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چکیده
فضاهای نیمه باز از گذشته تاکنون نقش فضای بینابینی برای فضاهای بسته و باز داشته و ضمن ارتباط درون و بیرون 
منجر به افزایش کیفیت عملکرد این فضاها در کنار یکدیگر شده است. متأسفانه در سیر تحول خانه های سنتی تا مدرن 
نقش فضاهای نیمه باز کم رنگ شده و اهمیت خود را در راندمان عملکردی مسکن از دست  داده اند. لذا هدف پژوهش آن 
است که با شاخص های نحو فضا برای فضاهای نیمه باز، راندمان عملکردی آن ها را در این سیر تاریخی بررسی کند. شهر 
اصفهان با پیشینه تاریخی در زمینه مسکن به  عنوان مورد مطالعاتی پژوهش انتخاب شد. سؤال تحقیق این گونه است: 
ادوار چگونه  اصفهان در طی  نیمه باز در خانه های  برای فضاهای  نحو فضا  راندمان عملکردی و شاخص های  مؤلفه های 
تغییر کرده اند؟ به منظور بررسی نقش ایوان و تراس در خانه ها، 25 نمونه خانه سنتی متعلق به دوره صفویه، قاجاریه و 
پهلوی و 30 نمونه خانه متعلق به سی سال اخیر شهر اصفهان بر اساس تنوع فضای نیمه باز از نظر دسترسی، وسعت، 
ارتباطات و شکل انتخاب شدند. در نهایت ضمن حذف نمونه های مشابه، 9 نمونه سنتی و 14 نمونه مدرن انتخاب شد. 
نتایج نشان می دهد که فضای نیمه باز در دوره های صفوی به قاجار، طی سیر تکاملی، دارای افزایش در شاخص انتخاب، 
دسترسی بصری، آنتروپی و ارتباط بوده که منجر به افزایش راندمان عملکردی خانه ها شده و در دوره قاجار تا پهلوی تعداد 
شاخص های نزولی افزایش داشته و تنها شاخص انتخاب به دلیل نقش توزیع کنندگی ایوان ها و آنتروپی به دلیل ساده تر 
شدن سازمان دهی فضایی در دوره پهلوی افزایش داشته اند. در دوره پهلوی تا مدرن، کاهش ابعاد فضاهای نیمه باز، کاهش 
دسترسی ها، عدم سازمان دهی مطلوب فضاها، ساخت و ساز در طبقات، منجر به کاهش شاخص های ارتباط، هم پیوندی، 
دسترسی  بصری شده اند و حتی افزایش شاخص کنترل نیز از کیفیت تراس های خصوصی مدرن کاسته و همه به نوعی 

منجر به کاهش راندمان عملکردی خانه ها در دوره مدرن شده اند.
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یخچالی، صفورا و دیگران

۱. مقدمه
فضاهای باز و نیمه باز به  عنوان یکی از عناصر اصلی مسکن 
و شهرهای  بناها  اکثریت  در  ایران مطرح  شده اند.  سنتی 
ایرانی پیش از اسالم و دوره اسالمی سه گونه فضایی در 
اشکال و اندازه های متنوع مورد استفاده قرار می گرفت. در 
حالت کلی این سه نوع فضا شامل فضاهای باز، فضاهای 
نیمه باز )پوشیده( و فضاهای بسته است که همواره با هم 
شکل می گرفتند و به عنوان مکمل در میان اقوام ایرانی 
خانه های  معماري  در   .)Rahmani 2011( بودند  مطرح 
سنتي ایرانی گروه های فضایي باز، نیمه باز و بسته به صورت 
مجزا عمل نمی کنند بلکه هر کدام در امتداد دیگري معنا 
می یابند. به این معنا که فضاها به تدریج درجه باز و بسته 
به  یکي  به  نحوی  که  می دهند،  دست  از  را  خود  بودن 
دیگري تبدیل می شود. البته که سلسله مراتب دسترسی به 
فضاهای نیمه باز در نمونه های مدرن تغییریافته است و به 

شکل دیگری در پیکره بندی خانه قرار می گیرند.
از  آپارتمان نشینی،  افزایش  و  مسکن  عمودی  گسترش 
بی سابقه ای  رشد  اخیر  سال های  در  که  هستند  مواردی 
پیدا کرده است. هرچند این روند تا حدودی به نیازهای 
نبودن  هماهنگ  دلیل  به  اما  بوده  پاسخگو  مسکن  کّمی 
معضلی  به  عنوان  خود  خانه ها،  این  ساکنین  نیازهای  با 
جدید بروز پیدا کرده است. ساکنانی که در گذشته بیش تر 
خاطرات گروهی و فردی شان در فضاهای مانند حیاط و 
چهاردیواری  یک  در  اکنون  است،  می گرفته  شکل  ایوان 
محدود  کوچک،  تراس  یک  و  پنجره  چند  با  تنها  بسته 
از  یکی  از  تراس ها  روند  این  تداوم  با  شده اند.  محصور  و 
نقش های اصلی خود که افزایش راندمان عملکردی مسکن 

است، دور شده اند.

پژوهش های متعددی به مبحث فضاهای نیمه باز به شکل 
قدیمی و مدرن آن در خانه های سنتی و سی سال اخیر 
پرداخته اند و به زمینه های متعددی ازجمله عملکرد، ابعاد 
و اندازه، نقش اقلیمی، نقش اجتماعی و ارتباطی آن اشاره 
 شده است. نوآوری پژوهش حاضر در آن است که با بررسی 
شاخص های کمی فضاهای نیمه باز در خانه های سنتی و 
روند  به  فضا  نحو  روش  به  وسیله  مدرن،  ساختمان های 

تغییرات راندمان عملکردی مسکن دست یابد.
هدف اصلی از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی چگونگی 
نقش فضاهای نیمه باز )ایوان و تراس( در ارتقای راندمان 
عملکردی خانه های سنتی و مسکن امروز می باشد که از 
طریق روش نحو فضا صورت گرفته است. در همین راستا 
هم چون  مواردی  در  فضایی  پیکره بندی  تجزیه وتحلیل 
قرارگیری فضاهای نیمه باز مدرن در نمونه های آپارتمانی، 
چگونگی هم نشینی مطلوب فضاها و هم جواری این عرصه 

با یک یا چندین عرصه در مسکن انجام گرفته است.
زیر  به  صورت  تحقیق  اصلی  پرسش های  اساس  این  بر 

مطرح می شوند:
1. مؤلفه های راندمان عملکردی برای فضاهای نیمه باز در 

روش نحو فضا چیست؟
فضا  نحو  و شاخص های  راندمان عملکردی  مؤلفه های   .2
در  اصفهان  سنتی  خانه های  در  نیمه باز  فضاهای  برای 
تغییر  مدرن( چگونه  و  پهلوی  قاجار،  )صفوی،  ادوار  طی 

کرده اند؟
فرضیه پژوهش نیز چنین است؛ شاخص های نحو فضا برای 
و  انتخاب، عمق  ارتباط،  نظیر هم پیوندی،  نیمه باز  فضای 
به تدریج  مدرن  تا  صفوی  ادوار  طی  در  بصری  دسترسی 

دچار نزول شده اند.

