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نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

مقاله پژوهشی
بررسی مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمهباز خصوصی از نظر ساکنین (نمونه موردی:
آپارتمانهای مسکونی شهر سبزوار)
۲

محمدرضا کفاش زاده ، *۱لیال صبری

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -۲دانشجوی کارشناسی ارشد ،معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(دریافت ،۱۳۹۹/۰۹/۰۲ :پذیرش)۱۴۰۰/۰۴/۲۵ :
چکیده
در سالهای اخیر ،افزایش جمعیت شهرنشین ،سیر صعودی قیمت مسکن و تبدیل آن به کاالیی اقتصادی و نیز تغییر الگوی
ساخت از سنتی به مدرن موجب تقلیل کیفیت و مساحت فضاهای نیمهباز نسبت به گذشته شده است .این امر که باعث به
خطر افتادن امنیت روانی ،سالمت و کیفیت زندگی شهروندان میشود ،در شهرستان سبزوار نیز مشاهده میشود .بنابراین
به دلیل اهمیت ریشهیابی مشکالت و شناخت وضع موجود فضاهای نیمهباز ،هدف این پژوهش بررسی مطلوبیت کارکرد
این فضاها بوده و در پی پاسخ به این سوال است که کارکرد بالکن به عنوان فضای نیمهباز ،تحت تاثیــر چه عواملی
اســت؟ و میزان مطلوبیت و اهمیت هر یک از این عوامل چقدر است؟ با توجه به پیشینه نظری ،چهار مولفه کالبدی،
اجتماعی ،عملکردی ،ادراکی و معیار های هر کدام برای بررسی رابطه انسان و فضای نیمه باز استخراج گردید و برای
بررسی آنها ،بالکن به عنوان فضای نیمهباز خصوصی مورد بررسی قرار گرفت .روش این تحقیق کیفی و رویههای آن
مطالعه اسنادی ،مشاهده میدانی و تکمیل پرسشنامه است .برای مطالعه موردی ۵۰ ،پرسشنامه به صورت هدفمند بین
ساکنین آپارتمانهای مسکونی بالکندار شهر سبزوار توزیع شد و با تحلیل دادهها (با استفاده از نرم افزار  )SPSS.26این
نتیجه به دست آمد که بالکنها بیشتر برای خشککردن لباس و پرورش و نگهداری گیاه مورد استفاده قرار میگیرند .مولفه
کالبدی ،ادراکی ،عملکردی و اجتماعی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین میزان مطلوبیت هستند که در این میان مولفه
عملکردی دارای بیشترین و مولفه اجتماعی دارای کمترین اهمیت از نظر ساکنین است .معیار ایمنی و امنیت از مطلوبیت
بیشتر و امکان تعامل با افراد خانواده و افراد در فضای عمومی از مطلوبیت کمتری در بین معیارها برخوردارند .اختالف
میزان مطلوبیت و اهمیت هر معیار از نظر ساکنین که بیشترین آن در معیارهای تعامل با افراد خانواده و انعطافپذیری
مشاهده شد ،بیانکننده عدم پاسخگویی مناسب این فضا به نیازهای مذکور و لزوم توجه طراحان به کاستیهای موجود و
رفع آنها است.
کلمات کلیدی  :فضای نیمه باز ،بالکن،آپارتمان مسکونی ،رابطه انسان و محیط

Email: m.kaffashzade@ut.ac.ir

 -1مقدمه

در پی تغییرات ایجاد شـده در دوره مدرن ،آشـنایی با فنون سـاخت جدید ،تغییر رابطه طراحان و سـاکنین ،افزایش جمعیت
شـهرها در پی انقالب صـنعتی و نیاز به مسـکن ،ارااه الگوهای جدید سـاخت و کاهش توجه به نیازهای سـاکنین ،کمیت بر
کیفیت ارجحیت پیدا کرد و بسـیاری از ارزشها و کیفیتها به دسـت فراموشـی سـهرده شـد .در داخل کشـور نیز به دلیل
افزایش جمعیت شــهرها و به تبع آن باالرفتن قیمت مســکن ،ورود تکنولو ی و الگوی ســاخت جدید و کمتر بودن ارزش
اقتصـادی فضـاهای نیمهباز نسـبت به فضـاهای بسـته ،شـکافی میان معماری گنی گذشـته و معماری نوپا ایجاد شـد که نتیجه
آن جابهجا شدن ایوان و بالکن ،کاهش توجه به فضاهای نیمهباز ،کیفیت موجود در آنها و ارتباط انسان با طبیعت و تقلیل
ویژگیهای سکونتی و معنایی به کارکردهای عمدتا خدماتی شد که این امر باعث به خطر افتادن سالمت و کیفیت زندگی
شــهروندان میشــود .روند مذکور از تهران آگاز و به مرور در شــهرســتانها مشــاهده شــد .شــهر ســبزوار با وجود تکیه بر
پیشـینهای گنی ،از این روند مسـتﺜنا نبوده اسـت؛ در نتیجه بهدلیل عدم انجام پژوهش مشـابه در رابطه با فضـاهای نیمه باز
آپارتمانهای مسـکونی سـبزوار ،این مقاله میتواند عالوه بر افزایش مطلوبیت اسـتفاده از آنها برای سـاکنین ،زمینه را برای
تداوم هویت سکونتی این شهر فراهم کند.
افزایش مطلوبیت کارکرد فضـاهای نیمهباز و ارتباط مناسـب سـاکنین با آنها از طریق شـناسـایی نیاز سـاکنین ،آسـیبشـناسـی
وضـع موجود و ارااه پیشـنهادهای مناسـب برای طراحی ،تحقق پیدا میکند .از طرفی بهدلیل تنوع فضـاهای نیمهباز ،فضـای
نیمهباز خصـوصـی (بالکن) که امروزه در آپارتمان های مسـکونی شـهر سـبزوار جایگزین ایوان شـده اسـت ،مورد بررسـی قرار
خواهند گرفت .هدف این پژوهش بررسـی مطلوبیت کارکرد این فضـا بوده و در پی پاسـخ به این سـوال اسـت که کارکرد
بالکن به عنوان فضای نیمه باز ،تحت تاثی ـــر چه عواملی اس ـــت؟ و میزان مطلوبیت و اهمیت هر یک از این عوامل چقدر
اسـت؟روش این تحقیق کیفی و رویههای آن مطالعه اسـنادی ،مشـاهده میدانی و تکمیل پرسـشـنامه اسـت به این صـورت که
پس از تبیین مبانی نظری ،استخراج مولفه ها و معیارهای مورد نظر در رابطه انسان و محیط با رویه مطالعه اسناد ،چارچوب
نظری تدوین میشـــود و میزان مطلوبیـت و اهمیـت مولفهها و معیارها مورد پرســـش قرارخواهند گرفت .برای این منظور
سـاکنین  ۵۰آپارتمان مسـکونی در بخش مرکزی شـهر سـبزوار که سـاخت و سـاز در آن سـرعت بیشـتری دارد ،مورد بررسـی
قرار گرفتند .محدوده مورد مطالعه از شمال محدود به بلوار رازی ،از جنوب محدود به بلوار شهید مدرس ،و از شرق و گرب
به ترتیب محدود به بلوارهای چمران و امیرکبیر اسـت .نمونهگیری به صـورت هدفمند با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی،
قدمت ،سـن پاسـخدهندگان و جایگیری متفاوت فضـای نیمه باز در خانه و مدت زمان سـکونت انتخاب شـدهاند تا نمونهها
از جامعیت الزم برخوردار باشند.
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انسان همواره درون فضاهاست؛ براساس سلسلهمراتب ،این فضاها را در معماری میتوان به سه دسته؛ باز ،نیمهباز و
بسته دستهبندی کرد (بنیانی و همکاران .)1397 ،فضاهای نیمهباز در گذشته بهصورت مستقل یا واسط بین دو فضا نقش
پررنگی در سکونت افراد و جایگاهی مهم در ابعاد کالبدی و معنایی داشتهاند .فضاهای نیمهباز نوعی از فضاهای انتقالدهنده
هستند که ارتباط با فضاهای اطراف را فراهم میکنند .در واقع فضای نیمهباز از جمله رواق ،ایوان و ساباط مفصلی است
که بهعنوان حد واسط در رابطه پر و خالی قرار دارد و میتواند هر کدام را دچار تغییر کند (نوروزی )1391 ،و در عین کنترل
نفوذپذیری ،امکان عبور فرد بهصورت فیزیکی یا بصری را فراهم کند (رضاخانی .)1393 ،در بررسی پیشینه موضوع ،زرکش
فضای نیمهباز را بهعنوان فضایی متشکل از کشش بین دو حوزه (باز و بسته) ،نیمه محصور و نیمه خلوت تعریف میکند
(زرکش .)139۰ ،ایوان بهعنوان مهمترین فضای نیمهبازِ معماری گذشته ،نه تنها به لحاظ اقلیمی یکی از تمهیدات ارزشمند
معماری ایرانی است بلکه به لحاظ مفهومی و معنایی در معماری اسالمی نیز به عنوان فضای گذار به حساب میآید (بمانیان
و امینی .)1396 ،میرشاهزاده و همکاران با تبیین نقش فضاى مرزى– پیوندى ،ایوان را به مﺜابه فضایﻰ مرزى -پیوندی با
نقشی دگرگون کننده و مبدل در نظام فضایﻰ و عناصرطبیعﻰ شناســایﻰ کردهاند (میرشاهزاده و همکاران.)139۰ ،

