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بیست وچهارم شماره 

حیوانات ساده تر است. برخی از متخصصان مانند برت، قلمرو را 
برخی   .)BURT, 1943( می دانند  النه  محدوده  دفاعی  قسمت 
که  که مفهوم قلمرو، نظام رفتاری پیشرفته ای است  دیگر معتقدند 
برحسب زمان و مکان تعریف می شود. این قلمرو حدود سی نقش، 
رشد  نظارت  حیوانی،  جمعیت  یک  مناسب  فضاسازی  جمله  از 
کاهش پیکار بر سر  جفت، امنیت و دفاع را برآورده می کند  بچه ها، 
آلتمن و چمرز، چارچوب  راپاپورت،  )Altman, 2003(. مطالعات 
و  فرهنگ ها  در  مطلوب  خلوت  تأمین  اهمیت  درک  بــرای  خوبی 
 (Rapoport, 1969; Rapoport,مکان های جغرافیایی مختلف اند

.1977; Altman, 1980; Chemerz,1980)
شامل  هــال  تــی  ادوارد  همچون  انــجــام  شــده  تحقیقات  بیشتر 
شرح  و  بسط  برای  انسان ها  رفتارهای  ثبت  و  مشاهدات  میدانی 
روانــی  آسایش  ارضــای  به  که  اســت  انسانی  فواصل  مفهوم  در  آن  
آن می پردازد (Hall, 1966). پژوهشگران دیگر نیز خلوت را منبع 
  (Chapin,1951; Shermyfتفکر، تأمل، تفسیر و تعمق دانسته اند
,and Alexander,1963; kyra, 1966; Zhurar.(1966  در واقع 
پژوهش ها نشان می دهد، نیاز به خلوت مانند دیگر نیازهای پایه و 
فیزیولوژیک انسان، اهمیت داشته و ارضا شدن نیاز خلوت مطلوب 
ایــن بحث  اثبات  پایه اصلی  ارزیــابــی  فــرد منتج می شود.  به خــود 
نظریات مازلو در مورد نیازهای انسان است. به عبارت دیگر می توان 
نیازهای  مدل  به  توجه  با  محیطی"  خودارزیابی   " نظریه   که  گفت 
انسان، مبحث مهمی را مطرح می کند و " خلوت " می تواند پاسخ 
مناسبی در محیط برای آن فراهم  آورد. در تحقیقات انجام شده در 
بستر فضاهایی عالوه بر مصاحبه و مشاهدات میدانی و آزمایشات 
کننده  که تأمین  تجربی می توان به ثبت دقیق و تحلیل فضاهایی 
بررسی  با  شهری  متخصصان  پرداخت.  انسان هاست،  روانی  نیاز 
شاخص هایی چون امنیت، آن را به  عنوان مهم ترین شاخص برای 
 Sadeghi(معرفی کرده اند پیاده راه ها  مطلوب  کیفیت  به  رسیدن 
and Ardakani, 2013( و این موضوع اهمیت طراحی فضاهای 
شهری به عنوان قلمرو همگانی را یادآور می شود. در جدول شماره 
2 خالصه ای از پژوهش های انجام  شده در این مسیر آورده  شده 
دستگاه   گارگیری  به  با  نوآورانه  به گونه ای  پژوهش  این  در   اســت. 
GPSبه موقعیت سنجی و ثبت دقیق فضاهای مطلوب مخاطبان 

و تحلیل آن پرداخته شده  است.

پرداخته  اســت،  دیگر  قلمروهای  از  کمتر  انسان  توسط  آن  تغییر 
شد. با بررسی فضاهای همگانی، پیاده راه به  عنوان بستری غنی 
روانی  آسایش  بر  محیط  باالی  تأثیرگذاری  و  اجتماعی  تعامالت  از 
ک  ادرا و  کشف  پیاده راه ها نقش مؤثری در  کاربران شناخته  شد. 
و  فضاها  کیفیت  قدر  هر  دارنــد.  شهر  اجتماعی  و  کالبدی  محیط 
امکانات حرکت مطلوب پیاده افزایش  یابند، امکانات آسایش روانی 
انسان ها در فضاهای همگانی افزایش می یابد )Pakzad, 2007(. در 
نتیجه  ناهنجاری ها و عواقب بعد از آن کاهش می  یابد. ناهنجاری ها 
و حس ازدحام از آفات آسایش روانی به حساب می آیند. براساس 
پژوهش  و  کیفیت  ارتقای  مؤلفه های  نمایانگر   ،1 شماره  جــدول 
امنیت  تأمین  پــیــاده راه،  کیفیت  افزایش  راستای  در  انجام  شده 
کیفیت پیاده راه ها  که یکی از مهمترین مؤلفه ها برای ارتقای  است 
به  توجه  با   .)Sadeghi and Ardakani, 2013( است  شده   معرفی 
که فضای شخصی1 و رفتار قلمروپایی2 از سازو کارهای رسیدن   این 
امنیت3،  نیازهایی چون  باعث  ارضــای  و  بوده  به خلوت مطلوب 
خود شکوفایی4و عزت نفس می شوند، تأمین قلمرو در فضاهای 
 Hall, 1959;(  الزم  اســت پــیــاده را ه هــا  کیفیت  افــزایــش  بــرای  آن 
 Goffman, 1963; Lyman and Scott ,1967; Skaburski,1974;

