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چکیده
از  تعداد بیش تری  پاسخ  گوی  قابلیت سازماندهی فضایی و تحوالت درونی می  توانند  از  برخورداری  با  فضاهای معماری 
نیازهای کاربران آن ها در زمان  های گوناگون باشند و بدین   ترتیب کارکرد مطلوب  تری را نسبت به فضاهای تک عملکردی 
ارائه کنند. ضرورت دستیابی به این توانایی از زیرشاخه  های انعطاف  پذیری در مسکن به   عنوان موضوعی قابل  تأمل است. 
هدف این تحقیق ارائه یک مدل تحلیلی در ارتباط با شناخت روش نحو فضا و استفاده از شاخص  های آن جهت سنجش 
انعطاف  پذیری در مسکن است. مجتمع  های مسکونی در شهر تهران به عنوان جامعه پژوهش مورد ارزیابی قرار می  گیرند. 
به   منظور بیان بهتر مسئله، این پژوهش در صدد پاسخ  گویی به این سؤال است که چگونه می  توان از شاخص  های روش 
نحو فضا جهت سنجش انعطاف  پذیری در مسکن استفاده کرد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع آمیخته و روش انجام 
آن بر پایه شبیه  سازی کامپیوتری خواهد بود. روش گردآوری اطالعات مبتنی   بر مطالعه کتابخانه  ای، و هم چنین بررسی 
میدانی شامل استفاده از اطالعات موجود و مشاهده است. ابزار گردآوری اطالعات شامل نقشه  های شناختی، فیش  برداری، 
کدگذاری و آزمون برای روش نحو فضا از طریق نرم  افزار دپث  مپ است. روش تجزیه   و تحلیل اطالعات در نحو فضا از 
طریق پنج مؤلفه ارتباط، هم  پیوندی، انتخاب، کنترل و عمق صورت می  گیرد. انعطاف  پذیری نیز بر اساس مفاهیم فضای 
چند عملکردی، جابه  جایی فصلی و روزانه و تفکیک و تجمیع بررسی می  گردد. نتایج به  دست   آمده نشان می  دهند که 
نشیمن،  فضاهای  با  آشپزخانه  فضای  پیوستگی  مبتنی   بر  تهران  شهر  در  مسکونی  مجتمع  های  در  فضایی  سازماندهی 
ناهارخوری و پذیرایی است. بر همین   اساس، بیش ترین ارتباط، هم  پیوندی و کنترل، و نیز کم ترین عمق، میان آن ها صورت 
می  گیرند، که این امر منجر به افزایش انعطاف  پذیری فضاها در رابطه با فعالیت  های مختلف شده است. با این   حال، اتاق  های 
خواب صرفاً محل انجام فعالیتی خاص و استراحت هستند، که این موضوع بر کاهش انعطاف  پذیری آن ها صحه می  گذارد.

واژگان کلیدی: مسکن، انعطاف  پذیری، سازماندهی فضایی، نحو فضا.
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۱. مقدمه
پیوند  که  می  شود  مشاهده  سو،  یک  از  حاضر،  دوران  در 
طراحان با کاربران به   مرور زمان کم شده است، که سبب 
اساسی  خواسته  های  و  نیازها  از  آن ها  شناخت  کاهش 
باال  زیست،  دشواری  های  نیز  دیگر  سویی  از  می  گردد. 
خانواده  ها  متغیر  پیوسته  وضعیت  های  و  قیمت  ها  رفتن 
دستاویزی شده  اند که انعطاف  پذیری و سازماندهی فضایی 
در مسکن  ها را در پِی داشته  اند. اما اغلب طرح  ها با نادیده 
فاقد  ساکنان  زندگی  مقتضیات  به  کم  توجهی  یا  گرفتن 
بهره  وری الزم بوده  اند و ناتوانی آن ها در پاسخ  گویی بهینه 
به نیازهای کاربران واضح و روشن است. مسکن1 یکی از 
عناصر حیاتی زیست انسان و تأمین  کننده نیازهای مختلف 
او است، که به محل سکون یا توقف گفته می  شود و نقش 
و اهمیت آن به عنوان سرپناه مناسب حساس و کلیدی 
است. اهمیت مسکن از جایی نشأت می  گیرد که بسیاری 
با درنظر  تأمین می  شود.  اولیه هر فرد در آن  نیازهای  از 
شهرنشینی،  گسترش  مهاجرت،  سرعت  افزایش  گرفتن 
پیشرفت  های فنی ساخت، آگاهی بیش تر به حقوق فردی 
و  مسکن  مسئله  اجتماعی،  خواسته  های  تأمین  الزام  و 
ضرورت دسترسی به آن روز به   روز ابعاد تازه  تری به خود 
می  گیرد )حبیبی و اهری، 1367، 24(. امروزه مسکن  ها در 
کاربران  نیازهای  برآوردن  در  نتوانستند  ایران  و  جهان 
موفق باشند. چرا که تغییرات در آن ها برگرفته از تغییرات 
در نیازها نبوده  اند، بلکه فقط با یک سبک خاص در یک 
در  کوتاه  مدت  زمان  در  که  دارند  مطابقت  خاص  مقطع 
اصلی  نگرانی  این   رو،  از  هستند.  قابل   پیش  بینی  اقتصاد 
محدودیت انتخاب  های متنوع در گونه  های مسکن با توجه 
به نوع آن ها و هم چنین عدم توانایی برای تنظیم سکونت 
کاربران در گذر زمان بر اساس خواسته  ها و نیازهای آن ها 
 Albostan, 2009,( و یا مطابقت با تغییرات جمعیتی است
محل  به  جدید  عصر  در  جهان  بزرگ  شهرهای   .)p. 23
تراکم جمعیت و مکان تبادل کاال، اشیا و اطالعات تبدیل 
گشته  اند. مجموعه این عوامل باعث بروز مشکالتی هم چون 
تنزل معیارها و حتی  نابرابری  ها، گسترش  افزایش دامنه 
تغییراتی در هنجارها، ارزش  ها و رفتارهای افراد شده  اند و 
موجب گردیده  اند تا انسان  ها زمان بیش تری را در چارچوب 
ایران  از طرفی،  از کل جامعه زندگی نمایند.  محدودتری 
نیز در سال  های اخیر با رشد ناگهانی جمعیت روبه  رو شده 
نیروهای  نبود  و  اجتماعی  مسائل  اقتصادی،  رکود  است. 
با  شهرسازی  و  معماری  عمران،  زمینه  های  در  متخصص 
منطقی مشخص به تصمیمات عجوالنه  ای منجر گردیدند 
نامناسبی قرار  که راهکارهای تأمین مسکن را در چرخه 
دادند. امروزه، مسکن  ها بدون تأمین عناصر مکمل توسعه 
می  یابند. به   تعبیری، خدمات، امکانات و هم چنین کیفیات 
میان،  این  در  می  شوند.  انگاشته  نادیده  مختلف  فضاهای 
سرمایه  گذاران عمومی و خصوصی با الگوبرداری ظاهری از 
تجارب کشورها و وارد کردن فناوری  های جدید شروع به 

