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چکیده
خانه1های1سنتی1ایرانی1دارای1ویژگی1های1منحصر1به1فردی1هستند1که1کشف1این1ویژگی1ها1تنها1با1بررسی1اطالعات1معماری1
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1. مقدمه
ویژگی1هایی1 دارای1 فضا1 چیدمان1 مؤلفه1های1 از1 یک1 هر1
هستند1که1جایگاه1متمایزی1در1تحلیل1یک1بنای1معماری1و1
یا1محدوده1شهری1دارند1به1نحوی1که1حتی1گاهی1می1توان1
پیچیده1ترین1الگوها1را1با1شناخت1این1مفاهیم1و1عملکردهای1
 Hillier, Leaman, Stansall, &( باز1شناخت1 آن1ها1 اولیه1
Bedford, 1976, p. 147(.1از1مجموع1نتایجی1که1از1بررسی1
این1شاخص1ها1حاصل1می1آید،1می1توان1تجزیه1و1تحلیل1های1
مختلفی1ارائه1نمود1و1در1پی1آن1به1ویژگی1های1مختلف1یک1
 Bahrainy & Taghabon, 2013, pp.( برد1 پی1 محیط1
10-8(.1با1این1حال1تحلیل1ساختار1کالبدی1محیط1به1منظور1
کشف1ویژگی1های1فرهنگی-1اجتماعی1آن1با1استفاده1از1روش1
معموال1ً که1 است1 مواجه1 محدودیت1هایی1 با1 فضا،1 چیدمان1
منجر1به1دستیابی1به1نتایجی1نسبی1می1شود.1به1این1معنی1
استناد1 با1 معموال1ً فضا،1 چیدمان1 به1 مربوط1 ادبیات1 در1 که1
»انتخاب«،1 »پیوند«،1 »عمق«،1 همچون1 شاخص1هایی1 به1
فضایی1 ساختارهای1 تحلیل1 به1 فضا«1 »تفاوت1 و1 »کنترل«1
محیط1پرداخته1می1شود،1این1در1حالی1است1که1پارامترهایی1
چون1»مساحت1فضاها«،1»فاصله1متریک1فضاها«1و1»موقعیت1
جغرافیایی1فضاها«،1در1این1روش1چندان1مورد1توجه1قرار1
نگرفته1است.1به1عنوان1مثال1در1ترسیم1نمودارهای1توجیهی1
استفاده1در1روش1 ابزار1مورد1 به1عنوان1مهم1ترین1 )گراف1ها(1
یک1 با1 ارتباط1 هر1 و1 دایره1 یک1 با1 فضا1 هر1 فضا،1 چیدمان1
نه1دوایر1 این1در1حالی1است1که1 خط1نشان1داده1می1شود.1
نشان1از1مساحت1فضاها1دارند1و1نه1خطوط1پیوند،1فواصل1
تبیین1می1کنند.1همچنین1موقعیت1 را1 بین1فضاها1 متریک1
فضاها1در1ساختار1خانه1نسبت1به1جهات1جغرافیایی1نیز1در1
این1گراف1ها1قابل1استنباط1نیست.1لذا1چنین1به1نظر1می1رسد1
به1 تعیین1کننده1ای1در1شکل1دهی1 نقش1 این1شاخص1ها1 که1
سازمان1فضایی1محیط1معماری1به1ویژه1فضاهای1مسکونی1
دارد.1بر1همین1اساس1هدف1از1انجام1این1پژوهش،1معرفی1
سه1شاخص1»مساحت«،1»فاصله«1و1»موقعیت1جغرافیایی«1
در1تحلیل1ساختار1فضایی1بنا1در1جهت1ارتقاء1میزان1صحت1
نتایج1به1دست1آمده1در1تحلیل1ساختار1فضایی1یک1محیط1
معماری1است.1لذا1پرسش1اصلی1پژوهش1حاضر1به1این1شرح1

قابل1ارائه1است:
-1چگونه1می1توان1از1شاخص1های1غیر1نحوی1در1تحلیل1های1
چیدمان1فضا1استفاده1نمود1و1با1استفاده1از1آن1ها1به1نتایج1

دقیق1تری1از1تحلیل1فضا1دست1یافت؟
1بر1این1اساس1فرضیه1پژوهش1به1این1صورت1قابل1تبیین1

است:
-1به1نظر1می1رسد1با1توجه1به1این1که1شاخص1های1نحوی1در1
روش1چیدمان1فضا،1قابلیت1تحلیل1همه1جانبه1یک1محیط1
به1منظور1 فضا1 سنجش1 مؤلفه1های1 گسترش1 لذا1 ندارند،1 را1
افزایش1اعتبار1تجزیه1و1تحلیل1های1حاصل،1ضروری1است1و1

در1به1دست1آمدن1نتایج1نیز1تأثیرگذار1است.

2. بررسی ادبیات تحقیق 
پیکربندی1 تحلیل1 و1 تجزیه1 معنی1 به1 نحوفضا1 اصطالح1
مدرسه1 در1 معماران1 از1 گروهی1 توسط1 که1 فضاهاست1
مطرح1 لندن1 کالج1 دانشگاه1 در1 بارتلت1 طراحی1 و1 معماری1
بر1 نهان1حاکم1 الگوهای1 یافتن1 و1 شد1و1هدف1آن،1مطالعه1
 Hillier,( بود1 بومی1 سکونتگاه1های1 در1 فضایی1 فرم1های1
p. 152 ,2007(.1این1نظریه1با1مطالعه1پیکربندی1فضاها1و1
انتظام1فضایی1موجود1بین1اجزای1آن،1به1چگونگی1تعامل1آن1
با1ساختارهای1اجتماعی1و1رفتارها1و1فعالیت1های1کاربران1آن1
دست1می1یابد.1ایده1کلی1در1این1نظریه1»امکان1تجزیه1فضا1
به1عناصر1تشکیل1دهنده1و1تحلیل1آن1به1عنوان1شبکه1ای1از1
انتخاب1ها1و1بازخوانی1آن1به1صورت1نقشه1و1گرافیکی1است1
در1 است«.1 فضاها1 این1 انسجام1 و1 روابط1 بیان1کننده1 که1
اینجا1انتظام1فضاها1در1کنار1هم1به1معنی1ارتباطات1درونی1
فضاهاست1که1به1وسیله1مصرف1کننده1آن1مورد1استفاده1قرار1
ارتباطات1فضایی،به1 با1شناخت1 بنابراین1می1توان1 می1گیرد.1
پی1برد1 آن1 از1 استفاده1کنندگان1 میان1 اجتماعی1 روابط1
)Memarian, 1998(.1در1این1روش1تحلیل1ساختار1فضا1با1
نرم1افزار1 و1 توجیهی1 نمودارهای1 شامل1 ابزار1 دو1 از1 استفاده1

انجام1می1گیرد.
فضا،1 نحو1 روش1 در1 فضا1 ساختار1 تحلیل1 ابزارهای1 از1 یکی1
آن1 شکل1گیری1 اساس1 که1 هستند1 توجیهی1 نمودارهای1
برگرفته1از1نظریه1گراف1ها1می1باشد.1با1استفاده1از1این1ابزار،1
می1شود1 ترسیم1 گراف1 یک1 قالب1 در1 محیط1 یک1 ساختار1
که1در1آن1هر1دایره1نماد1یک1فضا1و1هر1خط1نشان1دهنده1
ارتباط1میان1فضاهای1مختلف1آن1است.1با1استفاده1از1این1
نمودارها،1ساختار1و1جانمایی1اجزای1مختلف1پالن1به1صورت1
 Brown & Bellal,( ترجمه1می1شود1 خوانا1 و1 ساده1 بسیار1
امکان1 نمودارها،1 این1 مزیت1های1 دیگر1 از1 2003(.1همچین1
که1 می1باشد1 پالن1 داخل1 در1 ارتباطی1 ویژگی1های1 نمایش1
با1 ارتباط1 در1 نمودارها1 این1 از1 استفاده1 جنبه1 مهم1ترین1

آزمودن1سیرکوالسیون1داخلی1یا1کلی1هر1فضا1است.
ساختار1 تحلیل1 جهت1 استفاده1 مورد1 ابزارهای1 دیگر1 از1
پیکره1بندی1فضایی،1نرم1افزار1دپث1مپ1می1باشد.1این1نرم1افزار1
به1 لندن11 علوم1 آکادمی1 در1 همکارانش1 و1 ترنر1 توسط1 که1
وجود1آمد،1این1امکان1را1در1اختیار1محققان1قرار1می1دهد1که1
با1دقت1بسیار1باالتر1و1با1شاخص1های1بسیار1بیشتر1نسبت1
به1روش1قبل1)نمودارهای1توجیهی(،1امکان1تحلیل1فضا1در1
 Turner &(1همه1مقیاس1های1خرد1و1کالن1را1فراهم1آورد

