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Aims: It is to achieve practical criteria for designing and improving the quality of social 

behavior settings in accordance with the spatial qualitative values of social behavior 

settings in neighborhood parks and considering the components affecting the quality of 

the behavior settings with a holistic approach (objective-subjective) which include 

objective and subjective criteria which lack of proper attention to them, overshadows the 

overall function of the park spaces. Based on the Persian garden lessons, it can 

strengthen social interactions. 

Materials & Methods: This study was based on fieldwork with an analytical-descriptive 

approach. Quantitative analysis tools of indicators include questionnaires and cognitive 

maps to examine objective and subjective criteria from the landscaping perspective in 

behavior settings and the objective quality of space is evaluated by the syntactic 

indicators of space syntax. 

Findings: Findings indicate that among the objective criteria of place in behavior 

settings of neighborhood parks in the 5th district of Tehran, safety and social activities 

and also among the subjective components of place, security and sociability in the 
physical quality of the park have higher priority. 

Conclusion: The results show that People use spatial places that are designed openly and 

adjacent to active social settings as subjective settings without regard to physical values. 

Numerical intervals obtained from modeling in the depthmap show the attention of 

designers to the shape of ground in the design of park and lack of attention to spatial 

quality of behavioral settings, which is directly related to security and sociability of the 
park. 
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برا  یریبکارگ فضا  قرارگاه    ل یتحل  ینحو 

مطالعات  ؛یرفتار  یها هاینمونه  پارک    ی : 

 تهران یشهردار ۵منطقه  یمحله ا
 

 2*دکتر مهدی حقیقت بین، 1ساناز علیدوست ماسوله 

 

تخصصی    -1 دکتری  دوره  پژوهشگر  معماری؛  ارشد  کارشناسی 

معماری،   گروه  منظر،  دانشگاه  معماری  معماری،  و  هنر  دانشکده 

 تربیت مدرس، تهران، ایران. 

و   -2 هنر  دانشکده  معماری،  گروه  استادیار  معماری؛  دکتری 

 )نویسنده مسئول(  معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

 چکیده 

پژوهش  اهداف:  معیارهای    هدف  به  برایدستیابی  بهبود  طراحی    عملیاتی  و 

های محله  در پارک  ی مکان_یفیک  هایهای رفتاری مطابق با ارزش   قرارگاه کیفیت  

بر    است.(  ی ذهن-ین ی)ع   نگرکل  یکردیرو  با  مؤثر  یها  لحاظ نمودن مؤلفهو    ای

  ت یبه تقو  تواندیم  در معماری منظر،   مهم  نیا اساس پیش فرض های باغ ایرانی،  

 .دیکمک نماها،  پارک یتعامالت اجتماع

ها:  روش  و  توص  ابزار  روش  با  معیار لیتحل   -ی فیابتدا    ی ذهن -ینی ع   هایی، 

  ی ابیبه منظور ارز  می شود.  نیتدو  یدر قالب چارچوب نظر   ی، رفتار  های  قرارگاه

فناوری های    کمک  با  ی، روش مطالعه مورد  از  ، مذکور   یهامعیار  یبند  تیاولو  و

پرسشنامه بسته    مشاهده، ی، شامل  دانیم  و  ینحو  یمدلساز  یابزارهامنظر و    نوین

 . استفاده شده است ی، شناخت های نقشه و

  نشان داد که  ی، انتخاب ینمونه ها نظرگرفته شده در اصول در   سهیمقایافته ها: 

های محله ای منطقه    های رفتاری پارک  قرارگاه  عینی مکان درمعیارهای  میان    از

معیارهای از میان    های پویا و  فعالیت  آسایش فیزیکی و  تهران، ایمنی،  داریشهر  5

نگاه جامعه    کالبدی پارک از  کیفیتر پذیری د  و اجتماع  امنیت  معیار  مکان،   ذهنی

 . است الویت بیشتری برخوردار  آماری تحقیق از

در   و  اندکه دارای گشودگی طراحی  های مکانی را موقعیت،  افراد  نتیجه گیری: 

 و   های ذهنی  را به عنوان قرارگاه،  قراردارندهای اجتماعی فعال  مجاورت قرارگاه

کنند.    های ذهنی استفاده می  به واسطه ویژگی  بدون توجه به ارزش کالبدی و

نشان  بازه مقایسه،  و  مدلسازی  از  عددی حاصل  به    های  توجه طراحان  دهنده 

ای  ه  عدم توجه درست به کیفیت مکانی قرارگاه  طراحی پارک و  شکل زمین در

 .اجتماع پذیری پارک ارتباط مستقیم دارد امنیت و ه این مهم باکاست رفتاری 

معماری منظر، پایداری، شهرداری تهران، فناوری های نوین،   کلمات کلیدی:

 قرارگاه رفتاری جمعی، باغ ایرانی. 

 

 

  مقدمه

اسالم  ی کیزیف  یها  ی ژگ یو اهم  یباغ  در  این    ت ی و  مفهوم 

دوران معاصر، امروزه بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.  

در پاسخ به   ی، راهبردیمفهوم باغ اسالم[ به عبارت دیگر  1] 

]   منظر  یطراح است.  ای  2امروز  گنجینه  ایرانی  باغ   ]

امروز و   در  تواند  آن می  از  ما  آموخته های  که  گرانبهاست 

ها   پارک  طراحی  و  منظر  معماری  طراحی  فرآیند  و  فردای 

[ آنچه امروز بیش از هر  5- 3بوستان ها به کار گرفته شود. ] 

معماری  نظری  مبانی  بازخوانی  است،  نیاز  مورد  دیگر  زمان 

بازخوانی   گنجینه  عنوان  به  ایران  اسالمی  معماری  و  منظر 

[ پارک های محله  10-6فرآیند طراحی معماری منظر است. ] 

باز فضاهای  از  ای  گونه  عنوان  به  مکانی    یناول  شهری،  ای 

ساکنین که  مرتبط   تعامالت  با   را  محله  یک  است    اجتماعی 

رفتاری و    از قرارگاه هایاز مجموعه ای  کند و متشکل  می

،  مختلف  یزمان  فواصل  در  که  است   یرفتاری  ها  طیمح

. نمود مشاهده ان هآ در ی توانم را یمختلف یرفتار یالگوها

 انسان   نیشهرها، تعامل ب  می سبز در حر  یبا گسترش فضاها

  ی زندگ   وهی در جوامع مدرن که ش  .شود  یم  لی تسه  ط یها و مح

تفر  یطوالن بدون  و  کار  با  افسردگ   حیمدت  و    یباعث 

شود، تنوع    یمانسان    یزندگ   یفرد در همه جنبه ها  یناکارآمد

ایجاد آرامش و نشاط  باعث  ی،  مکان محل زندگ   ودر رفتار  

منظـور دسترسـی بـه    به[. لذا،  11د ] شو   ید مافرا  یدر زندگ 

حضـور هرچـه بیشـتر انسـان در   هـای پایـدار جهـت   مکان

هـا بـه دنبـال بهبـود کیفیـت فضاهــای    فضـا، بایـد در طرح

[.  12د ] ویــژه تامیــن آســایش انســانی بــو   شــهری و به

 تفکر،  طرز،  ها  زهیانگ  یتجل  ها،پارک   به  نسبت   فرد  رفتار

  ی هارهنجا  و  اطراف  طیمح  از  مردم  تصور  ای   و  خت شنا

 [  13ت. ] سا ها آن یفرهنگ

ارزش  فرهنگیتنوع  وجود تنوع  طیف  و  آن،  طبع  به  و  ها 

تعاملگسترده اهمیت  و  کاربران  نیازهای  از  با  ای  اجتماعی، 

قرارگاهشکل الگوهایگیری  که  در هایی  اجتماعی  رفتاری 

می ایجاد  دارد.  پارک  ارتباط مستقیم    قابل   و   مهم  نکتهکنند، 

ای، مبنی بر  محله  هایپارک   یدرطراح   معاصر  دگاه ید  در  ملأت
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که   بر  یکی زیف  طیمح  یطراحاین است    روابط   نییتع  عالوه 

 فایانیز    را  کننده  محدود  ای   و  کننده  لیتسه  نقش،  یاجتماع

دیم رفتاری  و   طیمح  تیماه  دگاهید  نیا   رکنند.    و   بستر 

  تی اهم  یدارا  ی متناسب با زندگی مدرنفرهنگ  ی هایژگ یو

رفتاری باید  ای از قرارگاه های  است. پارک به عنوان مجموعه

های مختلف  پاسخگوی نیازهای رفتاری ثابت و متفاوت گروه

[ باشد.  فضا  کنندگان  نپرداختن14استفاده  لذا،  موضوع    [  به 

تواند   ای محلههای  منظر پارک   های رفتاری« در»قرارگاه می 

  فاکتورهای   فاقد  در پارک شود که،  فضاهایی  منجر به ظهور

مطلوب جمعی  رفتاری  و  قرارگاه  عموم   سوی  از  هستند 

با  .  گرفت   قرارنخواهند  استقبال  مورد  کاربران -بنابراین 

-حس  و  پذیری، استفاده پذیریاجتماع  کاهش  مانند  مشکالتی

های رفتاری از عوامل    منظر قرارگاه .  خواهند بود  رو تعلق روبه

  ی با گسترش جوامع انسان ها است. مؤثر بر کیفیت این مکان

ارتقا در   ،یبشر  یاجتماع  یازهاین  یو  حضور  ضرورت 

  ی بر ارتقا  رگذاریتأث  یهامؤلفه  ییشناسا  وی  جمع  هایقرارگاه

و   مکان  تحقق  قالب  عنوان  به  رفتاری  های  قرارگاه  کیفیت 

مکان برخ  حس  انجام  فعال  یجهت  و    یهات یاز  احتیاری 

 [  15ت. ] برخوردار شده اس یادی ز ت یاهم از  اجتماعی

 ، و جزئی از کل منظر    یاز منظر شهر  ی پارک به عنوان بخش

طراست    «یذهن_ینی»عمنظرین    یا  دهیپد از  تجربه   قیکه 

.  شودی آشکار م  محیط پیرامونانسان و    ان یم  املانسان و در تع

 ت یو ذهن  دادهایکالبد، رو  ان یمشترک م  دة یپددر واقع منظر  

د هستن  کیتفک  رقابلیدر آن غ  مکان  ت ی و ذهن  ت ی نیاست که ع

[ و سازمان دهی محیط  زیست انسان بجز در چارچوب  16] 

دیدگاه کل نگر به مفهوم معماری و منظر ممکن نخواهد بود. 

