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Background: Designing settlements and their formation patterns have always been one of the 
controversial topics in the architecture and planning. However, the reverberation of these 
patterns on forming the spatial structures in the residential layouts was the focal point of this 
research. The main aim of the current paper was to present a new framework based on the space 
syntax theory and to bridge it with the behavior setting theory.  
Objectives: This paper attempts to provide a basis for the study of the behavioral-movement 
patterns within the residential and urban fabric using its proposed theoretical framework. A 
review of the concepts and themes of the space syntax suggests that this theory is not capable of 
fully covering the behavioral-movement patterns within the fabrics and does not make such a 
claim. Ecological psychology, on the other hand, has been disintegrated in its Signomorphic 
sense.  
Method: In order to answer the main question, three suitable residential layouts have been 
chosen in Tehran as case studies: Nārmak, Yousefābād, and Shahrake Gharb. Moreover, the 
current situation of these communities, considering their private, semi-private, and public 
spaces were modeled in the depth map software which was developed by the space syntax 
research group at UCL. Afterwards, these layouts were observed during a four months' period. 
Result: comparing the results obtained from the depth map models and the experiments 
revealed the gap between the space syntax theory and the reality. To fill in this gap, Roger 
Barker's behavioral settings theory, which has the ability to provide the close-to-reality 
interpretations in the space syntax, was used. 
Conclusion: Comparing the Depth Map models with the observations revealed that the 
configuration of the residential layouts has a causal relation with the formation of the spatial-
physical structure. The integration analysis, based on the space syntax methodological– 
conceptual framework is able to predict the general movement patterns of the residents. 
However, when it comes to the behavioral patterns, the signomorphy between the physics and 
behavior can provide a more accurate prediction.  

Highlights: 
Comparison of all the three cases based on the indicators mentioned in the theory of space 
syntax and Barker's Behavior setting theory 
Using the two different approaches in the research on the behavioral patterns in the 
neighborhoods of Tehran, measuring the gaps and weaknesses in the spatial syntax theory, 
attempting to address its shortcomings, and presenting a comprehensive theory of the ecological 
psychology using Roger Barker’s Behavior setting theory 
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 ،یطرح بند ،ییجانما ها:کلید واژه
 فضا،نحو ،یمسکون هایطیمح

فضا،  دمانی، چ یرفتار قرارگاههای
  یهمساخت ،ینومورفیس

فصل مشترک نحوفضا و   یبر رو ،یشنهادیپ یچارچوب نظر کی نییحاضر، درصدد ارائه و تب مقالهبیان مسأله: 

معاصر شهر تهران  یمسکون های طیدر درون مح یحرکت-یرفتار یالگوها سهیاست به منظور مقا کیاکولوژ یروانشناس
 یقرارگاهها هیآن، نظر گرید عدر نحوفضاست و ضل ییفضا یبند-کرهیپ هینظر یچارچوب نظر نیا یضلع اصل کیاست. 
 .کیاکولوژ یراجر بارکر در روانشناس یرفتار

-یرفتار یعات الگوهامطال یبرا ییخود، مبنا یشنهادیپ ینظر یکند با استفاده از چارچوب ینوشتار، تالش م نیا هدف:

 نیدهد که ا یمنحوفضا نشان  نیو مضام میو بافت شهرها ارائه دهد. مرور مفاه یمسکون یها طیدر درون مح یحرکت

ندارد. از  زین ییادعا نچنی و باشد داشته ها¬در درون بافت یحرکت-یرفتار یبر الگوها یپوشش کامل ستیقادر ن هینظر
دهد  یپژوهش نشان م نیشده است. ا یخود دچار جزءنگر ینومورفیدر مفهوم س ز،ین کیاکولوژ یروانشناس گر،ید یسو

 یتجرب یو در آزمون ها ردیگ یانسان ساخت، فاصله م طیمح اتینیع ازاست و  ینحوفضا، ذهن ینظر یکه مدل ها
 .ستیسربلند ن

با نحوفضا  بیو ترک قیرا دارد که در تلف تیقابل نیراجر بارکر، ا یخالء، قرارگاه رفتار نیپرکردن ا یبرا روش:

 را عرضه کند. یتیبه واقع کینزد یرهایتفس

 یادراک الگوها یبرا یا چهیدو، به پژوهشگران در نیاز ا یبیترک یچارچوب نظر کینوشتار با ارائه  ان،یدر پا: هایافته

 . داردیعرضه م یمسکون یها طیدر مح یحرکت-یرفتار

 ،یمسکون طیمح ییفضا یبند کرهیپ یوندیهمپ زانیو م یرفتار یهاقرارگاه عیپراکنش و توز یگوال انیارتباط م نتیجه:

است که  یراتییبعلت مداخالت و تغ زیمشاهده شده ن یدهند. اندک اختالف ها یم شیرا در اکثر نقاط نما یدار یارتباط معن
 ده است.محور ش یوندیهمپ زانیدر م رییحرکت در بافت باعث تغ لیدر اثر تسه

 نکات برجسته:
های رفتاری های ذکر شده در نظریه نحوفضا و هزمان در نظریه قرارگاهمقایسه هر سه مورد مطالعاتی بر اساس شاخص

 بارکر به انجام رسیده است.

استفاده از دو روش مختلف در پژوهش بر روی الگوهای حرکتی رفتاری در محالت تهران، و سنجش نقاط خالء و ضعف 
نظریه نحوفضا از یک سو و سعی در رفع نواقص آن و ارائه یک نظریه جامع روانشناسی محیطی با استفاده از نظریه در 

 های رفتاری راجر بارکر. قرارگاه

 
های رفتاری به منظور کنش نحوفضا و قرارگاه(. تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی از برهم9311مصطفی. ) ،بهزادفر و قاسم ،مطلبی ،حامد ،همدانی گلشن رجاع به این مقاله:ا

 .991-19(، 4)3 ،دانش شهرسازی .رد کاوی نارمک، یوسف آباد و شهرک غربحرکتی در محیط های مسکونی؛ مو-مقایسه الگوهای رفتاری
 doi: 10.22124/upk.2020.13909.1248 
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 مقدمه
هم عصر  یو اجتماع یاز تحوالت فرهنگ قیو وث قیعم یبه شناخت ازین ،یخیهر برهه تار یو شهرساز یتحوالت  معمار درک

آنها ناممکن  شیدایپ یخیتار نهیبدون در نظر گرفتن زم زین یمسکون یها طیتحوالت مح قیشناخت عم لیدل نیآن دارد. به هم
لکن  ست،یدر طول زمان ن یرفتار -یحرکت یالگوها ینیتکو ریاز س یبه فهم درست دنیپژوهش هدف، رس نیاست. گرچه در ا

مشابه و  یندیباشد از فرا یآنها محصول نیامروز تیکند که وضع یآنها کمک م یریانتخاب محالت بر اساس زمان شکل گ
اند  دهیرس نیامروز تیبه وضع یهرتطور ش ایاز تکامل و  یمشابه ندیفرا کیانتخاب شده، هر سه در  یمسکون یها طی. محکسانی

 یها تیها و محروم تیرشد و تکامل از امکانات و محدود انیدانست که در جر یتوان هر سه را فرزند زمانه ا یرو م نیو از ا
 یصت مو به پژوهش رخ دیزدا یآنها م یغبار زمانه را از رو یسه فرزند، تا حد نیبرخوردار بوده اند. کنار هم قرار دادن ا یمشابه