ساخت  وساز کرده  اند، بدون توجه به شرایطی که این نوع از 
مسکن  ها به همراه می  آورند.

بحث پیرامون انعطاف  پذیری در فضاهای معماری ازجمله 
توجه  مورد  اخیر  سال  های  طی  که  است  موضوعاتی 
کاربران  نیازهای  انواع  تأمین  است.  گرفته  قرار  بسیاری 
توجه  این  دالیل  ازجمله  گوناگون  زمان  های  در  مختلف 
است. با این   همه، اکثر تحقیقات انجام  شده در این حوزه به 
ارائه تعاریفی کلی اهتمام ورزیده  اند و در بعضی موارد نیز 
انعطاف  پذیر کردن  ابزارهایی جهت  و  به معرفی راهکارها 
فضاهای زندگی انسان، به   ویژه مسکن پرداخته  اند. ازجمله 
آن ها، می  توان به رویکرد مدوالر و پیش  ساختگی در مسکن 
و  بازشناسی   ،)53  ،1392 حصاری،  و  )اقبالی  انعطاف  پذیر 
در طراحی مسکن  انعطاف  پذیری  معیارهای  اولویت  بندی 
آپارتمانی ایران )غفوریان و آقایی، 1395، 41( و مواردی از 
این قبیل اشاره کرد. با تحلیل آن ها به این مهم می  توان 
نمودپذیری چنین  نحوه  و  ابعاد مفهومی  یافت که  دست 
بررسی  الگوهای مختلف فضایی کم تر مورد  موضوعی در 
قرار گرفته  اند. از جهتی، به عدم وجود تحقیق در خصوص 
مسکن بر پایه این محتوا می  توان اشاره کرد. با وجود آنکه 
شده  گرفته  بهره  انعطاف  پذیری  از  پژوهش  ها  برخی  در 
است،  بوده  توجه  مورد  فضا  نحو  دیگر  برخی  در  و  است 
این تحقیق از طریق به  کارگیری هم  زمان آن ها با یک دیگر 
پژوهش را تحت   تأثیر قرار می  دهد. از طرفی، به   دنبال ارائه 
یک مدل تحلیلی در ارتباط با شناخت روش نحو فضا و 
انعطاف  پذیری  از شاخص  های آن جهت سنجش  استفاده 
در مسکن است. به   منظور بیان بهتر مسئله، این پژوهش 

در صدد پاسخ  گویی به این سؤال است:
جهت  فضا  نحو  روش  شاخص  های  از  می  توان  چگونه   -

سنجش انعطاف  پذیری در مسکن استفاده کرد؟

2. مبانی نظری
نظری  مفاهیم  و  موضوعات  اصلی  ترین  بیان  به  ادامه،  در 

مرتبط با پژوهش پرداخته می  شود.

2-۱- پیشینه تحقیق
در مبحث انعطاف  پذیری و سازماندهی فضایی در مسکن، 
مختلف،  گرایش  های  با  گوناگونی  تجارب  و  دیدگاه  ها 
این  رسیده  اند.  به  منصه   ظهور  متأخر  دوران  در  خصوصاً 
تکثر و تنوع آرا اهمیت و نیاز مبرم به موضوع را خاطرنشان 
دستاوردهای  از  برخی  دانش،  بدنه  بر  مروری  با  می  کند. 
پژوهشی صورت  گرفته در این زمینه بر اساس زمان انتشار 

