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 چکیده

ز شده افرهنگی حادث اقتصادی و اجتامعی،با تغییرات سیاسی، 

ای در شیوه زیست و فضای ابتدای قرن حارض، تحوالت گسرتده

 رسپناه برش نیعنوان اولخانه بهسکونت ایرانی به وقوع پیوست. 

-کرهیکه پساکنان و ازآنجایی یو فرهنگ یکننده روابط اجتامعمنعکس

 ،تتأثیرگذار اس فردی و جمعی ساکنانخانه بر روابط  ییفضا یبند

-یم ی مشهدهاخانه ییفضا نظام لیرسد که با تحلیبه نظر م چنین

 شیوه سکونت جمعی و تغییرات حادث در آن نسبت بهتوان به 

 پژوهش ،منظور بدین. تحوالت سکونت در شهر مشهد آگاهی یافت

ا اول ت یدوره پهلو  در هاخانه یینظام فضا یلیتحل اسیحارض به ق

 استفاده از با و تغییرات حادث در آن شهر مشهد در زمان حارض

 یبیپژوهش با استفاده از روش ترک اینپردازد. ینحو فضا م کیتکن

ا ب یو درنهایت استدالل منطق تحلیلی-یفیهای توصشامل روش

ه ب یساز هیو شب یامطالعات کتابخانه ،از ابزار مشاهده یر یگبهره

صورت  (UCL Depthmapفضا )نحو  یافزار تخصصکمک نرم

ها در دوره که خانهدهد یپژوهش نشان م یهایافته. است گرفته

دهی ش( با سازمان0413-0431پهلوی اول و نیمه اول پهلوی دوم )

ش( تاکنون با 0431) محوری و مرکزی و دوره نیمه دوم پهلوی دوم

شوند. در دوره پهلوی اول و نیمه اول دهی ترکیبی تقسیم میسازمان

دهی مرکزی و محوری بیشرتین تغییرات دوم، در هر دو سازمان پهلوی

ایوان( ایجاد و کمرتین تغییرات در این -در فضای باز )حیاط و تراس

دوره مربوط به فضای نشیمن و اتاق بوده است، اما از دوره نیمه دوم 

پهلوی دوم تاکنون، توجه از فضای باز و بیرون به فضای درون 

و نیمه عمومی مانند نشیمن و پذیرایی مخصوصاً فضای عمومی 

 گردد.معطوف می

سده اخیر(، نحو ) مشهد، دوران معارص هایخانه :کلیدی واژگان

 دهی فضافضا، سازمان

 

Abstract 

Home as the first human shelter reflects the 

Inhabitants social and cultural relations. Since home 

space configuration affects individual and social 

relations of the inhabitants, it seems that by analyzing 

the home space system of Mashhad,, the inhabitants’ 

social relations with others can be perceived. This 

research analyzes home space system changes from 

1925 to present in Mashhad city by space syntax 

technique. The research method of this study is a 

combination of descriptive, analytical methods and 

logical reasoning. Also the data is collected from 

library research, field studies and space syntax 

software (UCL Depthmap). Results of this study show 

that, since 1925 to present,  the homes patterns have 

been changed from introverted to extroverted homes, 

and homes Spatial organization have been changed 

from central yards at introverted homes to corridors, 

distribution spaces and halls, respectively at 

extroverted homes. The Spatial organization of 

extroverted homes have been shifted first to axial 

then radial and finally central. Also private space 

plays an important role in present homes which were 

neglected in the past. It seems that the definition of 

Private zone in homes has been revised and 

separation between  guest space and host space has 

been reduced in recent years 

Keywords: space syntax, Spatial organization, 

Mashhad Homes. 
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 مقدمه

نظران و معامران به جنبه فیزیکی و کالبدی برخی صاحب

 هستندخانه توجه دارند و در پی شناخت خانه از این وجه 

(Cramer, 1960: 43 ؛Segal, 1973: 479بااین .) ،حال

های کنند خانه را از جنبهبسیاری از محققان سعی می

ع ی پیش از پرداخنت به موضوبرخ غیرکالبدی بررسی منایند.

کنند و آن را تر سکونت توجه میخانه، به موضوع عمیق

 دانند که تنهااساساً درونی و متعلق به نفس و ذهن آدمی می

 یتواند زمینه بیرونمحیطی از جنس و متناسب با آن می

ی خانه را برخ (.01: 04۰۱ طاهری،کند )سکونت را فراهم 

دانند که در آن، پیوندهای تنیده واحدی اجتامعی می

 ,Gans)دارد خویشاوندی ارتباطی تنگاتنگ با معنی خانه 

عنوان خانه را جدا از جنبه کارکردی آن، به توانمی (.1962

 فت.ر رسپناهی برای پناه گرفنت و گذراندن زندگی در نظر گ

 اشدب یآدمتواند ابزاری برای بیان خویشنت و هویت می خانه

(Appleyard, 1979: 88 ؛Cooper, 1995: ؛Aiwater, 

 ,Polikoff) گردد( یا اینکه واجد معانی منادین 28 :1966

و نیز دربرگیرنده مفاهیم عاطفی و احساس  (101 :1969

 ,Tuan ؛Buttimer, 1980: 34انس و تعلق باشد )

این صورت تنها ساختار کالبدی خانه مدنظر  . در(60 :1977

 بررسی ونیست، بلکه مفهوم خانه در هر سطح وجودی قابل

تنهایی بلکه در ارتباط با محیط نه به خانهشناخت است. 

 محله، ها و سطوح مختلف همسایگی،پیرامون و در مقیاس

 به ابعادی از خانه که نشان توجه یابد.و غیره معنی می شهر

از گسرتدگی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مفهوم خانه در مفاهیم 

 و موضوعات دیگر دارد، از مباحث متداول محققان است.

های فرهنگی و اجتامعی خانه یاری از محققان به جنبهبس

داند که خانه را ساختاری وسیع می یوارده اند.پرداخته

 یت،هو یشنت،خو مضامین و مفاهیمی چون قلمرو،

دهد و درواقع ری، محرمیت و امنیت را پوشش مییداپا

نظر دیگران، خانه محمل  به .استاجتامعی -واحدی فرهنگی

 حالهای فرهنگی و بیانی از فرهنگ است و درعینفعالیت

بخشد هویت و پیوند فرد با جامعه را تجسم می

(Gauvain,Altman and Fahim, 1983: 85.) به نظر 

                                                             
1. Chardin 

2. Kaempfer 

ن الگوهای زندگی و کالبد معامری راپاپورت، خانه پیوند میا

 ،تصورات ها،دهد و بیان مستقیم ارزشوضوح نشان میرا به

نهادی  خانه .استهای زندگی در حال تغییر و شیوه ادراکات

های سازی و حفظ ارزشبه فرهنگ خانه اجتامعی است.

کند و هویت و جایگاه اجتامعی افراد را جامعه کمک می

(. بر این اساس، Rapoport, 2003: 95دهد )نشان می

بسیاری از دیدگاه و آرای راپاپورت برای هدایت  پژوهشگران

؛ Kausarul, 2003 :85) اندتحقیقات خود سود جسته

Park, 2010: 36 ؛Amedeo, 2005: 139به (. پرداخنت 

 زا در بسیاری کهای گونهبه دارد طوالنی سابقه ایران در خانه

 و( هفتم هجری قرن در ویژهبهمنثور عرفا ) و منظوم آثار

 ازجمله و اخالق کتب چون بسیاری کتب در اندیشمندان و

 ایرانی خانه ساخت نظری مبانی به توانمی« نارصی اخالق»

 از تعدادی در (. همچنین11: 0411 قاسمی،) رسید

 به دوره معارص تا صفویه عرص از تاریخی، هایسفرنامه

ها آن ترینقدیمی از که است شده پرداخته اصفهان هایخانه

 چون جهانگردانی توصیفی هاییادداشت به توانمی

 بررسی با کرد، اشاره هاآن درباره 3، پوالک2کمپفر ،1شاردن

 وسایل ها،خانه در و زندگی ساخت داستان به توانمی هاآن

به  الزم(. ۰۳: 0411 ارشاقی،) آگاهی یافت هاحریم زندگی،

 اختس نظری مبانی به بیشرت فوق، منابع در که است ذکر

. است شده پرداخته هاآن وضعیت رشح و های سنتیخانه

 قیتل نوشتنی امری معامری معارص، از دورۀ پیش تا ازآنجاکه

 معامری دربارۀ اثری معامران سنتی از بنابراین گردید،منی

 .(1۰: 041۳ بیدهندی،قیومی) است نشده یافت هاخانه

 ایران توسط معامری دربارۀ نوشنت که است معارص دوره از

 رآثا غالباً  است ذکر به الزم. گرددمی مرسوم مسترشقین

 دربارۀ کمرت و گیرندمی قرار بررسی و یادمانی موردبحث

معامریان، است ) شده اثری نگاشته هاخانه معامری

041۱.) 