.)Sommer,1969; Altman,1975

2. پیشینه تحقیق
کمتر از یک قرن دارد.  بیان مفهوم قلمرو در علوم امروزی سابقه ای 
جامعه شناختی  تحلیل های  در  می توان  را  مفهوم  این  پیدایش 
شهری جست و جو کرد. در دهه  1920زمانی که مصاحبه گران، کارکرد 
گروه های اجتماعی را بررسی می کردند، به طور مداوم به قلمروهایی 
گروه هایی اجازه  که با مکان هایی مجزا می شدند تا  بر می خوردند 
گاهی   .)Altman, 2003( ورود به قلمروهای دیگر را نداشته باشند
گاه به رده  اجتماعی خاصی  قلمروها رنگ و بوی نژادی می گرفت و 
تعلق  داشت. برخی عالمت گذاری شده بودند و برخی تنها از طریق 

رفتار قلمروگرا قابل شناسایی بودند. 
تاریخچه ای طوالنی تر  بررسی و مطالعه رفتار قلمروگرای حیوانات 
 ،1920 دهــه  در  همچونه اوارد  پژوهشگرانی  دلمشغولی  و  دارد 
است  ــوده  ب  1960 تا   1940 دهــه  از  نایس  1950و  دهــه  در  کارپینتر 
زندگی  در  قلمرو  مفهوم  درک   .(Lang, 2005; Bahreini,1999(

جدول شماره 1: مؤلفه های ارتقای کیفیت پیاده راه ها 

ح  شدهکتاب_مقاله_گزارشصاحب نظران مؤلفه های کیفیت مطر

کزاد فضاهای جهانشاه پا ــی  ــراح ط راهــنــمــای   " کــتــاب 
شهری" 1384

تنوع درطول مسیر، نفوذپذیریسرزندگی
کالبد، انعطاف در عملکردانعطاف انعطاف در 

ایمنی پیاده در برابر محیطامنیت

پیاده  مــداری، محمد معینی افزایش  قابلیت   مقاله" 
گامی به سوی شهری انسانی تر" 1385

امنیت، مطبوعیت، جابه جایی، پیوستگی، رفتار عابر پیاده براساس معیارهای اجتماعی 
فرهنگی

مقاله"مسیر پیاده گردشگری" 1380محسن حبیبی
کاربرد نشانه های شهری تمایز و تشخیص، افزایش خوانایی با 

کالبدی و تنوع درکاربری ها، امنیت، انعطاف پذیری و حق  انتخاب تنوع 
رعایت حرایم و حفظ قلمروها

3 Security
4 Affiliation

1 Personal space
2 Territorial behavior

ی
هر

ی ش
گان

هم
ی 

ها
ضا

در ف
ب 

طلو
و م

مر
م قل

هو
مف

ش 
نج

س



70
1396 ــز  ــ ــی ــ ــائ ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره بیست وچهارم

عنوان محدوده  اختصاصی استفاده و دفاع می کنند. قلمرو با یک 
مکان، هویت روان شناختی می یابد و با احساس مالکیت و ترکیب 

.) Pastalan, 1970("کالبدی به صورت نماد در می آید
کردن خود از دیگران،  انسان به طور فطری با ایجاد قلمرو و جدا 
 .)Altman.1975( می بیند  تدارک  خود  برای  را  آسایشی  محدوده  
است،  ذاتــی  قلمرو  داشتن  تمایل   « که  طــور  همان   دانست  باید 
و  مکان  تعیین  انسان  امــا  اســت.  ذاتــی  نیز  آن  از  دفــاع  به  تمایل 
مرزهای این قلمرو را یاد  می گیرد« )Altman, 1975(. مفهوم قلمرو 
تنها موضوع فضایی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی نیز است. 
در حقیقت قلمرو را می توان موقعیت و مکان یک اجتماع در فضا 
از  که در مقابل، بسیاری  گفتنی است   .)Lawson, 2002( دانست 
که باید  رفتارهای اجتماعی نیز دارای جنبه های قلمروگرا هستند 
یابند.  با توجه  به مکان ها تغییر  به صورت فضایی تعریف شده و 
ساده  فضای  یک  از  گــذر  بــرای  شاخص  ــزار  اب قلمرو  درحقیقیت، 
که می توان آن را یک سازوکار پشتیبان برای نیازهای اصلی  است 
تحقیقات  بر  بنا  دانست.  امنیت  و  انگیزش  هویت،  مانند  زندگی 
بیشتر  اصلی  نیازهای  از  قلمروپایی  آردری،  مانند  متخصصانی 
نمود  ادعــا  می توان  بنابراین   .)Lawson, 2002( است  موجودات 
که قلمرو نقش اساسی در زندگی انسان دارد و این امکان را فراهم 
که فضای اطراف خود را ساماندهی نموده و به آن هویت  می نماید 