شکل ۱: مدل مفهومی فرآیند تحقیق

2. ادبیات پژوهش
تا به امروز در مورد موضوع بررسی جایگاه فضاهای باز و 
متعددی  پژوهش های  خانه ها  فضایی  ساختار  در  نیمه باز 

راندمان  میزان  ارزیابی  زمینه  در  است.  انجام  گرفته 
مذهبی،  درمانی،  عملکردهای  با  فضاهایی  در  عملکردی 
هر  در  که  گرفته  صورت  تحقیقاتی  نیز  غیره  و  مسکونی 
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با توجه به موضوع و رویکرد آن از روش نحو فضا  نمونه 
این  طریق  از  است.  استفاده  شده  تجزیه وتحلیل  جهت 
روش انواع الگوهای کالبدی فضا از جنبه های مختلف مورد 

بررسی قرار گرفته اند.
بر مبنای  ارائه  شده است که  در شکل 1، مدل مفهومی 
آن مرور ادبیات این پژوهش در سه بخش فضای نیمه باز، 
راندمان عملکردی و روش نحو فضا است. سپس از ترکیب 
فضاهای  عملکردی  راندمان  مؤلفه های  بخش،  سه  این 
از  کدام  هر  با  مرتبط  فضایی  نحو  و شاخص های  نیمه باز 

مؤلفه ها به  صورت جداگانه، تعریف شدند.

2-۱- فضای نیمه باز۱ 
بینابینی: در لغت نامه دهخدا واژه ی بین ازجمله لغات اضداد

شکل 2: نمونه سنتی

)www.karnaval.ir(

به طور عمده این احساس و به طور جزیی فضای بیرونی این 
فضا، کالبد فضای نیمه باز را شکل می دهند. فضای نیمه باز 
بینابینی،  بسته،  و  باز  مفاهیم  از  تشکیل شده  کل  یک 
نیمه محصوریت،  احساس  بسته(،  و  )باز  اضداد  وحدت 
انتقال، نیمه عمومی و نیمه خلوتی جو نسبتاً سازگار با انواع 
 Zarkesh( می باشد  فرهنگی  و  اجتماعی  روانی،  نیازهای 
فضایی  نیمه باز  فضای  مطرح شده  تعریف  طبق   .)2011
این گونه  بینابینِی  خصوصیات  دارای  که  است  مابین 
فضاهاست و بیش تر از اهمیت کالبد نیمه باز آن، این فضا 

باید احساس نیمه محصوریت در مخاطب ایجاد کند.
از انواع فضای نیمه باز در معماری ایرانی می توان به ایوان، 
در  و   )2 )شکل  طارمه  رواق،  صفه،  مهتابی،  بهارخواب، 

نمونه های مدرن به تراس و بالکن )شکل 3( اشاره کرد.

2-2- راندمان عملکردی2 فضا
مفهوم  بار  اولین  برای  که  بود  کسی  گیبسون3  جیمز 
بر  عالوه  او  کرد.  ارائه  را  مسکونی  محیط های  در  کارایی 
معرفی مفهوم قابلیت در محیط های ساخت دست انسان، 
افراد  نیازهای مختلف  امر در برطرف کردن  این  به نقش 

به معنی جدایی و پیوستگی، فرق و فصل میان دو چیز 
 »in-between« واژه ی    .)Dehkhoda 1963( است  آمده 
معادل انگلیسی واژه ای بینابین در فارسی است. این واژه 
زمان  از  بازه ای  یا  انگلیسی آکسفورد، فضا  لغت نامه ی  در 
تعریف شده که دو نقطه، دو اتفاق و غیره را از هم جدا می کند 
)Oxford Dictionary 2010(. یکی از واضح ترین شکل های 
بینابینی، فضای بین درون و بیرون است. تفاوت بین این 
دو فضا زمانی مشخص شد که بشر به آهستگی و از طریق 
توسعه ی الگوهای متفاوت رفتاری انواع فعالیت های خود را 
.)Nooradin 1996( از خارج فضا به داخل آن منتقل نمود
فضای نیمه باز: نیمه باز بودن یک مفهوم کمی )نیمی از کالبد 
باز و نیمه دیگر آن بسته( نبوده بلکه کیفی است و منظور از 
آن حسی از نیمه باز بودن است که در مخاطب ایجاد می کند.

شکل ۳: نمونه مدرن

)www.archilovers.com(

استفاده کننده تأکید و این مفهوم را بستری برای ارزیابی 
مطلوبیت محیط ها معرفی کرد )Gibson 1986(. گیبسون 
از  برخی  که  می کند  اشاره  محیط  قابلیت  نظریه  در 
قابلیت  رفتارها  بعضی  تأمین  برای  کالبدی  محیط های 
رفتار  یک  برازنده  بیش تر  نوعی  به   یا  دارند  بیش تری 
به  معنی  به  واقع  در  فضایی  هر  بهینه  راندمان  هستند. 
حداقل رساندن فعالیت های غیر مرتبط با فضای موردنظر 
کنار  در  عرصه  هر  در  مرتبط  فعالیت های  قرارگیری  و 

.)Daneshgar and Eslampour 2012( یکدیگر است
راندمان در لغت نامه فارسی به معانی »کارایی«، »کارکرد« 
 .)Dehkhoda 1963( است  شده  تعبیر  »قابلیت«  و 
مختلف  نیازهای  و  کالبدی  محیط  متناسب  برهم کنش 
افراد استفاده کننده از آن، مفهوم کارایی یک اثر معماری 
فعالیت های  قالب  در  افراد  نیازهای  می آورد.  وجود  به  را 
مختلفی که در محیط انجام می گیرد پاسخ داده می شود 
 Reverson 2009; Kiaee, Peyvastehgar, and Heidari(
راندمان  مفهوم  که  است  ذکر  قابل  مطلب  این   .)2017
عملکردی به طور نسبی سنجیده می شود و تعابیر آن بسته 
بودن یک  زیاد  یا  است. کم  متفاوت  فضا  کاربری  نوع  به 
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یخچالی، صفورا و دیگران

راندمان  صرف  افزایش  یا  کاهش  به  منجر  الزاماً  شاخص 
عملکردی نخواهد شد.