وان کیفیت تمی  منظر،  رنگ  کل  کردیبا اتخاذ رو  جهیدر نت[  17] 

و تاثیر آن بر   نیمنظر  یها  به واسطه مؤلفه  پارک محله ای را

زندگی اجتماعی در منظر پارک محله ای تقویت نمود. مؤلفه  

های عینی منظر شامل عناصر کالبدی و فعالیتی می باشد و  

به ذهنی  های    یا   و  کالبدی  خاص  ویژگی  واسطه  مولفه 

مرتبط    تورهایی از فاک   متاثر   خاص شکل می گیرند و   رویدادی

است    محیط  در  اجتماعی  و  اقتصادی   عوامل فرهنگی،   با بعضی

-هایمکان ها و بصورت خاص قرارگاه  مطلوبیت   تعیین  و در

پارک  در  جمعی  پی  رفتاری  در  پژوهش  این  موثراند.  ها 

 مؤثر   ها و معیارهای  مؤلفه:  است که  پرسش  پاسخگویی به این

قرارگاه  بر تعریف  و  گیری    و   چیست   رفتاری  هایشکل 

  ای را   محله  هایپارک   در  هامکان  کیفیت این  توانمی  چگونه

 نمود؟  تقویت 

 

   مواد و روش ها

پارک   پژوهش  این  در از  نمونه  محلهسه  منطقه  های   5ای 

کاج( )میعاد، ساحل و  تهران  عنوان  شهرداری  های  نمونه  به 

 اهداف به  برای دستیابی   .است شده واقع  بررسی   موردی مورد

  نوین   هاینظریه  عالوه بررجوع به  پژوهش،  به سوال  و پاسخ

مؤلفه با  قرارگاهمرتبط  مکانی  کیفی  در های  جمعی  رفتاری 

روش نحو فضا )اسپیس سینتکس( با    ای، ازهای محلهپارک 

نرم از  ارزیابی  رایانه  افزاراستفاده  منظور  به  مپ(  )دپس  ای 

قرارگاه   کیفیت  بر  کالبدی  طراحی  کنار  کمّی  در  رفتاری 

و نقشه های کیفی که شامل مشاهدات میدانی، پرسشنامه  روش

گرفته شدههای شناختی    تهران   شهر  گستره.  است اند، کمک 

  امکان   اما  است،  متفاوتی  انسانی  بستر  و  طبیعی  بستر  دارای

  بر   موثر  ایزمینه  عوامل  تمام  نظر  از  آماری  جامعه  سنجیدن

 رو  این  از  ندارد،  وجود  رفتاری   هایقرارگاه  گیری  شکل

 مبنای   بر   پژوهش  این  در  هاداده  آوریجمع  و  نظرسنجی

  بر   تأکید  و  ایزمینه  عوامل  کردن  محدود  با  ای،مقایسه  پیمایش

 است.   شده انجام  فضا نحو  با  متناظر متغیرهای

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق استفاده  

در  نوع مطالعه موردی می باشد.    تحلیلی از-شده، توصیفی  

  و   ها، دادههاافتهیبخش  مرحله اول جمع آوری اطالعات در  

مبان  لتحلی از  مستخرج  های  یاطالعات  روش  با  نظری، 

کتابخانه ای به تدوین چارچوب نظری پژوهش پرداخته شده  

در   میدانی  ترکیبی  روش  دوم،  مرحله   . ( 1مرحله:    3است 

منظور   به  مشاهده  رفتاری    ییشناسا  روش  های  قرارگاه 

)پارک کاج، پارک  مورد مطالعه  های  پارک  فعالیتی  -کالبدی  

پرسشنامه  با ابزارپیماشی از روش  (2ساحل و پارک میعاد(. 
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افراد نسبت به   ت یذهن یابیارز به منظور  کرتیل فیبسته با ط

  ی بند  ت ی موجود در سطح پارک و الو   یرفتار  های  قرارگاه

ذهن   ی نی)عیمکان  یها  ت یفیک  قرارگاهیو  بر  مؤثر    های (  

  ی شناخت   ینقشه ها( شیوه  3ی در سه پارک مورد مطالعه.  رفتار

  استفاده کنندگان جهت انتخاب به   شدهیبندزونارائة نقشة  با  

های رفتاری ذهنی  و موقتی قرارگاه  مکان و همچنین  نیبهتر

به   کالبد تعریف شده برای آن فضا  به  بدون توجه  افراد  که 

خاص در ذهن   یدادیروواسطه ویژگی خاص کالبدی و یا  

 کنند. از آن فضاها استفاده می  از جامعه هدف یگروه ایفرد 

ها، رویکردها، روش متغیرها، مدل  ،ذشتهگ ل چند دهه  در خال 

تکنیکه نرما،  متنوع  ها و  مقیاس  یافزارهای  اساس  های  بر 

ون به  گوناگ تلف در مطالعات  خهای زمانی مفضایی و مقیاس

] اند  رفته شدهگ کار   بر  18.  پژوهش  شناسی خاص  [ روش 

روش های ریاضی و عددی در فرآیند طراحی مبنای توسعه  

[ مروری بر پیشینه روش  23-19معماری منظر استوار است. ] 

شناسی پژوهش، تاثیرات مثبت این رویکرد را بر ارتقاء کیفیت  

[ در این پژوهش در 29-24طراحی محیط نشان می دهد. ] 

ابزار   با  فضا  نحو  روش  از  سوم،  ی  نحو   یمدلسازمرحله 

و    هیتجز  منظوربه  ،  پارک   ی نقشه ها  یازمدل سمپ با  دپس

  های ت ی فیک   یکمّ  یها  یریاندازه گ و    پارک   ینقشه ها  لیتحل

پرسش   یمنتخب از سو   ی جمعیرفتار  هایقرارگاه  یکالبد

  ی نحو   هاینمونه با استفاده از مولفه  هایشوندگان در پارک 

یک   هر  تفسیر  از  مختصری  که توضیح    مپ -دپس  افزار-نرم

  آمده   1  شماره  جدول  در  استفاده  مورد  مولفه های نحوی    از

است، استفاده شده است. تکنیک نحو فضا، تئوری و ابزاری  

یکدیگر،   با  فضایی  واحدهای  ارتباط  شناخت  جهت  در 

شناسایی ارتباط ها و چگونگی همبستگی ارتباطات فضایی با  

دانش    کردیرو   کیفضا    منظق نحو   زندگی اجتماعی است .

  ن یروابط ب  یاست که به بررس  یبر علوم انسان  یبتنمحور و م

ط  ییفضا  یبندطرح پد  یعیوس  فیو  ،  یاجتماع  یها  دهیاز 

  ی ها شامل الگوها  دهیپد  نی ا   پردازد.یم  یطیو مح  یاقتصاد

و تعامل    یمنیا  عیتوز  ،یاجتماع  زی، تمایحرکت، تراکم، کاربر

و جنبه    یمکان  یبند  کرهیپ  ن یرابطه ب  لیو تحل  هیتجزو    هستند

می سازند ساخته شده را ممکن    ط یدر مح  یعملکرد اجتماع

به منظور شناخت و  (  2شکل  )روش انجام    ندیفرا(.  1)شکل  

پارک،   ییفضا  لیتحل  یمورد نظر پژوهش برا  یابزارها  نییتب

شده است.  انیموجود در آن ها ب یو مؤلفه ها

 
دگان.حوزه. ماخذ: نگارن نیپژوهشگران ا دگاهینحو فضا از د یپارامترها  ریتفس. 1جدول   
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    [ 30انجامد ]می فضا یکپارچگی کاهش به میزان عمق  افزایش

 غالباً رابطه قوی میان عمق فضا و فضاهای بال استفاده وجود دارد.

