
99
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

سنجشومقایسهتطبیقیمفاهیمموثربرشکلگیریتنوعکالبدیدرخانههای
قاجاروپهلویدزفول
شمارهصفحهمقاله:99-113

14
00
ن
ستا

زم
.3

7
اره

شم


سنجش و مقایسه تطبیقی مفاهیم موثر بر شکل گیری تنوع کالبدی در 
خانه های قاجار و پهلوی دزفول

احمد صراف زاده1*- محمد دیده بان2**- بهزاد وثیق3

1. کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
2. استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران )نویسنده مسئول(.

3. دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 

 1400/12/29 انتشار:  تاریخ    1399/06/30 نهایی:  پذیرش  تاریخ    1399/06/19 اصالحات:  تاریخ   1399/05/11 دریافت:  تاریخ 

چکیده
 شیوه سازماندهی فضا و نحوه بیان تنوع کالبدی به عنوان دو عامل شخصیت بخشی در گونه های مختلف معماری محسوب
 می شوند. سنجش تغییرات در دو مولفه یاد شده؛ می تواند ابزاری برای فهم و تبیین مفاهیم موثر بر شکل گیری کالبد
 معماری باشد. لذا تفاوت لحن شیوه های سنتی و مدرن را می توان در سنجش این دو مولفه، موثر دریافت. بررسی این
 موضوع در شهرهایی با بافت تاریخی، دارای اهمیت می باشد. هم چنین یکی از شهرهای دارای بافت کهن و معاصر در
 ایران، دزفول می باشد که این پژوهش در آن بستر به دنبال پاسخ گویی به پرسشهای مطرح شده است. این پرسش ها
 عبارت اند از: شاخص های موثر در ایجاد تنوع کالبدی کدامند؟ روند شکل گیری کالبد معماری خانه های قاجار و پهلوی در
 دزفول، نشان دهنده تغییر در چه شاخص هایی از تنوع است؟ هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر تنوع در خانه های
 مسکونی است که با مقایسه تطبیقی میان خانه های پهلوی و قاجار صورت می گیرد. این تحقیق با تکیه بر روش موردکاوی
 و پیمایش، به مقایسه تطبیقی شاخص های تنوع در خانه های پهلوی و قاجار پرداخته است. هم چنین برپایه پیشینه تحقیق
 و روش ویکور، مدلی تهیه و بر اساس آن، گردآوری اطالعات صورت گرفته است. جامعه نمونه شامل تمام خانه های به ثبت
 رسیده قاجار و پهلوی بوده که به روش آنتروپی-شانون، وزن دهی شده اند. نتایج نشان می دهد که مفهوم کالبد در خانه های
 قاجاری شامل تناسبات، نسبت حیاط به بنا، شفافیت، روابط نوع عرصه، روابط فضا بر اساس عملکرد و انعطاف پذیری است.
 ازسویی دیگر تغییرات در کالبد معماری دوره پهلوی معطوف به تغییر در ابعاد حیاط، تناسبات، سلسله مراتب دسترسی،
 کاهش حریم، کاربری فضاها، فرم هندسی و شیوه انعطاف پذیری شده است. مقایسه تطبیقی خانه های قاجار و پهلوی،
 نشان دهنده آن است که شیوه بیان مفهوم تنوع کالبدی این دو دوره، با یکدیگر متفاوت بوده و خانه های پهلوی در برخی

 از معیارها با کاهش تنوع همراه بوده اند.
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1. مقدمه
هر  در  زیبایی شناسی  و  بیان   عقاید  برای  ابزاری  معماری 
اشاره  ای  این   رو کالبد یک   بنا، می  تواند  از  فرهنگ است. 
)رضائی نیا،  باشد  گرایش   فرهنگی  یا  و  رویداد  یک  به 
1396، 126؛ شاهچراغی و بندرآباد، 1395، 279(. دردوران 
جوامع  فرهنگی  یکسان سازی  جهت  در  تالش  که  مدرن 
بود؛  جامعه  شناسانه  استانداردهای  به  دست   یافتن  جهت 
معماری از تنوع تهی شد و کالبدها از ویژگی های معماری 
  مشترک و یکسانی پیروی   نمودند که نشانگر عدم   پذیرش 
کاهش   تنوع  این   رو  از  بود.  مستقل  و  لحن های   مختلف 
نشانگر نادیده  گرفتن سالیق و عالیق گروه های شکل  دهنده 
عمدتاً  معماری   معاصر  مالل آوری  بود.  جامعه   بزرگتر  به 
کالبدابنیه  و  سازماندهی  در  تنوع  به  عدم   توجه  به   علت 
است. گوناگونی تجربه  ی   فضا داللت بر ویژگی  های محیطی 
تامین  و  فعالیت  ها  کارکرد،  فرم،  تحت   تاثیر  که  داشته 
نیازهای   انسانی، تنوع   کالبدی می  باشد )کوپایی و همکاران، 
1395، 42(. با این   زمینه می  توان در جغرافیای   مشخص، 
به   بررسی تنوع در دو بافت سنتی و معاصر پرداخت که در 
طی آن بافت   قاجار به   عنوان نمونه   شاهد و بافت   پهلوی 
مهمترین  از  یکی  می گردد.  طرح  بافت   قیاسی  به   عنوان 
از  خالی  و  جریان   داشته  زندگی  آن  در  که  بافت هایی 
است.  دزفول  بافت   تاریخی  نشده   است؛  اولیه  ساکنین 
میان   دره،  محالت  شامل  دزفول  بافت   پهلوی  هم چنین 
)قلعه،  بافت   تاریخی  نزدیکی  در  غیره  و  شاهرکن   الدین 
این   تحقیق  در  هدف  شده   است.  ساخته  غیره(  و  بازار 
شناسایی عوامل   موثر بر تنوع خانه  های مسکونی می  باشد 
که با مقایسه   تطبیقی میان خانه  های قاجار و پهلوی انجام 
مبانی  بررسی  با  تا  تالش   شده  سبب  به   همین  می  شود. 
توصیف  گردآوری   اطالعات،  روش  های  تکیه   بر  و    نظری 
جامعی از مولفه  های سازنده تنوع در خانه  های   دزفول ارایه 
  گردد. هم چنین فرض   تحقیق برآن است که هر فرهنگ 
دارای شاخص تنوع ویژه  ای بوده که در معماری آن دیده 

  می  شود.

