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هگبهبلّب ثِفٌَاى گًَِای اص هگبدشٍطُ دس قبلت دذیذُای ًَؽَْس دس کالىؿهْشّبی ایهشاى ثهِػهشفز دس حهبل گؼهششؽ ّؼهشٌذ .دس ادثیهبر
ؿْشػبصی ػْبى ًقذّبی ثؼیبسی ثِ ثقذ سٍیِای ایي دشٍطُّب ٍاسد ؿذُ اػز کِ فوذسبً ثش فلل ؿکلگیشی ایيگًَِ سَػقِّب ،اطهشار ًبؿهی اص
آىّب ٍ فلل هَفقیز ٍ ؿکؼز آىّب دس ثقذ سٍیِای سأکیذ داؿشِاًذ .آًچِ دس هیبى دظٍّؾّبی دیـیي فوذسبً هغفَل هبًذُ اػز ،سَػِ ثِ ثقهذ
هحشَایی هگبدشٍطُّب اػز .ثب دزیشؽ ًقذّبی ٍاسد ثش ثقذ سٍیِای هگبهبلّب ٍ سَػِ ثِ ایي ًکشِ کِ ثؼیبسی اص ؿْشًٍذاى ًیبصّهبی وهَد سا دس
ػغَح گًَبگَى ثب سػَؿ ثِ ایيگًَِ دشٍطُّب هشسفـ هیػبصًذ ،لضٍم اسصیبثی ثقذ هحشَایی هگبهبلّب هـهخق ههیگهشددّ .هذ هقبلهِ اسصیهبثی
هشغیشّبی فضبیی ػبصًذُ ثقذ هحشَایی هگبهبلّب دس دٍ ًوًَِ هَسدهغبلقِ "اسگ ػْبىًوب" ٍ "ػیشی ػٌشش" دس کالىؿْش اكفْبى اػهز سهب اص
ایي عشیق فَاهل ٍ هشغیشّبی هإطش ثش هَفقیز یب ؿکؼز ایيگًَِ دشٍطُّب دس ثقذ هحشَایی هـخق گهشدد .ثهذیي هٌؾهَس  20هشغیهش کیفیهز
فضبیی فضبّبی فوَهی دس قبلت دشػـٌبهِ (عیف لیکشر  5سبیی) سَػظ ً 120فش اص کبسثشاى فضبی ّشیک اص هگبهبلّب (ً 240فش دسهؼوهَؿ)
هَسد اسصیبثی قشاسگشفشِاًذ .دادُّبی حبكل اص دشػـٌبهِ ثب اػشفبدُ اص هذل  F’ANPسحلیلؿذُاًذ .یبفشِّبی هقبلِ ًـهبى ههیدّهذ کهِ دهٌغ
فبهل "آػبیؾ ٍ ساحشی کبسثشاى فضبی هگبهبل"" ،ػشصًذگی فضبی هگبهبل"" ،وَاًبیی ٍ دػششػی فضهبی هگبههبل"" ،اهکبًهبر هحیغهی"
ٍ"سقبهالر اػشوبفی" ٍ چْبس فبهل "َّیز ٍ کیفیبر ثلشی فضبی هگبهبل"" ،آػبیؾ ٍ ساحشی کبسثشاى فضبی هگبهبل"" ،اهکبًبر هحیغهی
ٍ وذهبسی" ٍ "ػشصًذگی ٍ وَاًبیی" ثِ سشسیت ثقذ هحشَایی دشٍطُ هگبهبل ػیشی ػٌشش ٍ اسگ ػْبىًوب سا ؿکل ههیدٌّهذ .دهٌغ هشغیهشی کهِ
ثیـششیي اهشیبص سضبیشوٌذی اص ػَی کبسثشاى فضب سا دس هگبدشٍطُ هَفق (ػیشی ػٌشش) کؼت ًوَدُاًذ فجبسراًهذ اص" :اهکهبى ثشقهشاسی سقهبهالر
اػشوبفی دس فضبی هگبهبل"" ،اهٌیز فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى"" ،حغ سقلهق ًؼهجز ثهِ فضهبی هگبههبل"" ،سٌهَؿ فقهبلیشی دس
کبسثشیّبی هگبهبل" ٍ "ایوٌی فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى" .دبییي ثَدى هیضاى هشغیشّبی هزکَس دس اسگ ػْبىًوب دس کٌبس ٍضهقیز
ًبهٌبػت ػبیش هشغیشّب هیسَاًذ اص فلل ؿکؼز ایي دشٍطُ اص دیذگبُ کبسثشاى فضب ثبؿذ.
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خاستگاٌ ي وًع وگاٌ بٍ مگاپريژٌَا
هگبدشٍطُّب ًِ ،دس هقٌبی اهشٍصی آىّب ،ثلکِ ثب کبسکشدّب ٍ فولکشدّبی دیگش ،سیـِ دس سبسیخ دٍساى ثبػشبى داسًذ .اٍلیي ًوًَِّبی هگبدشٍطُ دس
قبلت ایذُ ؿْش ثِهظبثِ ػبوشوبى دس هقوبسی ٍ ؿْشػبصی ؿکل گشفز .دس ایي هَسد هیسَاى ثِ قلش-ؿْش دیَکلشیبى اهذشاسَس سٍم اؿبسُ ًوهَد.
دس عَل سبسیخ اص دٍساى ثبػشبى سب دٍساى هقبكش ،ثٌب ثِ ؿشایظ ،سَػِ ثِ ایذُ کالىدیکشگشایی ٍ هگهبدشٍطُّهب دس هقوهبسی ٍ ؿْشػهبصی ػْهبى
حضَس داسد .اهب ًقغِ فغف سَػِ ثِ ایي ایذُ سا هیسَاى دس سبسیخ هقبكش ػؼشؼَ ًوَد .ػشقِ سَػِ ثِ ایي ایذُ دس دٍساى هقبكش ،دغ اص ػٌه
ػْبًی دٍم ؿکل گشفز .دسػز صهبًی کِ ػکًَشگبُّبی اًؼبًی-ثِ ولَف ؿْشّب -ثب ثحشاى کوجَد هؼکي ،کوجَد صهیي ٍ سؿذ ثهیسٍیهِ ٍ
دشاکٌذُ هَاػِ ؿذُ ثَدًذ (ثحشیٌی ٍ دیگشاى .)129:1388 ،دس هَسد ٍاطُ هگبدشٍطُ دس ٍّلِ اٍل آًچِ حبئض اّویز اػز هقٌبی ٍاطُ "هگب" ثَدُ
کِ ثِ هقٌی گؼششدُ ،ثضسگ ،دٌْبٍس ،ثبال ،ثلٌذقبهز ،سَاًب اػز .ثِفٌَاى یک ٍاحذ فلوی ٍ فٌی اًذاصُگیشی "هگهب" ثهِعهَس وهبف ثهِ هقٌهبی
یکهیلیَى اػز .ثب ًگبّی اقشلبدی ثِ ایي ٍاطُ هیسَاى ٍاطُ هشکت "هگبدشٍطُ" سا ثِ دشٍطُّبی هیلیَى دالسی (یب یَسٍ ،دًَذ ٍ غیشُ) اعهال
ًوَد ( .)Flyvbjerg, 2014دس فشٌّ ٍاطگبى هبسیبم ٍثؼشش ،اٍلیي صهبى ثِکبسگیشی ٍاطُ هشکت "هگبدشٍطُ" ػبل  1976قیذؿذُ اػز .قجهل
اص ایي سبسیخ ٍاطُ "هگب" دس ػبل  1968دس ٍاطُ هشکت "هگبػیشی" ثِ کبس گشفشِؿذُ ثَد .دغ اص ػبل  1982اص ٍاطُ "هگب" دس اثشهذای ٍاطگهبى
هشکجی کِ هفَْم "ثؼیبس ثضسگ" سا دس وَد ػبیدادُاًذ ،قشاس گشفز .هگبدشٍطُّب دس ثؼشش کالىؿْشّبی اههشٍصی ثهیؾ اص ّهش صههبى دیگهشی
هـبّذُ هی ؿًَذ .ایي اهش هَػت گشدیذُ اػز سب اًذیـوٌذاى حَصُ هقوبسی ٍ ؿْشػبصی اص صٍایبی گًَبگَى ثِ ایي دذیذُ ؿهْشی ًگهبُ کٌٌهذ.
ًؾشیبر هحققبى دسثبسُ هگبدشٍطُّبی ؿْشی سا هیسَاى ثِ ػِ دػشِ عجقِثٌذی ًوَد (:)Jia et al,2011
1
 سَػِ ثِ هـخلبر ػبصُای دشٍطُّب؛ کِ دس ایي دػشِ ثِ هگبدشٍطُّب ثِفٌَاى یک دشٍطُ ػبوشوبًی ًگبُ هیکٌٌذ.
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هگبهبلّب گًَِای اص هگبدشٍطُّب ّؼشٌذ کِ دس چٌذ دِّ اویش سَاًؼشِاًذ اثقبد هخشلف صًذگی ؿْشًٍذاى دس کالىؿْشّب سا سحز سأطیش وَد قهشاس
دٌّذّ .ویي اهش لضٍم اسصیبثی هگبهبل ثِفٌَاى دذیذُای ؿْشی سا ًوبیبى هیػبصد .سهبکٌَى هغبلقهبر ثؼهیبسی دس حهَصُ هگهبدشٍطُّهب كهَسر
دزیشفشِ اػز کِ فوذسبً ثش اثقبد سٍیِای ایي دذیذُ ؿْشی سأکیذ داؿشِاًذ .سأهیي هبلی ،اسصیبثی اطشار ،سیؼکدزیشیً ،حَُ هـهبسکز ریًفقهبى،
سیذَلَطی ػبصُای ،اسسجبط ثب ػْبًیؿذى ٍ ًؾبم ػشهبیِداسی چبسچَة اكلی هغبلقبر ؿْشػهبصی ٍ هقوهبسی دس حهَصُ هگهبدشٍطُّهب سا ؿهکل
دادُاًذ .ػَیِّبی اًشقبدی ثؼیبسی ًؼجز ثِ هگبهبلّب ٍػَد داسد کِ فوذسبً ثِ دلیل سأطیشار ػَ اقشلبدی ٍ اػشوبفی ایيگًَِ اص هگبدشٍطُّب ثش
کیفیز صًذگی ؿْشًٍذاى ارفبى ؿذُاًذ .اًشقبد ًؼجز ثِ ایي دذیذُ ؿْشی اهشی اػز الصم اهب دس کٌبس ایي هَضَؿ آًچِ هگبهبلّب ثِفٌَاى ًَؿ
ػذیذی اص فضبّبی فوَهی فشاّن آٍسدُ اًذ ًجبیذ فشاهَؽ گشددً .قذ ایيگًَِ اص فضبی فوَهی ػبیگبُ اسصؿوٌذی داسد اهب ثشسػی ٍیظگهیّهبی
هحشَایی ایيگًَِ دشٍطُّب ًیض حبئض اّویز اػز .ثِ ًؾش هیسػذ کِ دس ادثیبر ًؾشی ؿْشػبصی دس حَصُ هگبهبلّب کوشش سهَػْی ثهِ کیفیهبر
فضبیی فضبّبی فوَهی ٍ آطبس آىّب دس هَفقیز ٍ یب ؿکؼز هگبهبلّب ؿذُ اػز.
اگش حضَس هگبهبلّب ثِفٌَاى یک دذیذُ ؿْشی ًَیي دس ثؼشش ؿْشّب دزیشفشِ ؿَد ،آًچِ هیثبیؼز هَسد اسصیبثی قشاس گیهشد ًهِ كهشفبً اطهشار
ًبؿی اصایيگًَِ سَػقِّب ٍ یب ثِعَسکلی اثقبد سٍیِای آى ثلکِ کیفیبر فضبیی آىّب ثِفٌَاى ًَؿ ػذیذی اص فضهبّبی فوهَهی اػهز .چشاکهِ
هگبهبلّب ًـبى دادُاًذ کِ قذسر ػبرثِ ثؼیبسی دس ػزة اقـبس هخشلف ػبهقِ ثِ وَد داؿشِاًذ .ثٌبثشایي دشداوشي ثِ ایي هَضَؿ کِ چِ کیفیبر
فضبیی ثیؾ اص ّش چیض هیسَاًذ ثش هَفقیز ٍ یب فذم هَفقیز هگبهبلّب سأطیشگزاس ثبؿذ ،حبئض اّویز اػز.
ثِ فبكلِ چٌذ ػبل دس کالىؿْش اكفْبى دٍ دشٍطُ هگبهبل ػیشی ػٌشش ٍ اسگ ػْبىًوب احذاص ؿذًذ .هـبّذار ًـبى هیدّذ کِ اقجبل ػهیشی
ػٌشش دس ػزة ؿْشًٍذاى ثِ وَد ثیؾ اص اسگ ػْبىًوب ثَدُ اػز .حبل ػإال اػبػی آى اػز کِ کیفیز فضبیی دس دٍ هگبهبل ػیشی ػهٌشش ٍ
اسگ ػْبىًوب اص دیذگبُ کبسثشاى فضب ثیؾ اص ّش چیض سحز سأطیش چِ فَاهلی اػز ٍ اقجبل ػیشی ػٌشش ًؼجز ثِ اسگ ػْبىًوهب ثهٍِاػهغِ چهِ
کیفیزّبی فضبیی ثَدُ اػز؟ ثش ایي اػبع دس ایي هقبلِ اثشذا ادثیبر ًؾشی هشسجظ ثب وبػشگبُ هگهبدشٍطُّهبً ،هَؿ ًگهبُ ثهِ آىّهب ،سقهبسیف
اسائِؿذُ ثشای آىّب ،دالیل هَفقیز ٍ ؿکؼز هگبهبلّبٍ ،یظگیّبی ثبسص آىّب ٍ کیفیبر فضبیی فضبّبی ؿْشی هَفق هَسد ثحض قشاسگشفشِ
اػز .ػْز کبسثؼز هذل هفَْهی ٍ هذل سحلیلی هقبلِ اص سٍؽ اسصیبثی چٌذ هقیبسُ  F’ANPاػشفبدُ ؿذُ اػز .ثب اػشفبدُ اص ایي سٍؽ ٍ ثش
هجٌبی  20هشغیش کیفیز فضبییٍ ،ضقیز هشغیشّبی فضبیی دس هگبهبلّبی ػیشی ػٌشش ٍ اسگ ػْبىًوب هَسد اسصیبثی قشاسگشفشِ ٍ هـخقؿهذُ
اػز کِ کذام کیفیبر فضبیی دس هَفقیز ٍ یب ؿکؼز ّش دٍ هگبهبل ثیـششیي سأطیش سا داؿشِاًذ.

سنجش تطبیقی کیفیات فضایی مگامالها از دیدگاه کاربران فضا (مطالعه موردی :مگاپروژه سیتی سنتر و ارگ جهاننما در کالنشهر اصفهان)

 سَػِ ثِ ساثغِ هگبدشٍطُّب ثب ػشیبى ػْبًیؿذى؛ هحققبًی کِ ایي ًؾشیبر سا ثیبى کشدُاًذ ثِ ًقؾ هْهن هگهبدشٍطُّهب دس سغییهشار
حبكل اص ػْبًیؿذى ثٍِاػغِ سقشیف هگبدشٍطُّب دس قلوشٍ ػْبًی اؿبسُ هیکٌٌذ.
 سَػِ ثِ یبدگیشی اص هگبدشٍطُّب اص ػٌجِ ػیبػی ٍ اقشلبدی.
اُسٍئِشب ٍ فبیٌـشبیي ًؼل ػذیذ هگبدشٍطُّب سا ؿبهل یک یب چٌذ هَسد اص هَاسد صیش هیداًٌذ (:)Orueta & Fainstein,2009
2
 ثبصآفشیٌی آثکٌبسّب
 ثبصػبصی ٍ احیب هٌبعق فشػَدُ ؿْشی یب هٌبعق كٌقشی ثالاػشفبدُ
 ػبوز صیشػبوز حولًٍقل ػذیذ یب سَػقِ صیشػبوزّبی هَػَد
ًَ ػبصی ًَاحی سبسیخی ؿْش
ًَؿ ًگبُ ثِ هگبدشٍطُّب هَػت ؿذُ اػز سب سقبسیف هخشلفی اص ایيچٌیي دشٍطُّبیی حبكل گشدد .ػْز دیـجشد ّذ هقبلِ الصم اػز سب ثب ایي
سقبسیف آؿٌب ؿذُ ٍ صٍایبیی کِ ایي سقبسیف اص آى غبفل ؿذُاًذ سا اػشخشاع ًوَد.
تؼاریف مرتبط با مگاپريژٌَا
اصآًؼبکِ ًگبُ اًذیـوٌذاى ثِ هگبدشٍطُّب اص صٍایبی هخشلفی ثَدُ اػزّ ،ش یک اص ایي اًذیـوٌذاى ایي دذیذُ ؿْشی سا ثِ گًَِ هشفبٍسی سقشیف
ًوَدُاًذ .ػذٍل صیش ثیبًگش هؼوَفِ سقبسیفی اػز کِ اص هگبدشٍطُّب حبكلؿذُ اػز .دس ایي ػذٍل سالؽ ؿذُ سب ًقهبط ؿهبوق ّهش سقشیهف
ثِكَسر هؼضا اسائِ گشدد.
ػذٍل  -1سقشیف هگبدشٍطُ ٍ ًقبط ؿبوق سقبسیف اص دیذگبُ اًذیـوٌذاى حَصُ هغبلقبر هگبدشٍطُ

اًذیـوٌذاى

سقشیف

FHWA,2000

ّ ضیٌِ قبثلسَػِ
 هذیشیز فقبل

Jia et al.,
2011

هگبدشٍطُّب ؿبهل فٌّبٍسی دیـشفشِ ،صهبى ػبوز عهَالًی ٍ ّضیٌهِ ًگْهذاسی ٍ اػهشای ثهبال
ّؼشٌذ.