   مستقیمی   و  صریح  ارتباط  فضاها  ترتیب،  این  به  و  داشته  وجود  زیادی  واسط  فضاهای  فضا،  دو  این  بین   که  است  معنا  این  به  فضا  بیشتر  عمق 

   [  31شود ] می فضا آن  محرمیت سطح افزایش باعث بیشتر، عمق  در فضا یک قرارگیری اساس، همین بر. ندارند یکدیگر با

 همپیوندی 

 [ 32است ]  ارتباط در آن در انسان حرکت  فضا و اتصاالت تعداد  و عمق  میزان  با همپیوندی میزان

  افزایش   فضا  یکپارچگی  و  ادغام  یا  همپیوندی و  میزان  باشد،  کمتر  دارند  قرار  مبدأ  فضای  به  نسبت  کمتر  در عمق   که  فضاهایی  تعداد  چه  هر

    [  31یابد ]می

 بیشتری دارد . فیزیکی دسترسی قابلیت باشد، باال همپیوندی دارای که فضایی

دسترسی  

 فیزیکی

 معیار  است و    متریک  فواصل   در  "عمق "  بررسی  معنی  به   عمق متریک .  گیردمی  قرار  بررسی  مورد  متریک  عمق   وسیله  دسترسی به  قابلیت 

   [  31شود ]می گیریاندازه صورت پارامتریک  نشدن فضا به یا شدن تعویض به  توجه بدون سنجش

دسترسی  

 بصری 

 [ 33پرداخت ] فضایی روابط در نفوذپذیری و  دید نقاط کشف به توانمی آن ی  وسیله  به  که داست ابزاری  دید قابلیت

 .فضا بیشتر خواهد بود بصری  تأثیرات باشد، بیشتر  فضا  رویت پذیری اصطالحاً یا  یک عنصر بودن دید  معرض  در زمان  مدت و میزان چه هر
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تقعرو  

 تحدب فضا 

  [ 34شود ]توصیف می کمی صورت به انسان توسط محیط  ادراکی  ابعاد و  گیردمی قرار بررسی مورد ایزوویست  به وسیله شاخص این

 احتمالی   موانع  و  دید  طبیعی  گستره  به   توجه  با  انسان  حرکت   طول  در  هر مرحله  در  دید  محدوده  دید(  مخروط  مقطع  سطح  )مساحت  میزان"

   [  32شود ]می خوانده  محدب مانع  دارای و مقعر مانعبدون  فضاهای  که گرددمی تعریف "موجود

 عامل مبنا 
 شده است.  یطراح یو دسترس دیبراساس د ادهیحرکت عابر پ یرفتار  یو الگو یعامل انسان لیتحل  یبرمبنا   لیتحل نای

 . کندیم یابیارز رهایمس  نسبت به شانیو دسترس دید زانیرا نه بر اساس عرض معبر بلکه بر اساس م ادهیپ نیعابر یرینفوذپذ زانیم

 

 
 

ی و جنبه عملکرد اجتماع یمکان  یبند کرهیپ  نیرابطه ب  جادینحو فضا در ا . تکینیک1شکل   

 

 
 

  قیتحق روش  ینمودار مدل مفهوم. 2شکل 
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بر شکل  رفتاری  عوامل مؤثر  قرارگا های  پارک  در  گیری 

 های محله ای 

 رفع  در  مهمی  شهری که نقشهای های پارک یکی از مقیاس

جامعه  نیازهای اجتماعی  و  پارک می  ایفا  انسانی  های کند، 

کارکردی خود، باعث افزایش    نقش  درکنار  است و  ایمحله

و   بوده  شهری  محالت  قلمرو    یمپایداری  عنوان  به  تواند 

  ی اهال  انیرا م  ت ی میاز رقابت، صم  یفعال، حس  یتجربه ها

که منجر به افزایش همبستگی اجتماعی در    ایجاد کند  محل

می ] محل  اجتماعی  36-35شود.  لحاظ  از  قلمروها[    ی در 

اجتماع  یالگوها  ی،شهریعموم قابل  یتعامل  فضا    یهات ی و 

دلباشندیم  یاژهیو  ت یاهم  یدارا ا  نیا  یاصل  لی.    نیمسأله 

  ی هاطیبه مح مردمی و دلبستگ یتعامل اجتماع انیم  است که

تنگاتنگ  یاجتماع رابطه  دار  یو ساخته شده،  ] وجود  [  37د. 

ارزنده  پردازانهینظر  از  یاریبس  ت یفیک   ریتأث  برای  تحقیقات 

  به مکان   یدلبستگ  بر  پذیری فضاتعامالت اجتماعی و اجتماع

اند.  انجام داده  ،است زندگی که ناشی از اهمیت این دو مهم  

بینی و خلق رویدادهای اجتماعی  »لنارد«، دو عامل کالبد، پیش

را از عوامل تأثیرگذار در حضور و تعامل اجتماعی افراد می 

بر طبق    اند که در ارتقای حس تعلق به مکان نیز، موثر است.د

  ی کیزیتنها توسط وجوه ف  به مکان نه   یدلبستگ  ها،هینظر  نیا

  ی اجتماعتعامالت  ت یفیبلکه ک   شود؛یم  ت یمکان تقو   کیدر  

[ از این  38ت. ] اس مؤثر زیبه مکان ن  یبر دلبستگ زیدر مکان ن

رو، کیفیت قرارگاه های رفتاری به واسطه اثرگذاری مستقیم 

 بر کیفیت تعامالت اجتماعی حائز اهمیت است. 

رفتار  کیپارک   زمان  در  رایز  ،است  یقرارگاه   یفواصل 

الگوها رفتار  یمشخص  مشاهده    ی ثابت  آن  . شودیمدر 

  کننده    لیتحل  یعنصر«  رفتار  _مکان  »  کی  ایو    یقرارگاه رفتار

بــرا  طیمح  ل یتحل  یبــرا  کـه    ح یتشر  ی اسـت 

به    یشهر  یو طراح  یمعمار  یفضاها  یاصل    یکـارکـردهـا

م گرفته  برا  نیا  .  شودیکار  راجر  توسط  بار  نیاول  یمفهوم، 

بستر    کیاگر در    ی،به عبارت.  مطرح شد  همکارانشو    بارکر

زمان  مشخص،  یرفتار   ی رفتار  یالگوها  ،مختلف  یهادر 

  یمانند قرارگاهبه  طیآن مح  ند،ینما  بـروز     یو متفاوت  یدائم

م  یرفتار اجتماعر.  کندی عمل  عموم  یوابط  معاشرت    ی و 

پارک .ردیگ یصورت م یعموم یرفتار یهاقرارگاه مردم در 

محلهه مجموعهای  قرارگاهای،  از  مراتبی  سلسه  های  ای 

رفتاری را در خود دارند که در پیوند با هم »نظام فعالیت« را  

ها،  آورند. این نظام های فعالیت، بازتاب انگیزشبه وجود می

مردم نسبت به جهان، در محدوده    ها، دانش و تصوراتنگرش

تواند رهای فرهنگی آنهاست که میها و هنجامنافع، شایستگی

 [  13آثار اجتماعی و روان شناختی مثبتی داشته باشد. ] 

رفتاری به عنوان  قالب تحقق مکان و حس  گیری قرارگاهشکل

  سه   برآیند  حاصل  و »رلف«،  مکان بر طبق مدل نظری »کانتر«

فیزیکی  فعالیت،  عامل ویژگی  معنا  و  کالبد  از  و  های  است 

کند. بدین ترتیب، مکان از رابطه و ذهنی مکان پیروی می عینی  

دو سویه میان بستر کالبدی، فعالیت ها، رفتارهای جاری در  

آن و تصورات یا معناهایی که از آن مکان برای فرد ساخته  

این است که،  .  گیردمیمی شود، شکل   نکته  این   مضمون 

 از متأثر مکان، از قرارگاه های رفتاری به عنوان انسان ادراک 

مؤلفه دو عینی دسته   و  »عملکردی  -کالبدی« های 

  مکان   عینی   های گفت، ویژگی  توانمی  .است » شناختی«ذهنی

به    که  هاییقرارگاه  مؤثرند؛  رفتاریقرارگاه  به  دهیشکل  در

منجر  کالبدی  هایویژگی  واسطة فعالیت   به  مکان،   و  بروز 

  ذهنی هایویژگی طرفی از  شوند،می مکان در خاص رفتاری

  تبدیل   واقع  اند . درمکان  در  ثبت خاطره  و  گیریشکل   به  منجر

  اینشانه  خاطره انگیز،  رفتاریقرارگاه  یک  به  مکان  یک  شدن

  تواند می    مکان  حس  تحقق.  است   مکان  تحقق حس  از  مهم

  چون  متفاوتی  هایمقیاس  در  عمومی   فضاهای  قالب   در

 [ آید.  پدید  ای  محله  یا  و  لذا،39مقیاس شهری  ضروری   [ 

مکان هـای آشکار و پنهان بستر  است که با مالحظـه جنبـه

ویژگـی  رفتار شـامل  انسانی  کـه  و  کالبدی  محـیط  هـای 

رح،  هـای مورد انتظار ط)اجتماعی و فرهنگی( اسـت، قابلیـت 

  اهمیت   به  توجه  [ با40. ] شناسایی و مورد رجوع قرار گیرند

  گیری شکل   بر  عینی ذهنی مؤثر  شناخت معیارهای  باال،  مفاهیم

رسد که در امری ضروری به نظر می  رفتاری،و کیفیت قرارگاه

نظریه با  مطابق  است.  ادامه  شده  استخراج  متخصصان  های 
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با   مرتبط  های  نظریه  با  رفتارقرارگاهمجموعه  آن  ارتباط  ی، 

و   کالبد  به  وابسته  )معیارهای  مؤثر  عینی  معیارهای  و  مکان 

است. دهیارائه گرد 2در قالب جدول فعالیت(، 
 

ی نظر یمبان  یجمع بند  هیبر پا یقرارگاه رفتار یر یشکل گوابسته به کالبد و فعالیت )عینی( بر   یارها یمع . 2جدول   

نظریه  

 پردازان 
رفتاری  و شکل گیری آن به مثابه مکان)تعریف و ماهیت آن( قرارگاه   واژگان نظری  معیار های مؤثر  

 بارکر،

 فیورر،
 

    [ 41دوره زمانی خاص ]و دررفتار )محصورکننده( یرندهدربرگ، وجودممستقل ازادراک افراد  یطیمح

یژه اند  و یدر مرزها ی دائم یهابرنامه یبرا یزیکیف و متشکل از افراد خرد، یاسمق در یاجتماعی هایستم س

[42 ]    

درجة محصوریت است که قرارگاه های   مکان، اندازة مکان حس و ادراک در مؤثر کالبدی عوامل مهمترین

  رفتاری را نیز شامل می شود.

