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 چکیده
 و بصری کیفیت ارزیابی .است شهری فضاهای در ویژه به ساختانسان هایمحیط اساسی و مهم هایمولفه از زیبایی و بصری کیفیت
 یاپایه اتمطالع است. شهری فضاهای زیبایی و بصری کیفیت مدیریت در ضروری الزامات از منظر ساختاری هایشاخص شناخت

 را معیارها ترینمهم عبارتی به و زیبایی ترجیحات تا دارند تالش بلکه ،نیستند تعالی یا و زیبایی تعیین پی در منظر زیبایی معیارهای
 شیرازی هللا آیت و احمدآباد خیابان دو منظر بصری کیفیت ارزیابی در موثر معیارهای ترینمهم تعیین پژوهش این از هدف نمایند. شناسایی

 مرحله 5 در اساسی هایمؤلفه تحلیل کمك به SPSS 16 افزار نرم در نامهپرسش از حاصل هایداده پژوهش این در است. مشهد شهر
 این در شده استفاده زیبایی معیار بیست بین از داد نشان هاداده آماری آنالیز گردید. شناسایی معیارها ترینمهم نهایت در و شد تحلیل

 و ایبوته نوع از گیاهی پوشش درختی، نوع از گیاهی پوشش ،)سرسبزی( گیاهی پوشش فشردگی و تراکم معابر، پهنای متغیر شش پژوهش
 ترینبیش دارای و اصلی هایمولفه یمنزله به مسیرها سبز فضای در گل وجود متغیر و گیاهان چیدمان و سبز فضای وجود ای،درختچه
 معیارها سایر نماینده عنوان به و دندهمی پوشش نیز را دیگر معیارهای اصلی، معیارهای عنوان به شده استخراج معیارهای هستند. اهمیت
 به ترسریع و تردقیق دبتوان مطالعاتی هایداده حجم کاهش با که دهدمی را امکان این محقق به اصلی هایمولفه تحلیل شوند.می معرفی
  .دهد انجام را محیط بصری کیفیت بررسی و بپردازد هاداده تحلیل
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 سرآغاز
 زیستیمحیط و اجتماعی هایآسیب و شهرها رویهبی سترشگ

 تا داشت آن بر را مسوالن و ریزانبرنامه آن، از ناشی شده وارد
 شهرها ساکنین روزمره زندگی به طبیعت گرداندن باز برای

 از یکی شهرها رشد (.1315 همکاران، و )حسینی کنند تالش
 و آیدمی شمار به زیستمحیط هایهدیدکنندهت ترینبزرگ

 شد خواهد منتقل شهرها ساکنین جسم و روح بر آن تاثیرات
 نیازمند تنها شهری حیطم در هاانسان .(1371 سلطانی، )بهرام

 هوای خوب، مسکن مناسب، زندگی فضای لکهب نیستند غذا
 .آیندمی شمار به اصلی نیازهای از جزیی آرام محیطی پاک،

 حیات، تشخیص در هامولفه تریناصلی از یکی منظر امروزه
 و کنندگاناستفاده بین ارتباطی وسیله همچنین ،محیط پایداری

 ارتباط است برخوردار ایویژه اهمیت از که چیزی باشد.می فضا
 عنوان به توانمی را منظر ست.ا آن کنندگاناستفاده با منظر
 میزان و حیات هویت، تشخیص در هالفهوم تریناصلی از یکی

 کنندگاناستفاده و محیط بین ارتباطی یوسیله و محیط پایداری
 برخوردار ایهویژ اهمیت از اخیر یدهه چند در آنچه دانست. آن

 صورت به چه آن کنندگاناستفاده با منظر ارتباط است، شده
 Daniel) است رفتاری و ادراکی و بیولوژیکی فیزیکی،

Vining, 1983.) و تعیین منظر بصری کیفیت رزیابیا از هدف 
 بتوان آن طریق از که است معیارهایی و هاشاخص تشخیص

