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چکیده 
قلمرو به بخشی از فضاهای شهری اطالق می گردد که افراد یا گروهی از افراد بصورت منظم و پایدار از آن بهره جسته و در 
برابر افراد مزاحم و بیگانگان، به سبب احساس تعلق و مالکیتی که نسبت به فضا دارند، دفاع  نمایند. هرگونه شخصی سازی 
و نشانه گذاری محیط و یا دفاع در مقابل مزاحمت، یک نوع رفتار قلمروپایی محسوب می شود. در صورتی که قلمروهای 
عمومی در فضاهای شهری بصورت مشخص و مناسبی تفکیک نشوند، آشفتگی در محیط رخ خواهد داد، که در نهایت 
افراد ناگزیر به مقابله با عوامل محیطی شده تا به مرز دلخواه تعامل از دید خود دست یابند. تقویت قلمرو در پارک ها 
باعث ایجاد محیطی می گردد تا کاربران نسبت به آن احساس تعلق و مالکیت کرده، و نظارت ایشان بر فضاهای پارک به 
افزایش امنیت و میزان کاربری و در نهایت افزایش تعامالت اجتماعی در محیط شهری که هدف مطلوب طراحی بر پایه 

رفتارگرایی است، منتهی خواهد شد.
افزایش  اعمال روش هایی در جهت  و چگونگی  کاربری فضاها  قلمرو در  مقوله  تأثیر  روند  بررسی  تحقیق،  این  هدف 
حس قلمرو در پارک های شهری می باشد. برای طبقه بندی این موارد، بهترین روش مطالعه حضوری در پارک و استخراج 
تهیه  و  مصاحبه  حضوری،  مشاهده  روش های  از  تحقیق  این  در  می باشد.  آن    در  قلمرو  حس  ایجاد  مهم  شاخص های 

پرسش نامه استفاده گردیده است. 
نتایج به دست آمده حاکی از این مطلب می باشد که ایجاد حس قلمرو و مالکیت و تحریک رفتار قلمروپایی در شهروندان 
در فضاهای عمومی به ویژه پارک ها، ضرورتی است که به افزایش کارایی و بهبود امنیت محیط می انجامد و برای رسیدن به 
این مطلوب روش ها و راه حل های گوناگونی اعمال می گردد، که عبارتند از: دقت در طراحی دید و منظر، ایجاد فضاهایی با 
دید طبیعی، نورپردازی به جا و درست و امکانات گوناگونی از جمله: فضای نشستن، میز مناسب، وسایل ورزش، مسیرهای 
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مقدمه 

و  معماران  توجه  مورد  مقوله های  از  محیط2،  با  انسان  تعامل  و  انسان  رفتارهای  روان شناسانه  شناخت  حاضر  حال  در 
محیط هایی  که  طراحان می دهد  به  را  امکان  این  روانشناختی  الگوهای  اساس  بر  طراحی  شمار می رود.  به  شهرسازان 
انعطاف پذیر بوجود آورند که پاسخگوی گرایش های متغیر افراد باشد. محیطی که به گفته آلتمن هم تأثیرپذیر است و 
هم نظارت بر تعامل اجتماعي را ممکن مي سازد. آلتمن تأکید دارد که در طراحي مي باید به ماهیت قلمروها دقت کرد 
و مطمئن شد که سطح مطلوب نظارت بر آن ها میسر است. اگر خلوت و سازوکارهاي هم پیوند با آن، مورد بي توجهي 
قرار گیرد یا به شکلي انعطاف ناپذیر در طراحي به کار گرفته شود؛ یا اگر معناي الیه های گوناگون فضاي شخصي و قلمرو 
فراموش شود، افراد ناگزیر مي شوند با محیط کلنجار بروند تا به مرز دلخواه تعامل از دید خود دست یابند. تضاد، تنش و 
واکنش هاي دیگر از جمله هزینه هایي است که این کار براي افراد درپي دارد. بنابراین در طراحي محیط باید پویایي خلوت 
را به صورت فرایندي متغیر در نظر گرفت و فراموش نکرد که افراد در این فرایند مرز پیرامون خود را در برابر دیگران و در 
زمان هاي گوناگون باز و بسته مي کنند و با استفاده از فضاي شخصي و رفتار قلمرویی و سازوکارهاي دیگر می کوشند به 
خلوت مطلوب برسند )آلتمن، 1382: 259-257(. در این تحقیق سعی خواهد شد که قلمرو، رفتار قلمروپایی و انواع قلمروها 
بیشتر ازجنبه طراحی منظر و طراحي شهری بررسی و در پارک ساعی به صورت موردی، نمونه های چنین قلمروهایی 

تحلیل گردد. 

1. اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مطالعه قرارگاه های رفتاری و مفهوم قلمرو در پارک های شهری، و طبقه بندی عوامل 
موثر در ایجاد چنین ادراک هایی در بافت پارک ها می باشد. بدین طریق می توان با توجه به بخش های مختلف پارک ها و 
تفکیک آن، نه تنها از ناهنجاري های رفتاری آن کاست، بلکه بر کارایی و ایجاد حس رفتارهای قلمروپایی و در نهایت بر 

میزان امنیت محیط و کاربران افزود.

2. سواالت تحقیق
در این تحقیق مطالعه تعامل بین انسان و محیط انسان ساز )پارک ها( مد نظر می باشد، و به طور خاص سواالت این تحقیق، 
به بررسی چگونگی شکل گیری قلمرو ها و قرارگاه های رفتاری در پارک ها می پردازد، که بر اساس الگوي ارائه شده، تأثیر 

شرایط موجود و پتانسیل های پارک در چگونگی بهبود این روابط در جهت باال بردن کارایی آن طبقه بندی می شوند.  
معیارهاي تحقیق  براي برداشت اطالعات از محیط، پرسشنامه اي تهیه گردید، که سؤال هاي این پرسشنامه بر اساس 

انتخاب شده است.
باتوجه به مطالعاتی که در زمینه موضوع تحقیق انجام شد، معیارهای اصلی برای تدوین پرسش نامه مورد نظر به منظور 

رسیدن به پاسخ  های نو در جواب به پرسش های زیر شکل گرفته است:
 عوامل مؤثر در ایجاد قرارگاه های رفتاری و قلمروها در پارک های شهری چه شاخصه هایی را در بر می گیرند؟	•
 تا چه اندازه طراحی منظر و جزئیات و المان ها در افزایش حس قلمرو و رفتارقلمروپایی در افراد دخیل می باشد؟	•
 چه شرایط و امکاناتی را بایستی در پارک ها ایجاد نمود تا بتوان حس مالکیت و رفتار قلمروپایی را تقویت کرد؟	•
 به چه روش هایی می توان کاربری محیط را ارتقاء داد؟	•

3. روش تحقیق و جمع آوری اطالعات
برای رسیدن به هدف مطلوب در این تحقیق، از روش تحلیلی و توصیفی جهت بسط موضوع قلمرو استفاده شده، تا به 
از قبیل مطالعه  کمک مطالعه جوانب مختلف و پتانسیل های موجود در پارک، نکات مثبت مشخص گردد. روش هایی 
میدانی، مشاهده حضوری، مصاحبه و پرسش نامه، اساس جمع آوری اطالعات را به خود اختصاص داده اند. جهت مطالعه 