پرسش های پژوهش
 -1کارکرد بالکن به عنوان فضای نیمه باز ،تحت تاثیــر چه عواملی اســت؟
 -2میزان مطلوبیت و اهمیت هر یک از عوامل موثر در کارکرد فضـــاهای نیمه باز در بالکنها (از نظر اســـتفادهکنندگان)
چقدر است؟
 -2روش تحقیق

بررسی مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمهباز خصوصی از نظر ساکنین (نمونه موردی :آپارتمانهای ...

پیشبرد پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویههای مطالعه اسنادی ،پرسشنامه و مشاهده میدانی انجام شده است؛
به این ترتیب که پس از مطالعه ادبیات موضوع و اشراف به پژوهشهای انجام شده و نظریات مطرح شده در ارتباط با
موضوع تحقیق ،مبانی نظری برای تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع ،با رویه مطالعه اسنادی از منابع استخراج ،مطالعه و
تحلیل شد .در مرحله بعد ،پس از تدوین چهارچوب نظری پژوهش ،مولفهها و معیارهای مورد نظر در رابطه انسان و محیط
تبیین و سهس برای بررسی مطلوبیت و اهمیت مولفهها و معیارها ،پس از بررسی  1۵۰نمونه از بالکنها ۵۰ ،پرسشنامه
بهصورت هدفمند بین ساکنین آپارتمانهای مسکونی شهر سبزوار توزیع شد تا نمونههای پژوهش از جامعیت الزم برای
بررسی این معیارها برخوردار باشد .در این پرسشنامه مطلوبیت و اهمیت هر یک از معیارها در قالب سواالتی در طیف
لیکرت 1پنج تایی از بسیار کم تا بسیار زیاد در اختیار ساکنین قرار گرفت و از تعدادی از نمونهها با رویه مشاهده میدانی
اطالعاتی استخراج شد .در مرحله بعد نتایج حاصل از پرسشنامهها توسط نرم افزار SPSS.26 2تحلیل شد و با بررسی
میانگین و انحراف معیار مولفههای هر کدام از معیارهای مطرح شده در چارچوب نظری و نمایش آن در جدول و نمودار،
میزان اهمیت و مطلوبیت هر مولفه از نظر ساکنین تبیین و اختالف میان مطلوبیت و اهمیت آنها بررسی شد و با توجه به
آنها در پایان پیشنهاداتی در جهت افزایش مطلوبیت کارکرد فضای بالکن ارااه گردید.
 -3پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی منابع ،پژوهشهای مرتبط با بحث ،در دو دسته کلی انجام شده است .دسته اول منابعی هستند که
به تعریف و تبیین ویژگیها وکارکردهای مختلف فضای نیمهباز پرداختهاند .با توجه به اینکه فضاهای نیمهباز نقشهای
مختلفی در ابنیه دارند ،زرکش فضای نیمهباز را به عنوان فضایی متشکل از کشش بین دو حوزه (باز و بسته) ،نیمه محصور
و نیمه خلوت تعریف میکند (زرکش .)139۰ ،در ارتباط با همین موضوع ،عینیفر و علینیای مطلق نیز با تبیین مفهوم
بیرون و درون در فضاهای مابین ،سه دسته عوامل ادراکی -معنایی ،عملکردی -رفتاری و کالبدی -محیطی در بستری
اجتماعی -فرهنگی را تعیینکننده ویژگیهای فضاهای مابین میدانند (عینیفر و علینیایمطلق .)1393 ،فضای نیمه باز
به عنوان مرز بین فضای درون و بیرون نیز ایفای نقش میکند .میرشاهزاده و همکاران با تبیین نقش فضاى مرزى–
پیوندى ،ایوان را به مﺜابه فضایﻰ مرزى -پیوندی با نقشی دگرگون کننده و مبدل در نظام فضایﻰ و عناصرطبیعﻰ شناســایﻰ
کردهاند (میرشاهزاده و همکاران .)139۰ ،در بیان نقش دیگری از فضای نیمهباز ،بنیانی و همکاران ،فضای نیمهباز را به
عنوان مفصل بین فضای باز و بسته معرفی میکنند که عالوه بر ایجاد سازماندهی بین فضای باز و بسته ،امکان زندگی
نیمهجمعی و نیمهخصوصی را در خود فراهم میکند (بنیانی و همکاران.)1397 ،
در این پژوهش فضـاهای نیمهباز خصـوصـی و ارتباط سـاکنین با آن در آپارتمانها مورد بررسـی قرار میگیرند .دسـته ای
دیگر از پژوهشهای مورد بررســی به تبیین رابطه بین انســان و محیط و مولفهها و معیارهای تاثیر گذار بر آن پرداختهاند؛
لنـ  3در کتـاب آفرینش نظریـه معمـاری بـه تعریف محیط ،تشـــریح رابطـه انســـان ومحیط و معرفی محیطهـای کـالبـدی،
اجتماعی ،روانشـناختی و رفتاری میپردازد و معیارهایی مانند قلمرو ،خلوت ،حریم ،هویت و امنیت را تعریف میکند (لن ،
 .)1398با توجه به دسـتهبندیهای متعدد صـورت گرفته در رابطه انسـان و محیط ،شـاهرراگی و بندرآباد در کتاب محاط در
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با توجه به اینکه اکﺜر پژوهش های مشابه به روش همبستگی به تبیین رابطه دو یا چند متغیر مرتبط و تنها به بررسی یک