فضاهای ارتباط دهنده )فضاهای نیمه باز( و فضاهای جمع 
و پخش کننده )فضاهای باز( می توانند نقش بسیار مهمی 
شکل گیری  و  فضایی  گردش  و  فضا  راندمان  ارتقای  در 
مطالعات  اساس  بر  باشند.  داشته  روزمره  فعالیت های 
صورت گرفته جهت بررسی راندمان عملکردی یک عرصه 
 .1 می گیرد:  قرار  بررسی  مورد  مؤلفه  چهار  مسکن،  در 
میزان   .2 بنا،  کلی  ساختار  در  عرصه  استقرار  موقعیت 
ارتباط  در  نظر  مورد  عرصه  یکپارچگی  یا  افتادگی  جدا 
نوع  و 4.  به عرصه  با فضاهای دیگر، 3. میزان دسترسی 
مفهوم  که  تکنیک هایی  مهم ترین  از  یکی  عرصه.  هندسه 
فضا  نحو  رویکرد  می دهد،  قرار  بررسی  مورد  را  راندمان 
در  فضا  یک  راندمان  میزان  به  می تواند  روش  این  است. 

ساختار پیکره بندی مجموعه ای از فضاها بپردازد.
2-۳- رویکرد نحو فضا4

روش نحو فضا، یک رویکرد پیشرفته در تحلیل و بررسی 
انسان است  پیکره بندی فضایی محیط های ساخت دست 
مدل های  توصیف  هدف،  با  روش  این   .)Manum 2009(
شکل های  و  عدد  به صورت  مدل ها  این  نمایش  و  فضایی 
در  علمی  تفسیرهای  کردن  آسان  نهایت  در  و  گرافیکی 
 Mustafa and Hasan( ارتباط با فضاهای مورد بررسی است
داده های  تجزیه وتحلیل  از  استفاده  با  واقع  در   .)2010
مورد  می تواند  مردم  رفتار  و  محیط  کالبد  ارتباط  نحوی، 
بررسی قرار گیرد و هم چنین به پیش بینی تأثیر و یا تغییر 
.)Memarian 2005( شود  پرداخته  زمان  گذر  در  آن ها 

واحد  هر  رابطه  بررسی  معنای  به  نحو  یا  سینتکس 
است  خود  مجاور  فضاهای  با  مجموعه  یک  در  فضایی 
که این مفهوم درست همانند بررسی یک واژه در داخل 
است  واژه ها  دیگر  با  آن  ارتباط  نحوه  و  پاراگراف  یک 
)Memarian 2002(. هدف اصلی این نظریه تحلیل نحوه 
فضایی  در یک ساختار  موجود  فضاهای  ترکیب چیدمان 
 Mollazadeh, Barani, and Khosrowzadeh( است 
فضایی  پیکره بندی  مفهوم  اساس  بر  فضا«  »نحو   .)2012
است که این مفهوم در قالب ارتباط بین فضاهای داخلی 
فضایی  سیستم های  میان  ارتباط  بر  تأکید  با  و  معماری 
که  می دهد  نشان  روش  این  است.  اجتماعی شکل گرفته 
روابط اجتماعی عالوه بر این که در شکل گیری تعامالت 
مورد نظر تأثیرگذار هستند، در داخل سیستم های فضایی 
 Rismanchian and Bell 2011;( گرفته اند  جای  نیز 

.)Peyvastehgar, Heidari, and Kiaee 2016
از نتایج تحلیل های کمی و کیفی در این روش، عالوه بر کشف 
و تفسیر منطق اجتماعی فرهنگی حاکم بر فضا، ارزیابی و 
نیز امکان پذیر  الگوهای بهینه چیدمان فضایی  پیش بینی 
این  از  استفاده  پژوهش حاضر  در  به همین خاطر  است. 
قابلیت در تحلیل نقش فضاهای نیمه باز در افزایش عملکرد 
مطلوب فضایی در خانه های سنتی و مدرن پرداخته می شود.

2-4- معرفی شاخص های تئوری نحو فضا مرتبط با 
فضای نیمه باز

در نمودار زیر )شکل 4(، شاخص های تئوری نحو فضا که 
از مفاهیم پایه و اصلی این تکنیک به حساب می آیند، به 

تصویر درآمده اند.

شکل 4: شاخص های نحو فضا

و  وضوح  شاخص  تعریف شده،  شاخص های  بین  در 
دسترسی فیزیکی، به دلیل جامع بودن خروجی نرم افزاری 
این دو شاخص و غیرقابل  تعمیم بودن آن به طور خاص به 
نیمه باز، جزء شاخص های  عرصه های خرد چون فضاهای 
مرتبط با فضاهای نیمه باز قرار نگرفته اند. بر این اساس در 
ادامه به بررسی شاخص های نحو فضایی مرتبط با فضاهای 

نیمه باز پرداخته  شده است.
مفهوم ترتیب فضایی5: منظور از این مفهوم، نحوه چیدمان 
فضاها در مجاورت یکدیگر و شکل ارتباط متقابل آن ها با 

.)Kalantari et al. 2017( هم است
نمودار توجیهی6: برای نمایش ویژگی های ارتباطی داخلی 
از  تشکیل شده  نمودار  این  می شود.  استفاده  آن  از  پالن 
دایره و خط است و اجزای آن، روابط فضایی بنا را ترجمه 

می کند )Gholami and Hedayati 2018( )شکل 5(.

شکل 5: گراف توجیه شده برای یک فضا

)Hillier 2007(
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جدول ۱: شاخص های نحو فضا

تعریفعنوان شاخص

هم پیوندی7

یا سیستم  از کل سیستم  نقطه  افتادگی یک  یا جدا  پیوستگی  میزان  نقطه،  ادغام یک  میزان  یا  پیوندی  هم 
پایین تر را نمایش می دهد. اتصال و هم پیوندی دو مفهوم مرتبط با یکپارچگی فضا و میزان نفوذپذیری آن است. 
یکپارچگی فضا و درجه تفکیک دو عامل مؤثر روی بازده عملکردی در بررسی راندمان عملکردی فضا با فضا هستند 

.)Abbaszadegan 2002(

ارتباط یا اتصال8

مفهوم عینی اتصال به معنای ارتباط فضایی است. در واقع هر چه مقدار اتصال بیش تر باشد تعداد ارتباطات 
فضای مورد نظر با فضاهای مجاور بی واسطه اش نیز بیش تر است. زمانی که برای یک فضا قابلیت استفاده از آن 
توسط اقشار مختلف و افراد بیش تر وجود داشته باشد، وجود ارتباط میان فضاها به  درستی تعریف شده است 

.)Yazdanfar, Moosavi, and Zargar 2009(

انتخاب9
میزان انتخاب در یک فضا زمانی قوی تر است که بسیاري از مسیرها و فضاهاي ارتباطي در آن سیستم از آن عبور 
کنند. اگر میزان انتخاب نسبت به انواع فضاها متنوع باشد، باعث افزایش یکپارچگی فضا و نتیجتاً ایجاد فضاهایی 
.)Peyvastehgar, Heidari, and Kiaee 2016( می گردد که به گردش فضایی بهینه و مناسب کمک می کنند

