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 سایت تحلیل 

 

 :کَ اطت طزادی هزادل هِوتزیي اس یکی ،site analysis طایت تذلیل

 گام ًخظتیي ػٌْاى بَ کَ اطت اطالػاتی هجوْػَ ػاهل طایت تذلیل کلی طْر بَ

 هی سیز ػزح بَ کَ هزدلَ طَ دارای  طایت تذلیل کَ ّ گزدد هی هطزح طزادی در

 : باػذ

 

 تحقیق -۱

 تجزیه-۲

 تحلیل-۳

 را بزرطی هْرد ًکات ابتذا بایظت هی طایت تذلیل کار بَ آغاس ٌُگام بَ کلی طْر بَ

 ػذٍ، هؼخص هْارد با هطابق ُا دادٍ ّ اطالػات آّری جوغ بَ اقذام طپض ّ تؼییي

 بَ تْاى هی تزتیب بَ را هْارد ایي. ًوْد

 صْرت بَ. اطت طزح بظتز اس کاهلی درک داػتي هؼواری، طزادی در کار تزیي هِن

 اطاص، ایي بز. پزداسد هی آى تذلیل ّ تجشیَ ّ تذقیق بَ هؼواری در طایت تذلیل کلی

 اتفاقی ُز ّ پزّژٍ سهیي کلی ػٌاخت بَ طزادی، کار ػزّع اس قبل بایذ پزّژٍ ُز طزاح

 طزاح اختیار در کَ پاراهتزُایی کار، ایي اًجام ّاقغ در. بپزداسد هیفتذ، آى اطزاف در کَ

 باػذ، گْ پاطخ هذیطی ّ فیشیکی خصْصیات بَ خْد طزح با بتْاًذ کَ دُذ هی قزار

 آگاُاًَ تصویواتی ّ کزدٍ درک را طایت یک در هْجْد هؼکالت یا هْجْد ُای فزصت

 .بگیزد ُا آى بَ پاطخگْیی ًذٍْ دربارٍ
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 هؼواری در طایت تذلیل هزادل

 ػزایظ بزرطی بَ کَ اطت پژُّؼی فؼالیت یک ایتذا در طایت تذلیل ّ تجشیَ طْر بَ

 چٌیي. پزداسد هی آیٌذٍ در تْطؼَ طزح بیٌی پیغ با ُوزاٍ پزّژٍ، طایت یک هْجْد

 ػاُذ ًشدیک اس ًظز هْرد هذل در دضْر با کَ بْد خْاُذ تز کاهل ٌُگاهی ػٌاختی

 :دُذ قزار بزطی هْرد را سیز ػْاهل ّ باػذ آى هذیطی ّضؼیت

 

 ّضؼیت بزرطی 

 (ُا هجاّرت) هْجْد

 َدطتزطی ػبک 

 (هؼابز)

 اقلیوی تذلیل 

 ٌُذطَ تذلیل 

  طایت

 تْپْگزافی 

 هٌظز ّ دیذ بزرطی 
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 را ػالئن ایي تْاى هی کَ اطت، بیاى قابل هتفاّتی گزافیکی ػالئن تْطظ طایت تذلیل