دسته  بندی و ارائه شده  اند.
مسکن  »طراحی  عنوان  با  مقاله  ای  در   ،)1990( هاو 
انعطاف  پذیر برای تغییر نیازها«، به این نتیجه رسیده است 
که این شیوه از طراحی سازگاری مسکن با تغییر نیازهای 
خانواده را تسهیل می  کند و تقاضا برای مسکن جدید در 
مناطق در حال   توسعه را تعدیل می  کند. لی و همکاران 
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)2003(، در مقاله  ای با عنوان »انواع معمول نقشه مسکن 
انعطاف  پذیر مبتنی   بر تحلیل روند تغییرات«، به این نتیجه 
فضا  نحو  مدل  از  استفاده  با  کمی  تحلیل  که  رسیده  اند 
برای ارائه مجموعه  ای از داده  های عددی به   منظور توسعه 
بهتر نقشه  های واحد مسکن انعطاف  پذیر نیز منطقی است. 
»مسکن  عنوان  با  مقاله  ای  در   ،)2012( ساسون  و  ریان 
مورد  در  بحث مختصری  سالم:  انعطاف  پذیر، یک مسکن 
به  اقامت سالم«،  انعطاف  پذیری در طراحی محل  مزایای 
محیط  می  تواند  انعطاف  پذیری  که  رسیده  اند  نتیجه  این 
در  و  به  صرفه  مقرون    قابل   تنظیم،  سازگار،  بهتر،  داخلی 
جسمانی،  راحتی  که  نماید  ارائه  نظر  هر  از  را  دسترسی 
به   ارمغان  را  ساکنان  عاطفی  اجتماعی  سالمت  و  روانی 
آورد. عباس  زاده و همکاران )2013(، در مقاله  ای با عنوان 
برای  مناسب  سازگار  و  انعطاف  پذیر  الگوی  یک  »تحلیل 
ارتقای کیفیت مسکن در ایران«، به این نتیجه رسیده  اند 
اساس  بر  سازگار  و  انعطاف  پذیر  خانه  یک  طراحی  که 
مختلف  زندگی  دوره  های  در  ساکنان  نیازهای  تغییرات 
آن ها یکی از راهکارهایی است تا ساکنان را راضی کند و از 
تغییر خانه  هایشان جلوگیری نماید. سئو و کیم )2013(، 
آزادی  برای  تفسیر  قابل    »مسکن  عنوان  با  مقاله  ای  در 
نتیجه  این  به  انعطاف  پذیر«،  خانه  های  بعدی  نسل  بدن: 
می  توانند  طراحی  شده  دقیق  تر  مسکن  های  که  رسیده  اند 
برای  گزینه  هایی  بنابراین  و  کنند  تضمین  را  بدن  آزادی 
همکاران  و  سون  باشند.  خانگی  انعطاف  پذیر  زندگی 
ارتباط  روی  بر  »مطالعه  عنوان  با  مقاله  ای  در   ،)2014(
این  به  فضا«،  نحو  کاربرد  عنوان  به  انعطاف  پذیر  مسکن 
به  می  توان  را  انعطاف  پذیر  مسکن  که  رسیده  اند  نتیجه 
انواع هسته مرکزی برای بهبود ارتباط بین فضاها و سالن 
مرکزی برای ایجاد فضاهای مستقل از یک دیگر طبقه  بندی 
عنوان  با  مقاله  ای  در   ،)2015( و دی سیو  کرد. سلوچی 
اجرای  برای  راهکارهایی  و  معیارها  انعطاف  پذیر:  »مسکن 
انعطاف  پذیری«، به این نتیجه رسیده  اند که انعطاف  پذیری 
مشخصه  یا  شدن  منسوخ  پادزهر  عنوان  به  می  توان  را 
سیستمی که اُفت در طول زمان را ضمانت می  کند در نظر 
»مروری  عنوان  با  مقاله  ای  در   ،)2017( استاجی  گرفت. 
بر انعطاف  پذیری و سازگاری در طراحی مسکن«، به این 
نتیجه رسیده است که انعطاف  پذیری توانایی و پتانسیل یک 
ساختمان برای تغییر، سازگاری و سازماندهی مجدد خود 
در پاسخ به تغییرات است. غروی الخوانساری )1397(، در 
مقاله  ای با عنوان »راهکارهایی برای انعطاف  پذیری مسکن 
معاصر با توجه به تغییرات الگوی خانواده در طی زمان«، 
به این نتیجه رسیده است که الزمه تحقق قابلیت تفکیک 
و ادغام در واحد مسکونی استقالل حوزه  ها در دسترسی به 
ورودی، آشپزخانه و سرویس  های بهداشتی است و الزمه 
تحقق قابلیت توسعه توجه به ویژگی  های هویتی و مکانی 
در   ،)1397( غفوریان  است.  توسعه  از  بعد  و  قبل  طرح 
در  انعطاف  پذیری  گونه  های  »شناسایی  عنوان  با  مقاله  ای 

رسیده  نتیجه  این  به  ایران«،  آپارتمانی  مسکن  طراحی 
ترتیب  به    انعطاف  پذیری  چهارگانه  گونه  های  که  است 
متفاوت  چیدمان  قابلیت  توسعه  پذیری،  شامل  اولویت، 
فضای  در  بودن  چند عملکردی  و  تفکیک  پذیری  مبلمان، 

مسکن معرفی می  شوند.
که  برمی  آید  چنین  عنوان  شده،  موارد  بررسی  با 
و  فضایی  روابط  با  مرتبط  موضوعی  انعطاف  پذیری 
فعالیت  های جاری در آن ها است. اما آنچه که کم تر مورد 
توجه قرار می  گیرد ابعاد مفهومی و نحوه نمودپذیری آن 
در الگوهای مختلف فضایی است. بر همین   اساس، تحقیق 
حاضر سعی در تبیین نسبت انعطاف  پذیری و سازماندهی 

فضایی در مسکن با روش نحو فضا دارد.

2-2- انعطاف  پذیری
به  دلیل  مسکن  زمینه  در  مهم  مفهومی  انعطاف  پذیری2 
است.  کاربران  خواسته  های  و  نیازها  در  تحول  و  تغییر 
تعریف  مسکنی  عنوان  به  می  توان  را  انعطاف  پذیر  مسکن 
کرد که برای تغییر در طول عمر آن طراحی شده باشد. 
شیوه  های  با  کاربران  برای  انعطاف  پذیر  مسکن  بنابراین، 
این  بر  است.  مناسب  حال   تغییر  در  و  مختلف  زندگی 
از  کاربران  نیازهای  به  پاسخ  گویی مسکن  توانایی    اساس، 
به  می  تواند  آن  از  استفاده  زمان  طول  در  و  ابتدا  همان 
عنوان یکی از حوزه  های اصلی سنجش انعطاف  پذیری در 
 Schneider & Till,( نظر گرفته شود  در  معماری  زمینه 

.)2005, p. 157
به   طور عام، انعطاف  پذیری به قابلیت تغییر در اشیا و اجسام 
گفته می  شود. در معماری و طراحی محیط و به   طور خاص 
انعطاف  پذیری فضایی  این واژه  از  طراحی مسکن، منظور 
برای  آن  در  تغییر  و  انسان  ساخت  فضای  سازماندهی  و 
است.  جدید  کاربست  های  و  نیازها  شرایط،  به  دستیابی 
بعضی از فضاها بدون نیاز به سازماندهی مجدد بسیاری از 
فعالیت  ها را تأمین می  کنند، و بعضی دیگر از فضاها برای 
 ،1382 )عینی  فر،  قابل   تغییرند  مختلف  نیازهای  به  پاسخ 

