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چکیده
هر دوره  از معماری ایران دارای سبک و روش ساخت ویژه ای بوده است. معماری ایران بعد از وقوع انقالب اسالمی دچار 
تغییر و دگرگونی در ساخت و ساز گشت. خوانایی در فضاهای معماری جز موارد مهم بوده و در ساختمان  های اداری به 
دلیل مراجعه عموم مردم به این ساختمان  ها خوانایی فضا نقشی موثر بر راندمان و کیفیت فضاهای اداری دارد. با توجه به 
این که در کتب معماری به بررسی معماری معاصر ایران و بناهای ساخته شده تا قبل از سال های 88 پرداخته شده و در 
سال های اخیر بناهای قابل تأمل زیادی ساخته شده بنابراین در این مقاله ساختاِر فضایی ساختمان های اداری طراحی شده 
توسط معماران جوان و نوگرای دهه اخیر انقالب )1390 تا 1399( مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اصلی تحقیق 
عبارت است از: "ویژگی های ساختاری مورد توجه در خوانایی فضاهای اداری طراحی شده توسط معماران نوگرای دهه 
چهارم انقالب اسالمی ایران کدامند". براي تحلیل ساختار فضایی از روش چیدمان فضا استفاده شده است و به وسیله 
نرم افزار دپس مپ1 و  ای گراف2 انجام و به عنوان یک روش براي تفسیر رابطه هم بستگی بین ارتباط و هم پیوندي در 
پالن ها استفاده شده  است. داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و نشان می دهد ارتباط معناداری بین دیدپذیری، 
حرکت طبیعی کاربران، عمق فضا و هم پیوندی بر میزان خوانایی وجود دارد. به نظر می رسد که معماران نوگرا در طراحی 
ساختمان های اداری بیش تر از سه نوع ساختار فضایی شعاعی، مرکزی و شبکه ای استفاده نموده اند که بیش ترین میزان 
خوانایی به فضاهایی تعلق می گیرد که به صورت شعاعی طراحی شدند. در این نوع طراحی میزان ایجاد فضای عمیق به 
حداقل و در نتیجه میزان دید، حرکت کاربر و هم پیوندی فضا افزایش پیدا کرده است و به طور کلی به خوانایی فضاهای 

اداری در راستای پاسخ دهی به نیاز های معماری بنا توجه الزم را داشته اند.
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۱. مقدمه 
محیط کاری به عنوان محیطی که فرد نیمی از شبانه روز 
خود را در آن  می  گذراند در معماری معاصر همواره مورد 
توجه بوده است. مشهود است که محیط کار بر فعالیت های 
کارمندان تاثیر بسیار زیادی دارد و هم چنین محیط کار 
بر فعالیت های  پیامد های مثبت و منفی فراوانی  می تواند 
 .)Chandrasekar, 2011( مرتبط با شغل کارمندان بگذارد
امری  اداری  فضاهای  کیفیت  بر  موثر  عوامل  شناخت 
عوامل  و  ویژگی ها  مولفه ها،  شناخت  هدف  با  است.  مهم 
اثر گذار بر طراحی معماری فضاهای ساختمان های اداری 
این پژوهش صورت گرفته است. سوال اصلی  دهه اخیر؛ 
پژوهش عبارت است از: 1. مولفه ها و ویژگی های ساختاری 
اداری  ساختمان های  فضاهای  خوانایی  در  توجه  مورد 
انقالب  چهارم  دهه  نوگرای  معماران  توسط  طراحی شده 
پاسخ  و  اهداف  به  برای دستیابی  کدامند؟  ایران  اسالمی 
به سـوال پژوهش، به کارگیری نظریه های نوین معماری بر 
به کمک  اداری  بر کیفیت فضاهای  روی مؤلفه های موثر 
نرم افزارهای رایانه  ای، اساس مطالعه فوق را شکل می دهد. 
در میان سامانه های منطقی پژوهش معماری و شهرسازی، 
ادبیات  در  دیگر  نظریه های  از  بیش  فضا  نحو  نظریه  ی 
معماری و شهرسازی معاصر مورد توجه واقع گردیده است 
)گروتو وانگ، 1392(. با توجه به این که استفاده از روش 
چیدمان فضا طراحان را قادر می سازد که رفتارهای حرکتی 
کاربران را در فضا پیش بینی کنند، از این مدل می توان در 
بین کالبد  تعاملی  رابطه ای  بهره گرفت و  فرآیند طراحی 
 .)1381 زادگان،  )عباس  کرد  ایجاد  کاربران  رفتار  و  فضا 
نخست  وهله  در  فضا،  از  فرد  شناختی  نقشه  شکل گیری 
متأثر از میزان خوانایی محیط است. بدین معنی که یک 
محیط خوانا به مخاطب خود امکان ایجاد نقشه شناختی 
منحصر به فردی می دهد. چنان چه این کیفیت محیطی 
نمی توانند  و  دچار سردرگمی شده  افراد  نباشد،  پاسخگو 
با محیط ارتباط برقرار نمایند و آن  را شناسایی کنند. در 
آنان  اذهان  در  نیز  محیط  از  کاملی  ذهنی  تصویر  نتیجه 
شکل نمی گیرد. در معماری معاصر ورود معماری غربی به 
ایران و به خصوص حضور سبک معماری مدرن در اواخر 
دوره پهلوی اول، سرعت تحوالت را در عرصه معماری و 
شهرسازی افزایش داد. گسستگی که انقالب سال 1357 
در تاریخ و جامعه  ایران به وجود آورد، بانی حرکت جدید 
در کلیه شئون زندگی مردم شد که سازندگی نقش اساسی 
و مهمی     در آن  ایفا می    کند. بعد از انقالب، تمامی مراکز 
آموزش عالی و دانشگاه ها به مدت دو سال و اندی تعطیل 
را  حرفه ای  آموزش  و  شدند  بازگشایی  سپس  و  شدند 
شروع کردند )باور، 1389(. دو سال بعد از انقالب به دلیل 
سال  هشت  مدت  به  ساخت و ساز ها  کلیه  تحمیلی  جنگ 
متوقف شد. پس از پایان جنگ ساخت و ساز دوباره شروع 
شد ولی بیش تر برای رفع نیاز های اولیه هم چون مسکن 
بود. دهه  اخیر که دهه چهارم انقالب می باشد، معماری و 

ساختمان سازی جان دوباره گرفته اند و معماری به سمت 
پست مدرنیته رفته و معماران تازه نفس و جدید روی کار 
آمده  اند که هر کدام داری سبک خاص خودشان هستند 
و می توان گفت معماران این دهه سعی در بهره گیری هر 
چه تمام از طبیعت و محیط دارند و در طراحی معماری 
و  شفافیت  به  توجه  بلند مرتبه  اداری  ساختمان های 
پالن های آزاد رواج یافته اند. هدف این مقاله عبارت است 
خوانایی  میزان  بر  موثر  مولفه های  بررسی  و  شناخت  از: 
طراحی شده  بلندمرتبه  اداری  ساختمان های  پالن های 

توسط معماران نوگرا دهه چهارم بعد از انقالب اسالمی. 