یا چند جنبه در کارکرد فضاهای نیمه باز پرداختهاند ،خالء وجود پژوهشی کاربردی که به بررسی همه جانبه فضاهای نیمه
باز در تمامی مولفهها بهردازد ،وجود دارد .از طرفی به دلیل افزایش ساخت و ساز در شهر سبزوار و بیتوجهی به فضاهای
نیمه باز و نیز عدم انجام پژوهش مشابه در این شهر ،این پژوهش در جهت یادآوری و باززندهسازی ارزشها ،روشن کردن
مسیر ،ریشهیابی مشکالت و پاسخگویی به نیازها و اتخاذ راهکارهای علمی و موثر برای تجدید ساختار محیط بالکن و
افزایش کیفیت محیطی آن براساس نظرات کاربران قدم برمیدارد؛ تا در نهایت زمینهای برای انجام پژوهشهای مشابه
فراهم شود.
 -4مبانی نظری پژوهش
 -1-4آپارتمان های مسکونی
پس از انقالب صنعتی و تحوالت گسترده سده بیستم ،فناوری پیشرفته به سرعت وارد زندگی بشر شد و آن را دچار تغییرات
و تحوالت اساسی کرد و در واقع میتوان انقالب صنعتی را نقطه تمایز دنیای قدیم و جدید برشمرد (لفافری و همکاران،
 .)1399نتیجه این تحوالت در حوزه مسکن و ساختمان سازی ،گسترش عمودی فضاهای مسکونی و بلندمرتبهسازی بود
که موجب کاهش ارتباط با طبیعت ،کاهش تعامالت اجتماعی و از بین رفتن کیفیتهای زندگی موجود در مسکن شده
است و نتیجه آن نارضایتی ساکنین است (بهزادفر و قاضیزاده .)139۰ ،دلیل ساخت ساختمانهای عمودی را میتوان
فقدان زمین و استفاده بیشتر از اراضی بهویژه در مراکز شهرها و مناطق پرجمعیت دانست).(Neshandar Asli, 2018
امروزه فضاهای نیمه باز در آپارتمانهای مسکونی مفهوم گذشته را ندارند و فاقد ارزش معماری هستند زیرا این فضاها در
ابتدا بهعنوان فضایی مستقل ،با کیفیت مناسب طراحی نشدهاند و فضای باقی مانده از فضاهای ساخته شده هستند که این
امر موجب کاهش احساس تعلق و مسئولیتپذیری نسبت به آنها و استفاده از آنها شده است؛ در حالی که این فضاها در
معماری سنتی ما نقش عمدهای داشتهاند و بهطورکلی شکل و هندسه آن از ویژگیهای فردی و اجتماعی برخوردار است
که فعالیت های انسان در آن جریان داشته است ).(Neshandar Asli, 2018
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محیط پس از بیان سـه نگرش برای رابطه انسـان و محیط ،نظریه های مختلف در این رابطه مانند نظریه محیط پاسـخده
به نیاز انسـان ،تبادل و تعامل را تشـریح میکنند (شـاهرراگی و بندرآباد )1394 ،و با توجه به این امر که ارتباط انسـان و
محیط در مراحل مختلفی صــورت میگیرد ،پاکزاد و بزرگ در کتاب خود چهار مرحله ادراک عینیت محیط ،شــکلگیری
ذهنیت ،رفتار بر اســاس ذهنیت و تغییر محیط در جریان رفتار را برای فرآیند ارتباط انســان و محیط نام میبرند (پاکزاد و
بزرگ .)1393 ،از ســویی دیگر به دلیل اینکه برای بررســی کیفیت محیط ،دســتهبندی های گوناگونی ارااه شــده اســت؛
پرالویسـیوت و اشـت در کتاب مفاهیم پایه در روانشـناسـی محیطی ،برای ارزیابی کیفیت زندگی در بعد محیطی ،بررسـی
دو دسـته از معیارهای عینی و ذهنی را ضـروری میدانند و معتقدند برای تکمیل معیارهای عینی ،باید از معیارهای ذهنی و
مبتنی بر ادراک بهره بگیریم (اشـــتـ و همکـاران .)1396 ،همرنین راهـب و نظری در دو بخش بـا محوریـت انســـان و
روانشــناختی محیط (نیازهای فیزیولو یک و نیازهای شــناختی ،زیبایی شــناســی و مبتنی بر خودشــکوفایی) و با محوریت
کالبدی فضـاهای نیمه باز را بررسـی کردهاند (راهب و نظری .)1396 ،در تشـریح معیارهای مربوط به هریک از مولفههای
رابطه انسـان و محیط ،آلتمن 4در کتاب محیط و رفتار اجتماعی به بررسـی رفتار اجتماعی انسـان با محیط فیزیکی و تعریف
مفاهیمی مانند خلوت ،ازدحام ،فضـای شـخصـی و قلمرو میپردازد (آلتمن .)1382 ،در پژوهشـی دیگر بهزادفر و قاضـی زاده
بیان میکنند تعامل افراد با محیط در سـطوح متفاوتی صـورت میگیرد؛ و در سـنجش رضـایت از محیط زندگی صـفات عینی
و ذهنی به صورت توأمان موثرند (بهزادفر و قاضیزاده.)139۰ ،

 -2-4فضای نیمه باز

بررسی مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمهباز خصوصی از نظر ساکنین (نمونه موردی :آپارتمانهای ...