Schön, 1983

هگبدشٍطُّب فقظ ًؼخِّبی ثضسگسش اص دشٍطُّبی کَچک ًیؼشٌذ ،ثلکِ ًؼلی کبهالً هشفبٍر اص
دشٍطُّب ثب سَػِ ثِ ػغح آسصٍّب ،هـبسکز ریًفقبىّ ،ذایزکٌٌذُّب ثَدُ کِ ثؼیبس دیچیهذُ ٍ
سأطیشگزاس اػز.

 فؾوز ٍ ثضسگی
 ػغح هـبسکز ریًفقبى
 دیچیذگی

Flyvbjerg,
2007

دشٍطُّبی صیشػبوشی کِ هبّیشبً ثِ دلیل افق صهبًی ثلٌذهذر ٍ دیچیذگی ػبوشبسی سیؼک آٍس
ّؼشٌذ؛ فشایٌذ سلوین ػبصی ٍ ثشًبهِسیضی آىّب ،ثبصیگشاى هشقذد ٍ ثهب سوهبیالر هشقهبسم سا
دسثش هیگیشد.






Marvijick et
al., 2008

هگبدشٍطُّب ؿبهل فٌبكش ثب ًَآٍسی فٌّبٍساًِ ّوشاُ ثب سیؼک ثبال ّؼشٌذ ٍ ثب هٌبقـِ ،سشدیهذ ٍ
ّوکبسی ضقیف ثیي ؿشکب سَكیف هیگشدًذ.

ًَ آٍسی ثبال
 فٌّبٍسی ثبال
 سیؼکدزیشی

 فٌبٍسی
 صهبى
ّ ضیٌِ

افق صهبًی ثلٌذهذر
دیچیذگی ػبوشبس
سیؼک آٍسی
ٍػَد ثبصیگشاى هشقذد
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دشٍطُّبی صیشػبوشی ،سؼبسسی ،وذهبسی ثضسگهقیبع ،ثب ّضیٌِّبی کالى ٍ ػغح اطشگزاسی ٍػیـ کِ هیسَاًٌذ دس ػغح ؿْش ٍ یب فهشا ؿهْشی
فولکشد داؿشِ ثبؿٌذ سا هگبدشٍطُّبی ؿْشی هیسَاى ًبهیذ .هگبدشٍطُّبی ؿْشی ثِ ایي دلیل هگبدشٍطُ وَاًذُ هیؿًَذ کِ هیسَاًٌذ هٌؼش ثهِ
سغییشار ٍػیـ ،ثلٌذهذر یب ؿبولی دس َّیز ،ػبوز اقشلبدی ٍ اػشوبفیً ،قؾ ٍ فولکشد ؿْش ؿًَذ .هفَْم هگهبدشٍطُ دس ًؾهش فهَامٍ ،ػهِ
فؾوز ٍ گؼششدگی آى اصًؾش هقیبع فیضیکی ،صهبًی ،هبلی ،رٌّی ٍ ثبصسبةّبی ٍػیـ یهک دهشٍطُ هـهخق ػهبوشوبًی (ؿهبهل دهشٍطُّهبی
صیشثٌبیی ،ػبوشوبًی ،وذهبسی ،سَػقِ هحیغی ًؾیش دبسکّب) اػز .ثِ ّویي سشسیت ،هگبدشٍطُ ،هیسَاًذ هشـکل اص هؼوَفِای اص دشٍطُّهبی دس
اسسجبط ثب یکذیگش ثبؿذ کِ هقوَالً سحز یک عشح ٍ ثشًبهِ هـخق سقشیف هیؿًَذ.

شماره سیوششم /سال دهم /تابستان 1400

Capka,2004

دشٍطُّبی گشاىقیوشی کِ ًیبص ثِ هذیشیز فقبلیزّبی هشقهذدّ ،هنصههبى ٍ دیچیهذُ داسًهذ سهب
ثشًبهِ دؿَاس ٍ ثَدػِ هحذٍد سا حفؼ کٌٌذ.

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2023-01-09

 ثضسگی ٍ فؾوز
ّ ضیٌِّبی قبثلسَػِ
 سأطیشگزاسی ثش فوَم ٍ هٌبفـ ػیبػی

مطالعات محیطی هفت حصار

3

دشٍطُّبی صیش ثٌبیی ثضسگ ٍ هْن کِ ثیؾ اص یهک هیلیهبسد دالس ّضیٌهِ داسد .دهشٍطُّهبی ثهب
ّضیٌِ قبثلسَػِ کِ ػغح ثبالیی اص سَػِ فوَم یب هٌبفـ ػیبػی سا ثِ دلیل اطهشار هؼهشقین ٍ
غیشهؼشقین ثش سٍی ػبهقِ ،هحیظ صًذگی ٍ ثَدػِ دٍلز ػزة هیکٌذ.

ًقبط ؿبوق

محمدرضا غالمی گوهره ،محمدجواد نوری ،آمنه بختیار نصرآبادی

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره سیوششم /سال دهم /تابستان 1400
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ثب سَػِ ثِ عیف ٍػیـ گًَِّبی هگبدشٍطُ ثِ ًؾش هیسػذ ّشکذام ثب سَػِ ثِ ٍیظگیّبی هٌحلشثِفشد وَد فلل هَفقیز ٍ یهب فهذم هَفقیهز
هشفبٍسی داؿشِ ثبؿٌذ کِ هی ثبیؼز ثِ فشاوَس هَسد اسصیبثی قشاس گیشد .ثب سَػِ ثِ ّذ هقبلِ کِ اسصیبثی ٍ ؿٌبوز دالیل ؿکؼز ٍ یب هَفقیهز
ًَؿ وبكی اص هگبدشٍطُّب یقٌی هگبهبلّبػز ،الصم اػز قجل اص ٍسٍد ثِ ایي ثحض وألّبی هَػَد دس هغبلقبر دیـیي هشسجظ ثب ایهي هَضهَؿ
ثشسػی گشدد.
مگامال؛ گًوٍای از مگاپريژٌَا
دیـیٌِ هگبهبلّب ثِ دِّ  50هیالدی ،صهبًی کِ سوشکض ثش سٍی ثحضّبی اقشلبدی دس هشاکض ؿْشی ثَد ،ثشهیگشدد .دس آى صهبى هگبهبلّهب دس
قبهز ًَؿ ػذیذی اص ثبصاسّب دس ؿْشّب حضَس یبفشٌذ ( .)Southworth, 2005: 2دس اٍایل دِّ  80هیالدی هگبهبلّب ثِعهَس کبههل سَػهقِ
یبفشٌذ .ایي هکبىّب فوذسبً ثٍِاػغِ ثضسگیِ هقیبع ٍ دیچیذگی دس قبلت ًَفی اص هشاکض هٌغقِای ٍ یب فشا هٌغقِای دػشِثٌذی هیؿًَذ (آّهَس ٍ
دیگشاى .)1391،هفَْم وشیذ -ػشگشهی ثِ ثبصدیذکٌٌذگبى سؼشثِای ػذیذ اص وشیذ کشدى سا اسائِ هیدّذ کِ ایي هفَْم دس هگبهبلّب سؼلی هی
یبثذ .سؼشثِای کِ ؿبهل دبسکّبی سفشیحی ،صهیيّبی گلف ،آثـبسّب ،آثضیداىّب ٍ صههیيّهبی ثهبصی کَدکهبى ٍ دیگهش ػبرثهِّهب ههیؿهَد
( .)Raluca DRIDEA et all, 2016دسٍاقـ هگبهبلّب هکبىّبیی ثشای وشیذ ،ػشگشهی ٍ سفشیح ّؼشٌذ کِ هیسَاًٌذ ثِفٌَاى هکبىّهبی
اػشوبفی ٍ سَسیؼشی فول ًوبیٌذ ٍ اثقبد اػشوبفی ٍ اقشلبدی ؿْش سا سحز سأطیش وَد قشاس دٌّذ (آَّس ٍ دیگشاى.)1391 ،
هگبهبلّب ّوچٌیي هیسَاًٌذ فَاهل فشٌّگی ٍ اػشوبفی سا سحز سأطیش قشاس دٌّذ ٍ دس هقیبع ثیيالوللی فول ًوبیٌذ .دس ایي هحیظّهب فَاههل
صیبدی ٍػَد داسد کِ ثش سٍی سفشبس هـششیبى سأطیش هیگزاسد .ایي فَاهل ؿبهل :وذهبر هشاقجز اص هـهششیبى ،فهشم ٍ ؽهبّش ،فَاههل سجلیغهبسی ٍ
سً ّبی ثِکبسسفشِ دس هحیظ ،كذا ٍ هَػیقی ،دػششػی ٍّ ...ؼشٌذ ( .)Raluca DRIDEA et all, 2016فالٍُ ثش هَاسد ههزکَس یکهی اص
هْوششیي سبطیشاسی کِ هگبهبلّب ثش ػبوشبس اقشلبدی ٍ اػشوبفی ؿْشّب هیگزاسًذ ،ایؼبد اوشالل دس فقبلیز وشدُفشٍؿیّبػز .وشدُفشٍؿیّهب
ثخؾ هْوی اص سفبُ اقشلبدی ٍ اػشوبفی ػبهقِ سا ؿکل دادُ ٍ ثِ هشدم اًشخبةّبی هخشلف ٍ وذهبر اسائِ ههیدٌّهذ (.)Ligthelm, 2008
دس ثؼیبسی اص کـَس ّبی دًیب ،وشدُ فشٍؿی ّب ثِفٌَاى ثضسگششیي كٌقز اص لحبػ هـبسکز دس سَلیذ ًبوبلق داولی ( )GDPثِ حؼبة هیآیٌذ
( .)Shanmuganandavadivel,2016سغییش اص وشدُ فشٍؿی ثِ هگبهبل ( ثِفٌَاى ًوهبد ػْهبًی ؿهذى ٍ هذسًیضاػهیَى( Abdelghani,
 )2013ثِ ًحَی ثَد کِ یک دبساداین اػشوبفی اص سَلیذ ٍ کبس ثِ هلش ٍ فشاغز هٌشقل گشدیذ(آَّس .)1391 ،هلش اًجَُ ٍ هلهش گشایهی،
فشاغز سا سـکیل دادُ کِ ایي اهش دس هگبهبل ّب هْیب گشدیذُ اػز(  .)Timothy,2005ؽَْس هشاکض وشیذ ثِ فلز سَػقِ ػشهبیِ گزاسی ّبی
وبسػی ،سغییش سفشبس هلش کٌٌذگبى ،گؼششؽ صیش ػبوز ّب(ثِ ٍیظُ حولًٍقل) ٍ ...اػز .آىّب ًِسٌْب ػبوشبس وشدُ فشٍؿی ّب ثلکِ سفشبس ّبی
هلشفی سا سحز سأطیش قشاس دادُ اًذ( .)Abdelghani, 2013ثؼیبسی اص هغبلقبر اًؼبم ؿذُ ثش سٍی وشدُ فشٍؿی دس ؿْشّبی اسٍدبیی ًـهبى
هیدّذ کِ هگبهبل ّب سأطیش صیبدی ثش هغبصُ ّبی وشدُ فشٍؿی ػٌشی دس هشاکض ؿْش داسًذ .ثؼیبسی اص ایي فشٍؿگبُ ّب ثؼشِ ؿذُ اًذ صیهشا قهبدس
ثِ سقبثز ثب ثبصاس ّبی غَل دیکش ًیؼشٌذ ( .)Ibidدالیل فوذُ ػزة هـششیبى ثِ هگبهبل ّب ؿبهل :سَػِ ٍیظُ ثِ هـششیبى ،قیوز ّبی هٌبػت،
اػشفبدُ اص کبالّبی ثشًذٍ ،ػَد فضبّبی هٌبػت ثشای وشیذ ،فشاّن ثَدى سقذاد صیهبدی اص یهک کهبال ٍ دػششػهی هٌبػهت ثهِ اًجهبس ٍ ...اػهز
( .)Shanmuganandavadivel, 2016هگبهبل ّب ثِ دًجبل اًشقبل هشدم اص هشکض ؿْش ثِ ػَی وَد ّؼشٌذ ٍ هشدم سا ثهِ ػهبی حضهَس دس
ویبثأىّب ثشای ّویـِ دس وَد ًگِ هیذاسًذ ٍ ایي اهش ػجت سقلیل قذسر اقشلبدی دسٍى ؿْش هیگشدد.
پیطیىٍ مطالؼات در حًزٌ مًفقیت ي یا ضکست مگاپريژٌَا
ػذٍل دٍ ،حبٍی هؼوَفِای اص کلیذیسشیي هغبلقبسی اػز کِ دس حَصُ هگبدشٍطُّب كَسر گشفشِ اػز .آًچِ ثشسػهی دیـهیٌِ ًؾهشی ًـهبى
هیدّذ ،آى اػز کِ هغبلقبر كَسر گشفشِ دس حَصُ هَفقیز ٍ یب فذم هَفقیز هگبدشٍطُّب ثیـشش ثش فَاهلی سأکیذ داؿشِاًذ کِ اثقهبد سٍیهِای
ایي دشٍطُّب سا دَؿؾ هیدٌّذ سب اثقبد هحشَایی آىّب سا .ثِ ثیبى ٍاضحسش کیفیبر فضبیی هگبدشٍطُّب (ثقذ هحشَایی) ثِفٌَاى فبهلی کلیهذی دس
هَفقیز هگبدشٍطُّب هغفَل هبًذُ ٍ سأکیذ ثش فشآیٌذّبیی ًؾیش ًحَُ ػشهبیِگزاسیّب ،سأطیشار اقشلبدی ،اػشوبفی ٍ ػیبػی آىّب ،حوبیهزّهبی
فوَهی اص آىّب ،ػبصٍکبسّبی دٍلشی ٍ ولَكی هشسجظ ثب هگبدشٍطُّب ٍ ّوچٌیي سیؼکّبی هشسجظ ثب ایيگًَِ اص دهشٍطُّهب ،هشوشکضؿهذُاًهذ.
ثٌبثشایي ثِ ًؾش هیسػذ یکی اص ؿکب ّبی ًؾشی دس حَصُ هغبلقبر هشسجظ ثب هگبدشٍطُّب دٍس ؿذى هجبحض اص کیفیبر فضبیی ایي هگبدشٍطُّهب
اػز .هگبهبلّب کِ یکی اص اًَاؿ هگبدشٍطُّب ّؼشٌذ ،سَاًؼشِاًذ ثِفٌَاى یک فضبی فوَهی (Grube-Cavers& Carvajal Sánchez,
) 2014; Erkip, 2003; Zhelnina, 2011ػْز سفـ ًیبصّبی ؿْشًٍذاى فول ًوبیٌذ .ایي اهش هَػت هیگشدد سب ثشسػی کیفیبر فضبیی
هگبهبلّب ثِفٌَاى یکی اص هْنسشیي فَاهل هَفقیز ٍ یب فذم هَفقیز ایيگًَِ اص هگبدشٍطُّب هَسد سَػِ قشاس گیشد.

سنجش تطبیقی کیفیات فضایی مگامالها از دیدگاه کاربران فضا (مطالعه موردی :مگاپروژه سیتی سنتر و ارگ جهاننما در کالنشهر اصفهان)

ػذٍل  -2دیـیٌِ هغبلقبر هْن كَسر گشفشِ دسصهیٌِ هگبدشٍطُّب
ًشبیغ هغبلقبر

اًذیـوٌذاى
Flyvbjerg, 2007

 هقیبسّبیی ثشای اكالح ٍ ثْجَد ػیبػزگزاسی ٍ ثشًبهِسیضی دشٍطُّبی صیشػبوز کالى اسائِ هیدّذ.
 سٍؽّبی ثشًبهِسیضی ثْشش ٍ سغییش ػبوشبسّبی حکَهشی سا دیـٌْبد هیکٌذ.
 ػِ سَضیح فٌی-سٍاًـٌبػی ،ػیبػی ٍ اقشلبدی سا ثشای فذم دقز دیؾثیٌی ّضیٌِّب دس هگبدشٍطُّب سا سجییي هیکٌذ.

Feinstien, 2008







Bearfield, and
Melvin J, 2009

 هـبسکز اػشوبفی دس هگبدشٍطُّب فبهل هْوی دس سلوین ػبصی ٍ سلوینگیشی وَاّذ ثَد.
 هـبسکز ؿْشًٍذی اص عشیق سکٌیک ؿجیِػبصی ثَدػِ ،هالقبر فوَهی ٍ گشٍُّبی ّناًذیـی ًقؾ هْوی دس هقجَلیز هگهبدشٍطُّهبی
ؿْشی اص ػَی ؿْشًٍذاى داسد.