.)Roberts and Rossel, 2002( فردی یا جمعی دهد

3. چارچوب نظری پژوهش
3.1. شناسانش قلمرو

فرهنگ دهخدا قلمرو را اسم مرکبی با معنی ملک، مملکت و والیت 
قلم  نوشته  آن  در  که  والیتی  و  ملک  معرفی کرده  اســت.  متصرفه 
پادشاهی رود و مردم آنجا نوشته او را قبول نمایند )فرهنگ دهخدا، 
 Territory ذیل واژه قلمرو(. همچنین قلمرو را معادل واژه انگلیسی
قرار می دهد. بررسی مورخان و جامعه شناسان نیز نشانگر آن است 
که رفتار قلمروگرا یا قلمروپایی و پیامدهای آن مانند دفاع فعال را 
گروه های انسانی مشاهده  نمود.  می توان در طول تاریخ و تمامی 
که برحسب شرایط  هر چند رفتارقلمروگرا، فرآیندی پیچیده است 
و مقتضیات زمان تغییرمی کند؛ با این وجود این رفتار سبب شده 
یگانه خود در  بــرای هویت  و مکان  نشانه  انسان ها یک  که  است 
جهان برگزینند. این نشانه و مکان برای هویت شخصی و هویت 
دفاع  با  همراه  مالکیت  حس  نوعی  و  رؤیــت  است  قابل  اجتماعی 
حیوانات 1از  رفتارشناسان   .)Lawson, 2002( مــی آورد  وجود  به  را 
که رفتار قلمروپایی  کسانی بودند  قبیل  نایس و هووارد  نخستین 
 .)Nice, 1961; Howard, 1920(کردند ثبت  و  مطالعه  را  حیوانات 
مطالعه  قلمروپایی در رفتار انسان جدیدتر است. لئون پاستاالن2 

کرده  است: راجع به قلمرو مکانی انسان تعریف زیر را ارائه 
" قلمرو مکانی فضای محدود شده ای است که فرد و گروه ها از آن به 

1.Ethologist 
2.Leon Pastalan

جدول شماره 2: نگاهی اجمالی به پژوهش های پیشین انجام  شده در حوالی مفهوم قلمرو

کلیات پژوهش سال نام محقق
بررسی قلمرو در تثبیت نظام های اجتماعی و تسهیل عملکرد آنها. 1975 آلتمن

فضای شخصی و تأثیرات آسایش روانی آن را بررسی می کند. 1990 سامر
رفتار قلمروپایی، نظارت بر حد تعادل انسان با محیط اطراف را به  دنبال دارد. 1967 آدری

رفتار قلمروپایی با عوامل اجتماعی رابطه پویا دارد. 1973 دالنگ
کیفی آن. قلمرو در فضاهای شهری و تبیین شاخص های  1998 بحرینی، تاج بخش

متذکر اهمیت ثبات اجتماعی درتأمین رفتار قلمرو اولیه می شود. 1971 تیلور
ابعاد حریم ها و فاصله های انسان و حیوان را تعیین می کند. 1966 ادوارد تی هال

سلسله های خلوت مطلوب و اهمیت آن در طراحی.   1985 گروپات ادوارد 
که تهاجم و ستیزه گری را محدود   تحلیل و بررسی رفتارهای قلمروپایی؛ رفتار قلمروپایی را می توان وسیله ای نامید 

می کند و به نظم اجتماعی ثبات می بخشد. 2001 دکتر مرتضوی

که در آن قرار داریم، بستگی دارد. او  تحقیقات او نشان  داد، فواصل و تعیین محدوده ها به نوع بستر و محیطی 
کز آموزشی و اداری را مورد بررسی قرارداد. محیط هایی چون زندان، مرا 1975 روگر

پرداختن به مفاهیم فضای شخصی ورفتار مربوط به قلمرو شخصی، سازوکارهایی در خدمت فرد برای رسیدن به 
خلوت است. همچنین هویت فردی و خویشتن نگری، در سایه ارضای نیاز به تأمین می شود خلوت. 1987 جان لنگ

کرده تا  کتاب "شرایط انسانی" فضا را در دو معنا )فضای حضور در میان دیگران و فضای مابین دیگران( تحلیل  در 
کرده باشد. کالبدی شهر فراهم  درکی جامع  از قلمروی عمومی سیاست و همین  طور فضای عمومی  1958 حنا آرنت

کاربردی پیرامون.4-قلمرو  انواع قلمروهای عمومی:1-محدوده در فضای عمومی.2-قلمرو موقتی.3-محدوده 
تملکی. 1971 گافمن

قلمرو به  مثابه فضای قابل دفاع، وقتی قلمرو و مرزهای آن مشخص و آشکار نباشد، احتمال بروز جنایت و اخالل 
افزایش می یابد. 1972 نیومن

محور اصلی پژوهش های خود را بر روی تعامل مسائل جامعه شناسی و روان شناسی با فضاهای همگانی شهری 
متمرکز نموده  است. 1970 گل یان 