2. چارچوب نظری
شرایط  اساس  بر  خانه های   تاریخی  در  معماری  فضاهای 
دوره   ساخت شکل  گرفته اند  و  اقلیمی  فرهنگی،    محیطی، 
فضای  به   عبارتی   .)72  ،1395 همکاران،  و  )مهدوی نژاد 
  معماری در بستر زمان شکل گرفته و از این  رو گونه  های آن 
Haerimzanda-(  در یک   جغرافیا را به   وجود آورده   است

و  فضا  از  ایجادشده  گونه های   .)rani, 2010, p.116
اندام های   معماری در خانه های   تاریخی دزفول تحت   تاثیر 
تنوع  متغیرهای   سازنده  به  مربوط  که  بوده اند  تغییراتی 
می باشد )حیاتی و صفرپور بهبهانی، 1395، 73(. با این   حال 
نجفقلی  است.  معدودی  تحقیقات  موضوع  مفهوم   تنوع، 
با   عنوان  پژوهشی  در   )1395( همکاران  و    پورکالنتری 
معماری   ایران  در  تناسبات   طالئی  و  هندسه  »بررسی 

به   تحلیل  )نمونه   مطالعاتی: خانه  های   سنتی شهرتبریز(« 
و نحوه   پیدایش الگوهای   هندسی پرداخته و بیان   می  دارد 
که هندسه ابزار اصلی و بنیان تنوع در معماری ایران بوده 
که با تناسبات   ویژه خود، معماری آن   را شکل داده   است. 
»الگوی  با   عنوان  درکتابی   )1371( همکاران  و  حبیبی 
  ساخت مسکن در شهرهای   خوزستان« دررابطه با هندسه 
  ی فضایی خانه  های   دزفول، بیان می  کند که خانه  های بافت 
  تاریخی، هندسه منظمی نداشته و فضاها حول یک   حیاط 
مربع و یا مستطیل، شکل   گرفته  اند. از این  رو شکل   بافت، 
عامل   مهمی در ایجاد تنوع بوده   است. داعی  پور )1392( 
دزفول«  بافت   سنتی  در  خانه  و  با   عنوان »گذر  درکتابی 
از عوامل   مهم در معماری   دزفول،  بیان می  دارد که یکی 
تنوع در فضاسازی خانه  ها می باشد و عوامل مختلفی در 
شکل  گیری آن تاثیرگذارند. در معماری   دزفول تحقیقات 
  دیگری معطوف به   بررسی تنوع   هندسی و چیدمان   فضایی 
آن صورت گرفته   است و بیان   می دارد که تنوع به   عنوان 
مولفه ای عینی و محسوس است )نقی زاده، 1395(. صارمی 
»ارزش  های   پایدار  با   عنوان  کتابی  در   )1376( رادمرد  و 
به  با   آنکه  تقارن  این عقیده  اند که  بر  در معماری   ایران« 
خانه های   دزفول  سازماندهی  در  موثر  مولفه  ای    عنوان 
حضور دارد؛ با این   حال دارای لحنی متفاوت از سایر نقاط 
  ایران است. تنوع می تواند هم در قیاس بین یک کالبد از 
با   همان   کالبد در گونه  یا ساخت  منظر زیبایی شناسی و 
مدنظر  حداکثری  تفاوت  رویکرد،  این  در  که  باشد    دیگر 
است. در رویکرد دیگر، تنوع به   مفهوم سنجش ابعادفضایی 
این  اندیشه ای مشترک است که در  با  در یک   جغرافیا و 
  رویکرد عمده   بررسی ها بر تفاوت لحن بیان   مفاهیم است. 
هم چنین تنوع در عملکردها قابل   بررسی بوده )قلی پور و 
بر  فضاهای   معماری  در  آن   را  می  توان  و   )1393 پرتوی، 
اساس روش  های   تحلیلی مورد بررسی قرار داد. هم چنین 
این پژوهش  ها نشان   می  دهد که معماری خانه های   تاریخی 
یا  مربع  حیاط  یک  اطراف  قرار گیری  علی رغم  دزفول 
مستطیل، از لحاظ سازماندهی دارای تنوع   فضایی است. به 
  همین سبب چنین برداشت   می   شود که عمده   تحقیقات 

به   تحلیل و بررسی معیارهای محدودی پرداخته اند.

2-1- کالبد معماری
پایه  بر  کالبدها  از  یک   سازماندهی  به   عنوان  معماری 
هنرهای   تجسمی  سایر  از  تمییز  قابل  کالبدی،  ویژگی 
مهم ترین   .)Carmona & partner, 2003, p.99( است 
اندازه   و  شامل  معماری  کالبد  شکل دهنده  ویژگی  های 
تناسبات،  مقیاس،  درجه ی   شفافیت،  فرم   هندسی،  ابعاد، 
بافت   و تزئینات، تنوع است )میرغالمی  روابط   و چیدمان، 
معماری،  در  ساختارهای   فضایی  بررسی  آیشم، 1395(.  و 
)پاسیان  می آید  به   حساب  نظام  مند  مطالعات  جزئی   از 
می توان  همین   سبب  به  همکاران، 1396، 191(.  و  خمری 
از آن  را  پیشینه شناخت   فضا  مناسب  ترین رویکردی که 
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استخراج کرد؛ تطبیق عوامل   سازنده   فضا دانست )امرایی، 
1393، 29(. از این   رو مطالعه   تطبیقی فضای   معماری در 
بسترهای زمانی متفاوت، می  تواند رویکردی جهت تبیین 
معماریان، 1389،  و  )قاسمی سیچانی  باشد  موضوع   تحقیق 
 Ramezan jamaat 30،1396؛  همکاران،  و  ابراهیمی  99؛ 
فضاها،  انعطاف  پذیری   .)& Neyestani, 2011, pp.65-66
درونگرا   بودن،  گونه های   فضایی،  وجود  و  سلسله  مراتب 
اهمیت محوربصری و قرارگیری فضاهای هم پیوند درکنار 
است  معماری   قاجاری  مشخص  شیوه  نشانگر  یکدیگر، 
ایوان  وجود   .)Zarei & partner, 2018, pp.239-240(
محورتقارن  از  غیر  درفضایی  آن  قرارگیری  و  اتاق  ها  جلو 
بنا جهت ایجاد تنوع در معماری   خانه  ها به کارگرفته شده 
و  به   معرفی   ،1 در شکل  رادمرد، 1376(.  و  )صارمی    است 
سردر،  شامل  دزفول  خانه های   قاجاری  جایابی   اندام  های 
)حیاط(،  میانسرا  )دهلیز(،  داالن  )هشتی(،  کریاس 