 Enclosure محصوریت 

  الوسون،

 استیل 

   [  43یت اهمیت دارد ]نمودن امن یدتول یبرا یراهقرارگاه به مثابه 

امنیت، سرزندگی رااستیل،خصوصیتی نظیر متمرکز  برقراری رابطه موجب  می با مکان    داند.
 / Safety ایمنی و امنیت

Security 

 استیل 

 بنتلی 

مکان را، تنوع بصری قرارگاه رفتاری می داند. حس و  ادراک در مؤثر کالبدی استیل، یکی از عوامل   

   [  44د ]آور ی مـ ـدیرا پد ـتی فیک  ـنیای، هـای حرکتـ  ـانی جر نتـأمی   بـا جـاذب  متنـوع هایکاربری
 Variety تنوع

 لنگ، 

 لوین

 و پیکره بندی آن تاثیر مستقیم بر کیفیت دعوت کنندگی دارد.  ترکیب محیط ساخته شده

تحت فرایند ادراک انسان ازبصری که در اختبار انسان قرارمی دهد، محیط با اطالعات محیطی بصری وغیر  

ها وقابلیت دعوت کنندگی را در خود آشکار می سازد و بر شکلمحیط، ویژگی گیری قرارگاه های رفتاری  

   [  45مؤثر است ]

 Sense of دعوت کنندگی
Invitation 

 سالوسن
 وجود به فردی تنیدگی درهم و دید و منظر  موقعیت و مکانیابی، سه عنصر تعامل  از مکان رفتار  وی، نظر  از

   [  46نیست ] کافی مکان رفتار حس خلق برای تنهایی به از آنها کدام هر که آید می
 /Location مکانیابی 

Layout 

 

ی و معیا رهای  رفتار قرارگاهمجموعه نظریه های مرتبط با 

 (3در قالب جدول ذهنی مؤثر یا معیارهای وابسته به معنا )

شده است. ارائه   

  

ی نظر یمبان یجمع بند  هیبر پا یقرارگاه رفتار  یر یشکل گوابسته به معنا )زهنی(   یارها یمع .  3جدول   

مؤثر معیار های  قرارگاه رفتاری و شکل گیری آن به مثابه مکان)تعریف و ماهیت آن(  نظریه پردازان   واژگان نظری  

سن آف، 

لنگ،ویکر، 

 بارکر 

[  47د ]ورآ یم اهمانسان فرصت تعامل و تجربه را فر یبرا قرارگاه رفتاری  

مکان با در نظر گرفتن  ساخته شدن به دو گونه:  یتعامل اجتماع  منظراز  یرفتاری هاقرارگاهتقسیم 

امکان    [  45یگری است ]د یحاصل مقاصد کارکرد ی که تعامل اجتماع یتعامل مردم و مکان

[  45هستند ] وقوع برای قرارگاهی نیازمند اجتماعی، های کنش تمام  

 یدر فضاها جمعی تعامالت   و استداشته دیتاک تیفعال یفضاها یرفتار -یجمع  تیبارکر بر ماه

[  41] قرار داده است دی فضا مورد تاک یبرا یتیرا به مثابه قابل تیفعال  

هستند که در   ییافراد درون خود و معناها انیو محصول تعامل م یاجتماع  ییساختارها یقرارگاه رفتار

   [  48د ]ریگ  یرابطه شکل م نیا

 Sociability اجتماع پذیری

 الوسون، لنگ  

   [  43است ] یژهقلمرو و یکاز  ییقرارگاه ها جز

یشخص یفضا دیتناسب داشــته باشد و مردم با  رفتاری جار یبا الگو دیها، تعداد افراد باقرارگاه در -

دلخواهیی و قلمرو قلمروپا وکنترل یافک خود را   ] 45[باشند  داشته 

 Teritory قلمرو

 الوسون 

 بنتلی، استیل 

 ] 43[ قرارگاه ها نقش دارد ییفرهنگ در خوانا

  با رفتاری  قرارگاه هماهنگی و بصری محیط ادراک را: خوانایی، مکان  حس اصلی متغیر استیل، سه

داند. می محیط بصری   

 / Legibility خوانایی

Extent/ scope 
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کند می ارتبـاط پیدا آن خوانایی  میزان با گرددمی  عرضه  مکان وسیله یکبه که انتخابی حق ]44 [ 

  سالوسن

ل یشمو برتون   

آشنا بودن و  های مولفه یرفتار در عرصه عموم -مکان یو کالبد یاجتماع یبعداز جمله مباحث دو 

است.   طیشهرت مکان رفتار در مح  

احساس  تیشود که در تقو یآشنا بودن فضا و نداشتن حس غربت که موجب ترس و اضطراب م

از فضا در احساس  ادماندهیبه  یمنف ایمثبت  ی ذهن نهیرا دارد به عالوه زم یفرد نقش مهم یذهن تیامن

 ] 46[ باشد ی م رگذاریدرک شده نسبت به فضا تاث

عدم حضور شهروندان   ایحضور  یگریهر موضوع د ایبودن و  ا»خوب«یبه » بد«  یطیبودن مح مشهور

  ایو  یخاص کالبد  یژگیمکان رفتار ها به واسطه و ی را به دنبال خواهد داشت. بعض طیدر آن مح

 ] 49[ شهرت دارند ی ذهن یاز افراد  به قرارگاه رفتار یگروه ایخاص در ذهن فرد  یدادیرو

 Place شهرت
reputation 

 لنگ، 

 بنتلی 

  یا و مختلف های زمان  در رفتاری را متفاوت  و ثابت  الگوهای که محیطی، مکانیست سازگار  مکان

دهد.  جای خود در، فیزیکی تغییرات  به نیاز بدون همزمان  

است   تغییر قابل  راحتی به متفاوت  رفتاری الگوهای به پاسخگویی برای آن پذیر،ساختار انعطافمکان 

]45[ 

  مختلف کنندگان  استفاده با ارتباط در را پذیری انعطاف و سازگاری، نیازها سطح مختلف  بر تمرکز

داد  خواهد افزایش ]45 [ 

 بـرای کـه هـاییمکـان با درمقایسه آینـد،کـار بـه متنـوعی منظـورهـای کـه بتوانند به هـاییمکان

که با     دارنــدمــی عرضــه بـه کــاربران  بیشـتری انتخـاب  حق اند،شده مشـخصی طراحی کـاربری

 ] 44[گیری قرارگاه های رفتاری کامال مرتبط است شکل

 انعطاف پذیری 
Adaptable/ 

Flexible/ 
Robustness 

 

تنوع فضاییو    تعداد،  الگوهای  قرارگاه  -نوع    های مکانی 

 ازی، نهاآن  هاییبسته به همجوار  ه ایمحل  هایدرپارک   رفتاری

متفاوت باشد.    یتواند تا حدودیساکنان محله و  نظر طراح، م

د.  بندی کرهای مختلف دستهتوان به شیوهرفتاری را میقرارگاه

های دارای بازه زمانی  هایی از قرارگاهتوان به دستهها را میآن

هایی از مرد،زن و جمعیت کوتاه و بلند تقسیم نمود یا به دسته

  ها غالبهایی که کارکردن در آنمختلط جنسی یا به قرارگاه

-گذرانی و یا بازی هایی که استراحت، وقت است و قرارگاه

بندی، به دو گونه نوع دیگر از دسته.  کردن در آن غلبه دارد

های محیط ممکن است  مثبت ومنفی است. برخی از قابلیت 

به کاربر کمک کند خوب باشند تا به طور صحیح  با محیط  

انفعال  داشته باشد ولی برخی ممکن   انسان ساخت فعل و 

است به دلیل مزاحمت بد باشند. بدین معنی که ظرف کالبدی  

گونه به  به  منجر  قرارگاههشکلای  منفی گیری  رفتاری  ای 

  شود و کاربران از فضا استفاده منفی کنند. ازاینرو، خیز  وجرم

  ساختاری   عناصر  در رفتار، نتیجه  ناهنجاری  هرگونه  پیدایش

  ی توان به نوع   می  را  هانوع از قرارگاه  نیا[  41است. ]   محیط

( که لووز اسپیسرها شده )  ایو  «  گمشده  یفضاها»با مفهوم  

است و  معرف  ونی فرانک  خود  کتاب  مربوط    یدر  اند،  کرده 

-یشوند که م  یگفته م  ییگمشده به فضاها   یساخت. فضاها

تع  یبرا  یمشخص  ت یتواند فعال   ا ی  و  شده باشد  نییآن فضا 

مشخص تعرآن  یبرا   یعملکرد  را    فیها  وکاربران  نشده 

  ی ازهاینشده بر طبق ن  نییتع   شیپ  از  یهات ی به فعال  ب یترغ

کن ] دخود   .50 ]   [ حیطه  این  در  نظری  [،  58-51مطالعات 

در   کلیدی  عوامل  عنوان  به  نیز  را  دیگری  مهم  موضوعات 

موفقیت اجتماع پذیری فضاهای باز و به خصوص پارک ها  

 مطرح می نماید. 