موردی، پارک ساعی به عنوان یک پارک شهری -در حوزه منطقه ای- انتخاب گردیده است. 
پرسشنامه در غالب دو صفحه طراحی شده که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد )پیوست1(؛ در پرسشنامه مورد نظر 
برای رسیدن به جواب، هر بخش از سوال های اولیه در غالب چندین سؤال در پرسشنامه مطرح گردیده است. متغیرهای 
کنترل شده به شرح زیر می باشند: )تمام پرسش نامه ها در پارک ساعی پخش شدند که این به نوعی متغیر فضای ثابت را 
کنترل می کند - همه افرادی بودند که به طور یکنواخت در طول سال از پارک استفاده می کردند( سواالت در سه گروه 

طرح شده اند: سواالت تشریحی، سواالت چند گزینه ای و عالمت گذاری در پالن.
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1ـ سواالت در سطح پارک ساعی پخش شده که از لحاظ مکانی متغیر قلمرو کنترل شده است که برای همه یکسان 
باشد.

2ـ تمام پرسش نامه ها در میان افرادی پخش شده که به صورت منظم از پارک استفاده می کردند، لذا استفاده موقت از 
پارک به صورت متغیری غیر دخیل می باشد.

3ـ سواالت در تمام بخش های پارک به صورت یکنواخت پخش گردیده تا تمام بخش های پارک کنترل شوند. 

4. تعریف قلمرو 
از نظر لئون پاستاالن: »قلمرو مکانی، فضای محدود شده ای است که افراد و گروه ها از آن به عنوان محدوده اختصاصی 
استفاده و دفاع می کنند. قلمرو با یک مکان، هویت روانشناختی مي یابد و با احساس مالکیت و ترکیب کالبدی به صورت 
نماد در مي آید«. همچنین از دیدگاه ایروین آلتمن »رفتار قلمرویی، ساز و کاری است برای تنظیم حریم بین خود و دیگران 

که با شخصی سازی و یا نشانه گذاری یک مکان یا یک شیء و تعلق آن به یک فرد یا گروه بیان می شود« )لنگ، 1383: 169(.
 از این تعاریف می توان 4ویژگی زیر را برای قلمروها برشمرد )نمودار1(: 

نمودار1: 4 ویژگی قلمرو از دیدگاه لنگ

                                                                                           مأخذ: لنگ، 1383: 169

به عنوان مثال یک دانشکده که تأمین کننده یکی از نیازهای اولیه انسان که نیاز به آموختن است، مطابق نیازهای 
دانشجویان آن دانشکده شخصی سازی می شود و افراد به واسطه حس تعلق و مالکیت در مقابل مزاحمت افراد غریبه از آن 

دفاع می کنند، یک قلمرو رفتاری و رفتاری که در ایجاد این قلمرو بکار می برند رفتار قلمروپایی به شمار می رود.

5. رفتار قلمروپایی 
» رفتار قلمروپایی دربرگیرندۀ نشانه گذاري و شخصي کردن مکان است« )آلتمن، 1382: 130(. نشانه گذاری، به یکپارچگی 
و همسانی اشیای یک مکان که موجب حس مالکیت بر آن مکان است، گفته می شود. فرآیند شخصی سازی می تواند 
خودآگاه باشد ولی در اغلب موارد فرایندی ناخودآگاه است. شخصی سازی جلوه ای از تمایل به کنترل قلمرو مکانی و بیان 

سلیقه  زیباشناختی و تالشی برای سازگاری بهتر محیط و الگوی رفتار است )لنگ، 1383: 168(.
مبنای  قلمروپایی  رفتار  حیوانات  در  می گذارند.  نمایش  به  متفاوتی  راه های  از  را  قلمروپایی  رفتار  حیوان  و  انسان 
زیست شناختی دارد و ابزاری است برای تصاحب یک محدوده مکانی. به عنوان مثال نشانه گذاری یک منطقه با ادرار یا 
دیگر ابرازهای فیزیولوژیک از جمله رفتارهای قلمروپایی است. البته در انسان این رفتار تابع هنجارها و معیارهای فرهنگی 
جامعه است. انسان ها معموالً از طریق دامنه وسیعی از موانع فیزیکی و شیمیایی یا نشانه های نمادین عالمتگزاری، از قلمرو 
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خود محافظت می کنند. زیرا قلمرو های متفاوت و بیشتری دارند )لنگ، 1383: 169(. 

بعضی محیط ها بدون خسارت و دخل و تصرف قابل شخصی سازی هستند. محیط های دیگری که سامر آنها را "معماری 
سخت" نامیده مشکل تر شخصی می شوند. میزان شخصی شدن یک مکان به قابلیت مصالح بکار رفته در ساخت آن، شدت 
نیاز ساکنین به تغییر آن، منافعی که در آن مکان دارند و هنجارهای اجتماعی و قوانین رسمی رایج در آن مکان بستگی دارد.

فیلیپو باودون در مورد تغییرات ایجاد شده در طرح مجموعه مسکونی پساک لوکوربوزیه در بوردو فرانسه گزارشی را 
تهیه کرده است. بر این منوال: مجموعه پساک شامل هفتاد سازه همگون مکعبی است که قابلیت شخصی سازی باالیی 
دارد. دیوارها با رنگ های مختلف رنگ شده و بسیاری از تراس ها و فضاهای سرپوشیده بسته شده اند، فرم خالص اولیه 
تغییر کرده و مجموعه ای که قرار بود دارای معماری سخت باشد به یک معماری نرم تبدیل شده است )لنگ، 1383: 169(. 

6. بررسی قلمرو 
از دید آلتمن، بررسي مفاهیم خلوت، فضاي شخصي، قلمرو و ازدحام، براي شناخت تعامل محیط و رفتار بسیار حائز اهمیت اند. 
او در چارچوب نظري خود، »خلوت« را عالمي مرکزي و هستة اصلي پیوند دهندۀ این 4 مفهوم معرفي مي کند)نمودار2(. 
مفاهیم خلوت و فضای شخصی؛ این واژگان اگر چه به ظاهر شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما در مفهوم تفاوت هایی دارند 

که درک آنها و همچنین ارتباط بین این مغاهیم در طراحی بر اساس الگوهای رفتاری مؤثر خواهد بود. 