۱-۱- پرسش های تحقیق
- عوامل موثر در حصول خوانایی در ساختمان های اداری 
انقالب  چهارم  دهه  نوگرایی  معماران  توسط  طراحی شده 

اسالمی ایران کدامند؟
معماران  اداری  بناهای  در  خوانایی  میزان  بیش ترین   -

نوگرای دهه اخیر مربوط به کدام ساختار است؟

۱-2- فرضیه تحقیق
- به نظر می رسد که در ساختمان های اداری ساخته شده 
توسط معماران نوگرا با تحلیل میزان عمق کلی، هم پیوندی 
به یک دیگر  و میزان حرکت کاربران و دیدپذیری فضاها 

میزان خوانایی در محیط را ارزیابی کرد.
- بیش ترین میزان خوانایی به فضاهایی تعلق می گیرد که 
طراحی  نوع  این  در  شده اند.  طراحی  شعاعی  صورت  به 
میزان  نتیجه  در  و  حداقل  به  عمیق  فضای  ایجاد  میزان 
کرده  پیدا  افزایش  فضا  هم پیوندی  و  کاربر  حرکت  دید، 

است. 

۱-۳- پیشنه پژوهشی
در  خارجی  و  داخلی  متعدد  مطالعات  اخیر  سال های  در 
زمینه ی کیفیت فضا در ساختمان های اداری و هم چنین 
به کارگیري روش چیدمان فضا در پژوهش هاي دانشگاهی 
دیده می شود. از نمونه پژوهش های صورت گرفته می توان 
به موارد ذیل اشاره نمود: فایسال سلطان در سال 2016 
در مقاله خود به بررسی تاثیر طراحی دفتر کار برکارکنان 
بانک های اسالمی پاکستان پرداخته که با مشخص کردن 
هشت مولفه  موثر بر کیفیت فضا با استفاده از روش تحقیق 
توصیفی تحلیلی و آزمایش میدانی با پخش کردن 300 
پرسش نامه در بین کارمندان َده ساختمان اداری با استفاده 
از نرم افزار SPSS به این نتیجه رسیده است که سه متغیر 
بهره وری  بر  خوانایی  و  اداری  تجهیزات  و  اداری  مبلمان 
کارکنان  بر  چندانی  تاثیر  سایرین  و  داشته  اثر  کارکنان 
 Faisal Sultan, Raghib Zafar, & Anila,( نداشته اند 
بررسی  به  کرباسی  عاطفه  و  نامداری  محمد رضا   .)2016
رابطه بین دید به بیرون فضاهای اداری از طریق پنجره ها 
کارمندان  رضایت مندی  سطح  با  فضاها  درون  به  دید  و 
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در فضاهای اداری پرداخته است که در طی این پژوهش 
فضاهای اداری را بر اساس فاصله از پنجره به چهار دسته 
تقسیم نموده و با استفاده از روش تحقیق کمی و با ابزار 
گردآوری اطالعات پرسش نامه، 79 پرسش نامه که به 68 
عدد آن  پاسخ داده شده  است را در شهرداری منطقه  1 
تهران پخش نموده و با استفاده از SPSS و نرم افزار دپس 
مپ به آنالیز اطالعات پرداخته که در نهایت به این نتیجه 
رسیده که عالوه بر نقش پنجره ها در ایجاد دید مناسب به 
بیرون، کیفیت های مربوط به دید به درون فضاها که همان 
دارند  تعیین کننده ای  بسیار  نقش  نیز  است  فضا  خوانایی 
)نامداری و کرباسی، 1396(. در تحقیق دیگر محمد تقی پیر 
بابایی و مرتضی ملکی در سال 1388 به بررسی ویژگی های 
مطلوب فضای اداری پرداخته که به برای نیل به این هدف 
از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده و با پخش کردن 
208 پرسش نامه در 14 اداره در شهر تبریز به این نتیجه 
رسیده که عوامل روانی بیش ترین تاثیرات را بر افراد داشته 
و در طراحی فضای کار در ایران نوع کار و نحوه ارتباط 
اداره  طرح  و  است  اهمیت  با  بسیار  زیردستان  با  مافوق 
باید تسهیل گر رابطه بین مدیران با کارمندان و کارمندان 
برای  مناسبی  روانی  تا شرایط محیطی  باشد  با یک دیگر 
کارمندان فراهم شود )پیربابایی و ملکی، 1389(. هم چنین 
علیرضا  ایران  معاصر  معماران  اندیشه  کتاب  در سه جلد 
این  از  جلد  هر سه  در  همکاران،  و  عظیمی حسن آبادی 
از معماران معاصر مصاحبه داشته که در  با برخی  کتاب 
جلد یک در مورد مفهوم و درک معماری بیش تر گفتمان 
داشته و در جلد دوم نگاهی منتقدانه به سنت ها و سازمان 
به  رو  معماری  به  سوم  جلد  در  و  داشته  معماری  نظام 
حرکت به جلو و نظریه های جدید پرداخته است )عظیمی 
به  نمونه ها توجه  بررسی  با  آبادی و قهاری، 1393(.  حسن 
اهمیت مولفه های موثر در فضاهای اداری امری ضروری 
بوده که خوانایی یکی از مولفه های موثر در فضا های اداری 
بوده است و در مطالعات صورت گرفته در معماری معاصر 
ایران به خصوص معماری بعد از انقالب به دلیل آشفتگی 
در حیطه  کم  بسیار  آمد  وجود  به  ایران  معماری  در  که 
معماری بعد از انقالب دست به پژوهش زده شده و اکثر 
تحقیق های انجام گرفته مربوط به بناهای ساخته شده در 
معماری پهلوی و معماری بعد از انقالب تا سال های قبل 
انجام گرفته به نمای  از 1390 بوده و اکثر تحقیقاتی که 
که  پرداخته  آن ها  به  کار  گرفته شده  فرم  و  ساختمان ها 
اکنون با استفاده از نرم افزار دپس مپ می توان پالن های 
بناهای ساخته شده را به گراف های دقیق برای نحو فضا به 
کار برد. این پژوهش، به شناخت اثر های معماران معاصر 
دهه چهارم بعد از انقالب در حیطه ساختمان های اداری 
پرداخته تا بتوان میزان توجه آن ها به خوانایی و روش های 

ایجاد خوانایی در فضا را بررسی نمود.