عمق10

عمق فضا در ارتباط با میزان نفوذپذیری و یکپارچگی فضا است و به معنی مرحله فضایی هر بخش از فضا نسبت 
به بخش های دیگر است )Hanson 2003(. به ترتیب، عمق در عرصه های عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و 
 Peyvastehgar,( خصوصی افزایش می یابد و راندمان عملکردی هر عرصه در عمق خود، مناسب خواهد بود

.)Heidari, and Kiaee 2016

کنترل11

کنترل فضا، به معنی این است که افراد برای وارد شدن به آن فضا، آن راه را در چه درجه انتخابی قرار می دهند. 
این مفهوم برای هر فضا، معادل با مجموع دسترسی ها از فضاهای مجاور به فضای مذکور می باشد. کنترل بصری 
 Klarqvist( نیز از طرفی، امنیت فضایی را افزایش می دهد و در مقابل، میزان محرمیت فضای موردنظر را می کاهد

.)1993

دسترسی بصری12

میدان دید یا دسترسی بصری، تمام پهنه ای است که می توان از یک نقطه خاص رؤیت نمود. شاخص دسترسی 
بصری از طرفی کنترل بصری و امنیت را افزایش می دهد، در مقابل محرمیت فضایی را می کاهد. دسترسی بصری 
مساحت فضای قابل  مشاهده از نقاط مشخصی از فضا است که در این پژوهش از ایوان و تراس به فضاهای مجاورش 

در نظر گرفته  شده است.

آنتروپی13
شاخص آنتروپی به میزان دشواری دسترسی هر فضا به سایر فضاها می پردازد. فضا با آنتروپی باالتر، نسبت به 
نتیجه فضای موردنظر سهولت بیش تری در دسترسی را  تقارن عمقی بیش تری دارد و در  فضاهای مجاورش 

داراست و هر چه مقدار آن کم تر باشد، ساختار فضایی نامتوازن تر و سهولت دسترسی کاهش می یابد.

۳. روش تحقیق
در مرحله اول این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-

شاخص هایی  انجام گرفته،  مطالعات  اساس  بر  و  تحلیلی 
از تکنیک نحو فضا که بر راندمان عملکردی یک محیط 
به ویژه محیط مسکونی تأثیرگذار هستند استخراج شدند. 
پرسش نامه  طریق  از  تعریف شده  شاخص های  ضمن  در 

راستی آزمایی  مورد  زمینه  این  در  متخصص  افراد  توسط 
از  تعاریف  بیان  ضمن  مرحله،  این  در  گرفتند.  قرار 
شاخص های ذکرشده، به معرفی مجموعه عوامل تأثیرگذار 
بر افزایش راندمان در رویکرد نحو فضا پرداخته شد و در 
نهایت منجر به استخراج چارچوب نظری شد که در آن، 

شاخص های مربوط به هر مؤلفه معرفی شدند )شکل 6(.
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یخچالی، صفورا و دیگران

شکل 6: چارچوب نظری پژوهش

در مرحله بعد از روش موردپژوهی استفاده شده و ابتدا به 
نمونه های  شد.  پرداخته  تحقیق  موردی  نمونه های  معرفی 
اندازه،  و  ابعاد  شکل،  نظر  از  تفاوت  بر  عالوه  انتخاب شده 
اشرافیت، نوع محصوریت، عمق، مساحت و تعداد دارای تفاوت 
از نظر تعداد و نوع دسترسی به فضاهای دیگر می باشند. در 
سه  از  نمایی  گراف  نقشه  نمونه ها  تمامی  برای  مرحله  این 
ارائه  شده و در  اتصال، هم پیوندی و عمق متریک  شاخص 
Depthm-  مرحله بعد به تحلیل خانه با استفاده از نرم افزار

ap و افزونه Space Syntax در نرم افزار راینو پرداخته  شده 
است. در مرحله نهایی نتایج کّمی به دست  آمده برای تمامی 
مورد  و  ثبت  مربوطه  در جداول  مدرن  و  نمونه های سنتی 

مقایسه قرار گرفتند.

۳-۱- معرفی نمونه های موردی
چون  مواردی  بر  موردنظر  تحقیق  این  که  به  توجه  با 
تأثیرگذاری فضاهای نیمه باِز خانه بر طراحی فضاها و بررسی 
نقش فضاهای نیمه باز در راندمان عملکردی خانه ها تمرکز 
مدنظر  تاریخی  خانه های  برای  آماری  جامعه  انتخاب  دارد، 
دارای  مربوطه،  اسناد  بر  بنا  که  گرفت  صورت  به گونه ای 

اصلی  فضاهای  شکلی  ساختار  در  تصرف  و  دخل  کم ترین 
چون  مواردی  باشند.  آن ها  بین  فضایی  ارتباطات  و  خانه 
دوره تاریخی خانه ها و در مرحله دوم تعداد وجوه ساخت از 
جمله فاکتورهای تأثیرگذار برای تعیین نمونه های آماری در 
این پژوهش بودند. در جامعه آماری مورد نظر از نمونه های 
خانه های یک طرف، دو طرف )مقابل یا مجاور(، سه طرف و 
دارا  الزام  دوم،  نکته  است.  استفاده  شده  چهار طرف ساخت 
بودن حداقل یکی از نمونه های فضاهای نیمه باز )ایوان، صفه، 
تراس، بالکن و غیره( در طرح و نقشه خانه های منتخب بود. 
شکل حیاط به دلیل تأثیرگذاری محدود در تحلیل های نحو 
فضا و تعدد آن ها نیز، مدنظر قرار نگرفته ولی در بررسی اولیه 

چند نمونه خانه چند حیاطه در نظر گرفته شد.
اول، در مجموع  بر اساس توضیحات مطرح شده در مرحله 
25 خانه تاریخی انتخاب  شده که 11 خانه دوره صفوی، 11 
خانه دوره قاجار و سه خانه متعلق به دوره پهلوی می باشند. 
خانه  )چهار  خانه   9 به  کل  در  تعداد  این  بعد  مرحله  در 
صفوی، سه خانه قاجار و دو خانه پهلوی( بر اساس تشابه 
در جبهه های ساخت، در تنوع شکل، عمق و ابعاد و تناسبات 
ایوان ها و دسترسی متداول به آن، تقلیل یافت )جدول 2(.