Abdulal, 2012

4

5

سیجبلذص
گَدی

 -1ػبوشبس  -2وَاًبیی  -3فشم  -4حغ هکبى َّ -5یز  -6دیذّب ٍ هٌبؽش  -7هقیبع اًؼبًی یب دیبدُ

7

8

کویشِ هـَسسی ثشًبهِسیضی
لٌذى ()LPAC

گلکبس

101

] [ DOI: 10.52547/hafthesar.10.36.8

ّبسي ٍ ّبًشش

9

 -1سَػِ ثِ هکبى دیؾ اص ػبوشوبىّب  -2یبدگیشی اص گزؿشِ  -3کبسثشی هخشلظ  -4هقیبع اًؼبًی  -5آػبیؾ دیبدُسٍّب ّ -6وِؿوَلی
 -7وَاًبیی  -8اًقغب دزیشی هحیظ  -9سؿذ هحیظ ؿْشی ثِفٌَاى فشآیٌذی سذسیؼی  -10وَؿبیٌذی ثلشی
 -1ػههشصًذگی ّ -2ههبسهًَی ث هب ثؼههشش هَػههَد  -3سٌههَؿ  -4هقیههبع اًؼههبًی ً -5فَردههزیشی  -6ؿخلههیػههبصی هکههبى  -7وَاًههبیی
 -8اًقغب دزیشی  -9اهکبى سحَل  -10غٌب
 -1هقیبع اًؼبًی  -2وَاًبیی ٍ َّیز  -3دبکیضگی ٍ ایوٌی  -4هذیشیز ؿْشی هغلَة  -5غٌهبی ثلهشی  -6کهبسثشی ٍ فقبلیهزّهبی
هخشلظ ٍ -7ػَد فضبّبی ّوگبًی ٍ هکض  -8ػَْلز حشکز دیبدُ ٍ ػَاسُ
 -1سٌَؿ  -2سوشکض  -3دهَکشاػی ً -4فَردزیشی  -5اهٌیز  -6هقیبع هٌبػت  -7عشاحی اسگبًیک  -8اقشلهبد ٍ اثضاسّهبی هٌبػهت آى
 -9سٍاثظ والقبًِ  -10اًقغب دزیشی  -11هـَسر ٍ هـبسکز دادى
-1کیفیز قشاسگبُّبی سفشبسی  -2ػبصگبسی فشم ثب کبسثشیّب ،ؿجکِ ػَاسُ ٍ دیبدُ  -3کیفیز ایوٌی ٍ اهٌیز ثشای فقبلیهزّهب  -4کیفیهز
هحیظ کبلجذی -فضبیی (هَاد ٍ هلبلح ػبصهبى کبلجذی ٍ  -5 )...کیفیز هحیظ ادساکی حؼی (ؿبهل کیفیهز هٌؾهش فیٌهی ٍ سحلیهل ًوهب)
 -6کیفیز هحیظ ادساک رٌّی (هبًٌذ ػشصًذگی)  -7کیفیز اكَار ،ثَ ٍ سایحِ هحهیظ  -8سقلیهل آلهَدگیّهب  -9سقهبدل اکَػیؼهشنّهب
 -10ثبصدّی هلش هٌبثـ عجیقی
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کیفیبر فضبیی
 -1ػشصًذگی َّ -2یز ٍ کٌششل  -3دػششػی ثِ فشكهزّهب ،سخیهل ٍ ؿهبدیّهب  -4اكهبلز ٍ هقٌهب  -5صًهذگی اػشوهبفی ٍ ّوگهبًی
 -6وَداسکبیی ؿْشی  -7هحیغی ثشای ّوِ
 -1هکبى  -2ػلؼلِهشاست  -3هقیبع  -4هَصًٍیز (ّهبسهًَی)  -5هحلهَسیز  -6ههَاد ٍ هلهبلح  -7سضییٌهبر (دکَساػهیَى) ٌّ -8هش
ً -9ـبًِّب ،فالئن ٍ چشاكّب  -10سَػِ ثِ ػبهقِ هحلی

مطالعات محیطی هفت حصار

ػذٍل ً -3ؾشیبر هشسجظ ثب کیفیبر هحیظ ؿْشی؛ هأوزً :گبسًذگبى ثش اػبع (گلکبس)1379،

ًؾشیِدشداصاى

ٍسص

 آؿٌبیی ثب هگبهبل ثش اػبع ًؾشیِّبی وشیذ ٍ هلش ثِفٌَاى فشاغز
 سلفیق هٌبػت دشبًؼیلّبی کبلجذی ٍ فولکشدی ثبصاس ػٌشی سجشیض ثِفٌَاى یک هیشاص ػْبًی دس هگبهبلّب هَػجبر اؿهبفِ دشبًؼهیلّهبی
ثبصاس سجشیض ًیض گشدیذُ اػز.
 ایؼبد هگبهبلّبیی هجشٌی ثِ دشبًؼیلّبی ثبصاس سجشیض ثِفٌَاى هشاکض ٍ قغتّبی وذهبسی ،سؼبسی -سفشیحی- ،فشاغشهی ٍ ؿهجکِ اسسجهبعی
حلقِای دس حشین ؿْشی سجشیض ثشای کبػشي اص ثبس سشافیکی ،اقشلبدی ٍ ...ثبصاس ٍ هـهکالر دیگهش ؿهْش ثهٍِیهظُ هشکهض آى ٍ حفهؼ ثهبصاس
دیـٌْبد گشدیذُ اػز.

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2023-01-09

آَّس ٍ دیگشاى1391 ،

چبلض

 هقشفی دشٍطُّبی ثضسگهقیبع ثِفٌَاى هکبًیؼن ػذیذ سَػقِ صهیي ٍ ًقؾ آىّب دس سَػقِ دشاکٌذُ ؿْشّبی كقَدی
 دشٍطُّبی ثضسگهقیبع قبدس ثِ دبػخگَیی ثِ چبلؾّبی ؿْشی ًیؼشٌذ
 دشٍطُّبی ثضسگهقیبع ثبیؼشی هکول یکذیگش ثبؿٌذ

 گؼششؽ دسک هشدم اص سؼضیٍِسحلیل هگبدشٍطُّب
 ؿکؼز ٍ یب هَفقیز هگبدشٍطُّب ثش دبیِ ػِ ؿبوق اكلی دبیذاسی اقشلبدیً ،گشاًیّبی صیؼزهحیغی ٍ اطش حوبیز فوَهی

Paruk, 2015

ػیکَثض ٍ ادلیبسد

اسصیبثی هقبیؼِای اص دشٍطُّبی ثضسگ دس ًیَیَسک ،لٌذى ٍ آهؼششدام اًؼبم دادُ اػز.
هـبسکز ولَكی -فوَهی هیسَاًذ هٌبفـ فوَهی سا اسائِ هیکٌذ.
دشٍطُّبی ثضسگ ثشای ؿشکزکٌٌذگبى ولَكی ٍ فوَهی دشهخبعشُ ّؼشٌذ.
دیـٌْبد ایٌکِ ػْز حشکز هگبدشٍطُّب ثِ ػوز ػَدآٍسی ٍ سَلیذ چـناًذاصی ثبؿذ کِ ؿْشًـیٌی سا سـَیق کٌذ.
دس ًؾش گشفشي اّویز اقشلبدی ،سبسیخی ٍ ػبیش ولَكیبر ّش هکبًی کِ هَسد اسصیبثی قشاسگشفشِ اػز.

محمدرضا غالمی گوهره ،محمدجواد نوری ،آمنه بختیار نصرآبادی

ضاخصَای مؤثر در ارتقاء کیفیت محیط ضُری ي فضاَای ػمًمی
دس ساػشبی ًبئل آهذى ثِ چبسچَة ًؾشی هٌبػت ػْز اسصیبثی کیفیز هحیغی هگبهبلّب ًیبص اػز سب هشٍسی ثش ًؾشیبر حَصُ کیفیز هحیغهی
كَسر دزیشد سب اص ایي عشیق ؿبوقّبی هَسدًؾش ػْز ػٌؼؾ کیفیز هحیغی هگبهبلّب اػشخشاع گشدد .ػهذٍل ً 3ـهبىدٌّهذُ ًؾشیهبر
ؿْشػبصاى ٍ هقوبساى دس حَصُ کیفیبر هحیغی فضبّبی فوَهی ٍ هحیظ ؿْشی اػز.

چارچًب وظری ي ريش پژيَص

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره سیوششم /سال دهم /تابستان 1400

اهکبى ثشقشاسی سقبهالر
اػشوبفی دس فضبی هگبهبل

اهکبى هکض دس فضبی
هگبهبل
اهٌیز فضبی هگبهبل ٍ
هحذٍدُ ثالفلل آى
حغ سقلق ًؼجز ثِ فضبی
هگبهبل

سقبسیف
افشاد ثش اػبع هٌبفـ وَد ،اسسجبعبر اػشوبفی سا ؿکل دادُ ٍ ثش اػبع سَققبرٌّ ،ؼبسّب ٍ ًقؾّهبی هقهیي وهَد ،ثهِ آى ههیدشداصًهذ.
ثٌبثشایي ًحَُ حضَس فشد دس هکبى ثِ ّوشاُ ػبیشیي ،فبهلی قَی دس سلوین فشد ثشای هبًذى دس آى اػز .دس ایي ساػشب حشی هوکي اػز
افشاد دس ػؼزٍػَی هکبىّبیی کِ دس آى ،افشادی ثب ولَكیبر هـبثِ آىّب ثِ لحبػ عجقهِ ،قهَم ،ههزّت ،گهشٍُ اقشلهبدی ،الگهَی
صًذگی ،سحلیالر ،دسآهذً ،حَُ سشثیز کَدکبى ٍ ًظاد هـبثِ حضَس داسًذ ،ثـٌبػٌذ؛ اهب ثب آًکِ ّوگي ثهَدى افهشاد ،هـهَ هالقهبر ٍ
افضایؾ سقبهل ثب هکبىّبی فیضیک ٍ اػشوبفی ٍ دسًشیؼِ اسسقبء دلثؼشگی ثِ آى هکبى اػز ،دسفهیيحهبل هکهبىّهبی اػشوهبفی غیهش
ّوگي ًیض فشكشی اػز سب افشاد ثبّن ثَدى ٍ سقبهالر اػشوبفی غٌی ٍ آصاد سا سؼشثِ کٌٌذ). (Marcus & Sarkissian, 1986
هکض کشدى ثبفض هیؿَد اهکبى ثشقشاسی اسسجبط ثب دیگشاى ثِؿذر افضایؾ یبثذ (دبکضاد.(1386 ،
ًیبص اًؼبى ثِ اهٌیز سٍاًی ٍ فیضیکی یکی اص ًیبصّبی دبیِ اًؼبىّب دس فضب اػز (چشوچیبى ٍ داًـذَس .)1386
احؼبع سقلق ثِ هکبى ثِ هقٌبی هشقلق داًؼشي وَد ثِ یک هکبى اػز.

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2023-01-09

ؿبوق

ػذٍل  -4ؿبوقّبی سجییيکٌٌذُ کیفیز فضبی هگبهبلّب

] [ DOI: 10.52547/hafthesar.10.36.8
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سٍؽ ؿٌبػی دظٍّؾ ثِ لحبػ ّذ دس دػشِ دظٍّؾ ّبی کبسثشدی ٍ ثِ لحبػ چگهًَگی گهشدآٍسی اعالفهبر ٍ دادُّهبی ههَسد ًیهبص دس صههشُ
سحقیقبر دیوبیـی هیثبؿذ .ثِ لحبػ صهبًی دادُّب ثِ كَسر هقغقی هَسد ثشسػهی قشاسگشفشهِ اًهذ .دس گهبم اٍل ثهش اػهبع هغبلقهبر کشبثخبًهِای
ؿبوقّبی هشسجظ ثب ػٌؼؾ کیفیز فضبیی هگبهبلّب اسائِ گشدیذُ اػز (ػذٍل  .)4دس گبم دٍم ثِهٌؾَس اسصیهبثی ؿهبوقّهبی کیفیهز فضهبیی
هگبهبلّبی هَسدهغبلقِ (ػیشی ػٌشش ٍ اسگ ػْبىًوب) 20 ،ؿبوق ،دس قبلت یک دشػـٌبهِ کِ گضیٌِّهبی آى ثهش هجٌهبی عیهف لیکهشر  5سهبیی
اسائِؿذُ اػز ( :1کوششیي هیضاى سضبیز اص ؿبوق ٍ  :5ثیـششیي هیضاى سضبیز اص ّش ؿبوق) دس اوشیبس ً 120فش اص کبسثشاى فضب ثِعَس هؼهضا دس
ّش هگبهبل قشاس دادُؿذُ اػز .ػْز سحلیل دادُّبی حبكل اص دشػؾًبهِ اص هذل سحلیلی ( F’ANPصثشدػز )1393 ،اػشفبدُؿذُ اػز.
سٍؽ  ) F'ANPصثشدػز )1393 ،یک هذل ّیجشیذی هـشول ثش سحلیل فبهلی اکشـبفی ٍ فشآیٌذ سحلیل ػلؼهلِ هشاسجهی اػهز .دس ثخهؾ ههذل
سحلیل فبهلی اکشـبفی ،اثشذا ثش اػبع سٍاثظ ّوجؼشگی هیبى دادُّبی هَػَد ،فَاهل دٌْبى اطشگزاس ثش هَضَؿ هَسد هغبلقِ ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ ػذغ
ثش اػبع داًؾ ًؾشی دظٍّـگشاى ٍ سؼبسة آىّب ًبهگزاسی هی ؿًَذ .وشٍػی سحلیل فبهلی اکشـبفی ؿبهل ٍاسیبًغ ّبی سجییي ؿذُ سَػظ ّهش
فبهل ،ثبس فبهلی ّش هشغیش ریل ّش فبهل ٍ سٍاثظ ّوجؼشگی هیبى ؿبوق ّبی قشاسگشفشِ ریل ّش فبهل ثِفٌَاى ٍسٍدی ّبی هذل فشآیٌهذ سحلیهل
ؿجکِ ای دس ًؾش گشفشِ هی ؿًَذ .ثذیي كَسر کِ هَضَؿ هَسد هغبلقِ ،حکن ّذ  ،فَاهل ؿٌبػبیی ؿذُ دس قبلت هقیبسّب ٍ هشغیشّب ًیض ثِفٌهَاى
ؿبوق ّبی صیشهؼوَفِ ّش هقیبس دس ًؾش گشفشِ هی ؿًَذ .ػذغ ّوبًٌذ آًچِ کِ دس هذل فشآیٌذ سحلیل ؿجکِ ای اًؼبم هی ؿذ ،ػَدشهبسشیؼی اص
هبسشیغ ّبی ٍاحذ (هبسشیغ ٍاسیبًغ سجییي ؿذُ ،هبسشیغ ثبسّبی فبهلی ّش هشغیش ٍ هبسشیغ هیضاى ّوجؼشگی هیبى هشغیشّهبی ریهل ّهش فبههل)
ایؼبد هی ؿَد .ثب هَصٍى ًوَدى ایي ػَدش هبسشیغ ٍ ثِ سَاى یک فذد ثضسگ سػبًذى آى ،هبسشیغ حذ حبكل هی ؿَد کِ ٍصى ّش ؿبوق (هشغیش)
سا ًـبى هیدّذ .ثش اػبع ٍصى ّبی ثِ دػز آهذُ ٍ هقبدیش ًشهبل دادُّبی اٍلیِ ،هی سَاى هقبدیش هَسٍى ثشای ّش هشغیش سا ثهِ دػهز آٍسد ٍ آى سا
هَسد اسصیبثی قشاس داد .دس ػبیش سٍؽ ّبی اسصیبثی ًؾیش سٍؽ ّبی سحلیل ػلؼلِ هشاسجی ،ؿجکِ ای ٍ یب حبلز ّبی فبصی آىّهب ،هقبیؼهبر صٍػهی
هیبى هشغیشّب سَػظ کبسؿٌبػبى ػْز ًیل ثِ ٍصى هشغیشّب كَسر هیذزیشد .اص اًؼب کِ دس ایي دهظٍّؾ ًؾهشار ؿهْشًٍذاى ههالک اسصیهبثی اػهز
ًَیؼٌذگبى ثب ثِ کبس گیشی هذل ٍ F’ANPصى هشغیشّب سا اص عشیق ًؾشار ؿْشًٍذاى هحبػجِ ًوَدُ اًذ .ثب سَػِ ثِ ایٌکهِ اص اثشهذا سٍیکهشد هقبلهِ
ًؼجز ثِ اسصیبثی هگبهبل ّب کبسثش هحَس ثَدُ اػز ،ثٌبثشایي اػشفبدُ اص ایي هذل دس ایي هقبلِ سَػیِ هیگهشدد .کفبیهز حؼهن ًوًَهِ آههبسی دهغ اص
اػشای هذل  ٍ F’ANPاًؼبم آصهَىّبی آهبسی هَسد سبئیذ قشاسگشفشِ اػز (ثِ ثخؾ یبفشِّب سػَؿ ؿهَد) .دس گهبم ػهَم ثهب هقبیؼهِ ًشهبیغ ههذل
سحلیل ،هـخقؿذُ اػز کِ کذامیک اص هشغیشّبی فضبیی دس هَفقیز ٍ یب ؿکؼز هگبهبلّب سأطیشگزاسی ثیـششی داؿشِ اػز.