 طریق این از حقیقت در کرد. بازسازی یا و احیا حفاظت، را منظر
 صورت در یا و نموده حفظ را هستند زیبا که را مناظری توانمی

 ارزیابی (Kane, 1981). دکر احیا یا و ترمیم را هاآن لزوم
 از هاارزش حفظ برای نگریآینده دید اساس بر بصری کیفیت
 بخش در شهری، هایمحیط در عمومی فضاهای زیبایی جمله

 نقش تواندمی ،فرهنگی میراث همچنین و آب منابع داری،جنگل
 سه به کنونتا محققان .(Ayad, 2005) باشد داشته مهمی
 دیدگاه فتند.یا دست محیط بصری کیفیت بررسی برای دیدگاه
 در ،گرددمی تعریف نخبگان و کارشناسان نظرات مبنای بر عینی

 هایارزش بررسی طریق از منظر بصری کیفیت دیدگاه این
 و شودمی ارزیابی طراح سوی از صرفا آن بیولوژیکی و فیزیکی
 ذهنی دیدگاه .نیستند کننده تعیین کاربران نظرهای و معیارها

 عموم یا و کنندگاناستفاده و شهروندان نظر بر مبتنی رویکردی
 بر تأکید ارزیابی، اصلی مالک مردمی، ترجیحات و است جامعه

 تفسیر و ادراک یهنحو و منظر از کنندگاناستفاده مشاهده

 ترجیحات و ایحرفه رویکردهای است. آن بصری هایویژگی
 بیشتر منظر ارزیابی در و برخوردارند ایویژه اهمیت از مردمی
 و کارشناسان نظرات مبنای بر تلفیقی سوم دیدگاه شود. استفاده
 .Rolston, 1988; Callicat,1985)) شودمی تعریف نخبگان

 و خود تحقیق و مطالعه هدف به توجه با مختلف وهشگرانپژ
 کیفیت ارزیابی برای متفاوتی معیارهای محیطی متفاوت شرایط
 از بیش شاید اند.نموده بندیاولویت و شناسایی سیما بصری
 شده شناسایی محیط بصری کیفیت ارزیابی برای معیار صدها
 بر یستیبا معیارها انتخاب که است این مساله ترینمهم اما باشد

 و کوچ .(Ko, 2005) باشد جامع و مناسب پژوهش هدف اساس
 در زیستیمحیط واحدهای زیستی تنوع برای (1331) همکاران

 از ممرز جنگلی اکوسیستم در خاک خصوصیات یبرخ با ارتباط
 همکاران و میرکریمی کردند. استفاده هایمولفه تحلیل روش

 بصری کیفیت ارزیابی برای اصلی هایمولفه تحلیل از (1313)
 گلستان( استان زیارت حوزه موردی: )مطالعه سرزمین سیمای
 تعیین برای (1316) همکاران و مقدسی نمودند. استفاده

 تحلیل روش از سرزمین سیمای شناختیزیبایی موثر یارهایمع
 هشت بررسی مورد معیار 23 بین از و ندنمود استفاده عاملی
 ترینمهم شناسایی مطالعه این از هدف شد. انتخاب معیار

 هایمولفه تحلیل روش طریق از شناختیزیبایی معیارهای
 با را بصری کیفیت ارزیابی بتوان طریق این از تا باشدمی اساسی
 را کار انجام روند و داد انجام داده و اطالعات از کمتری حجم
 استفاده با مختلف هایزمینه در بسیاری مطالعات نمود. ترسریع

 زمینه در اما شده، انجام اساسی هایمولفه تحلیل روش از
 گرفته صورت محدودتری مطالعات منظر بصری کیفیت ارزیابی
 است.

