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ثؼیبسی اص هؼبئل عشاحی ؿْشی اص جولِ هیضاى تشافیک ؿْشی، خَاًبیی هؼیشّبی یکی اص هفبّیوی کِ ثِ ؿذت ثش سٍی 

احش گزاس اػت هیضاى پیَػتگی ٍ یکپبسچگی هؼیشّبی ؿْش ٍ قبثلیت دسک ٍ فْن آى ؿْشی ، ًحَُ ساّیبثی افشاد ٍ ... 

 هی ثبؿذ.

  خَاًبیی ؿْشی ثِ چِ هعٌبػت؟!

ایي عٌَاى تَػظ کَیي لیٌچ ٍاسد ادثیبت عشاحی ؿْشی ؿذ. ٍ ثذیي هعٌب هی ثبؿذ کِ هحیظ گیج کٌٌذُ ًجبؿذ، ثِ 

 .آػبى کٌذساحتی خَاًذُ ؿَد ٍ ثِ عجبست دیگش جْت یبثی سا 

 خَاًبیی فضبیی ثؼتگی داسد ثِ 

  ) عشح فضبیی ٍ دسجِ پیچیذگی آى ) داًؾ دٍ ثعذی 

 ) ثشجؼتگی عٌبصش فضبیی ) داًؾ ػِ ثعذی 
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اػتفبدُ اص تکٌیک ّبی آًبلیض ؿْشی کوک هی کٌذ تب اص ثشٍص هـکالت ًبؿی اص اؿکبالت هَجَد دس هؼیش ّب جلَگیشی 

 دس ًتیجِ ؿجکِ ؿْشی هٌبػت تشی ایجبد ؿَد.ؿَد یب هـکالت ؿشیبى ّبی ؿْشی ؿٌبػبیی ٍ ثِ حذاقل ثشػذ ٍ 

 

ّبی آًبلیضی دس عشاحی ؿْشی ، کوتش ؿٌبختِ ؿذُ ٍ هَسد ثؼیبسی اص تکٌیک هتبػفبًِ 

س ثِ هعشفی یک ایي هغلت ػعی ؿذُ اػت تب ثِ اختصبدس اػتفبدُ قشاس ًوی گیشد. 

 تکٌیک ثؼیبس پشکبسثشد ٍ تَاًب دس صهیٌِ ساّیبثی ٍ خَاًبیی ؿْشی پشداختِ ؿَد.
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 ؿْش کبسثشد سٍؽ چیذهبى فضب دس ثشسػی هیضاى خَاًبیی ٍ ساّیبثی دس

 ؿذ. اثذاعدس هذسػِ هغبلعبت هعوبسی ثبسلت داًـگبُ یَ ػی ال  1970دس دِّ  1تکٌیک چیذهبى فضب

تکٌیکی قَی اػت کِ هی تَاًذ ثشای تَصیف ٍ آًبلیض الگَّبی فضبّبی هعوبسی چِ دس هقیبع هعوبسی فضب چیذهبى 

ٍ چِ دس هقیبع ؿْشی هَسد اػتفبدُ قشاس گیشد. ٍ ػعی ثش آى داسد تب سفتبس اًؼبى ّب ٍ فعبلیت ّبی اجتوبعی سا اص 

 (Hillier,1996, MOHAMED,2012,2)دیذگبُ پیکشثٌذی فضبیی هَسد ثحج قشاس دّذ. 

 

                                                             
1 Space syntax 
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 ( O’Neill, 1991) صَست هی گیشد ٍ اٍلیي ٍ هْوتشیي ؿٌبخت فضبیی افشاد ثش هجٌبی اعالعبت تَپَلَطیکی •

 چیذهبى فضب ، سٍاثظ تَپَلَطیکی پیکشثٌذی فضبیی سا تَصیف هی کٌذ.

 

 دس تحقیق ثش آى اػبع ٍ ؿذ سیضی پبیِ لٌذى دس هیالدی  1984  ػبل دس ّبًؼَى ٍ تَػظ  ّیلیش ًظشیِ چیذهبى فضب

 دس اصلی ٍ اٍلیِ ّؼتِ فضب کِ اػت ثبٍس ایي ثش ًظشیِ ایي . هی ثبؿذ فضبیی ٍ اجتوبعی ّبی فشم ثیي استجبط ًحَُ

 ( 1389) سیؼوبًچیبى، ػبیوَى ثل ، ثبؿذ.  هی فشٌّگی ٍ اجتوبعی دادّبی سخ چگًَگی

 کٌٌذ هی تجعیت تٌگبتٌگی ساثغِ چٌبى اص ٍ اجتوبعی فضبیی ّبی فشم کِ اػت اعتقبد ایي ثش ّیلیش استجبط ّویي دس

