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Abstract  
The aim of this research is the comparative analysis of relationships and 

arrangement (syntax) of space in the perception of the spatial configuration 

of housing in Pahlavi period and contemporary houses in Urmia city. The 

present research method, due to the extraction of measurable and 

quantifiable criteria, is a combination of quantitative and qualitative 

strategies, which was carried out by syntactic analysis of six examples of 

house plans of the Pahlavi period and contemporary plans of Urmia. The 

findings of the research show that the spatial depth in the contemporary 

plans is more than the relative depth of the three plans of the Pahlavi period. 

The amount of connection in contemporary plans is low, in the sense that 
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these buildings are dense. The spaces in the three sets of the Pahlavi period 

have a higher connection and in the three samples of the plan of the 

contemporary period, the difference between the spaces and the system is 

more. The spaces in the three sets of the Pahlavi period have a higher 

connection and in the three examples of the plan of the contemporary period, 

the difference between the spaces and the system is greater, and the level of 

control of the entire set in the 6 study samples is almost at the same level, 

except for the example of the contemporary plan 1, which has a higher level 

of control. 

Keywords: Space Syntax, Configuration, Spatial arrangement, Urmia City. 
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 یبند کرهی)نحو( فضا در ادراک پ دمانیروابط و چ یقیتطب لیتحل

دوره  یها : خانهی)نمونه مورد یرانیا یها مسکن در خانه ییفضا

 (هیو معاصر شهر اروم یپهلو

 .رانیجلفا، اجلفا،  الملل نیواحد ب ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یدکتر یدانشجونژادیعلدیتوح

 

 .رانیابهر، اواحد ابهر،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار اریاستاد یپناهامکیس

 

 .رانیجلفا، اجلفا،  الملل نیواحد ب ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار اریاستاداصلیمیحسنابراه
 

 .رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشهرساز اریاستاداکبرعبداهللزادهطرف

  چکیده
مسکندرییفضایبندکرهی)نحو(فضادرادراکپدمانیروابطوچیقیتطبلیپژوهشتحلنیهدفازا

یهاخانه ارومیپهلودوره شهر معاصر دلروش.باشدیمهیو به حاضر، معلیپژوهش یارهایاستخراج

ششنمونهازینحولیکهباتحلباشدیمیفیوکیکمیازراهبردهایقیشدن،تلفیوکمیریگاندازهقابل

دهدینشانمقیتحقیهاافتهیصورتگرفتهاست.هیهایمعاصراروموپالنیدورهپهلویهاهایخانهپالن

دریوندیهمپزانی.مباشدیمیسهپالندورهپهلویازعمقنسبشتریهایمعاصر،بدرپالنییکهعمقفضا

ة.فضاهادرسهمجموعباشندیصورتمتراکممبناهابهنیمفهومکهانیبهاباشدیهایمعاصرکممپالن

پهلو ازستندهسیباالتریوندیهمپیدارایدوره افتراقفضاها معاصر، پالندوره نمونه ستمیودرسه

هستندودرسهنمونهپالندورهیباالتریوندیهمپیدارایرسهمجموعهدورهپهلودفضاهااست.شتریب

کیدرباًیتقرینمونهمطالعات6کنترلکلمجموعهدرزانیاستومشتریبستمیمعاصر،افتراقفضاهاازس

 برخورداراست.یشتریمعاصرکهازسطحکنترلب1نمونهپالنجزبهترازاست،

  .هیشهر اروم ،ییفضا دمانیچ ،یکربندینحو فضا، پ :ها واژهکلید
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 مقدمه

اول تجربهمییاستکهانساندرآناحساستعلقفضایمکاننیمسکن، وتنهاکندیرا

ردیگبشرهمدرخلوتوهمدرتعامالتبافضاشکلمیاتیتجربنیاستکهاولیمکان

خودطیخود،محیتیشخصیهایژگیبستهبهو(.مردم1911بابازادهاسکوییوهمکاران،)

ا یمجادیرا مکنند، آندلبسته اشوندیبه اغنیو رخملبامر ناگفتهدهدیناخودآگاه .