آبریزگاه،  بام،  پلکان، مطبخ، پیش  بام،  ایوان، غالم  گردش، 
در  شده   است.  پرداخته  اتاق  و  قمش  شوادان،  شبستان، 
فضایی  و  اهمیت   یافت  فضای   خدماتی  دوره  ی   پهلوی 
همانند آشپزخانه از گوشه  ی   حیاط یا نیم  طبقه پایین، به 
داخل   خانه منتقل  شد. عالوه   بر آن، سایر فضاها به صورت 
همکاران،  و  )کامی شیرازی  قرارداشتند  هم  درکنار  بسته 
این  در  کاهش   شفافیت  سبب  این   موضوع   .)33  ،1397
از درون  گرایی کاسته  این   دوره  خانه ها شد. هم چنین در 
شده   است. ازطرفی آسایش درمعماری این   دوره به   کمک 
تامین  تنوع های   فضایی که جهت  و  ایجاد شده  فن  آوری 
آسایش   اقلیمی پدیدآمده؛ کاهش   یافت )بهشتی،  1395(. 
عدم بکارگیری فضای   ورودی و ارتباط بالفاصله با معبر، از 
تغییرات معماری   پهلوی نسبت به دوره   قبل است )جلیلی 

و اکبری،1394 ، 6(. 

شکل 1: فضاهای خانه سوزنگر

3. روش پژوهش
می  موردکاوی  و  پیمایشی  روش  اساس  بر  پژوهش 
از مطالعات   میدانی- با استفاده    باشد. گردآوری   اطالعات 

استنتاج  کمک  به  آزمون   تحقیق  و  انجام  کتابخانه  ای 
سنجش  جهت  هم چنین  صورت گرفته   است.    منطقی، 
روش  ها  این  از  که  دارد  وجود  متعددی  روش  های    تنوع 
آنتروپی- دانه  بندی،  درهم   آمیختگی،  روش  به  می  توان 

شانون و غیره اشاره   کرد که از میان آن ها روش آنتروپی-
شانون، وزن  دهی با روش کیفی را ایجاد می کند )جوادی 
عوامل   موثر  به  با   توجه  ازسویی   .)26  ،1392 همکاران،  و 
تنوع  سنجش  جهت  معیارهایی  کالبد،  شکل  گیری  در 
روش  با  که  گرفته  شده   است  نظر  در  )شکل4(    کالبدی 
  ویکور ارزش  گذاری، شده اند. بستر تحقیق در این پژوهش، 
معاصر  و  تاریخی  دوره  های  به  مربوط  مسکونی  معماری 

دسترسی به ایوان از همکف
اتاق تاالر )پذیرایی( فضای هشتی فضــای ورودی بــا 

تزئینــات آجــری

حیاط

فضای پیش بامفضای اتاق

فضــای حیــاط )بیرونــی( بــا 
تزئینــات آجــری پلکان دسترسی به شوادان

ــه  ــی ب ــکان دسترس پل
ــی ــات باالی طبق
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به دوره   قاجار  اثر مربوط  نمونه  ها شامل60  است.  دزفول 
واقع   در محله  های قلعه، مسجد، میان  دره، شاهرکن الدین، 
سیاه  پوشان، پیرنظر، بازار، پوالدیان، لوریان و مقدسیان و 
12 اثر مربوط به دوره   پهلوی واقع در محله  های مسجد، 
مغربی(،  کالنتریان)صحرابدر  میان  دره،  قلعه،  سیاه  پوشان، 
خراطان، ساکیان و امام  شمالی )کوچه  استخر( است. نقشه 
مدل  شده اند.  تهیه  پیمایش   میدانی  اساس  بر  خانه  ها 
مدل  های  سایر  و  میدانی  بازدیدهای  اساس  بر    تحقیق، 
این  در  است.  شکل  گرفته  پژوهشگران،  توسط  ارائه  شده 
مرحله نخست به وزن  دهی جامعه   نمونه با روش آنتروپی-

شانون پرداخته و پس از آن به کمک روش   ویکور بر اساس 
صورت گرفته   است.  معیارها  رتبه  بندی  کیفیت،   سنجش، 
هم چنین مقدار پراکنش معیارهای سنجش   کالبد، بررسی 
و میزان تنوع بیشتر در دوره، مشخص شده است. معیارها 
بر اساس پیشینه مطالعات میدانی و تطبیق مدل  های سایر 
بندرآباد،  و  )شاهچراغی  شده   است.  استخراج  پژوهشگران، 
1395؛ میرغالمی و آیشم، 1395؛ فالحت، 1385؛ منتظرالحجه، 
شامل  معیارهایی  از  برگرفته  ایجادشده  مدل   .)1395
تناسبات، نسبت حیاط   به   بنا، شفافیت   فضا، نوع   عرصه  ها، 
انعطاف  پذیری   فضا  و  نوع   عملکردها  بر اساس  روابط   فضا 
می  باشد. در   مرحله   بعد داده های   اولیه بر اساس درصد و 
ضریب  های   ارزش  دهی  آن  از  پس  و  تعیین  صحیح  عدد 
در معیارها اعمال   شده و تشکیل   ماتریس می  دهند. پس 
اندازه  واحدهای  لحاظ  به  قیاس   داده  ها  به   منظور  آن  از 
  گیری، الزم است در ابتدا داده ها بی مقیاس شوند که در 
این روش، داده  های عددی بدون بٌعد شده و قابلیت جمع 
. سپس مناسب  ترین  nij

xij
xij

= / پذیری را خواهند داشت.
تعیین  مشخص،  عددی  مقدار  با  نامناسب  ترین   نمونه  و 
این  در  اشاره شده   است.  آن  به   2 در شکل  که  می  شود 
  مرحله با تعیین میزان   عددی سودمندی و غیرسودمندی 
در جامعه   نمونه نشان   می دهد که نمونه های   سودمند در 
بستر پژوهش به   میزان قابل   توجهی می باشند. در مرحله 
دیگر؛ وزن جامعه   نمونه با روش آنتروپی-شانون محاسبه و 

طبق شکل 3 میزان وزن   نمونه  ها تعیین شده   است.

این   روش شامل سه  بخش، بهنجارسازی ماتریس فراوانی 
داده  ها، محاسبه بار اطالعاتی مقوله است که در نهایت با 
  استفاده از بارمقوله و ضریب اهمیت هریک از مقوله  ها که 
دارای بار اطالعاتی بیشتراند؛ محاسبه می   شود. همانطور 
به  ایده  آل،  وزن  با  نمونه  های  بیان   شده،   3 در شکل  که 
میزان قابل   توجهی هستند. از سویی نمونه  های   نامناسب 
اندک بوده است و در نهایت از جامعه   نمونه حذف می  شوند. 

