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Data Mining of the Spatial Structure of Qajar Native Housing; 
Case Study: Jangjouyan House of Isfahan
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Aims Space is the core of how social and cultural events take place. Also, the relationship 
between activity and space is more comprehensible in the existing relationships between 
spaces and the relationships between audiences and social interactions than can be defined 
individually in the characteristics of space. This study tries to get acquainted with the graph 
theory and the basics of Space Syntex plugin and by explaining its mathematical relations 
evaluate the architecture of the Qajar period and the relationship between the companionship 
of spaces in a sample of Isfahan Qajar houses (Jangjouyan House)
Methods The research method of the study is a descriptive-analytical, sci-tech anaysis with 
a case study strategy, for which the definitions of “Grasshopper” and” Space Syntax” are used 
to quantify it. The present study introduces the value of control in space, which implies the 
adaptability of space as one of the indicators of flexibility.
Findings As the most permeable space, the yard has the highest ability to create spatial 
coherence and the highest level of control over other spaces, and on the other hand, the service 
spaces have the least amount of flexibility.
Conclusion The courtyard positioning in the middle layers and its relationship with the 
intermediate spaces including the corridors, stairs, and partitions create a significant role 
for it, leading to its flexibility in the spatial configuration, while the location of yards in the 
primary layers in the contemporary homes has declined in its importance and this role has 
been transferred to other spaces.
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  چکيده
فضا هسته اولیه و اصلی در چگونگی رخدادهای اجتماعی و فرهنگی  اهداف:
های فضا همچنین ارتباط بین فعالیت و فضا بیش از آن که در خصیصه .است
صورت انفرادی قابل تعریف باشد در ارتباطات موجود بین فضاها و نیز به

. این استبل درک و تعریف ن و تعامالت اجتماعی قااارتباطات بین مخاطب
پژوهش سعی دارد ضمن آشنایی با نظریه گراف و مبانی افزونه 

با تشریح روابط ریاضی آن به ارزیابی معماری دوره قاجاریه  ،سینتکساسپیس
های قاجاریه ای از خانهپرداخته و رابطه بین همنشینی فضاها را در نمونه

  ر دهد.مورد ارزیابی قرا )خانه جنگجویان(اصفهان 
اهبرد نمونه تحلیلی با ر  - توصیفیشده در این پژوهش، کارگرفتهروش به ها:روش

سینتکس بهره هاپر و اسپیسگرس افزونهاز  آنکردن که برای کمیموردی است؛ 
پژوهش پیش رو برای اولین بار به معرفی ارزش کنترل در  گرفته شده است.

های عنوان یکی از شاخصا بهپذیری فضپردازد که داللت بر تطبیقفضا می
  پذیری دارد.انعطاف
عنوان نفوذپذیرترین فضا دارای باالترین قابلیت در ایجاد حیاط به ها:یافته

انسجام فضایی و از بیشترین میزان کنترل بر دیگر فضاها برخوردار است و در 
  ست.اپذیری برخوردار نقطه مقابل فضاهای خدماتی از کمترین میزان انعطاف

های میانی و ارتباط آن با فضاهای واسط از قرارگیری حیاط در الیه گیری:نتیجه
بدیل برای آن خلق کرده و کننده نقشی بیجمله راهروها، پلکان، فضاهای تقسیم

بندی فضایی شده است؛ در حالی که در پذیری آن در پیکرهمنجر به انعطاف
بتدایی از اهمیت آن کاسته و های اهای معاصر، قرارگیری حیاط در الیهخانه

  این نقش به دیگر فضاها واگذار شده است.
  بندی فضایی، عمق فضامعماری ریاضی، گراف، نحو فضا، پیکرهها: واژهکلید
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  مقدمه
و پیوند معماری و فرهنگ است و معماری ایرانی نمودی از تعامل 

های بینی اسالمی ایرانی، فرهنگ و ارزشخانه ایرانی را تبلور جهان
. شهرها و معماری سنتی ایرانی همه و ]1 ,2[اندفرهنگی دانسته

هایی از تاثیر فرهنگ بر معماری و شهرسازی است. این همه نمونه
. حضور ]3 ,4[تاثیر اغلب در غالب فرم و محتوی قابل شناسایی است

 مذهب، سیاست، خصوص فضاهای شهری برایانسان در فضا، به
 و آمیزمسالمت برای همزیستی فضایی ورزش، و ستد و داد

آورد که نمودی از تعامل فرهنگ غیرشخصی فراهم می برخوردهای
 با . برخورد]5 ,6[گذاردبا معماری و شهرسازی را به نمایش می