 حشکت، اساضی، کبسثشی الگَی پخـبیؾ هبًٌذ اجتوبعی الگَّبی اص ثؼیبسی تَاًذ هی تٌْبیی ثِ ثٌذی فضبیی پیکشُ کِ

 ( 1389) ّوبى ،  .کٌذ تعشیف سا اهخبلْن ٍ هکبًیبثی هْبجشیي ؿْشی، جشائن ٍ جشم

 ّبی خصیصِ کِ ٍ غیشُ ثبفت سًگ، ؿکل، فشم، هبًٌذ فضب اص دیگش خصیصِ ّش اص ایي ًظشیِ ثیبى هی کٌذ کِ قجل

 ثیي فضبّب استجبط ًحَُ گزاسد، هی فضبّب تبحیش کشدى ًحَُ تجشثِ ثشسٍی آًچِ ثبؿٌذ، هی فضب ّش فشدی

  . ؿَد هی فضبیی یبد ثٌذی پیکشُ عٌَاى ثِ آى اص کِ ثبؿذ هی ثبیکذیگش

 

 هذلؼبصی ثشای ای سایبًِ ّبی هجوَعِ تکٌیک یک اص اػت عجبست فضب چیذهبى خالصِ عَس ثِ

ثِ  هشتجظ ٌّذػی عٌبصش ؿبهل ػیؼتوی اص آهذُ ٍجَد ثِ عَسیکِ هذل ثِ ؿْشّب ٍ ّب ػبختوبى

  . اػت ؿذُ تـکیل آى عٌبصش ػبصًذُ استجبط چگًَگی دسک ثشای ػیؼتن ایي تحلیل ٍ یکذیگش
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سٍؽ چیذهبى فضب استجبط کلیِ فضبّبی ؿْشی سا ثب یکذیگش تجضیِ ٍ تحلیل هی کٌذ ٍ ًتبیج سا ثِ صَست پبساهتشّبی 

 سیبضی ٍ گشافیکی اسائِ هی دّذ. 

  لکشد ٍ سفتبس سا دس فضبّبی ؿْشی پیؾ ثیٌی کٌذ هی تَاًٌذ دس ایجبد هذلی کِ ًحَُ عوپبساهتشّبی سیبضی

 هَسد اػتفبدُ قشاس گیشًذ. 

  تجضیِ ٍ تحلیل چیذهبى فضب اثضاس ثؼیبس هَحشی دس فشایٌذ عشاحی ؿْش هحؼَة هی دادُ ّبی گشافیکی

گشدد. ثِ ًحَی کِ تبحیش دخبلت ّبی کبلجذی دس ثبقت ؿْش ثِ صَست گشافیکی دیذُ هی ؿَد. ) عجبع 

 ( 1381صادگبى، 

 

 ّش تغییش دس ًحَُ چیذهبى فضبّب تغییشاتی سا دس ػغح کل تشتیت فضبیی ایجبد خَاّذ کشد. 

ثِ عجبستی، دس ػغح ؿْش ّش گًَِ تغییش دس ًقـِ ؿْش ) اضبفِ ٍ یب کن ؿذى یک فضب، هبًٌذ خیبثبى، فضبی ثبص ٍ... ( 

غییشاتی هی تَاًذ احتوبل ٍقَع فعبلیت ّب ٍ تغییشاتی سا دس سٍاثظ تشتیت فضبیی کل ؿْش ایجبد خَاّذ کشد. چٌیي ت

 حَادث سا دگشگَى ػبصد. 

سٍؽ تحلیل چیذهبى فضب کوک هی کٌذ تب پیبهذ تغییشات فشم کبلجذی ؿْشّب، خصَصب ؿجکِ ساُ ّب، ثش رٌّیت ٍ دس 

کلیِ فضبّبی  ًتیجِ ثش سفتبس ؿْشًٍذاى ؿٌبختِ ؿَد. ثشای ایي اهش ثب اػتفبدُ اص سٍؽ چیذهبى فضب، ًحَُ چیذُ ؿذى

 ( 1381ِ ٍ تحلیل هی گشدد. ) ّوبى، یؿْش هَجَد ثِ دًجبل ّن ) ػبختبس تشتیجی فضبّب ( تجض
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هجٌبی ایي تحقیقبت سا تـکیل هی دّذ ٍ الگَی فضبیی اص عشیق تکٌیک ّبی چیذهبى فضب ثب  2عجیعی تئَسی حشکت