جدول 2: میانگین خروجی های نرم افزار دپث مپ ایکس۱4 و افزونه اسپیس سینتکس برای نمونه های سنتی

ایوان
آنتروپی انتخاب کنترل هم پیوندی عمق ارتباط دسترسی بصری دوره
1.97 209.23 0.98 1.43 3 از 6 3367 359.42 صفویه
2.05 222.11 0.61 1.35 3 از 6 4275 423.68 قاجار
2.42 343.28 0.33 0.92 2 از 5 3144 258.47 پهلوی
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ویژگی های متعددی برای انتخاب جامعه آماری نمونه های 
سی سال اخیر مدنظر قرار گرفت که می توان به شمالی 
یا جنوبی بودن قطعه ساخته شده، انواع فضاهای نیمه باز، 
آپارتمانی  یا  ویالیی  بودن،  حیاط دار  فضاهای  باز،  انواع 
بودن ساختمان، تنوع شکلی ریزفضاها و ارتباطات فضایی 
آن ها، تنوع در تعداد طبقات، نمونه هایی با محدودیت هایی 
صورت  به   یا  متنوع  نقشه های  با  نمونه هایی  طراحی،  در 
و  باز  فضاهای  زمینه  در  ایده پردازی  با  نمونه هایی  و  الگو 

نیمه باز اشاره کرد.
با توجه به این  که زمینه تحقیق، شهر اصفهان می باشد و 
موضوع در رابطه با فضاهای نیمه باز است؛ کیفیت بصری 

این گونه فضاها عالوه بر موارد ذکرشده می تواند وابسته به 
بستر تاریخی و طبیعی شهر نیز باشد که حتی به  عنوان 
مدنظر  مسکن  طراحی  روند  در  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی 
قرار گرفت و در نهایت 30 نمونه ساختمان متعلق به سی 

سال اخیر انتخاب شدند.
در مرحله دوم، 14 نمونه از بین نمونه های موجود با توجه 
و  ویالیی  انواع  در  غیرمشابه  نمونه های  چون  نکاتی  به 
نظر  از  نیمه باز  انواع فضاهای  دارای  نمونه های  آپارتمانی، 
در  و  طبقات  در  تنوع  عمق،  تناسبات،  و  ابعاد  عملکرد، 

نهایت دارای پالن های متنوع، انتخاب شدند )جدول 3(.

جدول ۳: میانگین خروجی های نرم افزاری دپث مپ ایکس و افزونه اسپیس سینتکس برای نمونه های مدرن

تراس
آنتروپی انتخاب کنترل هم پیوندی عمق ارتباط دسترسی بصری دوره

2.3 41.74 0.54 0.65 3از4 185.78 28.33 مدرن- سی سال اخیر

خانه از هر دوره تاریخی پرداخته  شده است.در جدول 4 به معرفی تصویری و ارائه نقشه معماری یک 

جدول 4: معرفی تصویری یک خانه از هر دوره

تصاویر پالن نام دوره ردیف

)Haji Ghasemi, tahbaz, and Moosavi Rozati 2015(  Haji Ghasemi, tahbaz, and(
)Moosavi Rozati 2015

خانه مصورالملکی
صفویه 1

)Haji Ghasemi, tahbaz, and Moosavi Rozati 2015(  Haji Ghasemi, tahbaz, and(
)Moosavi Rozati 2015

خانه دکتر اعلم
قاجار 2

)www.mashreghnews.ir(
 Database of Isfahan Cultural(

)Heritage Organization

خانه بهشتی
پهلوی 3
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تصاویر پالن نام دوره ردیف

)www.caoi.ir( )www.caoi.ir(

خانه آبی
مدرن 4

جدول 5 شامل نقشه آنالیز شاخص اتصال و ارتباط خانه ها 
که به  نوعی یکی از شاخص های اصلی نظریه است، مورد 

بررسی قرار گرفته است.

جدول 5: نقشه گراف نمایی شاخص اتصال یا ارتباط۱5؛ خروجی نرم افزار  دپث مپ ایکس

نقشه گراف نمایی شاخص Connectivity؛ خروجی نرم افزار دپث مپدوره تاریخی

صفویه

خانه چرمیخانه داویدخانه شیخ االسالمخانه روغنی

قاجاریه

خانه دکتر اعلمخانه سرهنگ وثیقخانه لباف صمدیه

پهلوی

خانه کاشفیخانه فرخ پور

سی سال اخیر
خانه فروردینخانه آبیخانه سکوتخانه آبان)جنوبی(

آپارتمان جورکشآپارتمان پنج خانهخانه مربع

سی سال اخیر
)شمالی(

آپارتمان باغ مشهدآپارتمان تدینخانه ایوان خانهخانه 131
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نقشه گراف نمایی شاخص Connectivity؛ خروجی نرم افزار دپث مپدوره تاریخی
سی سال اخیر

)شمالی(

آپارتمان ملکمجتمع خواب آرامآپارتمان باغ نگار
بیش ترین  کم ترین

ارائه شده،  توجیهی  نمودارهای  به  توجه  با   6 جدول  در 
کاهش  و  فضایی  سازمان دهی  پیچیدگی  از  کاسته شدن 
آن  بر  عالوه  و  می شود  مشاهده  ادوار  طی  فضایی  تعدد 

کاهش سطوح عمقی و به  نوعی افزایش سهولت دسترسی 
به فضاها نیز از دوره صفوی تا مدرن مشخص است.

جدول 6: نمودار توجیهی خانه ها؛ خروجی افزونه اسپیس سینتکس 

نمودار توجیهی و سطوح عمقی خانه ها؛ خروجی افزونه اسپیس سینتکسدوره تاریخی

صفویه

خانه چرمیخانه داویدخانه شیخ االسالمخانه روغنی

قاجاریه

خانه دکتر اعلمخانه سرهنگ وثیقخانه لباف صمدیه

پهلوی

خانه کاشفیخانه فرخ پور

سی سال اخیر
خانه فروردینخانه آبیخانه سکوتخانه آبان)جنوبی(

آپارتمان جورکشآپارتمان پنج خانهخانه مربع
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یخچالی، صفورا و دیگران

نمودار توجیهی و سطوح عمقی خانه ها؛ خروجی افزونه اسپیس سینتکسدوره تاریخی
سی سال اخیر

آپارتمان باغ مشهدآپارتمان تدینخانه ایوان خانهخانه 131)شمالی(

آپارتمان ملکمجتمع خواب آرامآپارتمان باغ نگار

در جدول 7 با توجه به خروجی های نرم افزار دپث مپ و 
افزونه اسپیس سینتکس، بازه تغییرات هر شاخص در دو 

دوره سنتی و مدرن به صورت کلی ارائه شد که نشان دهنده 
کاهش چشم گیر تعداد بیش تری از شاخص ها می باشد.

جدول 7: مقایسه بازه های شاخص های مختلف برای فضاهای نیمه باز سنتی و مدرن

مقایسه بازه شاخص ها
شاخصایوان )سنتی(تراس )مدرن(

دسترسی بصری150 تا 3690 تا 80
ارتباط1270 تا 457500 تا 670

هم پیوندی0.65 تا 0.451.75 تا 1.15
کنترل0.7 تا 0.23.75 تا 1.3
انتخاب90 تا 20860 تا 100
آنتروپی1.7 تا 1.62.75 تا 3.30

4. تجزیه و تحلیل داده ها
داده های  و  عرصه ها  تجزیه وتحلیل  به  بخش  این  در 

نرم افزاری شاخص های نحوی پرداخته شده است.