۱-4- روش تحقیق
خوانایی  کیفیت  میزان  بررسی  به  پژوهش  این  در 
پرداخته  انقالب  از  بعد  دهه چهارم  اداری  ساختمان های 
به  را  نوگرا  معماران  توجه  میزان  بتوان  تا  شده است 
مولفه های خوانایی را بررسی نمود. بدین منظور با مطالعه 
منابع کتابخانه اي و مراجعه به اسناد و نمونه ها، به بررسی 
شده  است.  پرداخته  فوق  اداری  ساختمان های  معماری 
و  الزم  گرافیکِی  نقشه های  ابتدا  هدف  این  به  نیل  برای 
با  و  تهیه شدند  کاربر محور  ارتباطاتی  ویژگی  به  مربوط 
نرم افزار شبیه سازي دپس مپ مورد تجزیه و  از  استفاده 
تحقیق  روش  از  استفاده  با  سپس  گرفتند.  قرار  تحلیل 
میزان  با  ویژگی  ها  این  رابطه  بررسی  بـه  محتوا  تحلیل 

خوانایی فضا پرداخته شده است.

2. مرور ادبیات پژوهش
و  ایران  معاصر  معماری  بخش  دو  پژوهش شامل  ادبیات 
تعریف خوانائی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد 

شد.

2-۱- معماری معاصر ایران
سال  حدود  از  می توان  را  ایران  معاصر  معماری  »شروع 
اثر  در  که  است  زمانی  این  کرد.  تصور  بعد  به   1300
تغییر کرد،  ایران  اقتصادی  و  اجتماعی  تحوالت سیاسی، 
سیمای شهر ایران متحول شد و بناهای الزم برای زندگی 
ایستگاه های  بانک ها،  کارخانه جات،  ادارات،  مانند  جدید 
و  واحدها  هم چنین  و  این ها  جز  و  دانشگاه ها  راه آهن، 
آمدند.  به وجود  مجموعه های مسکونی جدید در شهرها 
این بناها بر خالف بناهای قبل از تاریخ معاصر که به دست 
به  به تدریج  معماران سنتی طراحی و ساخته می شدند، 
دست معماران تحصیل کرده طراحی گردیدند. این عده را 
اندک  ابتدا معماران غیرایرانی تشکیل می دادند و سپس 
ایران  از  خارج  معماری  مدارس  در  که  معمارانی  اندک 
تحصیل کرده بودند و به دنبال آن  با ایجاد اولین مدرسه 
معماری ایران در حدود سال های 1320 معماران تحصیل 
کرده ایرانی نیز به آن ها اضافه شدند« )میرمیران، 1378(. 

و  پیشکسوتان  ایران  معاصر  معماری  از  دوره  هر  در 
از  به واسطه  اما  نامی زیادی وجود داشته است  معماران 
هم گسیختگِی به وجود آمده به معماران نوگرا و شناخت 
سبک کاری آن ها توجه الزم صورت نگرفته است که یکی 
از اهداف این مقاله کوشش و سعی در معرفی این معماران 

است. 

2-2- تعریف خوانایی )کیفیت وضوح(
اصول  از  اداری یکی  بناهای   سیستم گردش حرکت در 
اولیه مالحظات عملکردی است. یک سیرکوالسیون موفق 
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ارتقای  موجب  می تواند  چنینی  این  ساختمان های  در 
مسیریابی کاربران و کاهش گم شدگی و سردرگمی کاربران 
در بنا شود. کیفیت وضوح )خوانایی( در آرایش معماری 
می تواند برای مخاطب یک سیاحت خاطره انگیز خلق کرده 
و به محض ورود نسبت به طرح بندی و آرایش فضایی بنا 
آگاهی یابد )سلطانی و خاکی، 1393(. کوین لینچ )1960( 
خوانایی را قابلیت سازماندهی منطقی و ساخت الگوهای 
ذهنی از یک مکان توصیف می کند )Lynch, 1960(. لوریچ 
)2003( خوانایی را شخصیت یک فضا می داند که می تواند 
مسیریابی  به  فهم  قابل  شناختی  نقشه های  ایجاد  ضمن 
افراد نیز کمک کند. خوانایی در دو سطح فرم کالبدی و 
بهره گیری  برای  می کند.  پیدا  اهمیت  فعالیت  الگوی های 
فرم  از  آگاهی  باید  مکان،  یک  بالقوه  امکانات  از  کامل 
بپردازند.  یک دیگر  تکمیل  به  فعالیت  الگوهای  و  کالبدی 
این موضوع به ویژه برای افراد بیگانه خیلی مهم است چرا 
به  به سرعت  و  قبلی  مقدمات  بدون  دارند  نیاز  آن ها  که 

 .)Bentley, 1985( درک مکان نائل آیند

شکل ۱: مولفه های مفهوم خوانایی

)Koseoglu & Erinsel Onder, 2011(

با دانش فضایی مرتبط شده  طبق شکل 1 خوانایی فضا 
است. زیرا خوانایی یکی از عواملی است که بر درک افراد 
از محیط تاثیر گذار است. فضای خوانا دارای سلسله مراتب 
روشن ساده و صریح است. این ویژگی ها شناخت سریع تر 
 Koseoglu( و راحت تری از محیط را امکان پذیر می کنند