مثبتجیازنتایاریاستوبابسدیمحلمفایخانهکییمکانبرایدلبستگشینماندافزا

(.1011بصیریوهمکاران،)درارتباطاستیسالمتومشارکتعموم

ویفلسف،ییایعواملجغرافرینظیعواملمتفاوتندیبرآیمسکنومعماریالگوها

خاصیوفرهنگیخیتارنهیزمکیکهدراستآنریونظایکیوتکنیواجتماعیهنر

(Hernández Falagán, 2021)اندشدهجادیا زمانبیترتنیبد، در مسکن ومقوله ها

نیهامکان به توجه با و اشکازهایمختلف و امکانات استدایپیمتفاوتالو کرده

(Nikezi´c, 2021درا.)عنوانرابهیفرهنگ-یگرانعواملاجتماعلیازتحلیبرخانیمنی

درنگاهکردی.دونوعروکنندیمسکندرجوامعذکرمیالگوهادآورندهیپدیارکاناصل

کردیآنرونیاول،شودیمفیمسکنتعریالگوهایبهسازمانفضایفرهنگ-یاجتماع

ترتیکیوژمورفول بر تمرکز که روبیاست و دارد؛ عنوانبهگریدکردیفضاها

نیدرا.ردیگیمردمدرآنفضاشکلمیاززندگیبااشارهبهتجربهواقعیدارشناسیپد

وییتمرکزکهباتجربهفضامفیبهتوصکردیاستدررویمکانیبومیپژوهشمعمار

یمعماریفضاریمربوطبهتفسلیوتحلهیحرکتکاربراندرآنشکلگرفتهاستوتجز

الگوها افزاربراساسنرمیبومیمختلفمعماریدرفضاهایمختلفگردشداخلیاز

شبیتخصص فضا تحلشدهیسازهینحو جهت گرافلیو مییهاآن کهشودیاستخراج

.نمودنییفضاهاراتبنیوارتباطبیوندیعمقوهمپتوانیمیفرهنگ-یازلحاظاجتماع

ازسالیراتییتغ بهیزندگوهیخانهوهمدرشییهمدرسازمانفضا1901که خانواده

پ خانهوستیوقوع بین بسیار تفاوت باعث خانهکه با معاصر دورههای پیشینهای های

رانیدراشیپقرنمینیهاباخانهسهیرادرمقایامروزیهاخانهدیهشاآنجاکگردید؛تا



 291|وهمکاراننژادیعل...؛یبندکرهی)نحو(فضادرادراکپدمانیروابطوچیقیتطبلیتحل

بهدنیبخشتیهویکهدرراستاکندیمجابیضرورتانی؛بنابرادینامیرانینتوانخانها

یدرسکونتبومیرانیایباارزشمعماریالگوهایشناسبهکنکاشدرگونهی،رانیخانها

تا.نمودنهیونهادنییتبختهیهمرپازلبهنیشدهاعنوانحلقهگمپرداختوآنرابهرانیا

زه.امروتهیهگرددپنهانسکونتیهاافتهیبراساسیامروزیهاخانهیمناسببراییالگو

ک بحرانتیفیکسب هویت از رهایی و دغدغهمطلوب از مسکن، در دریهازا مطرح

معا مسکن معماری نهاحوزه است. یصر بنتاً، فضا،هینظریریگشکلنیادیهدف نحو

توصیبندکرهیپیفضافیتوصیبراییهاافتیرهیجستجو است؛ بتواندیفیشده که

یثانویهاهینظریبراییومبنانمودهراکشفنآنیریزیهاهینهاندرالیمنطقاجتماع

.دهدیراپوششمیوفرهنگیاجتماععیباشدکهوقا

ییفضایبندکرهیپتیموضوعکهوضعنیاستدررابطهباایدرواقعنحوفضاتالش

 بیفرهنگاییاجتماعیمعنکیچگونه اکندیمانیرا حالنی. محققیدر که نیاست

بهیمتعدد کشور، از خارج هماهنگدر نحوه شناخت روابطیسازمنظور با مسکن

آنمنطقه،بهیمسکنبومیبندکرهیپلیتحلهخاص،بیامنطقهیومسائلفرهنگیاجتماع

برایها،اسیدرهمهمقیوطراحیزیرفضا،برنامهیدهاند.سازمانروشنحوفضاپرداخته

درع و است متفاوت قواعد با مطابق و مختلف نیبدئالیایذهنریتصاوحالنیمقاصد

(.منظور1911مکاران،رشیدزادهوه)کندیرامنعکسمیفضایکالبدیوفضایاجتماع

هاباهماست.وارتباطمتقابلآنگریکدیشدنفضاهادرکناردهینحوهچ،ییازنحوفضا

رادرسطحکلیراتییفضاها،تغدمانیدرنحوهچرییگفتکههرتغتوانیمبیترتنیبد

ییفضایبندکرهی(.پKhozaei Ravari et al, 2022خواهدکرد)جادیاییفضایبندکرهیپ

موضوع پژوهشگریمسکن موردتوجه همواره که استاناست گرفته قرار مختلف

(Kim& Kim, 2022ه هانسونلری(. 1111)و عناصر1111و بر عالوه که معتقدند )

پ بنا شکلییفضایبندکرهیکالبدی در مهم عوامل بریدهاز که است معماری فضای

اجتماع گذاردیمریتأثزینیساختارهای مجموعه"فضادمانیچ". بر ازیامشتمل

مدلهاکیتکن کمیسازبرای فضای، سازمان ساختمانییکردن کهدر بناهاست و ها

شدههامطرحعواملمؤثروالگوهاینهان،درورایفرمسکونتگاهافتنیدرجهتمطالعهو
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ویتعاملآنباساختارهایاجتماعیبهچگونگییبامطالعهسازمانفضاهینظرنیاست.ا

(.1911غیاثوندوسهیلی،)ابدییکاربراندستمیهاتیرفتارهاوفعال

هاینظریهدفازاینپژوهششناساییالگویپنهانوارتقایکمیوکیفیبنیان

آنافزایشمطلوبیتدرمسکنتبعبهنحوفضادرراستایایجادحسرضایتساکنینو

حاصلازآنرادرارتقایکیفیتمحیطزندگیجیبتواننتاکهیطوربه؛معاصربودهاست

ا خانه بهیرانیو اطالعات و کاربست برادستبه را، آن از بایفضاهاجادیایآمده

پژوهشحاضرسؤاالتبرایناساس.استفادهنمودمنطبقیهامیوحرییمراتبفضاسلسله

گردد:بهشکلزیرتعریفمی

خانه مطالعه نوعپیکرهدر کدام ارومیه، خانههایمعاصر هایدورهبندیفضاییدر

شود؟نسبی،کنترلوروابطفضاییمشاهدهمیپیوندی،مرتبهعمق،همازنظرپهلوی

اهنگیهایساکنانشهمهایروزانه،روابطاجتماعیوویژگیمسکنیکهبافعالیت

بندیفضاییاستفادهنمودهاست؟دارد،ازکدامنوعپیکره

چهیبامسکندورهپهلوسهی)نحو(فضادرمسکنمعاصردرمقادمانیروابطوچ

دارد؟یگاهیجا

 پیشینه تحقیق

مدرسهدارالفنونبااستفادهازروشیشناسختیرلیتحل(در1011مهرابیانوهمکاران)

بیاننمودنحوفضا اتصالیوندیپفضاییومیزانهمیدهکهمیاننوعسازمانند، ،عمق،

ووضوحدرمدرسهدارالفنونرابطهمعنادار(شفافیت)اتصالبصریقابلیت،(نفوذپذیری)