آنها بپردازد. غبار زمانه را کنار زند و در پس  یکالبد یو طراح یمسکون یها طیمح یدرون سمیبه متابول ندها،یفرا یکه از ورا دهد
 . دیرا در گذر زمان مشاهده نما یطیمح یآن، آثار طراح

دوم به صورت  یدوره پهلو یمسکون یها یکو انیآباد و شهرک غرب از م وسفینارمک،  یمسکون یپژوهش، سه کو نیا در
مورد  یدانیدر آنها به صورت م یحرکت-یرفتار یو الگوها ییفضا یبند کرهیپ انیهدفمند انتخاب شده اند تا نسبت م یرینمونه گ

در  گر،یکدیبه  کینزد یبرش زمان کیانتخاب شده اند که در  یمسکون یها یکو انی.  نمونه ها از مردیقرار گ یمطالعه و بررس
قرار  یدانیمورد مطالعه م ،یمسکون یسه کو نای. اندقرار گرفته ی، مورد ساخت و بهره بردار0331تا  0331 یسالها کینزدفاصله 

فهم  یبرا چهیدر کی ،یچارچوب نظر نیاست. ا شدهمقاله بدانها پرداخته  نیا یشنهادیپ یچارچوب نظر چهیگرفته اند و از در
را که  یکند ژرف ساخت ها و رمز و رموز یاست. تالش م گریکدیدر تقابل با  یسکونم طیرخ داده درون مح اتیو ذهن اتینیع

-یتاررف یالگوها چه،یدر نیکند و از ا کینزد کیاکولوژ یدر روانشناس یتوسط نحوفضا قابل کشف است را به مفهوم همساخت
 قرار دهد. یرا مورد بازخوان یمسکون یها یدرون کو یحرکت

  نظری مبانی

  ییفضا یبندکرهیپ
را  "یمعمار یِبند کرهیپ هِینظر کی"عبارت  "( استهی)مد نظر لوکوربوز نیفضا آن ماش"اش  یعنوان کتاب اصل لیدر ذ ریلیه

 ییفضا یبند کرهیپ فیداند. در تعر یم شیخو یپرداز هینظر یاصل شهیرا، کنه و ر یبند کرهیپ یو گریکند. به عبارت د یاضافه م
است که در  ییفضاها نیاز روابط ب یمجموعه ا ،یبند کرهیپ":سدینو ی( م0329 ،انیسمانچیری و میهیوردپ ،بان دهیبان )د دهید
 یکیزیو ف یبصر یوندهایپ تیامحدودیو لیتسه یرا برا طیممکن است شرا یبند کرهیدرزمان وجود دارند. پ ژهیو تیموقع کی

کردن آنها  ریو کنترل پذ وندهایپ نیدادن به ا اختاردر س یسعمصنوع،  طیانسان ها ضمن استفاده از مح کهیفراهم کند، درحال
 یم دیافزا یم انیسمانچیکه ر یحاتیمنظور توض نیا یگنگ و ناخواناست. برا یبان تا اندازه ا دهیمورد استفاده د فیتعر "دارند.

فضایی می باشد که در آن ارتباط هر  ایده اصلی ای که این نظریه به آن پرداخته است، مفهوم پیکره بندی "تواند گره گشا باشد:
عنصر با دیگر عناصر کل سیستم اهمیت پیدا می کند. ... هیلیر بر این اعتقاد است که فرم های فضایی و اجتماعی از چنان رابطه 

ی اراضی، تنگاتنگی تبعیت می کنند که پیکره بندی فضایی به تنهایی می تواند بسیاری از الگوهای اجتماعی مانند پخشایش کاربر
در  یفلک اتیرا دارد که ه ی...همان مفهوم یبند کرهیپحرکت، جرم و جرائم شهری، مکانیابی مهاجرین و امثالهم را تعریف کند....

 کرهیدهد. پ یآنها را مورد رصد قرار م نیاز ستارگان، ارتباط ب کیهر  اتیخارج از خصوص یفلک اتیکه ه بیترت نیعلم نجوم، بد
 یآنها را مورد مطالعه قرار م نیارتباط ب ،یفضاها به صورت انفراد یابیفارغ از ارز زین یو شهرساز یطالعات معماردر م ییفضا یبند

... هیلیر نشان می دهد که قبل از هر خصیصه دیگر از فضا مانند فرم، شکل، رنگ، بافت و غیره که خصیصه های فردی هر  دهد.
ردن هر یک از این خانه ها تاثیر می گذارد نحوه ارتباط بین فضاها با یکدیگر می باشد فضا می باشند، آنچه بر روی نحوه تجربه ک

که از آن به عنوان پیکره بندی فضایی یاد می شود. در ادامه توضیح می دهد که این نحوه نگرش به فضا شناخت رفتار های 
کند. او بیان می دارد که پیکره بندی فضاها را در اجتماعی را که معموال به صورت کیفی هستند، به صورت کمی امکان پذیر می 

یک بنا و یا یک شهر می توان به صورت گراف ریاضی استفاده کرده و به این ترتیب یک پدیده کیفی را به صورت کمی مورد 
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 و همکاران گلشن همدانی /...کنشاز برهمی بیترک یچارچوب نظر کی نیتدو

 
 ریلیخود ه انیدر زبان و ب وانت یرا م ییفضا یبند کرهیپ فیاما تعر  (0332)ریسمانچیان و بل،  "تحلیل های بیشتر قرار داد.

از  یمجموعه ا کیکند.  یآن اشاره م تیاشاره داشته باشد به کل یمعمار کیاز آنکه به اجزاء  شیب یبند کرهیکه پ دید نگونهیا

 کرهیپ سدینو یم رهیلی .0(92، 0221)هیلیر،  هستند یو داخل دهیچیپ یروابط یفضا دارا یاست که در ساختار کل یائیاش نیروابط ب
ندارند. اگر روابط  یو منطق یاضیر انیب یبرا یشود اما زبان یم انیب یکه به سادگ ییها دهیکردن ا یرسم یاست برا یراه یبند

وجود دارد و هر جا  زین یبند کرهیدوفضا وجود دارد، پ انیم یشود، آنگاه هر جا ارتباط فیدهد بازتعر یآنچه رخ م یبر مبنا  ییفضا
 ینیمثال ع کیتواند توسط  یاست و م یبند کرهیاز پ یرسم فیتعر نیکند. ا یم رییتغ زین یندب کرهیکند، پ یم رییرابطه تغ نیا

به دو  یا وارهیدهد که توسط د یاتاق را نشان م کی میترس نیاول کیمثال شکل  یشود. برا حیداده شود و تشر حیشترتوضیساده ب
دهد. واضح است که ارتباط  یدو اتاق شکل م انیرا م یریذ پذدر که ارتباط نفو کی باشده است. اتاق آ و اتاق ب  میاتاق تقس

اگر ب با آ  یعنیاست.  حیقاعده صح نیهم زین یگیمتقارن است. در مورد ارتباط همسا یاز آ به ب و بلعکس ارتباط یرینفوذپذ
وابسته نوع نگاه ما به   یهندس فیتعر کیاست تا یجبر تیخاص کی شتریتقارن که ب نیاست. ا هیبا ب همسا زیاست، آ ن هیهمسا