، ]7 ,8[مخاطب و معمار میان رتباطیا موضوع یک مثابه به معماری
 مبنای بر معماری فرم و صورت فرصتی قابل توجه برای تحلیل

بنا فراهم  برپایی زمینه و بافت بنا در کنار تحلیل خارجی شکل
  آورد. می

های ارزشمند از معماری گذشته و اهمیت و ضرورت مطالعه نمونه
عماری امری های نوین ممعاصرسازی آن با استفاده از فناوری

. ]9-13[شوداست که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس می
در تجربه  ]14[محیطی اریپاید های ارزیابیکارگیری سامانهبه

نوعی تالش برای استفاده از فناوری پیشرفته  ]15[معماری معاصر
  شود. محسوب میمعماری در کنار توجه به "ارزش" و "اصالت" 

  
  ها مواد و روش
مقداری یکی  هایروش کاربرد با بومی مسکن الگوی ازیمعاصرس
 گیریرای جامعه معماری ایران است. بهرهترین نیازها باز مهم

 روند شدنمنقطع و ایرانی سنتی معماری الگوهای از هوشمندانه
 هایفناوری از گیریبهره کنار در گذشته، تجربیات براساس طراحی
 شمار به جهان و ایران رمعاص معماری کلیدی مباحث از نوین،
 هایروش از یکی عنوانبه پارامتریک، یا مقداری روش. رودمی

 برای حلی راه عنوانبه دیگر زمان هر از بیش امروز نوآورانه،
 گذشته، معماری به توجه با همراه آینده، معماری به دستیابی
افزاری و کالبدی تابع مسکن از بعد سخت .اندشده مطرح

ان و قوانین حاکم بر عناصر و اجزای مادی و اقتضائات زم
تجربیات بشری در نحوه استفاده از مواد ساختمانی و امکانات و 

افزاری و محتوایی های شهری است؛ اما از بعد نرمزیرساخت
ها و فرهنگ حاکم بر معمار و جامعه وابسته به باورها، ارزش

ع زیست است. الگوی مسکن نیز تابعی از فرهنگ، فناوری و نو
مروری تحلیلی بر آثار . ]16-19[شودمردم در هر زمان محسوب می

روز بر کاربرد روزبه دهنده آن است کهمعماری معاصر نشان
 ر فرآیند طراحی و اجرای آثار معماریهای نوین ریاضی دروش

های نوین روشامروزه استفاده از . ]20 ,21[شودافزوده می
ناپذیر از "معماری شی جداییبخ ]22-27[سازی چندهدفهبهینه

  آید. معاصر" به شمار می
ترین یابی فضاها و چگونگی ارتباط فضاها با یکدیگر از مهممکان

وجو کرد و مورد توان جستاصولی است که در فرهنگ خانه می
عنوان تحلیل و ارزیابی قرار داد. بدین منظور روش نحو فضا به

بندی فضایی و پیکرهتکنیکی در جهت کشف روابط ریاضی در 
 به تشافیکا ها انتخاب شده است. روشیارتباطات بین مجموعه

 یگانگی و درجه و پردازدمی بین داده به روابط زمانهم آزمون که
 هیچ دهد. در این روشمورد تحلیل قرار می را داده بودنراریکت

داده  اجازه داده به و نشده داده تحمیل بر ساختاری یا فرض
 امروز ند. در معماریک تعیین را بعدی مراحل خود، تا شودمی

 معماری از گسست کامل دوره در این که ایران نیز با توجه به
اختیار معمار  در که ابزاری با بتوان برد، بایدمی سر به اشگذشته
 خواند. را نظر مورد مکان گذشته معماری گیرد،می قرار امروز
 رهنمون معماری تدرس ساختن به معماری درست خواندن
 تواندمی آیدبه دست می خواندن این پی از که آنچه شود.می
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 معماران عبارتی به شود. ناخودآگاه ضمیر هایداشته جایگزین
 معماران و بردندمی بهره اطالعات پیشین خود گنجینه از گذشته
 از توانندمی دارند، اختیارشان در که های نوینیروش با امروز

  ببرند. بهره رموخ اطالعات
گرایی" و گذشته" با "گذشته در نگاه راهبردی این پژوهش، "شناخت

گذشته" متفاوت است. شناخت معماری سنتی ایرانی  "بازگشت به
 متفاوت امالً ک نیاز دو به موضوعی بسیار مهم است. این شناخت

 سیستم کی نترلک و کدر  برای راهی طرفی گوید: ازمی پاسخ
 با هک است طراحی در الزم ابزاری دیگر طرف از و است پیچیده

