


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشتارها نظیر ترجمه، رس د. نشریه ای وذیرش سایوس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد نوشتارهای للمد

 گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 

 اقلیم گرم و خشک معماری  شریه نراهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در 
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 صفحهشماره  فهرست

 زهی)با انگ رانیا یمعمار شناسیدر سبک دیجد کردیرو یبا معرف یمعمار شناسیمفهوم سبک نییتب

 (یحفاظت معمار
1 

  یمرا   بیی ،درضا ابوئ ،دمیند یها 

 11 اصفهان            یصفو یمذهب یهاآرامگاه ییفضا -یکالبد یسشناگونه

  دجمال یدحی ،یداسکو دبالل تایآی

  یمیبلند مدت عوامل اقل یریگبر اساس اندازه زدی یسنت یرهایباد در بادگ یرفتار یبه الگو یابیدست

 خانه مرتاض(                        ری: بادگی)نمونه مورد
31 

  دالله تیآ نیمحمدحس دیس ،یرضو انیلما   بیی دهیس ت،یژاله هدا

 11 در شهر قم                یاسکان موقت پس از زلزله احتمال یالگو یطراح

  درقاسمیم دمسعو یّس ان،یدیخورش دیلبدالمج یرگر،میابراهاکبر حاج ،دمتک رییه

 53 یخیتار یهابر نقشه یمبتن ه،یقاجار ۀآن در دور قیمصاد فیو ط «دانیم»مفهوم  ۀدامن نییتب

  یرضا شکور ،دمه ام نجف

خشک  مهیگرم و ن اریبس میدر تابستان، در اقل یجنوب یبر انتقال حرارت از نما ینچیاثر خوون یبررس

 خوزستان                    
115 

   هار، م صوره طاهبای، محسن تابان دلل

 141   یقیاز منظر مطالعات تطب هیجامع هفتشو مسجد یـ کالبد یخیتار بندیدوره یبررس

  باباکمال یدریح داهللی ،درایان یمهد

 113 شهر کرمان       یمسکون هایخانه یدر کاهش مصرف انرژ کیلیوفیبا کردیرو یابیارز

  قیبهزا  وث ،یسارا محمد

 155 باز محله پامنار کرمان                                          ی: فضاینمونه مورد هیبراساس اصول منشور صوف یباز شهر یفضاها یمستندنگار

  د شتخاک د یاءالدیض هییا ه، مهد دمحسن کشاوری، محبوبه اسالم ،د یتاج الد  هیسک

در تداوم حس تعلق مکان  رازیخانه عطروش و محتشم ش یآموختن از گذشته، کاربست  نحو فضا

                       معاصر                 یالهایو
221 

  را  دکرم  ایس ،دالهام فالح ،دبیحب نیام

گرم و خشک )مطالعه  میدر اقل یدیاز تابش خورش یمندجهت استقرار ساختمان در بهره یسازنهیبه

                            (زدیاصفهان، سمنان، کرمان و  ی: شهرهایمورد
231 

  نشا  د یفاطمه سا ات حس ،یحسن اکبر

و نور روز )نمونه  یحرارت شیبر آسا دیبا تاک رازیش یقاجار هایخانه یداخل یطیمح تیفیک یبررس

 (                           ی: خانه نعمتیمورد
265 

  دآیا ه شاهچراغ ،یدریح نیشاه ه،ییارع مهذب دایآ
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خانه عطروش و محتشم شیراز در تداوم   ی کاربست  نحو فضا   آموختن از گذشته،

 مکان ویالهای معاصر   تعلق  حس

 
  1*3، سینا کرمی راد2الهام فالحی ، 1امین حبیبی

 معماری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران استادیار بخش معماری دانشکده هنر ودکتری معماری،  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران -2

 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران -3

 

( 21/11/1398 ، تاریخ پذیرش نهائی:12/03/1398 )تاریخ دریافت مقاله:  
 چکیده

  ، (1390روزنامه شرق،  )  است  آدمی  با  مرتبط  فضای  ترینبالفصل  خانهطبق تعریف خانه از دید بزرگان معماری از جمله تادائو آندو  

شده است؛   های معاصرفضاهای معماری خانهماهیت و تعاریف    تغییر سبک زندگی ایرانیان سبب تغییردر  با این حال مواردی از جمله

و    د نحس تعلق به مکان را در انسان ایرانی زنده نگه دار  دتواننکه می  دهایی هستنهای سنتی ایران دارای شاخصخانه  درسبه نظر می

های ویالیی در ایران کارهای طراحی بومی خانهای از راهبخش عمده توانداین مهم می ،ندروح فضا را از گذشته به حال منتقل کن

ها نیاز یک از مولفهو کدام دایرانی کدامن حس تعلق به مکان در خانهدهنده های شکلرو پاسخ به این سوال که مولفه ین از ا شود.

 .گرددمطرح می ،حفظ شود دبای اندیشی داشته و کدامآفرینی و بازبه باز

تحلیل و تفسیر تحقیق کیفی که با    شامل  ،)هایبرید(  ماهیت ترکیبیکاربردی است و به سبب    ،نوعروش تحقیق این پژوهش به لحاظ  

تحقیق بر مبنای نمونه موردی است که و  بدست آمدههای حس تعلق به مکان با تمرکز بر نظریهای کتابخانه به روش اطالعات

تحلیل با شبیه   و  های ویالی مسعودی و آخر هفته از طریق مشاهدههای ویالیی به نامسنتی عطروش و محتشم شیراز و خانههای  خانه

ای دپث مپ جهت بررسی چیدمان فضایی هر دو حالت مدرن و سنتی و مقایسه تطبیقی اطالعات و به دست آوردن ساز رایانه

 و از طریق استدالل منطقی بهکارهای بومی، مزایا و معایب در پاسخگویی به عوامل تاثیرگذار در حس تعلق هر نمونه انجام شده  راه

منتج  آسایشی و( پذیری انعطاف) IEQ فیزیکی ویژگی دو حس تعلق فضای داخلی خانه به داستخراج عوامل کالبدی موثر در ایجا

 .شده است

 هشتی و خصوصی های اتاق به منتهی های داالن ،ورودی داالن  چون اجزایی که  دنشان دا های موردیشده نمونهسازی تحلیل شبیه

 است  گشته  محرمیت  و  مراتبهلسلس  دایجا   در   فضاها  کارآمدی  عدم   قبیل  از  مشکالتی  بروز  سبب  که   شده  حذف  مدرن   هایخانه  در

افزایش احترام   سبب  این عاملشده که    بازآفرینیهای معاصر  در خانه  دنبودنهای خصوصی که اغلب شخصی  اتاق  دمانن  فضاهاییو  

معماری   در نهایت پس از تحلیل نتایج دیده شد که  .شده استخانواده و مهیا شدن محیطی جهت کار در خانه    دبه حریم شخصی افرا

 دتوانمی دفضاهای واسط کارآم هشتی و افزایش ،حیاط مرکزی آفرینی اجزایباز و سنتی های خانه از برداریالگو  با ،خانه ایرانی

 .شوداحساس تعلق کالبدی ساکنین  سبب افزایش

 

 1نحو فضا خانه ایرانی، ،مکان حس، تعلق حس :هاواژه کلید

 
  :Sina.karamirad@shirazu.ac.irEmail نویسنده مسئول: -*
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 های پژوهش پرسش

 این پژوهش در پی پاسخ به سواالت زیر است:

دهنده حس تعلق به مکان های شککلمولفه .1

 های سنتی  ایرانی کدامند؟در خانه

آفرینی و هکا نیکاز بکه بکازککدام یکک از مولفکه .2

حفظ   یک بایداندیشککی داشککته و کدامباز

 شود؟

 

 مقدمه -1

 یک یا محیط یک با شناختی رابطه به مکانی تعلق

 دلبسکتگی واقع در د وشکومی اطالق  خاصی فضکا

 به دافرا توسککط شککده دایجا  نمادین رابطه مکان به

 فرهنگی و عاطفی ،احسکاسکی معانی که اسکت مکان

 Altman) دهدمی فضکای خاص یک به مشکترکی

et al,1992).  مکان با مرتبط ادبیات از بسکیاری در، 

 وابسکککتگی یکا تعلق حس بر اغلکب مککان مفهوم

 ,Knox et al) ددار دتاکی یک مکان به احسکاسکی

 در _ شکککناس دان پدیدار جغرافی _رلف  .(2000

 برخالف هکانمککا ککه دکنک می دتکاکیک  مککان تعریف

طور  به که دهسکتن مفاهیمی بلکه ،نبوده انتزاعی فضکا

 هامکان بنابراین شکوند؛می تجربه جهان از مسکتقیم

 هایفعالیت و واقعی چیزهای ،از معانی سکککرشکککار

 این رلف تعریف از واقع در .هسکتند آنها در جاری

 واقعی یکک مککان ککه گرفکت نتیجکه توانمی گونکه

 دارد قرار آن معانی الشکعاع تحت که اسکت فضکایی

 انککار ککه ددهک می هشکککدار رلف  .(1390 اد،پکاکز)