4-۱- دسترسی فضاهای نیمه باز و تعیین نوع عرصه 
آن ها

از آن  جهت که نحوه دسترسی به فضاهای نیمه باز می تواند 
تعیین کننده نوع عرصه عمومی، خصوصی، نیمه خصوصی 
در باشد،  موردنظر  نیمه باز  فضای  برای  نیمه عمومی  یا 

این بخش ابتدا تجزیه و تحلیل فضاهای نیمه باز با توجه به 
دسترسی آن ها صورت گرفت.

جدول 8: درصد کلی تراس

درصد تعداد عرصه
34.3 24 عمومی

س
ترا

25.7 18 خصوصی
21.4 15 نیمه خصوصی
18.65 13 نیمه عمومی
100 70 مجموع

جدول 9: درصد کلی ایوان

درصد تعداد عرصه
46.6 14 عمومی

ایوان

23.3 7 خصوصی
23.3 7 نیمه خصوصی
6.66 2 نیمه عمومی
100 30 مجموع
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با توجه به جدول 8 و 9 می توان نتیجه گرفت که کاهش 
عمومی  عرصه  در  می توانند  که  تراس هایی  به  دسترسی 
ضمن ارتباط بیش تر با فضاهای مختلف، شاخص هایی نظیر 
داشته  مطلوب تری  "انتخاب"  و  "کنترل"  "هم پیوندی"، 
باشند و نهایتاً منجر به افزایش راندمان عملکردی تراس 
در آن عرصه شوند، یکی از عوامل مهم در تقلیل راندمان 
اخیر  نمونه های سی سال  در  نیمه باز  فضاهای  عملکردی 
می باشد. همان طور که در جداول نشان داده شده است، 
درحالی که تراس و بالکن در خانه های مدرن بیش تر نقش 
عمومی و نیمه عمومی دارند، در گذشته ایوان ها با اختالف 
کمی ولی بیش تر نقش خصوصی و نیمه خصوصی داشته اند 
به صورت  نیمه باز  فضاهای  به  به کم توجهی  مورد  این  که 
اختصاصی برای بخش های خصوصی در نمونه های مدرن 

اشاره می کند و این مسئله رو به افزایش است.

و  نیمه باز  فضای  نحوی  شاخص های  تحلیل   -2-4
تأثیر آن ها بر راندمان عملکردی

در این بخش به تحلیل تمامی شاخص های نحوی مرتبط 
راندمان  بر  آن ها  تأثیر  چگونگی  و  نیمه باز  فضاهای  با 
عملکردی خانه ها در دوره های ذکرشده، پرداخته شده است.

4-2-۱- شاخص هم پیوندی
نیمه باز  فضای  حیاط،  بر  عالوه  که  سنتی  نمونه های  در 
به  مواردی  در  حتی  و  افراد  هم آوری  گرِد  برای  فضایی 
مورد  فضاها  سایر  بین  در  حلقه  و  توزیع کننده   عنوان 
استفاده بوده، می تواند در کنار فضای باز به بهبود راندمان 
با  باال  هم پیوندی  داشتن  کند؛ پس  آن کمک  عملکردی 
نیاز می باشد.  مورد  از جمله حیاط،  فضاهای مجاور خود 
روند نزولی شاخص هم پیوندی در طی زمان نشان می دهد 
تغییرات سازمان دهی فضایی به شکلی بوده است که پیوند 
پیچیدگی  دارای  پالن های  با  دوره صفویه  از  فضا  اجزای 
کاهش  قابل  مالحظه ای  به طور  مدرن  دوره  تا  بیش تر 
داشته است و در نتیجه، کاماًل نیاز به افزایش هم پیوندی و 
جلوگیری از جداافتادگی فضاهای نیمه باز احساس می شود 

)شکل 7(.

شکل 7: نوسانات شاخص هم پیوندی فضای نیمه باز طی ادوار

4-2-2- شاخص ارتباط
فضاهای نیمه باز در مسکن در صورت داشتن نقش حلقه ای 
بین سایر فضاها دارای استفاده پذیری باالتری خواهند بود 
و به افزایش راندمان عملکردی کمک خواهند کرد. محدود 
کردن ارتباط فضاهای نیمه باز با فضاهای بسته، نه تنها از 
کیفیت فضای نیمه باز موردنظر نمی کاهد بلکه عرصه فضای 
خواهد  تبدیل  خصوصی  یا  نیمه خصوصی  به  را  نیمه باز 
تا  دوره صفویه  از  ابتدا  در  ارتباط  نوسانات شاخص  کرد. 
قاجاریه دارای افزایش و بعد از آن دچار روند کاهشی شده 
است. در دوره مدرن، ارتباط فضاهای نیمه باز با فضاهای 
در  تراس  اگر  که  بوده  میزان  کم ترین  دارای  مجاورش 
عرصه عمومی قرار داشته باشد می تواند راندمان عملکردی 
به  منجر  خصوصی  عرصه  در  بالعکس  و  داده  کاهش  را 
افزایش راندمان شود. ولی بر اساس تحلیِل دسترسی های 
و  بوده  بیش تر  دوره  این  عمومی  تراس های  مدرن  دوره 
ارتباط  شاخص  کاهش  کلی  حالت  در  اساس  این  بر 
.)8 )شکل  شد  خواهد  مسکن  راندمان  کاهش  به  منجر 

شکل 8: نوسانات شاخص ارتباط فضای نیمه باز طی ادوار

4-2-۳- شاخص انتخاب
توزیع کننده  نقش  بیش تر  گذشته  در  نیمه باز  فضاهای 
در  چون  انتخاب  شاخص  که  گفت  می توان  و  داشته اند 
عملکرد مناسب تر حیاط نیز دارای اثرات مثبت بوده، در 
نمونه های سنتی منجر به باالتر بردن کیفیت فضایی شده 
است. در حالی  که در نمونه های مدرن، میزان خصوصی 
یا عمومی بودن فضاهای نیمه باز است که خود در میزان 
مورد انتخاب قرار گرفتن آن تأثیر می گذارد. برای شاخص 
انتخاب برای فضاهای نیمه باز تا دوره پهلوی روند صعودی 
و در دوره مدرن روند نزولی مشاهده می شود. این شاخص 
فضاها  از  مجموعه ای  میان  در  فضا  یک  مرکزیت  به  که 
خانه های  در  که  است  این  نشان دهنده  می کند،  اشاره 
ویژگی  و  مرکزیت  توزیع کنندگی،  دارای  ایوان ها  سنتی 
جمع پذیری بیش تر و باالتری بوده اند ولی در دوره مدرن 
در  است.  داشته  قابل  توجهی  کاهشی   روند  شاخص  این 
مثبت  عملکرد  افزایش  در  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی  واقع 
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یخچالی، صفورا و دیگران

عرصه فضاهای نیمه باز در میان سایر اجزا، ترکیب کردن 
صحیح فضاهای نیمه باز با فضاهای بسته است )شکل 9(.