سنجش تطبیقی کیفیات فضایی مگامالها از دیدگاه کاربران فضا (مطالعه موردی :مگاپروژه سیتی سنتر و ارگ جهاننما در کالنشهر اصفهان)

ؿبوق
هَققیز هکبًی هگبهبل
ایوٌی فضبی هگبهبل هحذٍدُ
ثالفلل آى
دبکیضگی فضبی هگبهبل

اثقبد ٍ سٌبػجبر دس عشاحی
فضبی هگبهبل
ٌّذػِ ٍ فشم دس عشاحی
فضبی هگبهبل
ػزاثیز ثلشی فضبی هگبهبل

وَاًبیی فضبی هگبهبل
اػشفبدُ اص فٌبكش عجیقی دس
عشاحی فضبی هگبهبل

دػششػی ثِ دبسکیٌ هٌبػت
دس فضبی هگبهبل
دػششػی ثِ حولًٍقل
فوَهی هٌبػت دس هؼبٍسر
هگبهبل
ٍػَد ػشٍیغ ثْذاؿشی
ثبکیفیز هٌبػت دس هگبهبل

ّوِؿوَلی فضبی هگبهبل
سٌَؿ فقبلیشی دس کبسثشیّبی
هگبهبل

ًَسدشداصی هٌبػت ػجت ایؼبد صیجبیی ،اهٌیز ،دلذزیش کشدى فضب ،وَاًبیی ٍ سأطیش آى ثش سٍاى ؿْشًٍذاى هیؿَد (فلَی عجشی.)1395 ،
ثشًبهِسیضی ٍ عشاحی دقیق سؼْیالر هشثَط ثِ دبسکیٌ هیسَاًذ آطبس هٌفی آى ثش فبثشاى سا ثِ حذاقل سػبًذُ ٍ دسفیيحهبل دػششػهی
هٌبػت ػَاسُ سا ًیض سأهیي ًوبیذ (چشوچیبى ٍ داًـذَس.)1386،
ٍػَد ػیؼشن حولًٍقل فوَهی هیسَاًذ ػجت کبّؾ آالیٌذُّبی هحیغی ؿَد ٍ اص عشفی دیگش ثب اصدیبد ایي ًَؿ حوهلًٍقهل ههیسهَاى
دػششػی سا ثِ هکبى آػبىسش ًوبیذ (چشوچیبى ٍ داًـذَس.)1386،
یکی اص ؿبوق ّبی هْن کبلجذی هشثَط ثِ کیفیز فضبّبی فوَهی هغلَة ،دػششػی ثِ وهذهبر فوهَهی اػهز (هحوهذی ٍ دیگهشاى،
.)1393
ًَسثشگ ؿَلشض اص "فضبی ؿْشی دزیشایی دیذاس" ػخي ثِ هیبى آٍسدُ ٍ آى سا داسای ثٌیبدی ؿٌبوشی داًؼشِ کِ ثِ دلیل فهذم سحویهل
ّشگًَِ ًؾبم اص دیؾ سقییيؿذُ ،فٌبكش آى هیسَاًذ دزیشای ثشوَسدّبی اػشوهبفی ٍ سقبههل ػهبصًذُ اػهز (ًهَسثشگ ٍ اػهکَلض.)2005 ،
هجلوبى دس فضب ٍ چیذهبى آى ،سضئیٌبر آى ،وبًَادُ ٍ دٍػشبًوبى سا ثِ وبعشهبى هیآٍسد کِ هب اغلت دس ایي چبسچَة هالقبسـبى هیکٌین؛
ثٌبثشایي اؿیب ثخـی اص ػبهقِ ّؼشٌذ (.)Halbwachs, 1992
یکی اص هـکالر عشاحیّبی اهشٍصُ فذم سَػِ ثِ اقـبس هخشلف اػز .دس ثشوی اص ویبثبىّب وغَعی ثشای افشاد ًبثیٌب ٍ کنثیٌب ٍػَد داسد.
ّوِ ؿوَل ثَدى فضب ثِ هقٌی دس ًؾش گشفشي ٍ عشاحی هحیظ ثشای سوبم اقـبس ػبهقِ اصػولِ کَدکبى ٍ ػبلوٌذاى ٍ افشاد ًهبسَاى ػؼهوی
اػز .هحیظ عشاحی ؿذُ ثبیذ ثشَاًذ سوبم ایي اقـبس سا دس وَد ػبی دّذ ٍ اهکبًبر الصم سا ثشای ّوِ آىّب فشاّن آٍسد .ثشای ایي کبس اثشهذا
ثبیذ گشٍُّبی ّذ سا ؿٌبوز ٍ هشٌبػت ثب آىّب ٍ عجق ضَاثظ ّش گشٍُ ثِ عشاحی دشداوز ).)Whyte, 1980
سٌَؿ فقبلیشی دس هؼشوـ ّبی سؼبسی هبًٌذ ًگبُ کشدى ،گَؽ ػذشدى ٍ سؼشثِ کشدى ػبیشیي ٍ هـبسکز فقبل ٍ غیشفقهبل دس هکهبى ػهجت
ػشصًذگی هکبى هیگشدد (.)Gehl,1987

دلیل اًشخبة ایي دٍ هگبهبل دس کالًـْش اكفْبى ٍ ثب ؿشایظ هشفبٍر آى اػز کِ یکی اص آىّب (ػیشی ػٌشش) سَاًؼشِ اػز ثب سَػِ ثِ ٍیظگیّب
ٍ ؿشایظ هٌحلش ثِ وَد دس ػزة ؿْشًٍذاى ثب اوشال ًؼجشب صیبدی ًؼجز ثِ دیگشی (اسگ ػْبىًوب) فبئق آیذ .دس ٍاقـ ایي ػَال کِ چهشا دس
ثؼشش یک ؿْش دٍ هگبهبل ثِ كَسر فبحـی دس صهیٌِ ػزة ؿْشًٍذاى سَاًؼشِ اًذ فول کٌٌذ هَػت ؿذُ اػز سب ایي دٍ هَسد هغبلقِ اًشخهبة
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هجلوبى هٌبػت دس فضبی
هگبهبل

اگش اًذاصُ یک فضب ثب اًذاصُ دیکش اًؼبى اسسجبط هغلَة داؿشِ ثبؿذ گفشهِ ههی ؿهَد کهِ فضهب هقیهبع اًؼهبًی داسد ایهي ساثغهِ دس سقیهیي
ولَكیز یک فضبی وبسػی ٍ ثشداؿز ثلشی ًبؽش اص آى فضب فبهلی قَی هحؼَة هیؿَد (سَػلی.)1388 :63 ،
اًضجبط دس فضبی ّوگبًی ػجت کٌششل سفشبسّبی فشدی ٍ ػوقی اص عشیق ثشٍص سفشبسّهبی ّوؼهَ ثبحبلهز ٍ احؼبػهبر فوهَهی فضهب سا
اهکبىدزیش هیکٌذ .هْنسشیي فبهل ثِ ٍػَد آٍسًذُ اًضجبط اػشفبدُ اص ٌّذػِ ًبة اػز (دبکضاد.)1386 ،
غٌبی حغ ثلشی اص کیفیزّبیی اػز کِ ثٌشلی دس کشبة هحیظّبی دبػخدُ ثشای دبػخدٌّذُ ثَدى هحهیظ ثهِ آى سأکیهذ داسد .یکهی اص
ػٌؼِّبی غٌبی حؼی غٌبی حغ ثلشی اػز ٍ ػزاثیز ثلشی یک فضب هیسَاًذ ػجت غٌبی حغ ثلشی ٍ دسًشیؼِ غٌبی حؼی ؿَد
(ثٌشلی ٍ دیگشاى.)2008 ،
کیفیشی اػز کِ هَػجبر ادساک یک هکبى سا فشاّن هیکٌذ .ادساک آى فشآیٌذ رٌّی یب سٍاًی اػز کهِ گهضیٌؾ ٍ ػهبهبًذّی دیهبمّهبی
اسػبلی ٍ ًْبیشبً اًغجب یب هقبًی رٌّی سا ثِگًَِای فقبل ثهش فْهذُ داسد ٍ فهالٍُ ثهش ادساک ػهجت دهیؾثیٌهی فضهب ههیؿهَد (ثٌشلهی ٍ
دیگشاى.)2008،
فٌبكش عجیقی وأل عجیقز دس هحیظ هلٌَفی سا دش هیکٌٌذ ٍ هیسَاًٌذ دس صهبىّبی هشفبٍر سأطیشار هشٌَفی ثش سٍی فضب داؿشِ ٍ ثبفهض
غٌبی آى ؿًَذ (دبکضاد.)1386 ،
ثب اّویز یبفشي دٍثبسُ فضبّبی فوَهی ٍ سأکیذ ثش ثبال ثشدى کیفیزّبی صًذگی اص عشیق ثبال ثهشدى کیفیهبر فضهبیی ًوهب ٍ هلهبلح ًوهب
اّویز دٍثبسُای یبفشِ اػزً .وبی ّش ػبوشوبى دس ثبال ثشدى کیفیبر فضبیی ّش هؼوَفِ ؿْشی کِ دس آى قشاس داسد ههإطش اػهز (ػلیلهی
كذسآثبد ٍ ثلجلی.)1396 ،
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ًَسدشداصی فضبی هگبهبل

دبکیضگی اص هْنسشیي فَاهل هإطش ثش کیفیز فضبّبی هغلَة ثِحؼبة هیآیذ (هحوذی ٍ دیگشاى.)1393 ،

مطالعات محیطی هفت حصار

هلبلح ثکبس گشفشِؿذُ دس
ًوبی ػبوشوبى هگبهبل

سقبسیف
هَققیز هکبًی اٍلیي فبهل هإطش ثش یک هکبى فوَهی هَفق ٍ حضَس دزیش ٍ ولق یک هشکض ؿهْشی دهش ػٌهتٍػهَؽ اػهز (ٍحهذر ٍ
ػؼبدصادُ.)1395 ،
ایوٌی اص هَضَفبر هْن دس ساثغِ ثالفلل اًؼبى ٍ اسَهجیل اػز سأکیذ ثش هحل سقبعـّهب ٍ قبثهلسؤیهز ثهَدى آى ٍ ًهَسدشداصی هٌبػهت
سقبعـّب ٍ فضب دس ایؼبد ایوٌی ثؼیبس هإطش ّؼشٌذ (دبکضاد.)1386 ،

محمدرضا غالمی گوهره ،محمدجواد نوری ،آمنه بختیار نصرآبادی

ؿًَذ .ثش ایي اػبع ایي هقبلِ ثِ دًجبل اسصیبثی ؿبوق ّبی هَطش ثش کیفیبر هحیغی ایي دٍ هگبهبل اػز سب اص ایي عشیق چشایی سفَ یکی ثش
دیگشی سا هَسد ثشسػی قشاس دّذ.
اسگ ػْبىًوب ٍ ػیشی ػٌشش دس کالًـْش اكفْبى ٍاقـ ؿذُ اًذ .کالًـْشی کِ دس ػبل ّبی اویش ثب سؿذ ٍ گؼهششؽ سٍصافضًٍهی هَاػهِ ثهَدُ
اػز ثِ عَسیکِ دس ػشؿوبسی ًفَع ٍ هؼکي ػبل  ، 1395ػوقیز آى ثِ حذٍد دٍ هیلیَى ًفهش سػهیذُ اػهز .ایهي سوشکهض ػوقیهز هَػهت
ؿکلگی شی ًیبص ّب ،ػلیقِ ّب ٍ هٌبفـ هخشلفی ؿذُ اػز .دس ساػشبی دبػخ ثِ ایي ًیبص ّب ٍ هٌبفـ ٍ ػالیق ،یکی اص دذیذُ ّبی ًَؽَْس دس ؿْش
کِ هگبدشٍطُ ّب ّؼشٌذ دس ایي کالًـْش ًیض ؽَْس کشدُ اػزّ .ش دٍ دشٍطُ ثِ لحبػ صهبىّ ،ضیٌِ ػبوز ٍ ٍػقز اطشگزاسیٍ ،یظگیّهبی یهک
هگبدشٍطُ سا داسا ّؼشٌذ .اسگ ػْبىًوب دس هشکض کالًـْش اكفْبى ٍ ػیشی ػٌشش دس وبسع اص هحذٍدُ ؿْش ٍاقـ ؿذُ اًذ (سلَیش ّ .)1هش یهک اص
ایي دشٍطُ ّب اص ٍیظگیّبیی ثشوَسداسًذ کِ هَػت اطشگزاسی ثش سضبیز ٍ یب فذم سضبیز اػشفبدُ کٌٌذگبى اص فضبی ّش یک ؿذُ اػز .اگشچهِ
ّ ش یک اص دٍ هگبهبل دٍ سٍیِ هشفبٍر سا سب سػیذى ثِ هحلَل عی ًوَدُ اًذ ،اهب آًچِ کِ دس ایي هقبلِ هْن هیًوبیذ هحلَل ایي دٍ سٍیِ ی
هشفبٍر اػز .کبسثشاى فضب یکی اص هْوششیي فٌبكش اسصیبثی کٌٌذُ هحشَای دشٍطُ ّبی ؿْشی ّؼشٌذ .ثش ایي اػبع هحشَای ایي دٍ هگهبدشٍطُ
دس ایي هقبلِ اص ػَی کبسثشاى فضب هَسد اسصیبثی قشاسگشفشِ اػز.

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره سیوششم /سال دهم /تابستان 1400

ػیشی ػٌشش اكفْبى داسای فولکشدّبی سؼبسی ،سفشیحی ،وذهبسی ٍ سَسیؼشی اػز .سأهیي ًیبص ؿْشًٍذاى ثِفٌَاى یکی اص اّهذا اكهلی ایهي
هگبدشٍطُ رکش گشدیذُ اػز .ػبوشوبى ایي هگب دشٍطُ داسای ّفز عجقِ ،ؿبهل دٍ عجقِ دبسکیٌ  ،ػِ عجقِ هشکهض وشیهذ ٍ دٍ عجقهِ هؼوَفهِ
فشٌّگی سفشیحی هیثبؿذ .اسگ ػْبىًوب فقبلیز ّبی سؼبسی ،اداسی ٍ فشٌّگی سا دس وَد ػبی دادُ اػز .دیًَذ سهبسیخ ٍ گزؿهشِ اكهفْبى ثهب
هقشضیبر ٍ ًیبصّبی سٍص ؿْشًٍذاى اص اّذا هْن ایي دشٍطُ رکش ؿذُ اػز.
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سلَیش  -2هؼوَفِ سؼبسی -سفشیحی ػیشی ػٌشش (ػوز ساػز) ٍ اسگ ػْبىًوب (ػوز چخ)
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سلَیش  -1هَققیز هؼشوـ سؼبسی اسگ ػْبىًوب ٍ ػیشیػٌشش دس ؿْش اكفْبى

سنجش تطبیقی کیفیات فضایی مگامالها از دیدگاه کاربران فضا (مطالعه موردی :مگاپروژه سیتی سنتر و ارگ جهاننما در کالنشهر اصفهان)

دس ػبل ّبی اویش ثحض ّبی فشاٍاًی دس هَسد ایي دٍ اَثَشدشٍطُ ثِ ولَف اسگ ػْبىًوب دس ًـؼزّب ٍ ّوبیؾّب فلوی ،دس هیبى هشخللیي
ٍػَد داؿشِ اػز ٍ ّوچٌیي هـبّذار ًـبى هیذّذ کِ ثِ ػبی کبسایی ٍ ثبصدّی هغلَة ٍ ایؼبد ثؼششی ثشای سقهبهالر اػشوهبفی ،ایهي اثهش
دشٍطُ کوشش هَسد سَػِ ٍ اػشقجبل ػشهبیِ گزاساى ٍ کبسثشاى قشاسگشفشِ اػز .ثِ ّویي وبعش دس ایي دظٍّؾ اص دٍ ًَؿ اَثَشدهشٍطُ کهِ ههی سهَاى
گفز اص یک ػٌغ ّؼشٌذ ٍ ّش دٍ ثِفٌَاى هشاکض سؼبسی -فشٌّگی ٍ حشی سفشیحی کِ هیسَاًٌذ دس ػغَح فشاؿْشی ًیبصّبی ههشدم سا (الجشهِ
یکی دس وبسع اص ؿْش ٍ دیگشی دس هشکض ٍ ثبفز قذیوی ؿْش) ثشعش ًوبیٌذ ثِفٌَاى ًوًَِّبی هَسد هغبلقِ اػشفبدُ ؿذُ اػز.

