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 چکيده:

هطکالت هسيشيبثي دس فضب سجت ضذُ کِ تب ثِ اهشٍص ثِ هٌظَس ثْجَد ػولکشد هسيشيبثي، فضب اص جٌجِ ّبي هختلفيي هيَسد اسصييبثي    

قشاس گيشد. ثشخي اص ايي سٍش ّب ػيٌي است کِ ثِ ثشسسي کبلجذ هحيظ هي پشداصًذ ٍ گشٍّي اص ايي ضيَُ ّبي اسصيبثي رٌّيي اسيت   

ٌي هيضاى ضٌبخت ٍ احسبس اٍ دس هسيشيبثي سا هَسد تَجِ قشاس دادُ اًذ. اهب ثِ دليل ضيَُ ّبي اسصيبثي کِ ثشسسي رٌّيت ضخع يؼ

غَست گشفتِ اسيت. اييي اهيش صهيبًي کيِ ثحي         "ضٌبختي"ٍ  "کبلجذي"دس کٌبس ثشسسي  "احسبسي"هتفبٍت تَجِ کوي ثِ ثشسسي 

 طبى هي دّذ.هسيشيبثي دس هحيظ خشيذ ثِ هيبى هي آيذ ثيص اص پيص خَد سا ً

کبلجيذي،  فشضيبت پژٍّص ثش پبيِ هذل خَاًبيي اسائِ ضذُ دس هشاکض خشيذ ثِ چگًَگي استجبط هتقبثل هيبى ايي سِ دستِ )هتغيشّبي 

ضٌبختي ٍ احسبسي( اختػبظ داسد. ايي تحقيق ثب استفبدُ اص سٍش تحقيق ّوجستگي ثِ سٌجص سٍاثظ هيبى هتغيشّب هيي پيشداصد.   

کيِ ثيش پبييِ     -( Depthmap)"دپيت هي   "هَسدي ثبصاس سٌتي ضيشاص تَسظ پشسطٌبهِ ٍ ًيض هقبديش ًشم افيضاس  دس ايي خػَظ ًوًَِ 

 ثييبى هَسد سٌجص قشاس گشفتِ است. ايي تحقيق ضبهل چٌذ هشحلِ اسيت. پيا اص    -ايجبد ضذُ (Space Syntax) "ًحَ فضب"تئَسي 

 "دپيت هي   "خظ هحَسي )ساُ هستقين( اص عشيق هقبديش ًشم افيضاس  دس هشحلِ اٍل ثِ ثشسسي ٍيژگي ّبي فيضيکي ّش  هَضَع ادثيبت

پشداختِ ضذُ است. پا اص آى دس هشحلِ دٍم ثشسسي هيضاى ضٌبخت گشٍّي اص داًطجَيبى )ثِ ػٌَاى ثخطي اص هشاجؼيي ثِ ثيبصاس( اص  

ّيبي کبلجيذي ٍ ضيٌبختي هيَسد     ّب غَست گشفتِ است ٍ دس اداهِ ثِ هٌظَس اثجبت  فشضيِ پژٍّص ّوجستگي هيبى هتغيش "ساُ"ايي 

ثشسسي ٍ استجبط هيبى ايي هتغيشّب هَسد تجضيِ ٍ تحليل قشاس گشفتِ است. دس هشحلِ سَم هيضاى احسيبس ضيشکت کٌٌيذگبى دس ّيش     

هسيش سٌجيذُ ضذُ ٍ ثِ هٌظَس اثجبت ثخص ديگشي اص فشضيبت پژٍّص سٍاثظ ّوجستِ آى ثب دٍ دستِ هتغييش کبلجيذي ٍ ضيٌبختي    

ٍ ضوي ثشسسيي   است تجضيِ ٍ تحليل قشاس گشفتِ است. ثش اسبس ايي هشاحل فشضيبت تحقيق هَسد اسصيبثي قشاس گشفتِ هَسد ثشسسي ٍ

ّش فشضيِ چبسچَثي جْت اسائِ ساّکبسّبي کبلجذي دس حَصُ هَسد ًظش فشضيِ اسائِ ضذُ است. دس ًْبيت اٍلَيت ّبيي جْيت ثْجيَد   

  .ُ استضذهقبديش ضٌبختي ٍ ثْسبصي ضشايظ احسبسي ثيبى 

اسصيبثي احسبسيي هسييش ٍ   "ٍ  "اسصيبثي ضٌبختي هسيش ٍ ثيبى اٍلَيت ّب ٍ چبسچَة اسائِ ساّکبسّبي ثْجَد ضٌبخت"ثٌبثشايي پا اص 

، دس ًْبيت اٍلَيت ًْيبيي هسييشّب ثيِ هٌظيَس ثْجيَد ػولکيشد       "ثيبى اٍلَيت ّب ٍ چبسچَة اسائِ ساّکبسّي ثْسبصي ضشايظ احسبسي

 ضَد.هسيشيبثي تؼييي هي 

دس پبيبى  ثبيذ ػٌَاى ضَد کِ آًچِ کِ ًتبيج ايي سسبلِ سا اص ديگش هغبلؼبت هطبثِ هتوبيض هي کٌذ ػالٍُ ثش سٌجص ّوضهبى هسييش اص  

چيبسچَة  " تؼيييي تجييي سٍضي جْت تفکيک حَصُ ّبي تأثيشگزاس ٍ تجويغ ًتبيج آًْب ٍ سِ جٌجِ کبلجذي ٍ ضٌبختي ٍ احسبسي، 

است. ثذيي هؼٌي کيِ   "آًْب اٍلَيت ّبي اجشايي"ٍ   "ثْجَد ػولکشد هسيشيبثي اص هٌظش ضٌبختي ٍ احسبسي اسائِ ساّکبسّبي کبلجذي

پا اص اًجبم ايي سٍش اسصيبثي ثش سٍي يک هجوَػِ هسيش چٌذ ػولکشدي، هطخع هي ضيَد کيِ ّيش خيظ هحيَسي جْيت ثْجيَد        

جِ است ٍ اص چٌذ هٌظش ًيبصهٌذ تَجِ است. ثِ ػٌَاى هثيبل  هسيشيبثي ثب چِ هطکالتي دس حَصُ ّبي کبلجذي، ضٌبختي ٍ سفتبسي هَا

 :"خظ هحَسي هَسد ًظش"هطخع هي ضَد 
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