وآرایشفضاییدرمدرسهدارالفنونیدهوجوددارد؛وباتوجهبهاینکهالگویسازمان

سازمان میدهترکیه خطی و میزانشدبایمرکزی بیشترین دارای مرکزی حیاط فضای

،11/11،بامقدارعددی(شفافیت)اتصالبصریقابلیتو(نفوذپذیری)،اتصالیوندیپهم

1061 مقدارعددی9116، م91/1وکمترینمیزانعمقبا مدرسه چیدمانوباشدیدر

.شدهاست11/1باالبامقدارعددیایجادوضوحعثمدرسهباپالنمرکزیدر
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معنامحوربایمعماریشناسختیر(درخصوص1011وهمکاران)انیفلکةمطالعدر

اطیحاصلگشتکهحجهینتنیاصفهان،امیمسجدحکدرفضادمانیاستفادهازروشچ

شفاف داشتن بر دتیعالوه تداوم یبصردیو همیباالترزانیمیدارا، ،یوندیپاز

یفضاهاقیشبستانباتلفیگوناگونثیازحنی.همچناستییووحدتفضایرینفوذپذ

ن سابازمهیباز، نسبتبه بسته، میفضاهاریو از رداربرخویشتریبیگوناگونزانیمسجد

رفتاریدانیانتخاببودهاست.مشاهدهمتیقابلزانیمنیشتریبیاستوعالوهبرآندارا

ازدستاوردهانیبرایدییتأزیمسجدندکنندگانیبازدیوبصریحرکت نیایمدعاست.

بهرهزیندیجدیازهایباتوجهبهالزاماتونیمساجدامروزیدرطراحتوانیپژوهشم

.جست

بازتابساختاراجتماعیدر(درپژوهشیپیرامون1011عاطفهفتحبقالیوهمکاران)

تأکییبندکرهیپ برتئورینحودیفضاییمسکنبا فضا بافتیهاخانهدر سنتیومعاصر

تبریز تاریخی رسیدندفرهنگی نتیجه این به رابطه، ساختارهایریمتغانیممیمستقیاکه

متغیاجتماع ادمانیچریبا دارد. وجود شاخصبدان امرنیفضا که یهامعناست

اجتماع ازجمیساختارهای جامعه بر سلسلهحاکم تعامالت، محرمله و ازتیمراتب

معاصربهعلتداشتنیهادرخانهیولاستبودهیسنتهایخانه مهممعمارییهاارزش

درادییز راتییها،تغآنازهاییوننیازساکنیکالبدیصرفوعدمشناختکافدگاهید

بهخانهشدهاست.نیکهمنجربهعدمتعلقساکنوستهیبحثمسکنبهوقوعپ

تیووضعییفضایکربندیارتباطپیبررس(در1911معززیمهرطهرانوهمکاران)

یانیکالنوماسیگرچهدردومق،بهایننتیجهرسیدندمحالتشهراصفهانیافتگیتوسعه

مشودیمدهیمعناداردیارابطه درمقفیضعیهمبستگنیازانیاما زینیمحلاسیاست.

اساساگردرشهراصفهانقرارباشدبهکمکنیوجودندارد.برایارتباطمعناداراساساً

پیراتییتغ وضعییفضایکربندیدر یشهر وضعیساختاریکپارچگیت و تیشهر

بخشیافتگیتوسعه بهبود یمحالترا تغیجابهد، و دسترسرییمداخله شبکه ،یمحلیدر

با.شهراستیاصلیمحورهانیمحالتوهمچنانیواسطمیدرمحورهارییباتغتیاولو
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نبانیا که ادیمالحظه داشت وضعبهراتییتغنیانتظار بر حتم یافتگیتوسعهتیطور

مثبتبگذارد.ریمحالتتأث

( صابرنژاد و مالذی 1911طباطبایی عنوان با تحقیقی در نحویلیتحلکردیرو"(،

نشان"یالفتروستادرقشمیبوممسکنییفضایبندکرهیفضادرادراکپ(دمانی)چ ،

مراتبفضاییبودهوسلسلهالیهکموتکقمنطقهدرکلدارایعمیهاخانهدادندکه

بهستهمرکزیحیاطوایوانبودهکهبهترتی1هادارای.خانهنیستهاچندانپیچیدهآن

عرصه مرکز سرویدهندهسیسروهای فضاهایاندهگیرندسو همچنین رندهیگسیسرو.

استقرارص،خودباسلسلهمراتبیخاکندایفامیهارابهمجموعهکهایواننقشاتصالآن

اندافتهی عمیاگونهبه، کمترین در مجلسی پسقکه درنهاو و بادگیر اتاقتیازآن

.باشدیمتریازسایرفضاهاخصوصقشدهاست.همچنین،اتاقبابیشترینعمواقع

)سیزالک همکاران، 1111و مطالعه در قطب( یحلنحوراه-یرورادهیپبراینما

یبهترروادهیپی،بهپیکربندیفضاییدرفضاهایشهریبرایقیمطالعاتتطبیبراییفضا

 (.Zaleckis et al, 2022اند)پرداخته

یرعنوانابزابهییفضاینحولیتحل"باعنوانیدرپژوهش(1111)نایتسیونیهاساو

یدرتییایمسکنآلبانیوفرهنگیاجتماعیهاارزشیابیارزیبرا کهبابیاننمودندرانا،

 و تنوع مردم زمان، فضایشتریبیکپارچگیگذشت سازمان در یواحدهایداخلییرا

مدرندریهاوارزششدنیجهانریباتأثراًیکهاخیادهیپددهند،یمحیخودترجیزندگ

 (.Hasa & Yunitsyna, 2021است)شیحالافزا

یهایسالمندانبراساستئورخانهییفضادمانیچریتفس(در1111)کائوودوانکر

ازتفکردرموردیدیتواندروشجدمیباهموروشیکهتئوردادندنشانیبندشنیپارت

.(Cao & Dewancker, 2021)طراحانقراردهداریرادراختیمعماریدرکفضا

سالمنداندربراییباشبکهاجتماعییفضایکربندیانجمنپ(در1111کیموکیم)