 حذف دیگر عبارتی به یا مکان از معناییی هاجنبه

 مکانیبی که اسکت فضکا آن به تقلیل و مکان از معنا

 که جهانی  .(185 همان،) دآور  دخواه دوجو به را

 روزمرگی بکه و منزوی فردیکت بکه ترتیکب این بکه

 برابر در را جدیدی موضکوعات اسکت سکررده شکده

 از  .دهسکتن تفکر و که قابل تامل ددهمی قرار انسکان

 مکان به دتعلق فر احسککاس موضککوعات این جمله

 در بحث دمور موضککوعات از که اسککت زندگی

 معمار یک  .اسککت معماری جمله از علوم مختلف

 در کمال و تمام به صککورت را مکان ددار وظیفه

 اسککت که بنا در واقع رد  .کند آشکککار دخو ذات

 با معماریهنر  .شکودمی اهدا دخو مخاطب به مکان

 خصکوصکیات که ددار وظیفه مکان سکاختن خالقان 

 دده  نشککان مکان در و گردآوری کرده را محیط

 آرمان این تحقق درجهت البته  .(1390 ،صکککافیان)

 دناکارآم  زمانی و موفق بسکیار زمانی ،تاریخ درطول

-اسکالمی سکنتی معماری زمانی ،بسکا چه .اسکت بوده

 گفتن برای زیادی هایحرف زمینه دراین ،یرانیا

 و هککاخیککابککان در بککاگککذر امروزه ولی داشککککت؛

 فراموش شکده رادخو اصکیل هویت شکهر هایکوچه

 ییهاخانه در هاانسکککان امروز  .(94 ،همان) دبینمی

 نیازهای و انسکان به توجهی بی که دکننزندگی می

 قبیل از مشکککالتی ،سککاخت آنها و طراحی در او

 همراه داشکته به را آرامش و تعلق احسکاس کاهش

که   این پژوهش با این فرضکیه  .(1389  شکمس،)  اسکت

که  دهایی هسکتنهای سکنتی ایران دارای شکاخصخانه

حس تعلق بکه مککان را در انسککککان ایرانی  دتواننک می

های ویالیی معاصر به کار و در خانه  دنزنده نگه دار

 .روند شکل گرفته است

ککاربردی  ،روش تحقیق این پژوهش بکه لحکاظ نوع

 شککامل  )هایبرید(،  اسککت و به سککبب ماهیت ترکیبی

تحقیق کیفی ککه بکا تحلیکل و تفسکککیر اطالعکات بکه 

هکای حس تعلق ای بکا تمرکز بر نظریکهروش کتکابخکانکه
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بکه مککان بکدسککککت آمکده و تحقیق بر مبنکای نمونکه 

های سکنتی عطروش و محتشکم  موردی اسکت که خانه

هکای ویالی هکای ویالیی بکه نکام شکککیراز و خکانکه

تفسکککیر  مسکککعودی و آخر هفته از طریق مشکککاهده،

ای دپث محیطی و سکرانجام تحلیل با شکبیه سکاز رایانه

بررسکککی چیکدمان فضکککایی هر دو حالت  مپ جهکت

مقایسکه تطبیقی اطالعات و به دست  مدرن و سکنتی و

، مکزایککا و مکعککایککب در کککارهککای بکومکیآوردن راه

لق هر پکاسکککخگویی بکه عوامکل تکاثیرگکذار در حس تع

و از طریق اسکتدالل منطقی به  انجام شکده اسکت  نمونه

حس تعلق  اسککتخراج عوامل کالبدی موثر در ایجاد

  IEQ فیزیکی ویژگی دو فضککککای داخلی خکانکه بکه

 و( بصکککریدیکد و پکذیری انطبکاق  پکذیری، انعطکاف)

 کیفیت  نور، حرارت، و  صکوت  بندیعایق)  آسکایشکی

 تصکویر) منتج شکده اسکت (رایحه و بو داخل، هوای

با این پیش فرض که بناهای   شککایان ذکر اسککت  (1

صکککورت گرفته  سکککنتی ایران )بر اسکککاس تحقیقات

توسکککط انککدیشکککمنککدان و محققین معمککار( واجککد 

اند خصکوصکیات پایداری و حس تعلق به مکان بوده

های مدرن و به نسککبت موفق به تطبیق فضککاهای خانه

سککنتی اقدام شککد تا از های امروزی با فضککاهای خانه

پذیری حس تعلق به مکان در این طریق میزان تحقق

این بناها نیز سکنجیده شکود. از سکوی دیگر نسکبت به 

فضککایی و هندسککی  توان در سککاختارتغییراتی که می

بککه راه حلی نسکککبی و  ،این بنککاهککا ایجککاد کرد نیز

 .پیشنهاداتی کاربردی دست یافت

 

 
 (نگارندگانماخذ: ) سامانه مفهومی تحقیق -1 تصویر

 

 پیشینه تحقیق -2

 مکان به تعلق حس معنای -1-2

 که  اسکت مکان حس از  باالتری سکط  مکان به  تعلق

 مکان در انسکان حضکور تداوم و  مندیمنظور بهره به

 تعلق  .(1384  ،)فالحکت یکابکدای میکننکده تعیین نقش

 دآیک می دوجو مککان بکه حس پکایکه بر ککه مککان بکه

این  .اسکت مکان یک در اسکتقرار از آگاهی از  فراتر

 انسکان آن در و شکده منجر مکان با دفر  دپیون به حس

 هایتجربه  اساس  بر  و  ددانمی  جزییات مکان  را  دخو

 شکککخصکککیت و  عملکردها معانی، ،هانشکککانه از دخو
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 دساز متصور می  دخو  ذهن  در  آن  برای  نقشی ،مکان

 گککرددمککی احککتککرام قککابککل او بککرای مکککککان و

(Steele,1984) پیچیکده ترکیبی تعلق حس بنکابراین 

 ککه اسکککت هکای محیطیکیفیکت و نمکادهکا ،معکانی از

 ناخودآگاه یا گاهخودآ  صکورت به  گروه یا شکخص

 ککه معنکا این .کننکدمی ادراک خکاص مککان از یکک

 ،دارد قرار بکا محیط دفر ارتبکاط عکاطفی پکایکه  بر  عمکدتکاً

 نمایان را دکالبدی خو  دنمو  صکککورت به طراحی در

 بکه این (.1390 ،مطلبی ،فروزنکده )جوان سککککازدمی

 پرداختکه تعلق حس مختلف دابعکا  بررسکککی بکه منظور

 مفروضککات  فرض با و این اسککاس  بر  .شککده اسککت

 بررسککی و تحلیل به  گراییتجربه و شککناختی  پدیدار

 محیط تعلق در حس مکاهیتی و علمی مختلف دابعکا

 .است شده پرداخته

 

 تعلق حس به شناسی پدیداردرویکر -2-2

 ،مقاصد  است  قادر  دخو  همتای  بی  کیفیت  در  مکان 

 و منظم را فضکککا در انسکککان رفتکارهکای و تجربیکات

 دیالکتیکی در را فضککا و مکان رلف .سککازد  متمرکز

 را محیط از انسککان تجربیات که دکنمی  تصککور پویا

 اسکت عاملی  تعلق حس  (.Seamon,2008) دسکازمی

 خصکوصکیات مکانی با به فضکا یک  تبدیل موجب که

این  .شکودمی خاص دافرا برای  ویژه رفتاری و حسکی

 یک از راحتی احسکاس موجب اینکه بر  عالوه حس

 برای هویکت بکه یکابی دسکککت بکاعکث ،گرددمی محیط

 دیککدگککاه از (.1384 ،)فکالحککت دشکککومکی نکیکزدافکرا

 حس بیان در  مرتبط مفاهیم  پدیدارشکناسکان مهمترین

 شکخصکیت و مکان تجربه دوسکتی، مکان واژه ،مکان

 غیر  هایمعنای ویژگی به مکان حس و  اسککت مکان

 نزدیک به معنایی که  اسکت مکان شکخصکیت یا مادی

 از تکعکلکق حکس (.Relph,1976) دارد مککککان روح

 دوسکتی مکان  نام به پدیدارشکناس سکوی جغرافیدانان

 و معمکاری در ککه (.Tuan,1974) شکککودمی تعبیر

 و  نواحی از  با تمایز ،کالبدی  قلمرو  طریق از  طراحی

 شکککککل ککالبکدی جکداسکککازی یکا اطراف فضکککاهکای

 فیلسکککوف هککایککدگر(. Carmona,2006) گیردمی

 ،مکان دایجا با که معمارددار داعتقا ،پدیدارشکککناس

 مواجهکه و معرض در ککه ددهک می بنکا بکه فرصکککتی

 اهداء انسککان به مکان  اگر .گیرد قرار انسککان مراوده

 آنگاه ،کند پیدا  تعلق حس آن نسککبت به او و دشککو

 آن بکه در نهکایکت و دسکککرکار خکاطر بکه را آن توانکد می

پاسخ   انسان  مکانیت  که  است  گونهاین  .جوید  تقرب

 را مکان  حس شکولتز  . (1390،)صکافیان دشکومی داده

 ککه ددانک می سکککاختکاری هکایبکا ارزش کلی ایپکدیکده

 دشومی  فضکا ممکن در  یابیجهت و ادراک  بسکتر در

 (.1382 ،شولتز )نوربرگ

 