خارج همان دو  یشده است که در واقع فضا فیدر آن تعر زیسوم ن یدوم و سوم، که ارتباط با فضا ری. با دقت به تصاوستیرابطه ن
 یث دسترس بهآخر فقط آ  میدارند لکن در ترس یبه ث دسترس مایآ و ب مستق یدوم هر دو میکه در ترس یاتاق است. به نحو

. لذا در میدار میمستق یبه آ دسترس دنیرس ی. اما برامیآ عبور کن یاز فضا دیحتما با میبه ب برس مید. اگر از ث بخواهدار میمستق
 یفضا ریب و آ تحت تاث انیارتباط م گر،یکه ارتباط نامتقارن شکل گرفته است. به عبارت د دیتوان د یدوم و سوم م میترس سهیمقا

کند.  یرا خلق م یزیمتفاوت روابط متما یها یبند کرهیهاست. پ یبند کرهیمان تفاوت در په نیشده است. ا امتقارنسوم ث ن
 اجزا بدست آمده است.  گریروابط با د لهیوابسته است که هر کدام بوس یانیمجموعه از روابط م کیدر واقع  یبند کرهیپ

 
 (92، 0221)هیلیر،  از روابط کیگراف هر  یساده به همراه ج یشکل انیب کیدر  ییفضا یبند کرهیپ .9 شکل

                                                           
0  Hillier 
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خودشان را  عتیو طب دهند یم شینما یها را بخوب یبند کرهیپ انیتفاوت م نیدر واقع ا یهینمودار گراف توج ایگراف ها  یج

ب و  میمتعلق به ترس بیشود که به ترت یم دهید زین ید و ا کیگراف ها همانطور که در شکل  یکنند. با استفاده از ج یروشن م
 یب و ث دارا یدر شکل مذکور، فضاها یا میآ و ترس میبا ترس سهیکرد. در مقا انیرا به انتزاع ب یبند کرهیتوان پ یاست، م ث

شود عمق را  یم دهیگراف د یکه در کنار گره ها ییشده است. شماره ها زین میمستق ریرابطه شان غ زیگشته اند. و ن زیعمق ن
ب و  یفضا طیتنها شرا یدر گراف ا کهیاست، در حال کسانیهر سه فضا  طیراف د کامال شرادهند. در نقطه مقابل، گ یم شینما
توان با فرهنگ، جامعه و  یشد را م انیکه به زبان ساده ب ییفضا یبند کرهیپ نیشود. ا یقلمداد م زیاست و آ متما کسانیث 

 .(0322)همدانی گلشن،  دیدر ارتباط د یاقتصاد حاکم بر معمار
متفاوت  یها چهیمتنوع مورد مطالعه قرار گرفته است. پرواضح است که در تیپالن مشابه با سه وضع کی زین 9شماره شکل  در

توان از  یتر م قیتر و عم قیدق یبررس یزند. اما برا یفضاها را رقم م نیب یگشودگ نیب زیدر نگاه اول صرفا تما گریکدیفضاها به 
که  ییها یاست. گشودگ دهیه کرد. ستون سمت راست گراف متناظر هر پالن را به شکل کشمتناظر پالنها استفاد یگرافها میترس

در  یبند کرهیمتفاوت شده اند. پ اریبس ییبا عمق و شاخه ها ییحال بدل به گرافها دند،یرس یساده به نظر م ییدر نگاه اول تفاوتها
 یمعمار کی یواحد را برا تیواحد و کل یمفهوم ارتباط کیها گراف ها دانست. گراف  نیتوان متناظر ا یاست که م یواقع واژه ا

. نرم افزار دپت مپ، نحو فضا در دیتوان به منطق حاکم بر نحو فضا رس یمطالعه منطق گراف ها م قیآورند. از طر یبه ارمغان م
 گراف ها است.  نیبه ا یابیکننده دست لیواقع تسه

 

 نحوفضا هیدر نظر یعیحرکت طب

بار در  نینخست زیدانست. واژه نحوفضا ن 0291تا  0293 یدر فاصله سالها ریلیه ینگاشته ها دینحوفضا را با میپارادا ظهور
 ی. منطق اجتماعدیگرد میپارادا نیموجب رشد و بلوغ ا یبعد ینوشته در سالها نینوشته ها مورد استفاده قرار گرفت. اما چند نیهم

گردد. پس از آن، در  یرشد و بلوغ محسوب م نیو هانسون بود گام اول ا ریلیرک هکه کار مشت (0232، 0)هیلیر و هانسون فضا
 یحرکت یدر الگوها یبیترک یا هینظر یشکل گرفته در مباحثات قبل میو همکارانش با استفاده از پارادا ریلیه یالدی،م 0223سال 

جاذب ها  یبر مبنا ،یمسکون یها طیحرکت انسان در مح یاصل هانگار ه،ینظر نیاز ا شیانسان در سکونتگاهها را طرح کردند. تا پ
جاذب و  یها یمعمار ایها و  یاز کاربر یمعلول طیکه حرکت انسان در مح یمعن نیجاذب بود. بد یها یکاربر ایجاذبه ها و  ایو 

انسان  ایه است و در آن رخ داد یجذاب یکند که کاربر یحرکت م یریشد که انسان در مس یطور فرض م نیشد. ا یم یجذاب تلق
 کی یدو رو تیحرکت انسان و جذاب یالگو نیدر آن رخ داده است. ا یا ژهیو یبصر یها تیکند که جذاب یحرکت م یریدر مس
 بود. ریهمه گ یباور ستندیجدا ن گریکدیاز  ندویباور که ا نیشد و ا یآنها تصور م انیم یشد، رابطه علت و معلول یم دهیسکه د

 هیمتداول افزودند و نام آنرا نظر هینظر نیبه ا دیعلت جد کیرا به عنوان  ییفضا یبند کرهی، پ (0223) و همکارانش ریلیه
 یها و معمار یکاربر یریشکل گ یالگو زیحرکت انسان و ن یکند که الگو یم دینکته تاک نیبر ا هینظر نینهادند. ا یعیحرکت طب

و  یحرکت برآمده و شکل گرفته از طرح بند یالگو گر،ید یریاست.  به تعب ییفضا یبند کرهیجاذب  و جذاب هر دو معلول پ یها
 طیمح کی ییفضا یبند کرهیفضاهاست.  پ انیو ارتباط م ییفضا یبند کرهیاست و محصول پ یمسکون طیمح یشناس ختیر

 نیا یایگو یبه خوب 9. شکل شماره کند ینیب شیرا پ طیقادر است حرکت انسان درون مح ییخود و به تنها یبه خود یمسکون
شده است. در  میترس یحرکت یجاذب و جاذبه ها و الگو یها یکاربر انیم یرابطه است. در سمت راست شکل، رابطه علت و معلول

آن نشان  یجاذب ها شمرده شده است و با خط زدن رابطه برگشت زیو ن یحرکت یعلت العلل الگوها ییفضا یبند کرهیسمت چپ، پ
 شیدایدر پ یمیمستق ریو تاث ستندین ییفضا یبند کرهیپ جادیعلت ا ییفضا یو جاذب ها یحرکت یاست که الگوهاداده شده  نیا از

 آن ندارند. 
 