همچنین، یک قرارگاه مشخص با فعالیتی از پیش تعیین شده، 

های متنوع  ت تواند به فضایی با قابلیت بروز رفتارها و فعالیمی

تبدیل   مخاطبین  فرهنگ  تنوع  بر  منطبق  مختلف،  کاربری  با 

 ثابت،  تواندمی  رفتاری  هایقرارگاه   فضایی مکانی  شود. الگوی

 است   ممکن  نیز  فضاها  از  برخی   و  باشد  و متحرک   ثابت نیمه

توان  یلذا، م  .درخود جا دهند  را  رفتاریقرارگاه  ازیک  بیش
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قرارگاه انواع  بند  یرفتار   های   ساختار  اساس جمع  بر    ی را 

   د:نمو  میمختلف به دو گونه تقس اتینظر

فعال  اول  نوع و  کالبد  گ  تی)تسلط  قرارگاه    یریبرشکل 

فعال  ی نیع  یهامعیار  (:یرفتار و  کالبد  جمله  از    تیمکان 

  یآن برتر  ذهنی  یهامعیاربر    ی شده بر قرارگاه رفتار نییتع

 یژگینوع از قرارگاه ها بر اساس و  ن یکه، ا  یمعن  نیدارد  . بد

پ  صو عملکرد خا  یکالبد تعر  نییتع  ش یاز  شده   فیشده، 

ا به  م  نیاست.  ها،  پارک  در  ها  قرارگاه  از  بهیدسته   توان 

مکان  ییهامکان جمله  مکان  یباز  یهااز    ی هاکودکان، 

 یهامکان   ی،رو  اده یپ  یرها یثابت، مس مه یثابت و ن  یورزش

 اشاره نمود. غیرهو  یدانگاهیتجمع م

گ  دوم  نوع  شکل  بر  معنا  رفتار  ی ری)تسلط    (: یقرارگاه 

 ی خاص کالبد  یژگ یقرارگاه که به واسطه و  یذهن  یهامعیار

از جامعه هدف    یگروه  ایخاص در ذهن فرد    یدادیرو  ایو  

دارند. در    یتسلط و برتر  ی نیع  یهامعیاربر    ،ردیگیشکل م

قرارگاه  نیا از  و    یفرهنگ  یهایژگ یو  ،ی رفتار  یهانوع 

  ، و نوع استفاده از قرارگاه  یر یگ در شکل  ،افراد  یذهن  طراتخا

تواند منجر به یشکل از قرارگاه، م  نیدارند . ا  ییبسزا  ریتاث

موقت شود. به    نیو همچن  ی منف،  مثبت   یقرارگاه  یر یگ شکل

از    ییهاتوان به مکانیها، مدسته از قرارگاه ها در  پارک   نیا

منظوره، فضاها  یجمله سکوها پارک   یچند  در  ها،  گمشده 

  در   شده  مطرح  نکات  بندیجمع  در  ها و ... اشاره نمود.پاتوق

های رفتاری بر اساس  ساختار قرارگاه  پژوهش،  ادبیات  بخش

( در نظر گرفته شده  3جمع بندی نظریات مختلف )در شکل 

استفاده شده و تأکید و به عنوان مدل پژوهش در این تحقیق  

اصلی بر دستیابی به اصولی برای طراحی قرارگاه های رفتاری  

قرارگاه   مکانی  ذهنی  و  عینی  های  کیفیت  ارزیابی  با  مطابق 

 های رفتاری در پارک های محله ای است. 

 

 
قی تحق یچارچوب نظر ینمودار مدل مفهوم 3شکل   
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 1400 زمستان ، 4، شماره 11دوره                                                                                                                                           پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

 علل انتخاب نمونه های موردی

گستردگی شهر تهران و تفاوت مناطق مختلف به  باتوجه به  

لحاظ بافت و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی، انتخاب نمونه  

تمامی   اینرو،  از  باشد.  نمی  قبول  قابل  مناطق مختلف  از  ها 

 این   هدف  به  توجه  تهران انتخاب شدند. با  5ها از منطقه  نمونه

  ی به صورت غیر احتمالی هدفمند در محل  بوستان  3  پژوهش،

 امکانات   در  شباهت   دلیل  به  و  تحقیق  بستر  عنوان  به  5منطقه  

  انتخاب  پارک،  در  شده تعریف رفتاری هایقرارگاه و  موجود 

های  و تحلیل های مربوطه بر روی آنها انجام گرفتند. پارک 

؛  1از:    عبارتند  شده  انتخاب  ایمحله کاج  پارک  2(پارک   )

، 4در جدول(  پارک میعاد که مشخصات پارک ها 3ساحل ؛ 

   به اختصار توضیح داده شده است. 6و 5

 

 
   1موردی  . نمونه4جدول 

 مشخصات طراحی تصاویر هوایی  موقعیت سایت  پارک 
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 (  ماخذ: نگارندگان  (

 

 
 

 
 (  ماخذ: نگارندگان  (
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 ا

 28000 متر مربع مساحت زمین 

غربی-شرقی کشیدگی  

فضا پیش بدون شرقی ضلع ورودی اصلی  

غربی -درمحور شرقی  شیب زمین پارک   

مستقیم طور به و جداکنندگی بدون ارتباط با محیط پیرامون   

 متراکم تراکم پوشش گیاهی 

های رفتاری  قرارگاه

 پارک

 های مکان و پارک در آب  مسیر و آبنماها، برکه

 منظوره، چند آن،سکوهای اطراف در نشستن

    ورزشی های مکان کودکان، بازی مکان ،آالچیق

 

 

2موردی  . نمونه5جدول  

 مشخصات طراحی تصاویر هوایی  موقعیت سایت  پارک 
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مترمربع 22000 مساحت زمین   

   جنوبی -شمالی کشیدگی

اصلی ورودی داخل سمت به روی پیش با غرب  و شرق ضلع   

پارک  زمین شیب  
 در مرکز پارک و جداره غربی با طراحی دیواره

پوششی محافظ سبز  

پیرامون  محیط  با ارتباط مستقیم طور به و جداکنندگی بدون   

 نیمه متراکم  تراکم پوشش گیاهی 

  رفتاری های قرارگاه

 پارک

 میز،آن اطراف  نشستن های مکان، میدان باآبنما

  باز های کودکان،زمین بازی مکان  پنک، پینک های

ورزشی  های مکان، منظوره چند  
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3موردی  . نمونه6جدول  

 مشخصات طراحی تصاویر هوایی  موقعیت سایت  پارک 
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   Google Earth) )ماخذ: 

 
 ) ماخذ: نگارندگان  (

 

 ) ماخذ: نگارندگان  (
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مترمربع 30000 مساحت زمین   

   جنوبی -شمالی کشیدگی

 ورودی اصلی

 

   داخل سمت به روی پیش با غرب  و شرق ضلع

پارک  زمین شیب مسطح نسبتاً   زمینی   

پیرامون  محیط  با ارتباط کوتاه  آجری های دیواره با و باز نیمه مرزهای   

 نیمه متراکم  تراکم پوشش گیاهی 

  رفتاری های قرارگاه

 پارک

،  آن  اطراف در  نشستن های مکان و میدان با آبنما

 های  مکان کودکان، بازی مکان، منظوره چند زمین

 کوچک، بازی شهر،نوجوانان بازی  زمین،ورزشی

ها آالچیق  

 

 یافته ها 

)شکل  کار  انجام  روش  با  نقشه3مطابق  و  پرسشنامه  های  (، 

شناختی در هریک از نمونه های مذکور توزیع گردید تا بتوان 

مؤ معیارهای  کنندگان،  استفاده  نگاه  های  از  قرارگاه  بر  ثر 

و   رفتاری عینی  قرارگاه های  ارزیابی و همچنین  را  رفتاری 

ذهنی را در پارک شناسایی نمود. از سوی دیگر، بوسیله تحلیل  

فضای   یعنی  پارک،  هر  رفتاری  قرارگاه  ترین  اصلی  نحوی، 

بدست آمده از   جمعی مرکزی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج 

نرم تحلیل  و  میدانی  قرارگاهمطالعات  رفتاری    های  افزاری 

-های منتخب در جداول و نمودارهای زیر آورده شده پارک 

 است.  