نمودار2: نمودار تقسیم بندی محدوده های بی شکل از دیدگاه آلتمن

                                                مأخذ: آلتمن، 1382

7. خلوت 
در تعریف آلتمن، »خلوت« فرآیندي قراردادي است که فرد یا گروه برپایة آن خود را در برخورد با دیگران قرار مي دهد. در این 
میان مفاهیم »فضاي شخصي« و »قلمرو«، سازوکارهایي هستند براي دستیابي به میزان دلخواهي از خلوت؛ و »ازدحام« نیز 
وضعیتي اجتماعي است که در نتیجة ناکارایي سازوکارهاي خلوت پیش مي آید و در روابط اجتماعي نامطلوب، به زیاده روی 

می انجامد)آلتمن، 1382: 254(. پس در واقع از این دیدگاه قلمرو، ابزاری برای دستیابی به خلوت افراد است.
آلتمن »خلوت« را فرآیند تنظیم مرز میان افراد مي داند که به واسطة آن، فرد یا گروه بر تعامل خود با دیگران نظارت 
مي کند. به گفتة او در گذشته »خلوت« فرایندي متشکل از حذف و کناره گیري به شمار مي رفت؛ به معناي »تنها بودن« 
یا »دور بودن« از دیگران؛ طراحان نیز بیشتر این برداشت را از خلوت با طراحي بخش هایی جدا و ناوابسته در خانه ها و 
مکان هاي دیگر پیاده مي کنند. اما از دید آلتمن، خلوت فرآیند نظارت بر مرز متغیر خود و دیگري است؛ که گاهي در آن، 
فرد یا گروهي مي خواهد از دیگران جدا باشد و گاهي مي خواهد با دیگران پیوند داشته باشد)آلتمن، 1382: 254(. وستین 
چهار نوع خلوت را به شرح زیر تشخیص داده است: انزوا3: آزاد بودن از مشاهده شدن توسط دیگران؛ قرابت4: معاشرت با 
فردی دیگر و رها بودن از محیط خارج؛ گمنامی5: ناشناخته بودن در میان جمع؛ و مدارا6: به کار گرفتن موانع روان شناختی 
برای کنترل مزاحمت های ناشناخته. وستین چهار مقصد را که با خلوت تأمین می شوند، تشخیص داد: استقالل فردی، 

 .)Westin, 1970( کاهش هیجانات روحی، خودارزیابی و محدود و قابل کنترل نمودن روابط
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است  وابسته  فردی  انتظارات  و  و شخصیت  فرهنگی  زمینه  فعالیت،  جاری  الگوی  به  مطلوب،  خلوت  میزان  و  نوع 
)لنگ، 1381: 166-165(. به گفتة آلتمن، فرد یا گروه برپایة تجربه هاي گذشتة خود، امکانات وابسته به جایگاهی که در 
آن جای گرفته اند و همچنین خلق وخوي شخصي شان، سازوکار هایي را به کار مي گیرند تا مرز میان خود و دیگران را 
تنظیم کنند و به اندازۀ دلخواه خلوت دست یابند. او »فضاي شخصي« را یکي از این سازوکارها مي داند که فرد را توانا 

مي سازد تا فاصله و جهت گیري خود را نسبت به دیگران جابه جا کند. 

8. فضای شخصی
فضاي شخصي بیشتر به فاصلة فیزیکي فرد با دیگران تعبیر مي شود. به گفتة آلتمن »فضاي شخصي« به فرد »متصل 
به منطقه اي  با خود مي برد؛  در صورتي که »قلمرو« معموالً  را  برود فضاي شخصي اش  و وابسته« است؛ فرد هرجا که 

جغرافیایي گفته مي شود که نامتحرک و پایاست )آلتمن، 1382: 71-73(.
از این روست که آلتمن سازوکارهاي تنظیم مرز میان خود و دیگران را دارای ماهیتي بسیار پیچیده می داند. او حتي 
اشاره مي کند که افراد از فاصله گرفتن، حالت زاویه دار نشستن، پرهیز از برخورد نگاه و موانعي مانند میز یا صندلي و یا 
دیگر عوامل در مکان هاي همگانی براي تنظیم تماس و ارتباط خود با دیگران بهره مي برند )آلتمن، 1382: 100-92 و 121(.

از دید آلتمن برای فهمیدن این که محیط هاي طراحي شده تا چه اندازه پاسخگوی استفاده کنندگان گوناگون است، 
روابط  به  و محیط هاي گوناگون چگونه  برمی گزینند  را  می باید دید که گروه هاي گوناگون چگونه فضاي شخصي خود 
متفاوت در فضاي شخصي می انجامد. به گفتة او مي توان این پرسش ها را پیش نهاد: »محیط  تا چه اندازه تغییر در فضاي 
شخصي را ممکن مي سازد؟« و »آیا محیط ها به این قصد طراحي مي شود که افراد ناگزیر باشند در آنجا در فضاي شخصي 
خاصي گیر کنند؟« مثاًل بسیاري از دفترهای کار صندلي هاي ثابت دارند؛ به گونه ای که مالقات کننده ها تنها یک حالت 
مي توانند در دفتر بنشینند، اما مي توان دفترها را به شکلي طراحي کرد که مالقات کننده چند حالت در اختیار داشته باشد 
و بتواند از میان آن ها برگزیند. به این ترتیب صاحب دفتر مي تواند برپایة سطح مطلوب تعاملي که در نظر دارد، شکل 

نشستن و فضاي شخصي خود را برگزیند )آلتمن، 1382: 256-257(.

9. تفاوت فضاي شخصي و قلمرو
مهمترین وجوه افتراق فضاي شخصي و قلمرو عبارتند از این که اوالً "فضاي شخصي" قابل انتقال است و از جایي به جاي 
دیگر با شخص مورد نظرحرکت مي کند. درحالي که قلمرو به طورنسبي ثابت است. دوم اینکه حیوان یا انسان معموأل 
)قلمرو( خود را مرزبندي کرده و به گونه اي ملموس و محسوس آن را به دیگران تفهیم مي کند، به عبارت دیگر، خود 
فضاي  قلمرو" مرزبندي شده اي قرار مي دهد که کامأل براي دیگران محسوس است. در مقابل مرزبندي "  را در قالب " 
شخصي" نامحسوس و ناملموس است و به گونه اي نامریي بر روابط بین افراد حاکم مي شود. سوم آنکه " فضاي شخصي" 
براي هرکس پیکر او را در مرکز خود دارد. درحالي که قلمرو چنین نیست. یعني چه پیکر شخص در میان باشد یا نباشد، 

قلمرو به قوت خود باقي است )فرهنگی،1373(.