1.)Pinelo, 2010; Turner, 2007
با1بررسی1متون1و1ادبیات1مربوط1به1حوزه1نحو1فضا1مشاهده1
استفاده1 با1 معرفی1شده1 ابزارهای1 از1 کدام1 هر1 که1 می1شود1
ابزار1 آن1 توسط1 تحلیل1 قابل1 که1 شاخص1هایی1 یکسری1 از1
می1باشد،1به1تحلیل1ساختار1پیکره1بندی1فضایی1می1پردازند.1
این1شاخص1ها1که1اصطالحا1ًتحت1عنوان1شاخص1های1نحوی1
پیوند،1 عمق،1 همچون1 مواری1 شامل1 می1شوند1 شناخته1
انتخاب،1کنترل،1تفاوت1فضا1و1مواری1از1این1دست1می1باشند1
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که1در1ادامه1به1تفصیل1معرفی1می1گردند.1این1در1حالی1است1
که1پژوهش1های1انجام1شده1نشان1می1دهند1که1شاخص1های1
توسط1 این1که1 علی1رغم1 که1 که1 دارند1 وجود1 نیز1 دیگری1
قابل1تحلیل1و1بررسی1نمی1باشند،1 ابزارهای1موجود1نحوی1
از1 پذیری1 استفاده1 میزان1 نیز1 و1 فضا1 اهمیت1 اما1در1درجه1
 Bahrainy & Taghabon, 2013,(1آن1تأثیرگذار1می1باشند
pp. 8-10(.1این1شاخص1ها1در1این1پژوهش1و1موارد1مشابه1
از1 شده1اند.1 معرفی1 غیرنحوی1 شاخص1های1 عنوان1 تحت1
جمله1مهم1ترین1پژوهش1هایی1که1به1این1حوزه1پرداخته1اند،1
می1توان1به1تحقیق1نوریان1و1همکاران1)2013(1اشاره1نمود.1
نقطه1ضعفی1در1 به1وجود1چنین1 اذعان1 با1 در1آن1پژوهش1
یک1 فضایی1 ساختار1 تحلیل1 با1 ارتباط1 در1 نحوی1 ابزارهای1
این1روش1در1 پیکره1بندی،1به1معرفی1روشی1جهت1توسعه1
موقعیت1 یا1 و1 فضا1 مساحت1 همچون1 شاخص1هایی1 تحلیل1
قرارگیری1فضاهای1گوناگون1در1ارتباط1با1جهات1جغرافیایی1
پرداختند.1نتیجه1تحقیق1ایشان،1ارائه1گراف11هایی1بود1که1در1
آن1مساحت1فضاها1و1نیز1موقعیت1فضایی1آن1ها1نسبت1به1
 Nourian, Rezvani,(1جهات1جغرافیایی1مشخص1شده1بود
ضروری1 نیز1 نکته1 این1 ذکر1 البته1 1.)& Sariyildiz, 2013
ارتباط1 است1که1در1پژوهش1مذکور،1محوریت1موضوع1در1
با1مبحث1فرآیند1طراحی1است1و1نگارندگان1در1تالش1برای1
ارائه1گزینه1های1مناسب1تر1جهت1طراحی1یک1پالن1بودند1و1
در1همین1ارتباط1از1ابزارهایی1چون1نرم1افزار1گراس1هاپر1و1
مواردی1از1این1دست1نیز1بهره1بردند.1با1این1حال1پژوهش1
این1روش1در1تحلیل1 به1نوعی1سعی1در1توسعه1 نیز1 حاضر1
سبب1 امر1 این1 و1 دارد1 موجود1 بنای1 یک1 فضایی1 ساختار1
توجه1 با1 است.1 شده1 مشابه1 تحقیقات1 به1 نسبت1 آن1 تمایز1
نحوی1 به1معرفی1شاخص1های1 ادامه1 در1 توضیحات1 این1 به1
پژوهش1 این1 در1 استفاده1 مورد1 نحوی1 غیر1 شاخص1های1 و1

پرداخته1می1شود.1
2-1- شاخص های نحوی2

به1منظور1تبیین1تکنیک1نحو1فضا1نیاز1به1تشریح1شاخص1ها1
آن1است.1این1نظریه1با1ابزارهای1کمی1و1کیفی1آن1تعریف1
می1شود1که1هر1یک1خاصیت1خودرا1جهت1تحلیل1پیکره1بندی1

فضا1دارند.1درزیر1به1این1موارد1اشاره1می1شود:
2-1-1- عمق 

شاخص1عمق1از1جمله1مفاهیمی1است1که1در1روش1چیدمان1
فضا1مورد1بررسی1قرار1می1گیرد.1با1استفاده1از1این1شاخص،1
میزان1خصوصی1بودن1و1یا1عمومی1بودن1هر1یک1از1فضاها1
و1همچنین1میزان1خلوت1در1انواع1فضاها1و1حریم1آن1ها1به1
خصوص1در1فضاهایی1مانند1خانه1های1سنتی1-که1بحث1حریم1
خصوصی1و1عمومی1از1جایگاه1ویژه1ای1برخوردار1است-1قابل1
میزان1عمق1 )هرچه1 1.)Penn, 2001, p. 32( است1 بررسی1
است(.1 بیشتر1 نیز1 فضایی1 میزان1خلوت1 باشد،1 بیشتر1 فضا1
در1واقع1با1توجه1به1ویژگی1نمودارهای1توجیهی1که1میزان1
تاحدود1 می1توان1 می1کند،1 تعیین1 را1 فضاها1 بودن1 عمیق1

 Hillier,( را1پیش1بینی1کرد1 از1فضا1 استفاده1 زیادی1میزان1
1.)2007, p. 226

2-1-2- پیوند
مختلف1 فضاهای1 میان1 ارتباط1 تعداد1 معرف1 شاخص1 این1
استخراج1 قابل1 هم1پیوندی1 مفهوم1 شاخص،1 این1 از1 است.1
است.1این1مفهوم1تعیین1کننده1میزان1عبور1از1فضا1است؛1به1
این1معنی1که1طبق1تعاریف1چیدمان1فضا،1هر1چه1میزان1هم1
پیوندی1)یا1روش1های1دسترسی1به1بنا(1بیشتر1باشد1احتمال1
 Hillier, 2007, p.( می1یابد1 افزایش1 نیز1 فضا1 از1 استفاده1
04(.1البته1این1میزان1استفاده1بسته1به1تجزیه1و1تحلیل1های1
متریک1نیز1می1باشد1که1به1وسیله1نمودارهای1توجیهی1قابل1

.)Hillier, 2001, 02: p. 24(13بررسی1نیست
2-1-3- انتخاب 

کاربر1 برای1 که1 است1 مسیرهایی1 تعداد1 بیان1گر1 انتخاب1
نظر1 مورد1 مقصد1 به1 نسبت1 و1 دارند14 متفاوتی1 ارزش1های1
او1دارای1جایگاه1متفاوتی1هستند.1در1نتیجه1کاربر1احتماال1ً
انتخاب1 مقصدش1 به1 رسیدن1 برای1 را1 مسیر1 کوتاه1ترین1
 Charalambous,(1)خواهد1کرد1)در1صورت1آشنایی1با1مسیر
p. 58 ,2012(.1در1واقع1یک1فضا1وقتی1دارای1میزان1باالیی1
انتخابی1است1که1تعداد1زیادی1از1کوتاه1ترین1 از1مسیرهای1
مسیرهای1ارتباط1دهنده1از1آن1عبور1کند)ارزش1باال1فضایی1
 Klarqvist, 1993, p. 12;( فضا(1 با1 زیاد1 ادغام1 دلیل1 به1

.)Charalambous, 2012, p. 58

2-1-4- کنترل 
از1 که1 فضاهایی1 تعداد1 واسطه1 به1 فضا1 هر1 کنترل1 میزان1
قابل1 می1باشد،1 متصل1 آن1 به1 ارتباطی1 مسیرهای1 طریق1
 Manum, Rusten, & Benze, 2005, p. 97:(1بررسی1است
دارای1 مشخص1 نقطه1ای1 نسبت1 به1 نقطه1 یک1 چه1 هر1 1.)2
تعداد1انتخاب1کمتری1باشد،1میزان1کنترل1برآن1کمتر1است1
تفکیک1فضایی1 نتیجه1میزان1 )Jiang, 2002, p. 298(1در1
آن1بخش1از1فضا1به1نسبت1قسمت1های1دیگر1بیشتر1است.