 

 روش و مواد
 کار انجام روش -

 تحقیق، اهداف اساس بر پژوهش این در رفته کار به روش
 تحقیق روش هاداده گردآوری نحوه حسب بر و کاربردی
 نامهپرسش تدوین جهت است. میدانی و کاربردی -تحلیلی

 مقاالت و ایوکتابخانه اسنادی و نظری مبانی پژوهش، مقدماتی
 شد تالش ابتدا رو این از رفت.گ قرار بررسی و مطالعه مورد

 مطالعات فرایند یك طی در نیاز مورد معیارهای از فهرستی
  قبیل از مختلفی منابع .شود تنظیم منابع بررسی و ایکتابخانه
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Ewing & Cervera ; Tveid et al, 2006 ; Galindo &) 

Hidalgo, 2005; Bell, 2005; Thompson, 2002; 

Junwei, 1998; 2010,؛1332 ،توسلی ؛1371 ،سدهفاریغ ؛ 
 ،همکاران و سعیدی ؛1337 ،اصلرزاقی و حسینی ؛1335 ،معینی
 و میرکریمی ؛1313 ،همکاران و هرریزیگو زادهامین ؛1313

 به 1315 سال در سردریساالری و کیانی )1313 ،همکاران
 و زیبایی هایشاخص بندیاولویت با مرتبط معیارهای هیارا

 و ترکیبی نوع از مقدماتی پرسشنامه اند.پرداخته هاآن از استفاده
 به ،(1)لیکرت مقیاسی 5 طیف قالب در بسته و باز سواالت شامل
 و کارشناسان منظر از بندیاولویت و شناسایی منظور

 به شهری روهایپیاده زیبایی بر موثر هایمولفه متخصصان،
 این بر گرفت. قرار سانکارشنا و نخبگان اختیار در (2)دلفی روش
 میان در پرسشنامه 11 تعداد مرحله هر در و دوره سه طی اساس
 و هنر زیست،محیط علوم هایدانش نخبگان و متخصصان گروه

 معیارهای نهایت در و شد توزیع شهری ریزیبرنامه و مدیریت
  (.1 )جدول شد شناسایی محیط منظر زیبایی بر موثر

 

 ارزیابی در شناختیزیبایی ارزش معیارهای :(1) جدول

 شهری منظر بصری کیفیت
 معیار ردیف

 معابر پهنای 1

 )سرسبزی( گیاهی پوشش فشردگی و تراکم 2

 درختی نوع از گیاهی پوشش 3

 ایدرختچه و ایبوته نوع از گیاهی پوشش 4

 گیاهان چیدمان و سبز فضای وجود 5

 مسیرها سبز فضای در گل وجود 6

 درختان فرم و شکل تنوع 7

 پیاده مسیر در دیوارها رنگ تنوع 3

 هاساختمان رفتگیعقب و آمدگیپیش 1

 مسیر طول در هاحجم و عناصر تنوع 11

 هاساختمان )نمای( فرم و شکل 11

 مسیر کف جنس 12

 زباله سطل و نیمکت مانند شهری هایمبلمان کیفیت و رنگ 13

 روشنایی هایغچرا پایه طرح و جنس 14

 مسیر طول در بیلبوردها و تابلوها چیدمان 15

 راهنما تابلوهای و زباله سطل نیمکت، نصب محل 16

 مسیر جمعیت تراکم 17

 باز فضای در هاشاپکافی و رستوران وجود 13

  آسمان خط 11

  موجود هایالمان 21

 به مربوط جدول شامل که شد تدوین ایپرسشنامه سپس،
 ضریب نامه،پرسش پایایی سنجش برای .است زیبایی معیارهای

 محاسبه SPSS(3) 16 آماری افزار نرم از استفاده با کرونباخ آلفای
 پایایی از نامهپرسش داد نشان (355/1) آلفا ضریب مقدار شد.