 تعلق حس به گرایی تجربه درویکر-3-2

 درویکر  در تعلق حس مکاهیکت و دابعکا بررسکککی در

 ضکککروری انسکککانی نیکازهکای بکه توجکه ،گراییتجربکه

 روانشکناسکی حیطه در شکده انجام هایپژوهش  .اسکت

 آبراهکام مکدل قکابلیکت ،معمکاری هکایو نظریکه محیطی

 ،اسکت   معروف« انسکانی نیازهایهرم » به که را مازلو

 شککهری طراحی معماری و طراحی در اسککتفاده برای

 منظر از  .(1388  ،)دانشکرور اسکت داده  قراردتائی دمور

 نوعی از  برگرفته  حس تعلق ،انسکانی نیازهای تئوری

 یافتن به دنبال انسکان ،آن طی که  اسکت اجتماعی نیاز

 دپیونک  و محیط بکا ارتبکاط  جهکت در محکم پکای جکای

 حالی در .(  Lawson,2001) اسککت آن با  صککمیمانه

 عوامکل بررسکککی بکه بیشکککتر ،گراهکاتجربکه اکثر ککه
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 این حس گیریشککککککل در گککذارتککاثیر اجتمککاعی

 محیط نقش بککه محققین از تعککدادی ،انککدپرداختککه

 .اند داشکته  دتأکی  تعلق حس گیریدر شککل کالبدی

 ککهدکنک می تبیین مؤلفکه سککککه مککان برای هر ککانتر

 تصککورات و هافعالیت کالبدی،  هایویژگی شککامل

 ،حسکککی تجربه به انسکککان  .(Canter,1977) اسکککت

 نیاز  زندگی محیط به  نسکبت خاص معنوی عاطفی و

 نوعی  و  صکمیمی تعامل  طریق تجربیات از این .دارد

 ددار  سکککونت در آن که مکانی با پنداری ذات هم

 (.1384)فالحت، است تحقق قابل

 

 تعلق حس کننده دایجا عوامل-4-2

 دتکاکیک  بر وهالع وال و آلمتن نظیر محققین از برخی

 ارتبکاطکات و تالتعکام بکه ،مککان نقش اجتمکاعی روی

 مکان به تعلق و  اشککاره در مکان اجتماعی -فرهنگی

 بکه تعلق ای ازگونکه یعنی اجتمکاعی تعلق منظر از را

 انکدنموده تعبیر کننکدگکان( )اسکککتفکاده مردم خکاطر

(Altman et al,1992). مکحکقکقکیکن ،حککال ایکن بککا  

 عاملی عنوان به عناصککر کالبدی نقش  بر  نیز دیگری

 داشکککتکه و دتکاکیک  تعلق حس گیریشکککککل در مهم

 حس دفراینک  در را ککالبکدی دابعکا بکه ضکککرورت توجکه

 عوامککل اسککککاس این بر .داننککدضکککروری می تعلق

را  مککان تعلق بکه حس گیریشکککککل در تکاثیرگکذار

 تعلق: نمود تقسکککیم بنککدی دسکککتککه دو در توانمی

 ،فروزنکده  )جوان مککان بکه ککالبکدی تعلق اجتمکاعی و

 تعلق بررسکککی دنبکال بکه این پژوهش  (.1390 ،مطلبی

 در فضکای داخلی آن شککل دهنده عوامل و کالبدی

 از  برگرفته مکان به  کالبدی  تعلق. اسککت  مسکککونی

 از بخشکککی عنوان مکان به  کالبدی اجزاء و  عناصکککر

و  ریجر .اسکککت انسکککانی هویکت و شکککنکاخکت دفراینک 

 اسکاسکی و مهم نقش به دخو مطالعات در  الوارکاس

 دیا داریریشکه  عنوان به آن از  و کالبدی اشکاره  تعلق

 همراه بکه را محیط دفر ،اسککککاس این بر ککهدنمودنک 

به   ،تعلق معنای دهیشککککل در آن کالبدی  عناصکککر

 بر عالوه .(Riger et al 1981 ,) سکککرکاردمی خکاطر

 بررسکککی در دیگری گروه بکه همراه نیز تیلور آنهکا

 با  ،واحدهای همسایگی در  عمومی فضاهای از  دخو

  تعکامکل عنوان بکا آن از ،ککالبکدی عنکاصکککر بکه اشکککاره

 بکه ککالبکدی تعلق معکادل ککه دنمکایک می دککالبکدی یکا

 ضرورت  بر  پروشانسکی  ،این دو  از قبل  .است مکان

 آن نقش  و محیط انسانی در  کالبدی  عناصر  به توجه

 انسککان اشککاره فردی هویت  تداوم و گیریشکککل در

 تعلق حس نقش بر دتککأکیکک  بککا وی .اسککککت نموده

 ،مکانی  هویت از بخشکی عنوان به در محیط کالبدی

 اجتماعی  هویت  نهایتاً  فردی و  هویت  از  جزئی  راآن

)جوان  کنککدمی تبیین مختلف هککایمحیط در دافرا

 هکایپژوهش از بسکککیکاری .(1390 مطلبی، فروزنکده،

 و ککالبکدی فضکککای هکایمشکککخصکککه رابطک  اخیر نیز

 .انکد داده قرار دخو محور توجکه را جمعی تعکامالت

 ،محیط در هر که اسکت این  بر تحقیقات این  دیدگاه

 عمل فضکککایی هایسکککامان مثابه به کالبدی فضکککای

 اسکککت موثر ککاربران جمعی تعکامالت  بر ککه کنکدمی

حال آنکه در این پژوهش   (.1390  ،مقدم )دانشکککگر

ککالبکدی حس تعلق در  دبکه دنبکال بررسکککی رویکر

بدین منظور با بررسککی  فضککای داخلی خانه هسککتیم.

حس تعلق بکه دو دسکککتکه  دگکذار در ایجکاعوامکل تکاثیر

دسککته شککرایط فیزیکی موثر که شککامل   .1  رسککیده،

بصکککری دانطبککاق پککذیری و دیکک  ،انعطککاف پککذیری
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شکککامکل  دکنک دنبکال می ککهرا  ککه اهکدافی شکککود،می

که با است  قلمرو و ازدحام  فضای شخصی،  خلوت،

 ،سکطوح و عناصکر فضکاسکاز اسکتفاده از آرایش فضکاها،

 دمراتب و دی سکککلسکککله دمبلمان و چیدمان برای ایجا

گویی مناسکب به عنوان ابزار طراحی سکعی در پاسکخ

ها مسکائل مربوط به آسکایش در خانه  .2 به آنها دارد،

بو  دنبال تحقق اهدافی نظیر آسکایش حرارتی،که به 

عکدم انتقکال و عبور  ،نور منکاسکککب و رایحکه مطبوع،

هکا و کیفیکت منکاسکککب هوای داخلی اسکککت و بکا نوفکه

توجکه بکه مسکککائکل   بنکدی منکاسکککب،اسکککتفکاده از عکایق

 .. . مصککال  بومی و بهره گیری از نور طبیعی، اقلیمی،

 ارد.گویی به این دسته از نیازها دسعی در پاسخ

 

 پژوهش نظری چوب چهار -3

 در تعلق حس،شکککد بیکان تکاکنون آنچکه اسکککاس بر

 این .گیردمی شککککل مکان حس باالتر از سکککطحی

هککای کیفیککت نمککادهککا و و معککانی از ترکیبی حس

کمک  با طراحی در را آن توانمی که داخلی اسکت

 .سکککاخکت  فضکککای داخلی نمکایکان ککالبکدی عنکاصکککر

 از  تعلق حس ،شکد اشکاره  ادبیات نیز در که  همانگونه

 دیدگاه:  قرار گرفته اسککت  بررسککی دمور  دیدگاه دو

دیدگاه  در  .گراییتجربه دیدگاه و  شککناسککیپدیدار

 دوسککتی مکان  نام به تعلق حس از  ،شککناسککیپدیدار

 و عکاطفی ادراک بکا توام حسکککی ککه دشکککومی تعبیر

 این  ،پدیدارشکناسکان داعتقا به  .اسکت مکان در  لذت

 بککه محیط دفر روانی و روحی تعلق موجککب حس

 فرهنگی  -اجتماعی  مختلف  هایالیه  تاثیر  و  دشومی

 قرار  بررسی  دمور دفر درونی احساسات  بر محیط را

 .دهندمی
 

 
 )مأخذ: نگارندگان( - )حیاط و درون( هامعیارهای کالبدی حس تعلق در فضای داخل خانه -2 تصویر

 

 از یکی  ،گراییتجربه  دیدگاه اسکاس  بر کلی  به طور

 .اسککت  محیط آن دکالب ،سککازنده محیط مهم عوامل

 و« فیزیکیمتغیرهکای » در قکالکب خکانکه یکک دککالبک 

 در عامل  مهمترین  عنوان به  ،«آسککایشدعوامل ایجا»