.)66
و  احجام  جابه  جایی  قابلیت  نقش   )1969( پریموس 
پتانسیل  و  فضایی  چیدمان  هم چنین  و  فرعی  اجزای  یا 
اساسی  انعطاف  پذیری  ایجاد  در  را  تجمیع  و  تفکیک 
می  داند. شرودر )1979( ویژگی  های کالبدی فضا، از قبیل 
ایجاد  برای  را  شدن  تقسیم  و  شدن  بزرگ  تغییرپذیری، 
ساختار انعطاف  پذیر بنا مهم می  داند. پودوبیوک )1983( 
را در  انعطاف  پذیر  است که مسکن  نتیجه رسیده  این  به 
سه بستر فضا، عملکرد و قابلیت تغییر درونی تعریف کند، 
رفع  جهت  در  را  عملکردی  چند  فضای  بدین   ترتیب  و 
  نیازها متغیر می  داند. بیسی )1995( به این نتیجه رسیده 
گرفتن  نظر  در  بدون  را  مسکن  انعطاف  پذیری  که  است 
رسیدن  برای  و  کند،  بیان  بی  نتیجه  ساکنین  به  آموزش 
به چنین کیفیتی تطبیق  پذیری خانواده با فضای خانه را 
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ضروری می  داند. گالفتی )1997( امکانات توکار در فضایی 
انعطاف  پذیر با قابلیت جابه  جایی فصلی و روزانه یا چیدمان 
هابراکن )1998(  قابل   انعطافی می  داند.  را عناصر  مجدد 
تنوع  پذیری فضایی و انعطاف  پذیری را از طریق مشارکت 
فعال کاربران و آگاهی دادن به آنان قابل   استقرار می  داند.

محیط مصنوع دارای گونه  هایی از انعطاف  پذیری مستلزم 
تنوع  پذیری  شاخص  های  راستا،  این  در  است.  تحلیل 
)فضای چند عملکردی(، تطبیق  پذیری )جابه  جایی فصلی و 
روزانه( و تغییرپذیری )تفکیک و تجمیع( تعریف شده  اند. 
از  مختلف  استفاده  های  آوردن  فراهم  قابلیت  تنوع  پذیری 
فضا است. این گونه انعطاف  پذیری با دو متغیر فضا و زمان 
چند  برای  بود  خواهد  قادر  مسکن  فضای  دارد.  سروکار 
برای عملکردهای مختلف در  و  به   طور هم  زمان  عملکرد 
از  می  تواند  تنوع  پذیری  شود.  استفاده  مختلف  زمان  های 
طریق طراحی نقشه با ساختار هندسی منظم، دسترسی 
خوانا به تجهیزات بنا و تنظیم اندازه فضاها به  دست آید. 
با شرایط  فضا  توانایی هماهنگ شدن یک  تطبیق  پذیری 
جدید مورد نیاز است. مؤثرترین روش دست یافتن به آن 
در برنامه  ریزی معماری ثابت نمودن اجزای داخلی و امکان 
قابلیتی  در مسکن،  است.  آن ها  از  متنوع  ترکیبات  ایجاد 
است که نیازهای جدید را با تغییر در دیوارهای داخلی و 
نصب قطعات تأمین نماید، مشروط بر آن که این تغییرات 
کلی،  به   طور  ننمایند.  ایجاد  تغییری  بنا  مساحت  در 
تطبیق  پذیری تمام تغییرات داخلی از قبیل تغییر ساختار، 
عناصر خرد و ترکیب فضاها را شامل می  شود. تغییرپذیری 
و  فضاها  تجمیع  و  تفکیک  یا  کمی  افزایش  و  کاهش  به 
یا گسترش  تبدیل  از  پس  اولیه  به طرح  بازگشت  امکان 
مساحت آن گفته می  شود. در این مورد، انعطاف  پذیری به 
قابلیت پاسخ به رشد جمعیت در مراحل مختلف    معنای 
اندازه  تغییر  توانایی  این  عبارت   دیگر،  به    است.  زندگی 
در جهت  و چه  کوچک  تر شدن  در جهت  را چه  مسکن 
بزرگ  تر شدن امکان  پذیر می  سازد. مفهوم تغییرپذیری با 
مطالعه تغییرات زیربنا، نیازهای فضایی و شکل آن ارتباط 
شمس  آبادی،  کریمیان  و  مهر  آریان  )حیدری،  می  کند  پیدا 

.)266 ،1397
فریدمن )2001( با معرفی مسکن انعطاف  پذیر و راهکارهای 
طراحی تأثیر آن ها را بر انعطاف خانه مطالعه کرده است. 
انواع روش  های پیشنهادی درباره انعطاف  پذیری در هشت 
گروه به عنوان اصلی  ترین راهکارهای طراحی انعطاف  پذیر 

دسته  بندی می  گردند:
به  سازه  ای  عناصر  کمینه  سازی  موجب  که  باز  پالن   .1
عنوان  به  عناصر  سایر  آزادسازی  و  دائمی  قطعات  عنوان 

قطعات تغییرپذیر در فضا می  شود،
2. واحد قابل   توسعه که ممکن است در یک فضای معین 
در نظر گرفته شود یا ممکن است در یک فضای آزاد اتفاق 

افتاده باشد،
3. ادغام یا تفکیک واحدهای مجاور که از طریق دیواری 

غیر باربر میان واحدها که به   راحتی می  تواند حذف یا واقع 
شود فراهم می  گردد،

و  سریع  آسان،  فرایندی  که  پیش  ساخته  مدول  های   .4
اولیه بلکه در تغییرات آینده  اقتصادی را نه  تنها در طرح 

فضاها نیز ایجاد می  کنند،
5. اتاق  های یکسان که از تعدادی فضاهای یکسان با توزیع 

و دسترسی یکسان تشکیل شده  اند،
6. فضای مشترک میان واحدهای مجاور که می  تواند به هر 

یک از واحدها متصل شود،
فضاهای  تفکیک  یا  ادغام  امکان  که  قابل  حمل  دیوار   .7

مجاور را فراهم می  کند،
8. مبلمان جمع  شونده که تنوع عملکردهای ممکن را در 
 Gharavi Alkhansari, 2018, p.( می  دهد  افزایش  فضا 