 با یدر کتاب هنسون جولیان همکاری با هیلیر بیل م0۰13 در

عنوان به را فضا از جدید اینظریه فضا اجتامعی منطق عنوان

 ,Hillier et al) منود بیان اجتامعی زندگی از ایجنبه

 نحو نام به مفهومی برتکیه با کتاب، این در او .(69 :1984

3. Pollock 
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 الگوهای بررسی از که داشت قوانینی در کشف سعی فضا،

 به .آمدمی دست به مختلف فضاهای چیدمان در مختلف

 هایشیوه کنندهمنعکس فضاهای مختلف او، اعتقاد

 نحو روش از استفاده با و هستند زندگی کاربران خود مختلف

 کهآن ساکنان اجتامعی و های فرهنگیویژگی به توانمی فضا

 هستند، تأثیرگذار مختلف الگوهای فضایی گیریشکل بر

 ,Turner؛ Hillier & Sahbaz, 2005: 36) آگاهی یافت

 & Markhede؛ Hillier, 2007: 44؛ 6 :2007

Carranza, 2007: 26اجتامعی-فرهنگی منطق (. هیلیر 

 فرهنگی و اجتامعی کند: ابعادمی توصیف گونهاین را فضا

 در را گرامری قواعد نقش فضایی، بندیهر پیکره در موجود

-ویژگی که معنی این به دارند؛ ادبی یک منت به دهیشکل

 عامل گاه،سکونت هر فرهنگی ساکنان و اجتامعی های

 به گاهسکونت آن ساختار فضایی به دهیشکل در اصلی

 اقلیم، ازجمله سایر عوامل 1راپاپورت تعبیر به و روندمی شامر

 به دهیبعدی شکل هایالیه در ساختامن تکنولوژی و فن

 موضوع در این (.01: 041۰ راپاپورت،) دارند قرار بندیپیکره

عنارص  و دارد منود تریبیش شدت با بومی مسکن با مورد

 با ساز و ساخت در هندسی هایهامهنگی و ساختامن

 پایداری به منجر خود فرایند این که شوندکنرتل می دقت

. (Hillier, 2007: 77شود )می اجتامعی فضا-فرهنگی

 نحوه شناخت منظوربه از کشور، خارج در متعددی محققین

 فرهنگی مسائل و اجتامعی با روابط مسکن سازیهامهنگ

 آن بومی مسکن بندیپیکره به تحلیل خاص، ایمنطقه

 به ادکن، ،۱104 در .اندپرداخته نحو فضا روش به منطقه،

 و پرداخته نیجریه در بومی هایمعامری خانه شناسیگونه

 اصول و فضایی الگوی نحو فضایی، تحلیل وسیلهبه

 است منوده را استخراج فضایی دهیسازمان

(Adeokun, 2013: 139) .هدف با م۱101 مصطفی در 

 چیدمان تأثیر و فضایی هاینفوذپذیری، رعایت حریم ارزیابی

 تطبیقی مقایسه به فضایی، نحو از روش استفاده با فضایی،

 شهری مدرن و روستایی سنتی هایفضایی خانه بندیپیکره

 آمدهدستبه اطالعات تا است پرداخته عراق اربیل شهر در

با  فضاهای ایجاد برای اربیل، در خصوصبه را آن، طراحان از

                                                             
1. Rapoport 

 خواست افراد بر منطبق، هایحریم و فضایی مراتبسلسله

 در بالل(. Mustafa, 2010: 160) دهد یاری منطقه این

 روستای مسکن بومی فضای نحو تحلیل م به۱111 و م۱114

 و اعتقادات اجتامعی نقش و پرداخته الجزایر موزانبیت

 پیکربندی و در ساختار را روستا این مردم مذهبی و فرهنگی

-خانه این او، هایبر اساس یافته کرده است. بازیابی هاخانه

بر  هاخانه و بوده خانواده محور فرهنگی کنندهمنعکس ها

 زن یا مرد مهامن و اعضای خانواده شامل کهاساس کاربران 

 ساکنین و مرد مهامن عرصه جداگانه دو به باشد،می

 روستا ساکنان مذهبی از اعتقادات بازتابی که اندشدهتقسیم

-پیکره این بسنت کار به و دریافت محقق، نظر از باشد.می

 و منطقه این فضای مطلوب ساکنین خلق موجب بندی

 ,Bellalگردد )می اعتقادات مشابه و فرهنگ با مناطق،

 در هانسون جولیا و هیلیر بیل نظریه گرچه. (66 :2013

-دانشکده عرصه به پا فضا منطق اجتامعی کتاب م با0۰13

 زمینایران دانشگاهیان محققین و گذاشت، معامری های

 روشمند و طور مبسوطبه م۱11۱ سال در بار نخستین برای

 نامنسجم هایاند. تالشگشته آشنا آن نظری مبانی با

 ؛0410 )عباس زادگان،ش 11 دهه اوایل ایرانی محققان

-در دانشکده مباحث این واردکردن ( برای041۱ جمشیدی،

-شکل وسیع مذکور دهه اواخر در شهرسازی، و معامری های

رسد. در می خود اوج به ش۰1 دهه اوایل و گرفته خود به تری

مذکور  نظریه پایه بر شهری مطالعات از عظیمی خیل برهه، این

 شکوهی،) گیردمی نضج و شکل ایران مختلف شهرهای در

ب؛ 041۰ ریسامنچیان، الف؛041۰ ریسامنچیان، ؛041۰

-عباس الف؛04۰0 زادگان،عباس ؛04۰1 ریسامنچیان،

 ؛04۰0 بهمن،جعفری ؛04۰0 ب؛ مالزاده،04۰0 زادگان،

 عدم است، مشهود این میان در که اینکته (.04۰0 ور،پیله

 و خاصمطالعاتی  گروه پیرامون هاتالش این انسجام

 از آشفتگی این ها است.آن عملی و تئوری هایآشفتگی

-می چشم به مطالعات انجام روش تا و آغاز انتخاب واژگان

خالء  با توجه به این مطلب، (.04۰3گلشن،  همدانی) خورد

کن بندی فضایی در مسموضوع پیکره استفاده از این نگرش در

این پژوهش  بومی در مقیاس معامری وجود دارد. بنابراین در
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آمده دستهای بهبرآنیم تا با استفاده از روش نحو فضا و داده

های موردمطالعه بر روی خانه UCL Depthmap افزاراز نرم

شهر مشهد در سده اخیر به تحلیل نتایج حاصل پرداخته تا از 

 نیهاي اخانه ییفضا بندیدر پیکره رییتداوم و تغ طریق نیا

ن بندی و سازماپیکره یهمخوانرا موردبررسی قرار داده تا  شهر

 آن با فرهنگ سکونت و نظام راتییو تغ هاخانه نیا ییفضا

 هدف .قرار دهیم لیتحلرا موردبررسی و حاصل از آن  رفتاري

درگذر زمان از دوره این پژوهش پاسخ به این پرسش است که 

هاي هبندی خانهدر پیکر  یراتییتغ تا زمان حارض چه پهلوی اول

و  خصوصینیمه– یعموم نیمه ،یعموم یفضاهامشهد و 

 است؟ شده جادیا یخصوص

 روش پژوهش

که یک مطالعه طولی در آن هدف به توجه با پژوهش در این

 روش ترکیبی منونه موردی شهر مشهد است، مبتنی بر

 است. تحلیلی و درنهایت استدالل منطقی-توصیفی

 از حاصل هایداده از تحلیل کمی، بخش در که ترتیباینبه

 منظوربه UCL Depthmapافزارنرم و توجیهی منودارهای

 هاییافته درنهایت و شده استفاده هایافته استخراج

 مورد منطقی، استدالل کیفی روش وسیلهبه آمدهدستبه

 نیز از اطالعات در گردآوری است. وتحلیل قرارگرفتهتجزیه

 سازیشبیه ترسیم، مشاهده، ای،کتابخانهمطالعات  ابزار

است.  شدهاستفاده افزاری و قیاس تطبیقی به رشح زیرنرم

 اولمنابع دست و اسناد به مراجعه با اي:کتابخانه مطالعات

 نحو نظریه مربوط به فارسی و انگلیسی نوشتارهاي در موجود

 شهر تاریخچه نیز فضایی و بندیپیکره خانه، تعریف فضا،

است.  شدهپیشینه پژوهش گردآوری به مربوط موارد و مشهد

انتخاب آثار در این پژوهش بر اساس  و انتخاب آثار: مشاهده

طرح مطالعاتی در حال انجام در ارتباط با ساختار کالبدی و 

فضایی جدید خانه از ابتدای قرن حارض که در دانشگاه پیام 

 جام است،نور مشهد توسط یکی از نگارندگان در حال ان

خانه مورد  041در این مطالعات حدود  صورت گرفته است.

دهنده کل جامعه اثر که پوشش ۳1شناسایی و 

برداشت و مورد تحلیل  شده در این تحقیق است،شناسایی

بر این مبنا، برای بررسی نظام  ساختاری قرار گرفته است.

ها از طریق نحو فضا بر اساس تعدد و فضایی این خانه

های استثنا نبودن( گونه) گیر بودنات و همهمتایز 

ها که برگرفته تایی از این خانه 1و  ۰شده دو منونه شناسایی

که در ادامه توضیح آن ذکر خواهد شد( ) از شیوه الگوی تهران

های معارص که است، انتخاب گردید. همچنین در مورد خانه

 بر اساس سبک مدرن توسط معامران به نام 0431بعد از 

الذکر و همچنین گرفته بر اساس مطالعات فوقمشهد شکل

خانه انتخاب  ۳مطالعاتی در دانشگاه آزاد مشهد تعداد 

یر گدر انتخاب این آثار بر پایه مشاهدات علمی، همه گردید.

های متعارف مالک عمل انتخاب آثار قرار گرفت بودن و گونه

ایی های ساختاری فضهایی که دارای ویژگیو از منونه

 و سازینظر گردید. شبیهمتفاوت و استثنا بودند رصف

افزار نرم وسیلهها بهمنونه انتخاب از پس منطقی: استدالل

 و تحلیل ( موردUCL Depthmapفضا ) نحو تخصصی

 هايیافته تطبیقی قیاس از گرفته است. قرار ارزیابی

 در بحث به فضا نحو منودارهاي جداول و از آمدهدستبه

 .است شده پرداخته نتایج به بیان درنهایت و هایافته مورد

 اصطالحات و مفاهیم تعاریف،

 نحو فضا

وتحلیل تجزیه در یافتهتوسعه رویکرد یک فضا، چیدمان روش

 ,Manum) است ساختانسان هایمحیط فضایی ساختار

 منایش و فضایی هایمدل توصیف آن هدف که (3 :2009

 کردن تسهیل درنتیجه و گرافیکی اشکال قالب در هامدل این

 & Mostafa) است موردنظر علمی فضاهای تفسیرهای

Hassan, 2013: 445 .)هایی این نظریه ازجمله نظریه

 ساختارهای اجتامعی بر معامری پیکربندی تأثیر بر که است

 ازجمله باورهای فرهنگی عوامل کند.می تأکید فرهنگی و

نسبت  عادات و رفتار ها،سنت و رسوم و آداب جامعه، یک

خانه  پیکربندی گیریشکل تری درمهم نقش فیزیکی عوامل به

 معامری مباحث در این روش از .(Saatci, 2015: 12) دارد

 این در .شودمی یاد نیز فضا نحو تکنیک عنوان با شهرسازی و

 الگوهای به محیط مصنوع فضایی ساختار تبدیل با تکنیک

 صورتآن به مختلف فضاهای میان روابط گرافیکی،

 تحلیل اين از کهطوریبه شود،می ارائه ریاضی هایداده

رفتار  و محیط کالبد میان متقابل روابط به توانمی ها،داده

 :Hillier & Hanson, 1984) برد پی آن کنندگاناستفاده

 حرکتی و های برصیویژگی نظریه، این مهم مفهوم دو(. 294

 ی فضایدهندهشکل که است معامری فضای در انسان
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 ساختارهای اجتامعی یدهندهشکل و سازنده نیز و معامری

انسانی،  روابط و فضا گیریشکل جوهر درواقع .هستند

 قرار محور است. بنابراین برصی و حرکتی هایویژگی و انسان

 مفهوم پیدایش به درواقع انسانی، هایویژگی دادن این

 شود.می منتهی اجتامعی روابط و معامری از فضای واحدی

 موضوع دو فرضپیش و پایه یدهندهشکل مفهوم واحد، این

 برشی فعالیت ذاتی خصیصه فضا نخست اینکه است.