که با نزدیك شدن قلمروهای اولیه و ثانویه به  او با تبیین اصطالح مکان سوم بر فضاهای عمومی شهری و نقشی 
کید می کند. یکدیگر می توانند به  عنوان عامل اصلی هویت بخشی به شهر ایفا نمایند، تأ 1980 اولدنبرگ
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3.5. تحقق قلمرو همگانی و  فضای  مکث 
این که  از  عبارتند   قلمرو  و  شخصی  فضای  افتراق  وجوه  مهمترین 
که قلمرو به  انتقال است، در حالی   نخست فضای شخصی قابل  
را  انسان معمواًل قلمرو خود  که  این  ثابت است، دوم   طور نسبی 
تفهیم  دیــگــران  بــه   را  آن  محسوس  بــه  گــونــه ای  و  ــرده  ک مرزبندی  
 می کند. به  عبارت  دیگر، خود را در قالب قلمرو مرزبندی  شده ای 
برای دیگران محسوس است. در فضاهای  کاماًل  که  قرار  می دهد 
قلمرو مکانی معنی  به  عنوان  که  عمومی فضاهای  مکث هستند 
کم  که عابر را به  برخی فعالیت های  پیدا  می کنند. وجود امکاناتی 
گر  ا ایجاد مکث می باشند.  ازعوامل  نیز  نماید  قادر   تحرک در فضا 
برای فرد امکان نشستن فراهم  باشد، احتمال مکث وی در فضا 
بیشتر می شود. وجود جاذبه های  بصری، کارکردی و یا فعالیت های 
از  یقینًا  مــی خــوانــد.  فضا  در  بــه  مکث  را  عابر  خــودبــه خــود  جــاذب 
امکانات فضا بهره برده و مدت زمانی را در آن توقف کرده و می آساید 
که قلمرو  که خود پاسخی برای ایجاد حس  سکون در فضایی ست 
آن تا آستانه تحمل مخاطب تأمین شده است. بدین منظور باید 
افراد  آســودن  برای  مناسب  امکانات  با  و  امن  محصور،  فضاهایی 
گرفته  شود)Pakzad, 2007( . همچنین  مانند سکو و نیمکت در نظر 
می توان فضاهایی متفاوت از مسیرهای حرکتی برای آسودن افراد 
تعبیه نمود. این فضاها می توانند توسط اختالف  ارتفاع، کف سازی، 
نورپردازی از مسیر حرکتی مجزا شوند. افراد زمانی در فضا احساس 
که در آن بخشی از آرامش مورد نیاز خود را بیابند.  سکون می کنند 
آرامش از لحاظ عوامل  تأثیرگذار برجنبه های فیزیکی فرد، از قبیل 
راحتی حرکت، امنیت،  آسایش و همچنین آرامش  ذهنی می باشد. 
آرامش  ذهنی زمانی در فضا به وجود می آید که فضا قابل پیش بینی 
کالبدی  باشد. قابل  پیش بینی بودن فضا می بایست چه از لحاظ 
و چه  از رویدادهای مختلف برفضا ممکن باشد. یعنی فرد امکان 
نظارت بر فضا را نیز داشته  باشد. برای ایجاد امکان نظارت بر فضا، 
گوشه های  به  عبارتی  و  کم  نور  تــردد،  کم   گوشه های  باید هرگونه 
مبهم در فضا را از میان  برداشت ,Pakzad(.)2007  به  طور خالصه 
باید تمام شاخصه های قلمرو  فضای مکث در فضاهای همگانی 

مکانی را برای تأمین نیاز افراد دارا  باشد.

3.2. انواع قلمرو مکانی
برای خود  زندگی اش  را در محیط  قلمروهای متغیری  ذاتًا  انسان 
مشخص می کند. اصواًل قلمرو برحسب زمان و مکان متغیر است. 
طوالنی  بسیار  زمــان  یــا  کــوتــاه  دوره   یــک  در  می تواند  قلمرو  یــک 
گروه باشد و بنابراین قلمرو فردی و یا  در مالکیت یک فرد یا یک 
کلی از نظر آلتمن قلمرو بر حسب  گروه قلمداد شود. به  طور  اعضای 
گروه قرار می گیرد، به  سه دسته  اولیه،  که در مالکیت فرد یا  زمانی 

ثانویه و همگانی تقسیم می شود )جدول شماره 3(. 

3.3. قلمرو همگانی
قلمرو عمومی مانند پیاده راه، پارک و ... قلمرو موقتی است و هر 
کسی حق استفاده از آن  را دارد. این نوع قلمرو، قلمرو آزاد، عمومی 
و موقتی یا اختیاری نیز نامیده  می شود. براور دو نوع قلمرو عمومی 
کن. در  کن و تصرف آزاد اما گروهی اما را از هم  جدا می کند؛ تصرف 
کن مثل خیابان و پارک هیچ محدودیتی نیست  گروهی اما تصرف 
که قوانین رعایت شود )Braver,1965(. اما درتصرف  البته تا زمانی 
زمان  و  کمتر  محدودیت ها  افتاده،  دور  سواحل  مثل  کن  اما آزاد 

.)Altman,1975( محدود است

3.4. شاخص های شکل گیری  قلمرو همگانی
که پژوهشگران بدان اشاره   با توجه به ابعاد مختلف قلمرو مکانی 
کردند، بحرینی و تاج بخش تنها عوامل مؤثر بر شکل گیری قلمرو در 
فضاهای شهری را، عوامل شش گانه )کالبدی، کارکردی، اجتماعی، 
کی/ روانی، فرهنگی و زمان( معرفی  کرده اند )نمودار شماره 2(  ادرا
این عوامل  از  برخی   به  طوری  که   .)Bahreini, Tajbakhsh, 1998(
به فضای عینی مربوطند.  بیشتر  و برخی  به فضای ذهنی  بیشتر 
این عوامل یکسان نیست. عامل جغرافیایی/ تمامی  تأثیر  نحوه  
فرهنگی به  صورت بستر دیگر عوامل عمل  می کند و زمان نیز نه تنها 
بلکه  دارد،  را  تأثیر  بیشترین  قلمرو  استقرار  زمان  به  واسطه  مدت 
  )Aeinifar andخود به  صورت یک بستر بر  دیگر عوامل مؤثر است