ارزششامل    میدانی  اطالعات کسب شده ازطریق مطالعات

شکلمکانی    معیارهایذاری  گ بر  کیفیتمؤثر  و   گیری 

 کنندگانبا تأکید بر نظر استفادهرفتاری های قرارگاه

 اطالعات   میدانی:  هایبرداشت  و  پرسشنامه  محتوای  تحلیل

نقشهبه و  پرسشنامه  از  آمده  بصورت    ،شناختی  هایدست 

نمودار    7   جدول پاسخ  و1و   به  میانگین  نسبت  افراد  های 

در  مورد  معیارهای نمودار    2نمودار  نظر  تحلیل   3و    مورد 

پرسشنامه   از  حاصل  عددی  نتایج  میانگین  است.  قرارگرفته 

-قرارگاه  یمکان  معیارهایارزیابی    در مقوله  ،دهد کهنشان می

نظر  های از  شوندگانرفتاری،  میا،  مصاحبه  معیارهای   ندر 

 ناز آفیزیکی و بعد    ش، آسای، ایمنیو فعالیت   وابسته به کالبد

فعالیت  و  تاثیر  مقدار  بیشینه  در  پویا  میاهای  معیارهای    ندر 

بیشترین میزان    اجتماع پذیری، امنیت و سپس  وابسته به معنا

رفتاری    قرارگاه هایرا دارد. بیشترین میزان استفاده کاربران از  

مرکزی   آب نمایپارک، میدان با    ههر سفعالیتی در  -کالبدی

پارک است. قرارگاه  اصلی  با  ارتباط  رفتاری  در    جمعی های 

-دهندگان بر روی نقشهگذاری پاسخذهنی، بر اساس عالمت

ن استفاده کاربران پارک در جدول شناختی، بیشترین میزاهای

به    هبا توجو    این اساس. بر  گردیده است مشخص    7شماره  

اصلی پارک و محدوده پیرامون آن به عنوان  هگا میداناهمیت 

یافته  قرارگاه رفتاریدو گونه   ادامه،  از  در  مدل های حاصل 

گردیده ارائه    مپ نرم افزار دپس  این مکان ها بوسیله    سازی

 است. 
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 1400 زمستان ، 4، شماره 11دوره                                                                                                                                           پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

   های موردیرفتاری ذهنی در نمونههای فعالیتی و قرارگاه -قرارگاه های رفتاری کالبدی  .7 جدول

 پارک میعاد  پارک ساحل  پارک کاج  انواع قرارگاه رفتاری 

ی 
بد

کال
-

ی  
لیت

فعا
 

آبنما  -1     
آالچیق-2  

بازی کودک -3  

شطرنج -4  

پینک پنگ -5  

دستگاه ورزشی -6  

فوتبال دستی  -7  

زمین بازی -8  

قرارگاه کالبدی فعالیتی   ---  
 میدان اصلی

 نقشه های شناختی

 اجتماعی ذهنی  قرارگاه

 

 
رفتاری با استفاده از طیف لیکرت  هایموثر بر کیفیت قرارگاه. ارزیابی معیارهای کیفی کالبدی و معنایی 1 نمودار  

 

 

 یافته های حاصل از مدل سازی 

ارزیابی کمی کیفیت    منظور  به  بخش  این  در  استفاده  مورد   ابزار

-های پیکرهجمعی توسط مولفههای رفتاری  قرارگاه  مکان در

  های بخش  از  بنابراین.  است   مپ دپس  افزاربندی فضایی در نرم

  برای   آن(  از  مستخرج  اعداد  و  تصاویر  )شامل  آن  مختلف

  شد که نتایج  گرفته بهره نظر سه سایت مورد تحلیل و تجزیه

 است.  شده ارائه 11الی   8 جداول در نیز بخش این
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   پارک کاج جمعی یرفتار  هایقرارگاه محدوده در مپدپس افزار  نرم از حاصل  یها داده .8 جدول

 

فه 
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 عمق  
Visual Step 
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Visibility 
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Agent Count 
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بیشترین    طیف رنگی                                                  کمترین      

 

   پارک ساحل جمعی یرفتار  هایقرارگاه محدوده در مپدپس افزار  نرم از حاصل  یها داده .9 جدول

فه 
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Visual Step 
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Visibility 
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Agent Count 
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بیشترین    طیف رنگی                                                  کمترین      

 

  میعادپارک  جمعی ی رفتار هایقرارگاه محدوده در مپدپس افزار  نرم از حاصل یها داده .10 جدول
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Visibility 
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بیشترین    طیف رنگی                                                  کمترین      

 

 

 



 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهدی حقیقت بین ، ساناز علیدوست ماسوله 14

 

 1400 زمستان ، 4، شماره 11دوره                                                                                                                                           پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

جمعی  یمکان در قرارگاه رفتار تی فیک مّیک  یاب یبه منظور ارز  یمورد بررس  ینمونه ها  عددی_ینرم افزار یبررس .11 جدول  

 مولفه نحوی 

 قرارگاه رفتاری 

 عمق مرحله ای 

)مرحله عمق از  

 ورودی( 

 عق متریک)متر( 

)کوتاهترین فاصله تا  

 دورترین نقطه( 

 دسترسی بصری 

 )مترمربع( 

حرکت عامل  

 مبنا)مترمربع( 

 همپیوندی 

یکپارچگی  

 فضایی)مترمربع( 

Min Max Min Max Min Max 

اج 
 ک

.261 376 1 1038 16 280 9 کل   4.20 

اصلی میدان  4 135 185 500 15 135 2.37 3.05 

ذهنیقرارگاه  6 180 250 900 25 110 3.07 3.62 

حل 
سا

 4.38 1.48 296 1 1040 4 282 10 کل  

 3.60 2.89 282 10 1040 850 25 1 میدان اصلی

 3.30 2.85 90 10 1260 500 35 2 قرارگاه ذهنی 

اد 
میع

 

 6.14 1.96 267 1 1445 4 214 6 کل 

 4.23 3.08 102 10 530 330 95 3 میدان اصلی

ذهنیقرارگاه  3 97 450 655 29 79 4.58 5.27 

 

کیفی و کمّی  در پژوهش حاضر از دو روش تجزیه و تحلیل  

بررسی   منظور  دربه  مکان  رفتاری  کیفیت  های     قرارگاه 

 تجزیه  از  که  همانگونه  همچنین  .شده است استفاده    اجتماعی

یاد  دو  در  پژوهش  هاییافته  تحلیل  و   مشهود   شده  بخش 

یافته  است، نرم   پژوهش  های تحلیل  بخش  دو  در 

 شود:  می   زیر تبیین    شرح  افزاری)کمی( و پرسشنامه)کیفی( به

یافته های حاصل از مطالعات میدانی پرسشنامه ای   -1

مربوط به ارزیابی معیارهای مؤثر بر کیفیت قرارگاه  

می نشان  رفتاری  پرسش  دهد  های  نظر  از  که 

، در بخش  5شوندگان در هر سه پارک در منطقه  

کالبدی کیفی  نمودار    -معیارهای  طبق  بر  فعالیتی 

، ایمنی و آسایش فیزیکی در رتبه اول و  2شماره  

سپس فعالیت های پویا در رتبه دوم اثرگذاری بر  

و   قراردارد  رفتاری  های  قرارگاه  مکانی  کیفیت 

میزان  کمترین  دارای  نظر    محصوریت  از  اهمیت 

کنندگان پارک است. الزم به ذکر است که  استفاده

به دلیل دارا بودن قشر باالی مهاجرپذیر و   5منطقه 

افرادی   بیشترین  جوان  سنی  رده  جوان،  جمعیت 

کنند هستند که از فضاهای مختلف پارک استفاده می

کیفی معیارهای  نمودار  -.دربخش  طبق  بر  معنایی 

اج3شماره وسپس  امنیت  دارای ،  پذیری  تماع 

بیشترین اهمیت و  شهرت قرارگاهی خاص دارای  

-کمترین میزان اهمیت از منظر کاربرین پارک می

عالمت  روی  باشد.  بر  شوندگان  مصاحبه  گذاری 

دهد که افراد  نقشه های هر سه پارک، هم نشان می

های اجتماعی  هایی را که در مجاورت قرارگاهمکان

الیی برخوردار است، را به قرار دارند و از امنیت با

های ذهنی و مکان خلوت گزینی و  عنوان قرارگاه

 اجتماع پذیری، استفاده می کنند. 

 

نمودار میانگین عددی معیارهای کیفی مؤثر بر قرارگاه   .2نمودار

 فعالیتی -کالبدی
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 ذهنی نمودار میانگین عددی معیارهای کیفی مؤثر بر قرارگاه . 3
 

های  افزاری، کیفیت مکانی قرارگاهنرم مدلسازیبراساس   -2

منتخب )مطابق با بررسی میدانی( و اجتماعی    فعالیتی-کالبدی

با  قرارگرفت.  بررسی    مستخرج   اطالعاتبه  توجه  مورد 

 دید. ( نتایج زیر حاصل گر11الی   8)جدول

-کالبدی    هایای درقرارگاهدامنه عددی عمق مرحله  -1-2

عالیتی و ذهنی منتخب در نمونه های موردی:  دامنه عددی  ف

مرحله درقرارگاه  ایعمق  کالبدی)گامی(  فعالیتی    -رفتاری 

کردن مرحله )طی 4 -2)میدان اصلی( سه پارک در عمق بین 

به اصلی،  میدان  است.  مختلف(  مهمترین  عنوان  فضاهای 

واسطقرارگاه فضاهای  پارک،  اجتماعی  برای    رفتاری  کمی 

به میرسیدن  طی  بیشترین  آن  بودن  دارا  با  کاج  پارک  شود. 