.)& Erinsel Onder, 2001

۳. معرفی موارد مطالعاتی
بهتر است  برای بررسی فراگیر در زمینه معماری معاصر 
مورد  بتوانند  تا  شوند  انتخاب  کارآمد  شیوهای  با  بناها 
معیار  گردند.  محسوب  اعتنایی  قابل  و  موفق  مطالعاتی 
در  که  بناهایی   .1 است:  ذیل  شرح  به  نمونه ها  انتخاب 
معاصر  معماری  منتقدان  از سوی  مطرح شده  تحلیل های 
ایران به آن ها اشاره شده است؛ . بناهایی که در نشریه های 
تخصصی معماری مورد نظر قرار گرفته اند؛ 3. بناهایی که 
یا در مسابقه های معماری حائز  و  در سطح کالن مطرح 
نحوه  و  طبقات  تعداد  نظر  از  ساختمان ها  بوده اند.  مقام 
به چهار  به صورت کلی  بر زمین ساختمان ها،  قرارگیري 
دسته دسته بندي می  شوند. ساختمان های یک و دو طبقه، 
از  بیش  ساختمان  هاي  طبقه،  چهار  و  سه  ساختمان  هاي 
ارتفاع  با  ساختمان های  و  متر   23 ارتفاع  تا  طبقه  چهار 
ملّی  مقررات   22 مبحث  تعریف  طبق  متر.   23 از  بیش 
بیش  بلند مرتبه، ساختمان  هاي  ساختمان، ساختمان  هاي 
از 23 متر ارتفاع است )مقررات ملّی ساختمان، 1392(. در 
این تحقیق ساختمان های اداری بلند مرتبه با ارتفاع بیش 
 1389 سال  از  اخیر  دهه  یک  در  که  ارتفاع  متر   23 از 
جز  اکثرا  و  شده اند  ساخته  ایران  در  شمسی   1399 تا 
و  شده اند  مقام  و  جایزه  دریافت  به  موفق  ساختمان های 

مورد انتخاب محققان قرار گرفته اند )جدول 1(.

جدول ۱: ساختمان های شاخص اداری بلند مرتبه ایران از سال ۱۳89 الی ۱۳99 هجری شمسی

سال معمارنام بناردیف
تعداد کل تعداد طبقاتساخت

عکستعداد پالنطبقات

گندم )زر 1
ماکارون(

مهران 
خوشرو

1396-
1398

5 طبقه 
منفی

8 طبقه 
مثبت

4 پالن طبقات13
1 پالن پارکینگ

علیدوست و میکا 2911
همکاران

1396-
1397

5 طبقه 
منفی

10 طبقه 
مثبت

4 پالن طبقات15
2 پالن پارکینگ
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سال معمارنام بناردیف
تعداد کل تعداد طبقاتساخت

عکستعداد پالنطبقات

دل ارام حکیم اعظم3
بلورچی

1394-
1396

3 طبقه 
منفی

7 طبقه 
مثبت

1 پالن طبقات10
1 پالن پارکینگ

دفتر مرکزی 4
اذران

رضا شریف 
تهرانی

1391-
1395

4 طبقه 
منفی

10 طبقه 
مثبت

8 پالن طبقات14
2 پالن پارکینگ

مهدی اداری صبا5
حمزه نژاد

1392-
1395

2 طبقه 
منفی

8 طبقه 
مثبت

6 پالن طبقات10
2 پالن پارکینگ

اداری سفید6
فرشاد 

کازرونی و 
همکاران

1394

1 طبقه 
منفی

7 طبقه 
مثبت

2 پالن طبقات8

هومن ولیعهدی7
باال زاده

1389-
1394

2 طبقه 
منفی

12 طبقه 
مثبت

3 پالن طبقات14

سعادت آباد8
محسن 

کاظمیان 
فرد

1392-
1394

2 طبقه 
منفی

7 طبقه 
مثبت

5 پالن طبقات9
1 پالن پارکینگ
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سال معمارنام بناردیف
تعداد کل تعداد طبقاتساخت

عکستعداد پالنطبقات

اداری 9
تجاری مهراز

حامد بدری 
احمدی

-1391
1394

3 طبقه 
منفی

9 طبقه 
مثبت

2 پالن طبقات12

ساختمان 10
اداری آصف

حامد بدر 
1392احمدی

3 طبقه 
منفی

7 طبقه 
مثبت

2 پالن طبقات10
1 پالن پارکینگ

11
تجاری- 

اداری رویال 
سعادت آباد

1394

11 طبقه 
مثبت

7 طبقه 
منفی

3 پالن طبقات18

4. روش و تکنیک نحو فضا 
 نحو فضا )Hillier & Hanson, 1984( تئوری و ابزاری برای 
تحلیل در معماری و شهرسازی است. که در اواخر دهه 70 
در   )Montello, 2007( استدمن  توسط   80 دهه  اوایل  و 
لندن پایه ریزی شده است. هیلیر و هانسون معتقدند که 
خلق فضای معماری چیزی بیش تر از شکل دادن به عناصر 
را شکل  کالبدی  فضای  معمار  که  وقتی  و  است  کالبدی 
مکانی  و  رفتاری  قرارگاه های  که  مکانی  واقع  در  می دهد 
که مردم در آن  سکنی می گزینند و حرکت می کنند را نیز 

.)Ibid( شکل می دهد
پیکره بندی فضایی امکان رویارویی و یا عدم برخورد مردم 
با هم را تعیین کرده و این گونه الگوهای اجتماعی را تحت 
روش   .)Hillier & Hanson, 1984( می دهد  قرار  تاثیر 
توصیف  برای  را  متعددی  ابزارهای  و  امکانات  فضا  نحو 
پیکره بندی فضایی فراهم می آورد. مطالعات زیادی نشان 
روش  این  مختلف  اندازه گیری  ابزارهای  که  می دهند 
می تواند برای آزمودن مسیریابی و خوانایی راه گشا باشد؛ 
مانند: یکی از راه های اندازه گیری ارتباطات فضایی شاخصه 
هم پیوندی است. هم پیوندی3 میزان پیوستگی یک فضا را 
با  فضا  در  حرکت  می کند.  اندازه گیری  دیگر  فضاهای  با 
هم پیوندی فضایی وابسته است، به این معنی که فضایی با 
وضوح بیش تر توسط کاربران فضایی خوانا دریافت می شود 
)Penn & Turner, 2003(. در این بحث صحبت از فضایی 
با هم پیوندی زیاد به معنی ارتباط با عمق کم با این فضا 
است. شاخصه ارتباط در این نگرش به عنوان تعداد نقاطی 