.)122

2-۳- سازماندهی فضایی
سازماندهی فضایی3 الگویی اساسی برای ایجاد ترکیب در 
معماری است که فضاهای مختلف را گرد هم می  آورد و 
 Hillier,( یک ساختار منسجم برای طراحی ارائه می  دهد
انواع مختلف  برای  به   طور کلی، شرایطی   .)1996, p. 73

فضاها در یک مسکن وجود دارند که عبارتند از:
یا به فرم  های  1. فضاها دارای عملکردهایی خاص باشند 

خاصی نیازمند باشند،
2. فضاها از نظر کاربردی باید انعطاف  پذیر باشند و آزادانه 

تنظیم شوند،
باید به   راحتی قابل   دسترس و مجاور فضاهای  3. فضاها 

دیگر باشند،
بتوانند  و  باشند  مشابه  عملکردهای  دارای  فضاها   .4
به  صورت یک مجموعه عملکردی در کنار هم قرار گیرند یا 

در یک ترتیب خطی تکرار شوند،
5. فضاها باید برای تأمین نور، تهویه، دید یا دسترسی به 

فضاهای سرباز قابلیت باز شدن به بیرون داشته باشند،
یک دیگر  از  و  مجزا  باید  بودن  خصوصی  برای  فضاها   .6

جدا شوند،
7. فضاها دارای عملکرد یا درجه اهمیت منحصر به   فرد و 

یگانه  ای باشند.
نقش  و  نسبی  اهمیت  می  تواند  فضاها  این  آرایش  شیوه 
نماید  روشن  بنا  یک  سازماندهی  در  را  آن ها  عملکردی 
)چینگ، 1397، 204(. روش  های مختلفی برای تحلیل آن 
ابزارهای کمی و  از آن ها دارای  وجود دارند که هر کدام 
کیفی مخصوص به خود هستند که نتایج اجرایی تمامی 

اینها به نوعی به توصیف عملکرد فضا ختم می  شوند.

2-۳-۱- نحو فضا
سازماندهی  تجزیه  در  توسعه  یافته  روشی  فضا4  نحو 
آن  هدف  که  است،  انسان  ساخت  محیط  های  فضایی 
قالب  در  مدل  ها  این  نمایش  و  فضایی  مدل  های  توصیف 
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تفسیرهای  کردن  تسهیل  نتیجه  در  و  گرافیکی  اشکال 
تبدیل  با  تکنیک  این  در  است.  موردنظر  فضاهای  علمی 
گرافیکی،  الگوهای  به  مصنوع  محیط  فضایی  سازماندهی 
روابط میان فضاهای مختلف آن به   صورت داده  های ریاضی 
ارائه می  شوند، به   طوری   که از تحلیل این داده  ها، می  توان 
به روابط متقابل میان فضای محیط و رفتار کاربران آن پی 
برد. با استفاده از این روش می  توان به تحلیل سازماندهی 
تمایز  نفوذپذیری،  شاخص  های  پایه  بر  بناها  فضایی 
از  بهره  برداری  مختلف  الگوهای  یکپارچگی،  و  عملکردی 
کرد  اشاره  آن ها  بر  حاکم  اجتماعی  منطق  نیز  و  آن ها 

.)Hillier & Hanson, 1984, p. 294(
به  دسترسی  امکان  که  است  معنا  بدان  نفوذپذیری5 
با  مستقیمی  ارتباط  و  فضا  یک  مختلف  بخش  های 
باشد،  داشته  وجود  بودن  خصوصی  یا  و  عمومی  میزان 
نتیجه  در  و  دسترسی  افزایش  معنای  به    آن  افزایش  که 
عمومی  تر شدن و کاهش آن به   معنای کاهش دسترسی و 
در نتیجه خصوصی  تر شدن است. تمایز عملکردی6 بدان 
کارکردی  بعد  در  فضاها  مناسب  تفکیک  که  است  معنا 
ادراک  زمینه  می  تواند  خصوصی  و  عمومی  بخش  دو  به 
کاربران از این موضوع را فراهم آورد و امکان انطباق هرچه 
را  مربوطه  عرصه  های  با  نظرشان  مورد  فعالیت  های  بهتر 
ایجاد نماید. یکپارچگی7 بدان معنا است که امکان ارتباط 
فضاهای  با  خصوصی  یا  و  عمومی  فضای  یک  مستقیم 
ماهیت  آن ها  از  کدام  هر  یا  و  شود،  فراهم  آن  هم جوار 
مجزا و اولیه خود را بتوانند بازیابند، که در این صورت یک 

مجموعه یکپارچه میان آن ها شکل گرفته است.
هم  پیوندی،  ارتباط،  مؤلفه  پنج  طریق  از  فضا  نحو  روش 
مختلف  خصوصیات  تحلیل  به  عمق  و  کنترل  انتخاب، 
نفوذپذیری،  شاخص  های  با  مطابق  و  می  پردازد،  نمونه  ها 
بر  ارتباط8  می  یابند.  نمود  یکپارچگی  و  عملکردی  تمایز 
اساس تعداد نقاطی تعریف می  شود که یک نقطه به   طور 
مستقیم با نقاط دیگر اتصال پیدا می  کند. به   عبارت   دیگر، 
فضاهای  به  ورودی  دو  دارای  که  فضا  یک  ارتباط  مقدار 
مجاور خود باشد دو است )مداحی و معماریان، 1395، 51(. 
فضایی دارای ارتباط زیاد است که با فضاهای دیگر دارای 
میزان  نشانگر  هم  پیوندی9  باشد.  بیش تری  یکپارچگی 
نقاط  به سایر  نقطه نسبت  یا جداافتادگی یک  پیوستگی 
بدین  دارد  خطی  رابطه  ای  ارتباط  با  مفهوم  این  است. 
صورت که هم  پیوندی بیش تر به   معنای ارتباط بیش تر با 
 Jiang, Claramunt, & Klarqvist,( فضاهای مجاور است
p. 164 ,2000(. فضایی دارای هم  پیوندی زیاد است که با 
فضاهای دیگر دارای یکپارچگی بیش تری باشد. انتخاب10 
یک مقیاس کلی از میزان جریانی است که در یک نقطه 
باالیی  دارای درجه  زمانی  واقع، یک فضا  دارد. در  وجود 
از کوتاه  ترین مسیرهای  انتخاب است که تعداد زیادی  از 
 Klarqvist, 1993, p.( ارتباط  دهنده از آن فضا عبور کنند
12(. فضایی دارای انتخاب زیاد است که نسبت به فضاهای 