در معماری سازماندهی و ترکیب فضاها و عناصر بر اساس خصوصیات کالبدی و یا کارکردی آنها منجر به پیدایش مراتبی
از قرارگیری ،استفاده و یا مشاهده برای ساکنین میگردد (حیدری ،تقی پور .)1397 ،انسان همواره درون فضاهاست و
براساس سلسلهمراتب ،این فضاها را در معماری میتوان به سه دسته باز ،نیمهباز و بسته دستهبندی کرد .ارتباط فضای
بسته و باز ،توسط فضای نیمهباز با ایجاد سلسله مراتب شکل میگیرد .فضای نیمهباز ،بین فضای باز و بسته ،سازماندهی
ایجاد میکند ،به هر دو وابسته است و ویژگی های هر دو فضا را در خود جای میدهد .در نتیجه فضایی نیمهخصوصی و
نیمهمحصور است و با تعدیل گذر از بیرون به درون با آمیختن ویژگیهای درون و بیرون به پیوستگی آنها کمک میکند
(بنیانی و همکاران )1397 ،که نمونهای از آن در تصویر 1نمایش داده شده است .فضای نیمهباز محیطی محافظت شده
است که با ایجاد خرد اقلیم در طول سال میزبان فعالیت های مختلفی است ) (Thravalou et al., 2015و با تعدیل
شرایط اقلیمی و کنترل آن ،امکان استفاده ساکنین و برقراری رابطه با طبیعت در شرایط مختلف را فراهم میسازد.

تصویر :1فضای نیمهباز در سلسله مراتب فضایی در آپارتمانهای
مسکونی امروز (ماخذ :نگارندگان)

فضای نیمهباز فضایی بینابین ۵است .فضای بینابین ،فضای میان دو یا چند فضا و معرف هر کدام از آنها و لحظه تغییر از
هر فضا به دیگری است .ارتباط فضای بسته و باز به دو طریق فیزیکی و ذهنی است که در حالت فیزیکی فضای مابین
برای ایجاد ارتباط و پیوستگی و امتداد طراحی می شود اما در حالت ذهنی احساس و ادراک پیوستگی دو فضا را در فرد
ایجاد میکند (بنیانی و همکاران .)1397 ،ویژگیهای شکل ،کارکرد و معنا اصلیترین ویژگیهای فضای معماری هستند.
به همین دلیل در فضاهای واسط (مابین) عالوه بر جنبههای کالبدی و فیزیکی ،باید به ابعاد کارکردی و مفهومی نیز توجه
شود« .این فضا فضایی است که براساس عناصر کالبدی که داللت بر تعیین مرزها و حدود دارد ،محصور میشود (شکلی-
کالبدی)؛ کانون تمرکز در آن معنا میشود (معنایی) و محل تعامالت میگردد ( ارتباطی-کارکردی)» (بلبالن اصل و
همکاران .)61 :139۰ ،این فضا ،منطقه انتقالی بین داخل و خارج خانه و میزبان فعالیتهای درون خانه است و همرنین در
بعضی موارد بهعنوان مکان اجتماعی ایفای نقش میکند ) (Philokyprou,Micheal, 2019و کیفیــت آن همرون
متغیری مستقل بر کیفیتهای انسانی -محیطی به عنوان متغیری وابسته تأثیرگذار است .با توجه به اهمیت ارتباط مسکن
با فضای بیرون  ،طراحی فضای میانی بسیار اهمیت دارد و عدم توجه به این امر باعث ایجاد نوعی جدایی میان فضای درون
و بیرون میشود .آگاز تفکیک فضا به درون و بیرون در معماری ،مربوط به زمانیست که مردم برای محافظت از خود با
ایجاد سرپناه ،اولین تالش را برای جداسازی درون و بیرون به واســطه معماری انجام دادند که این جداسازی با پیشرفت
انسان الگوهای متفاوتی به خود گرفت (ساسانی و همکاران .)139۵ ،دیگر ویژگی این فضا نیمهخلوت بودن است؛ یعنی
آمیزهای از داشتن و نداشتن رابطه با دیگران به طور همزمان (زرکش .)139۰ ،فضاهای نیمهباز نوعی از فضاهای انتقال
۱۹۹

دهنده هستند که ارتباط با فضاهای اطراف را فراهم میکنند .در واقع این فضا در عین کنترل نفوذپذیری ،امکان عبور فرد
بهصورت فیزیکی یا بصری را فراهم میکند (رضاخانی .)1393 ،فضای نیمهباز را میتوان فضای گذار دانست .وضعیتی
میان قبل و بعد که یا در معیت با قبل و بعد است یا وضعیتی جامع دارد و قبل و بعد را در بر میگیرد (علینیای مطلق و
همکاران .)1399 ،این فضا همرنین مانند رواق ،ایوان و ساباط مفصلی است که بهعنوان حد واسط در رابطه پر و خالی
قرار دارد و میتواند هر کدام را دچار تغییر کند (نوروزی.)1391 ،