 هؼوار داًغ ّ بیٌغ هؼتزک ػالئن ایي اس تز هِن. داًظت هؼواراى بیي هؼتزک سباى

 را طایت ُای ّیژگی ّ کزدٍ ػول درطت ػالئن ایي بزدى کار بَ در تْاًذ هی کَ اطت

 طایت تذلیل تصْیزی گزافیک اس ای ًوًَْ بیٌیذ هی باال در کَ ػکظی. کٌذ هؼزفی

 .اطت
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 (معابر) دسترسی شبکه

 طایت تذلیل در هِن هْارد اس یکی پزّژٍ سهیي بَ هٌتِی ّ اطزاف هؼابز بٌذی درجَ

 هی قزار هطالؼَ هْرد فزػی ّ اصلی هؼابز ّ طایت هیاى ارتباط هزدلَ ایي در. اطت

 هْقؼیت ُای ًقؼَ ّ ُْایی ُای ػکض طایت، در دضْر طزیق اس تْاًذ هی کَ گیزد

 کْچَ ّ ُا خیاباى) فزػی ّ اصلی ُای دطتزطی تؼییي با هؼوار. پذیزد اًجام سهیي

 ٌُگام در تْاًذ هی آى، اس ًاػی صْتی آلْدگی ّ آًِا هْجْد ّضؼیت ًْرپزداسی، ،(ُا

 هثال ػٌْاى بَ. بگیزد ًظز در را ػْاهل ایي پالى در هختلف ُای بخغ جاًوایی ّ طزادی

 داػت خْاُذ پزّژٍ اصلی ّرّدی هکاى تؼیي در سیادی بظیار تاثیز هزدلَ ایي اًجام
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  :ها دسترسی

 ارتباط طایت تذلیل اس هزدلَ ایي در

 فزػی ّ اصلی هؼابز ّ طایت هیاى

 هی کَ گیزد هی قزار هطالؼَ هْرد

 ّ ُْایی ُای ػکض طزیق اس تْاى

 اًجام ًیش سهیي هْقؼیت ُای ًقؼَ

 فیشیکی ّ سهاًی فاصلَ تؼییي. گیزد

 هِن بظیار اصلی ًقاط اس سهیي

 پیادٍ یا راًٌذگی طزیق اس کَ اطت

 .هیگیزد اًجام طایت اطزاف در رّی

 : مسیر

 طایت بَ کَ هظیزُایی کلیَ

 تذلیل در بایذ ها را ػْد هی هٌتِی

 بایذ کَ بکٌین هؼخص طایت

 ًیش را ُا پْع کف هصالخ جٌض

 آطفالت”  آطفالتَ راٍ:کٌین بیاى

 پیادٍ راٍ ، هالزّ راٍ ،”  طزد یا گزم

  تزافیک پز راٍ ، خاکی راٍ ، طْارٍ یا

ّ . … 

 

 ُا خیاباى ّ هظیزُا ، ُا راٍ

 ّ دارًذ خْد بزای هزاتبی طلظلَ

 هی هؼخص بٌذی درجَ اطاص بز

 …. ! ّ فزػی یا ّ اصلی:  ػًْذ
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 (ها مجاورت) موجود وضعیت بررسی

: ُوچْى هْاردی پزّژٍ طایت در دضْر ّ هظتقین هؼاُذٍ با طزاح هزدلَ ایي در

 ّ ػزایظ هٌطقَ، ّ هذلَ هؼواری ُای بافت ّ الگُْا هجاّر، ُای ُوظایگی هطالؼَ

 کلی ّضؼیت

 هْجْد ُای طاختواى

 بزرطی هْرد را اطزاف

 هی ثبت ّ دادٍ قزار

 طاختواى کاربزی. کٌذ

 ًذٍْ ّ اطزاف ُای

 اس آًِا بَ آهذ ّ رفت

 ّ اجتواػی ًظز

 دائش بظیار فزٌُگی
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 سهیٌَ در ُایی دادٍ بَ دطتیابی بخغ ایي اًجام اس ُذف کلی طْر بَ. اطت اُویت

 .اطت هٌطقَ طاکٌیي ّ طایت بز هجاّر ُای طاختواى تأثیز ًذٍْ ّ هیشاى

 ػوْها. باػذ هی طایت ُای ُوظایگی هطالؼَ طایت تذلیل اس بخغ ایي اس هٌظْر

 هْاردی. گزدد هی ُوزاٍ سهیي پیوایغ ّ هیذاًی ّ هظتقین هؼاُذٍ با هزدلَ ایي

 ّ ػزایظ هؼابز، ًْرپزداسی هؼواری، ُای بافت ّ الگُْا ػاهل بخغ ایي در هْجْد

 اًجام اس ُذف کلی طْر بَ.   باػذ هی سهیي هجاّر ُای کاربزی ّ هْجْد ابٌیَ ّضؼیت

 ّ طایت بز هجاّر ابٌیَ تأثیز ًذٍْ ّ هیشاى سهیٌَ در ُایی دادٍ بَ دطتیابی بخغ ایي

 .اطت هٌطقَ طاکٌیي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


