ٚ أىبٖ اس چٟشٜ ثاٝ چٟاشٜ   1392وشد٘ذ ٚ ؿٟش ٔحُ ٔاللبر ثٛدٜ اػز )ٌُ،  یىذیٍش سا ٔاللبر ٔی
ٌابٜ حیابر ٔاذ٘ی ؿاٟش ٚ ٔحاُ ٚلاٛؿ        خیبثبٖ ؿٟشی سدّیوشدٜ اػز.  اٞٓ ٔیا٘ؼب٘ی، ٌفز ٚ ؿٙٛد، ٌخ صدٖ، حغ دیذٖ ٚ دیذٜ ؿذٖ سا فش

ٝ  6خیٗ خیىاٛثض (. 1389ٞبی اخشٕبفی ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ص٘ذٌی ٚ حیبر ؿٟشی اػز )خبدٔی ٚ ٕٞىبساٖ،  سٚیذادٞب ٚ ٚلبیـ ٚ فقبِیز ٍ٘ابس ٚ   سٚص٘بٔا
ایدابد   ٚفضابٞبی فٕاٛٔی ؿاٟشی    خیبثابٖ دس  ٔؼبئُ ؿٟشی دس وشبة ٔشي ٚ حیبر ؿٟشٞبی ثضسي آٔشیىبیی ثش ٘مؾ  ی ٘ؾش ثشخؼشٝ كبحت

سٚٞابی آٖ   ٞب ٚ دیابدٜ  ٚیظٜ خیبثبٖ ٔب٘ذ فضبٞبی فٕٛٔی ؿٟش ثٝ ٕ٘بیذ. ثٝ ثبٚس اٚ آ٘چٝ اص یه ؿٟش ثیـشش ثٝ رٞٗ ٔی سقبٔالر اخشٕبفی سأویذ ٔی
 1386)دابوضاد،   ای ثش خاذایی ٚ سجقاین ٘اظادی داسد    سٚ سأثیش ٚاسٚ٘ٝ وٝ افضایؾ ٘ـؼز ٚ ثشخبػز ٚ أٙیز دیبدٜوٙذ  ثبؿٙذ. خیىٛثض اؿبسٜ ٔی ٔی

:135.) 
خیبثبٖ یه لشاسٌبٜ سفشبسی اػز صیشا دس فٛاكاُ صٔاب٘ی ٔـاخق اٍِٛٞابی ثبثاز سفشابسی دس آٖ ٔـابٞذٜ        : خیابان یک قرارگاٌ رفتاری

فٙلشی سحّیُ وٙٙذٜ ثشای سحّیُ ٔحیظ اػز وٝ ثشای سـشیح وبسوشدٞبی اكّی فضابٞبی  « سفشبس _ٔىبٖ »ؿٛد. لشاسٌبٜ سفشبسی ٚ یب یه  ٔی
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثشای سدضیاٝ ٚسحّیاُ ٔحایظ     7ساخش ثبسوش ی ایٗ ٔفْٟٛ، ثشای اِٚیٗ ثبس ثٝ ٚػیّٝ .ؿٛد ٔقٕبسی ٚ عشاحی ؿٟشی ثٝ وبس ٌشفشٝ ٔی

ٞابی   ( فقبِیاز 1ثبسوش فجبسر اػاز اص:   ی یه لشاسٌبٜ سفشبسی ثٝ ٌفشٝ ی سـىیُ دٞٙذٜ اخشٕبفی، سٚا٘ـٙبخشی وبِجذی وٛدوبٖ اثذاؿ ؿذ. فٙبكش
ػابخشبس ٔحایظ یاه      (3سفشابس،   _( لّٕشٚ ٚ یب آسایؾ ػٝ ثقذی ٔحیظ یه ٔىابٖ  2ٔؼشٕش ٚ دبیذاس دس یه ٔىبٖ ٚ یب اٍِٛی دبیذاس یه سفشبس، 

 صٔب٘ی.  ی ( ٚخٛد یه دٚس4ٜٚ سفشبس وٝ حبكُ ٕٞضیؼشی ثیٗ دٚ فٙلش ٘خؼز ٚ دْٚ اػز  _ٔىبٖ 
فشآیٙذی ٔٙؾٓ آیذ سب دس  ای حبكُ ٔی یه لشاسٌبٜ سفشبسی یه ٚاحذ وٛچه اخشٕبفی اػز وٝ اص سّفیك دبیذاس یه فقبِیز ٚ یه ٔىبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٝ ثشٛا٘ذ فّٕى ثابثشی اص فقبِیاز ٚ ٔىابٖ     ی شدٞبی ضشٚسی آٖ ٔحیظ سفشبسی سا ثشآٚسدٜ ػبصد. ثبسوش ٔقشمذ اػز یه لشاسٌبٜ سفشبسی ثٝ ٔدٕٛفا
ؿٛد وٝ یه فقبِیز سىشاسی یب یه اٍِٛی ثبثز سفشبسی دس آٖ اسفبق ثیفشذ، عشحی خبف اص ٔحیظ سا داسا ثبؿذ ٚ اسسجابط ٔٙبػاجی ثایٗ     ٌفشٝ ٔی

ػبصد ساب ثاٝ    سا لبدس ٔیفقبِیز سىشاسی ٚ ٔحیظ ثشلشاس ٕ٘بیذ وٝ دس یه دٚسٜ صٔب٘ی ٔقیٗ ا٘دبْ ٌیشد. یه لشاسٌبٜ سفشبسی ٔب٘ٙذ خیبثبٖ، ؿخق 
سٛا٘ذ ثؼیبس ٔشفبٚر ثبؿذ. ثیشٚحی ٚ ٔالِز فضب، اغّت ثٝ فّز وٕجٛد  شاد ٌٛ٘ب ٌٖٛ ٔیك ثشای افای اص فالیك خٛد دػز یبثذ. ایٗ فالی ٔدٕٛفٝ

هژیر رسول پور، ایرج اعتصام، ارسالن طهماسبی



25

13
97

یز
پای

م/ 
هفت

ل 
سا

م/ 
نج

ت وپ
س

 بی
ره 

ما
  ش

صار
 ح

ت
هف

ی 
یط

مح
ت 

لعا
طا

م

 1382صادٜ ٚ افـبس،  ا٘ذ )أیٗ ثٛدٜ  ٔذسٖ وٕشش ثب ایٗ ٘میلٝ سٚثشٚ ػٙشی دس ٔمبیؼٝ ثب فضبٞبی ثبثز سفشبسی دس ٔحیظ اػز. فضبٞبی ا٘ٛاؿ اٍِٛٞبی
ٖ    دس یه ثؼشش سفشبسی ٔـخق، دس صٔبٖ (. ثٝ فجبسسی اٌش47: ٝ   ٞبی ٔخشّف اٍِٛٞبی سفشبسی دائٕی ٚ ٔشفابٚسی ثاشٚص ٕ٘بیٙاذ، آ ٔب٘ٙاذ   ٔحایظ ثا

ٜ   Lang, 1987: 128وٙذ) لشاسٌبٞی سفشبسی فُٕ ٔی ٛ   ٞابی  (. سٚاثظ اخشٕبفی ٚ ٔقبؿشر فٕاٛٔی ٔاشدْ دسلشاسٌاب ٔی كاٛسر  سفشابسی فٕا
دٞذ سا داؿشٝ ثبؿاٙذ. ٘ىشاٝ    ؿٛ٘ذ وٝ سٛا٘بیی ٚ ٔیُ ثٝ ػبصٌبسی ثب اٍِٛٞبی ثبثز سفشبسی وٝ دس آ٘دب سٚی ٔی ٌیشد. آ٘بٖ خزة لشاسٌبٞی ٔی ٔی

دیٛ٘ذد.  ٔیٟٔٓ دس ٘یبص ثٝ ایدبد ٕٞبٍٞٙی، لبثّیز ا٘غجبق ٚ ػبصٌبسی ثیٗ یه اٍِٛی سفشبسی ثب ٔحیظ فیضیىی آٖ اػز وٝ سفشبس دس آٖ ثٝ ٚلٛؿ 
 . سش ثٛدٜ ٚ داسای لبثّیز ثیـششی ثبؿٙذ ٞب دس اسسجبط ثب ثشخی اٍِٛٞبی سفشبسی ٔٙبػت ؿٛد سب ثشخی ٔىبٖ ایٗ ٚیظٌی ػجت ٔی

 چارچًب مفًُمی پصيَص
وٙٙذٌی  سقییٗ» ی  سٚا٘ـٙبخشی ٔغشح ؿذٜ وٝ ؿبُٔ ٘ؾشیٝ ی دس ٔٛسد ویفیز سقبُٔ ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ، ػٝ ٘ؾشیٝ: َای کیفیت محیغی لفٍؤم

(. دیاذٌبٜ  70: 1388ثبؿٙذ )داٛسخقفش ٚ ٕٞىابساٖ،    ٔی» احشٕبَ دٞٙذٌی ٔحیغی»  ی ٚ ٘ؾشیٝ« ٔىبٖ دٞٙذٌی ٔحیغی»ی  ، ٘ؾشیٝ« ٔحیغی
عجیقای یاب ٔلاٙٛؿ     ی ٞبی خرشافیبیی،  اخشٕبفی، فشٍٞٙی ٚ ٔحیظ ػابخشٝ ؿاذٜ   وٙٙذٌی ٔحیغی ثش آٖ اػز وٝ سرییش دس ٔبٞیز ٔحیظ سقییٗ

ی أىبٖ دٞٙذٌی ٔحیغی ثاش آٖ   سٛا٘ذ ثٝ سرییش دس ادسان ٚ سفشبس ا٘ؼب٘ی ٔٙدش ؿٛد ٚ ا٘ؼبٖ سؼّیٓ ؿشایظ ٔحیغی اػز. دس حبِی وٝ ٘ؾشیٝ ٔی
یؼاز ٚ اص  ػبصد ٚ ا٘ؼبٖ دس ٔمبثُ ٔحایظ كذدسكاذ سؼاّیٓ ٘    ٞبی ثبِمٜٛ ثشای ثشخی سفشبسٞب سا فشاٞٓ ٔی ای اص لبثّیز اػز وٝ ٔحیظ ٔدٕٛفٝ