                                                           
0  Hillier & Hanson 
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 Mحرکت انسان یو الگو A، جاذب ها C ییفضا یبند کرهیپ انیم یرابطه علت و معلول .3 شکل

 

 گرید یکشد و مولفه ها یرا به شکل م یمسکون طیحرکت انسان در مح ینیو ماش یجبر اریبس یبه نحو یعیحرکت طب هینظر
و مولفه  یمیاقل یمولفه ها ،یفرهنگ یچون مولفه ها یمعلول عوامل طیحرکت انسان در مح کهیکند. در صورت یرا در آن لحاظ نم

آن  یدر واکاو یکه مورد توجه واقع شده است و سع یپژوهش در واقع خالء اصل نیاهست. در  زیتوده و فضا ن انیرابطه م یها
خط  یتوانند حرکت انسان را از رو یم یمورد غفلت واقع شده است ول ییفضا یبند کرهیاست که در پ ییاست، مولفه ها دهیگرد

 نحوفضا را به چالش بکشند.   ینظر یمبان یریبه تعب ایراست منحرف سازند و 

 راجر بارکر یرفتار هایقرارگاه هینظر

 تیبارکر مورد اهم یبا نوشته ها ستمیدر اواخر دهه هفتم قرن ب یاجتماع دهیپد کیبه عنوان  طیمح تیدر ماه پژوهش
در  یکالبد طیو مح یرفتار انسان نیانجام شده در آن ارتباط ب یکه پژوهشها ،یروانشناسان قرار گرفت. برخالف روانشناسان سنت

 حیمورد توجه قرار گرفت. راجر بارکر در توض یا ژهیمفهوم به طور و نیا ،یشناخت مبو یکانون توجه قرار نداشت در روانشناس
فضاها  یهمساخت یرا برا ینومورفیمفهوم س یپردازد. و یم طیمح ریرفتار انسان تحت تاث ریتاث یچگونگ انیبه ب ،یقرارگاه رفتار

توان  یم ینومورفیمکان ها را به س یو اجتماع یکیزیف طیاعمال انسان و مح انیم یباور است که سازگار نیبرد و بر ا یبه کار م
رفتار گره خورده  کیمکان به  ختیر نجایواژه باشد، چرا که در ا نیا یبرا یفارس گریتواند معادل د یهم م یختیکرد. هم ر ریتعب

مفهوم نوشته است.  نیمورد ا رد لیبه تفص ،یفیتال یگلرخ در کتاب نیواقعه است. شم نیاز ا یبهتر انگریب یختیاست و واژه همر
دو  نیا انیم هیرابطه دوسو کیگذارد کالبد است و همواره  یم ریروزمره تاث طیکند که آنچه بر رفتار انسان در مح یم دیتاک یو

 یها یژگیاست از و شتریب اریبر رفتارش بس ردیگ یکه فرد در آنها قرار م ییها تیوضع ریمعتقد است که تاث یوجود دارد. و
 نیآن مهمتر یو ظرف کالبد یرفتار یالگوها انیم یو همساخت یسازگار جهی. در نتردیگ یکه فرد در برابر آنها قرار م یا یخصش
است که در اثر  یاجتماع داریپد کیراجر بارکر  فیدر تعر یاست. اما به زعم نگارنده، قرارگاه رفتار یقرارگاه رفتار کی یژگیو

مجزا  یرفتار یاز کالبد و الگو یدهد ولذا قرارگاه رفتار یرخ م یرفتار یالگو ایگونه رفتار  کی یبرا یکالبد طیمح کیاستعداد 
پژوهش،  نیاست. در ا موضوع برآمده میو تفه ریآنها بارکر در صدد تنو انیهستند و تنها با ب وستهیکل به هم پ کی. هر سه ستین

 ییبه تنها کیچیهستند و ه ریلیه یبارکر و نحوفضا یان قرارگاه رفتاریم یندیبرآ ،یرونیب یها تینشان داده شده است که واقع
 . ستین یمسکون یها طیدر مح یتعامالت اجتماع تیاز واقع یخوب فگریتوص
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 یقرارگاه رفتار

در  یرسانند. قرارگاه رفتار یکمک م طیفرد و مح نیهستند که به فهم رابطه ب یشده ا زهیتئور یسلولها ،یرفتار یهاقرارگاه
و  یرفتار ستادنیا یدر لبه الگوها یقرارگاه رفتار کیقابل فهم است.  کیاکولوژ یروانشناس ایو  یطیمح یمفهوم روانشناس لیذ

است. در واژگان  قیبا رفتار قابل تطب یتا حد طیشکل گرفته است و مح طیدر درون مح ررفتا کهیدرحال ردیگ یشکل م طیمح
 کیمثال در  ی. برا(0213، 0)بارکر با رفتار است نومورفیس طیاست و مح طیرفتار و مح انیهمان لبه م نومورفیس ،یتخصص

 وجود دارد و تیونی یبر رو ضیمر ینشستن برا یالگو کیپردازند،  یم شانیبه درمان درد دندانها ضهایکه مر یمطب دندانپزشک
با  طیهمصدا شده است و مح ماریرفتار و نشستن ب یبا الگو طیمح نجایدارد. ا یرفتار دندانپزشک تطابق خوب یالگو با الگو نیا

استقالل  زا یدرجه ا یها دارا نومورفیس نیو ا ردیگ یفضا شکل م کیدرون  یمتعدد یها نومورفیاست. س کینومورفیرفتار س
 اسیدر مق یدهند ول یم حیتوض یخود و فضا را به خوب نیها اگرچه نسبت ب نومورفیس . (0213)بارکر،  هستند گریکدینسبت به 

 یا نهیتواند زم یم نجایفضا در ا دمانی. چستیبارکر قابل فهم ن یها هینظر قیآنها از طر انینسبت م یمعمار تیکالن و در کل
  شوند. دهیفهم یمعمار تیبا کل نومورفیدر س افراهم سازد که رفتاره

 پژوهش یمدل مفهوم

 وهیمعاصر را از دو ش یمسکون یها یکو ییفضا یبند کرهیو پ یو تاثر متقابل تعامالت اجتماع ریپژوهش در نظر دارد که تاث نیا
و روش  هینظر یمشترک بر رو یچارچوب نظر کیروش  نیقرار دهد و از ا یمورد کاوش و بررس یمشاهدات تجرب زینحوفضا و ن

شماره دو  ریکه در تصو ییفضا یبند کرهیو پ یتعامالت اجتماع انیم هیکند. رابطه دوسو ابن یرفتار یهارارگاهنحو فضا و ق یها
قرار خواهد گرفت. در  یابیو ارز یمورد بررس یدانیو م یداده شده است، هم توسط نحو فضا و هم توسط مطالعات تجرب شینما زین

 یهر دو برا یاز روشها زیگرفت و در عمل ن دشکل خواه هیدو نظر نیا یمشترک از برهمکنش نظر یچارچوب نظر تینها
 . دیعرضه نما یرونیب یمناسب رخدادها یریبهره خواهد برد تا تفس اتینیو ع اتیپوشش دادن ذهن

 

 

 پژوهش یمدل مفهوم .4 شکل
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 پژوهش نهیشیپ
پرداخته اند.  یکالبد طیو مح یرفتار یالگوها نایارتباط م یو طراحان به بررس یطیاز چهار دهه است که روانشناسان مح شیب