 .Aghalatifi, 2011(

 )Shahcheraghi, 2015( - جدول شماره 3: انواع قلمرو مکانی

مثال تجربه شدهمیزان مالکیتزمان تصرفانواع قلمرو

اتاق خواب خانهکاملهمیشگیقلمرو اولیه

فضای دیدکاملهمیشگیپیرامون فرد

لباس و اشیای شخصیکاملهمیشگیقلمرو تملکی

پاتوق هانسبی و زیادمدت محدودقلمروثانویه

پارکینگ و راهرو مجتمعنسبی و مشاعمدت طوالنیقلمرو قابل دفاع

کمقلمرو تعاملی مهمانی هانسبی وکممدت 

خیابان و پارکعدم مالکیتموقتقلمرو عمومی

صندلی در رستورانعدم مالکیتموقتمحدوده  عمومی

نوبت در صفعدم مالکیتموقتقلمرو موقتی
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که محل تالقی شریان  های اصلی پایتخت  در نقطه ای واقع شده 
)بزرگراه های  مدرس، همت، حقانی و رسالت( است. پل  طبیعت 
 40 ارتفاع  در  فوق العاده  آرامشی  تجربه  و  مکث  پیاده،  تردد  برای 

متری از سطح زمین ساخته شده است.
4.2. روش پژوهش

کمی و روش توصیفی_ تحلیلی می باشد و از نظر  این پژوهش از نوع 
ایــن پژوهش،  انجام  از  کــاربــردی محسوب می شود. هــدف   هــدف 
استخراج داده های کمی برای شناسایی دقیق محدوده های مطلوب 
کیفی  قلمرو مکانی به  مثابه فضای مکث توسط مخاطبان و تحلیل 
نتایج آن است تا به تبیین شاخص های شکل گیری قلمرو پرداخته 
گزارشات مدیر عامل شرکت  کتابخانه ای و   شود. در ابتدا با مطالعات 
 نوسازی عباس آباد و مشاهدات  میدانی و مصاحبه  با 50 نفر از کاربران 
پل  طبیعت ساعات و ماه های پر بازدید استخراج شده تا آزمایشات 

گیرد )جدول شماره4(. در آن زمان صورت 

4.مواد و روش ها
4.1. بستر مورد پژوهش 

پــیــاده راه طبیعت؛ در ایــن پــژوهــش بــه  بــررســی بستر مـــوردی در 
کــلــی حــرکــت پــیــاده  ــه  طـــور  فــضــاهــای همگانی پــرداخــتــه شـــد. ب
طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابه جایی انسان و 
مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها، فعالیت ها و احساس شور 
و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط است. 
برای توقف، مکث، تغییر  انسان  پیاده  آزادی عمل  در پیاده راه ها 
جهت و تماس مستقیم با دیگران بسیار زیاد است. پل طبیعت، 
نخستین پل فضا پیاده رو در ایران می باشد که بوستان آب  و  آتش و 
پارک  جنگلی  طالقانی را به یکدیگر متصل می کند )تصویر شماره 1(. 
این پل با کسب جوایز چشمگیری در سطح معماری و سازه )جایزه 
کیفیت طراحی آن در جهت   آقاخان 2016( باعث  شد، اطمینانی از 
سنجش فضاهایش، در راستای  پژوهش حاصل  شود. پل  طبیعت 

)Bahreini, Tajbakhsh, 1998( - کیفی شکل گیری قلمرو مکانی نمودار شماره 2: شاخص های 

)Google Earth( - تصویر شماره1: نقشه هوایی پل طبیعت تهران
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 version( Garmin Base Camp  توسط نرم افزار .gpx با فرمت GPS
.Ltd 2016-2008© 4.6.2 ( مورد تحلیل قرارگرفت. این 372 داده 
براساس Filter tracks در نرم افزارBase Camp  مورد بررسی قرارگرفت 
و نمونه های مشابه رفتاری نقاط در 43 تیپ تسطیح شدند. هر 
یک از این 43 الگو در نرم افزار  Base Camp تحلیل  شده و داده های 
هر الگو در قالب تصویر شماره2 و نمودار شماره 3 استخراج و مورد 
 Base گرفتند. اطالعات مستخرج شده الگوها از نرم افزار بررسی قرار 
 Camp به Excel ارسال شده و از ستون مختصات نقاط ثبت  شده 
گذرانده  توسط دستگاه GPS، نقاط هم  مختصات با توجه به  زمان 

در آن نقاط برای دریافت محدوده های مکث استخراج شد.