ؿٛد، أب ا ٌش لبثّیشی دس ٔحیظ ٚخٛد ٘ذاؿشٝ ثبؿذ، لغقبً سفشبس  ا٘شخبة ٘ؼجی ثشخٛسداس اػز. اِجشٝ لبثّیز ٔحیظ اِضأب ً ثٝ سفشبسی خبف ٔٙدش ٕ٘ی
 1392جای،  ٌیاشد )خغی  ػبصد ٚ سفشبس ثش اػبع ٔؼبئُ فشٍٞٙی ؿىُ ٔای  ؿٛد. دس ایٗ ٘ؾشیٝ، ٔحیظ أىبٖ ٚ یب ٔحذٚدیز فشاٞٓ ٔی ٔحمك ٕ٘ی

دٞٙذٌی ٔحیغی، ٔحیظ سٟٙب لبدس اػز صٔیٙٝ ٚ احشٕبَ سٚیذاد سفشبسی یب ادساوی خبی سا فشاٞٓ ٕ٘بیذ ٚ لبدس ثٝ سقیایٗ   (. أب اص دیذٌبٜ احشٕب67َ:
ٕابَ ثاشٚص   لغقی سفشبس ٘یؼز ٚ ثٙبثشایٗ ا٘ؼبٖ دس ا٘شخبة ؿشایظ ٔحیغی آصاد اػز. دس ایٗ ٘ؾشیٝ، ٔحیظ ثٝ دالیُ ؿشایظ وبِجاذی خابف احش  

وٙذ وٝ احشٕبَ ثشٚص ثشخی سفشبسٞب سا ٘ؼجز ثٝ ثشخی دیٍاش افاضایؾ    دٞذ، ثٝ فجبسر دیٍش ٔحیظ ؿشایغی ایدبد ٔی ثشخی سفشبسٞب سا افضایؾ ٔی
 (. 81: 1384آیذ )فجبع صادٌبٖ،  دٞذ. دس ایٙدب ثحث ٌٛ٘ب ٌٛ٘ی ٚ حك ا٘شخبة دیؾ ٔی ٔی

 _)ٔؤِفٝ( ویفیز فّٕىشدی، ویفیاز سدشثای    یسٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ثشآیٙذ ػٝ ٘یشٚ ؿٟشی سا ٔی ( ٔقشمذ اػز وٝ ویفیز عشاحی38: 1380ٌّىبس )
سأٔیٗ حشوز ٚ دػششػای ػاُٟ ٚ    ی اص یه ػٛ دس ثشٌیش٘ذٜ« فّٕىشدی« ی صیجبؿٙبخشی ٚ ویفیز صیؼز ٔحیغی ؿٟشٞب دس ٘ؾش ٌشفز. ٔؤِفٝ

ٍش، دس ثش ٌیش٘ذٜ فّٕىشدٞبی دیٍشی ٕٞچٖٛ سفاشیح غیشفقابَ، سٕبؿابی    ٞب ثٝ ٔشا وض خبرة ؿٟشی اػز ٚ اص ػٛی دی ٞب ٚ ػٛاسٜ ٔٙبػت دیبدٜ
ٞابی   ثاب دسیبفاز  » صیجبؿٙبخشی _سدشثی »  ی فضبیی ؿٟش ٌشد٘ذ. ٔؤِفٝ ی ٔشدْ ٚ ٔشاػٓ ٌٛ٘ب ٌٖٛ ٘یض ثٛدٜ سب ضبٔٗ ػشص٘ذٌی ٚ غٙبی سدشثٝ

قذ خُشد آٖ دس ثش دس ثُ« صیؼز ٔحیغیی» ی دس ٟ٘بیز، ٔؤِفٝادساوی، ؿٙبخشی ٚ سشخیحبر ٔحیغی افشاد دس لجبَ فضبٞبی ؿٟشی ػشٚوبس داسد. ٚ 
 ؿٟشی سا داسد.  ٔحیغیِ دبیذاسی صیؼز ی قذ والٖ دغذغٝٔمٛالسی ٕٞچٖٛ سٙؾیٓ الّیٓ خُشد فضبٞبی ؿٟشی اػز ٚ دس ثُ ی ٌیش٘ذٜ

ٞب اػشفبدٜ ؿاذٜ اػاز. اٍِاٛی     بٖاص اٍِٛٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثشای ثشسػی ٔحیظ ٚ سفشبس ا٘ؼ: ارتباط بیه کیفیت محیغی ي الگًَای رفتاری
 ی فٛأاُ سقیایٗ وٙٙاذٜ    ی ٞبی ٔحیغی ثٝ ٔثبثٝ ٌشا٘ٝ ثش ٚاثؼشٍی سفشبسی، ا٘ؼبٖ سا ٔٛخٛدی سفشبس ٔحٛس لّٕذاد ٕ٘ٛدٜ اػز. ایٗ سٚیىشد وٙؾ

ؿٙبخشی، سفشبس ٚ ٔحیظ چٙبٖ دس ٞٓ سٙیاذٜ ؿاذٜ واٝ     ٞب سا ؿٙبػبیی ٚ دس عشاحی ِحبػ وٙذ. دس اٍِٛی ثْٛ وٙذ آٖ سفشبس سأویذ وشدٜ ٚ سالؽ ٔی
سٚد. دس  ٞؼشی ٚ ؿخلیز افشاد ثٝ ؿٕبس ٔای  ی دزیش اػز. عجك ایٗ سٚیىشد، ٔحیظ ادأٝ ٞب دؿٛاس اػز. سفشبس دس ثؼشش ٔحیظ سقشیف سفىیه آٖ

ا٘ؼبٖ سا ثاب ٔحایظ خاٛد     ی (. ایٗ سٚیىشد ساثغ67ٝ: 1392كشف سأثیشار ٔحیغی )خغیجی،  ی ـ افشاد فبُٔ سرییش ٔحیظ ٞؼشٙذ ٚ ٘ٝ دزیش٘ذٜٚال
ؿٛد، صیشا سأویذ ثیؾ اص حاذ ثاش یاه     ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ دس ػغٛح ٌٛ٘بٌٖٛ ثشلشاس ٔی ی دا٘ذ. عجك ایٗ سٚیىشد، ساثغٝ دٛیب ٚ دائٓ دس حبَ سرییش ٔی

ٔحٛس عشاح سا ثب سٚیىاشد   ایٗ سٚیىشد لبثّیز دیٛ٘ذ دادٖ سٚیىشد ٔىبٖ وٙذ. سفشبس ٚ ٔحیظ غبفُ ٔی ی ٔٙذ ساثغٝ فشد سا اص یه ویفیز ٘ؾبْ ػغح،
وٓ ثاش خبٔقاٝ ٚ   ر، فبدار، ٔحیظ ص٘ذٌی، لاٛا٘یٗ حاب  (. اٍِٛٞبی سفشبسی ٘بؿی اص فشًٞٙ، افشمبدا97: 1382ٔحٛس دظٚٞـٍش داسد )آِشٕٗ، فشآیٙذ

وٙاذ. دس ٞاش حابَ     ٞب ثٝ سٟٙبیی یب ثٝ ٕٞشاٜ ػبیش فٛأُ، سفشبسٞبی ٔشفبٚر افشاد سا سٛخیٝ ٔی یبر فشدی اػز ٚ ٞش وذاْ اص ایٗ ؿبخلٝخلٛك
 .ٞبی خبف خٛد سا ثشای ثشٚص یب وٙششَ احشیبج داس٘ذ اٍِٛٞبی ٔشفبٚر سفشبسی، ٔحیظ

ثٙاب ثاٝ   دٞٙذ؛  ٌٛ٘ی سا اص خٛد ثشٚص ٔیٙب ثٝ ٞذفی وٝ داس٘ذ، سفشبسٞبی ٌٛ٘ب٘غ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٞبی ٔشدب ٞبی ؿٟشی ٔخشّف، افشاد ٚ ٌشٜٚ دس ٔحیظ
٘ؾش چذیٗ ٚ ثشیُ، فقبِیز ٞش فشد دس فضب سبثـ اٍِٛی فضبیی ػیؼشٓ فقبِیز اٚػاز. ػیؼشٓ فقبِیز دس ٚالاـ خبسی ؿذٖ فقبِیز دس عی صٔب٘ی 

دٞذ وٝ اكغالحب ً ثٝ فٙاٛاٖ یاه ادیؼاٛد دس     سفشبس سا خٛد ثشٚص ٔی خبف ثشای سػیذٖ ثٝ ٞذفی خبف اػز. دس ػیؼشٓ فقبِیز، فشد ٚاحذی اص
عٛس وٝ دیـاشش اؿابسٜ ؿاذ،     ػبصد ٚ ٕٞبٖ سا ٔغشح ٔی« فضبی فقبِیز « ؿٛد. ثش ایٗ اػبع دیٛیذ ٞبٚیال٘ٝ اكغالح ٔىبٖ اص خبف ؿٙبخشٝ ٔی

ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری
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سا ثٝ ؿىّی ٔاشسجظ ثاب ٔىابٖ وبِجاذی ٕٞابٖ سفشابس سٛضایح         وٙذ. ثبسوش اٍِٛٞبی سفشبسی سا ٔقشفی ٔی« لشاسٌبٜ سفشبسی» ح الساخش ثبسوش اكغ
ٞبی سفشبسی ٔحیظ ٔلٙٛؿ اص یه ػبخشٕبٖ  سفشبس ٔشدْ دس خبسج اص آصٔبیـٍبٜ ٚ دس ٔحیظ ٚالقی ؿٟش، لشاسٌبٜ ی دٞذ. ثبسوش اص عشیك ٔـبٞذٜ ٔی