ایوان فضای سرپوشیده با طاقی رفیع است که از یک طرف مشرف به حیاط ،از طرفی نیمهبسته و از طرفی در ارتباط با
فضای بسته است و چشم انداز مستقیم به درخت و فضای سبز بهوجود آورده است (Najafgholi Pour Kalantari et
) .al., 2015شکلگیری ایوان در معماری ایران متأثر از خصوصیات فرهنگی و متناسب با محیط فرهنگی این سرزمین
بوده است (رضاای نیا .)1396،ایوان را می توان یک فیلتر فضایی و فصل مشترک بین دو فضای باز و بسته (عمومی و
خصوصی) دانست (بمانیان و امینی )1396 ،و فضایﻰ مرزى -پیوندی با نقشی دگرگونکننده و مبدل در نظام فضایﻰ و
عناصرطبیعﻰ است؛ که میتواند در این تبدیل و تحول معنا بیافریند (میرشاهزاده و همکاران .)139۰ ،قدمت کاربست ایوانک
حداقل به کاخ شوش بر میگردد که «دیوارهای گرداگرد میانسرا ،پیش آمدگی هایی همرون ایوانره (بالکن) داشته است.
به گفته مورخان یونانی ایرانیان خانههای خود را اطراف حیاط میساختند و ایوان یکی از عناصر اصلی ،در طراحی حیاط
بودهاست (خانمحمدی و همکاران .)139۵ ،ایوان یکی از فضاهای خانه و کاخهای ایرانی در دوره هخامنشی بوده است که
از کاخ آپادانا ،خانههای برزن جنوبی تخت جمشید ،کاخ بار چهار ایوانی در پاسارگاد و بقایای خانه های پارسوماش (مسجد
سلیمان) میتوان بهعنوان چند نمونه نام برد .ایوان بیش از همه در دوره پارتیان شکل یافته است و در دوره اشکانی نیز
طاق زنی و ایوان سازی در کاخ آشور به اوج خود رسیده است (محمودی.)1384 ،
گرچه ایوان در سدههای نخستین اسالمی همرنان جایگاه و ارزش خود را حفظ کرده است ،اما هیچگاه موقعیت پیشین
خود را بازنیافت (رضاای نیا .)1396،از خانههای پس از اسالم تا دوره صفویه نمونههای کمی سالم مانده است اما از دوره
صفویه و قاجار خانههای زیادی با ایوان در یک یا چند جبهه مانده است (محمودی.)1384 ،
این فضا به لحاظ فرم ،ابعاد و جایگاه متنوع است و عملکردهای زیادی در خود جای میدهد (محمودی .)1384 ،ایوان در
تابستان به عنوان فضایی برای فعالیتهایی مانند نشستن و استراحت ،قالی بافی ،آشهزی ،پذیرایی از مهمان ،صرف وعدههای
گذایی و خواب مورد استفاده قرار میگیرد (خانمحمدی و همکاران )139۵ ،و از طریق ارااه سایه و چشمانداز مستقیم به
درخت و فضای سبز ،تجربیات متنوعی را برای زندگی در مقایسه با فضاهای بسته و باز به وجود میآورد و تعیینکننده یک
جریان بین باغ یا حیاط به عنوان روح و اتاق به عنوان یک مرحله جسمی است (Najafgholi Pour Kalantari et al.,

) .2015ایوان به عنوان فضایی نیمه باز و واسط شناخته میشود که باعث تداوم درون به بیرون و برعکس میشود و فرم،
موقعیت و قرارگیریاش در ساختمان ،به شرایط اقلیمی که در آن قرار گرفته بستگی دارد)Nejadriahi, 2016) .

۲۰۰

نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

یافتههای باستان شناسی مبنی بر وجود حیاط در خانههای«تهه زاگه» قزوین با قدمت هفت هزارسال و وجود ایوان بهعنوان
یکی از سه کانسهت اصلی و ادامه دار معماری ایرانی از دوره هخامنشیان (خانمحمدی و همکاران )139۵ ،نشانگر اهمیت
فضاهای باز و نیمه باز در خانههای ایران است .فضاهای نیمه باز در ابنیه سنتی ایران نقشهای مهمی ایفا کردهاند و
جانمایی ،کارکرد و هندسه آنها متاثر از شرایط اقلیمی ،فرهنگی و نیاز ساکنین بوده است و ارتباط درون و بیرون را برقرار
کردهاند .در این ابنیه ،مفاهیم عمومی ،خصوصی و محرمیت در ارتباط فضای درون و بیرون به اندازهای است که هرکدام
تعیینکننده شکل دیگری است (عینیفر و علینیایمطلق .)1393 ،در خانههای بومی و سنتی ایران ،فضاهای نیمهباز
مختلف مانند طارمی ،6رواق7و صفه 8با کیفیتها و ویژگیهای متنوع وجود داشته است که نقش مهمی در شیوه زندگی و
نظام رفتاری ساکنین داشتهاند .پاسیو در کنار شاه نشین قرار دارد که تامین کننده نور است و برای ایجاد هوای خنک در
شب استفاده شدهاست (مداحی و همکاران.)1397 ،

بررسی مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمهباز خصوصی از نظر ساکنین (نمونه موردی :آپارتمانهای ...