 حس تعلق

 پدیدار رویکرد

 شناسان

عوامل کالبدی 

 حس تعلق

عوامل اجتماعی 

 حس تعلق

تعلق در کالبد فضانمود حس   

 فعالیت 

های ویژگی

 کالبدی  

 تصویر ذهنی

 انعطاف پذیری

شرایط 

 آسایشی

 انطباق پذیری

آرایش فضا:برای ایجاد حس خلوت و 

فضای شخصی و ازدحام و قلمرو 

 مناسب

قلمرو با رعایت سلسله مراتب ها به 

 کمک حیاط و قابلیت های دید

سطوح و عناصر فضا ساز:نظیر بافت و 

 تزیینات و عرصه بندی فضاها 

گیری از طبیعتتنوع فضایی و بهره  

مبلمان و چیدمان 

امکان استفاده از حداکثر نور طبیعی با 

استفاده از حیاط و موقعیت و اندازه 

 مناسب پنجره ها

 مصالح بومی

 اکوستیک مناسب

 عایق بندی جداره

طبیعت مناسب با اقلیماستفاده از   

 ضخامت مناسب دیوار ها

 

کیفیت هوای 

 داخلی

 تهویه مناسب

شرایط حرارتی 

 فضا

انتقال یا عبور 

 صوت

نورکیفیت   

 خلوت

 فضای شخصی

 قلمرو

 ازدحام

های طراحیابزار شاخصه معیار ویژگی  

متغیرها

ی 

 فیزیکی

پاسخگویی 

 اقلیمی

 تجربه رویکرد

 گرایان

 دید بصری
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 .شکککودمی  ارزیابی کالبدی  تعلق گیری حسشککککل

و   قلمرو فضکای شکخصکی،  خلوت، چون  هاییویژگی

هکای فیزیکی هسکککتنکدککه ازدحکام مربوط بکه متغیر

 مبلمکان و چیکدمکان، مصکککادیق آن آرایش فضکککاهکا،

و سککطوح و عناصککر   دپتانسککیل دی سککلسککله مراتب،

و شکرایط آسکایشکی در قالب مصکال   اسکتفضکاسکاز  

نور پردازی و عکایق  توجکه بکه مسکککائکل اقلیمی، بومی،

 عنوان تحت  هاویژگی این لذا .شککودظاهر می بندی

 دهنکدهشکککککل عوامکل جملکه ککالبکدی از هکایقکابلیکت

 مراد.  (1382  )آلتمن،  شوندمی  تعریف  کالبدی  تعلق

 درو ازدحام  فضکای شکخصکیمحرمیت، قلمرو و  از

به طور خالصکه،   شکهرسککککککازی، و معماری فضکای

 دارای که اسکت ایگونه به بککککه فضکا دادن  کالبککککد

 حریم. بکاشکککد معنکایی و ککالبکدی جنبکه دو از حریم

بککر   متمرکککز بیککشتر فککضایی  کالبککد حککوزه در داشتن

 و داد خواهند شککل را فضکا امنیت که اسکت اصکولی

 و حرمکت ککه اسکککت هکاییویژگی معنکایی حیطکه در

 بکه آورد بکه ارمغکان معمکاری فضکککای برای را ارزش

 نمودن  طی  .برسکد آرامش به آن در فرد که ایگونه

 مراتبی  سلسله  برطبق فضا هر به  ورود اجازه و فضاها

 سکککاکنین به آرامش را  نوعی که گیردمی  صکککورت

 بکه نیز خلوت .( 1393)گلشکککن، دهکدمی ارائکه خکانکه

از  شککککدن آزاد و غیر از خود کردن خکالی معنکای

 (. کلوین1388 )نصکککیری، اسککککت پیرامون محیط

 از دوری برای فرد ککه دانکدمی حفکاظی خلوت را

 کنکدمی ایجکاد خود دیگران اطراف قکدرت و نفوذ

 خلوت تعاریف، از برخی دیگر (. در 1382)آلتمن،

 معرفی نوعی فرآینکد، و متبکاین سکککطوح بکا مفهومی

مکرز  بکر نکظککارت فکرآیکنککد خکلکوت. اسککککت شککککده

 دیگران بکا" بکه نیکاز گکاه فرد. اسککککت دیگری/خود

 ."بودن دیگران از جکدا" بکه نیکاز گکاه دارد و "بودن

هکای فیزیکی موثر در این پژوهش بکه بررسکککی متغیر

کالبدی حس تعلق پرداخته   دبعدر جهت دستیابی به  

های سکککنتی و مدرن روابط در نمونه  .اسکککت شکککده

و سکککلسکککه   دهای دیپتانسکککیل  ،نورپردازی فضکککایی،

بررسککی قرار  داز حیاط تا درون خانه مور مراتب ها

 (.1)جدول  دگیرمی

 

 خانه های سنتی و معاصر شیراز -4

 پژوهش  شد، این  عنوان  نیز  این  از  پیش  که  همانگونه

 بر خانه محیط کالبدی عوامل نقش دنبال ارزیابی به

 این برای  .است ساکنین حس تعلق گیریشکل

منظور دو نمونه خانه سنتی و دو نمونه باغ ویالی 

مدرن در شهر شیراز انتخاب شده است. که عوامل 

 ذکر شده را در هر کدام بررسی خواهیم کرد. 

 

 سنتی شیراز هایخانه -1-4

سنتی، مواردی  های موردیبه منظور انتخاب نمونه

تفاوت در الگوی ها، از قبیل جامع بودن نمونه

طراحی )کشیده بودن حیاط مرکزی در یک نمونه  

گرا بودن دیگری(، موجود بودن اسناد و و مرکز

ها مورد مدارک میراثی و قابلیت دسترسی به آن

توجه بوده است. نمونه موردی اول خانه محتشم 

است که در بافت قدیم شیراز و نزدیک به ارگ  

ین خانه عبارتست های اویژگی   کریمخان قرار دارد.

ازحیاط مرکزی کشیده خانه که به ایجاد سلسله 

مراتب )قلمرو( فضایی کمک کرده و باعث  

نشین در نشین و زمستانگیری دو بخش تابستانشکل

الف(. حیاط مرکزی  -3خانه شده است )تصویر 
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گیری از خانه محتشم به شکل گودال باغچه با بهره

ت همچنین اصول اقلیمی منطقه شکل گرفته اس

های حیاط با استفاده از گیاهان بومی حوض و باغچه 

شیراز به ایجاد منظره بصری مناسب، تلطیف هوا، 

 - 3کند )تصویر دید و کنترل نور کمک میکنترل

ها و فضاها به سمت حیاط د(. پنجره همه اتاق 

مرکزی است که باعث ورود حداکثر میزان نور  

-اعات روز میکنترل شده در تمام فصول و تمام س

ج(. از دیگر ویژگی های حیاط  -3شود )تصویر 

های خصوصی و گیری عرصهتوان به شکلمی

 عمومی خانه اشاره کرد )خلوت و فضای شخصی(. 

 

 .نگارندگان(ماخذ: ) های جدیدخانه و سنتی هایخانه پژوهشی،های مورد کالبدی هایویژگی -1 جدول

 
 

 های کالبدی متغیر حس تعلق 

 بصری ددی انعطاف پذیری و انطباق پذیری   معیار 

 خلوت اهداف 

 )عرصه بندی(

 فضاای شایصای

)قرارگیری عرصکککه 

 خصوصی(

 قلمرو

 )سلسله مراتب(

  ازدحام

)بکیشککککتکریکن حکجکم 

عککبککور و مککرور و 

 مکث(

از ورودی و  ددیا 

 شاهنشین

هااااای اباااا ار

طاااراحااای و 

اج اهاای خااناه 

 سنتی

عککرصکککککه بککنککدی 

 اندرونی بیرونی 

)بکه دلیکل   نکامنکاسکککب

تکاسکککیسککککات  نبود

تهویکه و  -منکاسکککب

 دفع آب(

سکلسکله مراتب مناسکب 

بککککیککککن فضککککککای 

 -خصوصی)اندرونی(

 -نیمککه خصکککوصکککی 

عککمککومککی)حککیککاط و 

و قلمرو  آشکککرزخکانکه(

غککککککککککککیککککککککککککر 

 خصوصی)بیرونی(

در قککلککمککرو غککیککر 

)حیاط و   خصکوصکی 

 هشتی(

بکککه ددیککک  ورودی:

عکنککاصککککر بصککککری 

 -مصنوعی)تزیینات( 

 فیلتر دعبور از چن

بکه ددیک  شکککاهنشکککین:

فضکککککای نکککیکککمکککه 

خصککوصککی)حیاط و 

 طبیعت(

هاااای  رار ابااا 

طاااراحااای و 

اجاا ای خااانااه  

 مدرن 

تاسککیسککات مدرن و 

فککرم دامکککککان ایککجککا

مککعککمککاری خککالق 

عرصکککه دبکاعکت ایجکا

بکنککدی مکتکفککاوت بککا 

توجکه بکه نیکاز شکککده 

 )نسبتا خوب( است

معلق بین برونگرا و 

درون گرا)متناسککب 

 با نیاز امروزی(

به هم ریختن سککلسککله 

هککا و از بکیکن مکراتککب

رفتن جکایگکاه حیکاط 

 بین اعضای خانواده

 هکمککه جککای خککانککه

)تضکککعیف عرصکککه 

 خصوصی(

بکه ککل ددیک  ورودی:

 سککککککاخکککتکککمکککان

بککه  دپککذیککرایککی:دیکک 

حیاط و   -آشککرزخانه

گککاهککی عککرصکککککه 

 خصوصی 
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  -شاهنشین و جهت گیری پنجره های خانه، د -ورودی خانه، ج -پالن، ب -؛ الف(نگارندگانماخذ: ) خانه محتشم -3تصویر 

 گودال باغچه

 

شکیراز اسکت.  بافت قدیم در  دوم خانه عطروش دمور

بکاعکث  ککهمربع شکککککل اسکککت  خکانکهحیکاط مرکزی 

ی و مگیری عرصکککه عمومرکزیکت و شکککککل دایجکا

 -4) تصکویر   شکده اسکت دخصکوصکی در اطراف خو

)تصکککویر  در حیاط این خانه از تزیینات فراوان .ب(

 دها و حوض اسکتفاده شکده که مانن و باغچه الف( -4

اول در رسکککیکدن بکه اهکدافی نظیر کنترل نور و  دمور

 .. . و قلمرو و  تخلو دها و ایجاو دسکترسکی فضکا  ددی

 ،عکالوه بکر ایکن ککنککد.ایکفککا مکیسکککزایکی را هنکقکش بکک 

مصککککال  بومی و گودال بکاغچکه در  گرایی،درون

)تصکویر  دکنپاسکخگویی به مسکائل اقلیمی کمک می

 .ج(-4

 

 های معاصر شیرازخانه -2-4

هکای موردی مکدرن بکه عواملی نظیر در انتخکاب نمونکه

سککال سککاخت )به روز بودن طراحی(، فارغ بودن از 

هککای طراحی چککارچوبهککا و گزاریسکککیککاسککککت

دار بودن، توجه شکده اسکت. مورد شکهرداری و حیاط 

اول ویالی مسعودی است که در مسیر جاده سریدان 

و در نزدیکی شکیراز واقع شده است. این ویال امکان 

کنکد. دیکد منکاسککککب بکه منکاظر اطراف را فراهم می

سککاختمان این باغ ویال در انتهای زمین و حیاط، در 

ب( ککه  -5رار دارد )تصکککویر بخش جلوی خکانکه ق

سککککازی فضککککای خصکککوصکککی و عمومی در جکدا

عملکردهکای داخلی بکا ایجکاد اختالف ارتفکاع محقق 

الف(. موقعیت قرار گیری   -5شککده اسککت )تصککویر  

اسکککتخر خانه در قسکککمت پیلوت و قسکککمتی از زیر 

هکا برای سکککاختمکان اسکککت )چراککه اغلکب از حیکاط 

ین فضکای شکود(. همچنجانمایی اسکتخر اسکتفاده می

سکبز خانه تشککیل شکده از چمن و مصکال  از شکیشکه و 

ج(. این  -5فلزات و بتن اسکت )غیر بومی(  )تصکویر  

گیرد  قرار می خکانکه  در دسکککتکه خکانکه هکای برونگر

 های سنتی بررسی شده(. )برخالف خانه
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 حیاط -، جپالن -، بتزیینات خانه -؛ الفنگارندگان(ماخذ: ) عطروشخانه  -4تصویر 
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 -موقعیت ساختمان، ج -پالن، ب -؛ الف(caoiبر مبنای سایت  نگارندگانماخذ: ) مسعودیدنوی -ویالی مسعودی -5تصویر

 استخر و متریال
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در شکهر جدید صکدرا،  دوم ویالی آخر هفته، دمور

سککاختمان   .فته اسککتهبرای تعطیالت آخر  ایخانه

و  الف(  -6)تصکویر    جانمایی شکدهدر انتهای سکایت  

سککازی عرصککه خصککوصککی و عمومی به منظور جدا

 -6)تصککویر    اسککت  طبقه طراحی شککده دودر ویال  

از  اسکککت ککه یدر جلوی سکککاختمکان اسکککتخر .ب(

در   و دارد  دهای سکرتاسکری به آن دینشکیمن با پنجره

چوب و  از مصکال  مدرن نظیر بتن، این خانهسکاخت  

 .الف( -6)تصویر  استفلزات استفاده شده 

 

 
 الف 

 
 ب

 پالن -موقعیت ساختمان، ب -الف(؛ caoi)ماخذ: نگارندگان بر مبنای سایت  علی سوداگران -ویالی آخر هفته -6تصویر

 

 هامواد و روش -5

 اسککت تالشککی  خویش مایهبن در ،«فضککا نحو»  نظریه

 انسکانی جامعه بین  ،علی رابطه یک  سکاختن  در برقرار

 ،تعبیر یکک بکه (.Bafna,2003) معمکاریدککالبک  و

 فضکککای در حرکتی انسکککان و بصکککری  هکایویژگی

معماری و  فضککای دهندهشکککل که اسککت معماری

 اجتماعی روابط به  دهندهشکککل و  همزمان سککازنده

 مثابه به فضککا از  عبارتسککت که  اول نظریه پایه  .اسککت

 نگرش این از انسکککانی، فعکالیکت ذاتی خصکککیصکککه

به  فضککا  ،نگرش این مقابل در  .گیردمی  سککرچشککمه

 توضککی  برای .دارد قرار فعالیت برای  بسککتری عنوان

 فعالیت  و  فضا  نظریه  این  نگرش  در  گفت،  دبای  بیشتر

 بلکه  .نیسککتند متفاوت مسککتقل و ماهیت دو انسککانی

 متفاوت  جلوه ظهور  دو  که  دهستن  دواح  ماهیت  یک

 و فضککایی  بندیپیکره  ،نظریه دوم پایه .کنندمی پیدا

 انسکانی هایفعالیت به دهیشککل در آن  متمایز نقش

 ،فضکا  بندیپیکره  هایویژگی  ،ترسکاده بیان به  .اسکت

 و  پررنگ نقش فضکا، فیزیکی  هایویژگی مقابل در

انسککانی  هایفعالیت به دهیشکککل در  تریپراهمیت

 را فضککککا بنککدیپیکره(. Vaghaun, 2007) دارنککد

فضککا دانسککت  نحو روش به تحلیل  آغازگر توانمی

شکهری  ناحیه  پالن یا  سکاختمان پالن  روی بر غالباً که

  ،هکا تحلیکل و تجزیکه آغکاز نقطکه امکا .شکککودمی اعمکال

 کککه اسککککت )تکوپکولکوژی( شکککبککککه گکراف یککک

 فضککککاییبنکدی پیکره این از انتزاعی دههنک دنمکایش

 هکای پالنپیچیکدگی ،گراف شکککبککه این .اسککککت

  فضککاهای با آن  روابط در که را شککهری یا معماری

 خارج محاسکبات از  ،ندارد مسکتقیمی مجاورش تاثیر

 اجزای بین نسکککبکت بکه پیرایکهو بی خکالص و دکنک می

 ککه دشکککوبکاعکث می مسکککالکه این .انکدیشکککدمی طرح



 1398نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هفتم، شماره دهم، پاییز و زمستان                                           238

 

متمایزی  هایهندسککه دارای که مجاوری فضککاهای

 دمور  دخو هکایهشکککبکک  نقش بکه توجکه بکا ،هسکککتنکد

 همسکان ارزشکی دارای و بعضکاً  دگیرن قرار قضکاوت

حال از آنجا که جمیع   (.Bafna,2003)  گردند  تلقی

اهداف این نظریه ما را در رسکیدن به اهداف بررسکی 

 دکن کالبدی حس تعلق یاری می دشکککده پیرامون بع

مپ که برای نظریه نحو با اسکتفاده از نرم افزار دپث 

های معرفی شکده را بررسکی نمونه  فضکا طراحی شکده،

 خواهیم کرد.

هکای نرم افزار بکه ابتکدا بکه تحلیکل خروجی ادامکهدر 

و اجزای شککل   دبررسکی هر کدام با توجه به عملکر

گرفتکه در آن در دو نمونکه سکککنتی و مکدرن پرداختکه 

 5افزار حکداقکل برای هر نمونکه نرم شککککده اسککککت.