تعریف می شود که یک نقطه به طور مستقیم با نقاط دیگر 
ارتباط پیدا می کند. دو شاخصه دیگری که بر اساس آن  
می شوند  سنجیده  اجتماعی  ویژگی های  تئوری  این  در 
پارامتری  کنترل  هستند.  انتخاب  و  کنترل  شاخصه های 
است که درجه اختیار نقطه ای از نقاطی دیگر که به آن ها 
هر چه  دیگر  عبارت  به  می کند.  متصل شده اند مشخص 
یک نقطه به نسبت نقطه ای مشخص دارای درجه انتخاب 
کم تری باشد میزان کنترل بر آن  کم تر است. انتخاب یک 
در  می باشد.  فضا«  یک  در  جریان  میزان  از  کلی  مقیاس 
واقع، یک فضا وقتی دارای میزان باالیی از انتخاب است 
که تعداد زیادی از کوتاه  ترین مسیرهای ارتباط دهنده، از 

آن  فضا عبور کنند )کمالی پور، 1391(.
در این جا الزم است برخی مفاهیم پایه ای این روش که 
این  گردد.  ذکر  خالصه  طور  به  است  موضوع  با  مرتبط 
و  خوانایی  فضایی،  ترتیب  از:  عبارتند  تعاریف  و  مفاهیم 
حرکت طبیعی، تحلیل هایی که در ادامه این نوشتار بیان 

می شود بر اساس این تعاریف صورت گرفته است.

4-۱- ترتیب فضایی
منظور از ترتیب فضایی، نحوه چیده شدن فضاها در کنار 
یک دیگر و ارتباط متقابل آن ها با هم است. هر تغییر در 
تغییر  فضا  در  را  فعالیت ها  نحوه  و  میزان  فضا  چیدمان 
و  ساختمان  یک  محیط  در  چه  فضایی،  ترتیب  می دهد. 
چه در شهر، بعضی از اجبارها را به افراد استفاده کننده از 
فضا تحمیل می کند. نحوه درک کل محیط مصنوع عالوه 
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است  مرتبط  نیز  فضا  چیدمان  نحوه  به  دیگر  عوامل  بر 
)عباس زادگان، 1381(.

4-2- وضوح )خوانایی(4
ارتباط  شهر  وضوح  که  می دهد  توضیح  چنین  هیلیر   
کناِر  و  ذهن  در  شهر  کل  بازسازی  مفهوم  با  مستقیمی 
وضوح  ویژگی  دارد.  هم  کنار  در  قطعات  این  چیدن  هم 
به معنی میزان و درجه دید ما از فضاهای دیگر مجموعه 
است  آن   با  مرتبط  فضاهای  تعداد  بیان کننده  که  است 

.)Zhang, Chiaradia, & Zhuang, 2013(
به عبارتی شاخصه وضوح، نشانگر میزان اطالعات فضایی 
به دست  فضا  از یک  بصری  به صورت  که می توان  است 

آورد.
4-۳- حرکت طبیعی5

حرکت طبیعی بخشی از حرکت است که به وسیله ساختار 
موثرترین  و  مهم ترین  می شود.  تعیین  فضاها  چیدمانی 
عامل ایجاد حرکت در شهر، تقاط مبدا و مقصد هستند. 
معابر واسط معابری هستند که لزوما مبدا و مقصد نیستند 
کرد.  عبور  آن ها  از  بایستی  مقصد  به  رسیدن  برای  بلکه 
چگونگی انتخاب این فضاها به وسیله عابران برای رسیدن 
داده  توضیح  فضا  نحو  از طریق روش  به مقصدی خاص، 

می شود )عباس زادگان، 1381(.
تحلیل هاي حاصل از روش نحو فضا غالباً در قالب گراف ها، 
گرافیکی  نقشه هاي  و  عددي  تحلیل  محوري،  نقشه هاي 
ارائه می شود و بسـته بـه سوال و هدف تحقیق می توان از 
هر کدام از این روش ها استفاده کرد. در فرآیند شبیه سازي 
از نرم افزار تخصصـی نحـو فضـا، از دو روش استفاده شده 
است. این نقشه ها ارتباط بهتري بین رفتار انسان و محیط 
کالبدي نشان داده و خواندن و تحلیل آن ها نیز راحت تر 
است. این دو روش رویکرد تحلیل گراف نمایانی و رویکرد 
اِی- نرم افزار  و هم چنین  کاربر هستند  مبناي حرکت  بر 

گراف که تئوري گراف بر پایه مطالعات تکنیک چیدمان 
اتصاالت و هسته ها هستند.  فضاست. عناصر اصلی گراف 
_که  می کند  ایجاد  پیوستگی6  ماتریس  یک   AGRAPH
و  هستند_  پیوسته  حد  چه  تا  هسته ها  می دهد  نشان 
بین  فواصل  کوتاه ترین  _که  درونی7  فاصله  ماتریس  یک 
محاسبات  انجام  با  می دهد_  نشان  گراف  در  را  هسته ها 
فضا  چیدمان  پارامترهاي  ماتریس ها،  این  روي  بر  ساده 
معرفی خواهند شد.  تعیین می شود که در ذیل مختصراً 
الزم بـه ذکر اسـت در تحلیل های حاصل از این نرم افزار، 

مقیاس معماري در نظر گرفته شده است.
رویکرد تحلیل گراف نمایانی8 با استفاده از تحلیل نمایانی 
قرار  بررسی  مورد  را  فضا  نحو  نگرش  اصلی  شاخص های 
می دهد. خروجـی ایـن تحلیل، نقشه اي است که گستره 
بیش ترین تا کم ترین میزان از شاخص مورد نظر را بیان 
می دارد. )کمالی پور، 1391(. در این پژوهش، میزان شاخص 

که  همان طور  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  هم پیوندي 
ذکر شد رابطه این شاخصه با ویژگی خوانایی قابل بررسی 

است.
ارائه می دهد  رویکرد بر مبناي حرکت کاربر9، نقشه هایی 
که بر اساس پیش بینی حرکت کاربران در فضا می باشد. 
حرکت های پیش بینی شده داخل پالن بر مبناي دو فرض 
اصلی شبیه سازي می کند: 1. حرکت هدف دار است و 2. 