یافتٍَا

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره سیوششم /سال دهم /تابستان 1400
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ثِهٌؾَس ًیل ثِ ّذ هقبلِ ،هذل  F’ANPدٍ ثبس ثِكَسر هؼضا ثش سٍی دادُّبی حبكل اص دشػـٌبهِّهبی دبػهخدادُؿهذُ سَػهظ کهبسثشاى
فضبی هگبهبل ػیشی ػٌشش ٍ اسگ ػْبىًوب اػشاؿذُ اػز .یبفشِّبی هذل سحلیلی هقبلِ دس قبلت  5گبم ثِكَسر صیش اسائِ هیگشدد:
آمادٌسازی دادٌَا جُت تحلیل
اص آًؼب کِ فبص اٍل هذل  f'anpسا هذل سحلیل فبهلی اکشـبفی ؿکل هیدّذ ،ثش اػبع هشَى ًؾشی (صثشدػز )1393 ،غبلجبً دظٍّـگشاى  5الی
دُ ثشاثش سقذاد هشغیشّب سا ثِفٌَاى سقذاد ًوًَِ هَسدهغبلقِ اًشخبة هیًوبیٌذ؛ اهب هقیبس اكلی آىّب ثشای اًشخبة ًْهبیی سقهذاد ًوًَهِّهبً ،شهبیغ
آصهَى کیؼش هیش اٍلکیي ) sig ٍ(kmoآصهَى ثبسسلز اػز کِ ًـبىدٌّذُ کفبیز دادُّب ػْز اػشای هذل سحلیل فبهلی اکشـبفی ّؼهز .ثهب
اػشای ایي دٍ آصهَى ثش سٍی  120دشػـٌبهِ سْیِ ؿذُ ثشای ّش یک اص هَسدّبی هغبلقًِ ،شبیغ ًـبى داد کِ ایي هیضاى اص ًوًَِ ػْز اػهشای
هذل کبفی اػز .اصآًؼبکِ سقذاد  20هشغیش کیفیز فضبیی دس قبلت  120دشػـٌبهِ دس ّش یک اص هگبهبلّب سَػظ کبسثشاى فضهب دبػهخدادُؿهذُ
اػزٍ ،سٍدی هذل ثشای ّش هگبهبل هبسشیؼی اػز کهِ داسای  20ػهشَى ٍ  120ػهغش اػهز .دسایهِ ههبسشیغّهب دس عیهف لیکهشر  5سهبیی
سقشیفؿذُاًذ ٍ ًـبىدٌّذُ هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص ّش ؿخق اػز.
اجرای تحلیل ػاملی اکتطافی بر ريی دادٌَا
ػْز ثشسػی ٍ ثبال ثشدى دقز هذلّبی اکشـب ؿذُ ػْز اسصیبثی کیفیز فضبیی هگبهبلّب ،هیثبیؼز ثِ چٌذ ًکشِ سَػِ ًوهَد .اٍلهیي وشٍػهی
حبكل اص اػشای سحلیل فبهلی اکشـبفی ثش سٍی دادُّب ػذٍل هیضاى اؿششاکبر 10اػز .ثب ثشسػی ایي ػذٍل هیثبیؼز هشغیشّبیی کِ کوششیي هیضاى
اؿششاکبر (کوشش اص  )0/4سا ًؼجز ثِ ػبیش هشغیشّب داؿشِ ثبؿٌذ ،اص هذل حز گشدًذ سب دقز هذل افضایؾ یبثذ .دس هَسد هگبهبل ػیشی ػهٌشش سوهبهی
هشغیشّب اص هیضاى اؿششاکبر ثبالیی ثشوَسداس ثَدًذ ٍ ًیبص ثِ حز ّیچ هشغیشی ًجَد؛ اهب دس هَسد هگبهبل اسگ ػْبىًوب هشغیش "اهکبى هکض دس فضبی
هگبهبل" فبقذ هیضاى اؿششاک کبفی ثَدُ اػز .فلزا ایي هشغیش دس هذل هشثَط ثِ اسصیبثی کیفیز فضبیی هگبهبل ػْبىًوب لحبػ ًـذُ اػز .ثهِ ًؾهش
هیسػذ کبسثشاى فضب هبیل ثِ هکض دس فضبّبی ػوقی ایي هگبهبل ًذاسًذ ٍ اػبػبً ایي هشغیش دس اسگ ػْبىًوب ثشای هشدم قبثلدسک ًجَدُ اػز.
دسشهیٌبى هبسشیغ ّوجؼشگی ثب ًـبى دادى فذم ّن وغی ؿذیذ 11هیبى هشغیشّب ثِ ًحَی ثیبًگش هیضاى دقز هذل اػز .هقهذاس ایهي دسشهیٌهبى
هیثبیؼز اص  10-5ثضسگسش ثبؿذ کِ دس هَسد دادُّبی هشسجظ ثب هگبهبل ػیشی ػٌشش هقبدل  ٍ 2*10-3ثهشای هگبههبل اسگ ػْهبىًوهب 2*10-3
اػز .اص عش دیگش آصهَى کیؼش -هِیش -اٍلکیي ٍ 12ثبسسلزً 13یض ػْز ثشآٍسد هیضاى دقز ٍ كحز هذل اًؼبمؿذُاًذ .اصآًؼبکِ هقذاس آصههَى
 KMOثشای هگبهبل ػیشی ػٌشش ٍ اسگ ػْبىًوب ثِ سشسیت ثشاثش  0/733 ٍ 0/755ثَدُ اػز ٍ ّوچٌیي ػغح هقٌبداسی آصهَى ثبسسلهز ثهشای
ّش دٍ هگبهبل ثشاثش  0/000اػز ،لزا کبفی ثَدى  120دشػـٌبهِ ٍ كحز ٍ دقز هذل هَسد سأییذ قشاس هیگیشد.
ثب ثِکبسگیشی سٍؽ فَاهل اكلی ،14وشٍػی سحلیل فبهل اکشـبفی ثشای هگبهبل ػیشی ػٌشش دٌغ فبهل کلیذی اػز کِ اص  20هشغیش (ؿهبوق)
سـکیلؿذُاًذ .ایي دٌغ فبهل ثِعَس سؼوقی  56/86دسكذ کل ٍاسیبًغ هشسجظ کیفیز فضبیی هگبهبل ػیشی ػٌشش سا سجییي هیکٌٌذ کهِ هقهذاس
قبثل قجَلی اػز (ػذٍل  .)5اص چشوؾ ٍاسیوبکغ 15ػْز ؿکلدّی ثِ فَاهل اػشفبدُ ؿذُ اػزّ .وچٌیي ثب ثِکبسگیشی سٍؽ فَاهل اكلی،
وشٍػی سحلیل فبهل اکشـبفی ثشای هگبهبل اسگ ػْبىًوب چْبس فبهل کلیذی اػز کِ اص  19هشغیش سـکیلؿذُاًذ .ایهي چْهبس فبههل ثهِعهَس
سؼوقی  56/28دسكذ کل ٍاسیبًغ هشسجظ ثبکیفیز فضبیی هگبهبل ػْبىًوب سا سجییي هیکٌٌذ کِ ایي هقذاس ًیهض قبثهلقجهَل اػهز (ػهذٍل .)6
ػْز ؿکلدّی ثِ فَاهل ٍ هشغیشّبی ریل ّش فبهل اص چشوؾ ٍاسیوبکغ اػشفبدُ ؿذُ اػز.
ػذٍل چْبس ٍ دٌغ ثِ سشسیت ًـبىدٌّذُ چگًَگی قشاس گشفشي هشغیشّب دس ریل فَاهل سقشیفؿذُ ثشای هگبهبل ػهیشی ػهٌشش ٍ اسگ ػْهبىًوهب
ّؼشٌذ .افذاد هقبثل ّش ؿبوق ثیبًگش هیضاى ثبس فبهلی اػز کِ ّش فبهل ثش سٍی هشغیش افوبل هیکٌذ .دس ایي هشحلِ هیثبیؼز ثش هجٌبی ًحَُ
قشاسگیشی هشغیشّب دس ریل فَاهل ،فَاهل سا ًبم گزاسی ًوَد کِ الجشِ ایي اهش ّن ٌّش اػز ٍ ّن فلن؛ فلن اػز چشاکِ ههیثبیؼهز ثهش هجٌهبی
سٍاثظ هیبى هشغیشّب ٍ فَاهل ًبمگزاسی اًؼبم ؿَد ٍ ٌّش اػز چشاکِ ًبم گزاسی ایي فَاهل کبسی اػز ثغ دؿَاس کِ ًیبص ثِ ّوبٌّگی رٌّهی
دس ثشقشاسی اسسجبط هیبى فَاهل ٍ هشغیشّب داسد (صثشدػز.)1396 ،

محمدرضا غالمی گوهره ،محمدجواد نوری ،آمنه بختیار نصرآبادی
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فبهل

ٍاسیبًغ سجییي ؿذُ

آػبیؾ ٍ ساحشی
کبسثشاى فضبی
هگبهبل

16/180

ػشصًذگی فضبی
هگبهبل

12/909

وَاًبیی ٍ دػششػی
فضبی هگبهبل

11/534

اهکبًبر هحیغی

9/344

سقبهالر اػشوبفی

6/900

ثبس فبهلی
0/696
0/663
0/642
0/639
0/556
0/534
0/441
0/738
0/617
0/617
0/517
0/716
0/691
0/643
0/574
0/550
0/822
0/688
0/587
0/827

هشغیش

ػزاثیز ثلشی فضبی هگبهبل
دػششػی ثِ دبسکیٌ هٌبػت دس فضبی هگبهبل
دبکیضگی فضبی هگبهبل
ّوِؿوَلی فضبی هگبهبل
هلبلح ثکبس گشفشِؿذُ دس فضبّبی هگبهبل
ٍػَد ػشٍیغ ثْذاؿشی ثبکیفیز هٌبػت دس هگبهبل
دػششػی ثِ حولًٍقل فوَهی هٌبػت دس هؼبٍسر هگبهبل
اهٌیز فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى
سٌَؿ فقبلیشی دس کبسثشیّبی هگبهبل
ایوٌی فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى
حغ سقلق ًؼجز ثِ فضبی هگبهبل
وَاًبیی فضبی هگبهبل
اػشفبدُ اص فٌبكش عجیقی دس عشاحی فضبی هگبهبل
هَققیز هکبًی هگبهبل
ٌّذػِ ٍ فشم دس عشاحی فضبی هگبهبل
اثقبد ٍ سٌبػجبر دس عشاحی فضبی هگبهبل
هجلوبى هٌبػت دس فضبی هگبهبل
ًَسدشداصی فضبی هگبهبل
اهکبى هکض دس فضبی هگبهبل
اهکبى ثشقشاسی سقبهالر اػشوبفی دس فضبی هگبهبل

هخشلش ًبم هشغیش
Vis_Attract
Parking
Cleanness
Inclusive
Material
WC
Pub_Trans
Security
Var_active
Safety
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فبهل آػبیؾ ٍ ساحشی کبسثشاى فضب دس ػیشی ػٌشش غبلجبً سحز سأطیش هشغیشّبیی اػز کِ ثِ ٍیظگیّبی دسًٍهی (ػهزاثیز ثلهشی فضهبی هگبههبل،
دػششػی ثِ دبسکیٌ هٌبػت دس فضبی هگبهبل ،دبکیضگی فضبی هگبهبلّ ،وِؿوَلی فضبی هگبهبل ،هلبلح ثکبس گشفشِؿذُ دس فضهبّبی هگبههبل،
ٍػَد ػشٍیغ ثْذاؿشی ثبکیفیز هٌبػت دس هگبهبل ،دػششػی ثِ حولًٍقل فوَهی هٌبػت دس هؼبٍسر هگبهبل) اؿبسُ داسًذ .ثِ ًؾش هیسػذ وهبسع
اص ؿْش ثَدى ػیشی ػٌشش هَػت ؿذُ اػز کِ آػبیؾ ٍ ساحشی ؿْشًٍذاى اص عشیق سوشکض ثش ٍیظگیّبی دسًٍی هگبههبل سهأهیي گهشدد .دس هقبثهل
فبهل آػبیؾ ٍ ساحشی اسگ ػْبىًوب غبلجبً سحز سأطیش فَاهل ثیشًٍی (هَققیز هکبًی هگبهبل ،دػششػی ثِ حولًٍقل فوَهی هٌبػهت دس هؼهبٍسر
هگبهبلّ ،وِؿوَلی فضبی هگبهبل ،اهٌیز فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى ،ایوٌی فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى) اػهز .قشاسگیهشی
ایي هگبهبل دس هشکض ؿْش اكفْبى هَػت ؿذُ اػز سب ثخؾ افؾوی اص ساحشی ٍ آػبیؾ ؿْشًٍذاى اص عشیق فَاهل ثیشًٍی سأهیي گشدد.
فبهل ػشصًذگی فضبی ػیشی ػٌشش ثِعَس ّنصهبى سحز سأطیش فَاهل دسًٍی ٍ ثیشًٍی (اهٌیز فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى ،سٌهَؿ فقهبلیشی
دس کبسثشیّبی هگبهبل ،ایوٌی فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى ،حغ سقلق ًؼجز ثِ فضبی هگبهبل) ایي هگبهبل اػز .حبلآًکهِ ػهشصًذگی
دس اسگ ػْبىًوب ثب ٍیظگیّبی دسًٍی ایي هگبهبل (وَاًبیی فضبی هگبهبل ،اهکبى ثشقشاسی سقبهالر اػشوبفی دس فضبی هگبهبل ،سٌهَؿ فقهبلیشی دس
کبسثشیّبی هگبهبل) اػز .فبهل اهکبًبر هحیغی دس ػیشی ػٌشش سحز سأطیش هشغیشّهبی هجلوهبى هٌبػهت دس فضهبی هگبههبلً ،هَسدشداصی فضهبی
هگبهبل ٍ اهکبى هکض دس فضبی هگبهبل اػزّ .وچٌیي ایي فبهل دس اسگ ػْبىًوب ثب هشغیشّبی ٍػهَد ػهشٍیغ ثْذاؿهشی ثبکیفیهز هٌبػهت دس
هگبهبل ،دبکیضگی فضبی هگبهبل ،دػششػی ثِ دبسکیٌ هٌبػت دس فضبی هگبهبل ٍ هجلوبى هٌبػت دس فضبی هگبهبل سقشیف هیگشدد.
اسگ ػْبىًوب ثب سَػِ ثِ هقوبسی وبف ػبصُ وَد سَاًؼشِ اػز دس قبلت فبهل َّیز ٍ کیفیبر ثلشی ٍیظگهیّهبی ایهي هقوهبسی سا سقشیهف
ًوبیذ؛ ثٌبثشایي ایي فبهل ؿبهل هشغیشّبی ػزاثیز ثلشی فضبی هگبهبلٌّ ،ذػِ ٍ فشم دس عشاحی فضبی هگبهبل ،هلبلح ثکبس گشفشهِؿهذُ دس
فضبّبی هگبهبلًَ ،سدشداصی فضبی هگبهبل ،حغ سقلق ًؼجز ثِ فضبی هگبهبل ،اػشفبدُ اص فٌبكش عجیقی دس عشاحی فضبی هگبهبل ٍ اثقهبد ٍ
سٌبػجبر دس عشاحی فضبی هگبهبل اػز .دس هقبثل ایي هشغیشّب دس ػیشی ػٌشش دس کٌبس ثشوی دیگش اص هشغیشّهب فبههل وَاًهبیی ٍ دػششػهی ثهِ
فضبّبی هگبهبل سا سقشیف هی ًوبیٌذ کِ ؿوبل هشغیشّبی وَاًبیی فضبی هگبهبل ،اػشفبدُ اص فٌبكش عجیقی دس عشاحی فضبی هگبهبل ،هَققیهز
هکبًی هگبهبلٌّ ،ذػِ ٍ فشم دس عشاحی فضبی هگبهبل ٍ اثقبد ٍ سٌبػجبر دس عشاحی فضبی هگبهبل اػز .دسًْبیز ػیشی ػٌشش ثب یهک فبههل
ثیـشش اص اسگ ػْبىًوب ثِ سجییي هیضاى سقبهالر اػشوبفی دشداوشِ اػز.

سنجش تطبیقی کیفیات فضایی مگامالها از دیدگاه کاربران فضا (مطالعه موردی :مگاپروژه سیتی سنتر و ارگ جهاننما در کالنشهر اصفهان)

ػذٍل ً -6حَُ قشاسگیشی هشغیشّب دس ریل فَاهل ،هیضاى ٍاسیبًغ سجییٌی سَػظ ّش فبهل ٍ ثبس فبهلی ّش هشغیش دس اسگ ػْبىًوب

َّیز ٍ کیفیبر
ثلشی فضبی
هگبهبل

18/910

آػبیؾ ٍ ساحشی
کبسثشاى فضبی
هگبهبل

14/752

اهکبًبر هحیغی ٍ
وذهبسی

11/666

ػشصًذگی ٍ وَاًبیی

10/958

ػزاثیز ثلشی فضبی هگبهبل
ٌّذػِ ٍ فشم دس عشاحی فضبی هگبهبل
هلبلح ثکبس گشفشِؿذُ دس فضبّبی هگبهبل
ًَسدشداصی فضبی هگبهبل
حغ سقلق ًؼجز ثِ فضبی هگبهبل
اػشفبدُ اص فٌبكش عجیقی دس عشاحی فضبی هگبهبل
اثقبد ٍ سٌبػجبر دس عشاحی فضبی هگبهبل
هَققیز هکبًی هگبهبل
دػششػی ثِ حولًٍقل فوَهی هٌبػت دس هؼبٍسر هگبهبل
ّوِؿوَلی فضبی هگبهبل
اهٌیز فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى
ایوٌی فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى
ٍػَد ػشٍیغ ثْذاؿشی ثبکیفیز هٌبػت دس هگبهبل
دبکیضگی فضبی هگبهبل
دػششػی ثِ دبسکیٌ هٌبػت دس فضبی هگبهبل
هجلوبى هٌبػت دس فضبی هگبهبل
وَاًبیی فضبی هگبهبل
اهکبى ثشقشاسی سقبهالر اػشوبفی دس فضبی هگبهبل
سٌَؿ فقبلیشی دس کبسثشیّبی هگبهبل

Vis_Attract
form
Material
lighting
Sence_belong
natural
Prop_size
Location
Pub_Trans
Inclusive
Security
Safety
WC
Cleanness
Parking
furniture
legibility
Social_interact
Var_active
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مدلسازی ضبکٍای ي تبییه ريابط دريوی ي بیريوی میان متغیرَا ي ػًامل
ثب سَػِ ثِ ّذ هقبلِ الصم اػز سب ثِكَسر هؼضا ثشای ّشکذام اص هگبهبلّب ؿجکِ سٍاثظ دسًٍی ٍ ثیشًٍی هیبى فَاهل ٍ هشغیشّب ایؼبد گهشدد.
ثِهٌؾَس ػبوز ؿجکِ ٍ سجییي سٍاثظ دسًٍی ٍ ثیشًٍی هیبى فَاهل ٍ هشغیشّب ثشای ػیشی ػٌشش ،دٌغ فبهل حبكلؿذُ دس هشحلهِ قجهل ثهِهظبثهِ
هقیبسّبی هذل فشآیٌذ سحلیل ؿجکِای 20 ٍ 16هشغیش هشثَعِ ثِفٌَاى ؿبوقّبی قشاسگشفشِ دس ریل ّش هقیبس سقشیفؿذُ اػهز .دس ایهي ههذل
ؿجکِای ،دسٍاقـّ ،ذ  ،سجییي هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص ؿبوقّبی کیفیز فضبیی دس هگبهبل ػیشی ػٌشش هیثبؿذ .اص ایي عشیهق اػهز
کِ هیسَاى سٍاثظ دسًٍی ٍ ثیشًٍی هیبى ّذ  ،هقیبسّب ٍ ؿبوقّب سا ثشای ػیشی ػٌشش سجییي ًوَد.
ّوچٌیي ثِهٌؾَس ػبوز ؿجکِ ٍ سجییي سٍاثظ دسًٍی ٍ ثیشًٍی هیبى فَاهل ٍ هشغیشّب ثشای اسگ ػْبىًوب ،چْبس فبهل حبكهلؿهذُ دس هشحلهِ
قجل ثِهظبثِ هقیبسّبی هذل فشآیٌذ سحلیل ؿجکِای ٍ  19هشغیش هشثَعِ ثِفٌَاى ؿبوقّبی قشاسگشفشِ دس ریل ّش هقیبس سقشیفؿهذُ اػهز .دس
ایي هذل ؿجکِای (ًوَداس  ،)1دسٍاقـّ ،ذ  ،سجییي هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص ؿهبوقّهبی کیفیهز فضهبیی دس هگبههبل اسگ ػْهبىًوهب
هی ثبؿذ .اص ایي عشیق اػز کِ سٍاثظ دسًٍی ٍ ثیشًٍی هیبى ّذ  ،هقیبسّب ٍ ؿبوقّب ثشای اسگ ػْبىًوب سجییي هیگشدد.
دس ایي هشحلٍِ ،ؽیفِ اكلی هذل  F'ANPهحبػجِ هیضاى اّویز ًؼجی ٍ ٍصى ّش ؿبوق اػز .ثب سـکیل یک ؿجکِ ػِ ػغحیّ ،ذ  ،هقیبسّب
ٍ ؿبوقّب ٍ اسسجبط هیبى آىّب سقییي گشدیذُ اػز (ًوَداس  .)1قبثلیز هْن هذل  F'ANPدس ایي هشحلِ ،کَسبُ کشدى هحبػجبر (اص عشیق ًشمافضاس
هشلت )17فشآیٌذ سحلیل ؿجکِای ٍ دٍس کشدى ًقذّبی ٍاسد ثش آى هجٌی ثش رٌّی ثَدى هقبیؼِّب ٍ فشآیٌذ ٍصى دّی ثِ ؿبوقّب اػز.
ساخت سًپر ماتریس ايلیٍ ،مًزين ي حد؛ تؼییه يزن متغیرَا ي يضؼیت َر متغیر
ػَدش هبسشیغ اٍلیِ ؿبهل ػِ هبسشیغ ٍاحذ اػز کِ دس هبسشیغ ً 1ـبى دادُؿذُ اػز .ایي هبسشیغ ههیسَاًهذ اسسجبعهبر هیهبى ؿهجکِ ػهِ
ػغحی سا ثٍِضَح ًـبى دّذ .ثب اػشفبدُ اص هذل  F'ANPثشوال هذل  ANPهقبیؼِ دٍدٍیی ٍػَد ًذاسد ٍ هحبػجبر ثش هجٌبی سٍاثظ هیبى
هشغیشّب کِ سَػظ دادُّبی دشػؾًبهِ حبكل گشدیذُ اػز ،اًؼبم هیؿَد .هبسشیغ ً W21ـبىدٌّذُ اسسجبط ثیي ّذ ٍ هقیبسّبػز ٍ فجبسر
اػز اص هقبدیش ًشهبل ؿذُ ٍاسیبًغ سجییي ؿذُ فَاهلً W32 .ـبىدٌّذُ اسسجبط هیبى هقیبسّب ٍ صیشهقیبسّب (هشغیشّهب) اػهز ٍ فجهبسر اػهز اص
هقذاس ًشهبل ؿذُ ثبس فبهلی کِ ّش فبهل ثش ّش هشغیش افوبل هیکٌذ W33 .سجییيکٌٌذُ اسسجبط دسًٍی هیبى هشغیشّبػز ٍ ثشاثش اػز ثب قذس هغلق
هقذاس ًشهبل ؿذُ ضشیت ّوجؼشگی ثیي هشغیشّب.