دانشتوانیممیافته،یبهبودییشبکهفضایزیرکهبابرنامهی،اذعانداشتندمسکناجتماع

مشتریبیاجتماعیهاشبکهتیتقویبرایبهتر باشانیدر داشته  &Kim)میسالمندان

Kim,2020).
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پژوهش فضاهایهعمده بین ارتباط بررسی موضوع، این با رابطه در پیشین ای

بهتوجهبرپارامترهاینحویدرسیستمفضاییدیتأکمعماریبودهاست؛پژوهشحاضربا

پژوهش درمقایسهبا تا هایقبلیدرمسیرینوگامبرداردوقسمتیازاینتالشنموده

تربدانپرداختهشدهاست،هدفقراردادهاست.کمقبالًموضوعراکه

 مبانی نظری تحقیق

 نحو فضا

هاباوارتباطمتقابلآنگریکدیشدنفضاهادرکناردهیچیمنظورازنحوفضا،چگونگ

ییفضایبندکرهیرادرسطحکلپیراتییفضاها،تغدمانیدرنحوهچرییهرتغ؛لذاهماست

درسطحاولبرشکلتنهانهاینتغییرچراکه(Shahbazi et al, 2018خواهدکرد)جادیا

 فضا ارتباطرگذاریتأثکلی شکل در تغییراتی ایجاد باعث بعدی سطوح در بلکه است

یررسشاخصبهبدرنگرشنحوفضاوبااستفادهازچهارفضاهابایکدیگرخواهدشد.

اندازعبارتاینچهارمهمکهشودیهاپرداختهمنمونهیاجتماعیهایژگیو همارتباط،

ی،کنترل،انتخابوعمق.وندیپ

بهارتباط نقاط: تعداد شودیمفیتعریعنوان بهکیکه مستقنقطه نقاطمیطور با

.کندیمدایارتباطپگرید

همپیوندیپهم پکییوندی: نشانگر ازسکیییجدااییوستگینقطه ستمینقطه

درجهترنییپاستمیساییکل مو فضاباشدیدو پیدارایی. باادیزیوندیهم که است

ایشتریبیکپارچگییداراگریدیفضاها و رابطهنیباشد شاخصارتباطو با شاخصه

.شتریوبرابراستباارتباطبشتریبیوندیکههمپصورتنیداردوبدیخط

پارامترکنترل اختی: درجه که نقاطیانقطهاریاست آنگریدیاز به متصلکه ها

بهکندیاندمشخصمشده یمشخصدارایانقطهبهنسبتنقطهکیهرچهگریدعبارت؛

کنترلبرآنکمتراست.زانیباشدمیدرجهانتخابکمتر
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فضاکی.درواقعوباشدیم«فضاکیدرانیجر»زانیازمیکلاسیمقکی:انتخاب

زییباالزانیمیدارایوقت تعداد که است انتخاب کوتاهیادیاز یرهایمسنیتراز

دهندهوازآنفضاعبورکنند.ارتباط

فیشودوتعریطدیباگرینقطهدبهنقطهکیگذارازیکهبراییها:تعدادقدمعمق

(.Rashid, 2019)شودیم

 :فضا دمانیچ یتئور ییاجرا کاربرد

آنیدگرگونوییفضایدگیچیدرکپیبرادیمفیهاازروشیکییانیگرافنمازیآنال

طراح مداخالت اثر آنالیبر نمایانزیاست ویژگیگراف به یکیبصریهایمربوط

ونندیبیفضاراچگونهمیکهافرادموجوددرفضا،ازلحاظبصردهدیفضاستونشانم

خروجکنندیدرکم گرافرافزاردنرمی. استکهدرآنشاخصاتصالیاینآزمون،

داردکهگسترهیقرمزبهآبیرنگفیدرفضاستوطیاتصالبصرتینشاندهندةقابل

(.Xia et al, 2019)دهدیازشاخصموردنظررانشانمزانیتاکمترینمشترینیب

ابزارهایکی نمودارهالیتحلیاز درروشنحوفضا، استیهیتوجیساختارفضا

بااستفادهازاگرافةیآنبرگرفتهازنظریریگکهاساسشکل ابزار،ساختارنیهااست.

کیفضاوهرکینمادرهیکهدرآنهرداشودیممیگرافترسکیدرقالبطیهرمح

نمودارها،نیمختلفآناست.بااستفادهازایانفضاهایدهندهارتباطمگرافخطنشان

وجانما ماریصورتبسمختلفپالنبهیاجزاییساختار ترجمه وخوانا ازشودیساده .

نمانیایهاتیمزگرید امکان است.یارتباطیهایژگیوشینمودارها، پالن داخل در

هرفضایکلاییداخلونیرکوالسیآزمودنسینمودارهابرانیجنبةاستفادهازانیترمهم

Özgece & Edgü, 2013)است ریزیوازنمودارهایتوجیهیدرروندبرنامهاستفاده(.

 معماری آثار داخلی فضاهای خانهازجملهطراحی داخلی درفضاهای مسکونی، های

گرددوبهدرکبهترطراحگذاریوپیشازطراحیفضاهاانجاممیایپسازلکهمرحله

نیزاشارهقبالًآنچهقچنینمطابازموقعیتفضاهادرارتباطبایکدیگرمنتجخواهدشد.هم
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بسیار تحلیلساختارفضاهایموجود به نیاز نمودارهایتوجیهیبههنگام است، گردیده