 اص تحلیل پالى هحَسی فضب ) ًقـِ ی ساُ ّبی هَجَد دس هحذٍدُ ( آًبلیض هی گشدد.  3اػتفبدُ اص ًشم افضاس  دپغ هپ 

                                                             
2 Natural Movement 
3 Depthmap 
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ٍى یک هحلِ ) یب ٍاحذ ّوؼبیگی ( دس ایي ثشسػی ّب ّوچٌیي ًـبى هی دّذ کِ عالٍُ ثش ٍجَد پیَػتگی دس دس

صَستی کِ آى هحذٍدُ ثب هحذٍدُ ّبی اعشاف داسای پیَػتگی هٌبػجی ًجبؿذ، استجبط فضبیی دچبس هـکل ؿذُ ٍ یک 

 (Rismanchian,Bell,Mokhtarzadeh,2012) هحذٍدُ ایضٍلِ خَاّذ ؿذ.

 

 

 ( KUBAT, ÖZBIL, ÖZER, EKİNOĞLU ; 2012)ساُ یبثی ثش هجٌبی هیضاى پیَػتگی هؼیشّب / 

 

ایي هغبلعبت ّوچٌیي ایي حقیقت سا احجبت هی کٌذ کِ پیکشثٌذی فضبیی ؿْش ٍ الگَّبی کبسثشی صهیي، دس هیضاى ساُ 

یبثی ثشای افشاد ثؼیبس تبحیش گزاس اػت. ًتبیج تحقیقبت دس ایي صهیٌِ ّوچٌیي ًـبى هی دّذ کِ پیکشثٌذی فضبیی کلی 

  هتغیش هْوی ثشای تفؼیش سفتبس افشاد دس هحیظ ؿْشی هی ثبؿذ.  -چِ دس هقیبع هحلی ٍ چِ جْبًی  –ی ثبفت ؿْش

 (KUBAT, ÖZBIL, ÖZER, EKİNOĞLU; 2012)  

 

ایي فضبّبی عوَهی هبًٌذ ػیؼتوی حلقِ ای اص هْشُ ّب هی ثبؿٌذ کِ دس آى فضب گؼتشدُ هی ؿَد تب هْشُ ّبی ًب 

هٌظن سا فشم دّذ ٍ ثبسیک هی ؿَد تب سؿتِ ّبیی سا ایجبد کٌذ. ثِ هَاصات آى هی تَاى گفت کِ هْشُ ّب ثِ یکذیگش 

 Hillier and)ضب ثِ فضبی دیگش ٍجَد داؿتِ ثبؿذ. هلحق هی ؿًَذ تب ّوَاسُ اًتخبة ّبیی ثشای هؼیش اص یک ف
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Hanson, 1984, 90)  ثش هجٌبی ایي قیبع اص ایي ػیؼتن حلقِ ای ، دٍ ساُ ثشای ًوبیؾ هحیظ ؿْشی ثَػیلِ تٌْب

  داسد:هتوشکض ؿذى سٍی فضبی عوَهی ٍجَد 

  4چٌذ ضلعی ّبی هحذة

  5هحَسیٍ خغَط 

 

خغَعی اػت کِ توبهی اتصبالت دس دػتشع اص یک فضبی هحذة ثِ ًقـِ هحَسی ؿبهل کَتبُ تشیي ٍ ثلٌذ تشیي 

 دیگشی سا تحت پَؿؾ قشاس هی دّذ. خغَط هحَسی عَالًی تشیي دیذ ّب سا دس عَل فضب ایجبد هی کٌذ. 

 ّوچٌیي سفتبس حشکتی یک فشد سا دس فضب ًـبى هی دّذ،

ٌبثشایي خغَط هحَسی، هحیظ ؿْشی پیچیذُ سا صیشا فشد دس خظ هؼتقین حشکت هی کٌذ تب فبصلِ سا ثِ حذاقل ثشػبًذ. ث

 ػبدُ هی ػبصد ٍ ؿٌبخت فضبیی افشاد ٍ سفتبس حشکتی سا ثب یکذیگش هتصل هی کٌذ.