10. انواع قلمروهای انسانی
 حسین الشرکاوی )1979( برای ساختن مدلی که به طور مستقیم به طراحی محیط ربط داشته باشد، چهار گونه قلمرو 
مکانی را تحت عنوان، قلمرو »پیوسته«، »مرکزی«، »حامی« و »پیرامونی« تعریف کرده است. قلمرو پیوسته حباب 
به  کار شخصی هستند که  دانشجو، فضای  اتاق  قلمروهای مرکزی مکان هایی چون خانه،  است.  فرد  به  متعلق  فضایی 
شدت شخصی می شوند. مگر این که در مقابل شخصی سازی آنها مانعی وجود داشته باشد. افراد از این مکان ها بشدت 
نیمه  یا  نیمه عمومی  قلمروهای حامی،  است.  نامیده  فضای خصوصی  را  مکان ها  این  نیومن  اسکار  محافظت می کنند. 
خصوصی هستند. نوع اول فضاهایی چون نشیمن عمومی خوابگاه ها، استخر شنای مجموعه های مسکونی، یا محوطه های 
باز با مالکیت خصوصی مثل ایوان جلویی خانه ها را شامل می شود؛ نوع دوم فضاهایی چون مغازه هاي محلی و پیاده روی 
نیمه خصوصی مالکیت وجود دارد، در حالی که استفاده کنند گان فضاهای  بر فضاهای  را در برمی گیرد.  جلوی خانه ها 
نیمه عمومی مالک آن نیستند، ولی به نوعی آنرا متعلق به خود می دانند. قلمروهای پیرامونی همان فضاهای عمومی اند. 
این قلمروها مکان هایی هستند که مورد استفاده افراد و گروه ها هستند ولی کسی مالک آنها نیست. قلمروهای پیرامونی 
شخصی نمی شوند و نسبت به آن ادعای مالکیت نمی شود. ادراک مردم از نوع فضا بشدت تحت تأثیر چگونگی ساماندهی 

محیط کالبدی آن است. این ادراکات در فرهنگ های مختلف تفاوت دارند )لنگ، 1382: 170(.
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آلتمن با اشاره به پژوهش هاي افراد گوناگون دربارۀ قلمرو، 3 گونه قلمروي »نخستین«، »دومین« و »همگانی« را مورد 
بحث قرار مي دهد. قلمروي نخستین در مالکیت و بهره برداری انحصاري یک تن یا گروهي خاص است. این قلمرو ها در 
زندگي روزانه نقش پایه ای دارند و در این قلمرو، هویت دارندۀ آن آشکار مي شود و نظارت بر ورود دیگران ارزش فراوانی 
»نیمه  را  آن ها  و  می کشد  پیش  نیومن  اسکار  دفاع«  قابل  »فضاي  با  را  دومین  قلمرو  آلتمن   .)138 )آلتمن، 1383:  دارد 
همگاني« مي خواند . به عبارتی قلمروهای دومین پُلی است میان قلمرو نخستین ـ که فرد در آن نظارت تام و گسترده دارد ـ 
و قلمرو همگانی که تقریباً همگان می توانند از آن استفاده کنند. قلمروهای دومین همیشه متعلق به مجموعة واحدي 
از استفاده کنندگان نیست و در گذر زمان تغییر مي کند. او برای نمونه به قهوه خانه های محلی اشاره می کند که هرچند 
مکانی همگانی هستند، اما مشتریانی ثابت و همیشگی دارند که به گونه ای این مکان را قلمرو خود دانسته، بیگانگان را 

به چشم متجاوز نگاه می کنند. 
از سویی در تعریف آلتمن، قلمروی همگانی قلمرویی موقتي است که تقریباً هرکس به آن دسترسي و حق استفاده از آن 
را دارد . قلمروی همگانی از سازوکارهاي نسبتاً شکننده و ناپایداری براي نظارت بر مرز میان خود و دیگران برخوردار بوده 
و وابسته به عرف و هنجارهاي اجتماعي است نه مقرراتی که خوِد فرد وضع می کند؛ برای نمونه زمین های بازی، پارک ها 
و دیگر مکان های همگانی، در دسترس همگان است، اما روش استفاده از آن را قانون، ُعرف و مقررات تعیین می کند و 
گاهی استفاده از آن ها از دیدگاه زمانی نیز محدودیت دارد )آلتمن، 1383: 146-145(. برای نمونه در رستوران ها صندلی ها 
را به گونه ای می چینند که افراد مزاحم یکدیگر نشوند؛ و صندلی اتوبوس ها را با فاصله از هم جاسازی می کنند. او مي گوید 
فرد در قلمرو همگاني به هر حال در اختیار فرهنگ جامعه یا طراح مکان است. پس اگر قلمرو همگانی طراحي بدي داشته 
باشد، سازوکارهاي نظارت بر مرزها نیز کارایي درخوری نخواهند داشت. در چنین محیط هایی، گاهی افراد به ناگزیر به 

سازوکارهاي دیگر مانند رفتار کالمي و غیر کالمي دست می یازند )آلتمن، 1383: 138-148(.

11. بررسی تطبیقی مفهوم »قرارگاه رفتاری« و قلمرو 
مفهوم قرارگاه رفتاری از لحاظ ویژگی ها به میزان زیادی با مفهوم قلمرو شباهت دارد. در این رابطه یکي از مهمترین 
مباحثي که لنگ در تبیین ماهیت رابطة »انسانـ  محیط« به آن مي پردازد، مفهوم »قرارگاه رفتاري« است که روان شناسان 
بوم شناخت مطرح کرده اند. از دید بارکر یک قرارگاه رفتاري ، ترکیبي پایدار از فعالیت و مکان است و از 4 عنصر اصلي 
درست شده است : 1- یک الگوي رفتاري که همواره تکرار مي شود ؛ 2- یک بستر با حس و حال ویژۀ خود و خاص آن 
رفتار؛ 3- همساختي، به معناي پیوند درخور میان الگوي رفتاري و آن بستر؛ و 4- یک بازۀ زماني مشخص)نمودار3(. به 
عبارت دیگر برابر این تعریف، اگر در یک بستر رفتاري مشخص، در زمان هاي مختلف، الگوهاي رفتاري دائمي متفاوتي 

.)Lang, 1987: 128( بروز نمایند، آن محیط به  مانند قرارگاهي رفتاري و جداگانه بررسي مي شود

نمودار3: 4 شاخصه اصلی قلمرو رفتاری

                                                                           Lang, 1987 :مأخذ
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به گفتة لنگ یک الگوي رفتاري تکرار شونده، ممکن است ترکیبي از رفتارهاي گوناگون باشد که به  صورت همزمان و 
به  موازات هم رخ مي دهد .  او براي نمونه به الگوهاي رفتاري که در یک مرکز خرید ، به عنوان یک قرارگاه رفتاري، تکرار 
مي شود اشاره مي کند؛ تماشاي کاال )از پشت ویترین بدون دست زدن یا داخل قفسه با امکان برداشتن و دست زدن(، 
دانستن قیمت )با خواندن برچسب یا پرسیدن از فروشنده(، برگزیدن )با دست خود برداشتن یا سفارش دادن براساس نام 
فراورده یا بارکد آن(، پرداخت بهاي کاال )پرداخت یکسره به فروشنده یا مراجعه به صندوق مرکزي یا پرداخت با کارت 
اعتباري( و دریافت کاال  )به طور مستقیم از فروشنده، به طور همزمان با پرداخت قیمت، پس از ارائة صورت ثبت سفارشات 
الگوي  به متصدي مربوطه( است .  از سوي دیگر لنگ تأکید مي کند که بستر رفتار نیز مي باید توانایي روي دادن یک 
رفتاري را داشته باشد .  البته این به  معناي آن نیست که تنها رفتارهاي ویژه اي درون آن روي خواهد داد؛ زیرا آنچه که 
رخ مي دهد در واقع به گرایش ها،  انگیزش ها ،  دانش و توانمندي هاي مردمي که با آن درگیر هستند، بستگي دارد . بنابراین 
الگوهاي همانندي از فرم کالبدي ممکن است توانایي )قابلیت( پذیرش الگوهاي رفتاري گوناگوني را براي مردم مختلف و 