Ej مقدار عدم اطمینان(  Wj وزن   هرمولفه(؛ ) (
E

E
W j

j

j

j

n

1

=
=
/

 )S(   در مرحله ای دیگر پس از وزن  دهی نمونه  ها، سودمندی
و تاسف )R( معیارهای موردنظر بیان می  شود. سودمندی

گزینه   از  موردنظر  گزینه  فاصله   نسبی  نشان  دهنده 
از  نارضایتی  حداکثر  بیانگر  تاسف  و  بوده  مثبت  ایده  آل 
میزان  می  باشد.  ایده  آل  گزینه   نسبت   به  مورد  نظر  گزینه 
سود و تاسف معیارهای مورد بررسی در جدول 1 تعیین 
از گزینه ایده  آل(؛  ام  i فاصله نسبی گزینه   Sj ( شده اند. 
 Wi ( ایده آل(؛  گزینه   از  iام  گزینه  میزان   تاسف   Rj (
مولفه   مثبت(  f *i ( مولفه   منفی(؛   fi ( هرمولفه(؛  وزن 

 شکل 3: وزن دهی جامعه نمونه در روش آنتروپی

. [ . ]maxS W R wj i ji

n
if f

f f

f f

f f

1 *

*

*

*

i i

i ij

i i

i ij= =
= -

-

-

-
- -/

شکل 2: بیشترین و کمترین سود در جامعه نمونه
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جدول  1:  میزان سودمندی و تاسف در تحلیل ویکور

تاسف (R)سودمندی (S)ردیفتاسف (R)سودمندی (S)ردیفتاسف (R)سودمندی (S)ردیف

10 .6360 .01890 .9790 .018170 .3980 .012

20 .7630 .018100 .9090 .018180 .3600 .011

30 .5800 .017110 .7600 .017190 .6260 .015

40 .6240 .018120 .5670 .015200 .4620 .014

50 .9320 .018130 .0570 .010210 .4200 .017

60 .8810 .018140 .6450 .017220 .5060 .018

70 .9690 .018150 .3380 .013

80 .9920 .018160 .4050 .014

مقدارQنام معیارمقدارQنام معیار مقدارQنام معیار

522. 0فضای   خاص472. 1نسبت حیاط   به   بنا131. 1تناسبات 1 به 1
421. 0فضای   عام365. 1نسبت بنا251. 1تناسبات1 به 25. 1
955. 0فضای   خدماتی150. 1فضای باز978. 0تناسبات 1 به 5. 1
723. 0چندعملکردی بودن فضا845. 0فضای نیمه   باز120. 1تناسبات 1 به 2

823. 0تطبیق   پذیری فضا056. 0فضای بسته432. 1تناسبات 1 به 5. 2
990. 0تغییرپذیری فضا047. 1فضای عمومی381. 1تناسبات 1 به 3
543. 0فضای نیمه   عمومی467. 1تناسبات 1 به 4
672. 0فضای خصوصی494. 1تناسبات 1 به 5

جدول 2: تعیین مقدار Q در هر معیار

i گزینه  ارزش  و  بوده  ویکور  شاخص   Qi زیر فرمول  در 
ام را بیان می  کند. محاسبه این   شاخص برای هر معیار به 
بیشترین  Sj

-   صورت مجزا در جدول2 بیان گردیده   است.)
میزان ارزش  Qi (؛ ) Ri بیشترین   مقدار R j

- (؛ ) Si   مقدار
هر معیار(

  [ ] ( ) [ ]

, ,max min max min

V vQi S

Si S Si R Ri R Ri

1

* *

S S

Si S

R R

Ri R
*

*

*

*

+ -= =

= = =
-

-

-

- -

-

- -

و  شده  محاسبه   Q مقدار  اساس  بر  معیارها  رتبه بندی 
به  عددی  مقدار  اساس  بر  و  صعودی  به   ترتیب  مقادیر 
رده1   Q کمترین   مقدار  می   شود.  محاسبه  آمده؛    دست 

رده   آخر  آن  مقدار  بیشترین  و  درجه(  )مناسب   ترین 
می   دهد.  اختصاص  خود  به  را  درجه(  )نامناسب   ترین 
بر  نرم   افزار  ارائه   شده در  با طیف   رنگی  درنهایت مطابق 
نام   گذاری طیف   لیکرت،  و  در هر   Q اساس مقدارعددی 
معیارها در گروه های موردنظر قرار گرفته   اند. رده الف )1 
الی 4( درجه بسیارخوب، رده ب )5 الی 9( درجه   خوب، 
رده ج )10 الی 13( درجه   متوسط، رده د )14 الی 18( 
درجه   ضعیف و رده   ی )19 الی 22( درجه بسیارضعیف را 

به خود اختصاص داده   است. 

3-1- مدل تحلیل داده

 معیارهای مطرح   شده در این بخش بر اساس آزمون داده ها 
و پیشینه مطالعاتی به   دست آمده و به   عنوان متغیرهای 
موجود  معیارهای  می باشد.  پژوهشگران  موردنظر  تحقیق 
و  روابط  و  هندسه  بعد  دو  در   )4 )شکل  این   مدل  در 
ایجاد شده که هر کدام دارای معیارهای  چیدمان فضاها 

الگوهای   هندسی،  شامل  هندسه  معیار  می   باشند.    خرد 
از طرفی  است.  و شفافیت  تناسبات، نسبت حیاط   به   بنا 
انعطاف  پذیری،  معیارهای  فضا،  چیدمان  روابط   و  بعد  در 
نوع   عرصه و روابط بر اساس عملکرد به   عنوان معیارهای 
  خرد، درنظر گرفته شده اند. این معیارها مطابق با تعریف 
بیان   شده در شکل 4، به   عنوان ابزار تحلیل جامعه نمونه 

به کار گرفته شده اند.
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الگوی هندسی در خانه های پهلوی الگوی هندسی در خانه های قاجار

  

جوکار، پاکارزاده، خانه خلج، اشعری، تقی بابا و غیره چینی ساز، گلچین، عدسی، طهماسبی، عشیری و   غیره

شکل4: معیارهای سنجش میزان تنوع کالبدی در خانه های شهر دزفول

4. مقایسه تطبیقی و تحلیل یافته  های پژوهش

در ادامه به مقایسه یافته های پژوهش از طریق معیارهای 
گفته شده می پردازیم.