فشاد ریٙفـ دس ٔحیظ )فضبی فقبِیز یاب لشاسٌابٜ سفشابسی(    ؿٙبػب٘ٝ، ثٝ ٔٙؾٛس سأٔیٗ ٔحیظ سفشبسی ا ٌشفشٝ سب یه ؿٟش سا فالٜٚ ثش اٞذاف صیجبیی
ؿاٛد واٝ ثاب دٚ ٔدٕٛفاٝ فٙبكاش اسسجابط داسد: فٙبكاش         ثبسوش، لشاسٌبٜ سفشبسی ثٝ فضبیی اعالق ٔی ی ثش اػبع ٘ؾشیٝ دٞذ. ٔٛسد سٛخٝ لشاس ٔی

وٙذ ٚ فٙلش غیش سٚا٘ـٙبػی ؿبُٔ اؿایبی   بسٜ ٔیسٚا٘ـٙبػی ٚ فٙبكش غیش سٚا٘ـٙبػی. فٙلش سٚا٘ـٙبػی اص ٘ؾش ٚی ثٝ ؿىُ خبكی اص سفشبس اؿ
وٙذ. ٔـبٞذٜ ؿذٜ وٝ احشٕبَ ثشٚص سفشبسی خبف دس یه لشاسٌبٜ سفشابسی ٔـاخق ثایؾ اص     ٔبدی اػز وٝ ثشٚص سفشبسٞبی خبكی سا سؼٟیُ ٔی

(. اص 1386صادٌابٖ،  وٙاذ)فجبع  ٔای  احشٕبَ ثشٚص سفشبسی دیٍش اػز. چٙیٗ احشٕبَ سفشبسی ثٝ عٛسٔؼشمیٓ ثٝ دسن ٔب اص ٞٛیز ٔىبٖ اسسجبط دیاذا 
لشاسٌبٜ سفشبسی داسای دٚ دػشٝ ٚیظٌی ضشٚسی ػبخشبسی ٚ دٛیبػز. دس ثخؾ ػبخشبسی، یه لشاسٌبٜ سفشابسی  »داسد:  عشفی ثبسوش چٙیٗ ثیبٖ ٔی

سفشابس   _ ػبخشی ثب سفشبس داسد ٚ دس ثخؾ دٛیب اخاضای ٔحایظ   ؿبُٔ یه یب چٙذ اٍِٛی خبسی سفشبس ٚ ٔحیظ ٚ ٔحیغی احبعٝ وٙٙذٜ ٚ اسسجبط ٞٓ
ٞب  ؿٛ٘ذ، دس ٔیبٖ یىذیٍش داسای یه دسخٝ ٚاثؼشٍی ٞؼشٙذ وٝ ایٗ دسخٝ ٚاثؼشٍی اص دسخٝ ٚاثؼشٍی آٖ ٞب ٘بٔیذٜ ٔی ػبخز یه لشاسٌبٜ وٝ ٞٓ

داشداصد: اٍِاٛی خابسی سفشابس، اٍِاٛی       ٚ ػذغ ثٝ ثیبٖ ٞفز ؿبخق اص ایٗ سقشیف ٔی« ٞبی سفشبسی دیٍش ثیـشش اػز شاسٌبٜلٞبی  ثب ٕٞؼبخز
ٞب ٘بٔیذٜ  ػبخز ٔحیظ ٞٓ _ػبخشی داسد، اخضای سفشبس  ٞٓ ی بسی سفشبس ٚ ٔحیظ، ٔحیظ ثش اٍِٛی سفشبس احبعٝ داسد، ٔحیظ ثب اٍِٛی سفشبس ساثغٝخ

ٞبی یه لشاسٌبٜ سفشابسی ٔقایٗ، ٘ؼاجز ثاٝ      ػبخز ای داس٘ذ ٚ ٞٓ ٞبی یه لشاسٌبٜ سفشبسی ٔقیٗ دسخٝ ٚاثؼشٍی سقییٗ ؿذٜ ػبخز ؿٛ٘ذ، ٞٓ ٔی
ٓ  ی ٔحیظ ٚ سفشبس ٚ ساثغٝ( Barker, 1968: 94)ٞبی سفشبسی، ٔیضاٖ ٚاثؼشٍی ثیـششی ثب خٛدؿبٖ داس٘ذ ٞبی ػبیش لشاسٌبٜ ثخؾ ػابخشی   ٞا

ٞابی ػابخشٝ ؿاذٜ اص ٔٙؾاش      ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔششیٗ خضء لشاسٌبٜ سفشبسی ٚ ثٝ سجـ آٖ ٟٕٔششیٗ خضء ٔحیظ ػبخشٝ ؿذٜ چٝ دس ثشسػای ٔحایظ   آٖ
ٞابی ػابخشٝ ؿاذٜ ثاب      یظ ثب سٚیىشد سفشبسی ثؼیبس داسای إٞیز اػز. ثب ثشسػی ٔٙبثـ ٔشقذدی وٝ ثٝ ثشسػای ٔحایظ  سفشبسی ٚ چٝ عشاحی ٔح

 ٞب ٚ دیٍش اخضای لشاسٌابٜ سفشابسی دس   ػبخز ؿٛد وٝ سٛخٝ ثٝ ٞٓ ؿٙبػب٘ٝ سب فشٍٞٙی ٚ ثٛٔی دشداخشٝ، ٔـخق ٔی سٚیىشدٞبی ٔخشّف، اص ا٘ؼبٖ
داسد وٝ یه لشاسٌبٜ سفشابسی فاشد سا    ٞب اثشاص ٔی ٔٙذی ز. اص ایٗ سٚػز وٝ ثبسوش ثب ٚخٛد سفبٚر دس سضبیزعشاحی ثب ٞش سٚیىشدی ثؼیبس ٟٔٓ اػ

 ٔٙذی ثشػذ. ػبصد ثٝ سضبیز لبدس ٔی
 ی ثش اػبع ٔغبِقابر ا٘دابْ ؿاذٜ ٚ سحمیمابر ٌؼاششدٜ     : رفتاری در راستای مًضًع پصيَص _َای پیطىُادی محیغی  ضاخص

٘ؾشاٖ داخّی ٚ خبسخی اص عشف دیٍش ٚ ؿشایظ وٙٛ٘ی فضابٞبی فضیىای ؿاٟشی،     ٍ٘بس٘ذٌبٖ اص یه عشف ٚ اػشٙبد ثٝ ٘ؾشیبر ٌٛ٘ب ٌٖٛ كبحت
ٞبی ؿٟشی ثب سأویذ ثش ٘مؾ سفشبس ٚ ػبصٔب٘ذٞی اٍِٛٞبی سفشبسی دس  ٞبی ٔؤثش دس اسسمبی ویفیز ٔحیغی خیبثبٖ ٞب ٚ صیشؿبخق سٛاٖ ؿبخق ٔی

 :سا ثٝ كٛسر صیش اسائٝ دادٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی 
فضبیی دس لبِت وبِجذ ٚ ػبخشبس، ثیـششیٗ سأویذ سا ثٝ اسسجبعابر فیضیىای ٚ حشوشای ثاٝ      ی ٔدٕٛفٝ: ػًامل کالبذی، فیسیکی ي ساختاری

ىی، ؿٙبػبیی ٘مابط  وٙذ، ثٙبثشایٗ دػششػی فیضی كٛسر دیبدٜ ٚ ػٛاسٜ داسد، وٝ دس ٚالـ ایٗ اسسجبط فضبیی ٞش یه اص فّٕىشدٞب سا ػبصٔب٘ذٞی ٔی
ٞبی سفشبسی ٚ... دس وٙبس فّٕىشد ٞش یه اص فٙبكش ٔٛخٛد دس فضب  دزیش یب لشاسٌبٜ ٞبی سدٕـ ٞب، سقییٗ ٘مبط ٚ ٔىبٖ حشوشی ٚ ٔىث، ؿٙبػبیی ِجٝ

عابر ٚ  اسسجب « ثٙابثشایٗ دس داظٚٞؾ حبضاش، ایاٗ ؿابخق ؿابُٔ دٚ صیشؿابخق        سٛا٘ذ وٙؾ ٚ ٚاوٙؾ سفشبسی سا ٔٛسد سأییاذ لاشاس دٞاذ.    ٔی
 ثبؿذ. ٔی« ویفیبر فیٙی»ٚ « ٞب دػششػی
ٚخٛد یبفاذْ ٚخاٛد     لشاس ٌیشد. چشاوٝ ٞبٚفّٕىشدٞب، ٔٛسد ثشسػی ٞبی ؿٟشی دس اسسجبط ثب سفشبس، ثبیذ دس چبسچٛة فقبِیز ػبخشبس خیبثبٖ: فؼالیت

ؿذٜ ٚ دس دی آٖ سفشبسی ٘بٔشٙبػت ثب فضاب ثبفاث   سٛا٘ذ ثبفث ایدبد فشكز یب ضقف دس فضب  ٞب ثب سٛخٝ ثٝ فّٕىشد غبِت یه ٔحذٚدٜ ٔی فقبِیز
ٜ   « ٚ«ٞاب  سٙاٛؿ فقبِیاز  » ؿبخق ؿبُٔ دٚ صیشؿبخق ٞبیی ٘بثدبؿٛد. دسایٗ دظٚٞؾ، ایٗ ٌیشی فقبِیز ؿىُ  _ٞابی سفشابسی    سمٛیاز لشاسٌاب

 ثبؿذ. ٔی« فقبِیشی
دٞای ثاٝ    اخشٕبفی دس فضب، سأویذ ثاش دبػاخ  ٞبی ؿٟشی دس ؿبخق سقبٔالر  دس ثشسػی ویفیز ٔحیغی خیبثبٖ: تؼامالت اجتماػی در فضا