مدل ها اطالعات خوبی از آن  محیط دارند.
 رفتار انسان در این جا بر مبناي ایستادن، صحبت کردن، 
 Penn( نگاه کردن و تجمع کردن برنامه ریزي شده  است

.)& Turner, 2003
عمق کلی10 یک هسته با نام n ، و یا TDn عبارت است از 
جمع کل کوتاه ترین فواصل از آن  هسته تا سایر هسته ها 
در یک سیستم، یعنی )TDn( جمع کل خط )n یا ستون( 

n در ماتریس فاصله.
AGRAPH نرم افزاري است که براي محاسبات چیدمان 
فضا مفید و از خروجی اطالعات آن  می توان استفاده کرد 

و قابلیت ترسیم و تغییر در گراف ها را دارد.
عمق متوسط11 براي یک هسته، متوسط عمق )یا متوسط 
کوتاه ترین فواصل( از هسته n به سایر هسته ها است. اگر 
k تعداد کل هسته ها در یک سیستم باشد، مرتبه نسبی12 
عدم تقارن نسبی ، میزان یکپارچگی یک هسته را مشخص 
می کند و عدد آن  بین صفر تا یک متغیر است. به نحوي 

که عدد کم تر نشان دهنده یکپارچگی بیش تر است. 
هم پیوندی پارامتري است که بر خالف عدم تقارن، نسبی 
است و عدد باالتر به معناي یکپارچگی بیش تر است. زمانی 
که یک هسته به خوبی با هسته های اطراف یکپارچه باشد 
معکوس  دیگر  عبارت  به  می یابد؛  افزایش  پارامتر  این 

پارامتر قبلی عمل می کند.

5. تحلیل نتایج
برای تحلیل خوانایی در فضاهای اداری به تجزیه و تحلیل 
توسط  ساخته شده  اداری  فضاهای  موجود  پالن های 
معماران نوگرا بعد از انقالب ایران پرداخته و )جدول 2( 

خروجی نقشه های آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.
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جدول 2: نقشه ها و آنالیز روش چیدمان فضا ساختمان های شاخص اداری بلند مرتبه ایران از ۱۳89 الی ۱۳99 هجری شمسی

AGRAPHدید پذیریحرکت کاربرنقشه هانوع پالن
پالن باز

گندم

پالن ترکیبی

گندم

پالن باز

میکا 911

پالن ترکیبی

میکا 911

حکیم اعظم

پالن بسته

پالن باز

اذران

پالن ترکیبی

اذران

پالن باز

صبا
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AGRAPHدید پذیریحرکت کاربرنقشه هانوع پالن
پالن ترکیبی

صبا

پالن باز

ولیعهدی

پالن ترکیبی

ولیعهدی

سفید

پالن ترکیبی

سعادت آباد

پالن ترکیبی

پالن باز

مهراز

پالن ترکیبی

مهراز
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AGRAPHدید پذیریحرکت کاربرنقشه هانوع پالن
ف

اص

پالن ترکیبی 

رویال سعادت آباد

پالن بسته

در این راستا خوانایی ساختاری بررسی می شود و سپس 
و  دید  و  عمق  اتصال،  هم پیوندی،  مولفه های  بررسی  با 
فضا  خوانایی  می توان  اداری  فضاهای  در  کاربران  حرکت 
را در راستای هم پیوستگی بصری مورد بررسی و سنجش 

یا  و  پیچیدگی  نشانگر  خود  موضوع  این  که  داد  قرار 
سهولت روابط فضایی است. از تحلیل و بررسی جدول 2 
که منتج به جدول توجیهی 3 است می توان مطالب زیر را 

دسته بندی کرد.

جدول ۳: شاخص های خوانایی )عمق کلی، عمق متوسط، مرتبه نسبی، هم پیوندی، حرکت کاربران و دیدپذیری( 
ساختمان های شاخص اداری بلند مرتبه ایران از سال ۱۳89 تا ۱۳99 هجری شمسی

دیدپذیریحرکت کاربرهم پیوندی iعمق متوسط )MDn(عمق کلی )TDn(نام بنا

161747.1714.32گندم پالن باز

212417.7813.26گندم پالن ترکیبی

582530.115.96میکا پالن باز

582518.877.46میکا پالن ترکیبی

443314.18.77حکیم

3815117.174.05رویال سعادت آباد

192632.4510.90صبا پالن باز

313230.118.23صبا پالن ترکیبی

151440.7513.18سفید

202548.4117.27سعادت آباد

222436.596.90مهراز پالن باز

212323.518.48مهراز پالن ترکیبی

302331.957.57ولیعهدی پالن باز

603517.656.09ولیعهدی پالن ترکیبی

282634.298.45آذران پالن باز

462337.426.88آذران پالن ترکیبی

31227.99.42اصف
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میزان خوانایی فضا با شاخصه های عمق و هم پیوندی فضا 
دارند.  ارتباط  با یک دیگر  کاربران  و حرکت  دید پذیری  و 
با توجه به تحلیل های صورت گرفته مشخص می شود که 
هر چه عمق فضا باالتر باشد هم پیوندی فضا کاهش پیدا 
کاربران  حرکت  و  دید پذیری  میزان  مقابل  در  و  می کند 
کم تر می شود و در نهایت میزان خوانایی فضا کاهش پیدا 
می کند. با توجه به اعداد و ارقام استخراج شده بیش ترین 
میزان عمق کلی ساختمان را ساختمان اداری ولیعهدی با 
60 واحد و کم ترین میزان عمق کلی را ساختمان سفید 
دو  این  پالن  مقایسه  به  اگر  که  بوده  دارا  واحد   15 با 
بپردازیم متوجه خواهیم شد که در ساختمان  ساختمان 
از دیوار های طوالنی کشیده شده در  استفاده  با  ولیعهدی 
وسط ساختمان  ها، ساختمان به سه قسمت تقسیم شده که 
این تفکیک فضایی باعث ایجاد فضای عمیق و دید پذیری 
کم تر و در نهایت هم پیوندی کاهش یافته و میزان حرکت 
کاربر افزایش یافته؛ اما در ساختمان اداری سفید پالن به 
به  یک دیگر  از  فضاها  تفکیک  برای  و  طراحی  باز  صورت 
جای استفاده از دیوار از مبلمان استفاده شده که این امر 
باعث شده از ایجاد فضای عمیق جلوگیری کرده و دید به 
داخل ساختمان افزایش یابد و در نتیجه میزان هم پیوندی 
افزایش یافته و حرکت کاربر نیز افزایش یابد که خود این 