کنترل11  باشد.  بیش تری  عملکردی  تمایز  دارای  دیگر 
نقاطی  که  نقطه  ای  انتخاب  میزان  که  است  پارامتری 
به   عبارت  می  دهد.  نشان  را  شده  اند  متصل  آن  به  دیگر 
دارای  مشخص  فضایی  به  نسبت  فضا  یک  هرچه    دیگر، 
 Jiang,( است  کم تر  آن  بر  کنترل  باشد،  کم تری  انتخاب 
Claramunt, & Klarqvist, 2000, p. 164(. فضایی دارای 
کنترل زیاد است که نسبت به فضاهای دیگر دارای تمایز 
عملکردی بیش تری باشد. عمق12 به عنوان تعداد قدم  هایی 
باید طی شوند  نقاط دیگر  به  از یک نقطه  برای گذر  که 
تعریف می  شود. یک فضا درصورتی عمیق خوانده می  شود 
موجود  فضاها  دیگر  و  فضا  آن  بین  زیادی  قدم  های  که 
باشند )مداحی و معماریان، 1395، 52(. فضایی دارای عمق 
نفوذپذیری  دارای  دیگر  فضاهای  به  نسبت  که  است  کم 

بیش تری باشد.

۳. روش تحقیق
ماهیت  با  و  ترکیبی  به   صورت  تحقیق  این  کار  روش 
مطالعه  طریق  از  ابتدا،  در  شد.  خواهد  انجام  آمیخته 
اطالعات  از  استفاده  بررسی میدانی شامل  و  کتابخانه  ای، 
موجود و مشاهده به جمع  آوری اطالعات پرداخته می  شود. 
ازجمله  انعطاف  پذیری  گوناگون  نمودهای  سو،  یک  از 
دسته  بندی  تغییرپذیری  و  تطبیق  پذیری  تنوع  پذیری، 
کیفی  مؤلفه  های  ارائه  بر  تمرکز  آن  در  که  می  گردند، 
مورد نیاز برای طراحی سازماندهی فضایی مطلوب است. 
از سویی دیگر، شاخص  های نحو فضا مورد شناسایی قرار 
مؤلفه  های  میان  رابطه  ای  وجود  امکان  سپس  می  گیرند. 
انعطاف  پذیری و نحو فضا مشخص می  شود که این ارتباط 
به کمک استدالل منطقی تحلیل می  گردد. در ادامه جهت 
پیاده کردن این نتیجه بر روی نمونه  های موردی واقعی، 
جامعه  عنوان  به  تهران  شهر  در  مسکونی  مجتمع  های 
پژوهش مورد ارزیابی قرار می  گیرند. با استفاده از نرم  افزار 
دپث  مپ در روش نحو فضا برای شبیه  سازی کامپیوتری، 
اقدام به تحلیل شاخص  های نفوذپذیری، تمایز عملکردی و 
یکپارچگی می  گردد. در انتها، از استدالل استنتاجی برای 

نتیجه  گیری در خصوص موضوع استفاده خواهد شد.

۳-۱- تجزیه   و تحلیل
در  سو  یک  از  که  است  دوبعدی  مفهومی  انعطاف  پذیری 
ارتباط با ساختارهای فیزیکی و از سویی دیگر، در ارتباط 
به   منظور  همین   اساس،  بر  است.  رفتاری  الگوهای  با 
شناخت زمینه  های مختلف شکل  گیری آن، بررسی روابط 
فضایی و فعالیت  های جاری در آن ها امری ضروری است. 
نمود مفاهیم انعطاف  پذیری و نحو فضا و بررسی نمونه  های 

مورد مطالعاتی در ادامه معرفی می  گردند.

۳-۱-۱- نمود مفاهیم انعطاف  پذیری و نحو فضا
تنوع  پذیری مفهومی مرتبط با عملکردهای جاری در یک 
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سازماندهی فضایی و به   معنای قابلیت انجام فعالیت  های 
کاربری  یک  در  است.  آن  در  استفاده  کنندگان  مختلف 
تنوع  قابلیت  باشد،  عمومی  تر  فضا  چه  هر  مسکن،  مانند 
فعالیت  ها در آن افزایش می  یابد، و هر چه فضا خصوصی  تر 
مرتبط  فعالیت  های  به   ویژه  فعالیت  ها  تنوع  قابلیت  باشد، 
بر همین   اساس،  با حوزه عمومی در آن کاهش می  یابد. 
یکی از مواردی که بر کیفیت فضای چند عملکردی تأثیر 
با  لذا  بودن آن فضا است.  یا خصوصی  می  گذارد عمومی 
تحلیل مجموعه عواملی می  توان میزان انعطاف  پذیری یک 
این عوامل در نحو  از  فضا را مورد بررسی قرار داد. یکی 
فضا تحلیل مفهوم نفوذپذیری است، که با استفاده از مؤلفه 

عمق قابل   ارزیابی است.
تطبیق  پذیری نیز یکی دیگر از مظاهر انعطاف  پذیری است 
که بیش از آنکه به فضا و فعالیت  های موجود در آن وابسته 
باشد به استفاده  کننده و نوع خواسته  های وی از آن بستگی 
انتخاب  امکان  بنابراین تشخیص تمایز عملکردی و  دارد. 
حوزه مناسب جهت انجام فعالیت موردنظر کاربر یکی از 
مهم  ترین مفاهیم نحو فضا مرتبط با موضوع است، که با 
استفاده از مؤلفه  های انتخاب و کنترل قابل   ارزیابی است.