شکل 9: نوسانات شاخص انتخاب فضای نیمه باز طی ادوار

4-2-4- شاخص عمق
کاهش  به  منجر  نیمه باز  فضاهای  در  عمق  افزایش 
می شود.  فضا  به  نفوذپذیری  و  حضورپذیری  دسترسی، 
این در حالی است که فضاهای عرصه خصوصی در صورت 
افزایش عمق دارای راندمان عملکردی مناسب تری خواهند 
بود. عمق مناسب در فضاهای نیمه باز با توجه به این که 
فضای موردنظر متعلق به کدام عرصه است تعیین می شود. 
فضاهای نیمه باز طی ادوار در صورت جای گذاری مناسب 
در عرصه های مختلف این قابلیت را دارند که در هر عمقی 
نقش خود را در افزایش راندمان مسکن به خوبی ایفا کنند. 
نظر  در  ورودی  از  پژوهش  این  در  عمقی  سطح  کل  در 
گرفته شد و با توجه به سلسله مراتب دسترسی به فضاهای 
و  نیمه باز  »باز،  فضای  سنتی  نمونه های  در  که  نیمه باز 
این عرصه در عمق کم تری نسبت  بسته« است، مشخصاً 
به ورودی است. در دوره مدرن سلسله مراتب دسترسی به 
فضای نیمه باز به »باز، بسته، نیمه باز« تغییر یافته و فضای 
نیمه باز در عمق بیش تری نسبت به ورودی قرارگرفته است.

4-2-5- شاخص کنترل
مشاهده  سنتی  نمونه های  در  که  سرتاسری  ایوان های 
با  را  نیمه باز  فضاهای  به  مناسب  دید  امکان  می شوند، 
از  و  کرده اند  فراهم  متعدد  فضاهای  از  گرفتن  دسترسی 
با فضای  اتصال قوی  و  ارتباط  این فضا در  آن  جهت که 
باز است، توانسته در بهبود وضعیت رؤیت پذیری حیاط و 

افزایش امنیت آن نیز نقش مهمی ایفا کند.
نوسانات میانگین شاخص کنترل تا دوره پهلوی نزولی و 
در دوره مدرن صعودی بوده است. در دوره پهلوی وجود 
به  پشتی  فضای  بدون  ایوان های  و  بیرون زده  ایوان های 
نزولی شاخص کنترل   روند  به  نسبت سایر خانه ها منجر 
به  توجه  با  این شاخص  نمونه های مدرن،  است. در  شده 
خصوصی یا عمومی بودن فضا و نیاز به کنترل بصری باال 

یا پایین دارای مقادیر متفاوتی است. با توجه به این که در 
عرصه خصوصی مقدار کم تر کنترل مطلوب است، در عرصه 
این  افزایش  از  عمومی مقدار بیش تر آن، نوسانات حاکی 
شاخص در دوره مدرن هستند و تعدد تراس های عمومی 
در دوره مدرن نشان می دهد که این شاخص در وضعیت 
.)10 )شکل  است  عمومی  تراس های  برای  تنها  مناسبی 

شکل ۱0: نوسانات شاخص کنترل فضای نیمه باز طی اداوار

4-2-6- شاخص دسترسی بصری
میزان دسترسی بصری می تواند محرمیت فضاهای مجاور 
عرصه نیمه باز را کاهش دهد که این مسئله با تأثیرگذاری 
بودن  نیمه عمومی  یا  نیمه خصوصی  یا  خصوصی  روی 
فضاهایی که فضای نیمه باز به آن ها اشرافیت دارد، اتفاق 
روند  که  می دهد  نشان  شاخص  این  تغییرات  می افتد. 
است؛  بوده  ارتباط  شاخص  مشابه  شاخص  این  تغییرات 
یعنی در ابتدا افزایش و بعد از دوره قاجاریه این روند به  
شکل کاهشی مشاهده می شود. قابل  توجه است که ارتباط 
ضعیف تر تراس های مدرن با فضاهای مجاور خود، منجر به 
از طرفی کاهش راندمان  کاهش این شاخص شده است. 
به نوعی  مدرن  نمونه های  در  نیمه باز  عرصه  عملکردی 
فضاهای  بصری  دسترسی  شدن  محدود  از  نشات گرفته 
نیمه باز در عرصه عمومی )ضمن تعدد تراس های عمومی( 

بوده است )شکل 11(.

شکل ۱۱: نوسانات شاخص دسترسی بصری فضای نیمه باز 
طی ادوار
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4-2-7- شاخص آنتروپی
و سهولت دسترسی  بیش تر  آنتروپی  نیمه باز  در فضاهای 
بیش تر در نمونه هایی که دسترسی های متعدد به فضای 
دلیل  همین  به  می دهد.  رخ  باشد،  داشته  وجود  نیمه باز 
نمونه های سنتی فضاهای نیمه باز، به دلیل وجود سطوح 
عمقی بیش تر و تعدد فضاها، در حالت کلی دارای آنتروپی 
فضاهای  به  نسبت  کم تری  دسترسی  سهولت  و  کم تر 
نیمه باز امروزی هستند. این شاخص طی زمان دارای روند 
صعودی نسبی بوده و در دوره مدرن به مقدار بسیار کمی 
از  مدرن  دوره  در  آن  مقدار  ولی هم چنان  داشته  کاهش 
آنتروپی  که  این  دلیل  به  است.  بیش تر  نمونه های سنتی 
قرار  سنجش  مورد  را  فضاها  تمامی  دسترسی  سهولت 
می دهد، در نمونه های سنتی به خاطر تعدد فضا کاهش، 
فضایی  سازمان دهی  شدن  ساده تر  خاطر  به  ادوار  طی  و 
مسکن این مقدار افزایش داشته که در عرصه عمومی به 
افزایش راندمان عملکردی کمک کرده است و در عرصه 

خصوصی کمی باید کنترل شود )شکل 12(.