خورد. اما در  یبه چشم م ریلیه ینحوفضا در نوشته ها یو ابزارها هینظر یریشکل گ یها نهیزم 0293از سال  گر،ید یاز سو
نوشته ،  نیاز ا شیپرداخته است و آنرا مورد اشاره قرار داده است. پ هیدو نظر نیا ییمگرابه ه یدهه ها، کمتر پژوهشگر نیطول ا

و نحوفضا اشاره  طیمح یروانشناس یها هینظر یدوساالنه نحوفضا به امکان پل زدن بر رو ومیاز پژوهشگران در سمپوز یبرخ
 ایفرنیسرشناس در دانشگاه کال یطیکه از روانشناسان مح مونتلو لیدانسته اند. دان ریمشترک را امکانپذ یداشته اند و ارائه چارچوب

به  دنیدهد که رس یم دیمهم نو نینحوفضا در استانبول برگزار شده است به ا 9119 میکه در سمپوز یرا است، در نوشتارسانتا بارب
مونتلو در نوشته (. 9119، 0)مونتلو دینام یطیمح یجامع روانشناس هینظر کیتوان آنرا  یدر دسترس است و م یچارچوب نظر نیا

تواند  یم لیتحل نیباور است که ا نیشمارد و بر ا یم ژهیو گاهیجا یمذکور دارا یب نظرها را در چارچو ستیزوویا لیمذکور، تحل
 نیدر خود دارد و ا یادیز یسازد. نحوفضا خالء ها انیرا نما طیمح یروانشناخت یاز مولفه ها یاریمکان و بس انیم یهمبستگ

خالء ها  نیدارد که ا نیدر ا ی. مونتلو سعدیکش رونیه از  آن بجامع و مانع روانشناسان هیشود که بتوان نظر یم نیخالء ها مانع از ا
 ارتقاء نحوفضا طرح و ارائه دهد. یبرا ییشنهادهایگذارد و پ شیازپژوهش توسط روانشناسان به نما ییرا با نمونه ها

که در است  یمسکون یها طیساختمانها در مح نیماب یدر فضاها یحرکت-یرفتار یالگوها یحاضر در جستجو پژوهش
به  ،گلیان  گل مشاهده کرد.   انیتوان در مطالعات  یپژوهشها را م نیبدانها پرداخته شده است. نقطه عطف ا یمتعدد یپژوهشها

کنند،  یاستفاده م یعموم یکه از فضاها یو تعداد مردم عیبر تعداد وقا یطیمح یطراح قیتوان از طر یباور بود که م نیبر ا یقین،
 یطراح اینکته است که آ نیپژوهش درصدد کشف ا نجا،یاما در ا(. 9100گذاشت )گل,  ریتاث تینوع فعال و تیمدت زمان فعال

منظور از  نیا یبرقرار سازد؟ برا یمعلول وعلت  یاستفاده کنندگان از فضا رابطه ا یرفتار-یحرکت یتواند با الگوها یم یطیمح
 کی یتا به سو ردیگ یرفته اند بکار م کیکه روانشناسان اکولوژ یراه لیمو آنرا در تک ردیگ ینحوفضا بهره م هینظر یها تیقابل
نهفته در  یهاو ژرف ساخت  یرفتار یالگوها انیاز نسبت م یریگام بردارد که توان فهم و ادراک فراگ یطیمح یروانشناس هینظر

 بطن سکونتگاهها را ارائه دهد.

 پژوهش روش

 کیاکولوژ یشناسدر روان یرفتار یبرداشت داده ها یروشها

 نیبهره گرفته است و بد یافراط ییاز  عبارت  حس گرا "نهیدر زم کیاکولوژ یروانشناس"هفت، در عنوان کتاب خود  یهر
وابسته به حواس  یافراط اریبه صورت بس کیاکولوژ یروش و فنون برداشت داده ها در روانشناس نکهیکند بر ا یم دیتاک لهیوس

به  لیبه تفص یفلسف ییو رفتارگرا یافراط ییدو فصل است در مورد حس گرا ملنخست کتاب که شادر بخش  یپنجگانه است. و
بر  ک،یاکولوژ یروانشناس کیاز متون کالس یکیبه عنوان  بسون،یگ مزیج ،یگریدر کتاب د . (9110، 9)هفت پردازد یصحبت م

آورد. در  یبدست م اگارایکه فرد از مشاهده آبشار ناست  یزیآن چ م،یادراک مستق": سدینو یکند و م یم دیتاک یادراک بصر
و فنون  کیاکولوژ یروش روانشناس نکهیاست بر ا یدیتاک نهایا ه( هم9103، 3)گیبسون "عکس از آن. کیصرفا  دنیبا د سهیمقا

 آنها استوار هستند.   میبرداشت داده ها، بر حواس و ادراک مستق

 رفتار-طیگاشت آنها در حوزه محو ن یرفتار یبرداشت داده ها ق،یروش تحق

 ی( و مدل هایشی)زا یطراح-یمیترس یمدل ها یرا در دو گونه کل یرفتار یو برداشت داده ها طیمح ییبازنما یها وهیش
 یا ژهیدست نگاره ها امکان و یجهت که بررس نیاز ا ،یشیزا یکرده اند. مدل ها ی( طبقه بندیشیزا ری)غی ابیارز-یبازشناس

 یو چگونگ تیفیدارند. با دست نگاره ها، سنجش ک تیاولو یشیزا ریغ یها دلآورد نسبت به م یکنکاش الگوها فراهم م یبرا
و  یادراک یاز جنبه ها یاریبس میمترتب است از جمله: عدم امکان ترس وهیش نیبر ا زین ییاست. ضعفها سرتریم ط،یتصور مح

                                                           
0 Montello 
9 Heft 
3 Gibson 



22 

 

 

 

 و همکاران گلشن همدانی /...کنشاز برهمی بیترک یچارچوب نظر کی نیتدو

 
ادراک و شناخت باشند و  یجامع و مانع برا یتوانند روش ینم ییمدلها به تنها نیکه اباورند  نیفضا. غالب پژوهشگران بر ا یشناخت

پژوهش، مدل  نیمنظور هم در ا نیهم یشوند. برا بیترک گریکدیبر اهداف پژوهش با  یآگاهانه و مبتن قیاست که در تلف ازین
ق یو تلف بیشده و از ترک بینحوفضا ترک یرشخص پژوهشگر است با مدل نظ یابیو ارز یکه محصول بازشناس یشیزا ریغ یها

 رود.  یجامع و مانع م یبه روش دنیآگاهانه آنها انتظار رس

 

 
 یرفتار یهانحوفضا و قرارگاه هینظر قیتلف .5 شکل

  

 یطیمح یدر روانشناس ریفراگ یا هینظر
راجر بارکر  یرفتار یهاقرارگاه هینظر، وضع شد با 0223و همکارانش در  ریلیه لیکه توسط ب یعیحرکت طب هینظر بیاز ترک 

در  یحرکت-یرفتار یمطالعه الگوها یشود که برا یحاصل م ریفراگ هینظر کیشد،  ینام معرف نیبه هم یدر کتاب 0213که در 
 نیا، به 2و قابل قبولتر است. در شکل شماره  کترینزد یتجرب جیآن با نتا جیو نتا ددار یشتریب تیسکونتگاهها جامع یطرح بند

 یبر مبنا ییفضا یبند کرهیسو، پ کیاشاره شده است. از  یقرارگاه رفتار زیو ن ییفضا یبند کرهیو نسبت آن با پ یبیترک هینظر
تالش  ز،یبارکر ن یرفتار یهاقرارگاه گر،ید ی. از سورددا یحرکت یکالبد و الگوها انیدر کشف رابطه م یسع یعیحرکت طب هینظر

رابطه را  نیگراف ها ا یج قیاز طر ییفضا یبند کرهیکند. پ یبرآمده از کالبد م یرفتار یالگوها یریدر فهم و کاوش در شکل گ
و  یهیتوج گراف کی بیبرد. ترک یبهره م ینومورفیس ای یهمساخت فیاز تعر یکند و در مقابل قرارگاه رفتار یم فیتعر
 یخوب یکند و از دقت تجرب فیتوص یرا به خوب یمسکون یها طیانسان در مح یحرکت-یرفتار یتواند الگوها یم ،ینومورفیس

 برخوردار است. 