4-1- الگوهای هندسی

 الگوهای هندسی در خانه ها بر اساس شکل بافت   شهری و 
یا هندسه غالب بناهای هر دوره تعریف می  شود. هم چنین 
ارگانیک  واسطه  به  )قاجار(  دزفول  بافت   تاریخی  در 
پدیدآمده   است.  هندسه  نوع  دو  عمدتاً  شریان  ها،    بودن 

هندسه های پدیدآمده در فضاهای پیرامون   حیاط با اشکال 
  مربع و یا   مستطیل بوده و فضاهای   مجاور دیوار خارجی از 
هندسه بافت   شهری پیروی می  کنند. از سویی در هندسه 
خانه  های   پهلوی مشاهده   می  شود که هندسه فضاها متاثر 
از بافت   شطرنجی شهر می  باشد. با مقایسه   تطبیقی این دو 
در  تنوع   هندسی  که  دریافت  در جدول 3 می  توان  دوره 
خانه  های قاجار و پهلوی، دارای تفاوت   چشمگیری است. 
هم چنین این   تفاوت در اندام های خردتری مانند هشتی، 

داالن   و غیره نیز قابل مشاهده   می باشد. 

جدول 3: مقایسه تحلیل هندسه در خانه  های قاجار و پهلوی

پالن خانه دیانتی، نمونه ای از بافت دوره پهلویپالن خانه چینی ساز، نمونه ای از بافت دوره قاجار
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4-2- تناسبات
 با توجه به جدول 4 تناسبات در پالن خانه  ها، گونه  های 
عدد  و  )ضلع   کوچکتر(  اول  عدد  که  داشته  مختلفی 
این  نشان   می   دهد.  را  مستطیل  یک  بزرگتر(  )ضلع  دوم 
بازه های مختلفی تعریف   شده و عمده آن ها    تناسبات در 
مربوط به تناسبات 1 به 1، 1 به 1.25، 1 به 1.5 و 1 به 
پهلوی  خانه  های  در  تناسبات  این   اساس  بر  می باشد.   2
در  این   تغییرات  بوده   است.  همراه  تغییراتی  با  قاجار  و 

خانه های   پهلوی به   معنی افزایش به   کارگیری تناسبات 1 
به 1 و کاهش   تناسبات 1 به 1.25 در این خانه ها است. 
می شود  دیده  دوره  هر  در   1.5 به   1 تناسب  از  استفاده 
یافته  افزایش  خانه  های   پهلوی  در   2 به  تناسبات1  ولی 
در  تناسبات   فضا  که  نشان   داد  مقایسه   تطبیقی    است. 
خانه  های   پهلوی با پراکنش کمتری نسبت به دوره   قاجار 

صورت پذیرفته   است.

جدول 4: مقایسه تحلیل تناسبات در خانه  های قاجار و پهلوی

میزان تنوع مولفه خانه ها الگوهای مسکن

دیانتی، 
آرامش

چینی   ساز
گلچین

شاهرکنی
طهماسبی
عشیری
و   غیره

قاجار

بیشترین تناسب مربوط به 1 به 1.5

میرشکار
جوکار

پاکارزاده
خانه خلج

آذرباد
اشعری
تقی بابا
و غیره

پهلوی

بیشترین تناسبات مربوط به 1 به 1، 1 به 1.5 و 
1 به 2 پالن خانه میرشکار، نمونه ای از بافت دوره پهلوی

پالن خانه دیانتی، نمونه ای از بافت دوره قاجار

4-3- نسبت مساحت حیاط به بنا
نحوه استقرار حیاط عامل   اصلی شکل  دهنده به چگونگی 
چیدمان فضاهای   اصلی و فرعی در خانه های دوره   قاجار 
نقش  کاهش  به   علت  دوره   پهلوی  در  این   حال  با  است. 
دلخواه  و  نیاز  اساس  بر  عناصر  انتظام   فضایی،  در  حیاط 
محل  و  مساحت  اساس  بر  حیاط  تعیین   می شود.  مالک 
  قرارگیری باعث تولید هندسه، میزان   شفافیت فضا و غیره 
بوده   است. در جدول 5  نسبت حیاط به بنا در دوره   پهلوی 
و قاجار مورد تحلیل قرار گرفته   است. عدد اول مربوط به 
میزان فضای حیاط و عدد دوم نشان   دهنده میزان فضای 
ساختمان می باشد. نسبت  های فضای خالی )حیاط( و پر 
)بنا( در بازه  های مختلفی تعریف شده  اند که نشان   می  دهد؛ 
بیشترین نسبت در خانه های   قاجار شامل بازه  های  1به 3 
الی 1 به 5 و 1 به 5 الی 1 به 7 می  باشد. هم چنین این 

 1 الی   3 به   1 بازه  در  دوره   پهلوی  خانه  های  در    نسبت 
به 5 قرارمی  گیرد. مقایسه این دو   دوره نشان   می  دهد که 
نسبت حیاط   به   بنا در خانه  های   پهلوی بزرگتر از گذشته 
شده ولی گونه های استقرار آن با پراکنش   کمتری همراه 
  است. از این  رو تنوع نسبت حیاط   به   بنا در خانه  های   قاجار، 

بیشتر از پهلوی می باشد. 
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جدول 5: مقایسه تحلیل نسبت حیاط به بنا در خانه   های قاجار و پهلوی

میزان تنوع مولفه خانه ها الگوهای مسکن

کوهی   نژاد
نیلساز

شاهرکنی
داعی
قلم بر

مستوفی
و   غیره

قاجار

بیشترین بازه مربوط به 1 به 5 الی 1 به 7 پالن خانه کوهی   نژاد، نمونه   ای از بافت دوره قاجار

اشعری
تقی بابا
خلج
آذرباد

پاکارزاده2
و غیره 

پهلوی

بیشترین بازه مربوط به 1 به 3  الی 1 به 5 پالن خانه اشعری، نمونه   ای از بافت دوره پهلوی

4-4- شفافیت فضا
خارج،  و  داخل  بین  ارتباط  میزان   گشایش،  دید،  مسیر   
بر شفافیت فضا موثراست )سعادت و همکاران، 1396، 82( 
یافته  افزایش  جداره ها  کاهش  با  خانه ها  در  آن  مقدار  و 
و  پاسیان خمری  )دی کی چینگ، 1392، 171-173؛    است 
به  توجه  با  را  همکاران، 1396، 93-94(. می توان شفافیت 
میزان بسته و باز بودن جداره ها تعریف   نمود. انواع شفافیت 
فضا در خانه های   دزفول باعث ایجاد فضای باز، نیمه باز و 
بسته شده که از مصادیق فضای باز، حیاط و پیش  بام بوده 

)راهرو(،  داالن  ورودی،  ایوان،  شامل  نیمه   باز  فضاهای  و 
خانه های  در  بسته  فضای  است.  آشپزخانه  و  غالم  گردش 
دزفول اتاق  ها، انباری  ها، سرویس  های بهداشتی و پستو  ها 
را در بر می گیرد. شفافیت فضا، در خانه های دوره پهلوی و 
قاجار در جدول6 مقایسه   شده و نتایج حاصل از آن نشان 
  می  دهد که فضای نیمه  باز در خانه  های   پهلوی کاهش   یافته 
و جای خود را به فضای بسته، داده   است که نشان   دهنده 
گرایش به کاهش شفافیت فضایی در دوره   پهلوی است. 
هم چنین این موضوع نشانه از کاهش   تنوع در شکل فضا 

و معماری است.