 پیکربندی نظریه متامیز نقش دوم آن و برای بسرتی نه است

 بیان اجتامعی. به به ساختارهای دهیشکل در فضایی

-شکل بر تأکیدی گفتامن، این در فضایی تر، پیکربندیساده

 کیفیت با در مقایسه مجموعه یک در فضایی روابط گیری

 ارتباط پررنگ کردن نقش تقویت کردن و است. واحد فضای

 یک هر فضا به بتوان که کندمی ایجاد را قابلیت این فضایی،

صورت به فضا شناخت اما داد، رفتاری یا اجتامعی نسبت

 از بخشی با افراد همواره زیرا است، مشکل یکپارچه کلیت

 ممکن زمانیک در آن کلیت درک و هستند فضا مواجه

 فضا، نحو تئوری اصلی ویژگی و درواقع کاربرد نیست.

-می محیط و انسانی هایمیان فعالیت نسبت به پرداخنت

 تالشی فضا نحو (. درواقعBafna, 2003: 17-29) باشد

 فضایی بندیپیکره وضعیت موضوع که این با رابطه در است

 کندمی بیان را فرهنگی یا معنی اجتامعی یک چگونه

(Dursun, 2007: 13)ساختار تحلیل ابزارهای از . یکی 

 و روابط پنهان الگوی خواندن منظورفضا به نحو روش در فضا

 که است 1توجیهی منودارهای فضاها، در موجود اجتامعی

 با .است 2هانظریه گراف از برگرفته آن گیریشکل اساس

 گراف قالب یک در محیط هر ساختار ابزار، این از استفاده

 هر خط و فضا یک مناد دایره هر آن در که شودمی ترسیم

 است. با آن مختلف فضاهای میان ارتباط دهندهنشان

 مختلف اجزای جامنایی و ساختار منودارها، این استفاده از

 Brown) شودمی ترجمه خوانا و ساده صورت بسیاربه پالن

& Bellal, 2001: 4.) منودارها، این هایمزیت از دیگر 

-است. مهم پالن داخل ارتباطی در هایویژگی منایش امکان

 سیرکوالسیون برای آزمودن منودارها این از استفاده جنبه ترین

 یارتباط هایمنودار، ویژگی نیا .است فضا هر کلی یا داخلی

 نیجنبة استفاده از ا ترینمهم .دهدپالن را نشان می یداخل

 هر فضاست. یکل ای یداخل ونیرکوالسیمنودارها، آزمودن س

منت است. منودار از  خواندن منودار مانند نیخواندن ا

و ی های توپر و توخالدایره ،یو افق یعمود ل،یهای ماخط

نشانه هستند  کی هاآن از کیشده است. هر لیاعداد تشک

 :پردازیمها میبه آن نجایکه در ا

 .فضاها یو پر: منودار متام یخال ۀر یدا -

 ایاضافه: منودار مبدأ حرکت به ایهمراه با رضبدر  ۀر یدا -

 .خارج

 .فضاها یا: منودار عمق و ارتباط ردهیعمود خط -

 .ردههم ی: منودار ارتباط فضاهایافق خط -

دهندۀ نشان: یموارد خطوط منحن یو در بعض لیما خطوط -

 تصلم گریکدیرا به  رهیخطوط دو دا نیا، فضاها انیارتباط م

 .کنندمی

عمق هر  ،دیگرعبارتها هستند. به: نشانگر عمق ردهاعداد -

)معامریان، دهند خارج را نشان می یفضا نسبت به فضا

04۰۰ :13.) 

 
(Kim,2010:58) منونه منودار توجیهی سه طرح با ساختار فضایی مشابه :0تصویر 

 

                                                             
 منودار عنوان تحت گراف از فضا، نحو به مربوط ادبیات . در1

-1۱: 0410معامریان، شود )می یاد نیز درختی ساختار یا توجیهی

10.) 

2. Justified Graph 
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-پیکره ساختار تحلیل برای استفاده مورد ابزارهای دیگر از 

 که افزارنرم است. اینDepthmap افزار فضایی، نرم بندی

 شد، تهیه 2لندن علوم در آکادمی همکارانش و 1ترنر توسط

 بسیار دقت با که دهدقرار می محققان اختیار در را امکان این

 قبل به روش نسبت بیشرت بسیار هایشاخص با و باالتر

 و خرد هایمقیاس همه در را فضا توجیهی(، )منودارهای

 ;Turner & Pinelo, 2010: 5) کنند کالن تحلیل

Turner, 2007: 6.) 

 نحو تکنیک از استفاده با فضا ساختار تحلیل هایشاخص

 فضا

 یک نقطه که شودمی تعریف نقاطی تعداد عنوان: به3ارتباط

 مثال براي .کندمی پیدا ارتباط دیگر نقاط با مستقیم طوربه

 مجاور فضاهايبه  ورودي دو داراي که اتاق یک ارتباط میزان

 ;Turner & Pinelo, 2010: 31) است دو باشد، خود

Turner, 2007: 6.) 

 یک فضا( در جریان) میزان از کلی مقیاس یک :4انتخاب

 انتخاب از میزان باالیی داراي وقتی فضا یک درواقع است.

 دهندهارتباط ترین مسیرهايکوتاه از زیادي تعداد که است

 )هامن(. کنند عبور فضا آن از

-می اجتامعی نظر از معنایی بار دارای مفهوم این :5عمق

 گذر که براي هاییقدم تعداد عنوانبه عمق اولیه ایده .باشد

 .شودمی شود، تعریف طی باید دیگر نقاط به نقطه یک از

 هايقدم که شودخوانده می عمیق صورتی در نقطه یک

هامن(. ) باشد نقاط موجود دیگر و نقطه آن بین زیادي

 از عمومی حریم جدایی معنی به عمق، دیگر افزایشعبارتبه

 شود، بنا وارد بخواهد ایغریبه اگر خصوصی است؛ یعنی

فضای  به درجه یک تا کند گذر فضا یک اندازهبه از مبدأ باید

مراتب سلسله معنی به گردد، این نزدیک خصوصی

 معامریان،) است اجتامعی عملکرد یک یا و اجتامعی

0410 :1۰). 

 پیوستگی یا نشانگر نقطه یک پیونديهم :6یونديپهم

 است. فضاها سایر یا کلی سیستم از فضا یک جدایی

                                                             
1.Turner.A 

2.UCL 

3. Connectivity 

4. Choice 

 دیگر فضاهاي با است که زیاد پیونديهم داراي فضایی

 دارد؛ خطی اياین رابطه .باشد بیشرتي یکپارچگی داراي

 .بیشرت ارتباط با است برابر بیشرت پیونديهم که صورتبدین

هامن(. ) دارد خطی رابطه« ارتباط» شاخص شاخص با این

 کمرت دهنده تعدادنشان محور، یک همپیوندی باالتر ارزش

 ,Penn) است محور آن به رسیدن برای الزم هایاتصال

2003: 54.) 