خواهندبود.مورداستفاده

 روش تحقیق

می را طراحیتحقیقحاضر حوزه در هرچندکه تحقیقاتبنیادیدانست. زمره تواندر

ایکاربردیپیداکارگرفتهشودوجنبهدرمواردیبهتواندمعماریدردورهمعاصرنیزمی

استواراست:پژوهشبرسهمحوراساسییشناسکند.دراینپژوهشساختارروش

روشتحقیق-1

روشگردآوریاطالعات-1

هادادهلیوتحلهیروشتجز-9

ییهاهیهاونظرازروشیاتوانگفتتکنیکنحوفضامجموعهتوضیحمینیتردرساده

پردازدتاچگونگیاثرفضادرمقیاسمعماریوشهریمییبندکرهیاستکهبهمطالعهپ

)مظاهریوفضا،سازماناجتماعیورفتارهایاجتماعیراتشریحنمایدیبندکرهیمتقابلپ

(.1911همکاران،

روش با طریق دو از نظریه نظریهیشناسکلیت کلیت اول: دارد. مستقیم ارتباط

پوتوصیف و میینیبشیتبیین دنبال کندرا رایهایشناسروشکهیدرحال، تحقیق

تبیینهامعینبرایآزمونتوصیفییهاتوانراهمی پو یا و حسابآورد؛بههاینیبشیها

روایییجااستکهبهییهاینیبشیهاوپوتبیینهادوم:کلیتنظریهدرپیبسطتوصیف

جنبه خاصدر هایی در جنبهو قابلتمامی موضوع یک مطالعه باشند.های اثبات

تعمیمنظریهرابهورایموردیوامکانوتعدیلیارددییوباتأتحقیقیهایشناسروش

.سازندخاصممکنمی

اطالعات گردآوری روش نمونه، انتخاب اساس بر از خانهای پهلویهای دوره

 میارومیه، صورت و اطالعات تمامی مطالعاتدادهگیرد. اساس بر گردآوریها نظری

پژوهشپاسخهایهابتوانازیکروبهپرسششودتابرایناساسوبااستنادبرآنمی

.قواممبانینظریپژوهشافزوددادوازسویدیگربه
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رسیدنبههدفاصلیپژوهشنحوفضا(و)ییفضاتحلیلوخوانشروابطجهت

یعنی تأث، به شاخصهریدستیابی سکونتکیفیهای نمونهخانهدر بررسی با قدیمی های

AGRAPHافزارتوسطنرمآنپسازمطالعهنحویبررویموردیانتخابیاینپژوهش،

اطالعاتبااستفادهازهااستودرهریکازآنگرافآنیکلیوتحلهیهنتیجهتجزک

هاراتحلیلصورتکمیدرآوردهوآنبهییکهدرادامهبهتفضیلآمدهاست،هافرمول

می تحلیلآماری این خروجی میکنیم. زمها الگوییراهکارهاسازنهیتواند ارائه برای و

،روندتحقیقنشاندادهشدهاست.1.درشکلباشدهایامروزیمیمناسببرایخانه


 . روند پژوهش0شکل 

طیکردتابهمبدأی:عمقهرفضابرابراستباتعدادفضاهاییکهبایدازعمقوعمقنسب

 تقسیم با رسید. فضا فضاها»آن عمق )مجموع »TD( فضاها تعداد به )Kیک منهای )

(.1911آید)اخوت،(آنفضابهدستمیMD)ینسب(،عمق1)فرمول
 

 

 
 .(MDمجموعه ) و عمق نسبی (Dای از محاسبه عمق فضا ) نمونه. 3شکل 
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1تا1وبینشدهمحاسبه1(باکمکعمقنسبیوطبقفرمولRAمقدار)مرتبهنسبی:این

شود.وقتیاینمقداربهصفرنزدیکباشد،فضابامجموعههمپیوندیباالتریتعریفمی

 باشد، نزدیک صفر به وقتی و فضا"دارد "افتراق است. بیشتر سیستم نسبی"از مرتبه

نیزمعیاریبرایارزیابیاینعاملبادرنظرگرفتنکلفضاهایمجموعهاستکه"حقیقی

(.Shoul, 1993باشد)برابرمیانگینمجموعمرتبهنسبیفضاهامی

 

 
 (RA) مرتبه نسبی مجموعهای از محاسبه  نمونه. 2شکل 

 وندیپهممیزان نسبیوندیپهمی: مرتبه با فضا افتراق باشدمیسمعکورابطهیدارایو

(Tucker, 2002 ا(. چه دنیهر با موردنظر گره باشد، کمتر گرهگریمقدار ارتباطها

بهرچهتراستودردسترسگریدعبارتداشتهوبهیترکینزد باشد،شتریافتراقفضاها

.(1911معماریان،فضاهاخواهدبود)بودنتریدهندهخصوصنشان

کنترلدارد.امnیکهرکدامفضادرارتباطباشد،برnمیزانکنترل:اگرفضاییبا

باشدکنترلبرایهرفضابرابرمجموعکنترلفضاهاییکهباآنارتباطدارندبرآنفضامی

(Yamu et al, 2021)
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 .(E) میزان کنترل مجموعهای از محاسبه  نمونه. 4شکل 

استفادهشدهاست.9میانگینکنترلکلمجموعهازفرمولبرآوردجهت

 

هبگرافهرموجوددرهایبراساسنوعحرکتدرهرفضا،گرهبرایتعییننوعفضایی

شدهاست:تقسیمستهد0

فضابایکاتصال -الف

فضابادواتصالیابیشتر -ب

باشدمیفضابادواتصالیابیشترکهبخشیازیکحلقه -ج

باشددوحلقهمیدهندهحداقلفضاباسهاتصالیابیشترکهاتصال -د

ترتی فضاببدین ازنوع متأثر که سکون( فضای و اتصالی )ارتباطی، حرکتی ازنظر

گردد.یروزانهاست،تعیینمیهاتیفعالاجتماعی-فرهنگیهایجنبه

روندیآمدهدستبهنتایج با ترسیمگرافتوجیهی، درسهسطحاز بهکل، ازجز

تکتککالن)کلخانه(،سطحمیانی)ارتباطفضاهابایکدیگر(وسطحخرد)درمقیاس

یقرارگرفتهاست.موردبررساجزایعملکردیخانه(

کتابخانه مطالعات انجام با ای مسکن بررسی ارومیهو پهلوی دوره براینمونهسه،

سهمیدوطبقهکههرسهمورددارایفضاهایاقامتیدرشدهاستبررسیانتخاب باشند.