2-1-5- تفاوت فضا
میزان1 یا1 درجه1 از1 استفاده1 با1 فضا1 تفاوت1 عامل1 بررسی1
به1فضاهای1دیگر1مشخص1می1شود.1 پیوند1هر1فضا1نسبت1
نمودار1 به1 توجه1 با1 فضا1 یک1 پیوند(1 )تعداد1 پیوند1 درجه1
توجیهی1آن،1عمق1نسبی1فضا1در1رابطه1با1سایر1فضاها1در1
یک1ساختار1فضایی1است1و1نشان1دهنده1میزان1نفوذپذیری1
 Mostafa & Hassan,(1در1پیکربندی1از1لحاظ1کمی1است
p. 452 ,2013(.1بررسی1های1انجام1شده1نشان1می1دهد1که1
مقادیر1پیوند1تاحدود1بسیار1زیادی،1پیش1بینی1کننده1میزان1
استفاده1از1فضا1است1)پیوند1کمتر1احتمال1استفاده1کمتر1و1
پیوند1بیشتر1احتمال1استفاده1بیشتر1از1فضا(.1نقطه1قوت1یا1
ضعف1این1نابرابری1بین1مقادیر1پیوند،1بیان1کننده1درجات1
اهمیت1فرهنگی1مقرر1شده1در1ادغام1)پیوند(1یا1تفکیک1و1
جداسازی1است؛1به1این1معنی1که1قوت1آن1)مقادیر1پایین(1
بیانگر1حداکثر1ادغام1و1ضعف1آن1)مقادیر1باال(1نشان1دهنده1
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 Hillier, Hanson, & Graham,( است1 تفکیک1 حداکثر1
p. 365 ,1986(.1در1رابطه1زیر1عامل1تفاوت1فضا1مورد1بررسی1

قرار1می1گیرد:
)1(

در1رابطه1فوق1مقدار1H1عامل1تفاوت1فضا1به1صورت1نسبی1
برای1فضاهای1a،1b،1c1و1غیره1است.1مقادیرالتین1یاد1شده،1
خود1معرف1تعداد1پیوندهای1مرتبط1با1هر1کدام1از1فضاهای1
1a,b,cو1غیره1است1و11t1مجموع1کلیه1پیوندهای1فضاهای1

مورد1نظر1است1که1عبارت1انداز:1
t = Σ (a + b + c)                    1)2(

2-2- شاخص های غیر نحوی
که1 را1 مواردی1 آمده،1 به1دست1 نتایج1 تدقیق1 منظور1 به1
آن1ها1 تبیین1 به1 مستقیم1 به1طور1 نحوی1 شاخص1های1
نمی1پردازد،1به1آن1ها1در1زیر1اشاره1شده1است.1این1شاخص1ها1

شامل،1مساحت،1فاصله1و1موقعیت1جغرافیایی1هستند.

2-2-1- مساحت
1مؤلفه1مساحت1از1جمله1شاخص1هایی1است1که1در1ترسیم1
در1 ندارد؛1 جایگاهی1 توجیهی1 نمودارهای1 فعلی1 تحلیل1 و1
حالی1که1این1احتمال1وجود1دارد1که1به1طور1مثال1دو1فضا1
که1در1نمودار1توجیهی1دارای1جایگاه1های1مشابهی1هستند1
به1دلیل1 به1لحاظ1کاربری1یکسان1می1باشند،1ولی1 و1حتی1
داشتن1ابعاد1مختلف،1به1لحاظ1روابط1فرهنگی1و1اجتماعی1
 Memarian, 2010,(1داخلی1فضا1جایگاه1متفاوتی1پیدا1کرده
p. 412(1و1در1نتیجه1به1لحاظ1»ارزش1فضایی«1متمایز1از1
یکدیگر1باشندTurner, 2007, p. 24(1(.1البته1هم1اکنون1در1
آکادمی1علوم1لندن1و1چند1مرکز1پژوهشی1دیگر،1تحقیقاتی1
برخی1ویژگی1های1 و1 این1شاخص1 نمودن1 اضافه1 به1منظور1
Nouri-( 5 تدیگر1به1نمودارهای1توجیهی1در1حال1انجام1اس
 an, Rezvani, & Sariyildiz, 2013, p. 48 Hillier, 2007,
در1 شده،1 ذکر1 نکات1 به1 توجه1 با1 پس1 1.)1 )شکل1 1)p. 79
محاسبه1 جداگانه1 طور1 به1 مساحت1 شاخص1 پژوهش1 این1
نتایج1 با1 ترکیب1 در1 کلی1 صورت1 به1 آن1 نتایج1 و1 می1گردد1
قرار1 ارزیابی1 مورد1 نحوی1 شاخص1های1 بررسی1 از1 حاصل1

خواهد1گرفت.

شکل 1: نمونه ای از نمودارهای توجیهی که شاخص مساحت به وسیله تغییر اندازه حباب های نمودار به آن اضافه شده

 
           )Nourian, Rezvani, & Sariyildiz, 2013, 048: p.11(

2-2-2- فاصله
از1دیگر1محدودیت1های1نمودارهای1توجیهی،1یکسان1پنداری1
موقعیت1فضاهایی1است1که1در1یک1عمق1قرار1دارند.1این1در1
موقعیت1های1 در1 مذکور1 فضاهای1 چنانچه1 که1 است1 حالی1
گوناگونی1نسبت1به1فضای1ریشه1قرار1داشته1باشند،1دارای1
ارزش1های1متفاوتی1خواهند1بود.1به1عالوه1شعاع1عملکردی1
مؤثر1هر1فضا1نیز1با1تغییر1فاصله1تغییر1می1کند؛1حتی1اگر1
 Dalton, 2007,( باشند1 داشته1 قرار1 عمق1 یک1 در1 فضاها1
p.89(.1به1عنوان1مثال1هر1چه1میزان1عمق1فضا1بیشتر1باشد،1
این1 با1 اما1 افزایش1می1یابد؛1 نیز1 درجه1خصوصی1بودن1فضا1
حال،1فضاهایی1که1در1میان1فضاهایی1که1در1بیشترین1عمق1
نسبت1به1فضای1ریشه1قرار1گرفته1اند،1باز1هم1فضایی1وجود1
دارد1که1نسبت1به1سایر1فضاهای1هم1عمق1خود،1از1میزان1

مسافت1 میزان1 لحاظ1 به1 و1 است1 برخوردار1 باالتری1 خلوت1
طی1شده1از1ورودی،1دارای1طول1سفر1بیشتری1باشند1)شکل1
Stahle, Marcus, & Karlstrom, 2007, p. 39(1)2(.1در1
کاربری1هایی1مانند1خانه،1معموال1ًفضاهایی1که1دارای1طول1
به1عنوان1 هستند،1 ورودی1 فضای1 به1 نسبت1 کمتری1 سفر1
فضاهای1عمومی1شناخته1می1شوند1و1سایر1بخش1هایی1که1
در1عمق1بیشتری1نسبت1به1فضای1ورودی1قرار1دارند1و1از1
خانه1 خصوصی1 فضای1 برخورداند،1 باالتری1 خلوت1 میزان1
در1 پژوهش1 این1 در1 اساس1 بر1همین1 را1تشکیل1می1دهند.1
بررسی1نمونه1های1موردی،1فضای1ورودی1به1عنوان1مبدأ1در1
نظر1گرفته1شده1و1فاصله1بقیه1فضاها1از1این1قسمت1سنجیده1
می1شود1و1لذا1معیار1سنجش1این1شاخص،1فاصله1مرکز1ثقل1

یک1فضا1تا1ورودی1بنا1می1باشد.



115
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

امکان سنجی توسعه مؤلفه های چیدمان فضا در تحلیل خانه های سنتی

شامره صفحه مقاله: 111-124
13

99
ن
ستا

تاب
.3

ه1
مار

ش


شکل 2: نمودار توجیهی و پالن  بخشی از یک خانه

 
این1که1دو1فضای13به1لحاظ1موقعیت1عمقی1و1 به1 با1توجه1
تعداد1پیوند1ها1در1نمودار1توجیهی1در1یک1جایگاه1هستند،1
قرار1 فضاها1 ثقل1 مرکز1 را1 فاصله1 اندازه1گیری1 معیار1 اگر1 اما1
دهیم،1مشاهده1می1شود1که1این1دو1فضا1فاصله1های1متفاوتی1

نسبت1به1فضای1ماقبل1خود1دارند.
2-2-3- موقعیت جغرافیایی

محیط1 یک1 فضایی1 سازمان1 نوع1 بر1 که1 عواملی1 جمله1 از1
تأثیرگذار1است،1شرایط1اقلیمی1حاکم1بر1آن1محیط1است.1به1
این1معنی1که1این1عامل1باعث1استقرار1فضاها1در1جبهه1های1

مختلف1بنا1می1شود.1با1این1حال1نمودارهای1توجیهی1در1روش1
نحو1فضا،1قادر1به1تفکیک1و1یا1تحلیل1موقعیت1جغرافیایی1
فضاها1در1ساختار1بنا1نمی1باشد.1به1عنوان1مثال1این1احتمال1
وجود1دارد1که1برای1یک1سری1فضاها1که1به1لحاظ1اقلیمی1
متفاوت1از1یکدیگر1می1باشند،1نمودارهای1توجیهی1یکسانی1
مختلفی،1 پژوهش1های1 در1 البته1 1.)3 )شکل1 شود1 ترسیم1
سعی1در1گنجاندن1موضوع1جغرافیا1در1فرآیند1تحلیلی1نحو1
فضا1شده1است1که1به1گفته1خود1محقیقین1این1امر1هنوز1در1

مراحل1ابتدایی1قرار1دارد1)شکل41(.