در گذشته فضاهای نیمهباز متنوع در جهت ایجاد کیفیتهای مناسب و پاسخگویی به نیاز ساکنین بوجود آمدهاند؛ اما امروز
به دلیل تغییرات ایجاد شده در الگوهای ساخت و ساز ،سبک زندگی و مساال اقتصادی ،این فضاها حذف شده یا تغییر
یافتهاند و کارکرد متنوع آنها و ارتباط آنها با طبیعت کمرن شده است .در طراحی فضاهای نیمهباز در آپارتمانهای
مسکونی امروز الزم است به مساال اقلیمی با در نظر گرفتن جهت ،محل قرارگیری ،ابعاد و فرم توجه کرد؛ البته توجه به
معیارهایی مانند انعطافپذیری برای گسترش فضاهای داخلی و پیوستگی آنها با فضای نیمه باز و تامین خلوت که عدم
تامین آن باعث عدم استفاده ساکنین میشود ،ضروریست (عینیفر و علینیایمطلق .)1393 ،بهرهمندی ساکنان از فضایی
کنترل و طراحی شده در ارتباط با فضای بیرون با چشمانداز ،امکان نورگیری و تهویه مناسب ،اشراف به بالکنها از اهمیت
بسیار برخوردار است .امروز به دلیل افزایش بیرویه و بدون ضابطه تعداد طبقات ساختمان ،کوچکتر شدن قطعات در
تفکیک اراضی ،نحوه استقرار ساختمانها نسبت به یکدیگر و کاهش سطح فضاهای باز آپارتمانها مورد بیتوجهی قرار
گرفتهاست که نتیجه آن کاهش استفاده از فضاهای نیمهباز خصوصی است (راهب و همکاران.)139۵ ،
 -3-4رابطه انسان و محیط
انسان همواره در ارتباط با محیط و متأثر از آن است .این رابطه تعاملی در مقیاسهای مختلف برقرار میشود .محیط
باید تعامل مناسـبی با انسـان برقرار کند ،پس الزم اسـت تا طراحان درک کافی نسـبت به انسـان ،محیط و تعامل میان آنها
داشـته باشـند (شـاهرراگی و بندرآباد .)1394 ،ایجاد رابطه تعاملی یکی از نقشهای فضـای نیمه باز در مسـکن اسـت .رابطه
انسـان و محیط شـامل مفاهیمی اسـت که به دلیل ماهیت سـاختاری آنها به صـورت مسـتمر در فرایند شـکلگیری مکان بر
بســـتر فرهنگی -طبیعی بـاز تولیـد میگردد (قره بگلو و همکـاران .)1398 ،این رابطـه از طریق عوامـل انتزاعی شـــامـل
اطالعات محیط و رفتار افراد برقرار میشـود (پاکزاد و بزرگ .)1393 ،طراحان باید درک صـحیحی از رفتار انسـان در محیط
های متفاوت داشــته باشــند تا پیوند این دو را با هم قوی کنند .اما خانههای امروز بدون توجه به بســتر و نیازهای انســان
طراحی میشـوند که باعث تبدیل آنها به سـرپناه و عدم وجود آسـایش روانی و محیطی و کاهش احسـاس تعلق در این
فضاها میشود (مداحی و همکاران.)1397 ،
برای سـنجش کیفیت محیط زندگی ،بررسـی معیارهای عینی و ذهنی ضـروری اسـت .معیارهای عینی به کیفیت محیط و
اثرات مفروض آن بر کیفیـت زنـدگی میپردازنـد و معیـارهـای ذهنی بـه رضـــایـتمنـدی و تحقق ارزشهـا و نیـازهـای افراد
اختصـــاا دارد (اشـــت و همکاران .)1396 ،در دیدگاهی دیگر کیفیت یک محیط از کیفیت اجزای متشـــکله آن مانند
کیفیت طراحی کالبدی و فضــایی حاصــل می شــود اما با این وجود ادراک کلی از مکان هم تاثیر زیادی بر کیفیت محیط
زندگی دارد .کیفیت محیط ،موضـوعی پیریده ،متاثر از ادراکات ذهنی ،نگرشها و ارزشهای گروهها و افراد مختلف اسـت
که شـامل احساس رفاه ،آسایش و رضایت مردم از عوامل کالبدی -فضایی ،اجتماعی -اقتصادی ،زیست محیطی و نمادین
محیط زندگی افراد اسـت میشـود (بهرامپور و مدیری .)1394 ،جان لن در کتاب آفرینش نظریه معماری بیان میکند که
بعضــی از تحلیلها بین محیطهای کالبدی ،اجتماعی ،روانشــناختی و رفتاری ،تمایز قاال ش ـدهاند .محیط کالبدی شــامل
مکان های زمینی و جغرافیایی ،محیط اجتماعی شــامل نهادهای متشــکل از افراد و گروهها ،محیط روان شــناختی شــامل
تصاویر ذهنی مردم و محیط رفتاری مجموعه عواملی است که فرد به آن واکنش نشان میدهد (لن .)1398 ،
با توجه به دسـتهبندی های انجام شـده در خصـوا رابطه انسـان و محیط ،این رابطه را برای فضـای نیمهباز میتوان در
چهار حوزه ادراکی ،عملکردی ،کالبدی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد.
 -5-4مولفههای رابطه انسان و محیط
مﺆلفه کالبدی :در این مولفه ،معیارهایی که وابسته به کالبد فضای نیمهباز است ،بررسی میشود .تحقیقات نشان
میدهند که مهمترین شاخصههای ایجاد حس تعلق به یک خانه از نظر استفادهکنندگان ،عناصر کالبدی آن خانه است.
۲۰۱

شــکل و انــدازه عناصر ،روابط و چیدمان فضایی و بافت و تزاینات به طور مستقیم باعث ایجاد عالقه به خانه میشوند
(حیدری و همکاران .)1393 ،این مولفه تحت تأثیر محیط و رفتار ،هماهنگﻰ و پیوستگﻰکه وابسته به ادراک انسان است،
است (دهناد و کریمی .)1398 ،معیارهایی مانند تناسبات ،هندسه ،مساحت ،تزاینات ،مصالح ،رن  ،چیدمان فضا ،محصوریت،
ایمنی و جهتگیری در این مولفه مورد بررسی قرار میگیرند.

مولفه اجتماعی :در هنگام درک یک فضا ،چگونگی ارتباط انسان با سایر انسانها در آن فضا یکی از عوامل تعیینکننده
است .در این مولفه ارتباط بین افراد ،انجام فعالیتها و حضور افراد ،امنیت (نیاز اساسی در اجتماعات انسانی (ساسانی و
همکاران ،))139۵ ،تعامالت افراد خانواده و تعامالت با فضای عمومی بررسی میشوند.
مولفه عملکردی :نظم سلسلهمراتبی و قلمروهای عملکردی ،سلسلهمراتب دسترسی ،سلسلهمراتب فضایی و عملکردهای
مختلف ،ارتباط فضاهای درون و بیرون را شکل میدهند .تأمین فعالیتها در فضا با رضایتمندی از ویژگیهای متغیر
محیط مانند دما ،صدا و امکان انجام فعالیتهای فردی و تعامالت اجتماعی به وسیله عواملی مانند ابعاد ،تناسبات و فرمها
به وجـود میآید(فالحت .)138۵ ،بهعنوان مﺜال هندسه بالکن بر تهویه طبیعی فضای مجاور آن تاثیرگذار است (Izadyar
) .et al., 2020انعطافپذیری (ظرفیت تطبیق محیط با تغییرات ایجاد شده توسط کاربران (لن  ،))1398 ،انجام فعالیت
های متنوع و آسایش اقلیمی (توجه به ویژگی های اقلیمی و تاثیر آنها بر باال بردن سطح کیفی آسایش ،افزایش عمر
ساختمان و صرفهجویی در مصرف انر ی (عزیزی و معینی ))139۰ ،نیز در این حوزه بررسی میشوند.
 -5چارچوب نظری
برای پی بردن به مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمهباز به عنوان محیطی که انسان با آن در ارتباط است؛ باید اظهار داشت
که درک ماهیت محیط و رفتار انسان ،تدوین چارچوب و مجموعهای از مفاهیم که تصویر کاملتری از رابطه محیط و رفتار
انسان را ارااه دهد مورد نیاز است .جان لن