جدول 6: مقایسه تحلیل میزان شفافیت فضا در خانه های قاجار و پهلوی

درصد فضاهای باز، نیمه باز و بسته خانه   ها راهنما الگوهای مسکن

جعفرخان
معصومی
شاهرکنی
سید صدر

تونی
و غیره

 باز 

 بسته

 نیمه باز

قاجار

بیشترین درصد مربوط به فضاهای بسته  پالن خانه جعفرخان، نمونه ای از بافت
دوره قاجار
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اشعری
خلج

گلچین
میرشکار

پاکارزاده2
و غیره

پهلوی

بیشترین درصد مربوط به فضاهای بسته  پالن خانه اشعری، نمونه ای از بافت دوره
پهلوی

انعطاف پذیری  قابلیت  تطبیقی  مقایسه   -5-4
خانه  های قاجار و پهلوی

 انعطاف  پذیری فضا بسته به تناسبات و کاربرد آن سنجیده 
می  شود. انعطاف  پذیری به معنای تغییر و تطبیق  پذیری در 
معماری است. از این   رو ایجاد فضای چندعملکردی، نوعی 
انعطاف  پذیری مهیا می سازد. مفهوم اصلی  زمینه را برای 
شرایط  طبق  روزانه  و  فصلی  )جابه  جایی  تطبیق  پذیری 

محیطی و اقلیمی( و تغییرپذیری )فضاهای چندعملکردی 
سنجش  جهت  می بایست  ساکن(  افراد  نیاز  با  متناسب 
انعطاف پذیری دو معماری مورد مطالعه قرار گیرد. جدول 
دارای  پهلوی  به  نسبت  خانه   قاجار  که  نشان   می  دهد   7
تغییرپذیری  اما  هستند  بیشتری  چندعملکردی  فضاهای 
طرفی  از  دارد.  قاجار  از  بیشتری  درصد  خانه   پهلوی  در 
تغییرپذیری در خانه های   پهلوی با افزایش همراه   بوده که 

نشان از تغییر 5. 21 درصد در این معیار دارد.

جدول 7: مقایسه و تحلیل انعطاف پذیری در خانه   های قاجار و پهلوی
میزان تنوع مولفه خانه   ها الگوهای مسکن

معزی
شاهرکنی
یک   خلیلو
اشرف 
  کوچک

خلج   قصاب
چینی   ساز

تونی
و غیره

قاجار

بیشترین درصد مربوط به فضاهای تطبیق   پذیر 
می  باشد.

پالن خانه قلمبر2، نمونه   ای از بافت دوره قاجار

گالب   خیام
تقی   بابا
آذرباد

میرشکار
خلج

گوسفندی
و غیره 

پهلوی

بیشترین درصد مربوط به فضاهای تغییر پذیر است. پالن خانه گالب   خیام، نمونه بافت پهلوی

4-6- مقایسه تطبیقی روابط عرصه  ها
عمومی،  فضاهای  شامل  نوع   عرصه  روابط   فضایی 
همکاران،  و  )لبیب زاده  می  شود  خصوصی  و  نیمه عمومی 
1395، 28؛ حیدری و همکاران، 1397، 56(؛ که موضوع مورد 

بررسی در جدول 8 می   باشد. فضای عمومی به مکان  هایی 
کمترین   سطح  در  آن ها  میزان   حریم  که  می شود  اطالق 
بوده و میهمان به آن ها دسترسی دارند. این   فضاها شامل 
ورودی، هشتی، اتاق  تاالر )پذیرایی از میهمان( و سرویس 
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میهمانان  که  مکانی   است  نیمه  عمومی،  فضای  می   شود. 
درجه1 می  توانند؛ در آن حضور یابند. این فضا یک واسط 
میان فضای عمومی و خصوصی بوده و شامل حیاط، داالن 
می  شود.  بهداشتی  سرویس  آشپزخانه،  ایوان  ،  )راهرو(، 
هم چنین فضای خصوصی، مکانی   است که حریم آن در 
باالترین سطح اهمیت قرار دارد. این فضاها شامل اتاق  های 

  خصوصی و پستوها نیز می  باشد. تحلیل و بررسی این   معیار 
نشان   می  دهد که فضاها در هر دو دوره قاجار و پهلوی به 
لحاظ عرصه   عمومی، نیمه  عمومی و خصوصی با تغییرات 

اندکی همراه و وزنی نزدیک به هم دارند.

جدول 8: مقایسه تحلیل میزان روابط فضایی نوع عرصه ها در خانه   های قاجار و پهلوی

میزان تنوع مولفه راهنما خانه های الگوهای مسکن

ن ع: 
نیمه 

عمومی 
ع: 

عمومی 
خ:

خصوصی

معزی 
نیلساز

یک   خلیلو
 اشرف

طلوعی   فر
سوزنگر
داعی

کوچک
و غیره

 
 خ

 خ

 ن خ

 ن ع

 ن ع

 خ ن ع خ

 خ

 ن ع
 ن ع

 ع ع

 ع

 ن ع ن ع

قاجار

 بیشترین   درصد، فضاهای خصوصی و نیمه
 خصوصی

 پالن خانه معزی، نمونه   ای از بافت دوره
قاجار

 شیخی
  دزفولی
تقی   بابا
خلج

گالب   خیام
آذرباد
و غیره

 

 ع ع

ع ن ع ن   

 خ

 خ
ع ن  

ع ن  

ع ن  

پهلوی

 پالن خانه شیخی   دزفولی، نمونه   ای از بافت بیشترین درصد، فضاهای نیمه عمومی
دوره پهلوی

4-7- مقایسه تطبیقی روابط عملکردی
روابط   فضایی بر اساس عملکرد در خانه  ها، شامل فضاهای 
خاص، عام و خدماتی است )هابر و همکاران، 1988(. فضای 
خاص، مکان هایی برای فعالیت  های   ویژه در زمانی   معین 
و  اتاق   مطالعه  اتاق  خواب،  شامل  این   فضاها  می  باشند. 
عموم  برای  مکان  هایی  عام،  فضای  می  شود.  آشپزخانه 
خانواده بوده که چند عملکرد داشته و افراد بیشتر زمان 
خود را در آن سپری می  کنند. این نوع از فضا شامل نشیمن 
و تقسیم است. فضاهای خدماتی، مکان  هایی هستند که در 
کوتاه  مدت و با تاسیساتی خاص به کارگرفته می  شوند. این 
فضاها شامل سرویس بهداشتی و انبار می  شود. جدول 9 
نشان می  دهد که این   معیار در خانه  های پهلوی و قاجار با 
تغییرات   اندکی همراه بوده   است. جهت مشترک تغییرات 