5. یافته های پژوهش
پس از تحلیل داده ها در نرم افزار Garmin Base Camp و استخراج 
در  دسته ها  هــم  مختصات  نقاط  و   Speed-Elevation نــمــودار 
کاربران شناسایی  شد. تصویر  نرم  افزار Excel، ُنه محدوده  مطلوب 
شماره 3 نشان دهنده محدوده های مطلوبیست که با بررسی رفتار 
کاربران توسط نرم افزار و همپوشانی محدوده ها حاصل شده است. 
که این مطلوبیت  این روش در راستای استخراج پارامترهایی ست 
رقم زده است. در همین جهت، میزان مطلوبیت هر محدوده  را 
کاربران محاسبه شد. ضریب  وزنی میزان  براساس میزان استفاده 
بهره وری هریک از محدوده ها در جدول شماره 5 و نمودار شماره 

گزارش شده  است.   4

جدول شماره4: ساعات و ماه های پر بازدید از پل طبیعت

ساعات پر بازدیدماه های پر بازدید

جمعه و پنج شنبه 16-21فروردین_تیر_مرداد_شهریور

جامعه آماری 20 هزار نفر بازدیدکنندگان روزانه )گزارش شده توسط 
مدیر عامل شرکت  نوسازی  عباس آباد، عظیمی،2015( تعداد نمونه 
مورد  آزمایش  شد.  تعیین   کوکران(  فرمول  براساس   ( نفری   372
در   2016 شهریور  تیر_مرداد_  ماه های  پنجشنبه  و  جمعه  در  نظر 
کاربران  بازه زمانی4:30-8:30 عصر صورت  پذیرفت و از هرکدام از 
را  فضایی  تعبیه  شده،  مبلمان های  به  توجه   بدون  خواسته  شد 
کیفیت الزم برای مکث و تعریف قلمرو دارند، در بازه زمانی 30  که 
کنند. برای کاهش عوامل انسانی چون خستگی  دقیقه ای انتخاب  
افراد در رنج سنی 20 تا 40 بدون توجه به جنسیت انتخاب شدند. 
توسط  نمونه  هر  جفرافیایی  موقعیت  و  حرکتی  مسیرهای  ایــن 
دستگاه Garmin map 62 S.( GPS ( برای دریافت مکان دقیق افراد 
که توسط پژوهشگر برای دستگاه تعریف  در لحظه با پارامترهایی 
می شود، ثبت  شد. متغیر ثابت این دستگاه، زمان و فاصله تعریف 
 شده و براساس  آن مختصات نقاط در دستگاه ثبت می شود. نظر 
که هدف پژوهش، شناسایی محدوده های مطلوب برای  به  این 
که در فضاهای مکث تعبیر می یابد، بوده  تأمین قلمرو مکانی افراد 
است، از این رو متغیر ثابت زمان در نظرگرفته شد تا با تغییر پنج 
کند. داده های استخراج شده از  ثانیه مختصات مکانی افراد را ثبت  

base map تصویر شماره2 : نقاط مکث استخراج شده از الگوی شماره 42 با استفاده از نرم افزار

نمودار شماره 3: تحلیل سرعت و مسیرهای حرکتی الگوی شماره 42 برای بررسی فضاهای مطلوب
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تصویر شماره 3: معرفی محدوده های مطلوب شناسایی  شده پژوهش
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جدول شماره5: توزیع فراوانی میزان بهره وری هریک از قلمروهای مطلوب مخاطبان 

کاربران توزیع فراوانی میزان بهره وری از قلمروهای مطلوب  توسط 
A B C D E F G H I دسته ها
1 - - - - - - - - N1

0.65 0.35 - - - - - - - N2
- - 1 - - - - - - N3

0.74 - - 0.26 - - - - - N4
0.32 - 0.68 - - - - - - N5
0.57 - 0.43 - - - - - - N6
0.65 - 0.23 - 0.12 - - - - N7

- - - - 0.42 - 0.58 - - N8
- - 1 - - - - - - N9
- - 0.54 - 0.46 - - - - N10
- - 0.67 - - 0.33 - - - N11

0.48 - 0.23 - - 0.11 - 0.18 - N12
0.72 - - - 0.28 - - - - N13

- - - - 0.63 - 0.37 - - N14
- - - - 1 - - - - N15
- - - - 1 - - - - N16

0.58 - - - - - - - 0.42 N17
0.39 - - - 0.61 - - - - N18
0.21 - 0.47 0.32 - - - - - N19

- - 1 - - - - - - N20
0.40 - - - 0.35 - 0.25 - - N21

- - - - - - 0.62 - 0.38 N22
- - 0.29 0.20 0.51 - - - - N23
- - 0.33 - 0.67 - - - - N24

0.73 0.27 - - - - - - - N25
- - 0.81 - - 0.19 - - - N26
- - 0.17 0.15 0.68 - - - - N27
- - - - 0.42 0.58 - - - N28
- - - - - - - - - N29
- - 0.58 - - 0.42 - - - N30
- - 1 - - - - - - N31
- - 0.41 - - - 0.59 - - N32
- - 0.68 - - - - 0.32 - N33
- - - - - - 1 - - N34
- - - - 1 - - - - N35

0.79 - - - - - - - 0.21 N36
0.33 - - - 0.67 - - - - N37

- - - - - - - - 1 N38
- - - - 0.76 - - - 0.24 N39

0.29 - - - 0.71 - - - - N40
- - - - 0.69 - 0.31 - - N41
1 - - - - - - - - N42
- - 1 - - - - - - N43

0.23 0.01 0.28 0.02 0.25 0.05 0.10 0.01 0.05 توزیع فراوانی محدوده ها
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نمودار شماره 4: توزیع فراوانی بهره وری ازمحدوده های مطلوب توسط  کاربران