 از نقاطی اينقطه اختیار درجه که است پارامرتي :7کنرتل

 .کندمی مشخص را شده متصل هاآن به که دیگر

 اي مشخصنقطه نسبت به نقطه یک هرچه دیگرعبارتبه

 کمرت آن کنرتل بر میزان باشد کمرتي انتخاب درجه داراي

 (.3: 04۰0،کاملی) است

 های مشهد از ابتدای قرن حارضخانه

 و توسعه به نسبت دوره پهلوی در حکومت دیدگاه تغییر با

-دولت با روابط گسرتش جمعیت، رشد پیرشفت و همچنین

 کشورهای از معامری آموختگاندانش حضور دیگر، های

 هایفعالیت در زنان ویژهبه جامعه اشتغال اقشار غربی،

 زندگی شیوه در دگرگونی زمینه نوین، اجتامعی و اقتصادی

 خانواده سنتی ساختار در آورد. دگرگونی فراهم را جامعه

 شیوه تغییر به دلیل مستقل خانوارهای سویبه ایرانی

 تا شد موجب نوین، و صنایع مشاغل گیریشکل معیشت،

 جغرافیایی موقعیت تأثیر تحت گذشته در که خانه فضاهای

 با بود، گرفتهشکل حیاط مرکزی پیرامون در اقلیمی اوضاع و

 ذائقه تغییر و جمعیت افزایش و خانوار ابعاد شدن کوچک

 در امر گردد. این دچار تحول سازیساختامن و معامری

 یافت، چنانکه عینی منود هاخانه فضای و معامری ساختار

 برای داالن و هشتی همچون حضور گراییدرون هایویژگی

 فضای تفکیک و خانه داخل به دسرتسی نحوه تعریف

 حیاط پیرامون خانه دهی فضاهایسازمان و بیرونی اندرونی،

 و ورودی اجزای حذف با تدریجبه قاجار، دوره در مرکزی

 زیستی فضاهای قرارگیری زمین و سوییک در حیاط استقرار

 فرهنگ برونگرایی سویبه پهلوی، دوره در دیگر جبهه در

5. Depth 

6. Integration 

7. Control 
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-زمین تفکیک ارگانیک شکل ابتدا، رفت. در پیش سکونت

 هاخانواده اجتامعی منزلت و اقتصادی توان در تفاوت ها،

-خانه معامری به دهیشکل و فضاها تنوع در اساسی نقش

 دوره در بخصوص و قاجار دوم نیمه از تدریجبه اما داشت، ها

 بر آن تأثیر و روسواره معابر و هاخیابان احداث با اول پهلوی

 افزودهارزش همچنین و شهر در زمین شکل و تقسیامت

در  .کرد متحول را خانه فضاهای گیریشکل آن، اقتصادی

صورت سه یا به کههای دوره قاجار و قبل از آنخانه

آرایش  مرکزی، چهاروجهی بودند، حیاط به شکل حیاط

در  .در اطراف خود بود فضایی خانهاجزا و عنارص  دهنده

 به توجه با اواخر دوره قاجار و باألخص اوایل دوره پهلوی اول،

ها دارای الگوی دووجهی ، بسیاری از خانهاقلیمی هایجنبه

که اصطالحاً -به عنرصی میانی  حیاط روبروی هم شد و

 ها هنوزتبدیل گردید. این خانه -شدمیانی نامیده می حیاط

 شکل تغییر با و نظام فضایی حیاط مرکزی پایبند بودندبه

 فضاهای از بخشی آن، عرض کاهش و طولی صورتبه زمین

 گرفت. شکل مقابل جبهه در دیگر بخش و معابر کنار در خانه

ها توده و فضا از یکدیگر در برخی از خانه از دوره پهلوی اول

 و شد تبدیل جانبی حیاط به میانی حیاط شدند و جدا

 یک در خانه فضای و شد دگرگون طورکلیبه خانه ساختار

 .های برونگرا را شکل دادندگردید که خانه متمرکز زمین سمت

 تعداد، بر جانبی، عنرص به خانه مرکزیت از حیاط نقش تغییر

-داالن و هشتی از .گذاردمی تأثیر فضاها بین ارتباط و کیفیت

 کمرتی گراییدرون هاخانه و شده کاسته فضاها طرح در ها

 اجتامع و هاخانواده اقتصاد فرهنگ، تغییر از ناشی که دارند

 .است نظرمورد دوره

 از ولی بوده قبلی دوره مطابق ساختامن، تزیینات الگوی

 بخش اند.شده برخوردار بیشرتی سادگی و محدودتر حجم

 منایی صورتبه خانه بیرونی رسدر و ترساده ساختامن ورودی

 اجرا کمرت تزیینات با پیرنشین و جلوخان فضای فاقد تخت

ماحصل این نظام اخیر  (.011: 04۰۳)حناچی،  گرددمی

ای جدید از معامری است که آن را فضایی گونه-کالبدی

 (.۱۱3: 04۰۰ حبیبی،) اندالگوی تهران نامیده

های محدود که هنوز هایی با نظام برونگرا با ارائهساختامن

 خانه داخلی فضاهای دهیسازمانرنگ و بویی ایرانی دارد. 

ای که بر گونهبه ؛شودمی تغییرات دچار دوره این تأثیر تحت

خانه  041اساس مطالعات صورت گرفته بر روی 

 ۳1داشت حدود شده از این دوران در مشهد و بر شناسایی

گیری توده و سازمان فضایی در شکل گونه ۱ها، منونه از آن

. انتظام فضایی 0شناسایی است: ها قابلداخل این خانه

. ۱دهی محوری(. سازمان) اجزاء خانه در اطراف راهروها

انتظام فضایی در اطراف فضای باز مرکزی درونی که 

مرکزی( دهی سازمان) شودهال شناخته میعنوان به

 (.۱۰: 04۰1)ایوانی،

یابد دوره دوم ه.ش ادامه می 0431این روند تقریباً تا پایان 

 ،ترش به بعد( به علت ورود مصالح متنوع0431) پهلوی دوم

م تری روبرو هستیکرده و غیره با تنوع وسیعمعامران تحصیل

وان تکند و منیها در رده سبکی خود بروز پیدا میکه ویژگی

های مشخصی برشمرد ام مانند پهلوی اول ویژگیطور عبه

کلی معامری در این دوره گرایش به سمت مدرن و طوربه

از دوره  (.۰4-۰3: 04۰۰حبیبی، ) سپس مدرن بومی دارد

پهلوی دوم، شیوه جدید سکونت به نام واحد مسکونی ایجاد 

گردد که با نظام فضایی و شیوه زیست خانه متفاوت می

های نظام خانه باشد(.این تحقیق منیکه موضوع ) است

مسکونی پس از انقالب تقریباً در تداوم دوره دوم پهلوی دوم 

مجموعه ) شوداست و در آن ویژگی جدیدی دیده منی

در این میان از  دانشگاه پیام نور مشهد(. تحقیقات خانه،

های های مشهد، خانهش به بعد در خانه1341سال 

کرده که با نگاهی مدرن تحصیلشده توسط معامران طراحی

نظام  توجه واند قابلو بعضاً مدرن بومی به طرح آثاری پرداخته

ین توجه در انکته قابل فضایی آن مدنظر این تحقیق است.

و  صورت ترکیبی از راهروانتظام فضایی بهها استفاده از خانه

 است. دهی ترکیبی(هال )سازمان

شده در این تحقیق، به دو های بررسیمحل قرارگیری خانه

های دوره پهلوی اول و . خانه1تقسیم است: محدوده قابل

ش در بافت نیمه 1341نیمه اول پهلوی دوم )قبل از 

های دوره نیمه دوم پهلوی دوم به بعد )پس . خانه2قدیمی(. 

 ش در بافت جدید شهر(.1341از 

 

 



 

 

 ۸۳شماره   1۸۹۳ پاییز

۴۳ 

 

ی
ضای

م ف
ظا

ی ن
س

رر
ب

 … 

 

۴۳ 

 

 مبانی نظری و ارائه چهارچوب مفهومی طرحبندی جمع: 1 منودار

 
 هاها و یافتهتحلیل داده

 دهی فضاسازمان

های عمومی، نیمه سازمان فضایی خانه از رابطه میان عرصه

فضای عمومی و  شود.عمومی و خصوصی تشکیل می

فضای خصوصی در رابطه تنگاتنگ با یکدیگرند در عین اینکه 

 کندها اصلیت و اهمیت خود را حفظ میاز آن هریک

های عمومی، بندیمنظور از عرصه (.۱۱3: 0411گروتر، )

های مشرتک و جمعی افراد فضایی است که فعالیت

منظور برقراری ارتباطات آن با یکدیگر و نیز با خانواده به

های خصوصی دهد و عرصهمیهامنان و همسایگان رخ می

واده بوده و به دور از هرگونه ارشاف و محل خلوت افراد خان

های عرصه تداخل بدون حریم با عرصه عمومی است.

های توان در قالب دو گروه عرصهعمومی در خانه را می

 بندی منود.عمومی و نیمه عمومی دسته

پذیرایی و نهارخوری  های عمومی شامل ورودی،عرصه

های نیمه عمومی که اختصاص بیشرتی به میهامن و عرصه

نشیمن  افراد خانواده دارد مانند نشیمن خانوادگی،

-های خصوصی که شامل اتاقخصوصی و آشپزخانه و عرصه

 راهرو، هال، های فرزندان است.خوابخواب والدین و اتاق

نسبت به فضاهای دیگر خانه، این فضا بیشرتین  هال-راهرو

ن دهی بر پایه ایشد. بنابراین سازمانباهمپیوندی را دارا می

در دوره معارص شاخص  فضاها شکل یافته است.

ن همچنین بیشرتی همپیوندی و ارتباط کاهش یافته است.

مقدار شاخص ارتباط و همپیوندی در فضای هال مشاهده 

هال( هم نقش ) است که این فضا دلیل این امر آن شود.می

همچنین  است. کردهنشیمن و هم نقش هال را ایفا می

-رسد که فضای هال فضایی نوظهور میگونه به نظر میاین

های قبل فضایی تحت این عملکرد کمرت به دوره باشد که در

حال درعین خورد. این فضا عملکردی دوگانه دارد.چشم می

فضایی جهت نشیمن افراد  باشد،که فضای تقسیم می

فضایی که ارتباط و همپیوندی  خانواده بوده است.

ش تا به امروز 0413گرفته از دهی بر اساس آن شکلسازمان

 .سیر نزولی دارد

 

 

 

 نیمه دوم پهلوی دوم

تاکنون(-0431)  

پهلوی اول ونیمه اول پهلوی 

(1341-1314) دوم  

مدرن -مدرن

بومی بومی  
شیوه  الگوی تهران

 ساخت

 سازماندهی فضایی
 سازماندهی

 فضایی

 فضایی

 ترکیبی مرکزی محوری

 تحلیل از طریق نحو فضا

 همپیوندی

 کنرتل

 عمق

 ارتباط
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 )مأخذ: نگارندگان( شدههای بررسیهال در منونه -راهرو دهی فضایی فضای راهرو، هال،سازمان: 0جدول 

 عمق همپیوندی ارتباط اسامی خانه دهی فضاییسازمان بازه زمانی

 

 

اول پهلوی پهلوی اول و نیمه 

 1341تا  1314دوم از سال 

 

 

 

 

 محوری

 

 

 

 5/1 3 6 احمدی

 6/1 4 11 جهانگیری

 6/1 2/3 7 الفتی

 9/1 4/2 6 نعیص

 2 6/1 6 توکلی

 6/1 6/2 7 ظریف

 6/1 2/3 11 چمران

 2/2 9/1 6 سامورچی

 

 

 مرکزی

 9/1 5/2 6 شاهین فر

 5/1 4 9 اشکانی

 7/1 3 9 اسکندرنیا

 5/1 8/3 8 موسوی

 9/1 5/2 8 رکن

 

نیمه دوم پهلوی دوم از سال 

1341 

 تاکنون

 

 

 

 

 ترکیبی

 3/2 9/1 4 دوستدانش

 7/2 7/1 6 خلیلی

 7/1 3 8 نقابیان

 7/1 4/2 5 یغامئی

 8/2 4/1 4 مرصعی

 5/2 1/2 11 باقری

 )مأخذ: نگارندگان( هر دورههایی از مسکن متداول در منونه تصاویر: ۱جدول 

 تصاویر دهی فضاییسازمان بازه زمانی

پهلوی اول و 

نیمه اول پهلوی 

دوم از سال 

 1341تا  1314

 محوری

 

 مرکزی

 

نیمه دوم پهلوی 

دوم از سال 

1341 

 تاکنون

 ترکیبی
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 هامعرفی منونه

 ها )نمودار توجیهی(گراف انتظام فضایی خانهسازمان فضایی و  فضا،-الگوی توده شده،های انتخابنمونه: ۸جدول 

 نام فضا پالن نام خانه
الگوی توده 

 فضا

سازمان 

 فضایی
 گراف انتظام فضایی

ی
یر

نگ
ها

ج
ول 

ی ا
لو

په
ره 

دو
 

 