مطالعات محیطی هفت حصار

فبهل

ٍاسیبًغ سجییي ؿذُ

ثبس فبهلی
0/767
0/704
0/654
0/645
0/628
0/568
0/522
0/842
0/760
0/759
0/592
0/505
0/823
0/638
0/594
0/577
0/737
0/625
0/472

هشغیش

هخشلش ًبم هشغیش
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هبسشیغ  -1ػَدش هبسشیغ اٍلیِ ٍ هَققیز هبسشیغّبی ٍاحذ دس آى
صیشهقیبسّب

ّذ

هقیبسّبی اكلی

ّذ

هقیبسّبی اكلی

صیشهقیبسّب

]

ػذٍل ٍ -7صى ؿبوقّبی سجییيگش کیفیبر فضبیی هگبهبل ػیشی ػٌشش ٍ اسگ ػْبىًوب

ؿبوق

ٍصى ًؼجی دس ػیشی ػٌشش

ٍصى ًؼجی دس اسگ ػْبىًوب

ؿبوق

ٍصى ًؼجی دس ػیشی ػٌشش

ٍصى ًؼجی دس اسگ ػْبىًوب

Social_interact

0/121

0/071

Location

0/043

0/059

Security
Furniture
Sence_belong
Lighting
Safety
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Pause_space
Var_active
Cleanness
Natural

0/065
0/058
0/058
0/054
0/053
0/052
0/052
0/044
0/043

0/050

Material

0/053

Inclusive

0/050

Parking

0/044

WC

0/045

Prop_size

-

form

0/066

Pub_Trans

0/049

Vis_Attract

0/039

legibility

0/042
0/041
0/041
0/041
0/041
0/040
0/038
0/037
0/036

0/046
0/054
0/046
0/059
0/047
0/055
0/055
0/056
0/058

اهشیبص ًْبیی ّش هشغیش ثشاثش اػز ثب ػوـ ػشًَی حبكلضشة ٍصى ّش هشغیش دس هیضاى سضبیز دبػخدٌّذگبى اص ّش هشغیش ٍ یب ثهِ فجهبسسی ثشاثهش
اػز ثب:
∑

هقذاس هشغیش  iاصًؾش دبػهخدٌّهذُ j
ٍصى هشغیش  iحبكل اص وشٍػی هذل ٍ F’ANP
کِ دس آى هقبدل ٍضقیز هشغیش ،i
اػز .اصآًؼبکِ اهشیبص هشغیشّب دس دٍ هگبهبل ثب یکذیگش هشفبٍر ثَدُاًذ ،هقبدیش اهشیبصار هشغیشّب دس ّهش دٍ هگبههبل ًشههبل ؿهذُ ٍ دس اداههِ ثهب
یکذیگش هقبیؼِ ؿذُاًذ(ًوَداس.)2
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مطالعات محیطی هفت حصار