 هایافته
 یفرد یمولفه ها ،متغیر نیدارند. به عنوان نخست میاثر مستق یفرصت تعامالت اجتماع شیهستند که بر افزا یمختلف یمتغیرها

فرصتها را کم کند.  نیبالعکس ا ایاشد و ب رامونشیدر پ یتعامالت اجتماع یشدن فرصتها ادیز یتواند در راستا یشخص م کی
متغیر  کیبه عنوان  زین یمعمار یمولفه ها هستند. هم زمان طراح نیاز جمله ا یطراح و یشخص ،یاجتماع ،یفرهنگ یمولفه ها
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 یاها، فضاه یکاربر عیتوز ،یتراکم، همجوار قیمهم از طر نیدهد. ا شیرا افزا یتعامالت اجتماع یتواند فرصتها یمستقل م

دهد.  یم شیرا افزا یرودر روشدن و مراودات اجتماع یتراکم فرصتها شیگردد. افزا یم سریسکونتگاهها م یو طرح بند یجمع
دهند. اما طرح  شیتوانند فرصت رو در رو شدن انسانها را افزا یم نهایها و مانند آن. همه ا یکاربر عیها، توز یهمجوار نطوریهم
 میتقس گر،یکدیبه  نسبتواحدها  یریقرارگ تیفیرا در درون مستتر دارد. به عنوان مثال ک یادیز یاهسکونتگاهها خود متغیر یبند
اثر گذار  یاجتماع یتهایمراودات و فعال میمستق شیتوانند بر افزا یهمه و همه در کنار هم م ییفضا یبند کرهیپالنها و پ یبند

اشاره کرده  یجمع یتهایفعال شیبر افزا ییفضا یبند کرهیپ میبه اثر مستق یکمتر پژوهش هامولفه ها و متغیر نیا انیباشند. از م
 پرداخته شده است.  تهایبر فعال ییفضا یبند کرهیپ می. در پژوهش حاضر به نقش و اثر مستقاست

 

  (1،31،2191)لنگ و مولسکیبرگرفته از   اگرامید. 6 شکل

 از نگارنده ییفضا یبند کرهیبا افزودن پ   

 

                                                           
9 Lang & Moleski 
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 ماخذ: نگارنده. طیانسان و مح انیدر نسبت م ریلیه ییفضا یبند کرهیپ گاهیجا .7 شکل

 

 مورد مطالعه یها یکو یدر نقاط مختلف طرح بند یوندیهمپ زانینحوفضا: م یمدل نظر

ر کند و د یم ینیب شیحرکت انسان در فضاها را پ ،یفضائ بندیکرهینحوفضا، پ یکه در مدل نظر نستیپژوهش ا یاصل هیفرض
حرکت  نیا قتریبه مطالعه دق ازین ،یفرهنگ یتفاوتها لیاما به دل دینما یم یساز هیانسان را در فضاها شب یتعامالت اجتماع جهینت

 جادیمختلف موجب ا یدر جامعه ها یفرهنگ یجامعه محسوس و ملموس است. تفاوتها هر ژهیبا توجه به مختصات و یعیطب
مطرح شده  هیگنجد. بخش اول فرض یخط راست از مبدا به مقصد نم یو بر رو میت مستقحرک رهیشود که در دا یم ییحرکت ها

شامل  وسته،یساختار بهم پ نیشده است.  ا هطرح و ارائ یفضائ یبند کرهیدارد که توسط پ وستهیساختار بهم پ کیبه ارائه  ازین
 وستهیبهم پ تیکل کی ،ییفضا یبند کرهیشوند. پ یگشوده م گریکدیاست که بدون واسطه به  یمسکون طیباز مح یفضاها یتمام

 نیب یفضاها 9هستند. بعنوان مثال در شکل  ریو تفس یقابل بازخوان گریکدیکشد که در نسبت با  یفضاها را به شکل م نیاز
 تیوقعم گر،ید یفضاها نسبت به برخ نیاز ا یرا شکل داده است که برخ وستهیمجموعه به هم پ کینارمک  یساختمانها در کو

 یاست با زبان توپولوژ گریکدیفضاها با  نیا انیدر واقع مطالعه نسبت م ییفضا یبند کرهیدارند. مطالعه پ یتر یمرکز یها
 فضاهاست.  نیا انیخواندن نسبت م یابزار برا کیه گراف ها در واقع یگراف ها. نظر هیزبان نظر ای یاضیر
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 شده در نرم افزار دپت مپ یزسا هینارمک، شب یمسکون یکو ینقشه خط .1 شکل

صورت است، که نرم افزار دپت مپ نقشه  نیهمچون نارمک بد یمسکون طیمح کیباز  یگراف مربوط به فضاها لیتحل ندیفرا
در اتصال همه  یکند. سپس با استفاده از خطوط راست و بلند سع یم افتیدر یمسکون یباز کو یرا به عنوان پالن فضاها یخام

راست در هر فضا  یخطوط محور نیخطوط کوچک حذف و فقط بزرگتر تینها درکند.  یم گریکدیآن پالن به  طیمح ینقاط رو
مجاور است  یفضا ندهیکه نما گریفضا هستند و اگر با خط د کی ندهیخطوط نما نیماند. ا یم یآن فضا باق ندهیبه عنوان نما

در حال شکل گرفتن است. خطوط بلند  ،شوند. اکنون گراف یر گرفته مآن فضاها در نظ انیداشته باشند، به عنوان ارتباط م یتالق
گراف را  یگره ها، شاخه ها نیبه صورت خطوط ارتباط ا ،یآنها با خط کنار یگراف و ارتباط و تالق یبه صورت گره ها ،یمحور

گراف را به صورت  لیاز تحل یکل یشما کیگراف است. دپت مپ، با استفاده از رنگها  لینوبت تحل نیدهند. پس از ا یشکل م
 نیکمتر یدارا یبه آب کیرنگ نزد فیو ط یوندیهمپ نیشتریب یبه قرمز، دارا کیرنگ نزد فیط نجایدهد. در ا یم شینما یصرب

 (. 9)شکل  هستند یوندیهمپ

 

 دپت مپشده در نرم افزار  یساز هیآن، شب رامونیپ یبلوک ساختمان کیهفت حوض نارمک و  دانیم ینقشه خط.1 شکل