مطرح   ارزیابی  موجود  روش هــای  ضعف  نقاط   به  پاسخ  در   )Hill
شد. ضریب اهمیت هر یک از اهداف، طی روش مشارکتی توسط 
50 نفر از اساتید و دانشجویان طراحی  شهری تعیین  شد. سپس 
جدول  در  آن  نتایج  و  پرداخته   مطلوب  محدوده های  ارزیابی  به 
شماره 6 ارائه  شده  است. نتایج حاصل  از ارزیابی GAM اهداف، 
که محدوده های E و G و C و  A به  ترتیب از  نشان  دهنده آن است  
امتیاز باالتری برخوردارند. نمودار شماره 5 نشان  دهنده آن است  
که محدوده های E و G به واسطه تمهیدات طراحی دارای امتیاز 
باالتری در دستیابی به  اهداف، نسبت  به A و  C در بررسی میزان 
نشان  موضوع  این  می باشند.  محدوده ها  از  مخاطبان  بهره وری 
که در شاخص های ارائه  شده برای تأمین قلمرو  دهنده آن  است 
که محققان بدان اشاره  نکرده اند.  مکانی مؤلفه هایی وجود داشته 
این  میدانی  بررسی  با  که  ــد  دارن را  مؤلفه ها  آن    A و  C مــحــدوده 

محدوده ها می توان بدان دست یافت.

6. تحلیل نتایج 
که محدوده های C و E و A به   نمودار شماره3 نمایانگر آن است 
ترتیب، به  مثابه قلمرو مکانی از مطلوبیت بیشتری از نظر مخاطبان 
که محدوده A از تمهیدات طراحی برای  برخوردار است. حال  آن 
تعریف فضای  مکث نسبتًا بی بهره مانده  است. قلمرو مکانی طبق 
تفسیرات آورده شده در چارچوب  نظری، نیازمند تمهیداتی برای 
که آن آرامش  مرزبندی و فضایی به  مثابه ایستگاه و سکون است 
فراهم  آورد. ولی  را  قلمرو مکانی  به  عنوان  انسان  نیاز  روانــی مورد 
فاقد  اســت،  بــرخــوردار  خوبی  نسبتًا  مطلوبیت  از  که   A محدوده 
عمومًا  طراحی  سیاست های  بستر،  این  در  است.  الزم  تمهیدات 
کارگیری تمهیداتی چون مبلمان شهری و اختالف  سطح و نرده  به 
ارزیابی  است.  مکانی  قلمرو  کیفیت  تأمین  برای  پوشش گیاهی  و 
شاخص های مهم برای تداعی قلمرو برای انسان این محدوده های 
ارزیابی  مورد   )Goal Achivment Matrix(  GAM روش  با  مطلوب 
 Morris( قرارداده شد. این روش در سال 1966 توسط موریس هیل

 (GAM(جدول شماره 6: روش ارزیابی ماتریسی دستیابی به اهداف
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بافت  گیاهان، مرزها و قلمروهای جدید به  وجود می آورد. براساس 
ارزیابی محدوده های  نتایج  ترتیب  تطابق  نمودار شماره 5، عدم 
مطلوب نشان  دهنده آن است که شاخص هایی باید وجود داشته 
که در مدل ارائه شده توسط پژوهشگران بدان اشاره  نشده  باشد 
الزم  ریزشاخص ها،  ارائــه  معیارها،  بهتر  سنجش  منظور  به    است. 
محدوده های  در  ــراد  اف قلمروپایی  رفتار  رو،  ایــن  از  دانسته  شــد. 
معرفی شده در مدت یک ماه در زمان های یکسان و مصاحبه با 
از  باالیی  از مطلوبیت  که   A , E , C به خصوص در محدوده آ نها 
منجر  آن  نتایج  که  پذیرفت  صــورت  بــرخــوردارنــد،  مخاطبان  نظر 
جدول  مطابق  ریزشاخص هایی  نوشتن  و  شاخص ها  بازنگری  به 
ارائه  گردید. سپس برای سنجش درستی شاخص های  شماره 10 
کاربران، ارزیابی در همان محدوده های   شده با محدوده مطلوب 
مطلوب صورت  پذیرفت تا شاخص ها و زیرشاخص ها حاصل شود 

)جدول شماره 7، نمودار شماره 6(.

7. بحث 
هر الگوی جاری رفتار نیازمند سطح  مطلوبی از خلوت است. ساختار 
محیط ساخته  شده باید به نیازهای قلمروپایی پاسخ  گوید. به  بیان 
ایجاد قلمرو به  وسیله عالئم و نشانه های فیزیکی مانند  ساده تر، 
کننده و یا با نشان دادن حرکات  مفهومی  دیوار یا نرده ها ی جدا 
که به  طور  گرفتن، یکی از راه های غلبه بر ازدحام است   مانند فاصله 
ذاتی، هر فرد متناسب با شرایط روانی درون  فردی اش به  آن شکل 
داده و آسایش  روانی خود را تأمین می کند. طراحان می توانند در 
کمک  زیادی  طرح ها به  ایجاد قلمرو مشخص فیزیکی و غیرفیزیکی 
در  کننده ها  جدا و  مصالح  بافت،  تغییر  استفاده  از  عالوه  بر   کنند. 
محیط با عالئم گرافیکی حدود و قلمرو شاخص تر می شود. در این 
که  برای ایجاد مرز  گرافیک محیطی نیز بسیار اهمیت دارد   زمینه 
قرار دارد. در فضاهای عمومی شهری  و قلمرو در اختیار طراحان 
و  نــوع  تغییر  حتی  نیمکت ها،  و  مبلمان  بر  عــالوه   پــارک هــا،  مانند 