.)Lang, 2005: 8( در زمان هاي متفاوتي از روز ،  هفته یا سال داشته باشد
با تطبیق ویژگی های قلمرو و قرارگاه رفتاری به این نتیجه می رسیم که این دو مفهوم شباهت ها و تفاوت هایی دارند. 
الگوی رفتاری تکرار شونده در قرارگاه رفتاری از این جهت که هر رفتاری در پی نیازی شکل می گیرد، مي تواند با ویژگی 
تأمین نیاز قلمرو مشترک باشد. از جهت دیگر همساختی با مفهوم شخصی سازی نیز شباهت دارد. اما وجوه افتراق این دو 
مفهوم را مي توان در الگوی رفتاری تکرارشونده، حس تعلق و مالکیت و بازه زمانی دید. به عنوان مثال وطن و کشور یک 
ملت به عنوان قلمرو عمومی آنها محسوب مي شود، که ممکن است فردی یک رفتار را هم در کشور خود و هم در کشوری 
دیگر تکرار کند اما فقط به وطن خود احساس تعلق مي کند و حاضر به دفاع از آن در مقابل بیگانگان است. و از طرفی 
وطن همواره جز قلمرو افراد محسوب مي شود و مربوط به زمان خاصی نمي شود. در مورد قرارگاه رفتاری که مثال آن یک 
فروشگاه بود، کسی به یک فروشگاه احساس تعلق و مالکیت ندارد و پس از برطرف کردن نیاز خود آن فضا را ترک مي کند. 
در واقع مي توان اینگونه برداشت کرد که ایجاد قلمرو، آن سطح مطلوبی است که طراحان محیط قصد رسیدن بدان را 
دارند. محیطی که کاربران نسبت به آن احساس تعلق و مالکیت دارند، نشان دهنده کیفیت باالی تعامالت اجتماعی در 
آن فضاست. اما در صورتی که یک قرارگاه رفتاری ویژگی های قلمرو را نیز داشته باشد به عنوان قلمرو قرارگاه رفتاری 

محسوب مي شود.

12. آشفتگي در قلمرو
به گفتة لنگ آشفتگي در قلمرو قرارگاه هاي رفتاري در چند حالت مي تواند رخ دهد. گاهي ممکن است فعالیت هایي که 
باید از هم جدا باشند، به خوبي از هم جدا نشده باشند. در برخي مواقع نیز ممکن است تفکیک و جدایي بیش از اندازۀ 
الزم میان فعالیت ها باعث این اختالل شود. همچنین به گفتة او بیشتر مشکالت ویژه دربارۀ شناخت قلمرو یک قرارگاه 
رفتاري، زماني رخ مي دهد که برخي از جنبه هاي یک الگوي رفتاري تکرار شونده، تمایل به جدا شدن دارد . او در توضیح 
این مسئله براي نمونه به مدرسه هایي اشاره مي کند که کالس هاي آن در فضاي باز برگزار مي شود .  در این حالت تمایز 
و جدایي میان فعالیت ها از نظر بصري چندان مهم نیست، در صورتي که از نظر صوتي بسیار ضرورت دارد . همچنین به 
گفتة او، گاهی آشفتگي در شناخت محدودۀ قرارگاه رفتاري، زماني رخ مي دهد که این محدوده به صورت نمادین تعریف 
شده باشد؛ مانند تغییر کفسازي که در این حالت ممکن است برخي کسان متوجه چنین تغییري نشوند و در عمل، در 

 .)Lang, 1987: 114( رفتارها تداخل پدید آید
به عنوان مثال در یک پارک شهری در صورتی که فضای بازی کودکان در کنار فضای نشستن سالخوردگان قرار گیرد و 
به خوبی از هم تفکیک نشده باشد آشفتگی در قلمرو هر دو به گونه ای رخ مي دهد که درصد استفاده از این دوفضا کاهش 

یافته یا با ناراحتی همراه است.

13. مطالعه موردی
پارک ساعی یکی از پارک های مقیاس منطقه ای تهران مي باشد که در خیابان ولیعصر واقع است. پارک ساعی در بخش 
میانی از محدوده منطقه 6 شهرداری تهران واقع گردیده که از شمال به کوچه ساعی، از غرب به خیابان ولیعصر از جنوب 
به کوچه گلبرگ و از شرق به خیابان خالد اسالمبولی محدود می گردد. پارک ساعی در مساحتی بالغ بر 120 هزار متر 
مربع یا 12 هکتار به لحاظ ویژگی های توپوگرافی حاصل از وجود دو مسیل ایجاد گردیده که در اثر دخالت انسان از 

عملکرد واحدی برخوردار گشته است.
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14. مطالعه و بررسی قلمروهای رفتاری در پارک ساعی

پس از مشاهده و ارائه پرسشنامه )پیوست1()جدول1( به کاربران پارک ساعی، 7 قلمرو رفتاری برای این پارک مشخص 
گردیده )تصاویر1تا8(، که نتایج حاصل از برداشت این پارک در جداول شماره )2( و )3( قابل مشاهده می باشد. بخش شرقی 
پارک از آنجایی که امکانات بیشتری از قبیل فضاهایی برای نشستن دراز مدت، پیاده روی )به علت مسطح بودن(، فضای 
ورزشی با وسایل بدنسازی، میز شطرنج و غیره دارد، باعث استفاده دائمی برخی از ساکنان محله از آن شده است. مکان هایی 

که به عنوان قلمرو در این مقاله شناخته شده در واقع هر چهار ویژگی قلمرو را دارا بوده است. این قلمروها عبارتند از: 
جدول 1: تحلیل سواالت پرسش نامه هایی که در پارک ساعی پخش گردیده اند

نتایج به دست آمده هدف از طرح سوال سوال

آمده،  دست  به  افراد  نظرخواهی  از  که  نتایجی  طبق  بر   -
 )4( شماره  تصویر  در  اولویت  ترتیب  به  هفت گانه   مناطق 
پارک  از  بخش هایی  فضاها،  این  است.  گردیده  مشخص 
رفتاری  قرارگاه  و خصوصیت  قلمرو  ویژگی های  که  هستند 

را دارا می باشند.
 

- هدف از طرح این سوال، تعیین نمودن فضاهایی است 
که افراد با آن ها ارتباط روحی برقرار می نمایند و نسبت 
به آن ها احساس تعلق و مالکیت دارند و بیشتر وقت خود 
این  نمودن  بهتر مشخص  برای  آن جا می گذرانند،  در  را 
بخش ها از پالن پارک استفاده شده است؛ افرادی که به 
صورت دائمی از پارک بهره می جویند، به راحتی پالن را 

فهم می کنند.

1

 )1( در جدول شماره  پرسشنامه  از  آمده  به دست  نتایج   -
جمع بندی شده است، که ریتم منظم استفاده از این فضاها 

را نشان می دهد.