 

 Long ,2007) ًقـِ هحَسی اص یک ًبحیِ ؿْشی

) 

 

                                                             
4
 Convex polygon 

5 Axial line 
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دس سٍیِ چیذهبى فضب، یک ًقـِ هحَسی ثِ گشاف ّبیی تجذیل هی ؿَد کِ جبیگضیي خغَط هحَسی هی ؿًَذ. گشاف 

ّش خظ ثِ لحبػ ساثغِ آى ثب ػبیش خغَط تشػین خَاّذ ؿذ. ػپغ ثش هجٌبی گشاف ّب، ساثغِ یک فضب ثب ػبیش فضبّب 

ِ یک فضب ثب ػبیش فضبّب هشتجظ هی ؿَد هَسد تحلیل قشاس خَاّذ گشفت. اسصؽ اػبػی کِ تَصیف هی کٌذ چگًَ

 هی ثبؿذ.  6عوق کل

 

عوق کل، ثیبى کٌٌذُ تعذاد گشدؽ ّبیی اػت کِ فشد ثشای سػیذى اص یک فضب ثِ دیگشی ثبیذ اًجبم دّذ. ثِ عٌَاى 

 ًتیجِ، گشاف ّبی تَپَلَطیکی ثِ اسصؽ ّبی عذدی تشجوِ هی ؿًَذ کِ پیکشثٌذی فضب سا اًذاصُ گیشی هی کٌٌذ. ثشای

ّش فضب/ خظ، عوق کل هی تَاًذ اص هحبػجِ هتَػظ عوق دس استجبط ثب ّش فضب دس فضبی ؿْشی هحبػجِ ؿَد، کِ 

 ثیبى کٌٌذُ ٍیظگی جْبًی اػت. 

عالٍُ ثش عوق کل، ثشای ّش خظ عوق یب پلِ ّبی دیگشی ًیض هی تَاًذ هحبػجِ ؿَد کِ خبصیت هحلی سا ًـبى دّذ. 

بخصِ ّبی هحلی اػتفبدُ هی کٌٌذ. عوق هْوتشیي ؿبخصِ ثشای تَصیف سٍاثظ ثشای ثیبى ؿ 3 کلهحققبى اص عوق 

 تَپَلَطیکی ثیي فضبّب هی ثبؿذ. 

 

تحلیل کِ دس سٍؽ چیذهبى فضب ثؼیبس جبلت تَجِ هی ثبؿذ تحلیل یکپبسچگی ، پیَػتگی ٍ  ًَعػِ 

 قبثلیت فْن ثشای هؼیشّب هی ثبؿذ.

 

 

                                                             
6 Total depth 
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 :هی ؿَد سٍؽ آًبلیض ثِ عَس کلی اص دٍ ثخؾ تـکیل 

 ُتْیِ ٍ تشػین ًقـِ هحَسی هحذٍد 

 ُتحلیل ًقـِ ّب اص ٍضعیت ػبختبس هَجَد هحذٍد 

 

 . تْیِ هی ؿَدهحذٍدُ، دس اثتذا ًقـِ هحَسی اص هحذٍدُ  ثشای اػتفبدُ اص ًقـِ ّب دس تحلیل

 -ًقـِ هحَسی ثب فشهت دی

 )ًگبسًذُ(اف اص هحذٍدُ  -ایکغ

 

ػپغ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس دپغ هپ ػِ دػتِ آًبلیض اص ایي هحذٍدُ اًجبم ؿذُ ٍ ؿبخص ّبی ّوپیًَذی دس ایي 

 هحذٍدُ ثِ دػت آهذُ اػت. 
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 ایي تحلیل ّب ؿبهل ثشسػی ّبی صیش هی ثبؿذ :

 9ٍ هحلی 8دس دٍ هقیبع فشا هحلی 7ؿبخص ّبی یکپبسچگی 

 10ؿبخص پیَػتگی 

  11فْنؿبخص قبثلیت 

 

 یکپبسچگی ؿبخص

ثِ هٌظَس ثشسػی هیضاى یکپبسچگی هؼیشّب 

دس هحذٍدُ ، کیفیتی کِ ساّیبثی سا تب حذ 

 ...صیبدی تحت تبحیش قشاس هی دّذ

آًبلیض دس دٍ هقیبع فشاهحلی ٍ هحلی اًجبم 

 هی ؿَد.

یکپبسچگی هعیبسی ثشای دػتشػی اػت. 

ایي هعیبس ًـبى دٌّذُ ی آى اػت کِ 

هؼیش تب چِ اًذاصُ یکپبسچِ یب جذا 

افتبدُ اص یک ػیؼتن ثِ عٌَاى یک 

 کل اػت. 

                                                             
7 Integration 
8
 Global integration 

9 Local integration 
10

 Connectivity 
11 Intelligibility 
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 ّش چقذس کِ اسصؽ یکپبسچگی یک خظ ثبالتش ثبؿذ، ثِ آى هعٌبػت کِ دػتشػی آى دس ػیؼتن ثبالتش اػت. 