باشدوسهخانهمعاصرهایاربابی،مجیدیافشاروتوتونچیافشارمیبنایانتخابی،خانه



 141|وهمکاراننژادیعل...؛یبندکرهی)نحو(فضادرادراکپدمانیروابطوچیقیتطبلیتحل

یقرارگرفتهموردبررسمسکونیواحدتکصورتبهکههرسهپالنآپارتمانیهستندکه

است.

 محدوده موردمطالعه

ا در ارومیه (1شکل)منطقهشهری1دارایستانآذربایجانغربیشهر ،11 و 61ناحیه

هایهایدورهپهلویوخانهدرانتخابخانه.(1011،زادهیضیفوزادهخدمتاست)محله

هایمختلفشهرهایاینپژوهشازقسمتمعاصرسعیگردیدهاستتاحدامکان،نمونه

جامع معرف موردی نمونه تا گردد خانهانتخاب از وتری پهلوی تاریخی دوره دو های

بسترانجاماینپژوهش،ازعنوانبهمعاصردرشهرارومیهباشد.علتانتخابشهرارومیه

خانهسوکی اطالعات و سایت به نگارندگان مناسب دسترسی دورهشدهساختههای در

خانه و پهلوی شدهساختههای معاصر دوره درکیفیتةسیمقامنظوربهدر فضا نحو های

پژوهشآن وجود عدم دیگر سوی از و ها مؤثرهای کافی نمونهارتباطنیدراو هایدر

توسطمحققانپیشینبودهاست.شدهارائه
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 موقعیت جغرافیایی شهر ارومیه .5شکل 

 ها افتهیبحث و 

بهتوجیهینمودارهای داخلارتباطییهایژگیونمایشجهتفضایینحوابزارعنوان

پالن ازبصریتصویرارائهوها قالب در فضاها صورتبهAGRAPHافزارنرمعمق

و1جداولدورهپهلویودورهمعاصرارومیهترسیمگردید)هایپالنجداگانهبراینمونه

1.) 
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 لهیوس به ها آنهای دوره پهلوی و نمودار توجیهی ترسیمی  از خانه شده انتخابهای  نمونه. 0جدول 

 گراف )منبع: پژوهشگران(.

 
 

  
  

 
 

 

 

 
 

 خانهمجیدیافشار خانهتوتونچیافشار خانهاربابی

خطوطارتباطیفضاهاباهمدیگر−−−فضاهاباشمارهمربوطه○◄راهنما

 لهیوس به ها آنهای دوره معاصر و نمودار توجیهی ترسیمی  از خانه شده انتخابهای  نمونه. 3جدول 

 : پژوهشگران(.خذأمگراف )

 
   

 
 

(معاصر9شماره)خانه (معاصر1شماره)خانه  (معاصر1شماره)خانه   

خطوطارتباطیفضاهاباهمدیگر−−−فضاهاباشمارهمربوطه○◄راهنما

،جهتتحلیلAGRAPH افزارنرمدرمحاسباتانجاموتوجیهینمودارهایترسیمازپس

هایعددیمحاسبهگردید.درادامهدرطی،)جداول،کمیتهاپالنومقایسهدوگروهاز

توضیحقبالًومحاسباتیکههافرمول،طیهاگراف(خروجیمحاسباتحاصلاز0و9

استآمدهاست.شدهداده
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 های دوره قاجار )منبع: پژوهشگران(. ی خانهها گراف. خروجی محاسبات حاصل از 2جدول 

(E) میانگین 

کنترل  زانیم

 مجموعه

(i) ارزش

 یوندیپ هم

 مجموعه

(RA) مرتبه

 مجموعه ینسب

(MD)  عمق

 مجموعه ینسب
 نام بنا

طبقه 

 اول

طبقه 

 همکف

طبقه 

 اول

طبقه 

 همکف

طبقه 

 اول

طبقه 

 همکف

طبقه 

 اول

طبقه 

 همکف

11/1 11/1 11/1 11/1 96/1 11/1 00/1 1/1 
 یخانه ارباب

11/1میانگین: 16/0میانگین: 11/1میانگین: 11/1میانگین:

11/1 10/1 19/9 10/1 99/1 10/1 1 61/1 
 افشار یخانه توتونچ

11/1میانگین: 11/1میانگین: 19/1میانگین: 10/1میانگین:

11/1 1/1 11/1 19/9 01/1 99/1 66/1 1 
 افشار یدیخانه مج

11/1میانگین: 11/1میانگین: 0/1میانگین: 99/1میانگین:

 های دوره معاصر )منبع: پژوهشگران(. خانه یها گرافخروجی محاسبات حاصل از  .4جدول 

(E) زانیم نیانگیم 

 کنترل مجموعه

(i) ارزش هم  

مجموعه یوندیپ  

(RA) مرتبه  

مجموعه ینسب  

(MD) عمق  

مجموعه ینسب  
 نام بنا

61/1  11/1  19/1  11/1 (1خانهشماره)   

11/1  61/1  11/1  96/9 (1خانهشماره)   

11/1  1 1/1  1/1 (9خانهشماره)   

نرمشدهمیترسیهیتوجیبراساسنمودارها درجاتعمقومAGRAPHافزاردر زانی،

یقبلیهرفضانسبتبهفضاکهی.وقتدیفضاهانسبتبهنقطهمبدأمحاسبهگردیوندیپهم

یشیمایارتباطپگریدییفضابافضاکیکهیوهنگامردیگیقرارمترقیخوددرردهعم

یمدایپیشتریب وحاصلآننرمکند، محاسبهکرده مبدأ نقطه نسبتبه کیافزارآنرا

درهمییرایوپذمنینشیهرسهپالندورهمعاصر،فضایاست.دربررسیعددتیکم

نحوفضادردوگروهیپارامترهاریوتفسیقیتطبلیبهشرحوتحلریشدهاست.درزادغام

هاپرداختهشدهاست.پالننیازا
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 الف( عمق