ثب سَػِ ثِ ایٌکِ هقبدیش هبسشیغّبی ٍاحذ ًشهبل ؿذُ اػز ،لزا ػَدش هبسشیغ اٍلیِ هَصٍى اػز ثذیي هقٌب کِ ػوـ دسایِّبی ّش ػشَى ثشاثش 1
اػز .ثشای ػبوز ػَدش هبسشیغ حذ ،ػَدش هبسشیغ هَصٍى دس ًشمافضاس هشلت ثِ سَاى  40سػبًذُ ؿذُ اػزً .شیؼهِ ایهي فولیهبر ٍصى ًؼهجی
ؿبوقّب سا هـخق هیکٌذ کِ دس ػذٍل  7اسائِؿذُ اػز.
یبفشههِّههب ًـههبى هههیدّههذ کههِ اصًؾههش کههبسثشاى فضههبی ػههیشی ػههٌشش دههٌغ هشغیههش اهکههبى ثشقههشاسی سقههبهالر اػشوههبفی دس فضههبی هگبهههبل،
احؼهبع اهٌیهز دس هحههذٍدُ هگبههبل  ،هجلوهبى هٌبػههت دس فضهبی هگبهههبل ،حهغ سقلهق ًؼههجز ثهِ فضهبی هگبهههبل ٍ ًهَسدشداصی فضههبی
هگبهبل ثِ ًؼجز ػبیش هشغیشّهب ٍصى ثیـهششی سا دس سجیهیي کیفیهز فضهبیی ایهي هگبههبل ثهِ وهَد اوشلهبف دادُاًهذ .دس هقبثهل اص دیهذگبُ
کههبسثشاى فضههبی اسگ ػْههبىًوههب ،ثههِ سشسیههت هشغیشّههبی اهکههبى ثشقههشاسی سقههبهالر اػشوههبفی دس فضههبی هگبهههبل ،سٌههَؿ فقههبلیشی دس
کهبسثشیّهبی هگبههبلٍ ،ػهَد ػهشٍیغ ثْذاؿهشی ثبکیفیهز هٌبػهت دس هگبههبل ،هَققیهز هکهبًی هگبههبل ،وَاًهبیی فضهبی هگبهههبل ٍصى
ثیـششی سا دس سجییي کیفیبر فضبیی داؿشِاًذ.
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سلَیش  -4هقبیؼِ هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص هشغیشّبی فضبیی هگبهبلّبی ػیشی ػٌشش ٍ اسگ ػْبىًوب
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سلَیش  -3ػبوشبس ؿجکِای هیبى ّذ  ،هقیبسّب ٍ ؿبوقّب ثشای هگبهبل ػیشی ػٌشش (چخ) ٍ اسگ ػْبىًوب (ساػز)
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ثش اػبع اهشیبصار ًشهبل ؿذُ (کوششیي اهشیبص كفش ٍ ثیـششیي اهشیبص  ،)1هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص ٍضقیز ّش هشغیش فضبیی ثِكهَسر صیهش
اػز:
اهکههبى ثشقههشاسی سقههبهالر اػشوههبفی دس فضههبی هگبهههبل :هیههضاى سضههبیز کههبسثشاى فضههب اص ایههي هشغیههش دس ػههیشی ػههٌشش ( )1سقشیجهبً هقههبدل
دههٌغ ثشاثههش اسگ ػْههبىًوههب ( )0/21اػههز .ایههي یبفشههِ ثیههبًگش آى اػههز کههِ اهکههبى ثشقههشاسی سقههبهالر اػشوههبفی دس فضههبی هگبهههبل سههأطیش
ثؼیبس هْوی دس هَفقیز هگبهبلّب داسد.
اهٌیز فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى :هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص ایي هشغیش دس ػیشی ػهٌشش ( )0/53سقشیجهبً دٍ ثشاثهش اسگ ػْهبىًوهب
( )0/22اػز .ایي اهش ثیبًگش اّویز هشغیش اهٌیز ثِفٌَاى یکی اص هْنسشیي الضاهبر هَفقیز هگبهبلّب اػز.
حغ سقلق ًؼجز ثِ فضبی هگبهبل :هیضاى حغ سقلق کبسثشاى فضب ًؼجز ثِ ػیشی ػٌشش (ّ )0/45فز ثشاثش هیضاى حغ سقلق کهبسثشاى فضهبی
اسگ ػْبىًوب ( )0/06هیثبؿذ .ایي هْن ًـبىدٌّذُ آى اػز کِ ایؼبد حغ سقلق ًؼجز ثِ فضبی هگبهبل دس ؿْشًٍذاى اكفْبًی اهشی اػز
ضشٍسی کِ هیثبیؼز ػْز هَفقیز هگبهبلّب ثِ آى سَػِ ػذی ًوبیٌذ.
سٌههَؿ فقههبلیشی دس کههبسثشیّههبی هگبهههبل :ثشاثههشی سقشیجههی هیههضاى سضههبیز ػههبکٌیي اص ایههي ؿههبوق دس ػههیشی ػههٌشش ( ٍ )0/37اسگ
ػْبىًوب (ً )0/26ـبىدٌّهذُ آى اػهز کهِ فهالٍُ ثهش لهضٍم ٍػهَد سٌهَؿ فقهبلیشی دس فضهبی هگبههبلّهب ،فقبلیهزّهبی ثکهبس گشفشهِؿهذُ
ػْز ایؼبد ایي سٌَؿ دس فضب ًیض حبئض اّویهز اػهز .ثهِثیهبىدیگهش سٌْهب کویهز سٌهَؿ فقهبلیشی هحهیظ هْهن ًیؼهز ثلکهِ کیفیهز ٍ ًهَؿ
آى فقبلیز ّب ًیض اطشگزاس اػز .ثش ایي اػبع ٍ ثهب سَػهِ ثهِ اهشیهبص ًشههبل ؿهذُ ػهیشی ػهٌشش ،هـهبّذُ ههیؿهَد کهِ ػهیشی ػهٌشش دس ایهي
اهش ثشسشی ًؼجی داؿشِ اػز.
ایوٌی فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى :هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص ایي هشغیش دس ػیشی ػهٌشش ( )0/37سقشیجهبً دٍ ثشاثهش اسگ ػْهبىًوهب
( )0/2اػز .ایي یبفشِ ثیبًگش سأطیش ثِ ػضای ایوٌی دس اقجبل هگبهبلّب اص ػَی ؿْشًٍذاى داسد.
هجلوبى هٌبػت دس فضبی هگبهبل :سضبیز کبسثشاى فضب اص ایي هشغیش دس ػیشی ػٌشش ( )0/32سقشیجبً ػِ ثشاثهش اسگ ػْهبىًوهب ( )0/11ههیثبؿهذ.
ثیبًگش آى اػز کِ اػشفبدُ اص هجلوبى هٌبػت ػْز فضبی هگبهبل ًقؾ ثؼضایی دس هَفقیز هگبهبلّب داسد.
هلبلح ثکبس گشفشِؿذُ دس فضبّبی هگبهبل :سضبیز کبسثشاى فضب اص ایي هشغیش دس ػیشی ػٌشش ( )0/32سقشیجبً چْبس ثشاثهش اسگ ػْهبىًوهب ()0/09
اػز .ایي یبفشِ ًـبىدٌّذُ آى اػز کِ هلبلح ػٌشی ثِ کبس گشفشِؿذُ دس ًوب ٍ فضبی داولی اسگ ػْبىًوب ًؼجز ثِ هلبلحی کهِ دس ػهیشی
ػٌشش ثِ کبس گشفشِؿذُ اػز ،هَسد اقجبل کوششی قشاسگشفشِ اػز.
ٍػههَد ػههشٍیغ ثْذاؿههشی ثبکیفیههز هٌبػههت دس هگبهههبل :هیههضاى سضههبیز کههبسثشاى فضههب اص ایههي هشغیههش دس ػههیشی ػههٌشش ( )0/28سقشیجهبً ثههب
اسگ ػْهبىًوههب ( )0/29ثشاثهش اػههز .ایههي یبفشهِ ًـههبىدٌّهذُ آى اػههز کههِ ثهِفٌههَاى یکهی اص وههذهبر دبیههِای ههیثبیؼههز دس عشاحههی ٍ
هقوبسی هگبهبلّب ثِ ایي هشغیش سَػِ ؿَد.
اهکبى هکض دس فضبی هگبههبل :اگشچهِ اهکهبى هکهض دس فضهبی ػهیشی ػهٌشش ًؼهجز ثهِ ثشوهی هشغیشّهبی فضهبیی دیگهش اهشیهبص کوشهشی
سا ثِ وَد اوشلبف دادُ اػز ،اهب ًؼهجز ثهِ اسگ ػْهبىًوهب کهِ ایهي هشغیهش ثهشای کهبسثشاى فضهبیؾ ثهیهقٌهب سلقهی ؿهذُ اػهز ،سَفیهق
ًؼجشبً ثبالیی داؿشِ اػز .ثش ایهي اػهبع اهکهبى هکهض دس فضهب یکهی اص هْهنسهشیي هشغیشّهبی فضهبیی اػهز کهِ دس هَفقیهز هگبههبلّهب
سأطیشگزاس اػز.
دػششػی ثِ دبسکیٌه هٌبػهت دس فضهبی هگبههبل :هیهضاى سضهبیز کهبسثشاى فضهب اص دبسکیٌه ػهیشی ػهٌشش ( )0/26سقشیجهبً  1/5ثشاثهش اسگ
ػْههبىًوههب ( )0/15ث هَدُ اػههز .کیفیههز وههذهبر دبسکیٌ ه ٍ دػششػههی آػههبى ثههِ آى هههیسَاًههذ یکههی اص هشغیشّههبی کلیههذی دس هَفقیههز
هگبهبلّب ثبؿذ.
ّوههِؿههوَلی فضههبی هگبهههبل :هیههضاى ّوههِؿههوَلی فضههبی هگبهههبل اسگ ػْههبىًوههب ( )0/33اص دیههذگبُ کههبسثشاى فضههب سقشیج هبً  1/5ثشاثههش
ػیشی ػٌشش ( )0/24اػز .اگشچِ اصًؾش کهبسثشاى فضهب ،اسگ ػْهبىًوهب ثهِ ًؼهجز ّوهِؿهوَل سهش اص ػهیشی ػهٌشش اػهز ،اههب ثبیهذ ثهِ ایهي
ًکشِ سَػِ داؿز کِ ثب سَػِ ثِ ٍضقیز کٌهًَی اسگ ػْهبىًوهب ،الضاههبً ّوهِؿهوَلی یهک فضهب ًوهیسَاًهذ هَػهت سًٍهق آى فضهب گهشدد.
ثِ ثیبى ٍاضح سش اگهش فضهبیی اهکهبى حضهَس سا ثهشای سوهبهی اقـهبس اػشوهبفی ٍ اقشلهبدی ػبهقهِ فهشاّن آٍسد ،الضاههبً ثهِ هقٌهبی هَفقیهز
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هگبهههبلّههب ثههِفٌههَاى یکههی اص دذیههذُّههبی ًَؽْههَس ؿههْشی دس ثؼههشش ؿههْشّبی ایههشاى ثههب سؿههذ سٍصافضًٍههی دس ؿههْشّبی هخشلههف کـههَس،
دسحهبلسَػهقِ ّؼهشٌذ .دس ادثیهبر هقوههبسی ٍ ؿْشػهبصی ػْهبى ًقهذّبی ثؼههیبسی ثهِ هبّیهز ایهيگًَههِ اص دهشٍطُّهبی ؿهْشی ٍاسدؿههذُ
اػز .فوذُ ًقذّبی ٍاسدؿذُ ثِ ثقذ سٍیهِای ایهي دهشٍطُّهب ثهَدُ اػهز .ثهب دهزیشؽ هگبههبلّهب ثهِفٌهَاى فضهبّبی فوهَهی ًَؽْهَس دس
ثؼشش ؿْشّبی ایشاى ،لهضٍم اسصیهبثی اثقهبد هحشهَایی ایهيگًَهِ دهشٍطُّهب هـهخق ههیگهشدد کهِ ایهي اههش فوهذسبً دس ادثیهبر ًؾهشی ایهي
هَضههَؿ هغفههَل هبًههذُ اػههز .هگبهههبلّههب فضههبّبی فوههَهی ًههَیٌی دس ؿههْشّبی ایههشاى ّؼههشٌذ کههِ ًیبصّههبی هشٌههَؿ ؿههْشًٍذاى سا دس
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آى فضب ًیؼز .ثلکِ ایهي هشغیهش دس کٌهبس ػهبیش هشغیشّهب ههیسَاًهذ هَفقیهز یهک هگبههبل سا سضهویي کٌهذ .ثهذیي هقٌهب کهِ ایهي هشغیهش دس
ثؼشش ؿْش اكفْبى ،یک هشغیش سجقی اص ػبیش هشغیشّبػز.
دبکیضگی فضبی هگبهبل :هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص ایي هشغیش دس ػیشی ػٌشش ( )0/24ثب اسگ ػْبىًوب ( )0/24ثشاثش اػز .ثِفٌهَاى یکهی اص
وذهبر دبیِای هیثبیؼز سَػِ ٍیظُای ثِ ایي هشغیش فضبیی هجزٍل گشدد.
ًَسدشداصی فضبی هگبهبل :هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص ایي هشغیهش دس ػهیشی ػهٌشش ( )0/21سقشیجهبً ػهِ ثشاثهش اسگ ػْهبىًوهب ( )0/07اػهز.
ًَسدشداصی ٍ ػلَُّبی ثلشی حبكل اص آى هیسَاًذ ًقؾ ثِ ػضایی دس هَفقیز هگبهبلّب داؿشِ ثبؿذ.
دػششػی ثِ حولًٍقل فوَهی هٌبػت دس هؼبٍسر هگبهبل :یبفشِّب ًـبى هیدّذ اگشچهِ هیهضاى سضهبیز کهبسثشاى فضهبی اسگ ػْهبىًوهب اص
دػششػی ثِ حولًٍقل فوَهی ( )0/42دٍ ثشاثش ػیشی ػٌشش ( )0/21اػز ،اهب ثب سَػِ ثِ ٍضقیز کًٌَی اسگ ػْبىًوهب ایهي هشغیهش ثهِسٌْهبیی
ًشَاًؼشِ اػز ًقؾ ثِ ػضایی سا دس هَفقیز ایي هگبهبل ایفب کٌذ .ثِ ثیبى سٍؿيسش ٍػَد ایي هشغیش اهشی اػز الضاهی ٍ ثِسٌْبیی کبفی ًیؼهز.
ثذیي هقٌب کِ ایي هشغیش دس ثؼشش ؿْش اكفْبى ،یک هشغیش سجقی اص ػبیش هشغیشّبػز.
اثقبد ٍ سٌبػجبر دس عشاحی فضبی هگبهبل :هیضاى سضبیز اص اثقبد ٍ سٌبػجبر ثهِکبسسفشهِ دس عشاحهی فضهبی ػهیشی ػهٌشش ( )0/2دٍ ثشاثهش اسگ
ػْبىًوب ( )0/1اػز .سفبیز اثقبد ٍ سٌبػجبر دس عشاحی فضبی هگبهبلّب ًقؾ ثِ ػضایی دس ؿکلدّی ثِ هقیبع اًؼبًی ٍ هغلَثیهز فضهبیی
هگبهبل ّب داسدّ .ویي اهش هَػت ؿذُ اػز سب کبسثشاى فضب عشاحی فضبی داولی ػیشی ػٌشش کِ ثهِهشاسهت ػهجکسهش اص احؼهبم ػهٌگیي اسگ
ػْبىًوب اػز سا هَسد اقجبل وَیؾ قشاس دٌّذ.
اػشفبدُ اص فٌبكش عجیقی دس عشاحی فضبی هگبهبل :هیضاى سضبیز کهبسثشاى فضهب اص ایهي هشغیهش دس ػهیشی ػهٌشش ( )0/18ثؼهیبس ثیـهشش اص اسگ
ػْبىًوب ثَدُ اػز .ایي هشغیش دس اسگ ػْبىًوب کوششیي اهشیبص سا ثِ وَد اوشلبف دادُ اػز.
هَققیز هکبًی هگبهبل :هیضاى سضبیز کبسثشاى فضب اص ایي هشغیش دس اسگ ػْبىًوب (ً )0/42ؼجز ثِ ػیشی ػٌشش ( )0/14ػهِ ثشاثهش اػهز .ایهي
هْن ثیبًگش آى اػز کِ هَققیز هکبًی هٌبػت یک هگبهبل ثِسٌْبیی ًویسَاًذ هشضوي هَفقیز آى ثبؿذ ٍ ایي هشغیهش دس کٌهبس ػهبیش هشغیشّهب
اػز کِ هیسَاًذ هَػجبر اقجبل ًؼجز ثِ یک هگبهبل سا فشاّن آٍسد.
ػههزاثیز ثلههشی فضههبی هگبهههبل :سضههبیز کههبسثشاى فضههب اص ایههي هشغیههش دس ػههیشی ػههٌشش ( ٍ )0/12اسگ ػْههبىًوههب ( )0/11سقشیج هبً ثشاثههش
اػزّ .ش دٍ هگبهبل ثِعَس ًؼجی سَاًؼهشِاًهذ ثهِكهَسر ثشاثهش سضهبیز کهبسثشاى فضهب سا سهأهیي کٌٌهذ .لهزا سفبیهز اكهَل صیجهبییؿٌبػهی
ثبیؼشی ثهِفٌهَاى یکهی اص دبیهِّهبی اكهلی دس عشاحهی ٍ هقوهبسی هگبههبلّهب دس ًؾهش گشفشهِ ؿهَدّ .وچٌهیي الضاههبً هقوهبسی ػهٌشی یهب
هههذسى هشضههوي صیجههبیی یههک هگبهههبل ًجههَدُ ٍ ثؼههشِ ثههِ کههبسثشاى فضههب ّشکههذام اصایههيگًَههِ هقوههبسیّههب هههیسَاًٌههذ صیجههبییّههبی
هٌحلشثِفشدی داؿشِ ثبؿٌذ.
وَاًبیی فضبی هگبهبل :سضبیز کبسثشاى فضب اص ایي هشغیش دس اسگ ػْبىًوب ( )0/19سقشیجبً  2/5ثشاثش ػهیشی ػهٌشش ( )0/07اػهز .ثهب سَػهِ ثهِ
ٍضقیز کًٌَی اسگ ػْبىًوب ایي اهش ثیبًگش آى اػز کِ وَاًبیی فضبی هگبهبل دس کٌبس ػبیش هشغیشّبی فضهبیی ههیسَاًهذ هَػجهبر هَفقیهز
هگبهبل سا فشاّن آٍسد.
ٌّذػِ ٍ فشم دس عشاحی فضبی هگبهبل :سضبیز کبسثشاى فضب اص ٌّذػِ ٍ فشمّبی ثِکبسسفشِ دس عشاحی فضبّبی اسگ ػْبىًوب ( )0/16سقشیجهبً
یبصدُ ثشاثش ػیشی ػٌشش ( )0/014اػز .ایي یبفشِ ثب سَػِ ثِ اسصؽّبی هقوبسی هذًؾش ؿْشًٍذاى اكفْبًی سب حذٍد صیهبدی قبثهل سجیهیي اػهز.
دسٍاقـ ؿْشًٍذاى اكفْبًی (ًوًَِ هَسدهغبلقِ) ثب فشمّب ٍ ٌّذػِ ثِکبسسفشِ دس هقوبسی اسگ ػْبىًوب دس هقبیؼِ ثب ػیشی ػٌشش ثؼیبس هأًَعسش
ّؼشٌذ؛ اهب ثب سَػِ ثِ ٍضقیز کًٌَی اسگ ػْبىًوب هیسَاى ًشیؼِ گشفز کِ ایي هشغیش ثِسٌْبیی ًشَاًؼشِ اػز اطشگزاسی ثؼضایی دس هَفقیهز
اسگ ػْبىًوب داؿشِ ثبؿذ.
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ػههغَح هخشلههف هشسفههـ هههیػههبصًذ ثٌههبثشایي ثبیؼههشی سضههبیز کههبسثشاى فضههبی وههَد سا ًیههض سههأهیي ػههبصًذ .دس ایههي هقبلههِ ثقههذ هحشههَایی
دشٍطُّبی هگبهبل هَسد اسصیبثی قشاسگشفشهِ کهِ دس هقبیؼهِ ثهب هغبلقهبر دیـهیي کهِ كهشفبً ثهش ثقهذ سٍیهِای هگبههبلّهب سأکیهذ داؿهشِاًهذ،
حَصُ ػذیذی سا ػْز ثشسػهی فولکهشد هگبههبلّهب هغهشح ههیکٌهذ .ثهذیي هٌؾهَس دٍ ًوًَهِ هَسدهغبلقهِ دس ؿهْش اكهفْبى اًشخهبةؿهذُ
اػز .ػیشی ػٌشش ثِفٌَاى یک ًوًَهِ هَفهق هگبههبل کهِ اص ػهَی ؿهْشًٍذاى ههَسد اقجهبل قشاسگشفشهِ اػهز ٍ اسگ ػْهبىًوهب ثهِفٌهَاى
یک ًوًَِ ًؼجشبً ؿکؼزوَسدُ هقشفیؿهذُاًهذ .دسٍاقهـ دس ایهي هقبلهِ ّهذ ؿٌبػهبیی فلهل ؿکؼهز ٍ هَفقیهز ایهي دٍ هگبههبل دس ثقهذ
هحشَایی اػز .ثذیي هٌؾَس هشغیشّبی کیفیهز فضهبیی فضهبّبی فوهَهی کهِ ػهبصًذُ ثقهذ هحشهَایی ایهيگًَهِ دهشٍطُّهب ّؼهشٌذ ،سَػهظ
کبسثشاى فضبی ایي دٍ هگبهبل هَسد اسصیبثی قشاسگشفشِاًذ .ثش اػبع یبفشِّبی هقبلِ هیسَاى ًشبیغ سا دس ػِ حَصُ اسائِ ًوَد:
فَاهل هإطش ثش کیفیبر فضبیی هگبهبلّهب :یبفشهِّهبی هقبلهِ ًـهبىدٌّهذُ آى ّؼهشٌذ کهِ دهٌغ فبههل "آػهبیؾ ٍ ساحشهی کهبسثشاى فضهبی
هگبهههبل "" ،ػههشصًذگی فضههبی هگبهههبل "" ،وَاًههبیی ٍ دػششػههی فضههبی هگبهههبل "" ،اهکبًههبر هحیغههی " ٍ "سقههبهالر اػشوههبفی " ٍ
چْههبس فبهههل "َّیههز ٍ کیفیههبر ثلههشی فضههبی هگبهههبل "" ،آػههبیؾ ٍ ساحشههی کههبسثشاى فضههبی هگبهههبل "" ،اهکبًههبر هحیغههی ٍ
وذهبسی " ٍ "ػشصًذگی ٍ وَاًبیی " ثِ سشسیهت ثقهذ هحشهَایی دهشٍطُ هگبههبل ػهیشی ػهٌشش ٍ اسگ ػْهبىًوهب سا ؿهکل ههیدٌّهذ .ثهش ایهي
اػههبع ،هقبلههِ ایههي ًشیؼههِگیههشی سا اسائههِ هههیدّههذ کههِ ثههش اػههبع صهیٌههِ هَػههَد دس ّههش هگبهههبل هشغیشّههبی ػههبصًذُ کیفیههبر فضههبیی
هیسَاًٌذ دس فَاهل گًَبگًَی ثب هفبّین هشفبٍسی قشاس گیشًذ.
دس ایهي دهظٍّؾ حهغ سقلهق ثهِ هکهبى دس اسگ ػْهبىًوهب دس فبهههل َّیهز ٍ کیفیهبر ثلهشی قشاسگشفشهِ کهِ ًـهبىدٌّهذُ اسسجهبط ایههي
هشغیش ثب فبههل ههزکَس اػهز حهبلآًکهِ دس ػهیشی ػهٌشش ایهي هشغیهش دس اسسجهبط ثهب فبههل ػهشصًذگی فضهبی هگبههبل سقشیهف ؿهذُ اػهز.
هیسَاى ًشیؼِ گشفز کِ ثش اػهبع ؿهشایظ ثؼهشش سقشیهف کهبسثشاى اص هشغیشّهب هشفهبٍر اػهز؛ ثٌهبثشایي آى ؿهشایغی کهِ سَاًؼهشِ کیفیهز
هغلَثی سا ثشای هشغیش هذًؾش فشاّن آٍسد هیسَاًهذ ثهِفٌهَاى ؿهشایظ ثشسهش سلقهی گهشدد ،ثهذیي هقٌهب کهِ ػهشصًذگی دس هگبههبلّهب ثهیؾ اص
َّیز ٍ کیفیبر ثلشی دس ؿکلگیشی حغ سقلق هإطش اػز.
سقبهالر اػشوبفی ثهِقهذسی دس ػهیشی ػهٌشش ثهبال ثهَدُ اػهز کهِ ثهِكهَسر یهک فبههل هؼهضا اػهشخشاع ؿهذُ اػهز حهبلآًکهِ دس اسگ
ػْبىًوب سقهبهالر اػشوهبفی صیشهؼوَفهِ فبههل ػهشصًذگی ٍ وَاًهبیی فضهبی هگبههبل اػهز ثهذیي هقٌهب کهِ هیهضاى سقهبهالر اػشوهبفی
ثِاًذاصُ ػیشی ػٌشش ثبال ًجهَدُ ٍ لهزا وهَد ،ثهِفٌهَاى صیشهؼوَفهِای اص فبههل ههزکَس دس آههذُ اػهز؛ ثٌهبثشایي هیهضاى سقهبهالر اػشوهبفی
وَد ههیسَاًهذ ثهِسٌْهبیی ثهِفٌهَاى فهبهلی هْهن دس اسصیهبثی فولکهشد هگبههبل ّهب سجیهیي گهشدد .اهٌیهز فضهبی هگبههبل دس ػهیشی ػهٌشش
صیشهؼوَفِ فبهل ػشصًذگی فضهبی هگبههبل ٍ دس اسگ ػْهبىًوهب دس فبههل آػهبیؾ ٍ ساحشهی قشاسگشفشهِ اػهز .ثهبال ثهَدى هیهضاى اهیٌهز
فضههبی هگبهههبل دس ػههیشی ػههٌشش ثههِ دلیههل ػههشصًذگی فضههبیی هَػههَد دس آى ثیههبًگش آى اػههز کههِ ػههشصًذگی فضههبی هگبهههبل هههیسَاًههذ
ثِفٌَاى فبهل اكلی اهٌیز فضبی هگبهبل هغشح ؿَد.
سٌههَؿ فقههبلیشی دس ػههیشی ػههٌشش دس فبهههل ػههشصًذگی فضههبی هگبهههبل قشاسگشفشههِ حههبلآًکههِ دس اسگ ػْههبىًوههب ایههي هشغیههش ریههل فبهههل
ػشصًذگی ٍ وَاًبیی آههذُ اػهز؛ ثٌهبثشایي دس اسگ ػْهبىًوهب سٌهَؿ فقهبلیشی ًهِسٌْهب ثهش وَاًهبیی فضهب سأطیشگهزاس ثهَدُ اػهز ثلکهِ ثبفهض
ػشصًذگی فضهبی هگبههبل ّهن ؿهذُ اػهز .دس ػهیشی ػهٌشش سٌهَؿ فقهبلیشی ثهش ػهشصًذگی فضهبی هگبههبل اطشگهزاس ثهَدُ اػهز .هَققیهز
هکههبًی دس ػههیشی ػههٌشش صیشهؼوَفههِ فبهههل وَاًههبیی ٍ دػششػههی ٍ دس اسگ ػْههبىًوههب صیشهؼوَفههِ آػههبیؾ ٍ ساحشههی کههبسثشاى فضههب
قشاسگشفشِ اػز .ثب سَػِ ثِ ایٌکِ هیضاى ایهي هشغیهش دس اسگ ػْهبىًوهب ثهبالسش اص ػهیشی ػهٌشش اػهز ههیسهَاى ًشیؼهِ گشفهز کهِ هَققیهز
هکههبًی ،هشغیههش هْوههی دس سههأهیي آػههبیؾ ٍ ساحشههی کههبسثشاى فضههب اػههز سههب وَاًههبیی ٍ دػششػههی فضههبی هگبهههبل .هشغیههش دػششػههی ثههِ
حولًٍقل فوَهی دس اسگ ػْهبىًوهب ؿهشایظ ثْشهشی داؿهشِ ٍ ایهي هشغیهش دس ّهش دٍ ثؼهشش صیشهؼوَفهِ آػهبیؾ ٍ ساحشهی کهبسثشاى فضهب
قشاسگشفشِ اػز؛ ثٌبثشایي الصم اػز سب دػششػی ثِ حولًٍقل فوَهی دس ػیشی ػٌشش سقَیز گشدد.
هشغیههش هجلوههبى هٌبػههت دس ػههیشی ػههٌشش ریههل فبهههل اهکبًههبر هحیغههی ٍ دس اسگ ػْههبىًوههب دس دػههشِ اهکبًههبر هحیغههی ٍ وههذهبسی
قشاسگشفشِ اػز .ثش ایي اػبع هیسَاى ًشیؼهِ گشفهز کهِ هجلوهبى دس ػهیشی ػهٌشش داسای ٍیظگهیّهبی هٌحلهش ثهِ فشدیؼهز کهِ سَاًؼهشِ
دس کٌبس دٍ ؿبوق دیگش ًَسدشداصی فضهب ٍ اهکهبى هکهض ،فبههل اهکبًهبر هحیغهی سا ؿهکل دٌّهذ کهِ سٌْهب ثهش اهکبًهبر هحهیظ داللهز
داسًههذ ٍ ًههِ وههذهبر .ایههي دس حههبلی اػههز کههِ دس اسگ ػْههبىًوههب هجلوههبىً ،ههَسدشداصی ٍ اهکههبى هکههض کههِ ثههش اهکبًههبر هحیغههی فضههبی
هگبهههبل داللههز داسًهذً ،شَاًؼههشِاًههذ دس یههک فبهههل هـههخق قههشاس گیشًههذ؛ ثٌههبثشایي سٌبػههت هیهبى اهکبًههبر هحیغههی ٍ ٍضههقیز هٌبػههت
آىّب وَد هیسَاًذ ثِفٌَاى فبهلی هْن ػْز اسسقب فضبی هگبهبل هغشح ؿَد.
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اگشچِ ؿبوق ًَسدشداصی دس فضبی هگبهبل دس ػهیشی ػهٌشش ریهل اهکبًهبر هحیغهی آههذُ اههب دس اسگ ػْهبىًوهب ایهي ؿهبوق ثهِفٌهَاى
صیشهؼوَفهِ فبهههل َّیههز ٍ کیفیههبر ثلههشی قشاسگشفشههِ اػههز ثههذیي هقٌهب کههِ ًههَسدشداصی دس فضههبی اسگ ػْههبىًوههب فوههذسبً ثههش کیفیههز
ثلههشی هحههیظ سأطیشگههزاس ثههَدُ اػههز .اهکههبى هکههض ًیههض کههِ دس ػههیشی ػههٌشش ریههل فبهههل اهکبًههبر هحیغههی قشاسگشفشههِ اػههز دس اسگ
ػْبىًوب ثِ دلیل ًجَد ؿهشایظ هٌبػهت ػْهز هکهض کهبسثشاى فضهب اص ػهَی کهبسثشاى ثهی هقٌهی سلقهی ؿهذُ اػهزّ .وهِؿهوَلی فضهبی
هگبهبل دس ّهش دٍ هگبههبل دس فبههل آػهبیؾ ٍ ساحشهی قشاسگشفشهِ اػهز ثهذیي هقٌهب کهِ ّوهِؿهوَل ثهَدى فضهب دس ّهش دٍ هگبههبل ثهش
هیضاى آػبیؾ ٍ ساحشی کبسثشاى فضب ػْز حضَس دس فضبی هگبهبل اطشگزاس ثَدُ اػز.
هلبلح ثِ کهبس گشفشهِ ؿهذُ دس هحهیظ ػهبوشِ ؿهذُ هگبههبل ّهب دس ػهیشی ػهٌشش ریهل فبههل آػهبیؾ ٍ ساحشهی قشاسگشفشهِ ،حهبلآًکهِ دس
اسگ ػْبىًوب ،ریل فبههل َّیهز ٍ کیفیهبر ثلهشی فضهبی هگبههبل قشاسگشفشهِ اػهز ،ایهي هْهن ثهذیي هقٌهب اػهز کهِ دس ػهیشی ػهٌشش
هلبلح ثکبس گشفشهِ ؿهذُ ثهش اثقهبد ّهَیشی ٍ یهب کیفیهبر ثلهشی سأکیهذ ًذاؿهشِ اػهز ثلکهِ ثهیؾ اص ّهش چیهض آػهبیؾ ٍ ساحشهی کهبسثش سا
هههذًؾش قههشاس دادُ اػههز .حههبل آى کههِ دس اسگ ػْههبىًوههب هلههبلح ،وههَد ثههِفٌههَاى فههبهلی َّیههزثخههؾ ٍ اطشگههزاس ثههش کیفیههبر ثلههشی
هغههشحؿههذُ اػههزً .شههبیغ ًـههبى هههیدّههذ کههِ ثههشای کههبسثشاى فضههب ،آػههبیؾ ٍ ساحشههی ًبؿههی اص هلههبلح ثکههبس گشفشههِ ؿههذُ دس فضههبی
هگبهبلّب ثیؾ اص َّیز ٍ کیفیبر ثلشی فضبی هگبهبل اّویز داسد.
هشغیش ایوٌی دس ػیشی ػٌشش ریهل فبههل ػهشصًذگی ٍ دس اسگ ػْهبىًوهب صیشهؼوَفهِ آػهبیؾ ٍ ساحشهی کهبسثشاى فضهب قشاسگشفشهِ اػهز .ثهب
سَػههِ ثههِ ایٌکههِ هیههضاى ایههي هشغیههش دس ػههیشی ػههٌشش ثههیؾ اص اسگ ػْههبىًوههب اػههز ،ثٌههبثشایي ػههشصًذگی فضههبی هگبهههبلّههب اطشگههزاسی
ثیـششی ثش ایوٌی کبسثشاى فضهب داؿهشِ اػهز .هشغیهش وَاًهبیی دس ػهیشی ػهٌشش ریهل فبههل وَاًهبیی ٍ دػششػهی فضهبی هگبههبل ٍ دس اسگ
ػْبىًوب ریهل فبههل ػهشصًذگی ٍ وَاًهبیی قشاسگشفشهِ اػهز .ثهذیي هقٌهب کهِ وَاًهبیی دس ػهیشی ػهٌشش سحهز سهأطیش ًحهَُ دػششػهی ثهِ
فضبّبی هگبهبل ٍ دس اسگ ػْبىًوب سحهز سهأطیش ػهشصًذگی ٍ دَیهبیی فضهبی هگبههبل قهشاس داسد .ثٌهبثشایي ثهب سَػهِ ثهِ ایٌکهِ هقهذاس ایهي
هشغیههش دس اسگ ػْههبىًوههب ثههبالسش اػههز ،ػههشصًذگی فضههبی هگبهههبل اطشگههزاسی ثیـههششی ثههش وَاًههبیی فضههبی هگبهههبلّههب وَاّههذ داؿههز.
اػههشفبدُ اص فٌبكههش عجیقههی دس ػههیشی ػههٌشش دس ریههل فبهههل وَاًههبیی ٍ دػششػههی ثههِ فضههبی هگبهههبل ٍ دس اسگ ػْههبىًوههب صیشهؼوَفههِ
َّیز ٍ کیفیبر ثلشی قشاسگشفشِ اػز.
ًؾش ثهِ ایٌکهِ هقهذاس ایهي هشغیهش دس ػهیشی ػهٌشش ثهبالسش اػهز ،ثٌهبثشایي ایهي هشغیهش دس وَاًهبیی ٍ دػششػهی فضهبی هگبههبلّهب اطشگهزاس
هیثبؿذٌّ .ذػِ ٍ فشم هحیظ ػبوشِ ؿهذُ فضهبی هگبههبل دس ػهیشی ػهٌشش ثهش فبههل وَاًهبیی ٍ دػششػهی ثهِ فضهبّبی هگبههبل اطشگهزاس
ثَدُ ،حبلآًکِ دس اسگ ػْهبىًوهب ایهي هشغیهش ثهش َّیهز ٍ کیفیهبر ثلهشی فضهبی هگبههبل اطشگهزاس ثهَدُ اػهز ،ثٌهبثشایي ٌّذػهِ ٍ فهشم
فضبی هگبهبل ثش َّیهز ٍ کیفیهبر ثلهشی فضهبی هگبههبل اطشگهزاسی ثیـهششی داسد .اثقهبد ٍ سٌبػهجبر ثلهشی فضهبی هگبههبل دس ػهیشی
ػٌشش ثهش فبههل وَاًهبیی ٍ دػششػهی فضهبی هگبههبل اطهشثخؾ ثهَدُ ٍ دس اسگ ػْهبىًوهب ثهب َّیهز ٍ کیفیهبر ثلهشی دس اسسجهبط اػهز.
ثذیي هقٌب کِ ثهب سَػهِ ثهِ ثهبال ثهَدى ایهي هشغیهش دس ػهیشی ػهٌشش ،سقیهیي اثقهبد ٍ سٌبػهجبر فضهبّبی هگبههبلّهب ػْهز اسسقهب وَاًهبیی ٍ
دػششػی فضبّبی هگبهبل ،ثؼیبس ثب اّویزسش اص ثکبس گیشی آىّب ثِ ػْز ؿکلدّی ثِ َّیز ٍ کیفیبر ثلشی اػز.
هشغیههش ػههزاثیز ثلههشی دس ػههیشی ػههٌشش ریههل فبهههل آػههبیؾ ٍ ساحشههی ٍ دس اسگ ػْههبىًوههب صیشهؼوَفههِ َّیههز ٍ کیفیههز ثلههشی قههشاس
داسد .ثب سَػِ ثهِ ثشاثهش ثهَدى هقهذاس ایهي هشغیهش دس ّهش دٍ ههَسد هغبلقهِ ههیسهَاى ایهيگًَهِ ًشیؼهِ گشفهز کهِ ػهزاثیز ثلهشی چهِ دس
هفَْم آػبیؾ ٍ ساحشی کبسثشاى فضب ٍ چِ دس هفْهَم َّیهز ٍ کیفیهز ثلهشی ههیسَاًهذ ثهش سضهبیز کهبسثشاى فضهب اص فضهبی هگبههبلّهب
اطشگزاس ثبؿذ .ثب سَػِ ثهِ ایٌکهِ هشغیهش دػششػهی ثهِ دبسکیٌه دس فبههل آػهبیؾ ٍ ساحشهی کهبسثشاى فضهب قشاسگشفشهِ ٍ دس اسگ ػْهبىًوهب
ریل فبهل اهکبًبر هحیغی ٍ وذهبسی فضهبی هگبههبلّهب آههذُ اػهز ٍ ّوچٌهیي ثهب سَػهِ ثهِ ثهبال ثهَدى هقهذاس ایهي ؿهبوق دس ػهیشی
ػٌشش ،هیسَاى ایيگًَهِ ًشیؼهِ گشفهز کهِ كهشفبً اسائهِ دبسکیٌه ثهِهظبثهِ یکهی اص وهذهبر هگبههبلّهبً ،وهیسَاًهذ آػهبیؾ ٍ ساحشهی سا
ثشای کبسثشاى فضب ثِ ّوشاُ داؿشِ ثبؿذ.
دههبکیضگی فضههبی هگبهههبل کههِ دس ّههش دٍ هههَسد هغبلقههِ داسای هقههذاس ثشاثههشی اػههز ،دس ػههیشی ػههٌشش ریههل فبهههل آػههبیؾ ٍ ساحشههی ٍ دس
اسگ ػْبىًوب ریل اهکبًبر هحیغهی ٍ وهذهبسی قشاسگشفشهِ اػهز .ثهذیي هقٌهب کهِ ثهب سَػهِ ثهِ ثشاثهش ثهَدى ایهي هقهذاس ههیسهَاى ًشیؼهِ
گشفز کِ دبکیضگی دس ّهش دٍی ایهي هگبههبل ّهب ٍ دس دٍ هفْهَم آػهبیؾ ٍ ساحشهی ٍ اهکبًهبر هحیغهی ٍ وهذهبسی سقشیجهبً ثهِ یهکهیهضاى
ٍػَد داسد.