.راهرو پایین 4.حیاط ۱.فضای بیرون 0

.رسویس همکف ۰.اتاق شامل غربی 3

.اتاق رشقی 1.اتاق شامل رشقی همکف ۳

.اتاق غربی ۰همکف .اتاق جنوبی 1همکف 

.اتاق حیاط 00حیاط  0.انبار01همکف 

 ۱.فیلرت رسویس حیاط و انبار شامره0۱

.انبار شامره 03.رسویس حیاط 04حیاط 

.راهرو باال 0۳.ایوان همکف 0۰حیاط ۱

.اتاق 0۰.رسویس باال 01.پذیرایی باال 01

.اتاق ۱0.اتاق رشقی باال ۱1شامل رشقی باال 

 .تراس باال۱۱جنوبی باال 

-

 

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 محوری

 

 طبقه اول:

سازماندهی 

  محوری

ف
ظری

 

ه 
ه

د
۱1

 

 

 

.مغازه 3.حیاط 4. راهرو ۱.فضای بیرون 0

.اتاق رشقی 1.اتاق جنوبی ۳.ایوان ۰

روبه 0.اتاق شامره 01.آشپزخانه ۰.رسویس 1

.اتاق میانی رو به 0۱.اتاق غربی 00ایوان 

.مطبخ 03روبه ایوان ۱.اتاق شامره 04حیاط 

 .اتاق شاملی0۰

 

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 محوری

  

ی
نع

ص
 

ول
ی ا

لو
په

ره 
دو

 

  

 

 
 

.اتاق شاملی روبه خیابان ۱.فضای بیرون 0

.پستو اتاق ۰.راهرو غربی 3.راهرو رشقی 4

.اتاق 1.راهرو شاملی ۳شاملی روبه خیابان 

.اتاق شاملی راهرو 1جنوبی راهرو رشقی 

.اتاق 01رشقی .آشپزخانه راهرو ۰رشقی 

.اتاق میانی راهرو 00جنوبی راهرو غربی 

.رسویس اتاق شاملی راهرو رشقی 0۱غربی 

.پستو اتاق جنوبی راهرو غربی 04

.آشپزخانه اتاق میانی راهرو غربی 03

 .رسویس حیاط0۳.حیاط 0۰

.اتاق 0۰.زیرزمین غربی 01.راهرو زیرزمین 01

 .اتاق جنوبی زیرزمین۱1شاملی زیرزمین 

 

طبقه 

 زیرزمین:

سازماندهی 

 محوری

 

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 محوری

 

 

 

ی
کل

تو
 

ه 
ه

د
۱1

 

  

 
 

.رسویس 3.راهرو 4.حیاط ۱.فضای بیرون 0

.اتاق 1.اتاق جنوبی ۳.فیلرت زیرزمین ۰حیاط 

.نشیمن ۰.اتاق شاملی 1رشقی 

.رسویس زیرزمین 00.آشپزخانه زیرزمین 01

 .تابستان نشین زیرزمین04.انبار زیرزمین 0۱

 
 

 

طبقه 

 زیرزمین:

سازماندهی 

 محوری

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 محوری
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 نام فضا پالن نام خانه
الگوی توده 

 فضا

سازمان 

 فضایی
 گراف انتظام فضایی

ی
فت

ال
 

04
41

-
04

4۰
 

   

 

.حیاط 4.داالن ورودی ۱  .فضای بیرون0

.رسایداری ۳.رسویس حیاط ۰.زیرزمین 3

.انبار 01.اتاق غربی  ۰.آشپزخانه 1.راهرو 1

.راهرو باال 04.نشیمن 0۱.رسویس 00

.اتاق 0۳.رسویس باال 0۰.حیاط خلوت 03

.اتاق شامل رشقی باال 01رشقی باال 

.اتاق ۱1.اتاق جنوبی باال 0۰.تراس باال 01

 ی باال.پذیرای۱0غربی باال 

 

 

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 محوری

 

 

 طبقه اول:

سازماندهی 

 محوری
 

ی
مد

ح
ا

 

ه 
ه

د
۱1

 

 

 

.رسویس حیاط 4.حیاط ۱.فضای بیرون 0

.رختکن 1.رسویس ۳.اتاق شاملی ۰.راهرو 3

.آشپزخانه 01.نشیمن ۰.راهرو باال 1حامم 

.نشیمن 04.اتاق شاملی باال 0۱.حامم 00

 .آشپزخانه باال03باال 

 

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 محوری

 

 طبقه اول:

سازماندهی 

 محوری
 

ان
مر

چ
ن 

ابا
خی

 

ی 
امی

یغ
04

4۱
 

 

 

.حیاط 4.پیش ورودی ۱.فضای بیرون 0

.ایوان ۳.پذیرایی باال ۰.فضای تقسیم 3

.راهرو پایین ۰.پذیرایی 1.اتاق شاملی 1

.رسویس باال 0۱.راهرو باال 00.تراس باال 01

زخانه باال .آشپ03.اتاق شاملی باال 04

.اتاق 01.انبار 01.آشپزخانه 0۳.رسویس 0۰

 .اتاق غربی0۰میانی 

 

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 محوری

 

 طبقه اول:

سازماندهی 

 محوری

 

ی
رچ

امو
س

 

04
41

 

 

 

.رسویس  4.پیش ورودی ۱.فضای بیرون 0

.اتاق شاملی ۳.راهرو باال ۰.فضای تقسیم 3

 .01.اتاق شاملی باال ۰.پذیرایی 1.اراهرو 1

.فیلرت اتاق رشقی 00اتاق شامل رشقی باال 

.نشیمن باال 04.تراس بزرگ باال 0۱باال 

.اتاق غربی باال 0۰.اتاق جنوب غربی باال 03

.اتاق 01.آشپزخانه 01.تراس بزرگ پایین 0۳

.رسویس باال ۱1.اتاق میانی 0۰شامل رشقی 

.تراس روبه نشیمن باال ۱۱.اتاق رشقی باال ۱0

 ک پایین.تراس کوچ۱3.حیاط ۱4

 

 

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 محوری

 

 طبقه اول:

سازماندهی 

 محوری
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 نام فضا پالن نام خانه
الگوی توده 

 فضا

سازمان 

 فضایی
 گراف انتظام فضایی
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.پذیرایی 3.راهرو 4.حیاط ۱.فضای بیرون 0

. 1.اتاق روبه حیاط ۳.فضای تقسیم ۰

.نشیمن ۰.رختکن حامم 1رسویس 

.فضای تقسیم 00.فضای تقسیم باال 01

.تراس 03.آشپزخانه 04.حامم  0۱پایین 

.اتاق 01.نشیمن باال 0۳.اتاق شاملی باال 0۰

.اتاق رشقی 0۰ خلوت اطی.ح01جنوبی باال 

.تراس باال ۱0ق جنوبی پایین .اتا۱1پایین 

 .انبار پایین۱۱

 

طبقه 

 زیرزمین:

سازماندهی 

 مرکزی

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 مرکزی

 طبقه اول:

سازماندهی 

 مرکزی

 

 

ی
کان

ش
ا

 

04
۱۰

 

 

 

.اتاق 3.رختکن رسویس  4.هال ۱.بیرون 0

. رختکن حامم ۳.نشیمن ۰شاملی 

.هال 01.اتاق جنوبی ۰.حیاط 1.آشپزخانه 1

.رسویس 04.حامم 0۱.رسویس 00باال 

.اتاق شاملی باال 0۰.انبار حیاط 03حیاط 

.اتاق رشقی 01.تراس باال 01.پذیرایی باال 0۳

 .رسویس باال0۰ باال

 

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 مرکزی

 

 طبقه اول:

سازماندهی 

 مرکزی

 

نیا
در

کن
س

ا
 

04
41

 

  

 

.انبار زیرزمین 4.حیاط ۱.فضای بیرون 0

.ایوان ۳.هال همکف ۰.هال زیرزمین 3

.اتاق میانی 1.اتاق بزرگ زیرزمین 1همکف 

.رسویس 01.آشپزخانه زیرزمین ۰زیرزمین 

.هال باال 0۱.رسویس همکف 00زیرزمین 

.اتاق شاملی همکف 03 .آشپزخانه04

 .نشیمن همکف0۳.اتاق جنوبی همکف 0۰

.اتاق 0۰ .رسویس باال01.آشپزخانه باال 01

.پذیرایی ۱0اال .اتاق جنوبی ب۱1شاملی باال 

 .تراس باال۱۱باال 

 

 

طبقه 

 زیرزمین:

سازماندهی 

 مرکزی

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 مرکزی

 طبقه اول:

سازماندهی 

 مرکزی

 

 



 

 ۸۳شماره   1۸۹۳ پاییز

 ۶3 

ی
ضای

م ف
ظا

ی ن
س

رر
ب

 … 

 

 نام فضا پالن نام خانه
الگوی توده 

 فضا

سازمان 

 فضایی
 گراف انتظام فضایی

ی
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.هال همکف 4.حیاط ۱.فضای بیرون 0

.هال زیرزمین ۳.تراس ۰.انبار زیرزمین 3

.اتاق شاملی همکف 1.اتاق رشقی همکف 1

.نشیمن همکف 00.آشپزخانه 01.رسویس  ۰

.اتاق شامل رشقی 04.پذیرایی همکف  0۱

.اتاق 0۰.اتاق شاملی زیرزمین 03زیرزمین 

.اتاق 01.آشپزخانه زیرزمین 0۳غربی زیرزمین  

 رشقی زیرزمین

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه 

 زیرزمین:

سازماندهی 

 مرکزی

 

طبقه 

 همکف:

سازماندهی 

 مرکزی

 

 

 

کن
ر

وم 
 د

ی
لو

په
 

  

 

.حیاط خلوت 4.حیاط ۱بیرون .فضای 0

.انبار ۳.آشپزخانه همکف ۰.پیش ورودی 3

.هال همکف 1.زیرزمین 1حیاط خلوت 

.اتاق شاملی 00.رسویس 01.رختکن حامم ۰

.نشیمن 04. اتاق جنوبی همکف 0۱همکف 
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.پیش 3.پارکینگ  4.حیاط ۱.فضای بیرون 0

.تراس همکف ۳ورودی .فیلرت ۰ورودی 

.فیلرت 01.نشیمن ۰.رسویس 1.انبار 1

.آشپزخانه 00کتابخانه و اتاق مهامن 

.نهارخوری 03.پاسیو 04.پذیرایی 0۱
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.فیلرت ۰.رسویس مطب 1انتظار مطب 