تغییرپذیری به   معنای قابلیت ایجاد تغییر در سازماندهی 
فضایی یک مجموعه به   منظور انجام فعالیت  های موردنظر 
در  بیش تر  که  مفهوم  این  است.  آن  در  استفاده  کنندگان 
بنایی هم چون مسکن  فیزیکی  با کالبد و ساختار  ارتباط 
مطرح می  شود به دو شکل تبدیل  پذیری و گسترش  پذیری 
بررسی می  گردد، که در ارتباط با امکان تفکیک و تجمیع 
نیز  و  آن ها  میان  واسط  عناصر  وجود  به   واسطه  فضاها 
بزرگ  تر  یا  و  کوچک  تر  فضای  یک  به  آن  تبدیل  قابلیت 
ایجاد  امکان  روش  این  از  استفاده  می  شود.  مطرح 
در  می  کند.  ایجاد  را  مختلف  فضاهای  در  انعطاف  پذیری 
مورد  یکپارچگی  مفهوم  تحلیل  با  قابلیت  این  فضا،  نحو 
سنجش قرار می  گیرد، که با استفاده از مؤلفه  های ارتباط و 

هم  پیوندی قابل   ارزیابی است.
و  تطبیق  پذیری  تنوع  پذیری،  شاخص  های  بدین   ترتیب، 
تغییرپذیری در انعطاف  پذیری با شاخص  های نفوذپذیری، 
برای  فضا  نحو  روش  در  یکپارچگی  و  عملکردی  تمایز 
نتیجه  در  و  هستند،  مرتبط  فضایی  سازماندهی  تحلیل 
سازماندهی فضایی در مسکن را تحت   تأثیر قرار می  دهند 

)شکل  های 1 و 2(.

شکل ۱: نمود مفاهیم انعطاف  پذیری و نحو فضا

شکل 2: ماتریس نمود مفاهیم انعطاف  پذیری و نحو فضا
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۳-۱-2- بررسی نمونه های مورد مطالعاتی
با  تهران  شهرداری  دو  منطقه  موجود،  آمار  اساس  بر 
گردید.  انتخاب  مسکونی  مجتمع  های  تعداد  بیش ترین 
و  داده  ها  تطبیق  برداشت  شده،  اطالعات  پایه  بر  سپس 
مقایسه آن ها، عوامل مشترکی هم چون تعداد واحد، ارتفاع 

و شکل فضای باز استخراج شدند و سه مجتمع مسکونی 
گونه  بیش ترین  شرایط  واجد  هرمزان  و  ماهان  آتی  ساز، 
ساخت مورد شناسایی قرار گرفتند. آتی  ساز با 23 بلوک، 
به   ترتیب در  بلوک  با 20  و هرمزان  بلوک  پنج  با  ماهان 
نواحی یک، نُه و هفت واقع شده  اند )شکل  های 3، 4 و 5(.

شکل ۳: سایت پالن مجتمع مسکونی آتی  ساز

شکل 5: سایت پالن مجتمع مسکونی هرمزانشکل 4: سایت پالن مجتمع مسکونی ماهان

پالن  های 1، 2 و 3 خوابه از بلوک  های مشابه در هر یک 
با رویکرد تحلیل گراف نمایانی13 و مؤلفه  های  انتخاب، و 
دپث  مپ  نرم  افزار  در  عمق  و  کنترل  هم  پیوندی،  ارتباط، 

با  مطالعاتی  مورد  نمونه  های  بررسی  علت  شدند.  ارزیابی 
این چهار مفهوم عدم وجود مؤلفه انتخاب در این رویکرد 

است )جدول  های 1، 2، 3، 4 و 5(.

جدول ۱: پالن  های ۱، 2 و ۳ خوابه از بلوک  های مشابه در مجتمع  های مسکونی آتی  ساز، ماهان و هرمزان

3 خوابه2 خوابه1 خوابه

آتی  ساز
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3 خوابه2 خوابه1 خوابه

ماهان

هرمزان

1. ورودی، 2. هال، 3. سرویس توالت، 4. آشپزخانه، 5. نشیمن، 6. ناهارخوری، 7. پذیرایی، 8. اتاق خواب، 9. سرویس حمام

جدول 2: بررسی نمونه های مورد مطالعاتی با مؤلفه ارتباط

3 خوابه2 خوابه1 خوابه

آتی  ساز

ماهان

هرمزان

در هر پالن، طیف رنگی قرمز تا آبی به   ترتیب، نشان  دهنده بیش ترین تا کم ترین میزان ارتباط است.
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جدول ۳: بررسی نمونه های مورد مطالعاتی با مؤلفه هم  پیوندی

3 خوابه2 خوابه1 خوابه

آتی  ساز

ماهان

هرمزان

در هر پالن، طیف رنگی قرمز تا آبی به   ترتیب، نشان  دهنده بیش ترین تا کم ترین میزان هم  پیوندی است.

جدول 4: بررسی نمونه های مورد مطالعاتی با مؤلفه کنترل

3 خوابه2 خوابه1 خوابه

آتی  ساز

ماهان
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3 خوابه2 خوابه1 خوابه

هرمزان

در هر پالن، طیف رنگی قرمز تا آبی به   ترتیب، نشان  دهنده بیش ترین تا کم ترین میزان کنترل است.

جدول 5: بررسی نمونه های مورد مطالعاتی با مؤلفه عمق

3 خوابه2 خوابه1 خوابه

آتی  ساز

ماهان

هرمزان

در هر پالن، طیف رنگی قرمز تا آبی به   ترتیب، نشان  دهنده بیش ترین تا کم ترین میزان عمق است.