یموردبررسهایدردورههاپالنرویکردکلیدراینتحقیقمقایسهکلیتکهیآنجائاز

هاخروجیگرفتهشدهاست.برایباشدنهریزفضاهالذابرایهرپالنیکعددازدادهمی

 مجموعه نسبی عمق هم عمق مدنظرپارامتر دارافمنیااست. معنایهوم ازنظرییبار

افزامییاجتماع بهمعنقعمشیباشد. یازخصوصیعموممیحرییجدای، یعنیاست؛

درجهبهکیفضاگذرکندتاکیاندازهازمبدأبهدیبناشود،باایبخواهدواردبهیاگرغر

گرددکینزدیخصوصیفضا معننیا. اجتماعسلسلهیبه یمراتب عملکردکیایو

.باشدمییاجتماع


 : پژوهشگران(.مأخذ) موردمطالعه. عمق نسبی بناهای 6شکل 

،بیشترازعمقنسبیموردمطالعهدهدکهعمقفضاییدرسهپالنمعاصرهانشانمییافته

ایناختالفدرعمقنسبیبناهایدورهرگذاریتأثباشد.ازدالیلسهپالندورهپهلویمی

می پهلویرا وجوددوورودیمستقلدرخانهاربابیازجملهتواندردالیلیبهتریافت،

واینشدهبهمحاسکهبههمیندلیلعمقهرفضاینزدیکبههرورودیازهمانورودی

مستقیمدرمیزانکاهشعمقنسبیاینبناداشتهاست.درخانهتوتونچیافشارریتأثخود

می را بنا نسبی عمق کاهش دلیل بههم یافت مرکزی حیاط وجود در بهطوریتوان که

اغلبفضاهایموجوددربناازحیاطمرکزیورودیمستقیمومستقلوجوددارد.
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 یوندیپ همب( 

نشانگرپکییوندیپهم ازسکیییجدااییوستگینقطه فضاهاریسااییکلستمیفضا

یبیشتریارچگپکییداراگریدیاستکهبافضاهاادیزیوندیپهمیداراییباشد.فضامی

یداشتهترکینزدهاارتباطبادیگرگرهموردنظرهرچهاینمقدارکمترباشد،گره.باشد

 گریدعبارتبهو باشد، بیشتر فضاها افتراق چه هر و است تر دسترس دهندهنشاندر

باشد،گرهتریکمگرهبراییوندیپهممیزانچهبودنفضاهاخواهدبود.هرتریخصوص

 گرهدیگرباموردنظر تردسترسدرگریدیعبارتبهوبودهیترکینزدارتباطدارایها

بیشترییکپارچگیدارایدیگرفضاهایباکهاستباالیییوندیپهمدارایفضایی.است

.باشد


 : پژوهشگران(.خذأم) موردمطالعهبناهای  یوندیپ هم. 7شکل 

ک ممعاص ره ایپ الندریون دیپه مزانی ماست،مشاهدهقابل،1کهدرشکلطورهمان

فض اهادرگ ریدیعب ارتب هوباش ندصورتمتراکممیبهاینبناهاهومکهفمنیباشدبهامی

هاییاست.ولیییدارایکاستیهاپالناستورعایتحریمدرچنیندسترستردرهاآن

ه ایمعاص ربااختالفزیادیازنمون هوندیپهمدرسهنمونهموردیازدورهپهلوی،میزان
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آنب ایک دیگرفض اهایایناس تک هدهندهنشاناستواینامرباالیییوندیپهمدارای

 .باشدبیشترییکپارچگیدارای

 نسبی ( مرتبهج

نی زق بالًکهطورهمان،آمدهاستو1درشکل ششنمونهمطالعاتیهر (RA) مرتبهنسبی

ب افض اهاباشد،نشانگراینموض وعاس تک هترکینزد،هرچهاینعددبهصفرذکرشد

نی زنمای اناس ت،مرتب ه1یک هدرش کلط ورهمانیباالتریدارد؛ووندیپهممجموعه

ینس بتب هس هبن ایمعاص رق رارگرفت هت رنییپانسبیدرسهبنایدورهپهلویدرمقدار

دورهپهل ویدارایةمجموع ت وانچن ینبی انک ردک هفض اهادرس هبنابراینم ی؛است

اازسیس تمبیش تریباالتریهستندودرسهنمونهپالندورهمعاصر،افت راقفض اهوندیپهم

است.

 
 : پژوهشگران(.مأخذ) موردمطالعهبناهای  مرتبه نسبی. 8شکل 

 کنترل زانی( مد

نمون هج زب هباش ند،دریکترازم یباًیتقرنمونهمطالعاتی6میزانکنترلکلمجموعهدر

معاصرکهازسطحکنترلبیشتریبرخورداراست.1پالن
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 : پژوهشگران(.مأخذ) موردمطالعهبناهای  میزان کنترل. 9شکل 

 

 یریگ جهینت

وگذاشتهتأثیریکدیگربرتکنولوژیفرهنگی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعیوعواملتمامی

آنتحولدورهوهردرمسکنوالگویطراحیهایشیوهبرهاآنتأثیراتمتقابلمجموعه

ییهایابتداازگامیکیعن وانصرف،هنوزهمبهیشکلبیترکیهایبندطبقهاثرگذارند.