 از و توزیع نفر 411 بین هانامهپرسش است. برخوردار مطلوبی
 ترجیح روی معیارها از یك هر ثیرات میزان شد درخواست افراد
 زیاد، زیاد، خیلی طبقه )پنج لیکرت مقیاس با را منظر یك

 از حاصل هایداده کنند. مشخص کم( خیلی و کم و متوسط
 دستور کمك به SPSS 16 آماری افزارنرم در نامهپرسش
 ترینمهم و شد تحلیل مرحله 5 در (4)اسیاس هایلفهوم تحلیل
  د.ش اساییشن معیارها

 ارزش در موثر معیارهای از فهرستی تهیه و داده آوریجمع -
 سرزمین؛ سیمای شناختی زیبایی

 داده تنظیم عامل، تحلیل های فرض پیش برقراری بررسی -
 اشتراکات؛ جدول بررسی و ها

 کواریانس؛ ماتریس محاسبه -

 کواریانس؛ ماتریس ویژه بردارهای و ویژه مقادیر محاسبه -

 .(1313 همکاران، و )میرکریمی اساسی هایمولفه استخراج -
 

 اساسی های مؤلفه تحلیل روش 

 هاداده از زیادی حجم با مختلف دالیل به معموال هاپژوهش در
 نتایج به رسیدن و هاداده تردقیق تحلیل برای هستیم. روبرو
 کاهش دنبال به پژوهشگران تر،عملیاتی حال عین در و ترعلمی
 برای هستند. هاآن برای جدید ساختاری تشکیل و متغیرها حجم

 هایمولفه تجزیه کنند.می استفاده عاملی تحلیل از منظور این
 در الگوها یافتن برای که است آماری مفید تکنیك یك اصلی،

 راهی تکنیك این دیگر بیان به دارد. کاربرد زیاد بعد با هاداده
 دادن نشان و هاداده مجموعه در الگوها شناسایی برای است
 نماید برجسته را هااختالف و شباهت که طریقی به هاداده

(Marec et al., 2008). 
 هاآن از برخی که است متعددی کاربردهای دارای عاملی تحلیل
 از: عبارتند

 هاداده کاهش (Data Reduction) 

 ساختار شناسایی (Structure Detection) 

 شاخص یا سمقیا یك اعتبار سنجش 

 حجم کفایت است: استوار فرض پیش سه بر عامل تحلیل
 فرض پیش از غیر به که یگانگی و خطی چندگانگی نمونه،
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 مربوط هایشاخص همحاسب با دیگر فرض پیش دو یگانگی
 .(1313 همکاران، و )میرکریمی شوندمی آزمایش

 

 نمونه حجم کفایت  

 یابیم اطمینان بایستی ابتدا اساسی هایمولفه تحلیل انجام در
 شاخص برد. کار به تحلیل برای را موجود هایداده توانمی که

 که است گیرینمونه کفایت از شاخصی ،(2)اولکین و مایر کایزر،
 و کندمی بررسی را متغیرها بین جزیی همبستگی بودن کوچك

 متغیرهای واریانس آیا که نمایدمی مشخص طریق این از
 و پنهانی هایعامل برخی مشترک واریانس ثیرتا تحت پژوهش
 (.1311 )مومنی، خیر یا است اساسی

 

 خطی چندگانگی 

 زیادی همبستگی عامل، تحلیل یمعادله متغیرهای یهمه اگر
 یا 1/1 حدود ها آن همگی همبستگی ضریب مثالً باشند، داشته
 فرضپیش این نشدن مراعات علت به عامل تحلیل باشد، باالتر

 عامل تحلیل نتایج دهد. دست به معتبری نتایج تواندمین
 زیاد همبستگی هم با گروه هر اعضای که است مناسب هنگامی

 باشد داشته کم همبستگی دیگر هایگروه اعضای با و
 کندمی بررسی (3)بارتلت آزمون (.1313 همکاران، و )میرکریمی

 یاضی(ر نظر )از شده شناخته همبستگی، ماتریس هنگام چه
 )مدل ساختار شناسایی برای بنابراین و است واحد ماتریس
 شاخص این (sig) داری معنی سطح اگر است. نامناسب عاملی(

 ساختار شناسایی برای عاملی تحلیل باشد ترکوچك یا 5/1
 (.1314 همکاران، و )فربد است مناسب عاملی( )مدل

 