فضای انتظار مطب به هال زیرزمین 
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.تراس 4.حیاط ۱.حیاط ۱.فضای بیرون 0
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.نهارخوری ۰.رسویس 1.انبار 1.نشیمن ۳

 .راهرو هال به پارکینگ00.اتاق کار 01

. 03.آتاق شامل غربی باال 04.آشپزخانه 0۱
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.حامم اتاق جنوب رشقی باال 41باال 

.انبار 4۱.حامم اتاق جنوب غربی باال 40

.فیلرت اتاق رسایداری 44پارکینگ 

.دوش استخر 4۰.رسویس استخر 43

.استخر 41.فیلرت اتاق خواب رسایداری 4۳
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 (04۰1)ماخذ: نگارندگان،  هال در منونه های بررسی شده-منودار سازماندهی فضایی فضای راهرو، هال،راهرو: ۱تصویر 

 میانگین شاخص عمق،هم پیوندی و ارتباط در فضاهای عمومی،نیمه عمومی و نیمه خصوصی و خصوصی: 3جدول 

 (04۰1)ماخذ : نگارندگان، 

 

 حیاط اشپزخانه نشیمن اتاق

 عمق همپیوندی ارتباط عمق همپیوندی ارتباط عمق همپیوندی ارتباط عمق همپیوندی ارتباط

 2/2 4/1 3 2/3 7/1 1 8/2 9/1 3 8/2 9/1 2 احمدی

 2 2/2 7 1 1 1 4/2 6/1 2 6/2 5/1 2 جهانگیری

 9/1 1/2 7 2/2 7/1 3 6/2 3/1 1 7/2 2/1 1 الفتی

 9/1 4/2 6 6/3 9/1 1 1 1 1 1/3 1 2 صنعی

 8/1 1/2 4 8/2 9/1 1 8/2 9/1 2 8/2 9/1 2 توکلی

 3/2 3/1 3 4/2 2/1 2 3/2 3/1 2 6/2 1/1 2 ظریف

 1/3 9/1 2 5/2 2/1 1 5/2 2/1 1 8/2 1/1 1 چمران

 1/4 7/1 2 3/4 7/1 1 7/2 3/1 4 3/3 1 1 سامورچی

 3/3 9/1 2 6/3 8/1 1 6/2 3/1 3 3/3 9/1 2 شاهین فر

 1/2 7/1 4 2/2 5/1 2 4/2 4/1 2 6/2 2/1 2 اشکانی

 2/3 1 3 7/2 3/1 1 5/2 4/1 2 9/2 2/1 1 اسکندرنیا

 5/2 2/1 3 4/2 3/1 1 4/2 3/1 1 4/2 2/1 1 موسوی

 2/3 1 2 4/2 5/1 2 8/2 2/1 1 8/2 2/1 1 رکن

دانش 

 دوست
1 8/1 9/3 5 3/1 9/2 3 9/1 6/3 2 9/1 7/3 

 7/3 1/1 2 7/3 1/1 1 8/3 1 3 9/3 1 1 خلیلی

 5/3 9/1 3 5/2 5/1 3 6/2 4/1 2 3 1/1 1 نقابیان

 5/2 2/1 3 4/2 3/1 2 7/1 1/1 5 6/2 1/1 1 یغامئی

 5/3 9/1 2 2/3 1/1 3 4/2 7/1 5 8/3 8/1 1 مرصعی

 2/5 8/1 2 5/3 3/1 2 5/3 3/1 1 8/3 1/1 2 باقری
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 ایوان-تراس پذیرایی و مهمان خانه اتاق مهمان 

 عمق همپیوندی ارتباط عمق همپیوندی ارتباط عمق همپیوندی ارتباط

 ۱ ۱ ۱ ۶/۴ ۴/3 ۴ ۱ ۱ ۱ احمدی

 3/۶ 3/3 3 ۹/۴ ۴/3 ۴ ۱ ۱ ۱ جهانگیری

 ۱ ۱ ۱ ۹/۴ 3/3 ۴ ۱ ۱ ۱ الفتی

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ صنعی

 ۱ ۱ ۱ ۹/۴ ۸/۱ ۴ ۱ ۱ ۱ توکلی

 ۸/3 ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ظریف

 ۸/۴ 3 ۶ ۴/۴ ۳/3 ۴ ۱ ۱ ۱ چمران

 ۸/۶ ۹/۱ ۴ 3/۶ 3 3 ۱ ۱ ۱ سماورچی

 ۸/۶ ۹/۱ 3 ۲/۶ ۸/۱ 3 ۱ ۱ ۱ شاهین فر

 ۹/۴ 3/3 3 ۹/۴ 3/3 ۴ ۱ ۱ ۱ اشکانی

 ۴/۶ 3/3 ۴ 2/۴ ۲/3 ۴ ۱ ۱ ۱ اسکندرنیا

 ۴/۴ 2/3 ۴ ۲/۴ ۶/3 3 ۱ ۱ ۱ موسوی

 ۶ 3/3 ۶ ۶ 3/3 ۶ ۱ ۱ ۱ رکن

 ۶/۲ ۹/۱ 3 3/۶ ۴/3 ۶ ۸/۶ 3/3 3 دانش دوست

 ۸/۶ 3 3 ۸/۴ 2/3 2 ۸/۶ 3/3 ۴ خلیلی

 ۸/۶ ۹/۱ 3 ۲/۴ ۳/3 ۶ ۹/۴ 3/3 3 نقابیان

 ۲/۴ ۶/3 ۴ ۹/۴ 3/3 3 - - - یغمائی

 ۹/۶ ۹/۱ 3 ۶/۶ 3/3 ۴ ۸/۴ 3/3 ۶ مرصعی

 ۹/۲ ۹/۱ 3 ۲/۲ ۸/۱ 3 ۸/۶ 3/3 ۴ باقری

 هاتحلیل داده

چنانکه بیان شد، بر اساس مطالعه صورت گرفته بر روی 

پهلوی اول و -های مشهد از ابتدای قرن حارض دو دوره خانه

 پهلوی دوم تا اکنون ( و0431 تا 0413) نیمه اول پهلوی دوم

شود. ها دیده میدر روند تحوالت این خانه -(04۰1تا  0431)

بر اساس  اثر موردمطالعه و 041انتخاب آثار در این تحقیق از 

با توجه به  ها صورت گرفت.الگوهای رایج موجود در آن

گونه سازمان فضایی در  4مورد(  041) های موردبررسیمنونه

شناسایی بلها قاگیری توده و فضای داخل این خانهشکل

(: انتظام فضایی اجزاء 0431 تا 0413در دوره اول ) است.

دهی محوری(. انتظام سازمان) خانه در اطراف راهروها

ل ها عنوانفضایی در اطراف فضای باز مرکزی درونی که به

 0431) دهی مرکزی(. در دوره دومسازمان) شودشناخته می

 راهرو و هال صورت ترکیبی ازتاکنون(: انتظام فضایی به

 دهی ترکیبی(.)سازمان

های مشهد در سده صورت گرفته بر روی خانه در پژوهش

رت صو افزار تخصصی نحو فضا بهاخیر، نتایج حاصل از نرم

ای که نتایج حاصل از عامل ارتباط گونهقیاسی بوده است؛ به

که عامل ارتباط ازآنجایی اند.قرارگرفته 01تا  0در بازه عددی 

فضا بیانگر ارتباط مستقیم آن فضا با سایر فضاها در یک 

افزار در فضای خانه به عدد است، هرچه نتیجه حاصل از نرم

تر باشد آن فضا دارای ارتباط بیشرت و هرچه به عدد نزدیک 01

تر باشد به معنای آن است که فضای موردنظر نزدیک 0

 کمرتین ارتباط را با فضاهای مجاور خود دارد.

که عامل ارتباط و کنرتل به هم وابسته هستند لذا از ازآنجایی

رسی توان عامل کنرتل را نیز بر تحلیل نتایج حاصل از ارتباط می

صورت که هرچه ارتباط یک فضا با فضاهای بدین منود.

 کنرتل نسبت به آن فضا بیشرت است و مجاور بیشرت باشد،

 بالعکس.

 تا 1/1در بازه  آمدهدستدر مورد عامل همپیوندی، نتایج به

 پیوندی، پیوستگی یا جداییکه همازآنجایی اند.قرارگرفته 3

گونه نتوان اییک فضا از سیستم کلی تعریف شده است، می

 افزار در فضایآمده از نرمدستنتیجه گرفت که هرچه عدد به

تر باشد، همپیوندی آن فضا با نزدیک 3موردنظر به عدد 

تر نزدیک 1/1ان و هرچه به عدد فضاهای مجاور بیشرتین میز 

 باشد همپیوندی کمرتین میزان است.
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شاخص عمق در  همچنین نتایج حاصل از تحقیق در زمینه،

که بار معنایی عمق درواقع ازآنجایی باشد.می ۱/۰تا  1/0بازه 

ن ای های پیموده شده برای رسیدن به فضا است،مقدار قدم

اشد ببودن فضا مینوعی بیانگر خصوصی و عمومی عامل به

تر نزدیک ۱/۰افزار به عدد بنابراین هرچه نتیجه حاصل از نرم

باشد بدین معناست که آن فضا از عمق بیشرتی نسبت به 

 1/0سایر فضاهای خانه برخوردار است و هرچه این عدد به 

نزدیک شود بیانگر انست که این فضا به زون عمومی تعلق 

 دارد.

 هابررسی سازمان فضایی خانه

پهلوی اول و نیمه اول پهلوی دوم از سال ) دوره اول معارص

 ش(1341تا  1314

دهی فضایی چنانکه بیان گردید، در این دوره سازمان

های موردبررسی به دو صورت محوری و مرکزی بوده خانه

تا  1/0دهی محوری، شاخص عمق در بازه است. در سازمان

مربوط به حیاط در خانه قرار دارد. کمرتین میزان عمق  ۰/3

توکلی و بیشرتین آن مربوط به اتاق مهامن در خانه سامورچی 

کمرتین تغییر این شاخص را در فضای نشیمن و  است.

طورکلی به بیشرتین تغییر را در فضای حیاط شاهد هستیم.

دهی بین متام فضاهای خانه بیشرتین عمق در این سازمان

ن عمق مربوط به فضای مربوط به فضای آشپزخانه و کمرتی

 حیاط است.

تا  1/1دهی محوری در بازه شاخص همپیوندی در سازمان

در این شاخص، کمرتین تغییر مربوط به اتاق  قرار دارد. 3/۱

و نشیمن و بیشرتین تغییر مربوط به حیاط است که است. 