 متفاوت است یتا حد یوندیهمپ جیشود، نتا یمجاور هفت حوض محدود م یبلوک مسکون کینارمک به  یکو یمرزها یوقت
شود  یم دهید یمتمرکز شده اند و با آنچه در مدل تجرب یجنوب-یبزرگتر در محور شمال یوندیهمپ ینقاط دارا نجای(. در ا3)شکل 
 یکو یکه مرزها یگذارند. زمان یم یبجا ییفضا یبند کرهیپ لیدر تحل یاضحو ریتاث اسیدارند. مرزها و مق یشتریتطابق ب

در مجاورت هفت حوض  یبلوک مسکون کیکه مرزها به  یبا زمان یوندیهمپ زانیم جیاستوار است، نتا هیاول ینارمک بر مرزها
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است.  رییمحدوده در حال تغ گسترهمرزها و  ریباز تحت تاث یدر فضاها یوندیهمپ زانیدارد. م یشوند تفاوت ملموس یمحدود م
به صورت کامل تحت  یآباد، وقت وسفی یاست. محدوده کو انیقابل ب زیآباد و شهرک غرب ن وسفیموضوع در مورد  نیمشابه هم

 وسفی یدهد که محور اصل یرا از خود نشان م یوندیهمپ نیشتریب یاسدآباد نیجمال الد دیمحور س رد،یگینحوفضا قرار م لیتحل
 دانیو م دجمالیس دانیدر حدفاصل م یبلوک ساختمان کیمطالعه محدود به  یکه مرزها ی(. زمان2شود)شکل  یآباد محسوب م

 هیآن باالتر از بق یوندیهمپ زانیم جهیشود و در نت یدر گراف مربوطه م تیمرکز نیشتریب یدارا نایگردد، محور ابن س یفرهنگ م
 (. 01)شکل  دهد یبه خود اختصاص م رابه قرمز  کینزد فیط تیفضاهاست و در نها

 

 

 آباد وسفی یکو خطی نقشه . 91 شکل
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 یاسدآباد نیجمال الد دیس دانیفرهنگ تا م دانیآباد محدود به م وسفی ینقشه خط  .99 شکل

 زانیت، مکه مرز محدوده کل مجموعه شهرک غرب انتخاب شده اس یمتفاوت است. زمان یدر مورد شهرک غرب تا حد موضوع
حال و نه  یاجتماع یتهایمحور اساسا نه مرکز فعال نیا کهیاست در حال دهی(  به حداکثر خود رس00)شکل  در محور فالمک یوندیهمپ

باشد. در  فاز نخست  ینحو فضا و مدل تجرب یتواند اختالف بارز مدل نظر یموضوع م نی. نفس ادیآ یمجموعه به حساب نم ندهیآ
دارد چرا که در محدوده  یشتریقرابت ب یتجرب جیبه نتا یمدلساز نیا جیشده است. نتا یجزا در دپت مپ مدلسازشهرک غرب به طور م

 ز،یصنعت ن دانیم رامونیشکل گرفته است. در پ یاجتماع مالتها و تعا تیفعال یگلستان، نقطه کانون یمجتمع تجار رامونیباز پ یفضا
است. اما در  زینقاط متما هیاز بق یها به طور محسوس تیفعال زیو ن یتعامالت اجتماع زانی، مبعنوان نقطه اتصال شهرک غرب و شهر تهران

 کهیاست در حال یوندیهمپ زانیبودن م باال یبا رنگ قرمز مشخص شده است که به معنا ن،یمحو خورد یانیم یبخشها زیمدل ن نیا
 ندارد.  یرونق چنداناشاره شده  گریدر آن به مانند دو نقطه د یاجتماع یها تیفعال

 

 و دو و سه شهرک غرب کیمجموعه فاز  ینقشه خط .92 شکل
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 مشاهده قیاز طر یرفتار یهاقرارگاه افتنیپژوهش:  یمدل تجرب

آباد وشهرک  وسفیمورد مطالعه )نارمک،  یبدان اشاره شد در سه کو شتریکه پ یمیمشاهده مستق یبخش روش تجرب نیا در
به  میمورد مطالعه، پژوهشگر به روش مشاهده مستق یمسکون یها یاز کو کیگردد. در هر یون واقع مغرب( در تهران مورد آزم

مشاهدات را ثبت نمود.  نیدر طول روز پرداخت و در طول چهار ماه ا زیمتما یزماندر پنج بازه  یتعامالت اجتماع یثبت رخدادها
 نیشده اند که حرف الت دهیگرد تینقشه تثب یدر رو  نیتحرف ال ینقطه دارا کیبه صورت  یمراودات و تعامالت اجتماع

بدل به  یطیمح یبارکر و روانشناس اتیرخ داده است. مراودات و تعامالت مذکور با استفاده از نظر یاجتماع تینوع فعال شگرینما
مورد  یمسکون یها یاخل کودر د یو متنوع زیمتما یرفتار یهابارکر، قرارگاه اتی. براساس نظردندیگرد یرفتار یهاقرارگاه

 یجدول یهاهاز قرارگا کیهر  یکه در ادامه ارائه خواهد شد. برا دیبه ثبت رس ییدر قالب نقشه ها تیشد و در نها ییمطالعه شناسا
 به ثبت یرفتار یهاهمه قرارگاه تی. در نهادیآن به ثبت رس یهایژگیو و یشد و کد و نوع قرارگاه رفتار هیته 9همانند جدول 

 شد.  عینقشه تجم کی یبررو دهیرس
 یدر فضا گانیهمسا داریذکر کرد: د نگونهیتوان ا یکه در مشاهدات مورد ثبت قرارگرفت را م یتعامالت اجتماع نیاز ا یبرخ 
 ،یجمع یها یرو ادهیپ ،یعصرگاه حاتیتفر ،یجمع یچند نفره، تجمعات چند نفره، ورزشها ایدو نفره  یگفتگو ،یجمع

دهد،  یمتنوع رخ م یکالبد به طور مستمر و در زمانها کیکه در درون  یتیعالبارکر هر ف هیو مطابق بر نظر یجمع ینظرگاهها
مرتبط با آن که در درون آن  یکالبدها ،یها تیشود. لذا همزمان با ثبت فعال یم یمورف با آن کالبد تلق نویس ایهمساخت  یتیفعال

تکرار شوند آن کالبد و آن رفتار به عنوان  یمتنوع یهارخدادها در زمان نیا کهیو در صورترصد شده است  زیرفتارها رخ داده است ن
و دوره  یمنظور، رصد نوع دوره زمان نیا ی.  برارندیگ یقرار م یهمساخت شناخته شده و مورد ثبت و مستند ساز ایمورف  نویس

نقشه ها  یبر رو تهبس یبه صورت خط زین تیقلمرو فعال مد نظر قرار گرفته است. محدوده زیدر فضا ن تیبازگشت فعال یزمان
مد نظر  زیدر آن در حال رخ دادن است ن یاجتماع تیکه آن فعال یا یو رده سن ینوع کنش اجتماع تیمشخص شده است. در نها

 قرار گرفته است. 