ارتباط مسیرهای  دلیل وجود مسیرآب و قطع  ای بهعمق مرحله

گرفتن قرارگاه اصلی از  منتهی به میدان اصلی، منجر به فاصله

است.  کردن فضاهای واسط بیشتری شدهفضای ورودی و طی 

مرحله عمق  عددی  د  ایدامنه  قرارگاه)گامی(  ذهنی  رفتاریر 

بین  سه گامی  در عمق  مرحله  6-2پارک  در  است. عمق  ای 

)شش گام فاصله از فضای   6میدانگاه اصلی پارک کاج عدد  

قرارگاه که  دارد  این  از  نشان  که  است  با  ورودی(  ذهنی 

( از فضای ورودی  زیاد  نسبتاً  فضا(    5وجودفضاهای واسط 

است. با  شکل گرفته  بازهم در مجاورت میدانگاه اصلی پارک 

قرارگاهاهمیت  مرحلهترین  عمق  در  ساحل  پارک    2ایذهنی 

است و قرارگیری آن درکنار میدانگاه اصلی پارک،  شکل گرفته

گیری  عملکردی بر شکل-های کالبدیبر تأثیر وجود قرارگاه

 (.           4قرارگاه های ذهنی در پارک صحه می گذارد.)نمودار 

متریک دامنه    -2-2 عمق  قرارگاه  عددی  کالبدیدر    - های 

نمونه در  منتخب  دامنه عددی فعالیتی و ذهنی  های موردی: 

عمق متریک )دسترسی فیزیکی( از فضای ورودی تا دورترین  

فعالیتی )میدان اصلی( سه    -نقطه از قرارگاه رفتاری کالبدی

بین   عمق  در  منتخب  عدد    135-25پارک  است.    25متر 

به ساحل،  فضای    درپارک  از  متریک  فاصله  کمترین  معنی 

با توجه به این    ورودی به میدان اصلی است . پارک ساحل

هندسه مثلثی،کشیده و طراحی منظم پیچ    موضوع که دارای 

 عمق متریک آن  میانگین  ها  نمونه  سایر  به  نسبت  درپیچ است، 

های  چشمگیری است، ولی با وجود گشودگی  تفاوت  دارای

های شفاف  پارک و همچنین جداره  طراحی در مراحل مختلف

است.   متریک  عمق  کمترین  دارای  اصلی،  میدان  اطراف  در 

متریک )دسترسی فیزیکی( از فضای ورودی  دامنه عددی عمق

رفتاری ذهنی سه پارک منتخب در تا دورترین نقطه از قرارگاه

متر است. فاصله متریک قرارگاه رفتاری    180-35عمق بین  

بیشترین فاصله از فضای ورودی را    جمعی ذهنی پارک کاج،

های  (. اگرچه کم بودن عمق متریک در قرارگاه5دارد)نمودار  

تواند در اجتماع پذیری این قرارگاه ها نقش مؤثری  رفتاری می

داشته باشد، لیکن به نوعی گویای پتانسیل حرکت و گردش  

های نمونه این  ضعیف پارک است که با دقت در نقشه پارک 

 ررسی است. مهم قابل ب

 

 
 ای میانگین عمق مرحله ای قرارگاه های جمع نمودار میله  .4نمودار
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 قرارگاه های جمعی در  کی عمق متر یا  لهینمودار م. 5نمودار

 

  - های کالبدیدامنه عددی دسترسی بصری در قرارگاه  -3-2

فعالیتی و ذهنی منتخب در نمونه های موردی: دامنه عددی  

در   اتصال  کالبدیبیشینه  رفتاری  )میدان   -قرارگاه  فعالیتی 

مترمربع    1040-500اصلی( سه پارک منتخب، در بازه عددی  

است. کمترین اتصال که متعلق به پارک کاج و بعد از آن پارک  

بصری   ارتباطات  و  اتصاالت  کمترین  گویای  است،  میعاد 

رفتاری با سایر فضاها و مسیرها در پارک است. پارک  قرارگاه

دلیل وجود نهرآب با نرده های پوششی بلند به عنوان  کاج به  

داخلی مسیر مانع بصری و قطع پارک، الیه  کردن مسیرهای 

کرت با  همجوار  و  وآب  باال  گیاهی  پوشش  با    عدم  های 

از    فضاهای  به   مستقیم  دسترسی اصلی،  میدان  در  مرکزی 

دسترسی بصری محدودی برخوردار است . میدان اصلی در 

میعاد تنها از دو طرف دسترسی دارد و از سایر نقاط،  پارک  

است که منجر  تقریبا با پوشش گیاهی اطراف آن مستتر شده

قرارگاه در  بصری  دسترسی  کاهش  -رفتاری جمعی شدهبه 

- اجتماعی  رفتاریقرارگاه  در  اتصال  بیشینه  عددی  است. دامنه

  مترمربع   1260-655  عددی  بازه  منتخب، در  پارک  سه  ذهنی

این بدین معناست که بیشینه اتصال در قرارگاه جمعی   .است 

پارک ساحل به دلیل قرارگیری آن در مجاورت میدان اصلی 

قابلیت دسترسی   و گشودگی طراحی در آن حوزه است که 

( . دسترسی بصری با  6بصری را افزایش داده است. )نمودار  

دعوت کنندگی، شهرت و امنیت قرارگاه های رفتاری ارتباط  

 قیم دارد و از این لحاظ حایز اهمیت است. مست

  - های کالبدیدامنه عددی حرکت عامل مبنا درقرارگاه -4-2

فعالیتی و ذهنی منتخب در نمونه های موردی: دامنه عددی   

میزان   بیشترین  نشانه  که  مبنا  عامل  حرکت  بیشینه 

کالبدی   قرارگاه  در  افراد  نفوذپذیری  و  – حضورپذیری 

است.   282-102است، در بازه عددی    فعالیتی)میدان اصلی(

 -79در قرارگاه ذهنی سه پارک منتخب، دامنه عددی در بازه 

است. بیشترین مقدار این بازه مربوط به قرارگاه ذهنی    110

قرارگاه   به  آن  مکانی  مجاورت  نشانه  که  است  کاج  پارک 

رفتاری پرتردد و فعال است و همچنین به دلیل وسعت دید 

مسیرها  با  وجود  وتقاطع  با  موانع  وجود  وعدم  دیگر  ی 

دسترسی فیزیکی نامطلوب در میانه مسیر، حضورپذیری افراد  

 (.7در سطح مطلوبی قراردارد )نمودار 

 

 
پارک 3. نمودار بیشینه اتصال در 6نمودار   

 

 
نمودار میله ای بیشینه حرکت عامل بر اساس حضورپذیری   . 7نمودار

 مردم در قرارگاه جمعی 

 

رویت    -5-2 قابل  محدوده  مساحت  عددی  دامنه 

فعالیتی و ذهنی منتخب    -های کالبدیدر قرارگاه  )ایزوویست(

در نمونه های موردی: دامنه عددی مساحت محدوده دید در 

فعالیتی )میدان اصلی( سه پارک در    -قرارگاه رفتاری کالبدی

در  آبنما دور متراست. محدوده 1061-479بازه عددی 
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دید و در پارک    محدوده  مساحت   بیشترین  پارک ساحل دارای

دارای کمترین محدوده دید است. دامنه عددی مساحت    کاج

متراست.    1031-436محدوده دید در قرارگاه ذهنی، دربازه  

از    دیگر،  عبارتی  به رفتاری  قرارگاه  دو  درپارک ساحل، هر 

لحاظ کالبدی، دارای گشودگی اند که منجر به بیشینه میزان  

است و فرد ناظر در نقاط مختلف میدان، مساحت دید شده

دید بیشتری به فضای اطراف دارد. از سوی دیگر در پارک  

شده و درختان متراکم  کاج، موانع بصری متعدد اعم از ساخته

الی    12است. )جدول شماره  اهش محدوده دید شدهمنجر به ک 

( 8و نمودار  14

محدوده های دید در قرارگاه های رفتاری جمعی  پارک کاج   عددی – ینرم افزار یبررس .12 جدول  

 ایزوویست مساحی 
( 1)قرارگاه  

ی اصل یآب نما  

( 2قرارگاه)  

ی ذهن یاجتماع  

 محدوده دید 

2و 1قرارگاه   

اج 
ک ک

پار
 

 2 1 عدد
  

 

947 مساحت   667 

درصد  

 اشغال 
0.017 0.023 

 

 

محدوده های دید در قرارگاه های رفتاری جمعی  پارک ساحل   عددی – ینرم افزار یبررس .13 جدول  

 ایزوویست مساحی 
( 1)قرارگاه  

ی اصل یآب نما  

( 2قرارگاه)  

ی ذهن یاجتماع  

 محدوده دید 

2و 1قرارگاه   

حل 
سا

ک 
پار

 
 2 1 عدد

   

 1031 1062 مساحت 

درصد  

 اشغال 
0.048 0.046 
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محدوده های دید در قرارگاه های رفتاری جمعی  پارک میعاد   عددی – ینرم افزار یبررس .14 جدول  

 ایزوویست مساحی 
( 1)قرارگاه  

ی اصل یآب نما  

( 2قرارگاه)  

ی ذهن یاجتماع  

 محدوده دید 

2و 1قرارگاه   

عاد 
 می

ک
پار

 