- هدف از طرح این دو سوال، تعیین ساعات استفاده از 
در  شده  مشخص  بخش های  تمام  در  تا  می باشد؛  پارک 
سوال نخست، شاخصه زمان از چهار مؤلفه اصلی قرارگاه 

رفتاری کنترل شود.  
2و3

بیشتر،  افراد  پرسش نامه ها،  از  آمده  دست  به  نتایج  در   -
ایجاد  پتانسیل  که  می گزینند  بر  پارک ها  در  را  فضاهایی 
قرارگاه رفتاری یا قلمرو مورد نظر را داشته باشد و در نهایت 
برای بهبود شرایط، در صورت امکان، جایگاه برخی جزئیات 

از جمله نیمکت ها و یا میز ها را تغییر می دهند.

و  شخصی سازی  بررسی  سوال  این  طرح  از  هدف   -
نشانه گذاری محوطه در بحث قلمرو و تأمین حس مکان 

در قرارگاه رفتاری می باشد.  4 و 5

- در نتایج به دست آمده، تمام بخش های مورد نظر دارای 
زمان بندی مشخصی برای بهره گیری بوده، به نحوی که در 
ساعاتی از روز، مسیر عبور و در بازه مشخصی، مکان جلسه 
نرمش صبحگاهی می باشد. در هر صورت فضا، پتانسیل الزم 

جهت تأمین هر دو کارکرد را دارد. 

- هدف از طرح این سوال، بررسی زمان بندی مشخص از 
شاخصه های قرارگاه رفتاری می باشد. تا همخوانی فعالیت 

و قلمرو مشخص شود. 6

- در تمام فضاها رفتار قلمروپایی و قرارگاه رفتاری به صورت 
گروهی در میان افراد شکل می گیرد. می توان نتیجه گرفت 
که در پارک ها، قلمروهای رفتاری برپایه اصول روابط جمعی 

معنا می یابد.

در  مالکیت  و  قلمرو  حس  بررسی   7 سوال  از  هدف   -
روحی  ارتباط  دلیل  به  نظر  مورد  فضای  گاهی  فضاست، 
خاصی که در میان گروه دوستان شکل می گیرد معنای 

ویژه ای می یابد.
7

مأخذ: الماسی فر، 1389
تصویر 1: فضاهایی که در آن ها رفتار قلمروپایی مشاهده شده 

                                                                                     مأخذ: الماسی فر، 1387
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                                                   تصویر2: ناحیه 1                                                                       تصویر3: ناحیه 2

  
                                                                                مأخذ: الماسی فر، 1387                                  مأخذ: الماسی فر، 1387

                                                           تصویر4: ناحیه 3                                                                        تصویر5: ناحیه 4 

  
                                                                                         مأخذ: الماسی فر، 1387              مأخذ: الماسی فر، 1387

                    تصویر6: ناحیه 5                                                                        تصویر7: ناحیه 6            

  
                         مأخذ: الماسی فر، 1387                                                                                      مأخذ: الماسی فر، 1387

تصویر8: ناحیه 7

                    مأخذ: الماسی فر، 1387
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جدول 2 : تقسیم بندی قلمروهای موجود در پارک ساعی به تفکیک سن و جنس

رفتار قلمروپاییامکانات و فعالیت هاساعات استفاده کاربرانتعداد افرادرده سنیجنسناحیه

1. فضای نشستن دراز مدت

-----زن

مرد

----...تا15

1510تا30

- گروه اول: تمام روزهای هفته 
14 تا 19

گروه اول:
1- بازی شطرنج و یا حل جدول به 

صورت گروهی
بازی  برای  گرد  صندلی های   -2

شطرنج
3- نزدیک به درب ورودی خ خالد 

اسالمبولی
4- باالترین نقطه پارک و دید به 

نقاط مختلف

جمع 	  هم  دور  برای  نیمکت ها  جابجایی 
شدن

احساس مالکیت و تعلق خاطر	 
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	 
تعامالت اجتماعی	 

30
به باال

5

-گروه اول: تمام روزهای هفته 
از  بعد  تا 17  ساعات 14  بین 

ظهر
)آقایان مسن(

-گروه دوم: پنجشنبه و جمعه ها 
از 13 تا 18

گروه اول: 
1- بازی شطرنج 

گروه دوم:
1- مجله مطالعه می کنند و یا با 

یکدیگر صحبت می کنند

جمع 	  هم  دور  برای  نیمکت ها  جابجایی 
شدن

احساس مالکیت و تعلق خاطر	 
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	 
تعامالت اجتماعی	 

ت
2. زمین اسکی

-----زن

مرد

----...تا15

154تا30

هفته  روزهای  تمام  اول:  گروه 
بین 11 تا 18

گروه اول:
1- امکانات بازی اسکیت
2- وجود مربی در زمین

3- تفکیک از بخش های دیگر با 
نرده

نسبت به آن مکان احساس مالکیت دارند	 
فضارا به دلخواه خود تغییر مي  دهند	 
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	 

30
به باال

----

3. فضای نشستن کنار آبنما

زن

----...تا15
----15تا30

30
5به باال

هفته  روزهای  تمام  اول:  گروه 
16 تا 19) خانم های مسن(

گروه اول:
یکدیگر  با  نیمکت  روی  بر   -1

صحبت می کنند.
و  می کنند  پیاده روی  2-گاهی 

دوباره به جای خود باز می گردند.

نسبت به آن مکان احساس مالکیت دارند.	 
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	 
تعامالت اجتماعی 	 

مرد

----...تا15
----15تا30

30
به باال

8

هفته  روزهای  تمام  اول:  گروه 
بین  ظهر  از  بعد   9 تا   7 بین 
15 تا 18 و بعضی اوقات تا 20 

شب)آقایان مسن(
و   13 تا   9 بین  دوم:  گروه 
بعدازظهر از 15 تا 18 )آقایان 

مسن(

گروه اول: 
صحبت  نیمکت  روی  بر   -1

می کنند
2- جدول حل می کنند

3- در این فاصله زمانی نیم ساعت 
هم پیاده روی می نمایند

گروه دوم:
1- همان روش گروه باال را پیاده 
دوستی  گروه  یک  در  و  مي  کنند 

قرار دارند.

نسبت به آن مکان احساس مالکیت دارند	 
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	 
تعامالت اجتماعی	 
درخواست از نگهبانان برای تعمیر 	 
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ش بانوان
4. فضای ورز

زن

1...تا15

گروه اول: تمام روزهای هفته به 
غیر از پنجشنبه و جمعه بین 
ساعات 7 تا 8 و روزهای تعطیل 
بین 9 تا 10 )منظور بازه زمانی 
–بوده که در این فاصله اتفاق 

می افتد(

گروه اول: 
استفاده  ورزشی  وسایل  از   )1

می کنند 
2( در کنار وسایل نرمش  می نمایند

- استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص
استفاده 	  خانم ها  توسط  فقط  فضا  این 

می شود

154تا30

هفته  روزهای  تمام  اول:  گروه 
بین 7 تا 8 و یا بعدازظهرها بین 

ساعات 16 تا 17
هفته  روزهای  تمام  دوم:  گروه 
بین 8 تا 9 و گاهی 16 تا 17 

بعدازظهر

گروه اول:
استفاده  ورزشی  وسایل  از   )1

مي  کنند،
2( نرمش می نمایند

گروه دوم:
1( از دستگاه استفاده می کنند

2( نرمش می کنند

- احساس مالکیت و تعلق خاطر
- استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص

درخواست از نگهبانان برای تعمیر	 
استفاده 	  خانم ها  توسط  فقط  فضا  این 

می شود

30
به باال

5

هفته  روزهای  اکثر  اول:  گروه 
بین 8 تا 9

گروه دوم : اکثر روزهای هفته 
بین 9 تا10.