 

 در نارمک یرفتار یهاقرارگاه .93 شکل
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 آ-دآبا وسفیدر  یرفتار یهاقرارگاه .94 شکل
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 در شهرک غرب یرفتار یهاقرارگاه .96 شکل

 بحث

 یحرکت-یرفتار یالگوها عینحوه توز

شود  یاستنباط م نگونهیا یرفتار یهانحو فضا و تطابق آن با ثبت مشاهدات قرارگاه یها لیبدست آمده از تحل جیدقت در نتا با
مورد مطالعه دارد.  یمسکون یها یباز کو یفضاها یوندیهمپ زانیبا م یمینسبت مستق یرفتار یهاقرارگاه و پراکنش عیکه توز

 انیرا در م یوندیهمپ زانیم نیشتریبه قرمز قابل مشاهده است. رنگ قرمز ب لیما فیبا ط ها یدر خروج یوندیهمپ زانیم شیافزا
 کتریمتراکم تر و نزد یرفتار یهاقرارگاه عیداده شده اند، پراکنش و توز شیاکه با رنگ قرمز نم ییدهد. در فضاها یفضاها نشان م

است. در  دهیبه حداقل خود رس یوندیهمپ زانیشده اند، م کیدنز یآب یرنگها فیکه به ط ییبه هم شکل گرفته است. در فضاها
نسبت  کیکم شده است. لذا  اریبه نسبت بس زینادر است و تراکم و بسامد آن ن یرفتار یهاقرارگاه یریدست فضاها شکل گ نیا

برقرار است. همزمان  یحرکت-یرفتار یالگوها عیسو و نحوه توز کیاز  یمسکون طیباز مح یفضا یوندیهمپ زانیم انیم میمستق
به لحاظ  تیواقع نیکاسته شده است. ا یها به طرز معنا داراز تراکم و بسامد رخدادن قرارگاه ط،یدر مح یوندیهمپ زانیبا کاهش م

 قابل ارائه و بحث است. زین یکم
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 دهد. یم شیو نحوفضا را نما یقرارگاه رفتار یمولفه ها انیم یارتباط همبستگ ،یینها جینتا .97شکل 

 نتیجه
معاصر  یسه کو ،یمسکون یها طیدر مح یحرکت-یرفتار یالگوها سهیکه محور مباحثات پژوهش حاضر است، مقا یاصل سئوال

 هیاز نظر یندیپاسخ گفته شده است که برآ یا یچارچوب نظر چهیاز در ،یبازشکاف انیسئوال در جر نین است. ادر شهر تهرا
 یمسکون یها یکو ییفضا یبند کرهیمنظور پ نیا یاست. برا گرید یاز سو ارکرب یرفتار یهاقرارگاه هیسو و نظر کینحوفضا از 

از  یدانیجهت برداشت م یمیهمزمان مشاهده مستق گر،ید ی. از سودیخراج گردنحوفضا، است هیمورد مطالعه، مطابق با روش و نظر
منعکس شد. با استفاده از  یمسکون یکو ینقشه ها یرا بر رو یمراودات اجتماع تیو موقع وستیبه وقوع پ یتعامالت اجتماع

قرار گرفت. از انطباق نقشه  اسیرد قنحوفضا مو ینقشه ها با نقشه ها نیآنها ا یو روش حس گرا کیروانشناسان اکولوژ اتینظر
 حاصل شد که:  جهینت نیا یمسکون یکو ییفضا یبند کرهیبدست آمده با پ یها

-قرارگاه عیپراکنش و توز یالگوها انیآزاد، همچون شهرک غرب تطابق م یبا طراح یمسکون یها طیمح ی( در طرح بندکی

 یمعن یهمبستگ یرفتار یهاقرارگاه عیتوز کهییرسد. تا جا یاکثر خود مبه حد ییفضا یبند کرهیپ یوندیهمپ زانیو م یرفتار یها
 زانیشهرک غرب هم م یاریدهد. بعنوان نمونه در پارک شورا یم شینما یوندیهمپ زانیرا در اکثر نقاط نسبت به م یدار

 یبه اوج خود م یرفتار یهااهباالست و هم پراکنش قرارگ اریبس ییفضا یبند کرهیبدست آمده از پ یدر همه نقشه ها یوندیهمپ
 رسد.
 یالگوها انیآباد و نارمک، عدم تطابق م وسفیمنظم و متقاطع همچون  یبا هندسه ها یمسکون یها طیمح یدو( در طرح بند 

 نگونهیتوان ا یعدم تطابق را م نیشود.  ا ینقاط مشاهده م یدر برخ یوندیهمپ زانیو م یرفتار یهاقرارگاه عیپراکنش و توز
 کرد: ریستف

شده است و  یگرید ریحرکت سواره به مس انیجر تیحرکت سواره باعث هدا انیتداخل ها در طول زمان در جر ی( در نقاطالف
فرهنگ  دانیجمال تا م دیس دانیم یمتفاوت کرده است. بعنوان مثال در ضلع جنوب هیاول یرا با طرح بند ریآن مس یوندیهمپ زانیم
 یهاقرارگاه عیپراکنش توز یکمتر است، لکن الگو ناینقطه از محور ابن س نیجمال در ا دیسدر محور  یوندیهپ زانیآباد. م وسفی

 کرده است.  دایآباد است امتداد پ وسفی یجمال که محور اصل دیدر محور س یرفتار
 انیگذار بوده و جر ریتاث یوندیهمپ زانیدر م یتداخل در حرکت سواره به نحو مشابه زیو رسالت ن تیآ ابانی( در تقاطع خب

 مجزا کرده است.  یرفتار یهاقرارگاه عیتوز یحرکت سواره را از الگوها
 یفاصله معن یرفتار یهاقرارگاه عیتوز یبا الگو یوندیهمپ زانیحرکت سواره، م انیدر جر رییبه علت تغ زی( در محور گلبرگ نج
 کرده است. دایپ یدار
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 زانیو م یرفتار یهاقرارگاه عیپراکنش و توز یالگو انیاستنباط کرد، که ارتباط م هنگونیتوان ا یپژوهش، م نیمجموع ا در
مشاهده  یدهند. اندک اختالف ها یم شیرا در اکثر نقاط نما یدار یارتباط معن ،یمسکون طیمح ییفضا یبند کرهیپ یوندیهمپ

محور شده است. به  یوندیهمپ زانیدر م رییث تغحرکت در بافت باع لیاست که در اثر تسه یراتییبعلت مداخالت و تغ زیشده ن
 یاز الگوها یمناسب ریتوان به تفس یم یرفتار یهانحوفضا و قرارگاه یبیترک یسبب از مطالعه و پژوهش با چارچوب نظر نیهم

 . دیرس یمسکون یدر بافت ها یرفتار-یحرکت

 منابع
مصنوع، تجربه  طیمح ییفضا یبند کرهیو پ یشناخت یهایژگیو نی(. روابط ب0329). دیام ،انیسمانچیو ر شهرام ،یمیهیپورد، محمد، بان دهید

 .12-39. (2) 0 ،رانیا یمطالعات معماردر دزفول.  یا

 .31-22، 23، بایز یهنرها(. شناخت کابردی نظریه چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها. 0332ریسمانچیان، امید و بل، سایمون. )

 ( تهران: پرهام نقش.ینسترن محراب ان،یفرشته کرم ،یاکبر یعلمترجم: ). یجمع یها : کاربرد فضاساختمان انیم یزندگ. (9100). ان، یگل

 ،(9)، 91 ،یو شهرساز یمعمار-بایز یهنرها. یشهر یو طراح یدر معمار یافتینحوفضا، ره هینظر یشی(. بازاند0322. )حامد، گلشن یهمدان

93-33. 
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