 یگانگی فرض پیش 

  رـب را آن یـدرست باید قـقمح و ندارد آزمون رضـف شـپی این

 تضمین. آورد دست به معیارها دقیق شناخت و تجربه اساس
 نباید شوند می عامل تحلیل همعادل وارد که متغیرهایی نمای

 بار یك تنها متغیر باشند. معادله یمتغیرها دیگر از ییجز
 یمحاسبه برای آن از نباید و شود معادله وارد تواندمی

 (.1334 )نگهبان، کرد استفاده معادله دیگر متغیرهای
 

 مطالعه مورد منطقه معرفی -

 تاریخی مذهبی، شهری رضوی،خراسان استان مرکز مشهد شهر
 36 و درجه 51 جغرافیایی محدوده در که فراوان هایدیدنی با

 قرار شمالى عرض دقیقه 17 و درجه 36 و شرقی طول دقیقه
 تهران از پس یرانا پرجمعیت شهر دومین و استگرفته

 پذیرای ساالنه مذهبی موقعیت دلیل به و گرددمی محسوب
 آماری، )سالنامه است گردشگر و مسافر میلیون 13 از بیش

 و اجتماعی سیاسی، موقعیت به توجه با تحقیق نای رد (.1313
 مسیرهای معابر، زیبای یچهره اهمیت و مشهد شهر گردشگری

 عناصر از که شیرازی اهلل آیت و دآباداحم خیابان دو رویپیاده
 ارزیابی جهت ردندگمی محسوب شهری بندیاستخوان اصلی

 عالوه فضاها این گرفت. خواهد قرار بررسی مورد بصری کیفیت
 و سیما دارای عابران، برای متناسب پیاده فضای بودن دارا بر

 عوامل میان مقایسه اجازه که است متفاوتی نسبتاً ایچهره
 دو این رواین از .دهدمی پژوهشگر به را مسیر دو این تنوعم

 شد انتخاب پژوهش این در مطالعه مورد منطقه عنوان به مسیر
 فراهم شهری فضای بصری کیفیت تحلیل و بررسی امکان تا

 خراسان استان در مشهد جغرافیایی موقعیت (1) تصویر .گردد
 دهد.می نمایش را ایران و رضوی

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 ایران و رضوی خراسان استان در مشهد جغرافیایی موقعیت :(1) تصویر
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 هایافته
 اجرا SPSS 16/0 افزار نرم در اساسی هایمولفه تحلیل دستور

 و اولکین و مایر کایزر، شاخص به مربوط (2) جدول بررسی شد.
 اوکلین و مایر کایزر شاخص داد نشان (1) جدول مطابق بارتلت
 از بیش مقدار این که است 351/1 پژوهش مورد ارهایمعی برای
 برای هانمونه تعداد بنابراین باشد،می 5/1 آماری فرض پیش

 جامعه این بارتلت شاخص چنینهم ند.کمی کفایت آماری آزمون
 این احتمال اگر که این به توجه با ،آمد دست به 111/1 آماری

 مناسب بستگیهم ماتریس باشد ترکوچك یا 5/1 شاخص
 پژوهش این همبستگی ماتریس بنابراین .است عامل تحلیل
 برای آماری روش این از توانمی و است عامل تحلیل مناسب

  .نمود استفاده پژوهش
 

 بارتلت و اولکین مایر، کایزر، شاخص :(2) جدول

 ذهنی معیارهای به یافته اختصاص

 351/1 اولکین و مایر کایزر، شاخص

 111/1 بارتلت شاخص

 

 بررسی اشتراکات جدول کمك با اشتراکات میزان دوم مرحله در
 اشتراک و اولیه اشتراک ترتیب به جدول این در شود.می

 اینکه دلیل به اولیه اشتراک در شود.می داده نشان استخراجی
 تمامی کندمی بیان عامل استخراج از قبل را هااشتراک
 بزرگتر استخراجی اشتراک مقدار هرچه است. 1 برابر هااشتراک

 دهد.می نشان بهتر را متغیرها شده، استخراج هایعامل باشد،
 حذف متغیر باشد 5/1 از کوچکتر استخراجی اشتراک مقدار اگر
 رنگ تنوع متغیر دو آزمون مورد متغیرهای بین از .شودمی