از کیفیکت  دهکا عبکارتنک این خروجی ،دهکدخروجی می

میزان  )دسکککترسکککی(، عمق فضککککایی تمرکز دیکد،

پتاسکککیل دیده شکککدن یک نقطه و  پراکندگی گذر،

که نخسککت به معرفی  از یک نقطه،  ددرجه بندی دی

هکا و سکککرس بکه فضکککاهکا در هر یکک از این خروجی

های مطرح شککده تحلیل چگونگی رسککیدن به هدف

ازدحام و   ،قلمرو ،فضکای شکخصکی  خلوت،که شکامل 

 پردازیم.می ،استبصری ددی

 

 سنتی محتشم خانه-الف
 معرفی فضاها -)دسترسی(عمق فضایی -2جدول 

 فضاها خروجی

 

حوض جلوی عمارت، بخش منتهی به شکاهنشکین و گوشکه های شکمالی حیاط  اطراف    

 پتانسیل()بیشترین 

 حیاط و بخشی از شاهنشین    

 های نیمه خصوصی اطراف شاهنشین، هشتی و اتاق جانبی اتاق    

 های خصوصی شرق حیاطاتاق    

 اتاق گوشه و اتاق جانبی داالن )کمترین پتانسیل(    

 

 معرفی فضاها -ورودی(از ) یداز بیروندرجه بندی د -3جدول 

 فضاها خروجی

 

 حوض آب، باغچه و بخشی از شاهنشین)بیشترین پتانسیل(    

های جانبی و هشکککتی بخش عمده حیاط، شکککاهنشکککین و اتاق    

 ورودی 

 اتاق جانبی داالن، اتاق جانبی هشتی و پستو   

 های خصوصی شرق حیاطدو اتاق    

 اتاق شمالی اتاق گوشه   

 اتاق گوشه)کمترین پتانسیل(    
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 معرفی فضاها -شاهنشین(از ) از درون  ددرجه بندی دی -4جدول 

 فضاها خروجی

 

 )بیشترین پتانسیل( هاحوض آب، باغچه و ورودی     

نشکین، هشکتی ورودی و های جانبی شکاهبخشکی از حیاط، بخش اعظم اتاق    

 اتاق جانبی، پستو

 اتاق جاتبی داالن   

 های خصوصی ضلع شرقی اتاق   

 )کمترین پتانسیل( اتاق گوشه    

 

 فضاها معرفی -تمرکز دید-5 جدول

 فضاها خروجی

 

)بیشکترین   نشکینشکاهنشکین و حوض جلوی عمارت، بخش منتهی به شکاه    

 پتانسیل(

 نشینحیاط و بخش شمالی شاه    

 بخشی از حیاط    

 اطراف باغچه    

 )کمترین پتانسیل( هاتمامی اتاق    
 

 

 فضاها معرفی -در فضا پراکندگی تردد -6 جدول

 فضاها خروجی

 

 )بیشترین پتانسیل( داالن  ابتدای    

 داالن ورودی، اتاق جانبی داالن    

نشککین و فضککای اطراف فضککای جلوی ورودی و فضککای منتهی به شککاه    

 هاباغچه

 سایر فضاها    
 

 

چهار باتوجه به توضیحات باال به شناخت و بررسی 

فضای شخصی و ازدحام  قلمرو، عامل خلوت،

 پرداخته شده است. 
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 بررسی عوامل و اجزای حس تعلق -7 جدول

 خانه محتشم 

 معیارها 

  دمور 

بررسی  

 شده

 بیشترن پتانسیل اج ای کمک کننده
کمترین  

 پتانسیل 
 اب ار طراحی 

 خلوت
  و 2 جدول 

5 

 و  )حیاط  واسط عناصر 

 ها( داالن

ه فضاهای جنوب  یکل

باالتر  شرقی و با درجه 

از نظر دسترسی اتاق  

 گوشه

شاهنشین و  

حیاط و حوض  

 جلوی آن 

  عرصه بندی)ارتباط

  توسط   عرصه دو

 حیاط( 

 2 جدول  قلمرو 

  گذر از فضاهای واسط

  ورودی، داالن )ورودی،

 و  داالن   حیاط، هشتی، 

 واسط(  اتاق

 گوشه  اتاق
حیاط و حوض  

 جلوی شاهنشین 

فضایی و سلسله  دتعد

فضای   د )تعدا مراتب 

 عبوری( 

 ازدحام 
  و 2جدول 

6 

کمترین سلسله مراتب و  

 بیشرین گذر و مکث 

داالن و   و ورودی 

  که  حیاط  از فضایی 

 شاهنشین  به منتهی 

 ها اتاق
فضایی بر   چیدمان

 اساس سلسله مراتب 

 فضای شیصی 

  سلسله

  و مراتب 

 ازدحام 

 و  بیشتر  مراتب سلسله

 کمتری   ازدحام
 گوشه  اتاق

  حوض   و حیاط

 شاهنشین  جلوی 

  دتعد  و چیدمان

فضا)نظارت غیر  

 مستقیم از اتاق واسط(

دی
د

ی 
صر

ب
 

از   ددی

 ورودی 
 3جدول 

به کمک   دکنترل دی

حیاط و عناصر حوض و  

 درختان 

-شاه فضای  و  حوض

 نشین 
 اتاق گوشه 

طبیعت   از گیری بهره

 و تزیینات 

از   ددی

 شاهنشین 
 4جدول 

  کمک  به  ددی کنترل 

  و حوض  عناصر  و حیاط

 درختان 

حوض و ورودی و  

 هاباغچه
 اتاق گوشه 

طبیعت  از  گیری  بهره

 و تزیینات 

 

 خانه عطروش-ب

 

 فضاها معرفی -)دسترسی(مق فضاییع -8جدول 
 فضاها خروجی

 

 گوشه حیاط سمت ورودی به ساختمان)بیشترین پتانسیل(    

 بخشی از حیاط     

 نشینها و شاههای دیگر حیاط و باغچهبخش    

 اطراف حوض، داالن ورودی، ایوان، هشتی     

 اتاق کنار داالن، اتاق خواب   

 پستو)کمترین پتانسیل(    
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 فضاها معرفی -ورودی(از  ) بیرون ازددی بندیدرجه  -9 جدول

 فضاها خروجی

 

 کتیبه کاشی کاری و بخشی از هشتی)بیشترین پتاسیل( 2    

 حیاط، ایوان کنار ورودی، هشتی و اتاق کنار داالن و بخشی از اتاق مهمان    

 ها و اتاق خوابنشین و سایر ایوانشاه   

 های جلوی ایوان)کمترین پتانسیل(کنار ستون    

 

 فضاها معرفی -نشین(شاهاز ) درون  از ددی بندی درجه-10 جدول

 فضاها خروجی

 

 هکاشکککونکد و بخشکککی از بکاغچکههکایی ککه از ورودی هم دیکده می حوض و کتیبکه    

 )بیشترین پتانسیل( 

 اتاق کنار داالن -ایوان -هشتی  -داالن –حیاط و ایوان   

 )کمترین پتانسیل( اتاق خواب و پستو    

 

 فضاها معرفی -تمرکز دید -11جدول 

 فضاها خروجی

 

 )بیشترین پتانسیل( هابخش اعظم حیاط و کتیبه    

 بخشی از حیاط در نزدیکی ساختمان    

 شاهنشین و ایوان    

 داالن، هشتی، اتاق کنار داالن    

 )کمترین پتانسیل( پستو و اتاق خواب    

 

 فضاها معرفی  -فضاتردد در پراکندگی -12 جدول

 فضاها خروجی

 

 )بیشترین پتانسیل( داالن  ابتدای    

 هشتی، ایوان، شاهنشین و بخش اعظم حیاط   

 سایر فضاها    

 

   4باتوجه به توضککیحات باال به شککناخت و بررسککی  

فضکککای شکککخصکککی و ازدحام   قلمرو، عامل خلوت،

 پرداخته شده است.
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 تعلق حس اجزای  و عوامل بررسی -13 جدول

 خانه عطروش 

  دمور  معیارها 

بررسی  

 شده

کمترین   بیشترن پتانسیل اج ای کمک کننده

 پتانسیل 

 اب ار طراحی 

  8جدول  خلوت

 11و

 و  )حیاط  واسط عناصر 

 ها( داالن

  آن از  دبع و پستو

 خواب   اتاق

عرصه بندی)ارتباط دو  حیاط 

 عرصه ایوان( 

  گذر از فضاهای واسط 8 جدول  قلمرو 

  ،ورودی  داالن )ورودی،

 (   شاهنشین و ایوان حیاط، 

حیاط در کنار   پستو  اتاق

ورودی 

 ساختمان 

فضایی و سلسله  دتعد

فضای   دمراتب)تعدا 

 عبوری( 

  8  جدول  ازدحام 

 12و

  و مراتب سلسله  کمترین

 مکث  و گذر بیشرین 

  و داالن  و ورودی 

  که  حیاط  از فضایی 

 آبنما دور  که

فضایی بر اساس  چیدمان ها اتاق

 سلسله مراتب 

  سلسله فضای شیصی 

  و مراتب 

 ازدحام 

 و  بیشتر  مراتب سلسله

 کمتری   ازدحام

)اطراف    حیاط پستو  اتاق

 حوض( 

  فضادتعد  و چیدمان

)نظارت از طریق بازشو 

 و غیر مستقیم( 

دی
د

ی 
صر

ب
 

از  ددی

 ورودی 

به کمک حیاط  دکنترل دی 9 جدول 

 ها و عناصر حوض و کتیبه

  های کتیبه  حوض

 روبرو

طبیعت و  از گیری بهره پستو اتاق 

 تزیینات 

از  ددی

 شاهنشین 

  کمک  به  ددی کنترل  10جدول 

  و حوض  عناصر  و حیاط

 درختان 

حوض و ورودی و  

 ها کتیبه

طبیعت و  از گیری بهره اتاق پستو 

 تزیینات 

 

 ویالی مسعودی -های معاصر:الفخانه-2
 

 فضاها معرفی -)دسترسی(فضایی عمق  -14 جدول

 فضاها خروجی

 

 )بیشترین پتانسیل(   حیاط جلوی دسترسی به ساختمان    

 ورودی اصلی ویال    

 مسیر عبوری     

 اطراف باغچه و جلوی آشرزخانه    

 هااتاق بقیه پذیرایی و اتاق    

 )کمترین پتانسیل( سرویس    
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 فضاها معرفی - )از ورودی( از بیرون  ددی-15 جدول