بیشرتین همپیوندی را در حیاط خانه صنعی شاهد هستیم. 

هایی با عملکردهای مختلف در دلیل این امر تعبیه فضا

ها مجاورت حیاط این خانه بوده است که برای دسرتسی به آن

کلی طور شده است. بهبایستی از فضای حیاط استفاده می

و فضای اتاق کمرتین  فضای حیاط بیشرتین همپیوندی

 دهی دارد.همپیوندی را در این سازمان

رتین مقدار آن قرار دارد که بیش 1تا  0شاخص ارتباط در بازه 

 های جهانگیری و الفتی است،مربوط به حیاط در خانه

ر گونه بیان منود که بیشرتین کنرتل را دتوان اینبنابراین می

طورکلی بیشرتین میزان به حیاط این دوخانه شاهد هستیم.

شاخص ارتباط مربوط به فضای حیاط و کمرتین آن مربوط به 

 فضای اتاق است.

قرار  ۰/4تا  0/۱کزی، شاخص عمق در بازه دهی مر سازمان در

کمرتین میزان این شاخص مربوط به فضای حیاط در  دارد.

وان در ای-خانه اشکانی و بیشرتین آن مربوط به فضای تراس

کمرتین تغییر شاخص عمق را  خانه کوچه شاهین فر است.

ایوان -در فضای نشیمن و بیشرتین تغییر در فضای تراس

 باشیم.شاهد می

تا  1/1دهی مرکزی در بازه خص همپیوندی در سازمانشا

و  ایوان-قرار دارد که کمرتین آن مربوط به فضای تراس 1/0

آشپزخانه در خانه کوچه شاهین فر و بیشرتین آن مربوط به 

طورکلی کمرتین میزان تغییر در به حیاط خانه اشکانی است.

ه ب شاخص همپیوندی در فضای اتاق و بیشرتین تغییر مربوط

 ایوان است.-فضای آشپزخانه و تراس

قرار دارد که بیشرتین آن مربوط  3تا  0شاخص ارتباط در بازه 

ین طورکلی بیشرتبه به فضای حیاط در خانه اشکانی است.

ارتباط مربوط به فضای حیاط و کمرتین آن مربوط به فضای 

 اتاق است.

ش 1341دوره دوم معارص )نیمه دوم پهلوی دوم از سال 

 کنون(تا

شده به های بررسیدهی فضایی خانهدر این دوره سازمان

در  دهیگونه ترکیبی بوده است. شاخص عمق در این سازمان

باشد که کمرتین آن مربوط به فضای می ۱/۰تا  1/0بازه بین 

نشیمن در خانه یغامیی و بیشرتین آن مربوط به فضای حیاط 

مق زان شاخص عطورکلی بیشرتین میبه در خانه باقری است.

و کمرتین میزان این شاخص را در  ایوان-را در فضای تراس

بیشرتین تغییر در شاخص  فضای نشیمن شاهد هستیم.

عمق در فضای نشیمن و کمرتین تغییر در فضای اتاق صورت 

 گرفته است.

 1/0تا  1/1دهی در بازه شاخص همپیوندی در این سازمان

ا بت به سایر فضاهکمرتین میزان این شاخص نس باشد.می

ایوان و بیشرتین میزان آن مربوط به فضای -را در فضای تراس

طورکلی کمرتین تغییر ایجاد شده در به نشیمن است.

شاخص همپیوندی فضاها مربوط به فضای اتاق مهامن و 

بیشرتین این تغییرات مربوط به فضای پذیرایی و نشیمن 

 است.
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قرار دارد  ۰تا  0زه بین با دهی درشاخص ارتباط در این سازمان

-که کمرتین مقدار این شاخص مربوط به فضای اتاق و تراس

 ایوان و بیشرتین مقدار مربوط به فضای نشیمن است.

طورکلی شاخص همپیوندی در اغلب فضاهای به

طور متوسط ثابت است و تغییر شده در خانه بهبررسی

ر محسوسی در آن ایجاد نگردیده است. این شاخص تنها د

شده در این دوره های بررسیتراس خانه-فضای حیاط و ایوان

یابد که این امر بیانگر انست که طور متوسط کاهش میبه

عنوان جان خانه از دست داده فضای حیاط کاربری خود را به

 و این امر تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

 گیرینتیجه

گونه سازمان  4با توجه به نتیجه حاصل از تحقیق پیش رو 

صورت سازماندهی محوری، سازماندهی مرکزی و فضایی به

گیری توده و فضای داخل این سازماندهی ترکیبی در شکل

 شناسایی است.ها قابلخانه

 افزار نحوبا توجه به نتایج حاصل از نرم دهی محوری:سازمان

، بیشرتین تغییرات در 3فضا و بررسی جدول شامره 

را در فضای حیاط و کمرتین تغییرات های نحو فضا شاخص

را در فضای اتاق شاهد هستیم که این بدان معنی است که 

ین همچن داده است.بیشرتین دگردیسی در فضای حیاط رخ

ها، حیاط بیشرتین از میان فضاهای موردبررسی در خانه

 شاخص همپیوندی و ارتباط و کمرتین شاخص عمق را دارد.

خص همپیوندی و ارتباط مربوط به از طرفی کمرتین میزان شا

فضای اتاق و بیشرتین میزان شاخص عمق مربوط به فضای 

 آشپزخانه است.

دهی، بیشرتین تغییرات در این سازمان دهی مرکزی:سازمان

است که دگردیسی این  مربوط به فضای حیاط و بیانگر آن

کمرتین  دهی محوری ادامه دارد.فضا همچنان از سازمان

زمینه شاخص همپیوندی و عمق مربوط به فضای  تغییرات در

نشیمن و در زمینه شاخص ارتباط، مربوط به فضای اتاق 

فضای تراس و ایوان کمرتین میزان شاخص همپیوندی  است.

فضای آشپزخانه  و بیشرتین میزان شاخص عمق را دارد.

کمرتین میزان شاخص ارتباط و بیشرتین میزان شاخص 

از طرفی بیشرتین میزان شاخص  شد.باهمپیوندی را دارا می

ارتباط مربوط به فضای حیاط و کمرتین میزان شاخص عمق 

 مربوط به فضای نشیمن است.

 دهی بیشرتین تغییراتدر این سازمان دهی ترکیبی:سازمان

های نحو فضا در فضای نشیمن و کمرتین در شاخص

تغییرات در میزان شاخص ارتباط مربوط به فضای اتاق و 

از طرفی کمرتین میزان تغییرات در شاخص  است. تراس

همپیوندی در فضای اتاق مهامن و همچنین کمرتین میزان 

تغییرات در شاخص عمق مربوط به فضای آشپزخانه است. 

فضای نشیمن دارای بیشرتین میزان شاخص ارتباط و 

و فضای تراس  همپیوندی و کمرتین میزان شاخص عمق

 و همپیوندی و بیشرتین میزانکمرتین میزان شاخص ارتباط 

 شاخص عمق را دارا است.

آمده از تحقیق در مورد دستهای بهتغییرات شاخص

 ۰ش تاکنون در جدول شامره 0413ها از سال فضاهای خانه

شده است. با توجه به مقایسه تغییرات صورت گرفته در ارائه

ها در شده از فضاهای خانههای استخراجشاخص

های پهلوی اول مرکزی و ترکیبی در دوره وری،دهی محسازمان

ش( و نیمه دوم پهلوی 0431 تا 0413و نیمه اول پهلوی دوم )

در زیر ارائه  ۳صورت جدول شامره تاکنون( به ش0431دوم )

و منایانگر این است که کدامین فضا بیشرتین و کمرتین 

 دهی متحمل شده است.تغییرات را در هر سازمان

ش تاکنون 0413دانیم فضاهای خانه از یگونه که مهامن

وره ها از ددهی خانهای که سازمانگونهاند. بهتغییراتی یافته

صورت محوری بوده در نیمه پهلوی اول که بر اساس راهرو و به

دهی مرکزی و بر اساس اول پهلوی دوم تبدیل به سازمان

ولیکن از نیمه دوم پهلوی دوم  گرفته است.فضای هال شکل

کرده و با ترکیب  دهی فضاهای خانه تغییراکنون سازمانت

ت شده اسدهی ترکیبی تبدیلفضای راهرو و هال به سازمان

یم طورکلی شاهد هستهای صورت گرفته بهبا توجه به تحلیل

ها در دوره پهلوی اول و نیمه اول پهلوی دوم که فضای خانه

ش 0431دارای کمرتین عمق و بیشرتین همپیوندی نسبت به 

ستگی تر بودن و پیو باشند که این امر بیانگر عمومیبه بعد می

از طرفی  ش است.0431بیشرت فضاها نسبت به دوره بعد از 

اتاق و تراس با سایر فضاها  شاخص ارتباط فضاهای حیاط،

در این دوره زیاد است. بنابراین شاخص کنرتل نیز در این 

ای دیگر گرچه این شاخص در فضاه فضاها بیشرت است.

پذیرایی در -خانهمهامن نشیمن، خانه مانند آشپزخانه،

به بعد، کمرت بوده است. علت افزایش  0431مقایسه با سال 
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-خانهنسبی شاخص ارتباط و هم پیوندی در فضای مهامن

توان حذف بسیاری از دهی ترکیبی را میپذیرایی در سازمان

نشیمن و های داخلی و ترکیب فضاهای مجاور مانند جداره

 نهارخوری با آن دانست؛ این امر عالوه بر افزایش ارتباط،

ی از طرف موجب افزایش نفوذپذیری برصی نیز شده است.

جهت ارتباط با فضاهای داخلی نیاز به عبور از ایوان و یا تراس 

ر تنسبت به قبل خصوصیتر شده و بنابراین فضا کمرنگ

 شده است.