 اشتراک میزان با مسیر جمعیت تراکم و پیاده مسیر در دیوارها
 معیارها سایر بین از آماری هایتحلیل ادامه برای 16/4 ابربر

 تحلیل دستور دوباره معیار دو حذف از پس و شدند حذف
 تعداد جدول مرحله، این از پس شد. اجرا اساسی هایمولفه

 است. بخش سه حاوی که شد بررسی شده استخراج معیارهای
 هاییعامل هکنند تعیین و بوده ویژه مقادیر به مربوط اول بخش
 مقادیر دارای که هاییعامل و ماندمی باقی تحلیل در که است
 که طورهمان شوند.می خارج تحلیل از هستند 1 از کمتر ویژه

 فشردگی و تراکم معابر، پهنای رمتغی 6 دهدمی شانن (2) جدول
 پوشش درختی، نوع از گیاهی پوشش ،)سرسبزی( گیاهی پوشش

 چیدمان و سبز فضای وجود ای،درختچه و ایبوته نوع از گیاهی
 منزله به مسیرها سبز فضای در گل وجود متغیر و گیاهان

 سوم و دوم هایبخش در و شدند استخراج اصلی هایفهمول
  .است شده ثبت واریانس مقدار هامتغیر این برای فقط نیز جدول
 است، چرخش بدون استخراجی عوامل به مربوط دوم بخش
 چه که است این بخش این در شده مطرح مهم مسایل از یکی
 درصد 71 قانون قانون، اولین و شود داده نمایش باید مؤلفه تعداد
 71 حدود که است ایاولیه محورهای تعداد ینماینده که است

 )عسگری، دهدمی اختصاص خود به را واریانس کل از درصد
 اول مولفه 6 که است موضوع این بیانگر (3) جدول (.1311
  دهد.می اختصاص خود به را واریانس کل از درصد 416/62

 چرخش با استخراجی عوامل ویژه مقدار دهندهنشان سوم بخش
 نسبت هاعامل از یك هر هاعامل چرخش بخش در است.
 این تحلیل برای دهند.می توضیح را تغییرات از یکسانی تقریبا
 این بر تا کنیم مشخص را ستون ره در عدد بیشترین باید جدول
 تفکیك را اصلی هایمولفه و بندیگروه را معیارها بتوان اساس
 پوشش معیارهای دهدمی نشان (4) ولجد که طورهمان کرد.

 و تراکم و درختان فرم و شکل تنوع درختی، نوع از گیاهی
 بیشترین اول یمولفه در )سرسبزی( گیاهی پوشش فشردگی

 و گرفته جای مجموعه یك در و دادند اختصاص خود به را وزن
 نظیر شهری مبلمان کیفیت و رنگ مسیر، کف جنس معیارهای

 ساختمان )نمای( فرم و شکل چنینهم و زباله سطل و نیمکت
 و تابلوها چیدمان اند.گرفته قرار دوم یمولفه گروه زیر در

 تابلو و زباله سطل نیمکت، نصب محل مسیر، طول در بیلبوردها
 گروه یك در راهنمایی هایچراغ پایه طرح و جنس معیار راهنما

 و رستوران وجود اند. گرفته جای سوم مولفه مجموعه زیر در و
 در نیز موجود هایالمان آسمان، خط باز، فضای در شاپکافی
 اختصاص خود به را امتیاز و وزن ترینبیش چهارم یمولفه
 و عناصر تنوع ها،ساختمان رفتگیبعق و آمدگیپیش دادند.
 پوشش و معابر پهنای و پنجم گروه زیر مسیر طول در هاحجم

 زیرمجموعه در و گروه یگ در درختی و ایبوته نوع از گیاهی
 این ما به اساسی هایمولفه تحلیل اند.گرفته جای ششم مولفه
 گروه، هر از بتوان معیارها بندیگروه از پس دهدمی را امکان