بی اخشٕبفی ٚاثقبد اخشٕبفی ٔٛسد ٘یبص دشداخشٝ ؿذٜ ٚ ػاغح أٙیاز   ٞ ثبیؼز ثاٝ ؿٙبػبیی ٌاشٜٚ ثبؿذ. دس ایٗ اسسجبط ٔی ٞبی اخشٕبفی ٔی اسصؽ
دیـاٍیشی اص سفشبسٞابی   » ٚ  «ػغح أٙیاز ٚاسسجبعابر اخشٕابفی   » ٔذ٘ؾش لشاس دادٜ ؿٛد. دس سحمیك حبضش، ایٗ ؿبخق ؿبُٔ دٚ صیشؿبخق 

 ثبؿذ. ٔی« ٘بٞٙدبس

هژیر رسول پور، ایرج اعتصام، ارسالن طهماسبی
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ؿٟشٞب ثاٛدٜ ٚدس ٔشبثِٛیؼآ    ی یٍب٘ٝ ی یٙفه دیىشٜالفضبی ػجضخیبثب٘ی دس ٔیبٖ فضبٞبی ػجض ؿٟشی ثٝ فٙٛاٖ خضء ضشٚسی ٚ: زیست بًم
سٛا٘ذ اخشالالر خذی دس حیبر ؿٟشٞب ٚ ثٝ خلٛف فضبٞبی فٕٛٔی ؿٟشی ثاٝ ٚخاٛد    ٞب ٔی ثبؿٙذ وٝ وٕجٛد آٖ ٞب ٘مؾ اػبػی سا داسا ٔی آٖ

 ثبؿذ. ٔی« اوِٛٛطیىی ٌشایی ٚ ٞبی صٔیٙٝ ٚیظٌی « ٚ« ٞب ٔب٘ذ ٚ صثبِٝ ٔذیشیز دغ» آٚسد. ایٗ ؿبخق ؿبُٔ دٚ صیشؿبخق 
ـ اسسجابط ثایٗ فٛأاُ ٔحیغای     سٛاٖ ٌفز واٝ دس ٚالا   ٞبی ؿٟشی ٔی فضبی فیضیىی ٚخیبثبٖ ی ثشسػی فٛأُ ٔؤثش ثش سفشبس ٔشدْ دس حٛصٜ دس

ٞبی سفشبسی دس ٔحایظ لاشاس    وٙؾ فٛأُ ٔٛسد اؿبسٜ دس ثبال اػز وٝ دس چبسچٛة ؿبخق ٌیشی اٍِٛٞبی سفشبسی، ؿبُٔ ثشٞٓ ٚسفشبسی دسؿىُ
 ٔثجاز  سفشابسی  سب اٍِٛٞابی  داد سا افضایؾ فضب ثٝ احششاْ ٚ سا اسسمب ٔغبِقٝ ٔٛسد ٔحیغی سٛاٖ ویفیز ٞب ٔی بق ایٗ ؿبخقداس٘ذ. دس كٛسر ا٘غج

٘ؾشی دس اسسجبط ثب ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٔغبِقٝ،  ٔجب٘ی اص حبكُ ٘شبیح ٚ ٔفبٞیٓ ثشسػی ثب ساػشب افضایؾ یبثذ. دس ایٗ ٘یض فضب ؿٛد ٚػغح وبسایی سمٛیز
فیضیىای ٚ   _ٞبی فٛأاُ وبِجاذی    چبسچٛة، ثش ٔجٙبی ؿبخق ایٗ ؿٛد. ثٙبثش ٔی ٞذایز ٔٙؼدٓ ٘ؾشی سقییٗ یه چبسچٛةدظٚٞؾ ثٝ ػٕز 

  ُ ا٘دبْ سفشبسٞبی ٔغّٛة ٚ ٘بٔغّٛة دس فضب سا ثشسػیسٛاٖ دالی ثٙذی ؿذٜ ٚ ٔی ْٚ دػشٝ صیؼشت ٚ دس فضب اخشٕبفی رفقبِیز، سقبٔالػبخشبسی، 
 اػز.  لبثُ ٔـبٞذٜ (2)كٛسر ٌٛیب دس سلٛیش  ثٝ ٔفٟٛٔی ٕ٘ٛد. چبسچٛة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ٚٞؾ چبسچٛة ٔفٟٛٔی دظ -2سلٛیش

 َای مًجًد در فاز اوتخابی خیابان يلی ػصر )ػج( ضىاسایی قلمريَا ي الگًَای رفتاری ي فؼالیت
دٞٙذ،  ٞبی ٔخشّف خیبثبٖ ا٘دبْ ٔی دس فضب دس لؼٕزٞبی ٔشٙٛفی وٝ ٔشدْ  ٔٙؾٛس ؿٙبػبیی سفشبسٞب ٚ سأثیشار ٔشمبثُ فضب ٚ سفشبس، فقبِیزٝث

ی سفشبسی  ی ٘مـٝ ٞبی ٔغّٛة ٚ ٘بٔغّٛة الذاْ ثٝ سٟیٝ ٞب دس لبِت فقبِیز ثٙذی ایٗ فقبِیز عجك ٔـبٞذار ثشداؿز ؿذٜ اػز ٚ ػذغ ثب دػشٝ
ٚساٖ فضب اص  ٔٙذی ثٟشٜ ٔیضاٖ سضبیز ٞب دس ایٗ ثخؾ اص دظٚٞؾ، ثٙذی فقبِیز ثشای فضبی ٔٛسد ٔغبِقٝ ؿذ. ٌفشٙی اػز وٝ ٔالن عجمٝ

ٞبی ٍ٘بس٘ذٌبٖ ثب افشاد دس فبص  ٞبی ایـبٖ ثٝ ػئٛاالر دشػـٙبٔٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔلبحجٝ ثبؿذ، وٝ ثش اػبع دبػخ ٞبی ؿىُ ٌشفشٝ دس آٖ ٔی فقبِیز
ٞب،  ٔشدْ دسٌـبیؾ فضبیی یب ٘یٕىز ٞب فجبسسٙذ اص: ٘ـؼشٗ ٔٙشخت اص خیبثبٖ ِٚی فلش )فح( سٟشاٖ ثٛدٜ اػز. ثشخی اص ثبسصسشیٗ ایٗ فقبِیز

ٞبی ضاشٚسی، ا٘شخبثی ٚ  ػاٛاسی، خٛسدٖ ٚ آؿبٔیذٖ، وـیذٖ ػیٍبس ، ٚ... . ٕٞچٙیٗ ٘ٛؿ فقبِیز ٘یض وٝ ؿبُٔ فقبِیز سٚی، دٚچاشخاٝ دیبدٜ
ٞبی  بسٞب دس سٕبٔی لؼٕزٞب ٚ سفش ثبؿذ لبثُ سـخیق اػز سب ٔیضاٖ ویفیز ٔحیظ ٘یض اص ایٗ عشیك ؿٙبخشٝ ؿٛد. ایٗ فقبِیز اخشٕبفی ٔی

 . ی اٍِٛٞبی سفشبسی وٝ دس صیش آٔذٜ، ثٝ كٛسر سلٛیشی اسائٝ ؿذٜ اػز خیبثبٖ ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بیز ٘مـٝ

ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری
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 دس خیبثبٖ ِٚی فلش)فح( ٘مـٝ لّٕشٚٞب ٚ اٍِٛٞبی سفشبسی -3سلٛیش
 َای پصيَص یافتٍ

ٌیش٘اذ.   آٚسی ؿذٜ ٔٛسد سحّیُ لاشاس ٔای   ٞبی خٕـ ٞبی آٔبس سٛكیفی ٚ آٔبس اػشٙجبعی ٔٙبػت، دادٜ دس ایٗ لؼٕز اص دظٚٞؾ ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ
ا٘ذ، ثشاػبع اعالفبر خٕقیز ؿٙبخشی اص لجیُ خٙؼیز، ػٗ، ٔیضاٖ  ثٙذی افشادی وٝ ثٝ دشػـٙبٔٝ دبػخ دادٜ ثشای ایٗ ٔٙؾٛس ثب اػشفبدٜ اص دػشٝ

ٞبی دظٚٞؾ، دشداخشٝ ؿذٜ اػز. دس عشاحی ػئٛالر دشػـٙبٔٝ ػقی ؿاذٜ واٝ ػائٛالِز دس چٟابس      حلیبِز ٚ ... ثٝ سحّیُ ػٛاالر ٚ فشضیٝس
ػاٛاَ دس   10ػااٛاَ ٔغاشح ؿاذٜ دس دشػـاٙبٔٝ، سااقذاد       41ثخؾ ثٝ دػز آٔذٜ دس چبسچٛة ٔفٟٛٔی لشاس ثٍیش٘ذ ٚ ثذیٗ ٔٙؾٛس اص ٔدٕاٛؿ  

ٞاب،   دٛؽ سضبیز اص وفٞبی ٔٛسد ٘یبص دس دیشأٖٛ خیبثبٖ، ٔیضاٖ  یضیىی ٚ ػبخشبسی اص لجیُ ٔیضاٖ دػششػی ثٝ وبسثشیی فٛأُ وبِجذی، ف صٔیٙٝ
ٞبی ٔٛخٛد دس خیبثبٖ اص خّٕٝ: ایؼاشبدٖ، كاحجز واشدٖ،     ی فقبِیز ػٛاَ دس صٔیٙٝ 8ٔؼیشٞبی دیبدٜ، دٚچشخٝ ٚ ... ٔغشح ؿذ. ٕٞچٙیٗ سقذاد 

ٞابی ٔاشسجظ ثاب     ػٛاَ دس ٔٛسد ٔیضاٖ سضابیز افاشاد اص ٚیظٌای    8ٔىث وشدٖ ٚ ... ٔٛسد دشػؾ لشاس ٌشفز. سقذاد ٞب، ٘ـؼشٗ،  سٕبؿبی ٚیششیٗ
ػاٛاَ ٘یاض دس    15ٞابی كاٛسی ٚ    ْٚ فضبی ٔٛسد ٔغبِقٝ ٕٞچٖٛ فٙلش آة، ٚضقیز فضبی ػجض، دبویضٌی ٚ ٘ؾبفز ٔحایظ ٚ آِاٛدٌی   صیؼشت