شکل ۱2: نوسانات شاخص آنتروپی فضای نیمه باز طی ادوار

5. نتیجه گیری
با توجه به این که مسئله اصلی پژوهش، نامناسب بودن 
فضاهای نیمه باز فعلی در نمونه های مدرن مسکونی از نظر 
طراحی و سازمان دهی فضایی می باشد تأثیر مستقیم آن 
در راندمان عملکردی مسکن به وضوح مشخص نیست. در 
مرتبط  با مشخص کردن شاخص های کمی  پژوهش  این 
با فضاهای نیمه باز و راندمان عملکردی و قیاس داده های 
فضایی  ساختارهای  بررسی  و  مدرن  و  سنتی  نمونه های 
به  صفوی  از  شاخص ها  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان 
قاجار تکامل داشته اند ولی دوره پهلوی به مدرن به استثنای 
شاخص کنترل سیر نزولی داشته اند و نهایتاً در دوره مدرن 
منجر به کاهش راندمان عملکردی مسکن در سازمان دهی 

کلی فضایی شده اند.
در یک جمع بندی کلی می توان چنین گفت که برخی از 
در  اصفهان  خانه های  در  استفاده شده  طراحی  شیوه های 
صورتی  به  هستند  صفوی  دوره  از  برگرفته  قاجار،  دوره 
معماری  در  تکامل یافته تری  به  طور  روش ها  همین  که 
دوره  اصلی  تغییرات  می دهند.  نشان  را  خود  قاجار  دوره 

ایوان به عنوان فضای نیمه باز  ایجاد  صفویه را می توان در 
در خانه های این دوره دید. در دوره صفوی، ایجاد ایوان، 
بصری،  تداوم  جهت  راهکاری  اقلیمی،  مسائل  بر  عالوه 
گشایش فضایی، ایجاد سبکی در بنا و پویایی بوده است. 
محدود  به صورت  صفوی  خانه های  از  برخی  در  الگو  این 
ایجاد شده است. در  بنا  از قسمت های  تنها در بخشی  و 
خانه های قاجاری اصفهان، این الگو به شکل پیشرفته تری 
نسبت به دوره قبل خود، استفاده  شده است که با افزایش 
ارتباط  و  آنتروپی  انتخاب، دسترسی بصری،  شاخص های 

مشهود است.
منجر  قاجار  دوره  در  استفاده  مورد  سرتاسرِی  ایوان های 
باز  و  بسته  فضاهای  با  نیمه باز  عرصه  بیش تر  اتصال  به 
سایر  به  عرصه  این  بصری  دسترسی  افزایش  مجاورش، 
ایجاد  این عرصه در  فضاها شده است و مرکزیت داشتن 
ارتباط بین سایر فضاها منجر به افزایش تعداد دفعات عبور 
از فضاها می شود. به  طور کلی توجه کم تری به ایوان در 
دوره پهلوی مشاهده می شود و به عالوه کاهش دسترسی 
واقع  در  که  است  توجه  قابل   قبل  دوره  به  نسبت  بصری 
بوده  عرصه  این  نامطلوب  سازمان دهی  از  نشات گرفته 
محدود  چون  عواملی  دلیل  به  نیز  مدرن  دوره  در  است. 
یک  به  تراس  شدن  محدود  تراس،  دسترسی های  شدن 
فضای خاص، کاهش مساحت خانه، کاهش عمق فضاهای 
ابعاد تراس، دسترسی بصری به کم ترین  نیمه باز، کاهش 

میزان خود بین سایر ادوار رسیده است.
دوره  در  پالنی  پیچیدگی  از  که  است  ذکر  به  الزم 
شدن  ساده  و  شده  کاسته  صفوی  دوره  به  نسبت  قاجار 
به  منجر  فضاها  تعداد  کاهش  نیز  و  فضاها،  سازمان دهی 
کاهش هم پیوندی فضاهای نیمه باز با فضاهای مجاورش و 
کاهش کنترل روی این عرصه شده است. در دوره پهلوی و 
مدرن نیز عواملی چون فرم فضاهای بسته، ارتباط محدود 
با فضای باز و محدود شدن فضای نیمه باز به یک فضا و 
کاهش ابعاد ایوان و تراس منجر به روند نزولی شاخص های 
سهولت  است.  شده  دوره ها  این  در  کنترل  و  هم پیوندی 
دسترسی به فضاهای نیمه باز و انتخاب این عرصه طی زمان 
افزایش داشته است که در واقع این روند صعودی از دوره 
صفوی به قاجار به دلیل ساده تر شدن سازمان دهی فضاها 
و کاهش تعدد فضایی شکل گرفته است. در دوره پهلوی 
نیز تعدد فضایی، بیش تر کاهش یافته و فضاها مستقیماً با 
آن  به  که سهولت دسترسی  درگیر شدند  نیمه باز  فضای 
را تحت تأثیر قرارداد. در دوره مدرن نیز فضاهای نیمه باز 
عمومی و خصوصی مشاهده می شود که سهولت دسترسی 
به آن از طریق سایر فضاها محدود نشده که به نوعی برای 
خصوصی  تراس های  برای  و  مطلوب  عمومی  تراس های 

نامطلوب است.
در نهایت می توان گفت که فضاهای نیمه باز طی دوره های 
فرم،  در  تکامل  و  تغییرات  طی  ابتدا  قاجار،  به  صفوی 
عرصه  به  دسترسی  سلسله مراتب  دسترسی ها،  تعدد 
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نیمه باز، ارتباطات داخلی اتاق ها با هم و با ایوان، توالی و 
فضاها،  مفصل بندی  و  یکدیگر  مجاورت  در  فضاها  اتصال 
ارتباط  و  آنتروپی  بصری،  دسترسی  انتخاب،  شاخص  در 
افزایش  به  منجر  به نوعی  که  بوده  افزایشی  روند  دارای 
راندمان عملکردی خانه های این دوره شده است. در ادامه 
از دوره قاجار به پهلوی تعداد شاخص های نزولی افزایش 
نقش  بودن  غالب  دلیل  به  انتخاب  تنها شاخص  و  داشته 
دلیل  به  آنتروپی  و  بیرون زده  ایوان های  توزیع کنندگی 
دارای  پهلوی  ساده تر شدن سازمان دهی فضایی در دوره 

افزایش بوده اند. این در حالی است  که در دوره پهلوی تا 
نیمه باز،  ابعاد فضاهای  مدرن به خاطر تغییر و کم شدن 
عدم سازمان دهی مطلوب این عرصه در کنار سایر فضاها، 
کاهش دسترسی ها، ساختمان سازی در طبقات و کاهش 
ارتباط فضاهای نیمه باز با حیاط به صورت مستقیم، همگی 
هم پیوندی،  ارتباط،  شاخص های  کاهشی  روند  به  منجر 
دسترسی بصری و کنترل شده اند و به نوعی در مواردی منجر 
به کاهش راندمان عملکردی خانه ها طی ادوار شده است.

شکل ۱۳: دیاگرام روند تغییرات فرم و فضای نیمه باز در پالن هر دوره و تغییرات شاخص های نحو فضا

اساس  بر  و   )13 )شکل  ترسیم شده  دیاگرام  به  توجه  با 
مطالب ذکرشده، فرضیه تحقیق در مورد برخی شاخص ها 
تأیید و در مورد برخی شاخص ها رد شد ولی نتیجه قابل 
 توجه آن است که روند کاهشی شاخص ها به جز "کنترل" 

کیفیت  کاهش  نشان دهنده  به وضوح  مدرن،  به  پهلوی  از 
افزایش  حتی  و  است  مدرن  دوره  در  نیمه باز  فضاهای 
کیفیت  از  به نوعی  نیز  مدرن  دوره  در  کنترل  شاخص 

تراس های خصوصی کاسته است.
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