 

ٍ دس ًتیجِ دػتشػی ثبالتش ٍ سًگ ّبی چگی ثبال دسجِ یکپبسدس تحلیل اًجبم ؿذُ خغَط ثب سًگ ّبی گشم ًـبى دٌّذُ 

 ٍ دس ًتیجِ هیضاى دػتشػی پبییي تشی سا ًـبى هی دّذ. دسجِ یکپبسچگی پبییي ػشد 

 

اص آًجبیی کِ هحَسّبی ثب اسصؽ یکپبسچگی ثبالتش ، دس دػتشع تشیي هؼیشّب ثشای ساّیبثی دس هحذٍدُ 

یي هؼیشّب ثشای افشاد دس هحذٍدُ ثیـتش اص ػبیش هؼیشّب هی هی تَاى گفت کِ احتوبل اػتفبدُ اص اخَاٌّذ ثَد ، 

 ثبؿذ.
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 ؿبخص پیَػتگی

ثب تَجِ ثِ هغبلعبت اًجبم ؿذُ دس ایي پظٍّؾ هی تَاى گفت کِ پیَػتگی هعیبسی هحلی هی ثبؿذ، صیشا تٌْب ساثغِ 

 ی ثیي فضب ٍ ّوؼبیِ ّبی ثالفصلؾ سا هَسد ثشسػی قشاس هی دّذ.
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  قبثلیت فْنؿبخص 

قَی ثیي اعالعبت هحلی ٍ فشاهحلی ثبعج هی ؿَد تب افشاد ثِ ساحتی پیکشثٌذی کلی فضبیی سا دس رّي خَد  استجبط

 ؿکل دٌّذ. 

ّوچٌیي صهبًی کِ اعالعبت دٍ ؿبخصِ پیَػتگی ٍ یکپبسچگی ًؼجت ثِ ّن ثشسػی ؿَد، قبثلیت دسک هؼیشّب 

 تَػظ ػبکٌیي هـخص خَاّذ ؿذ. 

یش ثِ آى هعٌب هی ثبؿذ کِ افشاد ػبختبس کلی آى هحذٍدُ سا ثْتش ادساک ًوَدُ ٍ ثبال ثَدى ایي ؿبخص دس هَسد یک هؼ

 ثِ ٌّگبم ساّیبثی دچبس هـکل ًخَاٌّذ ؿذ.

دس ایي ثشسػی هؼیشّبی ثب قبثلیت فْن ثبال ؿٌبػبیی ؿذُ اًذ. دس ایي هؼیشّب افشاد ثِ ساحتی هی تَاًٌذ پیکشثٌذی کلی 

گزاسی ٍ تعشیف هـخص هؼیشّب ٍ ٍجَد ًـبًِ ّبی ؿبخص دس ایي هؼیشّب فضبیی سا دس رّي خَد ؿکل دٌّذ . ًبه

 ثبعج افضایؾ قبثلیت فْن هؼیش ؿذُ اػت.

 0.210897 1.26815

0

45 R² = 0.0602356

Integration [HH]
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یي هی تَاًذ دس تشکیت ثب ػبیش سٍؽ ّبی کیفی ٍ کوی آًبلیضی هبًٌذ آًبلیضی چیذهبى فضب ّوچٌسٍؽ 

ایي صَست ًتبیج ثِ دػت دس  سد اػتفبدُ قشاس گیشد.هتَد تحلیل ًقـِ ّبی رٌّی افشاد )اپلیبسد( هَ

 آهذُ هلوَع تش ٍ تغجیق ثخـی آًْب آػبى تش خَاّذ ثَد.
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تکٌیک ّبی آًبلیضی دس ؿْشػبصی اسصًذُ ثَدُ ٍ گبهی ّش چٌذ کَچک دس ؿٌبػبًذى اّویت  کِ ایي هغلتسم اهیذٍا

 ذ.ثبؿٍ ثَیظُ ثشًبهِ سیضی ٍ عشاحی ؿْشی 

 

 تـکش اص تَجِ ؿوبثب 

 تشاؿی / کبسؿٌبع اسؿذ عشاحی ؿْشی داًـگبُ ٌّش تْشاىهٌب 

 

 

 : ثب ًگبسًذُ دس هیبى ثگزاسیذ لگشاماص عشیق ایویل یب آیذی ت ات خَد ساپیـٌْبداًتقبد ٍ ّشگًَِ 
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