نمودار شماره 5: مقایسه توزیع  فراوانی بهره وری مخاطبان و ضریب ارزیابی GAM محدوده های مطلوب شناسایی شده پژوهش

نمودار شماره 6: سنجش انطباق پذیری مدل  مطلوب مخاطبان و مدل  پیشنهادی 
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مهیا  ساخته  است.  را  فضا  اجتماع  گریزی  و  اجتماع  پذیری  در 
وجود  چهره  به  چهره  تماس  امکان  اجتماع پذیر  سازماندهی  در 
اجتماعی_  فاصله های  حد  در  نشستن  فاصله  فضاهای  و  دارد 
مشورتی است. سازماندهی اجتماع گریز موجب خودداری از تعامل 
 اجتماعی می شود. در طراحی فضاهای همگانی نیز از این شیوه ها 
گاه  عمومی  شبه  یــا  عمومی  مکان های  در  ــود.  ش استفاده  باید 
گاه  فضاها اجتماع پذیر باشند و مالقات های مردم را میسرسازند و 
گرفته  نشده  باشد.  اجتماع گریز و هیچ فضای تجمعی در آنها در نظر 
که  روابط چهره   کرد  گونه فرض  گفته جان لنگ نباید این   براساس 
به  چهره در مکان های اجتماع پذیر حضور مردم را تقلیل می دهد. 

8. نتیجه گیری
که ازنتایج پژوهش بدان اضافه  شد، به   شاخص ها و ریزشاخص ها 
گردیده است. شاخص  صورت high-light درجدول شماره10 ارائه 
برای  مؤثر  مؤلفه ای  به  عنوان  کــارکــردی  بعد  انعطاف پذیری  در 
ک قلمرو اضافه  شد  تحقق خاستگاه مطلوبیت و ارتقای ایجاد ادرا
قالب  در  کاربری  منعطف  فضایی  و  منعطف  مبلمان  قابلیت  که 
را داراســت. چرا  اجتماع پذیری و اجتماع گریزی به صورت توأمان 
که فرهنگ یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر قلمرو مکانی است و این 
تفاوت فرهنگ ها، تنوع و انعطاف پذیری قلمرو مکانی را خواستار 
است. به  طور مثال، درمحدوده A و C، هندسه، قابلیت انعطاف 

جدول شماره 7: سنجش تطبیقی کیفیت قلمرو مکانی محدوده های مطلوب
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داشته  وجــود  نیز  قبلی  تمایل  باید  رفتارهایی  چنین  ــروز  ب ــرای  ب
گیرند.  باشد و قلمرو مکانی باید در فضاهای مورد قبول مردم قرار 
کید بر مکث و سکون انسان  فضاهای شهری اعم  از پیاده راه ها که تأ
کتورهایی چون عرصه بندی مطلوب، ساختار فضایی  دارد، باید فا
مناسب، نظم، آسایش  فیزیکی، امنیت انعطاف پذیری، خوانایی، 
تعامل و مشارکت  مردمی، هویت و ارزش های فرهنگی برای تحقق 

قلمرو همگانی مطلوب را دارا باشد.
که برای  نتایج حاصل از تحلیل داده ها توسط نرم افزار نشان داد 
کنترل اجتماعی  زن ها تأمین امنیت مخصوصًا به شکل نظارت و 
به  و همچنین زن ها نسبت  بوده  اهمیت  بسیار حائز  قلمروها  در 
مردها خواهان ملموس بودن هر چه بیشتر مرزهای قلمرو و تعریف 
همچنین  می باشند.  طراحی  واسطه  به   قلمروها  مناسب  شدن 
زن ها فضاهای منعطف تری نسبت به مردها را خواستارند. مردها 
گسترده تر و اشراف بیشتری به مسیرهای حرکتی  نیز خواستار دید 

نسبت به زن ها در قلمروها می باشند.
که شعار این  پروژه" پل  طبیعت، جایی برای  ماندن" )شرکت   با آن 
که  دیبا، طراح  پروژه،2014( بود، اما 33 درصد از فضاهای  مطلوب 
تداعی  برای  اولیه  تمهیدات  فاقد  شناسایی شد،  پژوهش  این   در 
قلمرو مکانی در طراحی هستند )محدوده های I ،D ،A(. همچنین 
بـــرای  مــکــث، در طرح  ــده  تعریف  ش ــای  ــدوده ه ــح ازم 53 درصـــد 
کاهش  کیفیت قلمرو مکانی مطلوب مخاطبان بوده و صرفًا  فاقد 
کهولت  سن مورد استفاده  ازدحام  فیزیکی و عوامل  انسانی چون 
الزمه  فضای  مکث،  درصورتی که  شماره3(؛  )تصویر  می گیرند   قرار 
کم مسائل  فضایی به  مثابه قلمرو مکانیست. این موضوع اهمیت 
در  حتی  را  مکانی  قلمرو  شاخص های  تأمین  چون  حیاتی  بسیار 

طراحی های معتبر معماری و شهرسازی نشان می دهد.
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