4. نتایج و بحث
بر رابطه بین  به مطالب فوق، تجزیه   و تحلیلی  با استناد 
نمود مفاهیم انعطاف  پذیری و نحو فضا با بررسی نمونه  های 

مقایسه  به  منجر  که  است  گرفته  مطالعاتی صورت  مورد 
مؤلفه  های آن ها با یک دیگر گردیده  اند )جدول 6(.
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جدول 6: تجزیه   و تحلیل نمود مفاهیم انعطاف  پذیری و نحو فضا با بررسی نمونه های مورد مطالعاتی

هرمزانماهانآتی  ساز
انعطاف  پذیری

نحو فضا

3 خوابه2 خوابه1 خوابه3 خوابه2 خوابه1 خوابه3 خوابه2 خوابه1 خوابهمؤلفه

تنوع  پذیری

نفوذپذیری

01.7302.1002.1001.7501.9102.0602.1302.0802.58عمق

تطبیق  پذیری

تمایز 
عملکردی

00.4700.3600.4000.5300.4700.3400.4600.4500.40کنترل

تغییرپذیری

یکپارچگی

258624504201420933552705218942313896ارتباط

15.6210.4611.5517.1413.1011.0309.9411.4407.97هم  پیوندی

123195300185184223145271362مساحت

مقایسه مؤلفه  های نحو فضا در هر سه نمونه مذکور نشان 
می  دهد که هم  پیوندی و عمق به مساحت بستگی دارند، 
عمق کاهش،  هم  پیوندی  مساحت،  افزایش  با  که  چنان 

شکل 6: نمودار مقایسه مؤلفه ارتباط

آتی  ساز )خاکستری تیره(، ماهان )خاکستری روشن(، هرمزان 
)خاکستری(

شکل 8: نمودار مقایسه مؤلفه کنترل

آتی  ساز )خاکستری تیره(، ماهان )خاکستری روشن(، هرمزان 
)خاکستری(

مسکن  در  فضایی  سازماندهی  نتیجه  در  و  افزایش 
انعطاف  پذیری کم تری می  یابد )شکل  های 6، 7، 8 و 9(.

شکل 7: نمودار مقایسه مؤلفه هم  پیوندی

آتی  ساز )خاکستری تیره(، ماهان )خاکستری روشن(، هرمزان 
)خاکستری(

شکل 9: نمودار مقایسه مؤلفه عمق

آتی  ساز )خاکستری تیره(، ماهان )خاکستری روشن(، هرمزان 
)خاکستری(
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که  است  نوسانات  دارای  ارتباط  مؤلفه  مقایسه  نمودار 
و  می  گردد،  متغیر  آن  مقدار  مختلف  مساحت  های  با 
تبع  به    و  فضاها  یکپارچگی  تشخیص  امکان  بدین  ترتیب 
مقایسه  نزولی  نمودار  می  شود.  متفاوت  تغییرپذیری  آن، 
با  که  است  آن  بیانگر  درونی  نوسان  با  هم  پیوندی  مؤلفه 
نتیجه،  در  و  آن کاهش می  یابد،  مقدار  افزایش مساحت، 
نیز  آن  به   تبع  و  می  شود،  کاسته  فضاها  یکپارچگی  از 
تغییرپذیری کاهش می  یابد. نمودار مقایسه مؤلفه کنترل 
مقدار  مختلف  مساحت  های  با  که  است  نوسانات  دارای 
امکان تشخیص تمایز  آن متغیر می  گردد و بدین   ترتیب 
متفاوت  تطبیق  پذیری  آن،  تبع  به    و  فضاها  عملکردی 
نوسان  با  عمق  مؤلفه  مقایسه  صعودی  نمودار  می  شود. 
آن  مقدار  افزایش مساحت،  با  است که  آن  بیانگر  درونی 
افزایش می  یابد، و در نتیجه، از نفوذپذیری فضاها کاسته 

می  شود و به   تبع آن نیز تنوع  پذیری کاهش می  یابد.

5. نتیجه  گیری
نسبت  تبیین  بر  که  تحلیلی  تجزیه   و  به  توجه  با 
انعطاف  پذیری و سازماندهی فضایی در مسکن با روش نحو 
فضا انجام شده است و در پاسخ  گویی به سؤال مطروحه، 

نتایجی از آن حاصل گردید که به شرح زیر هستند:
- شاخص  های تنوع  پذیری، تطبیق  پذیری و تغییرپذیری در 
انعطاف  پذیری با شاخص  های نفوذپذیری، تمایز عملکردی 
تحلیل سازماندهی  برای  نحو فضا  یکپارچگی در روش  و 

فضایی مرتبط هستند، و در نتیجه سازماندهی فضایی در 
مسکن را تحت   تأثیر قرار می  دهند.

شهر  در  مسکونی  مجتمع  های  در  فضایی  سازماندهی   -
فضاهای  با  آشپزخانه  فضای  پیوستگی  مبتنی   بر  تهران 
همین   اساس،  بر  است.  پذیرایی  و  ناهارخوری  نشیمن، 
کم ترین  نیز  و  کنترل،  و  هم  پیوندی  ارتباط،  بیش ترین 
به  منجر  امر  این  که  می  گیرد،  صورت  آن ها  میان  عمق، 
فعالیت  های  با  رابطه  در  فضاها  انعطاف  پذیری  افزایش 
مختلف شده است. با این   حال، اتاق  های خواب صرفاً محل 
انجام فعالیتی خاص و استراحت هستند، که این موضوع 

بر کاهش انعطاف  پذیری آن ها صحه می  گذارد.
مذکور  نمونه  سه  هر  در  فضا  نحو  مؤلفه  های  مقایسه   -
نشان می  دهد که هم  پیوندی و عمق به مساحت بستگی 
کاهش،  هم  پیوندی  مساحت،  افزایش  با  که  چنان  دارند، 
مسکن  در  فضایی  سازماندهی  نتیجه  در  و  افزایش  عمق 

انعطاف  پذیری کم تری می  یابد.
تحلیل  رویکرد  در  انتخاب  مؤلفه  وجود  عدم  به   علت   -
گراف نمایانی در نرم  افزار دپث  مپ و لزوم کاربرد مفهوم آن 
این  ایجاد  امکان  پیشنهاد می  شود که  انعطاف  پذیری،  در 

مؤلفه در نسخه  های آتی فراهم گردد.
برای  محققان  به  می  توانند  پژوهش  این  دستاوردهای   -
ارائه یک مدل تحلیلی در ارتباط با شناخت روش نحو فضا 
و استفاده از شاخص  های آن جهت سنجش انعطاف  پذیری 

در مسکن یاری رساند.

پی نوشت
1. Housing
2. Flexibility
3. Spatial Organization
4. Space Syntax
5. Permeability
6. Functional Differentiation
7. Integrity
8. Connectivity
9. Integration
10. Choice
11. Control
12. Depth
13. Visibility Graph Analysis
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