شکل 3: یک مثال ساده از تشابه نمودارهای توجیهی و تفاوت بناها در نوع اقلیم

 
           )Memarian, 2010(

شکل 4: گنجاندن جهت های جغرافیایی در فرآیند تحلیل فضایی در راستای تبیین روند طراحی فضا 

 
           )Nourian, Rezvani, & Sariyildiz, 2013, 048: p.11(
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3. روش تحقیق
همان1گونه1که1پیش1از1این1عنوان1شد،1این1پژوهش1در1پی1
تحلیل1سه1متغیر1»مساحت1فضاها«،1»فاصله1متریک1فضاها«1
شاخص1های1 به1عنوان1 فضاها«1 جغرافیایی1 »موقعیت1 و1
غیرنحوی1در1کنار1شاخص1های1نحوی1در1نظریه1چیدمان1
فضا1است1تا1به11این1وسیله1عالوه1بر1توسعه1این1روش،1امکان1
تحلیل1فضاهای1مختلف1با1ویژگی1های1فضایی1متفاوت1را1در1
یک1ساختار1فضایی1فراهم1آورد.1بر1این1اساس1پس1از1معرفی1
تحقیق،1 ادبیات1 در1 غیرنحوی1 و1 نحوی1 شاخص1های1 کلیه1
به1ارزیابی1این1شاخص1ها1در1نمونه1هایی1مسکونی1پرداخته1
می1شود.1این1شاخص1ها11در1چهار1خانه1سنتی1که1دو1مورد1
در1شهر1یزد1و1دو1مورد1در1شهر1اصفهان1واقع1شده1اند،1مورد1
شامل1 انتخابی1 خانه1های1 می1گیرند.1 قرار1 تحلیل1 و1 بررسی1
خانه1های1یک1حیاطه1و1دو1حیاطه1می1باشند1و1علت1انتخاب1
تفاوت1در1ساختار1فضایی1خانه1ها1 نیز،1وجود1 این1دو1شهر1
در1این1دو1شهر1می1باشد.1علی1رغم1وجود1تشابه1در1ساختار1
نحوی1خانه1های1مورد1بررسی،1از1نظر1ویژگی1های1کالبدی،1
هر1کدام1دارای1ویژگی1های1خاص1و1منحصر1به1فردی1بودند1
که1این1امر1منجر1به1انتخاب1آن1ها1به1عنوان1نمونه1های1مورد1

بررسی1در1این1پژوهش1بود1)جدول11(.1

همان1طور1که1پیش1از1این1نیز1توضیح1داده1شد،1به1منظور1
در1 ابتدا1 پژوهش،1 این1 در1 شده1 یاد1 نمونه1های1 ارزیابی1
»پیوند«،1 »عمق«،1 همچون1 شاخص1هایی1 نحوی،1 بخش1
»انتخاب«،1»کنترل«1و1»تفاوت1فضا«1به1وسیله1گراف1هایی1
تحلیل1 مورد1 می1باشند،1 مدنظر1 خانه1های1 از1 مستخرج1 که1
یافته1های1تحلیل1 قرار1می1گیرند1و1سپس1به1منظر1تدقیق1
جهت1بررسی1کیفیت1چیدمان1فضایی1در1بخش1غیرنحوی،1
فضایی«1 »موقعیت1 و1 »فاصله«1 »مساحت«،1 شاخص1 سه1
شاخص1های1 بخش1 در1 می1گیرند.1 قرار1 بررسی1 مورد1
نحوی،1به1منظور1سنجش1شاخص1های1»عمق«،1»پیوند«،1
»انتخاب«1و1»کنترل«1از1روش1کیفی1و1به1منظور1سنجش1
عامل1»تفاوت1فضا«1از1روش1کمی1استفاده1شده1است.1در1
و1 »فاصله«1 »مساحت«،1 شاخص1های1 سنجش1 با1 ارتباط1
از1ترکیب1در1روش1کمی1و1کیفی1 نیز1 »موقعیت1فضایی«1
مؤلفه1های1 با1 رابطه1 در1 است1)شکل51(.1 گرفته1شده1 بهره1
نحوی1ابزار1سنجش1داده1ها،1نموارهای1توجیهی1خواهد1بود1
مشاهدات1 شیوه1 از1 غیرنحوی،1 مؤلفه1های1 با1 ارتباط1 در1 و1
است.1 بهره1گرفته1شده1 تحلیل1فضایی1 راستای1 عینی،1در1
این1پژوهش1در1قالب1یک1پژوهش1توصیفی-1تحلیلی1است1
اسنادی،1 به1صورت1 آن1 در1 اطالعات1 گردآوردی1 که1شیوه1

کتابخانه1ای1و1اینترنتی1می1باشد.1

شکل 5: فرآیند پژوهش

 

4. بحث و تحلیل داده ها
مورد1 مؤلفه1های1 توسعه1 امکان1سنجی1 آزمون1 منظور1 به1
بررسی1در1تحلیل1فضا،1چهار1خانه1در1شهر1یزد1و1اصفهان1
و1 )مشکاتیان1 یزد1 در1 خانه1 دو1 گرفت.1 قرار1 بررسی1 مورد1
و1 اعتکاف1زاده1 و1 )مصورالملکی1 اصفهان1 در1 دو1 و1 گرامی(1

شریف(16به1عنوان1موردهای1مطالعاتی1انتخاب1شدند.1پس1از1
انتخاب1نمونه1های1موردی،1در1گام1نخست1گراف1یا1نمودار1
توجیهی1هر1کدام1از1خانه1ها1با1در1نظر1گرفتن1فضای1ورودی1
و1 کمی1 تحلیل1های1 و1 شد1 ترسیم1 ریشه17 فضای1 به1عنوان1
کیفی1مبتنی1بر1شاخص1های1نحوی1آن1استخراج1شد.1در1
گام1دوم1تحلیل1های1حاصل1از1بررسی1»مساحت«،1»فاصله«1
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به1 مربوط1 جداول1 همچنین1 و1 جغرافیایی«1 »جهت1های1 و1
آن1ها1تهیه1شد1و1در1نهایت1مجموع1نتایج1حاصله1در1تحلیل1

فضایی-1تطبیقی1مورد1ارزیابی1قرار1گرفت.

جدول 1: پالن چهار خانه مورد مطالعه

  

خانه مشکاتیان )یزد( 
)Hajghasemi, 2004, p. 201(

خانه گرامی )یزد( 
)Hajghasemi, 2004, p. 220(

 

 

خانه مصورالملکی )اصفهان(
)Hajghasemi, 1998, p. 52(

خانه اعتکاف زاده و شریف )اصفهان( 
)Hajghasemi, 1998, p. 102(

جدول 2: نمودار توجیهی چهار خانه مورد مطالعه

 

خانه گرامی )یزد( خانه مشکاتیان )یزد( 

خانه اعتکاف زاده و شریف )اصفهان( خانه مصورالملکی )اصفهان(
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مساحت1 میانگین1 توحیهی،1 نمودارهای1 استخراج1 از1 پس1
کاربری1های1مختلف1در1خانه1و1نیز1درصد1آن1ها1به1مساحت1
13 جدول1 قالب1 در1 آن1 نتایج1 که1 شد1 استخراج1 خانه1 کل1
فاصله1 میانگین1 1،4 جدول1 در1 همچنین1 است.1 شده1 ارائه1

به1تفکیک1 بنا1 تا1ورودی1اصلی1 از1فضاها1 ورودی1هر1کدام1
برای1هرکدام1از1خانه1های1مورد1بررسی1در1پژوهش،1نمایش1

داده1شده1است8.

m2 جدول 3: »میانگین مساحت و درصد نسبت به کل بنا« انواع فضاها در چهار خانه مورد بررسی به

نام فضا

خانه

م 
سی

 تق
ای

فض
 و 

دی
رو

و و
هر

را
)2

(

 )3
ی )

صل
ط ا

حیا

 )4
( )

ت
لو

)خ
ی 

رع
ط ف

حیا

 )2
3(

ی 
مول

مع
ق 

اتا

 )2
1( 

الر
 تا

 یا
سی

 ار
اق

ات

 )7
،8

،9
ن )