و  عرصه  فضایی  روابط  در  مذکور  دوره  دو  بین  تطبیقی 
عملکردی نشانگر صحت   مقایسه است.
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معزی
یک   خلیلو
اشرف 
  کوچک
نیلساز
خلج 
  قصاب
تونی

و غیره

قاجار

بیشترین   درصد مربوط به فضاهای   عام پالن خانه معزی، نمونه   ای از بافت دوره قاجار

گالب 
  خیام

تقی   بابا
آذرباد
خلج

گوسفندی
و غیره

پهلوی

بیشترین درصد مربوط به فضاهای خاص پالن خانه گالب   خیام، نمونه   ی بافت پهلوی

5. بحث
 بررسی میزان   تغییر در سنجه  های تنوع شامل تناسبات، 
نوع  انعطاف  پذیری،  فضا،  شفافیت  حیاط   به   بنا،  نسبت 
ابتدا  در  است.  شده  پرداخته  فضا  نوع   عملکرد  و    عرصه 
بتوان  تا  شود  بررسی  سنجه ها  وزن  درصد  تا  است  الزم 
نسبت آن بین دو دوره تاریخی مورد مطالعه، بررسی شود. 
فضاهای  شامل  اولویت  ترتیب  فضا  شفافیت  شاخص  در 
بسته، نیمه  باز و بسته می  شود. نوع   عملکرد فضا به ترتیب 
شامل عام، خاص و خدماتی است و ترتیب اثرگذاری در 
شاخص نوع   عرصه؛ فضای نیمه  عمومی، خصوصی و   عمومی 
می  باشد. در تناسبات فضاها ترتیب اولویت به   صورت 1 به 
1.5، 1 به 2، 1 به 1، 1 به 1.25، 1 به 3، 1 به 2.5، 1 به 4 
و 1 به 5 است. از سویی در شاخص نسبت حیاط   به   بنا، به 
  ترتیب شامل نسبت   بنا و نسبت   عددی حیاط   به   بنا است. 
چندعملکردی  شامل  انعطاف  پذیری  در  اولویت  ترتیب 
بودن فضا، تطبیق  پذیری و تغییرپذیری می  باشد. با   توجه 
به درجه  بندی ارائه شده در جدول 2، می  توان تاثیر وزنی 
شامل  به   ترتیب  را  خانه  های   دزفول  تنوع   کالبدی  در 
انعطاف  پذیری،  نوع   عرصه،  نوع   عملکرد،  نوع   شفافیت، 
تناسبات و نسبت حیاط   به   بنا دانست. هندسه خانه  های 
  پهلوی، نشانگر آنست که این   خانه  ها از فرم  های مشخص، 

از  قاجار،  خانه  های  در  هندسه  این   حال  با  کرده  تبعیت 
تنوع بیشتری بهره   می  برد. این   موضوع نه   تنها در هندسه 
  پالن )شکل5( بلکه در ریزفضاهایی مانند هشتی، به   چشم 
می  خورد. هندسه خانه  های پهلوی دارای دو وجه بیرونی و 
درونی بوده که خانه را در چهارگوشی معین، محدود کرده 
مستطیل  حیاط  یک  حول  قاجار  خانه  های  فضای    است. 
بافت،  بی   نظمی  علی  رغم  لذا  و  شکل   گرفته اند  یا   مربع 
فضاهای داخلی دارای هندسه   مشخص می  باشند. هندسه 
هشتی در دوره قاجار به صورت چندضلعی بوده و پس از 
آن، با شکل   داالنی به   کار گرفته شده   است. هم چنین این 
فضا در خانه  های پهلوی به شکل   مستطیل، تغییریافته و 
در نقش داالن، عمل می  کند. عالوه بر آن این موضوع در 
میزان انعطاف  پذیری فضای   هشتی موثر بوده و سبب شده 
تا این فضا عملکرد خود را به عنوان فضای   مکث از دست 

داده و به فضایی عبوری تبدیل   شود )شکل6(.

جدول9: مقایسه و تحلیل روابط فضایی بر اساس نوع عملکردها در خانه   های قاجار و پهلوی

میزان تنوع مولفه خانه ها الگوهای مسکن
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شکل 6: تغییرات در فرم هشتی خانه  های پهلوی و قاجار

تناسبات به   عنوان یکی دیگر از معیارها در خانه  های دوره 
پهلوی و قاجار بررسی شده   است. این   معیار نشان   می  دهد 
که تناسبات در خانه  های   پهلوی با نسبت عدد صحیح به 
کارگرفته شده و پراکنش اعداد آن، کاهش یافته  اند )شکل 
7(. به   همین سبب میزان تنوِع نسبت   اضالع به یکدیگر 

در خانه  های   پهلوی با کاهش، همراه   است. در معیار نسبت 
میزان   بنا  به  )فضای   خالی(  حیاط  میزان  حیاط   به   بنا، 
)فضای   پر( سنجیده   شده و نشان  دهنده آن است که میزان 
فضای حیاط )فضای   خالی( در بناهای   پهلوی بیشتر شده 

و باعث کاهش   فشردگی در بافت می  گردد )شکل 8(.