گروه اول :
1( بهره گیری از وسایل

2( نرمش

- احساس مالکیت و تعلق خاطر
- استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص

درخواست از نگهبانان برای تعمیر	 
این فضا فقط توسط خانم ها استفاده می شود

تعامالت اجتماعی	 
)در این فضاها خرده فروش هایی هستند که 	 

برای خود قلمرو ایجاد نموده اند؛ به گونه ای که 
غیر از اعضاء ثابت کسی دیگری نمی تواند وارد 

قلمرو آن ها بشود(
-----مرد

5.فضای ورزشی آقایان

2...تا15زن
هفته  روزهای  اکثر  اول:  گروه 
)همراه  تا17   15 ساعات  بین 

پدر و مادر( 

گروه اول:
1( استفاده از وسایل

-

154تا30

هفته  روزهای  اکثر  اول:  گروه 
بین ساعات 8 تا 9 

هفته  روزهای  اکثر  دوم:  گروه 
بین ساعات 16 تا 17 )به همراه 

همسر(

گروه اول:
1( استفاده از وسایل

گروه دوم:
1( استفاده از وسایل ورزشی

2( بازی بدمینتون

تعامالت اجتماعی	 
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	 

30
به باال

3
هفته  روزهای  اکثر  اول:  گروه 

بین ساعات 17 تا 18
گروه اول: 

1( استفاده از وسایل ورزشی
تعامالت اجتماعی	 
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	 

مرد

----...تا15

158تا30

هفته  روزهای  تمام  اول:  گروه 
جمعه  و  پنجشنبه  از  غیر  به 
تا 8 و روزهای  بین ساعات 7 

پنج شنبه و جمعه بین 8 تا10
گروه دوم : اکثر روز های هفته 

بین 17 تا 19

گروه اول:
1( استفاده از وسایل

گروه دوم:
1( استفاده از وسایل ورزشی

2( بازی بدمینتون
3( دویدن و نرمش

نسبت به آن مکان احساس مالکیت دارند	 
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	 
تعامالت اجتماعی	 

30
به باال

11

گروه اول: تمام روزهای هفته به 
غیر ازپنجشنبه و جمعه 7 تا 8 

روزهای تعطیل بین 8 تا 10
هفته  روز های  اکثر  دوم:  گروه 

بین 9 تا 10 صبح
گروه سوم: اکثر روزهای هفته 

بین ساعات 16 تا 18

گروه اول:
1( استفاده از وسایل

گروه دوم:
1( استفاده از وسایل ورزشی

گروه سوم:
1( استفاده از وسایل ورزشی

به 	  )البته  تعلق خاطر  و  مالکیت  احساس 
مراتب نسبت به خانم ها کمتر است(

استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	 
تعامالت اجتماعی	 
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6. فضای مطالعه فرهن

زن

هفته -....تا15 روزهای  تمام  اول:  گروه 
به غیر از جمعه بین ساعات 8 

تا 21
گروه دوم: تمام روزهای هفته به 

غیر از جمعه بین 4 تا 21

گروه اول:
1(مطالعه

2(صحبت با دوستان

- احساس مالکیت و تعلق خاطر
تعامالت اجتماعی	 

- استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص
- در صورتی که امکان جابه جایی بوده تمایل به 

تغییر مبلمان داشتند

157تا30

-30 به باال

مرد

هفته -...تا15 روزهای  تمام  اول:  گروه 
به غیر از جمعه از ساعت 8 تا 

21 شب
گروه دوم: تمام روزهای هفته به 

غیر از جمعه بین 4 تا 21

گروه اول: 
1(مطالعه

2( صحبت با دوستان

- احساس مالکیت و تعلق خاطر
تعامالت اجتماعی	 

- استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص
- در صورتی که امکان جابه جایی بوده تمایل به 

تغییر مبلمان داشتند

156تا30

-30 به باال

ش و تمدد اعصاب
7. نرم

زن
بین -...تا15 پنجشنبه ها  اول:  گروه 

ساعات 11 تا 12
گروه اول:

1( نرمش و تفریح
- احساس مالکیت و تعلق خاطر

تعامالت اجتماعی	 
- استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص 153تا30

3010به باال

مرد
بین -...تا15 پنجشنبه ها  اول:  گروه 

ساعات 11 تا 12
گروه اول:

1( نرمش و تفریح
- احساس مالکیت و تعلق خاطر

تعامالت اجتماعی	 
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص	  152تا30

306 به باال

15. جمع بندی
بر پایه تحقیق حاضر، رفتار قلمروپایی در از  میان بردن تنش هاي زندگي و تعیین نقش افراد نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. 
مسئلة مهم این است که قلمروها به گونه ای طراحي شوند تا انسان ها بتوانند نخستین، دومین، یا همگاني بودن آن ها را 
بازشناسند و استفاده کنندگان به اندازۀ مناسب، بر مکان  تسلط یابند. نقش قلمروها آسان سازی تعامل اجتماعي و پایایی 
نظام هاي اجتماعي است. قلمروهاي نخستین، مانند خانه ها، معموالً این هدف را خوب تأمین مي کنند، زیرا افراد به این 
قلمروها احترام مي گذارند و به آساني مي توان آن ها را در جامعه باز شناخت. اما قلمروهاي دومین و همگانی را گاه به دشواري 
مي توان شناسایي کرد، بنابراین طراحي محیط باید به نوآوری روش هایی بپردازد که این قلمروها را به روشنی تعریف کند؛.