 فضاها خروجی

 

 انتهکای بکاغ و ویال، بکاغچکه، بخشکککی از اسکککتخر    

 )بیشترین پتانسیل(

 بقیه حیاط، ورودی ساختمان، جلوی آشرزخانه   

 هاپذیرایی، اتاق   

 )کمترین پتانسیل( سرویس    

 

 فضاها معرفی -)از شاهنشین( از درون  ددی-16 جدول

 فضاها خروجی

 

 )بیشترین پتانسیل( آشرزخانهاستخر و بخشی از     

 ها و آشرزخانهحیاط، باغچه    

 هاراه پله   

 های خواب و سرویساتاق   

 )کمترین پتانسیل( بخشی از یک اتاق    

 

 فضاها معرفی -تمرکز دید -17 جدول

 فضاها خروجی

 

 )بیشترین پتانسیل( ها( و استخرحیاط )باغچه    

 بخش انتهایی حیاط    

 ایوان ها    

 دسترسی به طبقات    

 جلوی آشرزخانه    

 )کمترین پتانسیل( هاتمامی اتاق    

 

 فضاها معرفی  -در فضا پراکندگی تردد-18 جدول

 فضاها خروجی

 

)بیشکککترین  جلوی ورودی بککاغ و جلوی اسکککتخر   

 پتانسیل(

 ها و حیاط جلوی استخرمسیر عبوری بین باغچه    

 اطراف باغچه و ایوان جلوی پذیرایی     

 سایر فضاها    
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 تعلق حس اجزای  و عوامل بررسی -19 جدول

 ویالی مسعودی 

 معیارها 
  د مور 

 شده بررسی
 اج ای کمک کننده

ن یبیشتر

 پتانسیل 
 اب ار طراحی  پتانسیل  کمترین

 17و14 جدول  خلوت
پذیرایی و ) واسط عناصر 

 راهرو( 

سرویس و  

اتاق های  

 خواب 

  جلوی   حیاط

  به دسترسی 

 استخر  و ساختمان 

)ارتباط   عرصه بندی 

 دو عرصه پذیرایی( 

 14 جدول  قلمرو 

  گذر از فضاهای واسط

  پذیرایی، حیاط، )ورودی،

 راهروی کنار آشرزخانه(

 سرویس 

  جلوی   حیاط

  به دسترسی 

 ساختمان 

سلسله فضایی و   دتعد

فضای   د )تعدا مراتب 

 عبوری( 

 17و14جدول  ازدحام 
  و مراتب سلسله  کمترین

 مکث  و گذر بیشرین 

جلوی  

ورودی و 

 جلوی استخر 

 ها و سرویس اتاق
فضایی بر   چیدمان

 اساس سلسله مراتب 

 فضای شیصی 
  مراتب سلسله

 ازدحام  و

 و  بیشتر  مراتب سلسله

 کمتری   ازدحام
 اتاق خواب 

ها و  حیاط و ورودی 

 استخر 

  فضادتعد  و چیدمان

)نظارت از طریق  

 بازشو و مستقیم( 

دی
د

ی 
صر

ب
 

از   ددی

 ورودی 
 15 جدول 

مستقیم به ویال و استخر   ددی

به دلیل کوتاهی فضای 

 سبز)چمن( 

  انتهای باغ،

باغچه و  

بخشی از  

 استخر 

 سرویس 

طبیعت  از  گیری  بهره

و استخر و استفاده از  

فرم برون گرا در  

 ساختمان 

از   ددی

 شاهنشین 
 16جدول 

مستقیم به استخر و   ددی

 فضای خدمات)آشرزخانه( 

استخر و  

بخشی از  

 آشرزخانه 

یکی از اتاق خواب  

 ها

طبیعت  از  گیری  بهره

 و استخر 

 

 ویالی آخر هفته ب:
 فضاها معرفی -)دسترسی(فضایی عمق  -20 جدول

 فضاها خروجی

 

 )بیشترین پتانسیل( ورودی ساختمان    

 حیاط و بخشی از استخر    

 بخشی از پذیرایی و استخر    

 ها و آشرزخانه و غذاخوری اتاق    

 )کمترین پتانسیل( سرویس    

                                                               

 فضاها معرفی -)از ورودی(  از بیرون  ددی -21 جدول

 فضاها خروجی

 

 باغچه، استخر، ویال، پذیرایی)بیشترین پتانسیل(حیاط،     

 بخشی از پذیرایی     

 آشرزخانه، غذاخوری و سرویس)کمترین پتانسیل(   
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 فضاها معرفی -نشین()از شاه از درون  ددی -22 جدول

 فضاها خروجی

 

 )بیشترین پتانسیل(   ورودی، باغ، استخر، غذاخوری و آشرزخانه    

 )کمترین پتانسیل( سرویس و بخش غربی باغ    

 

 فضاها معرفی -تمرکز دید -23 جدول

 فضاها خروجی

 

 حیاط، باغچه و استخر)بیشترین پتانسیل(    

 قسمتی از حیاط در نزدیکی ویال    

 بخشی از پذیرایی و غذاخوری     

 پذیرایی و راهرو به سمت آشرزخانه و سرویس    

 )کمترین پتانسیل( آشرزخانه و سرویس    

 

 فضاها معرفی  -در فضا پراکندگی تردد-24 جدول

 فضاها خروجی

 

 استخر)بیشترین پتانسیل( ورودی باغ،   

 استخر    

 استخر و ورودی ویال    

 سایر فضاها    

 

 تعلق حس اجزای  و عوامل بررسی -25 جدول

 ویالی آخر هفته

بررسی  دمور  معیارها 

 شده

کمترین   بیشترن پتانسیل اج ای کمک کننده

 پتانسیل 

 اب ار طراحی 

حیاط   ورودی، سرویس    واسط عناصر  23و20 جدول  خلوت

 و استخر 

)ارتباط   عرصه بندی 

 دو عرصه پذیرایی( 

گذر از فضاهای   20 جدول  قلمرو 

 ورودی ویال، واسط)حیاط، 

 ( پذیرایی و راهرو

فضایی و سلسله  دتعد ورودی  سرویس 

فضای   دمراتب)تعدا 

 عبوری( 

  و مراتب سلسله  کمترین 24و20جدول  ازدحام 

 مکث  و گذر بیشرین 

حیاط و   ورودی،

 استخر 

فضایی بر   چیدمان سرویس 

 اساس سلسله مراتب 

  و مراتب سلسله فضای شیصی 

 ازدحام 

 و  بیشتر  مراتب سلسله

 کمتری   ازدحام

حیاط و   سرویس 

ورودی ها و  

 استخر 

  دتعد  و چیدمان

فضا)نظارت از طریق  

 بازشو و مستقیم( 
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دی
 د

ی 
صر

ب
 

از   ددی

 ورودی 

مستقیم به ویال و استخر  ددی   21جدول 

به دلیل کوتاهی فضای 

 سبز)چمن( 

باغچه   انتهای باغ،

  استخر، و 

 پذیرایی 

  آشرزهانه،

ناهارخوری و 

 سرویس 

طبیعت  از  گیری  بهره

ستخر و استفاده از  او 

 فرم برون گرا  

از   ددی

 شاهنشین 

مستقیم به استخر و ددی 22جدول 

 فضای خدمات)آشرزخانه( 

  ، استخر

  ،آشرزخانه

  ،غذاخوری 

 و باغ ورودی 

رویس و  س

 بخش غربی باغ 

طبیعت  از  گیری  بهره

 و استخر 

 

 هادر نتایج و یافتهبحث  -6

ها در تمام پروژه  سکعی شکده  دکه مشکاهده شک همانطور

را در این  امکا میزان موفق  رعکایکت شکککود.معیکارهکا 

های در با توجه به معیار .بخش بررسکی خواهیم کرد

 دتحلیل نحوه عملکر  ،هاوجینظر گرفته شککده و خر

کامال بر اسکاس اطالعات و ارقام  ،موردیهای  نمونه

ارائکه شکککده توسکککط نرم افزار برای مقکایسکککه بهتر و 

تر در یکک جکدول و پس از آن در نمودار شکککفکاف

گیری بکدون توجکه بکه هکا و نتیجکهتحلیکل .قرار گرفتنکد

نام نمونه موردی صککورت گرفت تا کمترین تاثیری 

کمک در این قسکمت به  کار نداشکته باشکندددر رون

نرم افزار درصکدهای بیشکترین و کمترین پتانسکیل که 

را  ددر بخش قبکل برای هر قسکککمکت معرفی شکککدنک 

 (26)جدولکنیم.استخراج کرده و با هم مقایسه می
 

   میزان تاثیر هر یک از عوامل -26 جدول

از   ددی ازدحام  فضای شیصی  قلمرو  خلوت ها نمونه

 ورودی 

از   ددی

 شاهنشین 
Max

% 
Min

% 
Max

% 
Min

% 
Max

% 
Min

% 
Max

% 
Min

% 
Max

% 
Min

% 
Max

% 
Min

% 

ی
سنت

 