در کتاب آفرینش نظریه معماری به چهار محیط کالبدی ،اجتماعی ،روانشناختی

و رفتاری اشاره میکند (لن  .)1398 ،عینیفر و علینیایمطلق سه دسته عوامل ادراکی -معنایی ،عملکردی -رفتاری
وکالبدی -محیطی در بستری اجتماعی -فرهنگی را تعیین کننده ویژگی های فضاهای مابین و ارتباط درون و بیرون
معرفی میکنند (عینیفر و علینیایمطلق . )1393 ،دهناد و کریمی به سه معیار اجتماعی کالبدی و ادراکی اشاره میکنند
(دهناد و کریمی . )1398 ،با توجه به نظریات مرتبط مطرح شده در رابطه باموضوع پژوهش ،مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمه
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نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

مولفه ادراکی :یکی از مواردی که در بررسی هر محیط تعیینکننده است  ،نوع درک انسان از آن فضاست .این مولفه وابسته
به دریافت و درک انسان از محیط زندگی (فضای نیمه باز) است؛ پس یک موضوع ذهنی و تحت تاثیر افکار و اعتقادات و
خصوصیات شخصی فرد است .چرا که درک هر فرد از فضا وابسته به اطالعاتی است که از قبل در ذهن دارد .هویت مکان،
دید و منظر ،بو و صدا ،گیاه وسبزینگی ،حس تعلق به مکان (ایجاد وابستگی و پیوند عاطفی با مکان بوسیله تامین انتظارات
و نیازهای ساکنین (بهرام پور و مدیری )1394 ،بهعنوان بخشی از فرایند شناخت وهویت انسانی(حبیبی و همکاران،))1398 ،
جلوه بصری (ادراک شکل بصری کیفیت محیطی (جلیلی و همکاران ،))1392 ،حریم (محدوده استقرار رفتار در یک قرارگاه
رفتاری (لن  )1398،و توانایی کنترل شخص بر دسترسی افراد به او و گروهش (مﺆمنی و ناصری ،))1394 ،خلوت (توانایی
کنترل افراد یا گروهها بر تعامل دیداری ،شنیداری و بویایی با دیگران (لن  )1398 ،و توانایی نظارت بر تعامل ،در اختیار
داشتن حق انتخاب و تمهیدات و سازوکارهای الزم برای جلوگیری از تعامل ناخواسته و دستیابی به آرامش و رابطهی
مطلوب (جباران و همکاران )1397 ،در این دسته قرار میگیرند که کنترل آنها باعث افزایش شناخت ،عالقه و افزایش
استفاده از محیط میشود.

باز با چهار مولفه کالبدی ،ادراکی ،اجتماعی و عملکردی و معیارهای هر مولفه تبیین و سواالت پرسشنامه بر اساس آن
نوشته شدهاست تا با تحلیل دادههای حاصل از آنها ،میزان مطلوبیت هر معیار و اهمیت هر کدام از آنها از نظر ساکنین
مشخص شود و با تحلیل آنها پیشنهادهایی در جهت بهبود کارکرد فضای نیمهباز خصوصی ارااه گردد .چارچوب نظری
پژوهش به طور خالصه در تصویر  2مشاهده میشود.
تصویر :2چارچوب نظری پژوهش (ماخذ:نگارندگان)

بررسی مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمهباز خصوصی از نظر ساکنین (نمونه موردی :آپارتمانهای ...

بررسی فضای نیمه باز در آپارتمان ها

 -6نمونه موردی پژوهش

مولفه های
موثر بر
بررسی
فضاهای نیمه
باز

مولفه کالبدی

معیار ها :تناسبات ،هندسه ،مساحت ،تزیینات ،مصالح ،رن  ،چیدمان فضا،
محصوریت ،ایمنی ،جهت گیری

مولفه ادراکی

معیار ها :هویت مکان ،دید و منظر ،بو و صدا ،گیاه و سبزینگی ،حس تعلق به
مکان ،جلوه بصری فضای بالکن ،حریم ،خلوت ،رضایتمندی

مولفه اجتماعی

معیار ها :امنیت ،تعامالت افراد خانواده ،تعامالت با فضای عمومی

مولفه عملکردی

معیارها :فعالیت ها ،آسایش اقلیمی ،انعطاف پذیری

با توجه به نقش عمده فضـای نیمهباز در خانههای سـنتی و بیتوجهی به طراحی و کیفیت فضـایی و درنتیجه کاهش میزان
استفاده از آن در آپارتمانهای امروزی و از طرفی بهدلیل تنوع فضاهای نیمهباز ،فضای نیمهباز خصوصی (بالکن) که امروز
در آپارتمانهای مسکونی جایگزین ایوان شده است ،مورد بررسی قرار گرفت .بالکن ،فضای نیمهباز خصوصی در واحدهای
آپارتمان مسکونی است که ارتباط دهنده فضای خانه با طبیعت و فضایی میان بیرون و درون است.
افزایش ســاخت آپارتمان با تکنولو ی و الگوی ســاخت جدید بهدلیل شــتابزدگی و افزایش جمعیت شــهرها و به تبع آن
باالرفتن قیمت مسـکن و نگاه اقتصـادی به خانه که در آن ارزش اقتصـادی فضـاهای نیمهباز کمتر از فضـاهای بسـته اسـت؛
موجب ایجاد شـکاف میان معماری گنی گذشـته و معماری امروز ،کاهش توجه به فضـاهای نیمهباز و تبدیل ایوان به بالکن
شـد؛ این روند از تهران آگاز و به مرور در شـهرسـتانها مشـاهده شـد .از آنجا که مطالعات و اقدامات الزم در جهت تداوم
هویتی و سـکونتی شـهر سـبزوار انجام نشـده اسـت؛ این شـهر باوجود پیشـینه ای گنی از نیمه نخسـت دهه  8۰به دلیل رشـد
جمعیت و مهاجرت مردم از روسـتاها و شـهرهای اطراف با رشـد سـریع و مرتفع سـازی در این جریان قرار گرفت .حال در
میانه این راه با افزایش ســرعت ســاخت و ســاز آپارتمان ،بیتوجهی به کیفیت فضــاهای آن ،به کارگیری الگوهای جدید
طراحی در جهـت پـاســـخ دهی بـه مقررات شـــهرداری و تغییر در کیفیـت و جـانمـایی فضـــاهـای نیمـهبـاز و نیز عـدم انجـام
پژوهش های مشابه در شهر سبزوار برای هدایت این جریان ،نیاز به انجام این پژوهش در این شهر احساس میشود.
سـبزوار به عنوان سـومین شـهر پرجمعیت اسـتان خراسـان رضـوی در طول جغرافیایی  ۵7درجه و  43دقیقه شـرقی و عرض
جغرافیایی  36درجه و  12دقیقه شــمالی در ارتفاع متوســط  96۰متری از ســطح دریا واقع شــدهاســت (حســینآبادی و