طرح باید به گونه ای باشد که مطمئن باشیم که استفاده کنندگان و بیگانگان الیه  های گوناگون مختلف قلمرو را به درستي باز 
می شناسند و مدت زمان مالکیت آن ها مشخص است، در غیر این صورت میان افراد تضاد پیش مي آید، احتمال تجاوز بیشتر 

مي شود و مالکان قلمرو براي تعریف، اداره و دفاع از آن ناگزیرند دست به کارهای پرهزینه و خاص بزنند.
پارک ساعی یکی از موفق ترین فضاهای شهری از نظر میزان کاربری و تعامالت اجتماعی است. یکی از علل موفقیت این 
پارک در جذب کاربران محلی و ایجاد حس تعلق و مالکیت در آنها، طراحی مناسب و تنوع فضایی پارک است. پس از مطالعا تی 
که انجام شد به این نتیجه می توان رسید، فضاهایی در این پارک که به عنوان قلمروهای رفتاری پارک ساعی به شمار رفته و 
هر چهار ویژگی قلمرو را دارا می باشند، مشخصه های خاصی را در برمی گیرند. این جزئیات و مشخصه ها عبارتند از )جدول4(: 
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جدول 4: ویژگی قلمرو و رفتارهای قلمرو پایی در پارک ساعی

ویژگی های قلمرو و رفتار قلمروپاییمنطقه

1
دارای میز و صندلی شطرنج	•
دارای نیمکت های قابل حمل و جابه جایی	•
دارای ارتفاع نسبت به قسمت های میانی پارک )دید و منظر(	•
منظر و سایه مناسب جهت نشستن	•

2

فضای مناسب بازی و اسکیت	•
زمین محدود با مالکیت مشخص جهت بازی اسکیت )وجود سرپرست و ایجاد منبع درآمد(	•
امکان اجاره اسکیت و وجود وسایل بازی مناسب برای کودکان و نوجوانان )امکانات(	•
بهره گیری از فضا در ساعات مشخص، مالکیت و حس قلمرو را در این فضا تقویت نموده.	•
دسترسی و دید از تمام ورودی های پارک	•

3

وجود دید و منظر مناسب به سمت آبنما و درختان نارون	•
وجود فضای فراخ و باز 	•
نیمکت های متعدد جهت گردهمایی افراد مسن	•
نورپردازی زیبا و مناسب	•
دسترسی راحت از ورودی های اصلی	•
فضای دنج و آرام	•

4

وجود وسایل ورزشی)برای بانوان و دور از دید و استفاده همگانی(	•
احساس مالکیت. تعلق و در کل احساس مسئولیت در زنان بیشتر از آقایان است به نحوی که در این منطقه خانم ها 	•

نسبت به سالمت وسایل بیشتر از آقایان حساس می باشند )میزان مراجعه خانم ها به نگهبانی جهت یادآوری تعمیر 
وسایل نسبت به آقایان بیشتر بوده(.

حریم مشخص فضایی	•

5

وجود وسایل ورزشی )برای آقایان ولی در دید و استفاده همگانی(	•
محدوده مشخص	•
منظر و دید مناسب	•
تنوع و تعدد وسایل	•
دسترسی راحت از تمام ورودی ها	•

6

امکان نشستن 	•
منظرسازی و چیدمان نیمکت ها متناسب و جوابگوی کاربری مورد نیاز کتابخانه	•
دسترسی راحت و کوتاه	•
نورپردازی و رنگ جذاب محیط	•
امنیت الزم فراهم است )وجود دید طبیعی و نظارت، حضور افراد متعدد جهت مطالعه(	•

7
فضای دنج و راحت به دور از همهمه و سر و صدا	•
فضای کافی متناسب با فعالیت مورد نظر	•
دسترسی راحت	•
در قلمروهای دیگر اختالل ایجاد نمی نماید.	•

مأخذ: الماسی فر، 1389 
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در کل می توان این عوامل را به صورت زیر طبقه بندی نمود )جدول5(:

جدول 5: عوامل موثر در تبدیل یک فضای شهری به قلمرو و مقر رفتاری

عوامل موثر در تبدیل بخش هایی از پارک به قلمرو و مقر رفتاری در بهبود کاربری محیط

 1. گستردگی دید به اطراف )دید و منظر(
 2. امکانات مناسب )نیمکت، صندلی و میز،  نورپردازی، آبنما، سایه درختان، زمین مسطح برای پیاده روی و ...( 

 3. نزدیکی به درب ورودی
 4. امنیت باالی پارک

 5. نظارت نگهبانان و کاربران
 6. انعطاف پذیری محیط )امکان جابجایی نیمکت ها(

 7. دنج بودن
 8. استفاده مستمر

 9. وجود فضای کافی جهت فعالیت خاص و ...

در صورتی که طراحان محیطی به تجزیه و تحلیل محیط هایی که تبدیل به قلمروهای رفتاری کاربران شده بپردازند، در 
خواهند یافت آنچه که باعث این موفقیت شده تنها "برآورده سازی انتظارات معمول و ابتدایی افراد است". در صورتی که 
محیط نیازهای ساکنین را برآورده نساخته و همچنین انعطاف پذیری الزم برای تغییر بر اساس نیازها را نداشته باشد، 

فضاهای شهری تبدیل به متروکه ای خواهد شد که تنها کاربران آن معتادان و دزدان می باشند.

پیوست 1: پرسشنامه طرح شده برای پارک ساعی

 )لطفاً چیزی در این ستون ننویسید(جمالت و پرسش هاردیف

1

با کدام بخش از پارک بیشتر ارتباط روحی برقرار می کنید و بیشتر وقت خود را در آنجا 
می گذرانید؟

) لطفاً در تصویر عالمت بگذارید(

دوست عزیز سالم 
پرسشنامه اي که پیش روی شماست مربوط به یک تحقیق دانشگاهی است که هدف آن بررسی امنیت و قلمرو محیطی 
در داخل پارک ساعی می باشد. شرط اصلی در رسیدن به نتایج معتبر و قابل اتکاء همکاری شما در ارائه پاسخ های دقیق 
است. بنابراین با توجه به بی نام بودن پرسشنامه، خواهشمندم که با نهایت اعتماد و صداقت پاسخ سؤاالت را مشخص کنید. 

در صورت تمایل به مطلع شدن از نتایج تحقیق می توانید به آدرس های اینترنتی زیر مراجعه نمائید:  
N.Almasifar@modares.ac.ir, Jamshidi_Samane@yahoo.com   
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2

چه ساعاتی از روزهای هفته از پارک استفاده می کنید؟) لطفاَ محدوده زمانی خود را ذکر 
نمایید مثاًل 10 تا 12 اگر در دو بخش بود مثاًل 10 تا 14 بنویسید 10 تا 12 و 12 تا 14(

بین 18 تا 24بین 12 تا  18بین 8 تا 12ساعات
شنبه

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

3

چه ساعاتی از روز را در بخش مورد عالقه خود می گذرانید؟ )لطفاَ محدوده زمانی خود 
را ذکر نمایید مثاًل 10 تا 12 اگر در دو بخش بود مثاًل 10 تا 14 بنویسید 10 تا 12 و 

12 تا 14(
بین 18 تا 24بین 12 تا  18بین 8 تا 12ساعات
شنبه

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

4
آیا نسبت به این قسمت از پارک احساس تعلق خاطر می کنید؟

بله    
تاحدودی

خیر

5
آیا برای استفاده از این بخش در جزئیات فضا تغییراتی ایجاد می کنید توضیح دهید؟ 

)مثل جابه جایی نیمکت ها و یا میزها(
بله

خیر

6
آیا برنامه زمانی مشخصی برای استفاده از پارک و بخش مورد نظر خود دارید؟

بله
بعضی اوقات

خیر

7
آیا افراد بخصوصی را در این فضاها مالقات می کنید و خاطره خاصی با آن ها دارید؟

بله
خیر
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8

پی نوشت 

1( Behavior Settings                          
2( Ecological Psychology
3( Solitude
4( Intimacy
5( Anonymity
6( Reserve
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