یوا
ا

 )1
8(

ی 
در

ج 
پن

 )1
7(

ی 
در

سه 

 )1
6(

ی 
در

دو 

 )2
5(

یر 
دگ

با

 )1
2(

ن 
شی

ه ن
شا

 )2
8(

ار 
انب

 و 
بخ

مط

ه( 
یر

، غ
24

،2
2،

27
ر )

سای

خانه گرامی 
 )m241.9-23.3-30.362.56848.735.1-61.9315)میانگین به-

درصد نسبت به 
41.8%5.1%-0.9%-5.7%2%2.8%7.6%6.1%-25.5%12.5%کل بنا

خانه مشکاتیان 
 )m235.2-31.2-27.532.321.3-11.1245.460.717.8)میانگین به-

درصد نسبت به 
60.3%6.3%-2.8%-9.5%2.9%4.9%-7.9%5.4%21.9%2%کل بنا

خانه اعتکاف زاده 
و شریف 

 )m2میانگین به(
37.7245.1-16.624.17.4-15.5--8.121.8-

درصد نسبت به 
29.8%4.2%0.5%--4%-2.4%9.4 %10.7%-31.7%7.3%کل بنا

خانه 
مصورالملکی  

 )m2میانگین به(
11205.421.911.325.63.4--14.212.58.227.7-

درصد نسبت به 
50.3%3.1%1.8%1.4%3.2%-- 0.8%11.5%3.8%2.5%23%1.2%کل بنا

m جدول 4: »فاصله« انواع فضاها از ورودی در چهار خانه مورد بررسی به

نام فضا

خانه

م 
سی

 تق
ای

فض
 و 

دی
رو

و و
هر

را
)2

(

 )3
ی )

صل
ط ا

حیا

 )4
( )

ت
لو

)خ
ی 

رع
ط ف

حیا

 )2
3(

ی 
مول

مع
ق 

اتا

 )2
1( 

الر
 تا

 یا
سی

 ار
اق

ات

 )7
،8

،9
ن )

یوا
ا

 )1
8(

ی 
در

ج 
پن

 )1
7(

ی 
در

سه 

 )1
6(

ی 
در

دو 

 )2
5(

یر 
دگ

با

 )1
2(

ن 
شی

ه ن
شا

 )2
8(

ار 
انب

 و 
بخ

مط

83.4-66.7-4554.262.131.841.8-28.336.7خانه گرامی 
45.35-53.5-27.340.541.6-26.76.721.7-خانه مشکاتیان 

خانه اعتکاف زاده و 
42.547.6--37.2-45.945.550.5-27.434.1شریف 

41.331.152.839.427.7-19.429.241.954.133.627.2خانه مصورالملکی   
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در1ادامه1موقعیت1جغرافیایی1هر1کدام1از1فضاها1در1ساختار1
کلی1بنا1برای1هر1کدام1از1چهارخانه1نمونه1موردی1استخراج1
می1شود1که1نتایج1آن1در1قالب1جدول151ارائه1شده1است.1در1
عنوان1 با1 جغرافیایی1 اصلی1 جهت1های1 عنوان1 جدول،1 این1

خودشان1و1به1دلیل1کمبود1فضا1در1جدول1ارائه1شده،1جهت1
با1 غربی1 عنوان1شمال1 اصطالح1)ش.ش(،1 با1 شمال1شرقی1
و1 )ج.ش(1 عنوان1 با1 شرقی1 جنوب1 عنوان1 )ش.غ(،1 عنوان1

عنوان1جنوب1غربی1با1عنوان1)ج.غ(1ارائه1شده1است.

جدول 5: »جهت های جغرافیایی« انواع فضاها از ورودی در چهار خانه مورد بررسی

نام فضا

خانه

م 
سی

 تق
ای

فض
 و 

دی
رو

و و
هر

را
)2

(

 )3
ی )

صل
ط ا

حیا

 )4
( )

ت
لو

)خ
ی 

رع
ط ف

حیا

 )2
3(

ی 
مول

مع
ق 

اتا

 )2
1( 

الر
 تا

 یا
سی

 ار
اق

ات

 )7
،8

،9
ن )

یوا
ا

 )1
8(

ی 
در

ج 
پن

 )1
7(

ی 
در

سه 

 )1
6(

ی 
در

دو 

 )2
5(

یر 
دگ

با

 )1
2(

ن 
شی

اه ن
ش

 )2
8(

ار 
انب

 و 
بخ

مط

خانه گرامی، 
موقعیت )جهت( 

جغرافیایی
1ش.غ1بهش.غ

ج.ش
-

ج.ش
ج.ش
ش.غ
شمال

ش.غ
ج.ش
ش.شج.غجنوب

غرب
شمال
ش.غ
ج.ش

-ج.غ-

ج.ش
ج.ش
جنوب
ش.غ

خانه مشکاتیان، 
موقعیت )جهت( 

جغرافیایی 

جنوب
ش-1غ

1ج.غ1به
-ش.ش

1ج.غ1به
ش.ش

ج.غ
ج.غ
ج.ش
ج.ش
ج.ش

-
ج.ش
ش.غج.غ

ش.غ
شمال
ش.ش
شرق

-شمال-
غرب
ش.غ

خانه اعتکاف زاده 
و شریف، موقعیت 
)جهت( جغرافیایی

ج.ش
1ش.ش
شرق

شمالی-
-جنوبی

جنوب
ش.غ
ج.غ

ش.ش
ج.ش
شمال

1شرق
ش.غ
غرب
شمال
جنوب

جنوب
غرب
شرق
شمال

-

غرب
ش.ش
شمال--شرق

جنوب
غرب

خانه مصورالملکی، 
موقعیت )جهت( 

جغرافیایی   
غربی-ش.غ

شرقی
غربی-
شرقی

جنوب
ج.ش

شرق
غرب
شمال
جنوب

ج.غ
-ش.غ

جنوب
شمال

جنوب
-شمال

شرق
ج.غغرب

4-1- تحلیل شاخص های نحوی 
در1بررسی1انواع1شاخص1های1نحوی،1به1معرفی1چهار1مؤلفه1
از1 نتایج1حاصل1 کیفی1و1یک1شاخص1کمی1پرداخته1شد.1
این1مؤلفه1ها1در1چهار1خانه1معرفی1شده،1به1شرح1 بررسی1

زیر1است:
4-1-1- عمق:1همان1طور1که1پیش1از1این1نیز1مطرح1شد،1
کیفی1 شاخصی1های1 مجموعه1 زیر1 به1عنوان1 عمق1 عامل1
این1 در1 بررسی1 مورد1 خانه1 چهار1 هر1 می1شود.1 ارزیابی1
پژوهش-1با1وجود1داشتن1پالن1هایی1متمایز1از1هم-1دارای1
16مرحله1عمق1هستند.1به1این1معنی1که1عمیق1ترین1فضای1
تمامی1این1چهار1خانه،1در1عمق1161قرار1دارد.1فضای1مطبخ1
)فضای281(1در1عمیق1ترین1قسمت1این1خانه1ها1قرار1گرفته1
است1)عمق151و6(.1به1نظر1می1رسد1قرار1دادن1در1این1عمق،1
با1توجه1به1این1که1بانوان1مدت1زمان1قابل1توجهی1از1روز1را1
در1آن1سپری1می1کردند،1نشان1از1اهمیت1موضوع1محرمیت1
و1میزان1خلوت1قابل1توجه1در1این1فضاها1است.1در1دو1خانه11
موردنظر1در1شهر1اصفهان،1فضای1حیاط1اصلی1)فضای31(1

)حیاطی1که1تعداد1فضاهای1بیشتری1دور1آن1قرار1دارند1یا1به1
عبارتی،1دارای1تعداد1پیوند1بیشتری1به1نسبت1حیاط1دیگر1
است(1در1عمق131قرا1دارد.1این1در1حالی1است1که1در1دو1
خانه1مورد1بررسی1در1شهر1یزد،1یکی1از1دو1حیاط1در1عمق141
قرار1گرفته1است.1همچنین1در1نمونه1های1دو1حیاطه،1حیاط1
قرار1 بیرونی1 حیاط1 به1 نسبت1 بیشتری1 عمق1 در1 اندرونی1
فضای1 قرارگیری1 که1 نظر1می1رسد1 به1 است.1چنین1 گرفته1
این1 میانی1 عمق1 در1 توزیع1کننده1 فضای1 به1عنوان1 حیاط1
پالن1ها،1نشان1از1اهمیت1عملکردی1و1اقلیمی1این1فضا1دارد.1
میزان1 کیفی،1 شاخص1های1 دیگر1 از1 هم پیوندی:1  -2-1-4
هم1پیوندی1است1که1در1این1پژوهش1در1تحلیل1های1فضایی1
به1آن1پرداخته1شد.1با1بررسی1نمودارهای1توجیهی1می1توان1
فضای1 به1 متعلق1 هم1پیوندی،1 میزان1 باالترین1 که1 دریافت1
نوع1 به1 توجه1 با1 که1 می1باشد1 فضا(1 )عمومی1ترین1 حیاط1
عملکرد1آن1)توزیع1فضایی(،1این1موضوع1قابل1توجیه1است.1
مانند1 فضایی1 به1 متعلق1 پیوند1 میزان1 کم1ترین1 همچنین1
میزان1 باالترین1 دارای1 که1 است1 23و21(1 )فضای1 اتاق1ها1
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خلوت1می1باشند1و1متعلق1به1بخش1اندرونی1خانه1هستند.1
نکته1قابل1توجه1در1این1است1که1با1وجود1تعداد1پیوندهای1
زیاد1میان1فضاها1و1همچنین1وجود1سیرکوالسیون1گردشی1
موضوع1 کماکان1 آن1ها،1 میان1 باال(1 فضایی1 )ارتباط1 قوی1
خلوت1و1محرمیت1در1فضاها1حفظ1شده1است1که1این1امر1