امر نشانه افزایش خوانایی در فضای ساختمان می باشد.
با تجزیه و تحلیل گراف های حرکت های طبیعی در پالن 
ساختمان های اداری بلند مرتبه می توان گفت حرکت های 
انجام  بیش تر  وسیع تر  گستره  با  فضاهایی  در  طبیعی 
راهرو های  به حرکت در  تمایل  نیز  از آن   بعد  و  می  گیرد 

ارتباطی نیز متمرکز می  باشد و معماران نوگرا در کار های 
انجام داده به نحو احسن از این خصوصیت استفاده کرده و 
با استفاده از پالن های آزاد و با جانمایی مناسب راه پله ها 
کم ترین میزان گیجی را در پالن به وجود آورده اند یعنی 
به راحتی می تواند  به طبقه مورد نظر  از ورود  بعد  کاربر 
کارمند مورد نظر کار خود را پیدا کند و با توجه به آنالیز ها 
بیش ترین میزان حرکت های طبیعی در پالن های باز است 
فضا ها  تفکیک  برای  را  مبلمان  از  استفاده  بیش ترین  که 
انجام داده است و با تفکیک فضا های خدماتی از فضا های 
رسیده  پالن  در  طبیعی  حرکت  حد  بیش تری  به  اداری 

است. 
ساختمان های  پالن  در  خوانایی  مولفه های  بررسی  برای 
به  می توان  مپ  دپس  نرم افزار  در  روش  دو  با  اداری، 
 Visibility Graph تحلیل  یکی  یافت.  دست  گراف هایی 
که  است   Agent Based Analysis دیگری  و   Analysis
در این تحلیل ها در گراف های به دست آمده مناطقی که 
و  دیدپذیری  میزان  بیش ترین  دارای  دارند  را  قرمز  رنگ 
میزان  از  به سمت رنگ های سرد می رود  هر چه رنگ ها 
به  دید  که   VGA تحلیل های  در  می شود  کم تر  خوانایی 
به  توجه  با  می کند  مشخص  پالن ها  در  را  فضاها  درون 
گراف های به دست آمده بیش ترین میزان دید را فضاهایی 
دارد که گسترده و بدون هیچ پارتیشن یا دیوار می باشند. 
به همین دلیل قسمت اداری بیش تر به صورت باز طراحی 
شده و در پالن هایی که به صورت پالن باز طراحی شده اند، 

میزان این مولفه افزایش پیدا کرده است )شکل 2(. 

شکل2: تحلیل دیدپذیری ساختمان های اداری مورد مطالعه

هم چنین در گراف حرکت کاربران در فضا هر چه میزان 
این مولفه در پالن بیش تر باشد رنگ ها به سمت رنگ های 
گرم )قرمز( می رود و در مکان هایی که میزان حرکت کم تر 
به  توجه  با  می رود.  )آبی(  سرد  رنگ های  به سمت  باشد 
گراف های خروجی گرفته شده بیش ترین میزان حرکت در 

فضاهای اداری در راهرو ها و تقاطع راهرو ها با یک دیگر در 
پالن ها به دست آمده و بعد از آن  در قسمت هایی از پالن ها 
که معماران به صورت یک فضای گسترده و پالن آزاد دیده 

می شود )شکل 3(.
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شکل ۳: تحلیل حرکت طبیعی در ساختمان های اداری مورد مطالعه

به  اسالمی  انقالب  چهارم  دهه  نوگرای  و  جوان  معماران 
جای استفاده از پارتیشن بندی فضا از مبلمان برای تفکیک 
فضا ها استفاده کرده اند تا کاربر با ورود به محیط هر چه 
سریع تر کارمند مورد نظر را پیدا کند و هم چنین کارمندان 
استفاده  شوند.  برخوردار  داخلی  مناسب  دیدپذیری  از 
خودداری  و  پرهیز  باعث  فضا ها  تفکیک  برای  مبلمان  از 

در  را  هم پیوندی  هم چنین  و  می شود  عمیق  فضاهای  از 
میزان  که  متوجه شد  و می توان  افزایش می دهد  پالن ها 
خوانایی فضا از سایر موارد در طراحی فضاها موثرتر است. 
بر اساس تحلیل های صورت گرفته در نرم افزار جاستیفاید 
گراف13 می توان پالن های اداری را به سه نوع سازماندهی 

شعاعی، شبکه ای و مرکزی دسته بندی نمود )شکل 4(.

شکل 4: سازماندهی شعاعی، مرکزی و شبکه ای ساختمان های اداری مورد مطالعه

در سازماندهی مرکزی با توجه به نوع سیرکالسیون میزان 
عمق فضا افزایش پیدا می کند و حرکت کاربران در فضا 
کم تر می شود و در مقابل میزان دید به فضای داخلی نیز 
به  می توان  را  اداری  فضای  نوع  این  نمونه  می شود.  کم 
ساختمان های اداری حکیم اعظم، میکا و رویال سعادت آباد 
اشاره داشت که با توجه به گراف ها و نمودار های خروجی 

گرفته شده میزان خوانایی این فضا نسبت به سایر فضاهای 
تقسیم  و  وسط  در  پله  باکس  قرار گیری  دلیل  به  اداری 
پالن به دو قسمت جداگانه از دیگر بناها کم تر شده  است 

)شکل 5(.
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شکل 5: خوانایی ساختمان های اداری مورد مطالعه با ساختار فضایی مرکزی

در  خدماتی  و  ورودی  قسمت  شعاعی،  سازماندهی  در 
گوشه پالن قرار گرفته است و کاربر با ورود به یک فضای 
نسبتا گسترده وارد قسمت البی یا فضای انتظار می شود. 
سالن های اداری وسیع در اطراف فضای البی قرار می گیرند. 
در این گونه فضاها به دلیل این که اکثر جداسازی فضاها به 
وسیله مبلمان انجام شده است و قسمت خدماتی و ورودی 
در گوشه ها قرار گرفته اند. همین امر از ایجاد کنج در فضا 

افزایش  فضاها  درون  دید  میزان  است.  کرده  جلوگیری 
یافته و حرکت در فضاهای اداری راحت تر شده است. از 
ساختمان های اداری طراحی شده بیش تر به پالن های باز 
سعادت آباد،  سفید،  اذران،  گندم،  ساختمان های  هم چون 
خروجی های  به  توجه  با  که  داشت  اشاره  می توان  مهراز 
نوع  این  به  متعلق  خوانایی  میزان  بیش ترین  گرفته شده 

سازماندهی فضایی می باشد )شکل 6(.