 ٘غ ا٘شخبثی خیبثبٖ ِٚی فلش)فح( عشاحی ؿذٜ اػز. دس ٟ٘بیز ثب اػاشفبدٜ اص ٘اشْ افاضاس   ی ػبخشبس ٚ چٍٍٛ٘ی سقبٔالر اخشٕبفی دس ػىب صٔیٙٝ
SPSSٜؿٛد.  ٔی ٞب اؿبسٜ  ٞبی ویفی سجذیُ ثٝ آٔبس وٕی ؿذٜ اػز وٝ دس صیش ثٝ آٖ داد 

 َا تحلیل یافتٍ
 .ؿٟشی ٔؤثش اػز فیضیىیفضبٞبی سػذ وٝ اثقبد ویفیز ٔحیغی دس اسسمبی اٍِٛٞبی سفشبسی دس  ثٝ ٘ؾش ٔی ی وخست: فرضیٍ

ٝ  (دسكذ 5)٘فش 10ٚ ٘شبیح ثٝ دػز آٔذٜ اص دشػـٙبٔٝ، سقذاد  (4)فبر خذَٚ الثب سٛخٝ ثٝ اع ٔاٛسد ٔغبِقاٝ، ٔیاضاٖ ویفیاز ٔحیغای       ی اص ٕ٘ٛ٘ا
خیّای صیابد    (ذدسك23)٘فش  46صیبد ٚ  (دسكذ31)٘فش  62ٔشٛػظ،  (دسكذ30)٘فش  60وٓ،  (دسكذ11)٘فش  22سا خیّی وٓ،  خیبثبٖ ِٚی فلش)فح(

سفابٚر دس ػاغح   اػز ٚ ایٗ " 3"دٞذ وٝ ثضسٌشش اص ٔیبٍ٘یٗ آٔبسی  ٘ـبٖ ٔی 06/4، ٔیبٍ٘یٗ ویفیز ٔحیغی سا  T ا٘ذ. ٘شبیح آصٖٔٛ ثیبٖ وشدٜ
سفشبسی ٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی  ٌیشیٓ وٝ ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق ذ اعٕیٙبٖ ٘شیدٝ ٔیدسك01/98داس ؿذ. ثٙبثشایٗ ثب  ذ ٔقٙییه دسك

ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٛٞابی سفشابسی دس    ٞبی (وٝ ثٝ سٛكیف ؿبخق4)ٜٚ ثش خاذَٚ الز. فٔشٛػظ اػسش اص حذ بالدس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ث
داسای دٞذ وٝ سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب ثٝ ثبالسشیٗ ٔیبٍ٘یٗ سسجٝ  ( ٘یض ٘ـبٖ ٔی5دشداصد، ٘شبیح آصٖٔٛ فشیذٔٗ دس خذَٚ ) ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٔی

ٝ    ثیـششیٗ سأثیش اص ثیٗ ؿبخق ٔاٛسد   ی ٞبی دیٍش ثش ویفیز ثخـی ٔحیغی اص ٔٙؾش اٍِٛٞبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿاٟشی اص ٘ؾاش ٕ٘ٛ٘ا
ٞبی دیٍش ثاش ویفیاز ثخـای ٔحیغای اص ٔٙؾاش       ثْٛ ثب وٕششیٗ ٔیبٍ٘یٗ سسجٝ داسای وٕششیٗ سأثیش اص ثیٗ ؿبخق ٔغبِقٝ اػز ٚ ؿبخق صیؼز

هژیر رسول پور، ایرج اعتصام، ارسالن طهماسبی
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ٞبی ٔؤثش دس ویفیز ثخـی ٔحیغی  ثٙبثشایٗ ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق؛ ٔٛسد ٔغبِقٝ اػز ی ی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٛ٘ٝاٍِٛٞبی سفشبس
 ٔٛسد ٔغبِقٝ ثٝ سشسیت اِٚٛیز ثٝ كٛسر صیش اػز: ی اص ٔٙؾش اٍِٛٞبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثْٛ. صیؼز– 4فقبِیز ٚ - 3فاٛأاُ وبِجذی، فیضیىی ٚ ػبخشبسی، - 2سقبٔبِز اخشٕبفی دس فضب، -1
ٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی ثٝ ِحبػ ٔشریشٞبی خٕقیز  ثیٗ ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق ی ديم: فرضیٍ

 ؿٙبخشی )خٙغ، ػٗ ٚ ٔیضاٖ سحلیالر( سفبٚر ٚخٛد داسد.
 _ٞابی فٛأاُ وبِجاذی     ( ٘ـبٖ داد وٝ ثیٗ ٘ؾش ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ دس ٔٛسد ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق6ٞبی ٔؼشمُ دسخذَٚ ) ثشای ٌشٜٚ T بیح آصٖٔٛ٘ش

 ی ٞب ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٛ٘ٝ ثْٛ ثش ٔؤثش ثٛدٖ ٞش یه اص ایٗ ؿبخق فیضیىی ٚ ػبخشبسی ، فقبِیز ٚ صیؼز
 (. P > 0.05.داسی ٚخٛد ٘ذاسد، صیشا ) سفبٚر ٔقٙی ٔٛسد ٔغبِقٝ

 ٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش)فح( سٟشاٖ سٛكیف ٔیضاٖ ؿبخق -4خذَٚ

 ٌضیٙٝ                                                  
 

 ؿبخق ٞبی ٔٛسد ٔغبِقٝ

 صیبدخیّی  صیبد ٔشٛػظ وٓ خیّی وٓ
فشاٚا٘ی

دسكذ 
فشاٚا٘ی 
دسكذ 
فشاٚا٘ی 
دسكذ 
فشاٚا٘ی 
دسكذ 
فشاٚا٘ی 
دسكذ 
 

 26 52 35 70 26 52 9 18 4 8 یوبِجذی، فیضیىی ٚ ػبخشبسفٛأُ 
 22 44 31 62 30 60 10 20 7 14 فقبِیز

 22 44 31 62 31 62 12 24 4 8 سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
 23 46 29 58 32 64 13 26 3 6 صیؼز ثْٛ

 ویفیز ٔحیغی )ٔیبٍ٘یٗ( 
10 5 22 11 60 30 62 31 46 23 

 Tآٔبس  =  12/23ٔیبٍ٘یٗ          = 06/4
001/0  = Sig    01/98ػغح ٔقٙی داسی =  df دسخٝ آصادی 

 
 ٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش)فح( سٟشاٖ ثب آصٖٔٛ فشیذٔٗ ثٙذی ؿبخق اِٚٛیز -5خذَٚ

 داسی ػغح ٔقٙی دسخٝ آصادی آٔبسٜ خی دٚ اِٚٛیز ٔیبٍ٘یٗ سسجٝ ٔشریشٞب
 1 02/4 سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب

 2 12/3 فٛأُ وبِجذی، فیضیىی ٚ ػبخشبسی 000/0 4 12/52
 3 01/3 فقبِیز

 4 24/2 صیؼز ثْٛ
 

دٞذ وٝ دس ٔٛسد ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب، ثیٗ ٘ؾش ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ سفبٚر ٚخٛد داسد ٚ ٔشداٖ ٘ؼجز  اص عشفی ٘شبیح ٘ـبٖ ٔی
ٔٛسدی ثیـشش  ی فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ص٘بٖ، ٔیضاٖ سأثیش ایٗ ؿبخق سا ثش ویفیز ثخـی ٔحیغی اص ٔٙؾش اٍِٛٞبی سفشبسی دس

 دا٘ٙذ. ٞب ٔی اص سأثیش ػبیش ؿبخق
ٞبی ٔؤثش ویفیز ٔحیغی ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىای   ( ٘ـبٖ داد وٝ ثیٗ ؿبخق7٘شبیح آصٖٔٛ سحّیُ ٚاسیب٘غ یىغشفٝ دس خذَٚ) 

ٝ    ؛(P > 0.05.داسی ٚخٛد ٘ذاسد، صیشا  ) سفبٚر ٔقٙیؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ثٝ ِحبػ ػٗ ٚ ٔیضاٖ سحلیبِز   ی ثٙبثشایٗ ٘ؾاش، ٕ٘ٛ٘ا
ٞبی ثیبٖ ؿاذٜ ثاش اٍِٛٞابی سفشابسی دس فضابٞبی       ٞبی ػٙی ٔخشّف ٚ ثب سحلیالر ٔخشّف دس ٔٛسد ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق ٔٛسد ٔغبِقٝ دس ٌشٜٚ

 فضیىی ؿٟشی ٔـبثٝ اػز.
ویفیز ٔحیغی ثاش اٍِٛٞابی سفشابسی دس فضابٞبی فضیىای ؿاٟشی ٔاٛسد ٔغبِقاٝ ٚ         ٞبی ٔؤثش  اسسجبط ثیٗ ؿبخق: َا ارتباط بیه ضاخص

ٌشدد. ایٗ آصٖٔٛ  ٞبی آٔبسی )آصٔاٖٛ ٕٞجؼشٍی اػذیشٔٗ( ثیبٖ ٔی اكّی دظٚٞؾ، ثش اػبع ٘شبیح ثٝ دػز آٔذٜ اص دشػـٙبٔٝ ٚ آصٖٔٛ ی ٔؼئّٝ
 سػذ. وشدٜ ٚ دس ٟ٘بیز ثٝ ٘شبیح ٔؼشٙذ ٔیٞبی ٔٛسد ٔغبِقٝ سا ثشسػی ٚ سحّیُ  ی ثیٗ ٔشریشٞب یب ٕٞبٖ ؿبخق ساثغٝ

ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری
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داس ٚخٛد داسد  ٔقٙی ی ٔٛسد ٔغبِقٝ ساثغٝ ی ٞبی ٔؤثش ویفیز ٔحیغی ثش اٍِٛٞبی سفاشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٛ٘ٝ ثیٗ ؿبخق 
، )*( ثاٝ ٔقٙابی دس ػاغح داٙح     داسی ػغح ٔقٙی sig ضشیت ٕٞجؼشٍی اػذیشٔٗ،  rوٝ ایٗ ساثغٝ دس خذَٚ صیش ثیبٖ ؿذٜ اػز. دس ایٗ خذَٚ

 .داس اػز داس ٚ )**( ثٝ ٔقٙبی دس ػغح یه دسكذ ٔقٙی دسكذ ٔقٙی
ٞابی ٔاؤثش ویفیاز ٔحیغای ثاش اٍِٛٞابی سفشابسی دس         دٞاذ واٝ ثایٗ ؿابخق     ( ٘ـابٖ ٔای  8٘شبیح آصٔاٖٛ ٕٞجؼشٍی اػذیشٔٗ دس خااذَٚ ) 

(، ثااٝ فجاابسسی ثااب P < 0.05.داس ٚخااٛد داسد، صیااشا  ) ٔثجااز ٚ ٔقٙاای ی ٔااٛسد ٔغبِقااٝ ساثغااٝ ی فضاابٞبی فضیىاای ؿااٟشی اص ٘ؾااش ٕ٘ٛ٘ااٝ
یبثاذ ٚ ثاشفىغ. ٕٞچٙایٗ ثایٗ ؿابخق فٛأاُ        ٞابی ٔاٛسد اؿابسٜ، ویفیاز ٔحیغای فضابی خیبثابٖ اسسماب ٔای          افضایؾ ویفیز دس ؿبخق

ثااْٛ  ثااب ؿاابخق صیؼااز داس أااب ٔثجااز ٚ ٔقٙاای ی ٞاابی فقبِیااز ٚ سقبٔبِااز اخشٕاابفی ساثغااٝ قفیضیىاای ٚ ػاابخشبسی ثااب ؿاابخ _وبِجااذی 
ٞابی فقبِیاز ٚ سقابٔالر     ای ٚخٛد ٘ذاسد. ثاٝ فجابسسی ثاب افاضایؾ ویفیاز دس فٛأاُ وبِجاذی، فیضیىای ٚ ػابخشبسی، ویفیاز ؿابخق            ساثغٝ

ؿاابخق سقاابٔالر اخشٕاابفی دس فضااب یبثااذ ٚ ثااشفىغ. ثاایٗ ؿاابخق فقبِیااز ثااب  اخشٕاابفی دس فضااب اص ٔٙؾااش اٍِٛٞاابی سفشاابسی اسسمااب ٔاای
ٝ   داس ٚخٛد داسد، ِٚی ثاب ؿابخق صیؼاز    قٙیی ٔثجز ٚ ٔ ساثغٝ ای ٚخاٛد ٘اذاسد. ثاٝ فجابسسی ثاب افاضایؾ ویفیاز ؿابخق فقبِیاز،           ثاْٛ ساثغا

یبثااذ ٚ ثااشفىغ. ثاایٗ ؿاابخق سقاابٔالر اخشٕاابفی دس فضااب ثااب  ویفیااز سقاابٔالر اخشٕاابفی دس فضااب اص ٔٙؾااش اٍِٛٞاابی سفشاابسی اسسمااب ٔاای
ٝ   ؿبخق صیؼاز  د. ثاٝ فجابسسی ثاب افاضایؾ ویفیاز ؿابخق سقابٔالر اخشٕابفی دس فضاب، ویفیاز           داس ٚخاٛد داس  ی ٔثجاز ٚ ٔقٙای   ثاْٛ ساثغا
 یبثذ ٚ ثشفىغ. ثْٛ اص ٔٙؾش اٍِٛٞبی سفشبسی اسسمب ٔی ؿبخق صیؼز

 
 ٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش)فح( سٟشاٖ  ثشسػی ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق -6خذَٚ 

 T اػشفبدٜ اص آصٖٔٛثٝ ِحبػ خٙؼیز ثب 
 داسی ػغح ٔقٙی دسخٝ آصادی Tآٔبسٜ  ٔیبٍ٘یٗ خٙغ ٔشریش

 10/4 صٖ 542/0 98 812/0 12/4 ٔشد ویفیز ٔحیغی

ٞبی ویفیز  ؿبخق
ٔحیغی ٔؤثش ثش 

اٍِٛٞبی سفشبسی دس 
فضبٞبی فیضیىی 

 ؿٟشی

 18/4 صٖ 193/0 98 517/1 21/4 ٔشد فٛأُ وبِجذی، فیضیىی ٚ ػبخشبسی

 08/4 صٖ 412/0 98 010/1 02/4 ٔشد فقبِیز

 20/4 صٖ 041/0 98 105/2 52/4 ٔشد سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب

 11/4 صٖ 617/0 98 825/0 05/4 ٔشد ثْٛ صیؼز
 

 ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش)فح( سٟشاٖ ٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس  ثشسػی ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق -7خذَٚ 
 . ثٝ ِحبػ ػٗ، ٔیضاٖ سحلیبِز ٚ ؿرُ ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ سحّیُ ٚاسیب٘غ یىغشفٝ

ػغح  دسخبر آصادی Fآٔبسٜ   ٔشریش
 داسی ٔقٙی

 df2=94 ٚ df1=4.01 377/0 315/1 ویفیز ٔحیغی

ػٗ
ٞبی ویفیز ٔحیغی  ؿبخق 

ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس 
 فیضیىی ؿٟشیفضبٞبی 

 df2=94 ٚ df1=4.01 227/0 815/1 فٛأُ وبِجذی، فیضیىی ٚ ػبخشبسی
 df2=94 ٚ df1=4.01 264/0 700/1 فقبِیز

 df2=94 ٚ df1=4.01 119/0 072/2 سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
 df2=94 ٚ df1=4.01 675/0 817/0 ثْٛ صیؼز

هژیر رسول پور، ایرج اعتصام، ارسالن طهماسبی
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 df2=94 ٚ df1=4.01 084/0 511/2 ویفیز ٔحیغی 

ٞبی ویفیز ٔحیغی  ؿبخق
ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس 

 فضبٞبی فیضیىی ؿٟشی

 df2=94 ٚ df1=4.01 331/0 421/1 فٛأُ وبِجذی، فیضیىی ٚ ػبخشبسی
 df2=94 ٚ df1=4.01 214/0 724/1 فقبِیز

 df2=94 ٚ df1=4.01 089/0 476/2 سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
 df2=94 ٚ df1=4.01 131/0 907/1 ثْٛ صیؼز

 
 ٞبی ٔؤثش ویفیز ٔحیغی ثش اٍِٛٞبی سفشبسی  ٘شبیح آصٖٔٛ ٕٞجؼشٍی اػذیشٔٗ ثیٗ ؿبخق -8خذَٚ 

 دس ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش)فح( سٟشاٖ
 5 4 3 2 1 ی ٔشریشٞب ساثغٝ

 r ویفیز ٔحیغی
sig 

- 
-     

ٞبی ویفیز ٔحیغی  ؿبخق
ٔؤثش ثش اٍِٛٞبی سفشبسی دس 

 فیضیىی ؿٟشیفضبٞبی 

فٛأُ وبِجذی، فیضیىی ٚ 
 ػبخشبسی

r 
sig 

691/0 
000/0** 

- 
-    

 r فقبِیز
sig 

687/0 
000/0** 

318/0 
002/0** 

- 
-   

 r سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
sig 

789/0 
000/0** 

412/0 
000/0** 

385/0 
000/0** 

- 
-  

 r ثْٛ صیؼز
sig 

551/0 
000/0** 

143/0 
206/0 

108/0 
378/0 

265/0 
027/0** 

- 
- 

 
 گیریوتیجٍ

سٛا٘اذ ساب حاذٚد     سٚیىشد ٔٛسد ٔغبِقٝ دس ایٗ دظٚٞؾ ٚ وبسثؼز آٖ دس لبِت یه فضبی فضیىی ؿٟشی ٔب٘ٙذ خیبثبٖ ِٚیقلش )فاح( سٟاشاٖ، ٔای   
سٛاٖ ٌفز وٝ ایٗ ػىب٘غ اص خیبثابٖ دس   ٞبی ٔـبثٝ ٞٓ سقٕیٓ دادٜ ؿٛد. ثب ٍ٘بٞی ثٝ ؿشایظ ٔحیغی ػىب٘غ ٔٙشخت ٔی صیبدی ثٝ ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبی الشلبدی آٖ دس خیبثابٖ ِٚیقلاش    سٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ یه وبٖ٘ٛ اكّی سقبٔالر اخشٕبفی ٚ سفشبسی دس وٙبس خٙجٝ فشاؿٟشی ٔیٔمیبع ؿٟشی ٚ 
ٞبی  ٞب اص ٞش حیث ثب ؿبخق )فح( سقشیف ؿٛد. اص ایٗ سٚ ِضْٚ سٛخٝ ثٝ ٔؼبئُ ٔشسجظ ثب لّٕشٚٞب ٚ اٍِٛٞبی سفشبسی وبسثشاٖ ٚ ٔٙغجك وشدٖ آٖ

سػذ. ٞذف اص ایٗ دظٚٞؾ ایٗ اػز وٝ ثب ثشسػی ٚ سحّیُ ویفیز ٔحیغی فضبٞبی فضیىی ؿاٟشی   ضشٚسی ثٝ ٘ؾش ٔیویفیز ٔحیغی، أشی 
ویفیاز ٔحیغای دس   ٞابی ثحشا٘ای    وٙٙذٌبٖ ٔشقذد ٚ ٔشٙٛؿ ایٗ فضبٞب اص عشف دیٍش، ٘مبط لٛر ٚ خٙجٝ اص یه عشف ٚ اٍِٛٞبی سفشبسی اػشفبدٜ

ٞبی ٘بٔغّٛة ٔحیغی سا اص عشیك ػبصٔب٘ذٞی اٍِٛٞابی سفشابسی    شٝ ؿٛد سب ثش ٔجٙبی آٖ ثشٛاٖ ٚضقیزٔٛسد ٔغبِقٝ ؿٙبخ ی خیبثبٖ اص ٘ؾش ٕ٘ٛ٘ٝ
سیضی ثشای اسسمب ٚ ثٟجٛد ػغح ویفیز ٔحیغی فضبٞبی فٕٛٔی ٚ دس سأع آٖ فضابٞبی فیضیىای ؿاٟشی واٝ      دس ثش٘بٔٝ وبسثشاٖ ثٟجٛد ثخـیذ.