ساخت.  منسجم رد و ساختاریکعمل با را عواملی توانمی آن کمک
روند تحول یک معماری بدون بررسی  سازد، تحلیلخاطرنشان می

از سوی دیگر هر  .نخواهد بودپذیر تحول اجزا یا عناصر آن، امکان
ت: نظام شکل و اثر معماری قابلیت تقسیم به دو نظام را داراس

باید بر مبنای معنایی موجودیت پذیرد و نظام معنا. هر شکلی می
از این  .پذیردنیز فهم هر معنا از طریق درک نظام شکل صورت می

رو در رابطه با هر اثر معماری معنا مقدمه الزم برای تولید شکل 
  است: تفسیر قابل طریق دو از معنایی خود نظام است.

را  کافی زمینه اثر، تولید مکان و زمان به ازگشتب معنا: الف) کشف
 آن بر تالش دیگر به عبارت دهد.می به دست شکل از معنا درک در

 قاعده این در شوند. درک دیروز عین دیروزین معناهای تا است
 را معنایی هایالیه سایر و داردبرمی گام کشف راستای در پژوهنده

  زند.می کنار دیگر هایزمان در
 از پس اثر، بر دیگر معنایی هایالیه افزودن آفریدن معنا:ب) 
 اولیه معناهای دربرگیرنده آن که بر عالوه شیوه این آن. تکوین
 گیرد؛در بر می های مختلفزمان ازای به را دیگر معناهای است،
 امروز، شکل است است: ممکن طرح قابل صورت دو خود در که
 دگرگون مختلف هایزمان در آن معنایی بار اما باشد؛ دیروز عین
 هایزمان الحاقاتی در از دیروز، شکل است باشد؛ یا ممکن شده

 هایالیه ازای به رو این از باشد. برخوردار امروز به تا مختلف
  آمد. خواهد وجود به نیز معنایی هایالیه زمانی،
 از اجزا حسب بر و معنا شکل نظام در معماری عنصر هر بررسی
  است: برخوردار زیر هاینونمندیقا و ویژگی
 اثر کل با ربط در شکل نظام ریاضی موقعیت بر موقعیت: الف)
 و معین شکل با واحد عنصر هر دیگر عبارت به دارد. داللت

 هایداللت از متفاوت استقرارهای حسب بر مشخص مقیاسی
  شد. نخواهد برخوردار مشابه معنایی

 تغییر از ناشی معنایی هایتفاوت معرف ویژگی این مقیاس: ب)
 فرم با عنصر یک دیگر، بیان به است. عنصر یک اندازه و مقیاس در

 از واحد استقرار موقعیت با حتی متفاوت هایمقیاس در مشخص
  است. برخوردار متفاوت معنایی هایداللت

 در عنصر یک شکلی و معنایی دگرگونی بر ویژگی این روابط: ج)
 یک شکلی و معنایی ی آن که؛ وجوهیعن دارد. اشاره ترکیبی شکل
 یکدیگر از متفاوت عناصر، سایر با ترکیب و تفرید بعد دو در عنصر
 و معنا از متفاوت ترکیبی، شکل و معنا که ایگونهبه شود،می

  است. تفریدی وضعیت در شکل
 و درک رو این از است. شکل و معنا تولید بستر مکان مکان: د)
 است: زمینه دو بازشناسی به متکی الزاماً  شکل هر معنای فهم
 شرایط در تفاوت دیگر عبارت به انسانی. مکان و مکان انسان
 هایطریق مکان آن از و زندمی رقم را هامکان انسان ها،مکان
و  شکل نظام در را خود ها،تفاوت این طریق از متفاوتی انسانی
  نمایانند.می معنا
 از مختلف هایمکان زایا به واحد پدیده یک وضعیتی چنین در

 رابطه از حاصل ویژگی ترینمهم شود.می برخوردار متفاوتی نتایج
 انسان و انسانی هایمکان است. هویت مکان، با معنا و شکل
 قرار بیرونی و درونی عوامل تاثیر تحت خود تحولی روند در مکان،
  شود.می برخوردار متفاوتی ابعاد از که گیرند،می
 بردار در معماری عنصر هر در معنا و شکل که تیتحوال زمان: ه)

   نماید:می چهره وضعیت چهار به پذیرد،می زمان
 و شودمی تولید معنا در تحول با متناسب زمان، در شکل نخست؛
 زمان در شکل دوم؛ دارد. وجود بعد دو بین وحدت و همسویی
 حالت این در که است، دگرگونی نشده دچار هم معنا و بازمانده
 قرار تاکید مجدد مورد معنایی، بار دربرداشتن علتبه شکل
 دگرگونی از آن معنای اما بازمانده، زمان در شکل سوم؛ گیرد.می