شناختمسکنا در یمرسوم پژوهشران، یهایبسدر فهممعماریاری، مبنایخواندنو

م قرار یرندیگیخانه نشانهایافته. برخپژوهش، کاستیدهنده یهایبندطبق ههاییاز

.باشدیمرانیمختلفاینواحیبوممرسومدرشناختکاملابعادگوناگونمسکنیشکل

مباحثتواندیمقیتحقنیاجینتا با رابطه طراحانمسکنشهریدر برایپژوهشگرانو

براساسمنطقاجتماعمربوطبهعرصه ازنگرشیبندیدرخانه استفاده با نحوفضا،فضا

هاینهیلزومپرداختنبهزمزیمسکنشهریونیتوجهبهابعادگوناگونطراحیچگ ونگ

تأثیفرهنگ-یاجتماع سازمانریو بر گیدهآن قرار مورداستفاده ردیفضا بنابراین؛

یافته نتایج با حاضر پژوهش )هاپژوهشهای  & Zaleckis et al, 2022, Hasaی

Yunitsyna, 2021،معززیمهر1011،فلکیانوهمکاران،1011وفتحبقالیوهمکاران،

 همکاران، و 1911طهران دارای ) و پژوهشراستاهممشابهت این است. دربوده سعی

درراستایایجادحسنظرییهاانیشناساییالگویپنهانوافزایشارتقایبن نحوفضا
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ساکنین رضایت و آن طبع به ومطلوبیت پژوهشگران استفاده جهت معاصر مسکن در

سکونتگاه پژوهایطراحان این در بدیع موارد از یکی دارد. را توجهشهری هش

 به میپارامترهایپژوهشگران فضایی سیستم در نحوینحوی تحلیل در لذا ششباشد.

کیفیبهعددهای،مؤلفهارومیهمعاصرهایپالنهایدورهپهلویوهایخانهنمونهازپالن

قابل تا شده ختم رقم استخراجو دلیل به حاضر پژوهش در شوند. استفاده و درک

 مییریگاندازهقابلمعیارهای کیفی و کمی راهبردهای از تلفیقی شدن، کمی باشد.و

هایمعاصر،بیشترازعمقنسبیسهدهدکهعمقفضاییدرپالنهایتحقیقنشانمییافته

باشدودلیلاینامر،وجوددوورودیمستقلدرخانهاربابیکهبهپالندورهپهلویمی

واینخودشدهمحاسبهکبههرورودیازهمانورودیهمیندلیلعمقهرفضاینزدی

مستقیمدرمیزانکاهشعمقنسبیاینبناداشتهاستودرخانهتوتونچیافشارهمریتأث

می کهبهاغلبطوریتواندروجودحیاطمرکزییافتبهدلیلکاهشعمقنسبیبنارا

مستقلوجوددارد.دررابطهبافضاهایموجوددربناازحیاطمرکزیورودیمستقیمو

معاصرهایپالندریوندیپهمزانیمدیگرنحوفضابایداشارهکردکه،مؤلفهی،وندیپهم

فضاهاگریدیعبارتبهوباشندصورتمتراکممیبهاینبناهاهومکهفمنیباشدبهاکممی

هاییاست.دارایکاستیییهاپالناستورعایتحریمدرچنیندسترستردرهاآندر

اختالفزیادیازنمونه میزانهمپیوندبا پهلوی، هایولیدرسهنمونهموردیازدوره

اینامراستباالییپیوندیهممعاصردارای آنبافضاهایایناستکهدهندهنشانو

باشدبیشترییکپارچگیداراییکدیگر تکه،مرتبهنسبینیزبایدگفمؤلفهدررابطهبا.

اینموضوعاستکهترکینزدهرچهاینعددبهصفر نشانگر مجموعهفضاهاباشد، با

ینسبتبهترنییپایباالتریدارد؛واینکمیتدرسهبنایدورهپهلویدرمقداروندیپهم

فضاهادرسهمجموعهتوانچنینبیانکردکهبنابراینمی؛سهبنایمعاصرقرارگرفتهاست

افتراق معاصر، پالندوره نمونه سه در هستندو پیوندیباالتری هم پهلویدارای دوره

دریکباًیتقرنمونهمطالعاتی6فضاهاازسیستمبیشتراستومیزانکنترلکلمجموعهدر

ترازمی امعاصرکهازسطحکنترلبیشتریبرخورداراست1نمونهپالنجزبهباشند، ین.

هایبیشتر،درپالنمطلوبیتتواندارتباطاتمناسبفضاییرابرایدستیابیبهپژوهشمی
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 منابع
 یهاناخوت، 1911)ه، حریقیتطبیبررس(، سنتمیابعاد مسکن مدلیدر از استفاده با معاصر و

 .11-191،111سالسیودوم،شماره،مسکنومحیطروستا،BDSRیلیتحل

 سیروس، جمالی سحر، طوفان سولماز، اسکویی، 1911)بابازاده در(، حریم ادراک تحلیل

مسکونیمعاصربارویکردنحوفضا)مطالعهموردی:مجتمعیهاپیکربندیفضاییمجتمع

سالپانزدهم،شماره،هایانسانیریزیسکونتگاهمطالعاتبرنامهمسکونیآسمانتبریز(،

1،919-919.

حستعلقبهیهاتحلیلعواملومؤلفه(،1011،)آذر،علی،بصیری،مصطفی،زینالیعظیم،علی

،شهرسازیدانش،(اهرابتبریزبریز)نمونهموردیمحلهمکاندرمحالتقدیمیشهرت

.111-1،111سالپنجم،شماره

زادهخدمت یعل، زادهیضیف، )اریبخت، ازیشهریزندگتیفیکیبررس(،1011، استفاده با

وسنجش مورد GIS ازدور شهری)مطالعه مناطق هیارومی: علومیکاربردقاتیتحق(.
 111-61،111دوم،شمارهسالبیستو،ییایجغراف

یرش طهماسبدزاده، حبیالهام، یبیارسالن، ،( س1911فؤاد، در معماری فضای :هیسرماطرهی(،

،معماریشهیاندفضایلوفور،دیتولهینظردگاهیفضایمعماریازدیریگواکاویشکل

.110-6،111سالسوم،شماره

مد برنامهتیریسازمان آذربایزیرو یغربجانیاستان ،(1911 آمارس(، استانیالنامه
 آمارواطالعات.معاونت،یغربجانیآذربا

(فضادرادراکدمانینحو)چیلیتحلکردی(،رو1911فاطمه،صابرنژاد،ژاله.)،یمالذییطباطبا
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