خانه 

 محتشم
8/59 4/14 7/44 2/17 29 3/11 1/34 1/1 5/34 1/14 6/42 4/25 

خانه 

عطرو

 ش

7/42 1/13 3/49 9/16 3/28 1/9 3/48 3/1 7/31 2/15 40 1/21 
ن
در

م
 

ویالی 

مسعود

 ی

21 5/3 5/38 1/16 4/54 9/31 7/54 1/2 1/41 22 6/58 2/29 

ویالی 

آخر 

 هفته

1/23 1/2 5/37 9/15 58 6/29 9/56 8/2 3/88 4/53 5/41 4/26 
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 بیشینه متغیرها -7تصویر

 

 
  کمینه متغیرها -8تصویر

 

 گیرینتیجه  -7

 جدول  جیصورت گرفته و نتا  یهایتوجه به بررسبا 

ها پارامتر قیاصکل محاسکبه دقحباال که   و نمودارهای

 اسکککتدر موضکککوع  رگکذاریو تکاث دو عوامکل متعکد

 )سککلسککله مراتب(  چون خلوت و قلمرو  ییهایژگیو

واسککط  یفضککاها  دوجو لیدلهب  یسککنت یهادر خانه

و حضکککور در جمع  تیبه محرم  ژهیو توجه و دمتعد

 یهانسبت به خانه  یباالتر  یفیک درجهبا    یخانوادگ

 یچون فضکا  ییهایژگیو  .داشکته اسکت دمعاصکر وجو

 یشخص  میبه حر  شیاز پ  شیتوجه ب  لیدلهب  یشخص

 ،و تغییر در سبک زندگی   یکار خانگ  طیو مح  دافرا

 یح یو تفر  یعموم یاحضککور فضککاه لیدلهازدحام ب

از   دید  ،یدسککترسکک  میمسککتق  ریاسککتخر در مسکک  دمانن

دلیل باز بودن و عدم محرمیت مناسکککب با هب  یورود

های معاصکر پوشکش گیاهی و فضکاهای فیلتر در خانه

نشکین از شکاه دویژگی دی  .دارای ارزش بیشکتری اسکت

بکا انکدک تغییراتی در کیفیکت در هر دو بکه چشکککم 

بصککری هر   ددیو دلیل آن تمایل دائمی به  دخورمی

در فضکککاهکای نشکککیمن عمومی تر و زیبکاتر چکه فرا 

 .نگردیده اسکت  ات زیادیاسکت که دسکتخوش تغییر

0

20

40

60

80

100

خانه محتشم خانه عطروش ویالی مسعودی ویالی آخر هفته

خلوت قلمرو فضایی شخصی ازدحام دید از ورودی دید از شاهنشین

0

10

20

30

40

50

60

خانه محتشم خانه عطروش ویالی مسعودی ویالی آخر هفته

خلوت قلمرو فضای شخصی ازدحام دید از ورودی دید از شاهنشین
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بکا توجکه بکه نتکایج  طور کلی می توان نتیجکه گرفکتهبک 

بکا بکاالتر بردن میزان  افزاراسکککتخراج شککککده از نرم

بکا  از ورودی دکنترل دیک  ککاهش ازدحکام، ،خلوت

فعلی در متغیر   دحفظ رون وهای سککنتی الهام از خانه

طراحی   نشین دراز شاه  دقلمرو و دی  فضای شخصی،

هکا را هر چکه بیشکککتر بکه سکککبکک مکدرن آن هکایخکانکه

ت و ی زندگی انسکککان ایرانی و افزایش سکککط  رضکککا

.کردتعلق او نزدیک 

 نوشتپی
1. Space Syntax 

 
 منابع

 دانشگاه انتشارات . نمازیان علی ترجمه .ازدحام و  قلمرو شخصی، فضای  ،خلوت ،اجتماعی رفتار و محیط .1382 .ایروین ،آلتمن-

 .بهشتیدشهی

 .تهران :تهران دانشگاه انتشارات .زاده امین بهناز و بحرینی حسیندسی  ترجمه .منظر زبان  .1384. آ ،اسریرن-

 . 6-4 .پائیز .ششم شماره .معمار .مکان تا کاربریاز  .1378 .کامران ،نادری افشار-

 .تهران .شهر آرمان .سوم دجل .(مکان تا فضا ز) 3 سازی شهر در  هااندیشه سیر .1390.جهانشاه ،پاکزاد-

 .پایدار معماریدرویکر با مرتبهدبلن هایساختمان در محیطی روانشناسی دانش جایگاه. 1388. دیگران و  سیدعبدالهادی ،دانشرور-

 . 38  - 29 .زمستان و پائیز .پنجم شماره .سوم سال .شهر هویت نشریه

 نشریه .ساخت انسان محیط در طبیعت درک از  متاثر کالبدی محیط پذیری اجتماع تحلیل .1390 .دیگران و گلر  ،مقدم دانشگر-

 .38 - 27 .بهار .45 شماره .زیبا هنرهای

 .د، تهرانرش انتشارات .اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش عملی و نظری مبانی .1380.علی ،دالور-

  .شهری  مدیریت  ، تهران  شهر:  موردی  مطالعه  مکان   به  تعلق  حس   میزان  در  شهر  مقیاس  نقش  تحلیل  و  بررسی  .1389  .بهرام  ،سرمست-

 .146  - 133 .زمستان و پائیز .ششم و بیست شماره

 و علوم نشریه .طبیعت به  دوباره رویکردی با دبلن هایساختمان در سبز فضای .1386 محمد حسین. ،محتشمی و علی ،شرقی-

 . 71- 57 .چهارم شماره .نهم دوره .،زیست محیط تکنولوژی

 جغرافیایی  نامه  فصل  .سنندج  شهر:  موردی  مطالعهدسر  اقلیم  با  همساز  سنتی  معماری  بررسی  .1389  .مهناز  ،کرمی  خدا  و  دمجی  ،شمس-

 . 114 - 91 .10 شماره .محیط آمایش

 فلسفی  هایشپژوه  نشریه  .معماری  هنر  با  مکان  نسبت هرمنوتیک    -شناختی  پدیدار  بررسی  .1390  .دیگران  و  دجوادمحم  ،صافیان-

 . 129 -93 .تابستان و بهار .هشتم شماره .تبریز دانشگاه

 .تهران اول چاپ .اشراقی -صفار .کاربردی آمار و احتماالت تئوری .1389. بابک ،تبریزی محمدرضا حاجی و  اکبر ،تبریز عالم-

 . 66 - 57.  تابستان .22 شماره .زیبا هنرهای نشریه .مسجد مکان حس در کالبدی طرح نقش  .1384 .صادقدمحم ،فالحت-

 .هشتم  شماره  .شهر  هویت  مجله  .آن  دهنده  تشکیل  عوامل  و   مکان  به  تعلق  حس  مفهوم  .1390  .علی  ،فروزنده  جوان  و  قاسم  ،مطلبی-

 . 37 -  27 .وتابستان بهار

 تهران. .اول چاپ .جهان جان نشر .برازجانی نوروز  ویدا ترجمه .مکان و معنا معماری .1382 .کریستین ،شولتز نوربرگ-

 .تهران .آگه انتشارات .احمدی یار امیردمحمو ترجمه .تمثیلی معماری سوی به سکونت مفهوم .1384 .کریستین شولتز، نوربرگ-

 علمی  فصلنامه  .ایرانی  باغ  منظر  الگوی  در  شفابخش  مناظر  های  شاخصه  بازتاب  چگونگی  .1391  حسین.  ،سلطانزاده  و  ریحانه  ،نیلی  -

 .2 شماره. نهم سال .نظر شهرسازی و معماری هنر پژوهشی مرکز پژوهشی
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Abstract 

The houses are the nearest spaces related to human. The changes in Iranian lifestyle have 

resulted in a change in modern houses architecture. Iranian traditional houses sound to have 

the characteristics which can keep alive the sense of place in people and transfer the space soul 

from the past days to the present. This vital point can be the main part of vernacular design 

solutions for villas in Iran.  therefore the following questions arise: what are the components 

that create sense of belonging in Iranian houses? And which one of those needs to be recreated 

or rethought and which one preserved? 

Research method in this project was practical and due to it’s hybrid nature, included both 

library methods with a focus on analysis of sense of belonging and case studies through 

observation of traditional houses, Atrvash and Mohtasham in Shiraz as well as Masudi and 

Akhar-e Hafte villa. Then, the analysis through computer simulation (Depth Map) was 

examined in order to study spatial arrangements in both modern and traditional modes and 

compare the collected data and obtain vernacular methods to design modern villas. The pros 

and cons of each sample in achieving the influencing factors of sense of place were identified 

and the influencing physical factors of sense of place were extracted using logical reasoning 

which led to two physical characteristics of IEQ (flexibility) and comfort.  

 analysis of simulations on samples demonstrated the elements such as entrance corridors and 

corridors leading to rooms and vestibule have been removed in modern houses which has 

caused deficiency of spaces in creating spatial hierarchy and privacy. On the other hand, the 

places like private rooms that were not often personal have been reintroduced in modern 

houses that has increased the respect to   the privacy of family members and has created a 

place for working at home. 

Finally, it can be mentioned that Iranian house architecture can raise the level of sense of place 

for inhabitants by using the model of traditional houses and recreating central courtyard, 

vestibule and increasing efficient intermediate spaces. 
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