شکل 5: تغییرات در فرم هندسی خانه  های پهلوی و قاجار

فرم هندسی در قاجارفرم هندسی در پهلوی

شکل 8: تغییر نسبت حیاط در خانه  های پهلوی و قاجارشکل 7: تغییر تناسبات در خانه  ی پهلوی و قاجار

1به 11.25به 1

افزایش نسبت حیاط 
به بنا، در قاجار 

کاهش نسبت حیاط 
به بنا، در پهلوی

تناسبات با پراکنش 
زیاد در   قاجار

تناسبات با پراکنش 
کم در پهلوی

معیار شفافیت فضا جهت سنجش میزان بسته یا باز بودن 
می  دهند  نشان  نتایج  و  کارگرفته شده  به  خانه  ها  در  آن 
با  خانه  های   پهلوی،  در  ایوان  مانند  واسط  فضاهای  که 
تغییراتی همراه بوده  اند. هم چنین با توجه به شکل مقایسه 
شده )شکل 9(؛ این موضوع سبب تغییر در سلسله   مراتب 
دسترسی به فضاها و تغییر در روابط و چیدمان آن ها شده 
است. با حذف ایوان در شکل 9، یکی دیگر از معیارهای 
باعث  و  یافته  تغییر  فضا«  انعطاف  پذیری، »تطبیق  پذیری 
کاهش تنوع در خانه  های پهلوی شده   است. فضای ایوان 
برای ساکنین خانه عالوه   بر یک فضای   ارتباطی میان سایر 
می  باشد.  مناسب  فصول  در  نشستن  برای  محلی  فضاها، 

نشان  انعطاف  پذیری  معیار  در  صورت  گرفته  بررسی  های 
تغییراتی  دارای  پهلوی  و  قاجار  خانه  های  که    می  دهد 
به  خانه های   قاجار  در  پستو  وجود  با  اتاق  ها  بوده  اند. 
صورت فضایی با چند عملکرد مختلف مورد استفاده قرار 
فضای  به   عنوان  گاهی  فضاها  این  عملکرد  می  گرفته  اند. 
بوده اند.  استفاده  مورد  نشمین  به   عنوان  گاهی  و  خواب 
با حذف پستو )شکل 10(  از طرفی در خانه  های   پهلوی 
فضا تک  عملکردی شده   است. هم چنین با کاهش عملکرد 
فضا، میزان تنوع در خانه  های   پهلوی در این معیار کاهش 

یافته   است.

 شکل 9: تغییر ایجاد شده در میزان شفافیت خانه  های دوره
پهلوی و قاجار

 شکل 10: تغییر ایجاد شده در عملکرد اتاق خانه  های
پهلوی و قاجار

اتاق با پستو در قاجار اتاق بدون پستو در 
پهلوی  خانه قاجار خانه پهلوی

پستو

حیاط

اتاق

حیاط

اتاق

ایوان

غالم گردش

معیار روابط فضایی نوع   عرصه در اندام  های   خانه و نحوه 
سازماندهی بررسی شده   است. نتیجه سنجش )شکل 11( 
نشان  دهنده تغییراتی در نوع روابط فضایی است. به   عنوان 

نمونه، داالنی که پس از هشتی با انتهایی چرخش  یافته در 
خانه  های   قاجار وجود داشت؛ در خانه  های پهلوی به صورت 
خطی و با ارتباطی مستقیم بین فضاها قابل مشاهده   است. 
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شکل 11: تغییر ایجاد شده در میزان حریم خانه  های دوره پهلوی و قاجار
افزایش حریم در خانه قاجارکاهش حریم در خانه پهلوی

سلسله مراتب ورود میهمان 
از بیرون به داخل اتاق تاالر 

)پذیرایی( در 2 مرحله 
انجام می شود.

سلسله مراتب ورود میهمان 
از بیرون به داخل اتاق تاالر 

)پذیرایی( در 4 مرحله 
انجام می شود.

روابط فضا بر اساس نوع   عملکرد و به  کارگیری آن، مطابق 
نتایج  هم چنین  گرفته   می  شود.  درنظر  کارکردشان  با 
دو  در  دزفول  خانه  های  که  نشان   می  دهند   )12 )شکل 
دوره   پهلوی و قاجار دارای تغییراتی بوده اند. این تغییرات 

می باشد  عام  و  خدماتی  عملکردهای  در  تفکیک  بیان گر 
فضاها  روابط  و  ریزفضاها  در  تغییر  سبب  آن  بر  عالوه  و 

بایکدیگر شده اند.

شکل 12: تغییر ایجاد شده در عملکرد فضای خانه  های دوره پهلوی و قاجار

اهمیت به فضای جمعی در خانه   قاجارافزایش فضای خدماتی نسبت به فضای عام در پهلوی 

6. نتیجه گیری
در  تنوع  مفهوم  شرح  با  تا  تالش   شد  این   تحقیق  در 
معماری، به   بررسی آن در دو بافت قاجار و پهلوی پرداخته 
  شود. از این  رو پس از شرح شاخص  های تنوع، این   موضوع 
در معماری دو دوره به   صورت جدول 3  الی 9 تطبیق و 
مورد مطالعه قرار داده   شد. تحلیل   داده  ها بر اساس مدل 
تنظیم   شده )شکل 4( و تغییرات ایجادشده درخانه، میزان 
و  قاجار  خانه  های  تنوع  در  معیارهای   موثر  به   کارگیری 
پهلوی، را مورد بررسی قرار داده   است. در خانه های قاجار، 
خانه  فضاهای  به  دسترسی   افراد  از  اعم  سلسله  مراتب 
)سیر مرحله   ای از فضای   باز به فضای   بسته( و دسترسی 
انعطاف پذیری   فضاها  خصوصی،  به  فضای   عمومی  از 
آزادانه  (  چیدمان  و  هندسه  )به   واسطه  ی  کیفیت   فضا  و 
شاخص  ها  این  مقایسه  است.  قابل   توجهی  تنوع  دارای 
عددی  پراکنش  که  آنست  نشان  دهنده  دوره   پهلوی  در 
حذف  )به   واسطه  فضا  شفافیت  تنوع  تناسبات   خانه، 
از  برخی  میزان   حریم،  و  دسترسی  سلسله  مراتب  ایوان(، 
خردمعیارهای انعطاف  پذیری و تغییرات ایجادشده در ابعاد 
در  بوده   است.  تحول  دچار  خانه  ها،  هندسه  کالن   وخرد 
مانند  موضوعاتی  دوره   قاجار  به  نسبت  خانه  های   پهلوی 
میزان  فضا،  بودن  الگوهای   هندسی، چندعملکردی  تنوع 
تطبیق  پذیری فضا، تنوع تناسبات   فضا، تنوع نسبت حیاط 
  به   بنا، کاهش چشمگیری یافته و در برابر آن تغییرپذیری 
افزایش  نمونه  های   قاجاری  به   نسبت  خانه  های   پهلوی 
یافته   است. مقایسه   تطبیقی و تحلیلی معیارهای   تنوع در 

تنوع  است که  آن  نشان  دهنده  پهلوی،  و  خانه  های   قاجار 
و  متفاوت  یکدیگر  با  دوره،  دو  این  خانه  های  در    کالبدی 
به   نسبت  پهلوی  خانه های  فضایی  کیفیت  و  سازماندهی 
دوره قاجار از تنوع کمتری برخوردار بوده   است. در مجموع 
می  توان نتیجه   گرفت که شاخص   تنوع در سازماندهی   فضا 

و روابط، در دوره   قاجار بیشتر مورد توجه بوده   است. 
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