ی سفشبسی اػشفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص فضب دس ٘ؾش ٌشفشٝ ؿٛد. ثاب داؿاشٗ چٙایٗ دیاذٌبٞی     ٔحٛس اكّی دظٚٞؾ حبضش اػز، الصْ اػز ٘یبصٞب ٚ اٍِٛٞب
ٞبی ویفی ثشای  ؿٛد ٚ اص ػبیش دشب٘ؼیُ ی ٔحذٚد ٕ٘یٞبی وّٕ ویفیز ثخـی ثٝ ایٍٙٛ٘ٝ فضبٞب ثٝ ٔٛضٛفی كشفبً سه ثُقذی ٚ ٔشىی ثش ؿبخلٝ

سٛاٖ ٘شیدٝ ٌشفاز واٝ اسسمابی ویفیاز      ؿٛد. ثٙبثشایٗ ٔی غّٛة اػشفبدٜ ٔیایدبد یه فضبی فٕٛٔی دٛیب، ػشص٘ذٜ ٚ اخشٕبفی سٛأْ ثب سفشبٞبی ٔ
ٚ سىٙیىی ٘جٛدٜ، ثّىاٝ ثاب ٔفابٞیٓ     یفضبٞبی فضیىی ؿٟشی كشفبً ٔفٟٛٔی وّٕٞبی آٖ ثش لّٕشٚٞب ٚ اٍِٛٞبی سفشبسی دس  ٔحیغی ٚ سأثیش ٔؤِفٝ

 ٔ ٞابی ٔىاب٘ی ٚ ویفیاز     ٞابی اخشٕابفی، ٚاثؼاشٍی    فقبِیاز  ر اخشٕابفی، الویفی ٕٞچٖٛ ویفیز ٔحیظ وبِجذی، سٙٛؿ فضبی اخشٕبفی ٚ سقاب
، ؿاٟشی  فضبٞبی فیضیىای زاس ثش ویفیز ٔحیغی فضبٞبی فٕٛٔی اص خّٕٝ اثشٌٞبی  ثْٛ ٘یض دس اسسجبط اػز. ٔؤِفٝ صیؼز ؿٟشی یب صیؼز ٔحیظ

ٞبی سفشبسی ٘ؼجز ثٝ اٍِٛٞبی خبسی سفشبس یب  اسٌبٜاص ایٗ فضبٞب داس٘ذ. اص ػٛیی لش ٚساٖ ثٟشٜدٚ ػٛیٝ ثب اٍِٛٞبی سفشبسی  ی ، ساثغٝٔب٘ٙذ: خیبثبٖ
ای  ٚاسٜ ذاْٞبی ا٘ا  سش ٞؼشٙذ. دس ٘شیدٝ ػبصٌبسی ٔحیظ ٚ سفشبس، ثؼشٍی ثٝ ٔیضاٖ ؿبیؼشٍی وبسثشاٖ حبضش دس فضب ٚ ٚیظٌی ٔحیظ فیضیىی خجشی

سشی سا اص سفشبس ا٘ؼبٖ، ٘ؼاجز   ٞبی سفشبسی، ؿٙبخز غٙی فٙٛاٖ لشاسٌبٜ ؿٟشی ثٝ فضیىی ی فضبی ٞبی ؿٟشی ثٝ ٔثبثٝ خیبثبٖٞب داسد. سحّیُ  آٖ

ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری
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آٚسد  ٞبی فشدی ٚ ٌشٚٞی دس اٍِٛٞبی سفشبسی فشاٞٓ ٔای  ٞبیی اعالفبسی سا ٘یض دس خلٛف سفبٚر دٞذ. چٙیٗ سحّیُ ثٝ ؿٟٛد سٟٙب، ثٝ دػز ٔی
سیضی ٚ عشاحی ؿاٟشی   ثٙبثشایٗ ثش٘بٔٝ دٞٙذ، سٞب ػبصد. ٞب ا٘دبْ ٔی آٖ ٞبیی وٝ سٛا٘ذ عشاحبٖ سا اص سلٛس لبِجی وٝ دس ٔٛسد ٔشدْ ٚ فقبِیز وٝ ٔی

ؿٟشی ٚ سرییش ٚ  فضبٞبی فضیىیشاٖ دس فضبٞبی فٕٛٔی ٚ وبسثشاٖ ٛسد ٔؼشمیٓ ثب اٍِٛٞبی سفشبسی حبضٝ ٘جبیذ للذ سٚیبسٚیی ٚ ثشخثٝ ٞیچ ٚخ
 فضیىای ٞبی ٔفیذ ٚ ٔاؤثش، فضابی    ثضاس ٚ ٚػبیُ ٔٛخٛد ٚ ثٝ وبسٌیشی سىٙیهح سفشبسٞب سا داؿشٝ ثبؿذ. ثّىٝ ثبیذ ػقی وٙذ ثب اػشفبدٜ اص االیب اك

ٞب دس آیٙذٜ سا ثاش عجاك    حیغی خیبثبٖصْ ثشای اسسمبی ویفیز ٔالٔذاسا٘ٝ ثٝ آٖ، ثؼشش  ٜٚ ثش ٍ٘بٜ ا٘ؼبٖالای عشاحی ٕ٘بیذ وٝ ف ؿٟشی سا ثٝ ٌٛ٘ٝ
 ٔمشضیبر صٔبٖ فشاٞٓ ػبصد. 

ٝ   ٘شخبثی خیبثبٖ ِٚیقلش)فح( سٟشاٖ ٘ـبٖ ٔای ٔغبِقبر ا٘دبْ ؿذٜ ثش سٚی ػىب٘غ ا ٝ     دٞاذ، ٘ا ـ ای ثاٝ ٔٙؾاٛس سفا    سٟٙاب افٕابَ سرییاشار ػاّیم
ٞابی ٔاؤثش ثاش     ٞبی غیشٔشسجظ ثب اٞذاف خیبثبٖ، ػجت ثٝ ٚخٛد آٔذٖ ٘بػبصٌبسی ثیٗ ؿبخق ٞبی ٔٛخٛد دس خیبثبٖ ٚ اػشفبدٜ اص فقبِیز ٘بسػبیی

ٞابی ٔغّاٛة ٚ فٕاٛٔی     ٌشدد، ثّىٝ ٞش لذس فضب ٘ؼجز ثٝ اػشفبدٜ سفشبسی حبضشاٖ دس آٖ ٔیثٟجٛد ٚ اسسمبی ػغح ویفیز ٔحیغی ٚ اٍِٛٞبی 
ٝ   ٌاشدد. دس داظٚٞؾ   ٞبی ٘بٔغّٛة یب ٘بٞٙدبس ٔحاذٚدسش ٔای   لبثّیز ٚ خزاثیز ثیـششی داؿشٝ ثبؿذ، ٘ؼجز ثٝ اػشفبدٜ ویفیاز   ی حبضاش، ٔغبِقا

س ػىب٘غ ا٘شخبثی خیبثبٖ ِٚیقلش)فح( سٟشاٖ ا٘دبْ ؿذ ٚ ثب سٛخٝ ثاٝ ٘یبصٞابی   ٞبی آٖ ثش اٍِٛٞبی سفشبسی د ٞب ٚ ٔؤِفٝ ٔحیغی ٚ سأثیش ؿبخق
ٝ    وٙٙذٌبٖ ٚ ٘یض ثشسػی وٕجٛدٞبی ٔٛخٛد ثٝ ٔٙؾٛس سأٔیٗ ٘یبص آٖ اػشفبدٜ ی فّٕىشدٞاب دس   ٞب، دیـٟٙبدٞبیی ثٝ ٔٙؾٛس ثٟجٛد وّٕای ٚ ویفای وّیا

ٌشدد. ثب اسئاٝ   ٞبی حبضش دس آٖ اسائٝ ٔی سٕبٔی ٌشٜٚ ی خیبثبٖ ثشای اػشفبدٜ آَ وشدٖ  لبِت چٟبس ؿبخق ثیبٖ ؿذٜ دس دظٚٞؾ ٚ دس ٟ٘بیز ایاذٜ
سٛاٖ ثٝ ٘شبیدی ٔب٘ٙذ اسسمبی ویفیز ٔحیظ عجیقی، اخشٕبفی ٚ فشٍٞٙی  فضبی فٕٛٔی، دػشیبثی ثٝ دبیذاسی ٘ؼجی دس ٔحیظ ثب  وبسٞب ٔی ایٗ ساٜ

ٞبی  ٝ اسصؽب ٍ٘شؽ فٕیك ثی وبسثشاٖ ٚ سجذیُ خیبثبٖ ثٝ ٔحیغی دٛیب ٚ فقبَ ثٞبی اخشٕبفی ٚ فشٍٞٙی ثشآٔذٜ اص اٍِٛٞبی سفشبس حضٛس فقبِیز
 ٚساٖ دػز یبفز. آٖ ٚ ٘یض سأٔیٗ ٘یبصٞبی ثٟشٜ