 گروه آن نماینده یمنزله به دارد را وزن ترینبیش که را معیاری
 در که را معیارهایی زیادی حد تا معیار این زیرا کرد، انتخاب

 همکاران، و )میرکریمی دهدمی پوشش دارد قرار گروهش
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 جنس درختی، نوع از گیاهی پوشش معیار 6 نهایت در (.1313
 وجود مسیر، طول در بیلبوردها و تابلوها چیدمان مسیر، کف

 رفتگیعقب و آمدگیپیش باز، فضای در هاشاپکافی و رستوران

 و ترراحت ارزیابی برای توانمی را معابر پهنای و هاساختمان
  کرد. معرفی معیارها ترینشاخص عنوان به ترسریع

 

 اصلی ذهنی هایلفهوم استخراج :(3) جدول
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 ابتدایی یژهو ارزش
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1 142/5 567/23 567/23 142/5 567/23 567/23 425/2 473/13 473/13 

2 711/1 417/1 164/33 711/1 417/1 164/33 141/2 141/11 413/25 

3 211/1 775/6 331/44 211/1 775/6 331/44 164/2 467/11 371/36 

4 155/1 414/6 253/51 155/1 414/6 253/51 774/1 355/1 734/46 

5 113/1 656/5 113/56 113/1 656/5 113/56 547/1 516/3 331/55 

6 116/1 533/5 416/62 116/1 533/5 416/62 211/1 166/7 416/62 

7 313/1 436/4 132/66       

3 761/1 227/4 211/71       

1 611/1 337/3 146/75       

11 642/1 563/3 615/73       

11 617/1 373/3 137/31       

12 511/1 271/3 266/35       

13 561/1 114/3 331/33       

14 467/1 514/2 174/11       

15 445/1 471/2 444/13       

16 431/1 441/2 335/15       

17 431/1 316/2 231/13       

13 311/1 711/1 111/111       

 
 تعیین شروط از یکی شد داده توضیح قبال که گونههمان
 باشد یك از باالتر آن ویژه ارزش که است این اصلی هایمولفه

 نیز (1 )نمودار آماری آزمون این از حاصل (7)اسکری مودارن که
 این از حاصل نمودار در است. امر این کنندهتایید و دهندهنشان

 منزله به و دارند. یك از تربیش ویژه ارزش معیار 6 پژوهش
  شوند.می معرفی اساسی هایمولفه

 

 
 ذهنی معیارهای به مربوط سکریا نمودار (:1) نمودار 



 31 ی موردی: شهر مشهد()مطالعه PCAارزیابی کیفیت بصری منظر شهری با روش 

 

 یافته چرخش عاملی ماتریس جدول :(4) جدول

 هامولفه معیارها

 1 2 3 4 5 6 
 365/1 161/1 -127/1 171/1 125/1 161/1 معابر پهنای

 337/1 111/1 123/1 137/1 -113/1 611/1 )سرسبزی( گیاهی پوشش فشردگی و تراکم

 -147/1 131/1 173/1 215/1 -113/1 775/1 درختی نوع از گیاهی پوشش

 463/1 -171/1 447/1 111/1 156/1 311/1 ایدرختچه و ایبوته نوع از گیاهی پوشش

 121/1 111/1 262/1 131/1 331/1 537/1 گیاهان چیدمان و سبز فضای وجود

 133/1 -153/1 131/1 -126/1 474/1 572/1 مسیرها سبز فضای در گل وجود

 -122/1 113/1 116/1 144/1 255/1 711/1 درختان فرم و شکل تنوع

 143/1 756/1 131/1 -173/1 132/1 171/1 هاساختمان رفتگیعقب و آمدگیپیش

 114/1 725/1 125/1 367/1 145/1 111/1 مسیر طول در هاحجم و عناصر تنوع

 133/1 427/1 151/1 223/1 637/1 127/1 هاساختمان )نمای( فرم و شکل

 117/1 161/1 111/1 116/1 713/1 -117/1 مسیر کف جنس

 -131/1 -116/1 151/1 413/1 671/1 231/1 زباله سطل و نیمکت نظیر شهری هایمبلمان کیفیت و رنگ