نشان1از1میزان1انعطاف1پذیری1باالی1این1خانه1ها1دارد.1111
شیوه1 به1 نیز1 انتخاب1 شاخص1 ارزیابی1 انتخاب:1  -3-1-4
کیفی1صورت1گرفته1است.1همان1طور1که1پیش1از1این1نیز1
عنوان1شد،1هرچه1میزان1پیوندها1در1یک1فضا1بیشتر1باشد،1
باالتری1می1باشد.1در1تحلیل1 انتخاب1 تعداد1 آن1فضا1دارای1
فضای1 حاضر،1 پژوهش1 در1 بررسی1 مورد1 خانه1های1 فضایی1
حیاط1به1عنوان1بخشی1از1بنا1که1در1مرکز1واقع1شده1است،1
فضاها1 از1 برخی1 به1 رسیدن1 برای1 مسیر1 کوتاه1ترین1 دارای1
انتخاب1 یا1همان1 باالترین1میزان1استفاده1 نتیجه1 است.1در1
فراهم1 خود1 کاربران1 برای1 را1 مقصد1 به1 رسیدن1 منظور1 به1
به1صورت1 فاصله1 بررسی1 قسمت1 در1 موضوع1 )این1 می1آورد1
مطرح1 مباحث1 به1 توجه1 با1 شد(.1 خواهد1 بیان1 نیز1 کمی1
شده،1به1نظر1می1رسد1عالوه1بر1بحث1اقلیمی،1حیاط1موجب1

تسهیل1در1حرکت1و1عملکرد1خانه1نیز1می1شود.1111
4-1-4- کنترل:1عامل1کنترل1فضاها،1به1عنوان1یکی1دیگر1از1
شاخص1های1کیفی،1به1بررسی1میزان1دسترسی1به1یک1فضا1

می1پردازد1که1هر1چه1مقدار1آن1کمتر1باشد،1میزان1کنترل1
بر1آن1فضا1کمتر1می1شود1و1تفکیک1فضایی1آن1فضا1افزایش1
می1یابد.1با1بررسی1نمودارهای1توجیهی1مربوط1به1خانه1های1
بیشتر1 که1 دریافت1 می1توان1 پژوهش1 این1 در1 بررسی1 مورد1
فضاها1)به1جز1برخی1از1اتاق1ها1و1مطبخ1و1حیاط(1دارای131
تا141ارتباط1هستند1که1به1طور1محسوسی1میزان1کنترل1به1
این1دسته1از1فضاها1دارای1تفاوت1چندانی1با1یکدیگر1نیست.1
با1این1حال1مفهوم1کنترل1در1خانه،بیشتر1به1موضوع1سلسله1
مراتب1دسترسی1از1ورودی1به1انواع1فضاها1باز1می1گردد.1در1
به1 خانه1 1 اندورنی1 فضاهای1 به1 کنترل1 میزان1 صورت1 این1

نسبت1فضاهای1بیرونی1کمتر1است.
4-1-5- تفاوت فضا:1این1عامل،1تنها1مؤلفه1کمی1است1که1
در1این1پژوهش1در1قالب1شاخص1های1نحوی1مورد1ارزیابی1
قرار1می1گیرد.1به1این1منظور،1مقدار1H1برای1چند1فضا1)به1
نمایندگی1از1کلیه1فضاهای1موجود1در1خانه(،1محاسبه1شد.1از1
آنجا1که1عامل1تفاوت1فضا،1به1بررسی1میزان1تمایز1عملکردی1
بررسی1 به1منظور1 بنا1می1پردازد،1 فضاهای1مختلف1در1یک1
فضاهایی1 باید1 مختلف،1 فضاهای1 در1 مفهوم1 این1 تطبیقی1
انتخاب1می1شد1که1در1هر1چهار1خانه1موجود1باشد.1لذا1از1میان1
انواع1فضاها،1سه1فضای1»اتاق1معمولی)a(«،»حیاط)b(«1و1
»مطبخ)c(«،1برگزیده1شد.1نتایج1نهایی1در1جدول16آورده1

شده1است:

جدول 6: بررسی عامل تفاوت فضا در چها خانه مورد بررسی
فضا

نام خانه

Ha )اتاق معمولی(
Hb )حیاط(

Hc )مطبخ و انبار(
نسبت بزرگی

خانه مشکاتیان 
0.13
0.13
0.21

0.160.13
0.21Hc< Hb< Ha

0.150.160.17میانگین اعداد

خانه گرامی 
0.23
0.23
0.17

0.340.17
Hb< Ha< Hc

0.210.340.17میانگین اعداد

0.17 خانه اعتکاف زاده و شریف 
0.170.210.25

Hc< Hb< Ha

0.170.210.25میانگین اعداد

خانه مصورالملکی   
0.12
0.18
0.24

0.300.24
Hb< Hc< Ha

0.180.300.24میانگین اعداد
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محاسبه1 از1 حاصل1 نتایج1 بررسی1 و1 16 جدول1 ارزیابی1 با1
برای1 1H مقدار1 فضا«،1مشاهده1می1شود1که1 تفاوت1 »عامل1
متفاوت1 نمونه،1 چهار1 هر1 در1 بررسی1 مورد1 فضای1 سه1 هر1
از1 نشان1 موضوع1 این1 که1 است1 آمده1 به1دست1 یکدیگر1 از1
است.1 فضاها1 این1 در1 جاری1 عملکردهای1 در1 تفاوت1 وجود1
همانگونه1که1در1بخش1ادبیات1نیز1عنوان1شد،1مقادیر1پایین1
1Hبرای1یک1فضا1نشان1دهنده1میزان1ادغام1آن1فضا1با1سایر1
فضاهای1موجود1در1ساختار1خانه1و1مقادبر1باالی1این1کمیت،1
کلی1 ساختار1 از1 نظر1 مورد1 فضای1 تفکیک1 حداکثر1 معرف1
از1داده1های1جدول1فوق1نمایان1 بنا1می1باشد.1همانگونه1که1
a(1در1سه1خانه1 )فضای1 اتاق1 برای1فضای1 1H است،1مقدار1
به1دست1 مقادیر1 از1 مصورالملکی1 و1 اعتکاف1زاده1 مشکاتیان،1
این1 است.1 بزرگ1تر1 مطبخ1 و1 حیاط1 فضاهای1 برای1 آمده1
موضوع1بر1این1نکته1تأکید1دارد1که1در1این1سه1خانه،1اتاق1ها1
خانه1 کلی1 ساختار1 از1 که1 شده1اند1 سازماندهی1 گونه1ای1 به1
منفک1تر1باشند1که1این1موضوع1بر1اهمیت1موضوع1محرمیت1
نسبت1به1فضای1اتاق1تاکید1دارد.1این1در1حالی1است1که1در1
خانه1گرامی،1این1موضوع1در1ارتباط1با1فضای1مطبخ1شکل1
گرفته1است.1این1بدان1معنی1است1که1در1این1خانه،1فضای1

مطبخ1در1محرم1ترین1مکان1ممکن1ساخته1شده1است.1

4-2- تحلیل شاخص های غیر نحوی  
 همان1گونه1که1یاد1شد،1به1منظور1تدقیق1نتایج،1با1توجه1

شده1 یاد1 پالن1های1 از1 غیرنحوی1 اطالعات1 استخراج1 به1
جهت1تحلیل1پیکره1بندی1فضایی،1با1درنظر1گرفتن1مواردی1
آن1ها1 بررسی1 به1 مستقیم1 به1طور1 نحوفضا1 ابزارهای1 که1