 َاپیطىُاد
ٞبی ٔٛخاٛد دس فضابی ٔاٛسد ٔغبِقاٝ اص      ی ٚ ٕٞچٙیٗ دسن ٘بسػبیی ا غبِقبر دشػـٙبٔٝٔٞبی ا٘دبْ ٌشفشٝ اص عشیك  ثب سٛخٝ ثٝ سحّیُ ٚ اسصیبثی

سٛاٖ دس ساػشبی سػیذٖ ثٝ اٞذاف ٔٛسد ٘ؾش ٚ دبػخ ثاٝ ػائٛاَ اكاّی     ی سفشبسی ثٝ دػز آٔذٜ، دیـٟٙبدٞبی دظٚٞؾ سا ٔی حّیُ ٘مـٝعشیك س
 _دظٚٞؾ، دس دٚ ػغح ثیبٖ ٕ٘ٛد. ایٗ دیـٟٙبدٞب دس ػغح ٘خؼز دس لبِت ساٞجشدٞب ٚ ساٞىبسٞب ٚ دس ػغح دْٚ ؿبُٔ دیـٟٙبدٞبی ٔٛضاٛفی  

 .(9خذَٚ) ثبؿذ ٔٛضقی ٔی
 

دیـٟٙبدٞب دس دس لبِت ساٞجشدٞب ٚ 
 ساٞىبسٞب

ٞبیی وٝ دشب٘ؼیُ ٘ـؼشٗ سا داؿشٝ ِٚی ثٝ دِیُ ایٙىٝ ٔحُ ٔغٕئٙی  اخشای ٔجّٕبٖ ؿٟشی دس لؼٕز
 ٞبی ٔـخق ؿذٜ ٚخٛد ٘ذاسد فبلذ ایٗ سدٟیضار اػز. ثشای ٘ـؼشٗ، كحجز وشدٖ ٚ... دس ٔحذٚدٜ

ثبؿذ،  وٝ ثٝ دِیُ اسسجبعبر وبسثشاٖ ثب یىذیٍش دشسشدد ٔیٞبی فقبِیشی ٚ اخشٕبفی دس ٘مبعی  ایدبد ٌشٜ
 ٞبی ٔغّٛة. ثٝ ٔٙؾٛس ػٛق دادٖ اػشفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص خیبثبٖ ثٝ ػٕز ا٘دبْ فقبِیز

 ایدبد ٌـبیؾ فضبیی ثب ٔجّٕبٖ ٔٙبػت دس ٔحذٚدٜ اعشاف خیبثبٖ ٚ ٔیذاٖ ساٜ آٞٗ.
ػجض دس حبؿیٝ اعشاف خیبثبٖ، ثب سٛخٝ ثٝ ٘مؾ وِٛٛطیىی فضبی ٌشایی ٚ ا ٞبی صٔیٙٝ خٝ ثٝ ٚیظٌیسٛ

 دسخز وبسی دس خیبثبٖ ِٚیقلش)فح(سٟشاٖ.
 سمٛیز دیذ دس ؿت، ٚ ٘ٛس دشداصی ٔٙبػت خٟز ایدبد فضبیی ثب ػغح أٙیز ثیـشش دس ؿت.

وٙٙذٌبٖ اص خیبثبٖ ثب ٔحیظ  ٞبی سٛلف ثشای سٕبع ٔؼشمیٓ اػشفبدٜ ایدبد ٔؼیشٞبی حشوشی ٚ ٔىبٖ
 ا٘ذاصٞبی ٔٛخٛد دسخیبثبٖ. ی حؼی اص چـٓ ٚسی ٚ سدشثٝ ثٟشٜ وثشٚ حذا

 ٞبی ٔٛخٛد دس فضب. سمٛیز لّٕشٚٞبی سفشبسی ثب ایدبد سٙٛؿ دس فقبِیز

 ٔٛضقی _دیـٟٙبدٞبی ٔٛضٛفی 

 عشاحی ٔٙبػت دس ٔحُ سمبعـ ٞب خٟز فجٛس ٚ ٔشٚس فبثشیٗ دیبدٜ ٕٞشاٜ ثب حفؼ حك ػٛاسٜ.
سدبسی دس فشْ ٚسٚدی ثٙب، خٟز ایدبد فضبی ٔىث ثشای سٕبؿبی ٚیششیٗ ٘ـیٙی ٔشاوض  تأىبٖ فم

 ٞب. ٔربصٜ
ٞبی خیبثب٘ی ثشای سفشبسٞبیی چٖٛ: كحجز وشدٖ،  ایدبد فضبٞبی ٔىث ثب عشاحی ٔٙبػت ِجٝ

 ٘ـؼشٗ ٚ ... .

هژیر رسول پور، ایرج اعتصام، ارسالن طهماسبی
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ٞبی لشاسٌبٜ  ٞبی سفشبسی ٔشٚسی ثش سقبسیف ٚ ٚیظٌی ثبصؿٙبػی ٔفْٟٛ لشاسٌبٜ (.1391ٚ سٚحی دٞىشدی، س. ) .س.،عّیؼچی، كٚ ، .دطداس، ا -
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 .ػبصٔبٖ ؿٟشداسیٟب وشبة ػجض سإٞٙبی ؿٟشداسی. خّذ ٟ٘ٓ. (.1379) ػقیذ٘یب، ا. -
 .1ؿٕبسٜ  . 16خّذ  إِّّی فّْٛ ٟٔٙذػی. ٔدّٝ ثیٗ سٚا٘ـٙبخشی فضبٞبی ؿٟشی. _فی خشٕباثقبد ا (.1384. )صادٌبٖ، ْ فجبع -
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ٔدٕٛفٝ ٔمباِز ٞٛیز  ا٘ـٙبخشی اخشٕبفی دس ؿٟشٞبی خذیذ.آفشیٙؾ حغ ؿٟشٚ٘ذی ثب سٛخٝ ثٝ ٘یبصٞبی سٚ (.1386صادٌبٖ، ْ. ) فجبع -
 .ؿٟشٞبی خذیذ

ص سٚؽ ػشا٘ٝ/ دبسن ٚ سٚؽ ثبفشیًٙ. ٘ـشیٝ فّٕی دظٚٞـی اسصیبثی وٕجٛد دبسن دس ٔٙبعك ؿٟشی سجشیض ثب اػشفبدٜ ا (.1387لشثب٘ی، س. ) -
 .109- 120كق. 47.ؿٕبسٜ  17دٚسٜ كفٝ. 
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 چکیدٌ
یابثی ًبؿكًات  ى   هىبىوِ  اًتهٌىي هْل ام هٌبوي عوبیتی ؿك ایلاى . َُؿ هیهغٌَة هٌبوي عوبیتی  ّبی صبلَ تلیي هْنام  ،یبثیهىبى
َ   ّاـ  . اًات  گای ٓلفِ ثِ هملٍى هقیبكّبی ،عوبیتی هٌىيیبثی ثْیٌِ یىی ام هقیبكّبی هىبى. ُـُ اًت ًبم هِىل  تاـٍیي  ایاي ژاوٍّ

 AHP تغلیال  ٍ یهغبلقِ اًٌبؿ ی ثب اًتفبؿُ امِیوبیژ ،هَكؿاًتفبؿُكٍٍ  .اًت ثبثلٌل ؿك عوبیتی هٌىيیبثی هىبى ٓلفِ ثِ هملٍى هقیبكّبی
 -ّاـ   رـٍل)  هـ ؿًت ثِعوبیتی  هٌىي یبثی هىبى ی ٓلفِ ثِ هملٍى ّبیهقیبك هَرَؿ، ّبی ژوٍَّ اوتِبفی ژیوبیَ كٍٍ ثِ اثتـااًت. 
 هقیبك ًِـًـ. اثتـا لغبػ یبثی هىبىؿك  ّب  ى ی ّوِ ،ٍ هغـٍؿیت اعالفبت هقیبكّب ٍ میل هقیبكّب تقـؿ ،ثب تَرِ ثِ كٍیىلؿ فـالت فضبیی. هغتَا(
 ثِ ؿًات  هاـ.   ُْلی هٌبًت ّبی هغـٍؿُُـ ٍ  ثٌـی كتجِ، AHP ًلٌلِ هلاتجی هـل ام اًتفبؿُ ثب، اهىبًبت ٍ میلهقیبكّبی  ى ثِ ؿًتلًی
 ّابی  ٍمىهیابًییي   ثالای ایاي كٍٍ،   عجاك  ُـ. افوبل AHP فل یٌـ ام ؽلٍری ّبی هغـٍؿُ ثِ ،عمَلیمیلهقیبك  ٍ التٔبؿی میلهقیبك ًپي
ِ ٍ اًاتفبؿُ ُاـ   ، ام همبیٌِ ؿٍؿٍیی هابتلیي ال ًابفتی  ٍ میلهقیبك، ّل هقیبك  ی ُـُ ؿاؿُ ـ  لالاك  ّان  كٍی GISؿك  ّاب  الیا ، ؿكًْبیات  .گلفتٌا

  .ُـ اًتؾبة ُْلی ؿكٍىًبثٌبهبى  ّبی ثبفتعوبیتی ؿك ثلای اعـاث هٌىي  ٓلفِ ثِ هملٍى ّبی هغـٍؿُ
 

 ياژگان کلیدی
 AHPهـل  فـالت فضبیی، ،ٓلفِ ثِ هملٍىهقیبكّبی  ،یبثی هىبى عوبیتی، هٌىي

 
 ؿاًِزَی ؿوتلی هقوبكی ؿاًِیبُ ُْیـ كربیی  *
 اًتبؿیبك هقوبكی ؿاًِیبُ گلٌتبى **
 ، ؿاًِیبُ تلثیت ؿثیل ُْیـ كربییاًتبؿیبك ؿاًِىـُ هٌْـًی هقوبكی ٍ ُْلًبمی ًَیٌٌـُ هٌئَل. ***