شکل 6: خوانایی ساختمان های اداری مورد مطالعه با ساختار فضایی شعاعی

فضاهای  طراحی  در  که  فضایی  سازماندهی  دیگر  نمونه 
شبکه ای  سازماندهی  به  می توان  شده  استفاده  اداری 
اساس  بر  فضاها  سازماندهی،  گونه  این  در  داشت.  اشاره 
است  طرح  ستون گذاری های  اکثرا  که  معین  فاصله بندی 
در  بیش تر  فضا  سازماندهی  گونه  این  می شوند.  تقسیم 
ساختمان هایی با پالن های ترکیبی استفاده می شوند. اکثر 
پالن های ترکیبِی فضاهای ارتباطی در گوشه قرار گرفته 
و فضاهای خدماتی در وسط و دورتادور فضاهای اداری به 
عمق  دارای  فضا  می گیرند.  قرار  بزرگ  و  کوچک  صورت 
زیادی بوده و در همین راستا فضا از دیدپذیری کم تر شده 
و حرکت کاربران نیز کم و در نتیجه هم پیوندی فضا کاهش 
پیدا می کند اما تفاوت این گونه ساختار فضایی با ساختار 
معماری  مرکزی فضای  در ساختار  است که  این  مرکزی 
به حداقل خوانایی  به دو قسمت جدا تقسیم می شوند و 

می رسد اما در ساختار فضایی شبکه ای کل فضا با هم در 
تعامل و حرکت هستند و فضا به صورت کامل تقسیم بندی 
صورت  به  طراحی شده  ساختمان های  نمونه  از  نمی شود. 
ساختار فضایی شبکه ای می توان به ساختمان های اداری 
اصف، مهراز، ولیعهدی، صبا و اذران اشاره نمود )شکل 7(.
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شکل 7: خوانایی ساختمان های اداری مورد مطالعه با ساختار فضایی شبکه ای

شکل 8: الگو پیشنهادی ساختمان های اداری ساخته شده توسط معماران نوگرا

7. نتیجه گیری
خوانایی از اصلی ترین مولفه های طراحی است که مطلوبیت 
ایجاد  مراجعین  و  کارمندان  برای  اداری  فضاهای  در  را 
مولفه های  با  معماری می توان  را فضای  می کند. خوانایی 
عمق، هم پیوندی، حرکت کاربر و دیدپذیری فضا ارزیابی 
نمود. با توجه به تحلیل های صورت گرفته به نظر می رسد 
هم پیوندی  میزان  می شود  بیش تر  فضا  در  عمق  چه  هر 

و  می شود  کم تر  فضا  در  دید پذیری  و  کاربران  حرکت  و 
در نتیجه میزان خوانایی فضا کم می شود. طی آنالیز های 
از  بعد  نوگرای  معماران  نظر می رسد که  به  صورت گرفته 
انقالب اسالمی در دهه اخیر برای طراحی ساختمان های 
اداری بیش تر از سه نوع ساختار فضایی شعاعی، مرکزی 
خروجی های  به  توجه  با  و  نموده اند  استفاده  شبکه ای  و 
به دست آمده بیش ترین میزان خوانایی به فضاهایی تعلق 
می گیرد که به صورت شعاعی طراحی شدند. در این نوع 
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طراحی میزان ایجاد فضای عمیق به حداقل و در نتیجه 
پیدا  افزایش  فضا  و هم پیوندی  کاربر  دید، حرکت  میزان 
کرده است. میزان خوانایی در سازماندهی فضایی شعاعی 
میزان  و  بوده   28 تا   15 بین  کلی  عمق  و  شده  بیش تر 
حرکت کاربر بین 17 تا 48 درصد بوده است. بعد از آن  
ساختار فضایی شبکه ای دارای خوانایی باالتری است که 
بیش تر  ترکیبی  پالن های  طراحی  در  ساختار  نوع  این 
استفاده شده و در سازماندهی شبکه ای عمق کلی بین 21 
تا 50 درصد بوده و حرکت کاربر بین 18 تا 37 درصد بوده 
است. در مرحله بعد ساختار فضایی مرکزی کم ترین میزان 
خوانایی را برخوردار است که بیش تر در طراحی پالن های 
معماری بسته به کار گرفته شده است. عمق کلی ساختار 

فضایی مرکزی بین 38 تا 58 درصد بوده و حرکت کاربر 
بین 17تا 30 درصد بوده است. در نهایت می توان به این 
نتیجه رسید که معماران نوگرای دهه چهارم بعد از انقالب 
سازماندهی  با  پالن هایی  با  اداری  ساختمان های  بیش تر 
به  نیمه باز و  به پالن  به دلیل دست یابی  شبکه بندی شده 
همه  به  پاسخ  جهت  ترکیبی  اداری  فضای  آوردن  وجود 
نیازهای فضایی طراحی نموده اند و با سازماندهی شعاعی، 
پالن های کامال باز را طراحی و با طراحی ساختمان های با 
سازماندهی مرکزی به طراحی پالن های بسته پرداخته اند 
و به خوانایی در فضاهای اداری در کنار پاسخ دهی به همه 

نیاز های معماری توجه الزم را داشته اند.

پی نوشت
1. UCL Depthmap
2. AGRAPH
3. Connectivity
4. Intelligibility
5. Natural Movement
6. Connectivity Matrix
7. Internal Distance Matrix
8. Visibility Graph Analysis
9. Agent Based Analysis
10. Total Depth
11. Mean Depth
12. Relative Asymmetry )RA(
13. Justified Graph
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