   2 1 عدد

 

 437 523 مساحت 

درصد  

 اشغال 
0.017 0.014 

 

قرارگاه  -6-2 در  همپیوندی  شاخص  عددی  های  دامنه 

های موردی: دامنه  فعالیتی و ذهنی منتخب در نمونه -کالبدی

در   یکپارچگی  میزان  نشانه  که  همپیوندی  درجه  عددی  

کالبدی   قرارگاه  در  بازه –فضاست،  در  پارک  سه  فعالیتی 

اص  3.60-4.23 میدان  دلیل  است.  به  میعاد  پارک  در  لی 

قرارگیری در مرکز پارک و اتصاالت زیاد با فضاهای اطراف، 

دارای بیشترین میزان همپیوندی است. دامنه عددی  شاخص  

بازه   در  ها  پارک  ذهنی  قرارگاه  در    5.27  -3.30همپیوندی 

ذهنی   قرارگاه  یکپارچگی  میزان  بیشترین  از  نشان  که  است 

آن در مجاورت میدان اصلی دارد)    پارک میعاد و قرارگیری

(. عامل همپیوندی، ارتباط مستقیم با اجتماع پذیری  9نمودار

های  نمونه  بررسی  و  دارد  پارک  در  رفتاری  های  قرارگاه 

 دهد.  موردی این مهم را نشان می

 

  
پارک مورد بررسی  3.نمودار بیشینه همپیوندی در 9نمودار نمودار مقایسه محدوده های دید در دو قرارگاه مورد نظر               . 8نمودار   

 

عبارتی  یا  اتصال  -  همپیوندی  نمودارهای  مقایسه  -7-2  به 

 مبنای  بر  پارک ها که  از  هریک   به  مربوط  »نمودارخوانایی«

2Rبدست    عدد  هرچه  می شود:  محاسبه  همپیوندی  شعاع  یا

  عدد   این  چه   هر  و  پیچیده تر  فضا  باشد،  نزدیکتر  صفر  به  آمده

بود.    خواهد  خواناتر  نظر  مورد  محیط  باشد،  نزدیکتر  به یک

ر چه تعداد  نماید که هبررسی نمودارها این نکته را آشکار می

بررسی  مورد  های  نمونه  در  فضاها  نفوذپذیری  و  مسیرها 

شود، از  افزایش پیدا کند که، منجر به روابط پیچیده فضا می

میزان وضوح فیزیکی و بصری فضا  کاسته شده است. از میان 

(،  پارک میعاد که دارای  15نمونه های مورد بررسی)جدول

ین میزان خوانایی  روابط ساده و مرکزیت طراحی است، بیشتر

روابط   و  شکل  مثلثی  کشیدگی  به  توجه  با  ساحل  پارک  و 

و وضوح  میزان خوانایی  کمترین  دارای  در طرحی،  پیچیده 

فضایی است. 
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. نمودارخوانایی نمونه های موردی 15جدول   

اتصال )خوانایی(   _نمودار همپینودی  

پارک کاج  خوانایی  نمودار پارک ساحل  خوانایی  نمودار  پارک میعاد  خوانایی  نمودار   

   

 R2= 0.50 عدد خوانایی  R2= 0.17 عدد خوانایی  R2= 0.42 عدد خوانایی 

پارک ساحل  <پارک کاج   <پارک میعاد   نتیجه  

 

 

 گیری بحث و نتیجه

ای در تقویت پایداری اجتماعی محالت نقش  پارک های محله

اینکننده  تعیین از  این  ای دارند و  تعامالت اجتماعی در  رو 

ویژهمکان اهمیت  از  تقویت  ها  جهت  است.  برخوردار  ای 

قرارگاه ای،  محله  پارک  در  اجتماعی  رفتاری  تعامالت  های 

وکیفیت مکانی آنها بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق  

قرارگاه  کیفی  ارزیابی  منظور  نوع  های  به  دو  بر  رفتاری 

ابزار ارزیابی   معیارهای عینی و ذهنی مکانی تأکید و دونوع 

نقشه های    و  شد. از» مصاحبه، پرسشنامهکیفی وکمی بکار برده

محیط    ویژگی های عینی و ذهنی  ارزیابی  منظور  به  شناختی«

به   آن، نظری راهکارهای فضا« و نحو  افزارنرم از» و همچنین

کمّی   منظور عینی  ساختاری  یاتکیف  بررسی  بهره   و    محیط 

تهران   5ها در منطقه  نتایج حاصل از بررسی نمونه.  شد گرفته

ای آنچه  گویای این مهم است که در طراحی پارک های محله

زمین بوده و در گیرد، شکلبیش از هرچیز موردتوجه قرارمی 

گردیده لحاظ  مختلف  عملکردهای  شکل،  با  است.  تطابق 

های رفتاری  ددی در بررسی نحوی قرارگاهعتفاوت زیاد دامنه

مهمترین  پارک  است.  موضوع  این  مصداق  منتخب  های 

ای به گواه منابع  عملکردی پارک محله  رفتاری کالبدیقرارگاه

و   بوده  اصلی  میدانگاه  ها،  پرسشنامه  تحلیل  و  ای  کتابخانه 

-های رفتاری ذهنی نیز در محدوده این مکانمهمترین قرارگاه

گاه اصلی  رسد میدانگیرند. لیکن چنین به نظر مییها شکل م

پارک  ویژگیدر  با  متناسب  بیشتر  بررسی  مورد  های  های 

کیفی  های  مؤلفه  و  اند  شده  انتخاب  طراحی  سایت  شکلی 

مؤثر بر این مکان و در راستای تقویت آن به عنوان قرارگاه  

این  است.  قرارگرفته  توجه  مورد  کمتر  پارک  اصلی  رفتاری 

موضوع موجب گردیده است که دامنه اعداد بدست آمده از  

ها بسیار متفاوت و  های رفتاری این پارک کمّی قرارگاهبررسی

قرارگاه کیفیت  به  توجه  باشند.  هم  از  در دور  پارک  رفتاری 

پذیری و کنترل رفتار در پارک نیز بسیار مؤثر است.  اجتماع

الویت  نمودن  ذهنلحاظ  و  عینی  معیارهای  مکانی  های  ی 

-های محله می های رفتاری پارک کاربران در طراحی قرارگاه

تواند به ایجاد تعادل در خلوت و ازدحام در پارک کمک کرده  

نماید و  خیزانه در پارک جلوگیری  و از وقوع رفتارهای جرم

  طور   اجتماعی در پارک کمک نماید. بهبه تقویت تعامالت  

  در   های رفتاری جمعیقرارگاه  تشریح  و  بندیجمع   در  کلی،

 پیرامون پژوهش پرسش به  پاسخ پی در ای ومحله هایپارک 

  نگاه   جمعی از  رفتاری   هایقرارگاه   کیفیت   بر  مؤثر   هایمؤلفه

  های پارک   در  ها  مکان  این  ارتقای کیفیت  چگونگی  و  منظرین

کالبدی _های کیفی  که، ازمیان معیار  نمود  اذعان  توانمی  محله،

شهر تهران، ایمنی و آسایش    5ای منطقه  محلههای  در پارک 

  کیفی   فیزیکی و همچنین فعالیت های پویا و از میان معیارهای

کالبدی _ کیفیت  در  پذیری  اجتماع  و  امنیت  معیار  معنایی، 

ای برخوردار  پارک از الویت بیشتری در طراحی پارک محله

نقشه از  نتایج حاصل  های شناختی نشان می دهد که  است. 

-دارای گشودگی طراحی مید موقعیت های مکانی را کهافرا

باشند و در مجاورت قرارگاه های اجتماعی فعال قرار دارند 

های ذهنی و بدون توجه به ارزش کالبدی را به عنوان قرارگاه
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های ذهنی و یا رویدادی خاص استفاده  و به واسطه ویژگی

 کنند. می

گزارش نشده    سندگانیتوسط نو   یمورد  :شکر و قدردانیت

 است

اخالقیتاییدیه و  :  های  زمینه چاپ  در  اخالقی  تمام اصول 

 نشر این مقاله رعایت شده است. 

 .  گزارش نشده است   سندگانیتوسط نو   یمورد  :تعارض منافع

مقاله در  نویسندگان  ماسوله  :   سهم  علیدوست  ساناز 

اصلی، /پژوهشگر  مقاله  اول(،نگارنده  برداشت    )نویسنده 

سهم   نیتدو  ،یدانیم با  حقیقت    (،%60)  محتوا  مهدی 

/پژوهشگر  دومبین)نویسنده   نتایج  کنترل  و  شناس  (،روش 

 (.  %40کمکی )

مالی دکتر  نیا  :منابع  رساله  از  برگرفته    ی معمار  یمقاله 

در پارک   یساختار قرارگاه رفتار  »اول تحت عنوان  سندهینو 

  اس یدر مق  ی)پارک ها  یاجتماع  اتی بر ح  یمبتن  یشهر   یها

ا و  با   («تهران  یمحله  دومراهنما  نظارت  نویسنده  دکتر    یی 

و  انصار  یمجتب بمانیان  محمدرضا  دکتر  مشاوره  تحت  و  ی 

دکتر مهدی حقیقت بین در دانشکده هنر و معماری دانشگاه  

 به اتمام رسیده است.  تربیت مدرس
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