 است. داده رخ معنایی جایگزینی در این حالت است. شده برخوردار
 دچار خود مکان تداوم از خارج مختلف هایعلت به شکل چهارم؛
 تاریخی قطع عبارتی به است. زماندهبا زمان در معنا و شده تحول
 هایحالت در است. شده دگرگونی دستخوش آن هویت و داده رخ
  .]28[شودمی الزمان و یابدمی بیان نمادین شکل سوم و دوم

بنا را سه جنبه اصلی ساختارهای اجتماعی بر این مبنا  هابراکن
و اداند. سبکی میهای سازمان فضایی، ساختار فیزیکی، و سیستم

رفتار ها با ترین جنبهمرتبطکه یکی از  کندطور خاص اشاره میبه
کند که نقش میهمچنین او بیان  است. "فضایی"سازمان  انسانی
 مبتنی بر دارد، کامالً در ساختمان که فضایی خاص  اجتماعی
  .]29[آن در گذار از فضای عمومی به خصوصی است موقعیت

یدمان فضا؛ از ابزارها یا نظریه اسپیس سینتکس، نحو فضا یا چ
تواند ساختار فضایی یک بنا را مورد هایی است که میتکنیک

و  بالقوه هایتحلیل قرار داده و به کمک آن به شناسایی پتانسیل
راستای  در آنها از مجدد گیریبهره پیشین و معماری توجه در خور
، روز پرداخت؛ و بر مبنای آن تکنولوژی و شرایط با شدنهماهنگ

دست آورد. فهم این روابط الگویی برای طراحی معماری معاصر به
بر پایه نظریه گراف و در قالب روابط ریاضی بسط و توسعه یافته 

پیوندی، ارزش است و در قالب مفاهیمی چون عمق فضا، درجه هم
کنترل و ارزش انتخاب قابل بررسی است که در ادامه بدان اشاره 

  شود.می
ترسیم گراف فضایی با مفاهیمی چون عمق، عمق پالن توجیهی یا 

های شود. خانهو غیره بیان می (MD)، عمق میانگین (TD)کلی 
ای از معماری اصیل ایرانی به شمار ارزشمند دوره قاجار، نمونه

 تحلیل فضا برای نحو تکنیک دستاوردهای از یکی". ]30[آیندمی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دیبا لطیفی و داراب محمد ۱۶۶

   ۱۳۹۹ پاییز، ۳، شماره ۱۰وره د                                                                                                                                                                            پژوهشی نقش جهان - فصلنامه علمی

  .]31["است وجیهیت پالن یا نمودار ترسیم یک بنا، فضایی روابط
 و روابط پنهان الگوی ندنمنظور استخراج اطالعات الزم و خوابه

 پالن یا نمودار به نام ترسیمی ابزاری از فضاها، در موجود اجتماعی
سازی شود. واژه توجیهی اشاره به فرآیند مرتباستفاده می توجیهی

 هایر ویژگینمودا ها از یک فضا دارد. اینگراف با عمق نسبی گره
بدین منظور برای هر فضا  .دهدمی نشان را پالن داخلی ارتباطی

باید ساختاری بر مبنای تئوری گراف ترسیم نمود که به آن ساختار 
شود. در این ساختار فضاها می گفته گراف-توجیهی پالن یا جی

  شوند. ه بین فضاها توسط خطوط ترسیم میصورت گره و رابطبه
عنوان گره حامل یا ریشه فضا به ترینبدین ترتیب بیرونی

گیرد؛ پس از آن بر مبنای گذاری شده و در الیه صفر قرار مینام
های مختلف برای رسیدن به هر فضا یک یال از دسترسی و انتخاب

فضای مورد نظر به اولین فضای در دسترس ترسیم و با هر گره 
جدید و بر مبنای نوع دسترسی، یک سطح دسترسی تعریف و 

  ).١گیرد (شکل های مختلف شکل میهالی
  

  
  گراف فضایی خانه جنگجویان از فضای ورودی )۱ شکل

  
توان به یک دیاگرام ها و سطوح دسترسی میدر حقیقت با الیه

  .]32-34[حبابی رسید
هایی است که یک فرد برای کننده تعداد گردشعمق کلی بیان

به عبارتی  رسیدن از یک فضا به فضای دیگر باید انجام دهد؛
هر سطح در عمق آن  )xn( هایمجموع حاصل ضرب تعداد گره