 رفته و تحلیل جدول شامرههای صورت گبا توجه به بررسی 

یابیم که در دوره پهلوی اول و نیمه ، به این نتیجه دست می۳

دهی اول پهلوی دوم، شاهد هستیم که در هر دو سازمان

مرکزی و محوری بیشرتین تغییرات در فضای باز )حیاط و 

ایوان( ایجاد شده است و کمرتین تغییرات در این دوره -تراس

اتاق بوده است ولیکن از دوره نیمه  مربوط به فضای نشیمن و

دوم پهلوی دوم تاکنون، توجه از فضای باز و بیرون به فضای 

درون مخصوصاً فضای عمومی و نیمه عمومی مانند نشیمن 

 گردد.و پذیرایی معطوف می

های مشهد در سده اخیر برای محققانی که در زمینه خانه

ر شود که این تحقیق را دتحقیق دارند پیشنهاد میمتایل به 

د تواننزمینه واحدهای مسکونی نیز بسط دهند. همچنین می

تأثیر انتظام فضایی بر شیوه زندگی ساکنان را موردبررسی قرار 

دهند تا بتوان از طریق نتایج حاصل به الگوی مناسبی در زمینه 

یافت.طراحی خانه دست

 هاتاکنون و مقایسه تغییرات شاخص 0413ها از خانه دهیی نحو فضا در سازمانهامتوسط شاخص :۰جدول 

 )مأخذ: نگارندگان( 

 همپیوندی ارتباط عمق دهیسازمان فضا
 های نحو فضاتغییرات شاخص

 کنرتل همپیوندی ارتباط عمق

 نشیمن

 ۱ 0.1۰ ۱.4 محوری

 0.4۱ 0.۰ ۱.۰۱ مرکزی افزایش کاهش افزایش افزایش

 0.4 4.۰ ۱.10 ترکیبی

 پذیرایی

 0.44 1.11 ۱.0۰ محوری

 کاهش افزایش افزایش
تقریباً 

 ثابت
 0.۱۱ ۱ ۱.۳۰ مرکزی

 0.۱4 ۱.۰ 4.04 ترکیبی

 آشپزخانه

 0.۱۱ 1.۰ ۱.14 محوری

 0.3 0.۰ ۱.3۱ مرکزی افزایش افزایش افزایش افزایش

 0.۱ ۱.44 4.0۰ ترکیبی

 اتاق

 0.11 0.۳1 ۱.1۰ محوری

 کاهش افزایش

 0431تا 

افزایش سپس 

 کاهش

 0.۱ 0.۱۰ ۱.۳1 مرکزی کاهش

 1.۰1 0.01 4.۰ ترکیبی

 اتاق مهامن

 1 1 1 محوری

 1 1 1 مرکزی افزایش افزایش افزایش افزایش

 1.۰۱ 0.۰ ۱.11 ترکیبی

 حیاط

 3 0.۰۰ ۱.۰0 محوری

 افزایش
افزایش  0431تا 

 سپس کاهش
 0.۱۱ 4 ۱.۰۱ مرکزی کاهش کاهش

 1.۰1 ۱.44 4.۳1 ترکیبی

 ایوان-تراس

 0.۱۱ ۱.۱4 ۱.43 محوری

 0.۱ ۱ ۱.1 مرکزی کاهش کاهش کاهش افزایش

 1.۰۱ 0.01 4.1۰ ترکیبی
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 ش تاکنون0413مرکزی و ترکیبی از  دهی محوری،ها در سازمانهای نحو فضا در فضاهای خانهبیشرتین و کمرتین تغییرات در شاخص :۳جدول 

 (04۰1مأخذ: نگارندگان،)

 کنرتل همپیوندی ارتباط عمق تغییرات دهیسازمان دوره زمانی

 0431تا سال  0413از سال 

 ه.ش

 محوری
 حیاط حیاط حیاط حیاط نبیشرتی

 اتاق اتاق و نشیمن اتاق نشیمن کمرتین

 مرکزی
 نبیشرتی

تراس و 

 ایوان
 حیاط

)تراس و ایوان( و 

 آشپزخانه
 حیاط

 اتاق اتاق اتاق نشیمن کمرتین

 ترکیبی ه.ش تاکنون 0431از سال 

 پذیرایی و نشیمن پذیرایی و نشیمن پذیرایی و نشیمن نشیمن نبیشرتی

 اتاق کمرتین
)تراس و اتاق و 

 ایوان(
 اتاق مهامن

اتاق و )تراس و 

 ایوان(

 منابع فهرست

 .یخارج احانیس دیاز د اصفهان (.1378) فیروز. ،یارشاق

 : آترپات.اصفهان

 شناخت» (.041۰) .ریسامنچیانامید  و سایمون؛ بل، .0

 «.شهرها فضایی بندیپیکره درک در فضا چیدمان کاربردی

 .3۰-۰۳ (،34 شامره) .شهرسازی و معامری -هرنهای زیبا

 مسکن. «مسکن و فرهنگ(. »1391) پوردیهیمی، شهرام. .۱

 .3-18 (،043 شامره) .محیط روستا و

. یرانیا یمعامر  شناسیسبک(. 1396) کریم. محمد ا،یرنیپ .4

 معامریان.تهران: 

 انیتأثیر م بررسی» (.1391) اصغر، و همکاران.علیور، پیله .3

ا بجنورد ب یدر ساختار شهر یی بر تعادل فضا ییفضا کنش

 .یانسان یایجغراف هایپژوهش «.فضا استفاده از فن نحو

 .87-112 ،(79)شامره 

 ی.مجتب ان،یخانمجتبی  و محمدعلی؛ ،بهمن یجعفر  .۰

و  یرفتار  دگاهیاز د جامعهای طرح یابیمشکل » (.1391)

ه محل یمورد آن با وضع موجود به روش نحو فضا، منونه سهیمقا

)شامره  .شهرآرمان یو شهرساز  یمعامر  «.شهر همدان انیکباب

9 ،)295-285. 

 هیدر مورد نظر یمالحظات» (.1382) .محمود ،یدیجمش .۳

 .21-25، (6 شامره) .یشهرساز  یجستارها «.نحو فضا

و  یمعامر  یفکر  هایجریان رشح(. 1395) محسن ،یبیحب .1

. 1383-1357 یمعارص؛ با تأکید بر دوره زمان رانیدر ا یشهرساز 

 ی.فرهنگ هایپژوهش دفرت تهران:

-خانه شناسیگونه» (.1396) همکاران.و  پیروز؛ حناچی، .8

 اواخر تا قاجار اوایل از ،مشهد شهر قدیم بافت تاریخی های

 .97-116 (،12 شامره) .ایرانی معامری«. اول پهلوی

 تیریبرخورد روشمند در مد» (.1389) .دیام ان،یسامنچیر .۰

ونه در من یدسرتس زانیم سهیو مقا لیتحل اده،یحرکت عابر پ

-39 ،(8)شامره  .منظر«. آبادیوسفو  آبادنظاممحله  یمورد

36. 

 جدا یبررس» (.1391) .بل مونیساو  ؛دیام ان،یسامنچیر .11

فرسوده در ساختار شهر تهران به  هاییی بافتفضا افتادگی

 .69-81 ،(17)شامره  .باغ نظر«. روش نحو فضا

 خانه در فرهنگ ایرانی (.04۰۳) حسین. سلطانزاده، .00

 هایپژوهش فرت: دتهران. مفاهیم و بعضی از کاربردها()

 فرهنگی.

 یکالبد-یارتقاء عملکرد» (.041۰) .دیمهش ،یشکوه .0۱

)شامره  .یو شهرساز  ینامه معامر  «.منرب هفت یخیگذر تار

4،) ۳3-۰1. 

 در سکونت مفهوم بازاندیشی» .(04۰۱) .جعفر طاهری، .04

 .۰-۱۱(، 3. )شامره ایران معامری مطالعات. «معامری

 ،یرانیا هایحیاطو  هاباغ». (0411)مهوش.  ،یعامل .03

 (،00 شامره) .گلستان هرن. «رانیمعارص ا یبه طراح یکردیرو

00۱-01۳. 

الف(. 04۰0) .همکاران و ؛مصطفی زادگان،س عبا .0۰

 هایبافت در معابر شبکه اصالح به ساختاری نگاهی»

 این فضایی انزوای و مشکل نفوذپذیری حل جهت فرسوده

 مدیریت«. مشهد فرسوده بافت :موردی منونه محالت،

 .0۳4-178 ،(41 شامره) شهری.
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 تحلیل» ب(.04۰0) همکاران. ومصطفی؛  زادگان،عباس .0۳

 به شهری محالت یافتگیتوسعه و فضایی ساختار میان ارتباط

 و مطالعات «.مشهد شهر :موردی مطالعه فضا روش نحو

 .34-62 ،(03 شامره) .ایو منطقه شهری هایپژوهش

فضا  چیدمان روش» (.0410) .مصطفی زادگان،سعبا .01

 مدیریت .«یزد شهر به نگاهی با شهری طراحی فرایند در

 .۳3-1۰(، ۰)شامره  .شهری

بازشناسی بخشی از »(. 1387) مریم سیچانی،قاسمی .18

های وسیله تحلیل گونه شناسانه خانههویت معامری ایرانی به

دانشگاه آزاد  . تهران:نامه دکرتیپایان .«اصفهان در دوره قاجار

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

شناسی و مبانی نظری در سبک (.04۰3) وحید. قبادیان، .0۰

 موسسه علم معامر رویال. تهران: .ایرانمعامری معارص 

آداب جستجوی »(. 041۳) بیدهندی، مهرداد.قیومی .۱1

های هبر متون نرث سدتاریخ معامری ایران در متون فارسی با تکیه

 دانشگاه شهید بهشتی. . تهران:رساله دکرتی ،«نخست

ترکیب شکلی و (. »1391) و همکاران. حسام؛ کاملی پور، .۱0

بندی فضایی در مسکن بومی: مقایسه تطبیقی عرصه پیکره

مسکن و «. های سنتی کرمانبندی فضای مهامن در خانه

 .3-16(. 138. )شامره محیط روستا

چیدمان کاربرد » (.1391) همکاران. و ؛مالزاده، عباس .22

 .یشهر  تیریمد «.شهر باشت عرصیول ابانیدر خ ییفضا

 .81-91،(29)شامره 

آشنایی با معامری  (.041۱) غالمحسین. معامریان، .23

 دانشگاه علم و تهران: .گراگونه شناسی درون مسکونی ایرانی،

 صنعت.

 «.معامري فضاي نحو» (.1381) غالمحسین. معامریان، .۱3

 .74-84(، 35 شامره) .صفه

سیری در مبانی نظری  (.1395) غالمحسین. معامریان، .۱۰

 معامریان. تهران: .معامری

نحو  هینظر بازاندیشی» (.1394) حامد. گلشن،همدانی .۱۳

: یمورد مطالعه ؛یشهر  یطراح و یدر معامر  یافتیره ،فضا

 و معامری -هرنهای زیبا «. ، کاشانهابروجردیخانه 
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