 131/1 -143/1 222/1 561/1 313/1 113/1 روشنایی هایچراغ پایه طرح و جنس

 131/1 115/1 211/1 753/1 171/1 116/1 مسیر طول در بیلبوردها و تابلوها چیدمان

 116/1 214/1 122/1 713/1 311/1 163/1 راهنما تابلوهای و زباله سطل نیمکت، نصب محل

 224/1 213/1 611/1 123/1 131/1 116/1 باز فضای در هاشاپکافی و رستوران وجود

 -116/1 111/1 611/1 141/1 123/1 152/1  آسمان خط

 -111/1 -124/1 551/1 356/1 141/1 116/1  موجود هایالمان

 

 گیرینتیجه و بحث
 حیات، تشخیص در هامولفه تریناصلی از یکی منظر امروزه

 و کنندگاناستفاده بین ارتباطی وسیله همچنین محیط پایداری
 عنوان به توانمی را منظر شد بیان که طورهمان .است فضا
 نمیزا و حیات هویت، تشخیص در هالفهمو رینتاصلی از یکی

 کنندگانهاستفاد و محیط بین ارتباطی یوسیله و محیط پایداری
 و تعیین منظر بصری کیفیت ارزیابی از هدف دانست. آن

 بتوان آن طریق از که است معیارهایی و هاشاخص تشخیص
 طریق این از حقیقت در کرد. بازسازی یا و احیا حفاظت، را منظر

 صورت در یا و نموده حفظ را هستند زیبا که را مناظری توانمی
 اضافه محیط زیبایی به حتی یا و احیا یا و ترمیم را هاآن لزوم
 برای که نگریآینده دید اساس بر بصری کیفیت ارزیابی کرد.
 هایمحیط در عمومی فضاهای زیبایی جمله از هاارزش حفظ

 میراث همچنین و آب منابع داری،جنگل بخش در شهری،
 تحلیل رو این از باشد. داشته مهمی نقش واندتمی فرهنگی

 طراحی و ریزیبرنامه در مهمی جایگاه محیط بصری کیفیت
 ارزیابی برای پژوهش این در است.کرده پیدا محیط سیمای
 شهر شیرازی اهللآیت و احمدآباد خیابان دو منظر بصری کیفیت
 از ادهاستف با و شدند شناسایی زیبایی در موثر معیارهای مشهد
 هایمولفه ترینمهم شد سعی اصلی و اساسی هایمولفه تحلیل

 و تردقیق ارزیابی بتوان هاداده ابعاد کاهش با تا گردد مشخص
 از حاصل نتایج داد. انجام را زمانی بازه ترینکوتاه در تریسریع

 ارزیابی برای که یمعیار 21 بین از داد نشان پژوهش این
 گیاهی پوشش شاخص 6 گرفت قرار بررسی دمور بصری کیفیت

 در بیلبوردها و تابلوها چیدمان مسیر، کف جنس درختی، نوع از
 باز، فضای در هاشاپکافی و رستوران وجود مسیر، طول
 منزله به معابر پهنای و هاساختمان رفتگیعقب و آمدگیپیش
 .شوند یدهبرگز شناختی زیبایی هایمولفه تریناصلی و ترینمهم

 ،یاصل معیارهای عنوان به شده استخراج معیارهای واقع در
 سایر نماینده عنوان به و دهدمی پوشش نیز را دیگر معیارهای
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 این محقق به اصلی هایمولفه تحلیل شوند.می معرفی معیارها
 بتوان مطالعاتی هایداده حجم کاهش با که دهدمی را امکان
  پرداخت. هاداده تحلیل به ترسریع و تردقیق

 

 هایادداشت
1. Likert 

2. Delphi 

3. Statistical Package for Social Science 

4. Principal Component Analysis 

5. KMO: Kaiser- Meyer- Olkin 

6. Bartlet 

7. Scree Test 
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