نمی1پردازد،1موارد1زیر1تشریح1می1شود.
این1عامل،1مساحت1 بررسی1 به1منظور1 4-2-1- مساحت:1
برخی1از1فضاهای1مشترک1بین1خانه1ها1به1وسیله1مشاهدات1
عینی1اندازه1گیری1شده1و1مقادیر1آن1در1جدول1)3(1آورده1
شده1است.1با1مقایسه1مقادیر1بدست1آمده،1مالحظه1می1شود1
که1بخش1عمده1ای1از1مساحت1فضا1به1بخش1حیاط،1راه1های1
ارتباطی1)شکل61(1و1همچنین1جرزها1اختصاص1یافته1است.
1همان1طور1که1پیش1از1این1نیز1عنوان1شد،1وجود1حیاط1در1
ارزش1 و1 است1 ویژه1ای1 دارای1جایگاه1 بهبود1عملکرد1خانه،1
به1 را1 از1کالبد1خانه1 باالیی1دارد1و1مساحت1زیادی1 فضایی1
ایجاد1 موضوع1 نظر1می1رسد1 به1 است.1 داده1 اختصاص1 خود1
به1صورت1 می1توانستند1 که1 اتاق1هایی1 بین1 واسطه1 فضای1
بالفصل1در1کنار1هم1قرار1گیرند،1به1واسطه1مسائلی1فرهنگی1
شکل1گرفته1است1و1این1امر1منجر1به1شکل1گیری1فضاهایی1
با1درجه1محرمیت1بیشتر1می1شود.1در1مجموع،1با1توجه1به1
موارد1یاد1شده،1به1نظر1می1رسد1که1در1عامل1تفاوت1فضا1که1
به1بررسی1ارزش1فضا1در1بخش1های1مختلف1خانه1می1پردازد،1
موضوع1ابعاد1آن1فضاها1نادیده1گرفته1شده1است.1لذا1استفاده1
به1 می1تواند1 فضا،1 تفاوت1 عامل1 کنار1 در1 مساحت1 عامل1 از1
درک1بهتر1روابط1و1عملکردهای1موجود1در1فضا1منجر1شود.1

جدول 7: راه های ارتباطی در چهار خانه مورد مطالعه 

خانه مصورالملکیخانه اعتکاف زاده و شریفخانه مشکاتیانخانه گرامی

بعد1از1فضاهای1حیاط1و1راهروها،1بیشترین1درصد1از1مساحت1
کل1فضا1به1انواع11اتاق1ها1اختصاص1پیدا1کرده1است1)فضاهای1
و1 اتاق1های1دو1دری1و1سه1دری1 و231(.1 1211،181،171،16
تشریفات1 اتاق1 یا1 تاالر1 نسبت1 به1 )17،16و18(1 دری1 پنج1
هستند.1 بیشتری1 مساحت1 و1 بیشتر1 تعداد1 دارای1 1،)21(
بخش1 به1 متعلق1 عموما1ً که1 1)23( معمولی1 اتاق1ها1 فضای1
از1جمله1فضاهای1مشترک1در1بین1 اندرونی1خانه1هستند،1
تمامی1خانه1های1مورد1بررسی1هستند1و1به1نظر1می1رسد1که1
تخصیص1بیشترین1مساحت1به1این1اتاق1ها1بیان1گر1اهمیت1

ساکنین1به1این1بخش1از1خانه1است.
با1توجه1به1محل1قرارگیری1 انواع1فضاها1 4-2-2- فاصله:1

میزان1 و1 دارند1 معینی1 فاصله1های1 هم1 به1 نسبت1 آن1ها،1
روز،1 طول1 در1 خانه1 هر1 افراد1 توسط1 شده1 طی1 مسافت1
به1 نسبت1 مختلف1 فضاهای1 این1 قرارگیری1 محل1 به1 بسته1
یکدیگر1است.1با1بررسی1اعداد1جدول1)4(1می1توان1دریافت1
طوالنی1ترین1 دارای1 متوسط1 طور1 به1 که1 گرامی1 خانه1 که1
نیز1 آن1 مطبخ1 فضای1 متر(،1 128.3( است1 ورودی1 راهروی1
183.4 دارد)1 قرار1 ورودی1 به1 نسبت1 بیشتری1 فاصله1 در1
شده1 طی1 فاصله1های1 مجموع1 متوسط1 همچنین1 متر(.1
سایر1 از1 بیشتر1 خانه1 این1 در1 بررسی1 مورد1 در1قسمت1های1
خانه1ها1است1)گرامی=1،50.7مشکاتیان=1،32.9اعتکاف1زاده1
این1 به1 توجه1 با1 و1 مصورالملکی=1.36.1 شریف=1،41.3 و1
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نتایج،1به1نظر1می1رسد1فضای1مطبخ1در1این1خانه1به1نسبت1
خانه1های1دیگر1دارای1محرمیت1باالتری1است(.1

به1طور1متوسط،1حیاط1در1این1چهار1خانه،1در1کمترین1فاصله1
نسبت1به1ورودی1قرار1دارد1))36.7(1و1)26.7(1و1)34.1(11و1
)29.2((1که11به1منظور1توزیع1فضا1در1این1بخش1واقع1شده1
است.1در1حالی1که1به1لحاظ1جانمایی1در1نمودار1توجیهی1در1
جایگاه1متفاوتی1قرار1دارند.1همچنین1می1توان1اظهار1نمود،1
در1حالی1که1برخی1از1فضاها1به1لحاظ1تعداد1پیوندها1و1در1
نتیجه1میزان1کنترل1فضا1دارای1جایگاه1مشابهی1هستند،1اما1
به1این1دلیل1که1به1لحاظ1فاصله1متریک1نسبت1به1ورودی1
در1جایگاه1متفاوتی1قرار1دارند،1میزان1کنترل1واقعی1نسبت1
خانه1 در1 مثال،1 طور1 به1 است.1 یکدیگر1 از1 متفاوت1 آنها1 به1
مشکاتیان1در1حالی1که1چند1اتاق1سه1دری1)فضای171(1در1
یک1عمق1)عمق51(1و1با1تعداد1پیوند1های1مساوی1)12پیوند(1
فضای1 به1 نسبت1 متریک1 لحاظ1 به1 حال1 این1 با1 دارد،1 قرار1
ورودی1در1موقعیت1های1متفاوتی1بوده1و1جایگاه1عملکردی1و1

فضایی1متفاوتی1را1دارا1می1باشند.111

میان1 در1 کلی1 طور1 به1 جغرافیایی:  موقعیت   -3-2-4
رون1 دلیل1 به1 یزدی1 خانه1های1 بررسی،1 مورد1 بنای1 چهار1
شرقی1 شمال1 غربی-1 جنوب1 کشیدگی1 دارای1 یزد،1 شهر1
جنوبی1 شمالی-1 جهت1 در1 اصفهان1 خانه1های1 و1 هستند1
شده1اند1 واقع1 حیاط1 دور1 که1 فضاهایی1 شده1اند.1 جانمایی1
در1نمودار1توجیهی1به1طور1عموم1یک1عمق1باالتر1از1حیاط1
واقع1شده1اند،1در1حالی1که1به1لحاظ1عملکردی1دارای1جایگاه1
متفاوتی1هستند.1به1طور1مثال1در1حالی1که1بیشتر1فضاهای1
بناهای1 در1 پنج1دری1)18(1 و1 تاالر1)21(،1سه1دری1)17(1
مذکور1در1عمق1بعد1از1حیاط1اصلی1قرار1دارند،1اما1در1اضالع1
مختلف1خانه1)شمال،جنوب1و1غیره(1واقع1شده1اند1و1با1تغییر1

فصول،1ارزش1های1متفاوتی1به1خود1می1گیرند.1
نمود1 برداشت1 چنین1 می1توان1 شده1 یاد1 موارد1 به1 توجه1 با1
که1ارزیابی1های1غیرنحوی،1می1توانند1برخی1از1کاستی1های1
تجزیه1و1تحلیل1های1نحوی1را1پوشش1دهند.1نمودار1زیر1به1
این1فرآیند1را1نشان1می1دهد1که1کدام1 صورت1جمع1بندی،1
تحلیل1های1غیرنحوی،1دقت1بررسی1های1نحوی1را1تا1حدی1

افزایش1می1دهد1)به1صورت1تز1و1آنتی1تز(.