محمدرضا غالمی گوهره ،محمدجواد نوری ،آمنه بختیار نصرآبادی

ؿبوق دػششػی ثِ ػهشٍیغ ثْذاؿهشی دس ّهش دٍ ًوًَهِ داسای اهشیهبص ثشاثهشی اػهز .دس ػهیشی ػهٌشش ریهل فبههل آػهبیؾ ٍ ساحشهی ٍ دس
اسگ ػْبىًوهب صیشهؼوَفهِ فبههل اهکبًهبر هحیغهی ٍ وهذهبسی قشاسگشفشهِ اػهز .ثهذیي هقٌهب کهِ ثهب سَػهِ ثهِ ثشاثهش ثهَدى ایهي هقهذاس
هههیسههَاى ًشیؼههِ گشفههز کههِ ػههشٍیغ ثْذاؿههشی دس ّههش دٍی ایههي هگبهههبلّههب ٍ دس دٍ هفْههَم آػههبیؾ ٍ ساحشههی ٍ اهکبًههبر هحیغههی ٍ
وذهبسی سقشیجبً ثِ یکهیضاى ٍػَد داسد.
ٍصى هشغیشّههب دس اطشگههزاسی ثههش کیفیههبر فضههبیی هگبهههبلّههب :دههٌغ هشغیههش فضههبیی "اهکههبى ثشقههشاسی سقههبهالر اػشوههبفی دس فضههبی
هگبهههبل"" ،اهٌیههز فضههبی هگبهههبل ٍ هحههذٍدُ ثالفلههل آى"" ،هجلوههبى هٌبػههت دس فضههبی هگبهههبل"" ،حههغ سقلههق ًؼههجز ثههِ فضههبی
هگبهههبل" ٍ "ًههَسدشداصی فضههبی هگبهههبل" دس ػههیشی ػههٌشش ٍ دههٌغ هشغیههش "اهکههبى ثشقههشاسی سقههبهالر اػشوههبفی دس فضههبی هگبهههبل"،
"سٌههَؿ فقههبلیشی دس کههبسثشیّههبی هگبهههبل"" ،هَققیههز هکههبًی هگبهههبل"ٍ" ،ػههَد ػههشٍیغ ثْذاؿههشی ثبکیفیههز هٌبػههت دس هگبهههبل" ٍ
"وَاًبیی فضبی هگبهبل" دس اسگ ػْبىًوب ثِ سشسیهت اص دیهذ کهبسثشاى فضهب هْهنسهشیي هشغیشّهبی فضهبیی ّؼهشٌذ کهِ ثهش ثقهذ هحشهَایی
ّش یک اص هگبهبلّب اطشگزاسًذ.
دس ٍضـ هَػَد دٌغ هشغیشی کِ ثیـششیي اهشیبص سضبیشوٌذی اص ػَی کبسثشاى فضب سا دس هگبدشٍطُ هَفق (ػیشی ػٌشش) کؼت ًوَدُاًذ فجبسراًهذ
اص" :اهکبى ثشقشاسی سقبهالر اػشوبفی دس فضبی هگبهبل"" ،اهٌیز فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى"" ،حهغ سقلهق ًؼهجز ثهِ فضهبی
هگبهبل"" ،سٌَؿ فقبلیشی دس کبسثشیّبی هگبهبل" ٍ "ایوٌی فضبی هگبهبل ٍ هحذٍدُ ثالفلل آى".
سأکیذ ثش فَاهل ٍ هشغیشّبی فضبیی ػبصًذُ ثقذ هحشَایی دشٍطُّبی هگبهبل کِ دس ایي هقبلِ هَسد سجییي ،سحلیل ٍ اسصیبثی قشاسگشفشِاًذ هیسَاًذ
ًقؾ ثؼضایی دس هَفقیز ایيگًَِ دشٍطُّب ٍ سأهیي سفبُ ؿْشًٍذاى داؿشِ ثبؿذ.
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آَّس ،ا ،.ػبػشهی ،کً ،.ؾشیبى ،ا ،.هـیشی ،ع.س .)1391( .اص ثبصاس سب ثضسگ ثبصاس (هگبهبل) ،فللٌبهِ آهبیؾ هحیظ ،ؿوبسُ 176-145 ،20
ثحشیٌی ،ح ،ثلَکی ،ة ،سقبثي ،ع ،)1388( .سحلیل هجبًی عشاحی ؿْشی هقبكش ،اًشـبسار داًـگبُ سْشاى
دبکضاد ،ع .)1386( .ساٌّوبی عشاحی فضبّبی ؿْشی دس ایشاىٍ ،صاسر هؼهکي ٍ ؿْشػهبصی ،هقبًٍهز ؿْشػهبصی ٍ هقوهبسی ،دثیشوبًهِ
ؿَسای فبلی ؿْشػبصی ٍ هقوبسی ،چبح ػَم.
سَػلی ،م .)1388( .عشاحی ؿْشی ٌّش ًَ کشدى ػبوشبس ؿْشّب ،اًشـبسار داًـگبُ سْشاى.
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ِ فللٌبه، ثشسػی ػبیگبُ هلبلح دس ًوبی ؿْشی سْشاى ثب اػشفبدُ اص سٍیکشد سَػقِ دبیذاس ؿْشی.)1396( . ؽ، ثلجلی،. ع،ػلیلی كذسآثبد
7-2 ُ ؿوبس،فلوی دظٍّـی ًقؾػْبى
 ؿوبسُ ّفشن، ًـشیِ فلوی دظٍّـی ثبك ًؾش، فضبّبی فوَهی ٍ فَاهل هإطش ثش حیبر ػوقی.)1386( . م، چشوچیبى،. ع،داًـذَس
.38-23 ,)2(19 ، هقوبسی ٍ ؿْشػبصی- ًـشیِ ٌّشّبی صیجب. دس ؿْشػبصیF’ANP  کبسثشد هذل.)1393( . ا،صثشدػز
. داًـگبُ سْشاى. ػضٍُ کالػی سٍؽّبی کوی ٍ کیفی دیـشفشِ دس ؿْشػبصی دس هقغـ دکششی.)1396( . ا،صثشدػز
ُ ؿوبس، دٍ فللٌبهِ ٌّشّبی کبسثشدی، اّذا ٍ فَاهل هإطش دس ًَسدشداصی هٌؾش ؿْشی.)1395( .ُ ،فلَی عجشی
32 ُ ؿوبس،ِ ًـشیِ فلوی دظٍّـی كف، هإلفِّبی ػبصًذُ کیفیز عشاحی ؿْشی.)1379( . ک،گلکبس
ِ فلهلٌبه، ػٌؼؾ هحیظّبی هؼکًَی هغلَة ؿْش اكفْبى اص دیذ ههذیشاى اسؿهذ ؿهْشداسی.)1393( . آ، ایضدی، س، ثیذسام، م،هحوذی
50 ُ ؿوبس، ػبل دبًضدّن، داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ّشًذ، فضبی ػغشافیبیی،فلوی دظٍّـی
 ثشسػی ٍ اسصیبثی ًقؾ ٌّش ؿْشی دس افضایؾ هیضاى حضَس دزیشی فضبّبی فوهَهی ثهب سأکیهذ ثهش.)1395( ،. ح،ُ ػؼبد صاد،. ع،ٍحذر
 ؿوبسُ یبصدّن، ػبل ؿـن، دٍ فللٌبهِ فلوی سشٍیؼی دظٍّؾ ٌّش، دبسک هشدم ّوذاى:گشافیک ؿْشی ًوًَِ هَسدی
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Extended abstract
Introduction: Megamalls are widely spreading as a new phenomenon in the form of mega-projects in
Iranian metropolises. The procedural aspect of these projects receives heavy criticism from urban
planning literature, mainly emphasizing the origins of this kind of development, the effects caused by it,
and the reasons for its success and failure in the procedural aspect. What is generally neglected among
the recent studies is the less focus on the content aspect of the mega projects. Admitting the criticism
towards the procedural aspect of megamalls while considering that many citizens cover their needs at
various levels by using the services presented by this kind of projects, the necessity of evaluating the
content aspect of megamalls becomes clear.
Methodology: This paper aims to evaluate the spatial quality variables of the content aspect of
megamalls in two case studies of “Arge-e Jahan Nama”and “City center” in Isfahan metropolis to
determine the factors and variables leading to the success or failure of these projects in the aspect as
mentioned above. In order to do so, 20 variables of public spaces' spatial quality were evaluated using
questionnaires (five-level Likert spectrum) from 120 users in each megamall (240 people overall). The
data derived from the questionnaire have been analyzed using the F’ANP model. Using the F’ANP
model, the relational importance of the variables is calculated.
Results:The model results show different relational importance coefficients for each variable in each
case based on the context. In both cases, social interaction is the most important indicator. Then, the
security and the activity variation are in second place for city center megamall and Arg-e-Jahan Nama,
respectively. The findings of this paper show importance of different factors, respectively: “megamall
user comfort”, “vitality of the megamall,” “legibility and accessibility of megamall spaces”,
“environmental facilities”, and “social interactions”. The five variables gaining the highest satisfaction
scores from the users of the successful megaproject (city center) are: “the possibility of social interaction
in megamall’s space”, “security of megamall and its peripheral area”, “sense of belonging towards the
megamall”, “diversity of activities in megamall” and “safety of the megamall ad its peripheral areas”.
The low scores of the same variables in Arg-e Jahan Nama can be perceived as factors leading to its
failure from users’ point of view.
Conclusion: Finally, the paper suggests some architectural and urban design interventions to transform
“Arg-e-Jahan Nama” into a successful mega project. Focusing on those indicators that make the “city
center” megamall a successful project and emphasizing the indicators that significantly impact the
environmental quality of “Arg-e-Jahan Nama” underpin the interventions.
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