 شودو به شرح ذیل محاسبه می ]33[را عمق کلی گویند )L(سطح 
  :)۲(شکل 

  

)x×nx)+ … +(Lx×n2)+(Lx×n1)+(Lx×n0TD= (L  
، درجه عمق گره در گراف توجیهی است. از (MD)عمق میانگین 

توان نتیجه گرفت: عمق مقایسه دو عمق کلی و عمق میانگین می
تر از اتاقی است که اتاقی که باالتر از حد میانگین است؛ خصوصی

. روش محاسبه عمق ]33[باشدعمق آن کمتر از حد میانگین می
 ) بدین گونه است:٢میانگین (شکل 

MD=TD/(n-1)  
عمق نسبی، ضمن تعیین قلمرو فضایی مبنایی برای تعیین درجه 

گیرد؛ بدین ترتیب که فضا نیز قرار میبودن هر خصوصی و عمومی
دهنده هر چه عمق میانگین از عدد عمق نسبی کمتر باشد نشان

  تربودن فضاست.درجه عمومی
درجه یک مفهوم مهم در تحلیل عملکرد پالن است.  (i)پیوندی هم
پیوندی فضا با عدم تقارن نسبی و عدم تقارن نسبی واقعی هم

مراتبی از فضاها با پیوندی سلسلهرابطه معکوس دارد. نتایج هم
. ]35[دهدپیوندی را نشان میمپیوندی تا بیشترین هحداقل هم

در تحلیل گراف جایگاه قابل توجهی دارد و هر  (CV)ارزش کنترل 
نتخاب ای مشخص دارای درجه انقطه به نسبت نقطه کچه ی
پذیری متر است. شاخص تطبیقکنترل بر آن کمتری باشد میزان ک

  ).٣توان در معنای ارزش کنترل مورد تحلیل قرار داد (شکل میرا 

  

  
  (MD)و عمق میانگین  (TD)عمق کلی چگونگی محاسبه ) ٢شکل 

  

  
 CV)ارزش کنترل چگونگی محاسبه ) ٣شکل 

  
   هایافته

کوچه  -نیهخیابان هارو -اصفهان ٣خانه جنگجویان در منطقه 
هارون والیت ی و مسجد علی، همجوار با میدان عتیق، مسجد عل

 ٣٥٠قرار دارد و بنایی است متعلق به اواخر دوره قاجار. عرصه آن 
  ). ٥و  ٤متر مربع است (اشکال  ٢٤٠متر مربع و مساحت اعیانی آن 
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دید به نمای غربی (الف)، ورودی (ب) و نمای شرقی و شمالی (ج)  )٤شکل 
  سازان)جنگجویان اصفهان (شرکت عمران و مسکن خانه

  

  
نقشه پالن طبقه همکف (الف) و طبقه اول (ب) خانه جنگجویان  )٥کل ش

 سازان)اصفهان (شرکت عمران و مسکن

  
ها دارای دو فضای محدب و در برخی بخش ٢٢این خانه شامل 

مرمت شده و در حال  ١٣٨٨این بنا در سال  ).٦طبقه است (شکل 
  .]36[دهدحاضر با کاربری اقامتی به حیات خود ادامه می

بایست هر گره را های پژوهش میمنظور تحلیل و ارزشیابی یافتهبه
عنوان یک گره حامل در نظر گرفت و گراف مربوطه را ترسیم به

سپس در سه حالت کمترین (مینیمم)، بیشترین  ).٧نمود (شکل 
  ).١(ماکزیمم) و میانگین به ارزیابی هر دسته داده پرداخت (جدول 

با  ١آید که انبار چنین به دست می ١ های جدولباعنایت به داده
 ٤٠ترین فضا و حیاط با عمق کلی خصوصی ١٠٢عمق کلی 

توان ابراز داشت: فضاهای ترین فضاست. همچنین میعمومی
، ٢، اتاق ١، اتاق ٣، راهرو ٤، پذیرایی، نشیمن، راهرو ٢حیاط، راهرو 

از ، هشتی و پلکان با عمق میانگین کمتر ٤، مطبخ، اتاق ٣اتاق 
، ورودی، راهرو ٣، انبار ٤، انبار ١تر از فضاهای انبار عمومی ٠٨/٣
  هستند.  ١، حمام، سرویس بهداشتی و گنجه ٢، انبار ٢، گنجه ١

بر این مبنا حیاط با کمترین عمق میانگین دارای بیشترین 
از  ١پذیری است و فضای انبار نفوذپذیری و باالترین حد انعطاف