  شکل 6: ارتباط شاخص های نحوی و غیرنحوی

 

5. جمع بندی و نتیجه گیری
ساختار1 ابتدا1 فرضیه،1 بررسی1 منظور1 به1 پژوهش1 این1 در1
فضایی1هر1چهار1خانه1مورد1مطالعه،1با1استفاده1از1شاخص1های1
در1 قرار1گرفت.1 بررسی1 و1 تحلیل1 مورد1 فضا،1 نحو1 در1 رایج1
مرحله1بعد،1با1استفاده1از1یکسری1شاخص1های1غیرنحوی،1
تحلیل1های1دیگری1نیز1نسبت1به1ساختار1فضایی1نمونه1های1
قابل1 تحلیل1ها،1 نتایج1آن1 نحوی1که1 به1 ارائه1شد1 مورد1نظر1
استخراج1به1وسیله1شاخص1های1نحوی1نبود.1بدین1وسیله1
در1 نحوی1 شاخص1های1 ضعف1 نقاط1 و1 فراهم1 امکان1 این1
تحلیل1ساختار1فضایی1محیط1های1معماری1استخراج1شد.1

با1نگاهی1به1نتایج1تحلیل1های1نحوی،1می1توان1دریافت1که1
در1برخی1موارد،1داده1های1به1دست1آمده1به1تنهایی1قادر1به1
تحلیل1ساختار1فضایی1محیط1نیستند.1این1کمبودها1از1چند1

دیدگاه1قابل1بررسی1است:
نحوی1 تحلیل1های1 در1 که1 حالی1 در1 فضاها1 از1 تعدادی1 1-1
دارای1جایگاه1یکسانی1هستند،1اما1از1منظر1میزان1استفاده1
متفاوتی1 ارزش1های1 دارای1 آن1ها1 در1 جاری1 عملکردهای1 و1
میزان1 فضاها1 است1 ممکن1 که1 درحالی1 لذا1 هستند.1
نفوذپذیری1متفاوت1و1در1نتیجه1درجه1کارکردی1متفاوتی1
توجیهی1 نمودارهای1 در1 اما1 باشند،1 داشته1 هم1 به1 نسبت1
فضای1 مثال1 به1طور1 است.1 نشده1 لحاظ1 آن1ها1 میان1 فرقی1
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»هشتی«1و1»سه1دری«1در1خانه1مشکاتیان1هر1دو1در1عمق1
15قرار1داشته1و1دارای131اتصال1است.1درحالی1که1میزان1و1

نوع1استفاده1از1آن1ها1بسیار1متفاوت1است.11
2-1برخی1از1ویژگی1های1فضایی1با1نمودارهای1توجیهی1فعلی1
قابل1بررسی1نیستند.1به1طور1مثال1»جرزها«1در1بررسی1های1
نحوی1مورد1ارزیابی1قرار1نمی1گیرند1و1تأثیری1بر1تحلیل1ها1
ندارد.1در1حالی1که1با1توجه1به1سازه1به1کار1رفته1در1خانه1ها،1
به1طور1متوسط1مجموع1مساحت1اشغال1شده1توسط1جرزها1
را1تحت1 فاصله1میان1فضاها1 قابل1توجهی1است1که1 میزان1
خانه1 فضاهای1 تعداد1 افزایش1 با1 لذا1 است.1 داده1 قرار1 تأثیر1
و1 فضایی1 گردش1 و1 شده1 افزوده1 مساحت1 این1 مجموع1 بر1
همچنین1میزان1مسافت1طی1شده1توسط1کاربران1به1منظور1
رسیدن1به1بخش1های1گوناگون1خانه1را1متأثر1می1سازد11و1
حتی1در1بعضی1مواد1می1تواند1سازمان1اجتماعی1خانه1را1نیز1

متفاوت1نماید.1111
بر1 بنا1می1تواند1 موقعیت1جغرافیایی1فضاها1در1ساختار1 1-3
نوع1استفاده1از1بخش1های1مختلف1خانه1در1طول1سال1تأثیر1
توجیهی1 نمودارهای1 ترسیم1 در1 موضوع1 این1 که1 بگذارد1
بی1تأثیر1است.1در1حالی1که1بسیاری1از1ویژگی1های1مربوط1
به1میزان1کارکرد1پذیری1فضا1بسته1به1قرارگیری1در1جهت1
عملکرد1 بر1 موضوع1 این1 و1 است1 آن1 درست1 جغرافیایی1

مطلوب1فضا1نیز1تأثیرگذار1است.1
به1 برای1رسیدن1 کاربر1 توسط1 فاصله1طی1شده1 میزان1 1-4
فضاهای1مختلف،1متفاوت1است1و1این1شاخص1می1تواند1بر1
ارزش1فضای1مذکور1و1یا1نوع1کاربری1آن1تأثیرگذار1باشد.1
این1در1حالی1است1که1این1عامل1در1شاخص1های1نحوی1فضا1

جایگاهی1ندارد.1
برای1 را1 قابلیت1ها1 5-1مساحت1یک1فضا1می1تواند1یکسری1
انجام1بعضی1فعالیت1ها1در1آن1فضا1ایجاد1نموده1و1یا1قابلیت1
این1 بگیرد.1 مذکور1 فضای1 از1 را1 فعالیت1ها1 از1 بعضی1 انجام1
انجام1می1گیرد1 درحالی1است1که1نوع1فعالیتی1که1در1فضا1
بر1میزان1ارزش1فضای1مذکور1تأثیرگذار1است.1با1این1حال1
در1تحلیل1های1نحوی1فضا1این1موضوع1قابل1بررسی1نیست.1
پس1از1بررسی1موارد1فوق،1چنین1به1نظر1می1رسد1که1عوامل1
از1 جامع1 تحلیل1 یک1 ارائه1 قابلیت1 تنهایی1 به1 فضا،1 نحوی1
ساختار1فضایی1محیط1های1معماری1را1نداشته1و1در1بعضی1
نمودن1 اضافه1 با1 لذا1 هستند.1 مواجه1 اشکاالتی1 با1 موارد1
موقعیت1 و1 فاصله1 مساحت،1 مانند:1 غیرنحوی1 مؤلفه1 چند1
از1ساختارهای1 دقیق1تری1 تحلیل1های1 جغرافیایی،1می1توان1
ترتیب1 این1 به1 و1 نمود1 ارائه1 مصنوع1 محیط1های1 فضایی1

فرضیه1تحقیق1تأیید1می1شود.1

پی نوشت
1. UCL
1.1الزم1به1ذکر1است1که1شاخص1های1نحوی1که1با1استفاده1از1ابزارهای1نحوی1شامل1گراف1ها1و1نیز1نرم1افزار1Depthmapقابل1تحلیل
از1 دسته1 آن1 بررسی1 به1 تنها1 حاضر1 پژوهش1 مقاله،1 حجم1 در1 محدودیت1 به1 توجه1 با1 حال1 این1 با1 هستند.1 زیاد1 بسیار1 می1باشند،1
شاخص1هایی1می1پردازد1که1با1استفاده1از1نمودارهای1توجیهی1قابل1تحلیل1می1باشند1و1لذا1از1پرداختن1به1آن1دسته1از1شاخص1هایی1که1

با1استفاده1از1نرم1افزار1قابل1تحلیل1هستند،1خودداری1نموده1است.
1.3نظریه1پردازان1نحو1فضا1به1منظور1برطرف1نمودن1این1مشکل،1استفاده1از1نرم1افزار1عمق1نقشه1یا11Depthmap1را1پیشنهاد1می1دهند
 Van nes, 2011, pp. 167-170; Turner,(1انجام1داد از1امکانات1آن1می1توان1تاحدی1محاسبات1متریک1را1نیز1 با1استفاده1 1که1

.)2007, p.43

1.4انتخاب،1نوعی1هم1پیوندی1است.1با1این1تفاوت1که1در1بررسی1شاخص1هم1پیوندی،1ارزش1تمامی1خطوط1اتصال1دهنده1به1فضا1یکی
1است1در1حالی1که1در1انتخاب1این1خطوط1دارای1ارزش1ها1متفاوتی1می1باشند.

1.5به1گفته1مبتکران1این1روش،1فرایند1مربوط1به1اضافه1نمودن1شاخص1هایی1مانند1مساحت1و1فاصله11به1نمودارهای1توجیهی1هنوز1در
1مراحل1ابتدایی1قرار1دارد1و1این1احتمال1وجود1دارد1که1پاسخ1تحلیل1ها1در1برخی1موارد1دچار1اشکال1باشد.

1.6خانه1یک1حیاطه1دارای1یک1حیاط1اصلی1و1یک1حیاط1خلوت1می1باشند1و1خانه1های1دو1حیاطه1دارای1دو1حیاط1اصلی1)اندرونی1و
1بیرونی(1هستند.

1.7فضایی1ریشه1فضایی1است1که1در1ترسیم1نمودار1توجیهی1در1عمق1صفر1قرار1می1گیرد1و1عمق1سایر1فضاها1با1توجه1به1قرار1داشتن1در
1رتبه1های1بعدی1به1نسبت1فضای1ورودی1سنجیده1می1شوند.

1.8در1این1پژوهش،1فضاهایی1مانند1جرزها1و1مسیرهای1ارتباطی1به1عنوان1سایر1فضاها1در1نظر1گرفته1شده1اند.1همچنین1در1برخی1از1
خانه1ها1فضاهایی1مانند1اصطبل1موجود1بود1که1تنها1در1یک1نمونه1مشاهده1می1شد.1این1دسته1از1فضاها1نیز1جزء1سایر1فضاها1قرار1دارند.
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