پذیری و کمترین نفوذپذیری و انعطافبیشترین عمق میانگین 
پذیری هر فضا بر پایه برخوردار است. بدین ترتیب درجه انعطاف

  است. ٢میزان نفوذپذیری و عمق فضایی مطابق با جدول 
  

  
 الف (ج) خانه-نقشه نمای شمالی (الف)، نمای شرقی (ب) و برش الف )٦شکل 

  سازان)جنگجویان اصفهان (شرکت عمران و مسکن
  

 (ج) (ب) (الف)

 (ب)

 (الف)

 (ب)

 (الف)

 (ج)
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ترین فضا و حیاط دورافتاده ۸۸/۲پیوندی با درجه هم ۱ای انبار فض
ترین فضاست که بیشترین یکپارچه ۸۳/۱۲پیوندی با درجه هم

  ). ۳انسجام و یکپارچگی فضایی را با دیگر فضاها دارد (جدول 
پیوندی نشان از تغییرپذیری فضایی داشته و داللت بر درجه هم
  نماید.پذیری میانعطاف

افزار است که با نکته قابل تعمق، قابلیت تشخیص و دقت نرم
در بررسی تغییرپذیری فضا، فضای پلکان  ۳و  ۲مقایسه دو جدول 

پذیری کمتر عنوان فضایی با انعطافکمتر از حد متوسط و به
صورت متناظر در شود، در حالی که دیگر فضاها بهمعرفی می

  جداول مزبور قرار دارند.
) باالترین و ارزش ۱۱/۴رل فضایی، ارزش کنترل حیاط (از منظر کنت

) واقع در طبقه اول کمترین است. کنترل ۱/۰( ۴کنترل اتاق 
فضایی شاخص دیگری است که میزان کنترل بر هر فضا و 

پذیری دهد و به نوعی با انعطافپذیری فضایی را نشان میتطبیق
  ).۴جدول فضایی و بازده عملکردی فضا رابطه مستقیمی دارد (

پذیری فضایی، نشانگر آن است که در تطبیق ۴های جدول داده
کننده فضاهای واسط از جمله حیاط، راهروها و فضاهای تقسیم

  نمایند.(هشتی) نقش موثری ایفا می
  

  
  های مختلف خانه جنگجویان اصفهانگراف فضایی قسمت )۷شکل 

 هشتی ۱انبار  پلکان

 حیاط پذیرایی ۱اتاق 

 مطبخ
 ۲اتاق  ۳اتاق 

 نشیمن ۴انبار  ۴اتاق 
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  جنگجویان خانههای مختلف قسمت در کنترل ارزش و پیوندیهم هدرج میانگین، عمق کلی، عمق الیه، تعداد )۱جدول 
  ارزش کنترل  پیوندیدرجه هم  عمق میانگین  عمق کلی  تعداد الیه  گره حامل  ردیف

  ٣/٠  ٧٨/٣  ٨/٣ ٨٣  ٧  ورودی  ٠٠
  ٧/١  ٧٧/٥  ٨/٢  ٦٢  ٦  هشتی  ٠١
  ٣/١  ٩١/٣  ٧/٣  ٨١  ٧ ١راهرو   ٠٢
  ٥/٠  ٨٨/٢*  ٦٥/٤**  ١٠٢**  ٨** (طبقه اول) ١انبار   ٠٣
  ٦/١  ٢٤/٩  ١٥/٢  ٤٧  ٥* ٢راهرو   ٠٤
  ٢/١  ٢٥/٥  ٣  ٦٦  ٦ پلکان  ٠٥
  ١١/٤**  ٨٣/١٢**  ٨/١*  ٤٠*  ٥* حیاط  ٠٦
  ٦/٠  ٤٥/٧  ٤/٢  ٥٣  ٥* پذیرایی  ٠٧
  ٧/٠  ٦٠/٦  ٦/٢  ٥٧  ٦ ١اتاق   ٠٨
  ٩/٠  ٧٩/٦  ٥٥/٢  ٥٦  ٦ ٣راهرو   ٠٩
  ٣/١  ٣٥/٤  ٤/٣  ٧٥  ٧ ١گنجه   ١٠
  ٦/١  ٤١/٦  ٦٥/٢  ٥٨  ٦ ٢اتاق   ١١
  ٣/٠  ٠٥/٤  ٦/٣  ٧٩  ٧ ٢نجه گ  ١٢
  ٤/٠  ٢٤/٦  ٧/٢  ٥٩  ٦ ٣اتاق   ١٣
  ١/٣  ٠٠/٧  ٥/٢  ٥٥  ٦ (طبقه اول) ٤راهرو   ١٤
  ٢٥/٠  ٢٧/٤  ٤٥/٣  ٧٦  ٧ ٢انبار   ١٥
  ٢٥/٠  ٢٧/٤  ٤٥/٣  ٧٦  ٧ حمام  ١٦
  ٢٥/٠  ٢٧/٤  ٤٥/٣  ٧٦  ٧ سرویس بهداشتی  ١٧
  ٤/٠  ٠٧/٦  ٧/٢  ٦٠  ٦ مطبخ  ١٨
  ٨/٠  ٤٥/٧  ٤/٢  ٥٣  ٥* نشیمن  ١٩
  ٥/٠  ٥٥/٣  ٩٥/٣  ٨٧  ٧ ٣ار انب  ٢٠
  ٥/٠  ١٢/٣  ٤/٤  ٩٦  ٨** ٤انبار   ٢١
  ١/٠*  ٩٢/٥  ٨/٢  ٦١  ٦  (طبقه اول) ٤اتاق   ٢٢

  ۰٫۹۸  ۷۱/۵  ٠٨/٣  ٧٣/٦٧  ٣٤/٦  میانگین

  
 جنگجویان از های مختلف خانهقسمت فضایی پذیریترتیب انعطاف) ۲جدول 
  میانگین براساس عمق بیشترینتا  کمترین

  عمق میانگین  نام فضا
  ۶۵/۴  ۱انبار 
  ۴/۴  ۴انبار 
  ۹۵/۳  ۳انبار 
  ۸/۳  ورودی
  ۷/۳  ۱راهرو 
  ۶/۳  ۲گنجه 
  ۴۵/۳  ۲انبار 
  ۴۵/۳  حمام

  ۴۵/۳  سرویس بهداشتی
  ۴/۳  ۱گنجه 

  ۰۸/۳*  عمق میانگین متوسط
  ۳  پلکان
  ۸/۲  هشتی
  ۸/۲  ۴اتاق 
  ۷/۲  مطبخ
  ۷/۲  ۳اتاق 
  ۶/۲  ۲اتاق 
  ۶/۲  ۱اتاق 
  ۵۵/۲  ۳راهرو 
  ۵/۲  ۴و راهر

  ۴/۲  نشیمن
  ۴/۲  پذیرایی
  ۱۵/۲  ۲راهرو 
  ۸/۱  حیاط

  

ز جنگجویان ا های مختلف خانهقسمت فضایی پذیریترتیب انعطاف )۳جدول 
  پیوندیهم درجه براساس بیشترینتا  کمترین

  پیوندیدرجه هم  نام فضا
  ۸۸/۲  ۱انبار 
  ۱۲/۳  ۴انبار 
  ۵۵/۳  ۳انبار 
  ۷۸/۳  ورودی
  ۹۱/۳  ۱راهرو 

  ۰۵/۴  ۲نجه گ
  ۲۷/۴  ۲انبار 
  ۲۷/۴  حمام

  ۲۷/۴  سرویس بهداشتی
  ۳۵/۴  ۱گنجه 
  ۲۵/۵  پلکان

  ۷۱/۵*  پیوندیدرجه هم متوسط
  ۷۷/۵  هشتی
  ۹۲/۵  ۴اتاق 
  ۰۷/۶  مطبخ
  ۲۴/۶  ۳اتاق 
  ۴۱/۶  ۲اتاق 
  ۶۰/۶  ۱اتاق 
  ۷۹/۶  ۳راهرو 
  ۰۰/۷  ۴راهرو 
  ۴۵/۷  نشیمن
  ۴۵/۷  پذیرایی
  ۲۴/۹  ۲راهرو 
  ۸۳/۱۲  حیاط
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ویان از جنگج های مختلف خانهقسمت پذیری فضاییترتیب انعطاف )۴جدول 
   فضایی کنترل ارزش کمترین تا بیشترین براساس درجه

  فضایی کنترل ارزش  نام فضا
  ۱/۰  ۴اتاق 
  ۲۵/۰  ۲انبار 
  ۲۵/۰  حمام

  ۲۵/۰  سرویس بهداشتی
  ۳/۰  ۲گنجه 
  ۳/۰  ورودی
  ۴/۰  مطبخ
  ۴/۰  ۳اتاق 
  ۵/۰  ۱ انبار
  ۵/۰  ۳انبار 
  ۵/۰  ۴انبار 
  ۶/۰  پذیرایی

  ۷/۰  ۱اتاق 
  ۸/۰  نشیمن
  ۹/۰  ۳راهرو 

  ۹۸/۰*  کنترل ارزش متوسط
  ۲/۱  پلکان
  ۳/۱  ۱راهرو 
  ۳/۱  ۱گنجه 
  ۶/۱  ۲راهرو 
  ۶/۱  ۲اتاق 
  ۷/۱  هشتی
  ۱/۳  ۴راهرو 
  ۱۱/۴  حیاط

  
  گیرینتیجه
 فضاهای بمناس سازماندهی معنی به فضا عملکردی راندمان
پذیری رابطه مستقیمی با مفهوم انعطاف کنار هم، دارای در مرتبط

های مختلف از های استفادهپذیری (قابلیتاست. بدین منظور تنوع
شدن با دیگر فضاها در پذیری (قابلیت هماهنگیک فضا)، تطبیق

شرایط مختلف) و تغییرپذیری (قابلیت ایجاد تغییر در ساختار 
هایی است که نقش مهمی در ه) از شاخصفضایی یک مجموع
پذیری فضا و به ترتیب قرابت مفهومی با تحلیل انعطاف

بدین  پیوندی در نحو فضا دارد.های عمق، کنترل و همشاخص
ترتیب هر چه فضایی از عمق کمتری برخوردار باشد درجه 

های پیوندی و کنترل در آن بیشتر است. همچنین شاخصهم
صورت متناظر است و با ارزش در فضاها بهپیوندی و عمق هم

  ت.داری در فضا برخوردار نیسکنترل از رابطه معنی
مفاهیم عمق کلی، عمق  تحلیل آمده ازدستدیگر نتایج به

پیوندی و ارزش کنترل در خانه جنگجویان میانگین، درجه هم
های بومی قاجاریه در بافت تاریخی ای از خانهعنوان نمونهبه

های بومی با اصفهان، حاکی از آن است که در خانه ۳منطقه 
الگوی حیاط مرکزی، قرارگیری حیاط در الیه میانی باعث شده تا 

بندی فضایی خانه ایفا تری در سازماندهی و پیکرهنقش پررنگ
نماید. قرارگیری دیگر فضاها پیرامون حیاط و تعریف دسترسی آن 

هر فضا دارای قلمرو و مرز های میانی و واسط باعث شده تا از الیه
ای باشد؛ همچنین ارتباطات داخلی، شدهمشخص و تعریف

شرایطی فراهم آورده است که امکان پیوستگی فضایی نیز وجود 
پذیری در تواند نمودی از تغییرپذیری و تطبیقدارد. این الگو می

های موجود یک ساختار را فراهم آورد. از سوی دیگر، تعدد کاربری
م کالبدی خانه و برخورداری از ارزش فضایی یکسان داللت در نظا

پذیری دارد؛ عنوان شاخصی دیگر از انعطافپذیری بهبر مفهوم تنوع
پذیری فضایی و در نتیجه کارآمدی که از واژگان کلیدی در انعطاف

بندی فضایی فضاست، این که یک فضا مثًال با عنوان اتاق در پیکره
رزش یکسان با دیگر فضاها، قادر است خود را با توجه به دارابودن ا

ها از جمله اتاق خواب، اتاق نشیمن یا پذیرایی با دیگر کاربری
عنوان اتاقی خاص مطرح باشد، در حالی که در منطبق نماید تا به

نظام فضایی معاصر با عنایت به موقعیت قرارگیری یک فضای 
پذیر ها امکانجای دیگر فضاخواب امکان استفاده از آن فضا به

پذیری پذیری و تطبیقسازد سهم عمده تنوعنیست. خاطرنشان می
بندی فضایی مسکن بومی مربوط به حضور فضاهای اقلیمی پیکره

  نشین است.نشین و زمستانتابستان
عنوان نفوذپذیرترین فضا، دارای باالترین در مجموع، حیاط به

میزان کنترل بر  قابلیت در ایجاد انسجام فضایی و از بیشترین
دیگر فضاها و در نقطه مقابل فضای انبار و اتاق در طبقه اول از 

پذیری برخوردار است. قرارگیری حیاط در کمترین میزان انعطاف
بدیل بندی فضایی نقشی بیهای میانی باعث شده تا در پیکرهالیه

های معاصر، قرارگیری حیاط در بازی نماید؛ در حالی که در خانه
های ابتدایی از اهمیت آن کاسته و این نقش به دیگر فضاها الیه

بندی فضایی در واگذار شده است و در نتیجه مفهوم قلمرو و دسته
  طراحی به فراموشی سپرده شده است.
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