۲۰۳

همکاران .)1391 ،با توجه به ارزشــمند بودن زمین در ناحیهی مرکزی شــهر نســبت به ســایر نقاط و همرنین به دلیل
افزایش قیمت زمین در ســالهای اخیر ،آپارتمانها گالبا در این ناحیه ســاخته میشــوند ،بههمین دلیل پژوهش حاضــر به
بررسـی فضـاهای نیمه باز در یک محدوده مشـخص در مرکز شـهر میپردازد .محدوده مورد مطالعه از شـمال محدود به بلوار
رازی ،از جنوب محدود به بلوار شـهید مدرس و از شـرق و گرب به ترتیب محدود به بلوارهای چمران و امیرکبیر اسـت .این
محدوده در تصویر  3نشان داده شده است.

برای انتخاب نمونههای موردی پژوهش در مرحله اول اطالعات  1۵۰بالکن در این ناحیه از شهر جمعآوری شد .سهس بر
مبنای نمونهگیری هدفمند ۵۰ ،پرسشنامه میان ساکنین نمونههای مورد نظر توزیع شد .عوامل موثر بر تعدد نمونهها در
بررسی مولفههای فوق الذکر شامل )1نوع استفاده و الگوی سکونت فضای نیمه باز )2 ،درک افراد از فضا و  )3قوانین
شهرداری در حوزه ساختوساز ابنیه است .بر همین اساس شاخصهای موثر بر انتخاب هدفمند نمونهها به شرح زیر است:
طبقه اجتماعی(محدوده سکونت) ،مدت سکونت و فضای بسته مجاور فضای نیمه باز بر الگوی سکونت در فضا  ،بازه سنی
و مدت زمان سکونت در ساختمان بر درک فضا و قدمت ساختمان در قوانین حاکم بر دوره ساخت آن موثرند .نمونههای
انتخابی از میان گروههایی با بیشترین درصد فراوانی در شهر سبزوار و از بین گونه هایی با کیفیت فضایی متفاوت بالکن
برگزیده شدهاند .چند نمونه از بالکن های مورد بررسی در تصویر  4نشان داده شده است.

تصویر  : 4نمونههایی از فضاهای نیمه باز بررسی شده در آپارتمان های مسکونی شهر سبزوار (ماخذ:نگارندگان)
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تصویر  : 3محدوده مورد پژوهش در شهر سبزوار (ماخذ) https://earth.google.com/:

 -7نتایج و یافته ها
جامعه آماری مورد پژوهش به این صورت است که  64درصد از پاسخدهندگان مونث و  36درصد مذکر بودهاند .برای
جامع بودن پژوهش ،افراد در بازه سنی  16تا  73سال مورد سوال قرار گرفتند و قدمت ساختمانهای مورد بررسی در بازه
 1تا  2۵سال و همرنین مدت سکونت افراد در این ساختمانها در بازه  1تا  2۵سال است .پاسخدهندگان از ساکنان طبقه
 1تا  7انتخاب شده اند %38 .بالکن ها به آشهزخانه %36 ،آنها به اتاق و  %26باقی مانده به نشیمن یا پذیرایی متصل
بودند.

بررسی مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمهباز خصوصی از نظر ساکنین (نمونه موردی :آپارتمانهای ...

بر طبق نتایج حاصل ،بیشترین فعالیتی که در بالکنها انجام میشود خشک کردن لباس است که در تصویر  ۵مشاهده
میشود و بعد از آن بالکنها بیشتر به منظور پرورش گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند .پس از این موارد ،فعالیتهای
زیر به ترتیب از زیاد به کم در بالکنها انجام میشود :انبارکردن وسایل (تصویر  ،)6آشهزی ،بازیکردن کودکان ،گذراندن
اوقات فراگت ،دورهمی خانواده ،نگهداری حیوانات خانگی ،گذا خوردن ،مطالعه ،خوابیدن ،نظارت بر بازی کودکان ،سیگار
کشیدن .همرنین  2مورد از پاسخدهندگان هیچ فعالیتی در بالکن انجام نمیدهند.

تصویر  :۵خشک کردن لباس تصویر  :6تبدیل فضای نیمه باز به محلی
در بالکن (ماخذ:نگارندگان) برای انبار وسایل (ماخذ:نگارندگان)

نتایج پژوهش با تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه برای پی بردن به میزان مطلوبیت وضع موجود بالکن و اهمیت هر
کدام از معیارها در چهار مولفه کالبدی ،ادراکی ،اجتماعی و عملکردی با استفاده از میانگین و انحراف معیار ،به وسیله
نرمافزار  SPSS.26حاصل شد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،در میان معیارهای کالبدی ،تزاینات کمترین و ایمنی بهدلیل رعایت ضوابط
ارتفاع جانپناه ،بیشترین میزان مطلوبیت را در بالکن خانهی پاسخدهندگان دارد که این مسئله در تصاویر  7و  8قابل
مشاهده است .در قسمت اهمیت هر معیار از نظر ساکنین مشاهده میشود که تزاینات کمترین اهمیت و ایمنی بیشترین
اهمیت را برای افراد داشتهاست .این موارد نشاندهنده تطبیق مناسب این معیارها با نیاز ساکنین در مولفه کالبدی است.
همرنین میزان مطلوبیت معیارهای هندسه و تناسبات ،محصوریت ،فضای متصل به بالکن و مصالح بسیار نزدیک به هم
است .در قسمت اهمیت هر معیار ،تمامی معیارها در سطح اهمیت زیاد (میانگین  3تا  )4برای استفادهکنندگان قرار دارند،
به همین دلیل در مواردی مانند تصویر  6که از مساحت و هندسه مناسب برخوردار نیستند این فضا بالاستفاده شده است
زیرا امکان قرارگیری مبلمان و انجام فعالیت در آن وجود ندارد .به طور خالصه میتوان بیان کرد که میانگین مطلوبیت
مولفه کالبدی ( 3/19زیاد) و اهمیت آن ( 3/۵9زیاد) است.
جدول :1مطلوبیت و اهمیت معیار های کالبدی

معیارهای کالبدی
هندسه و تناسبات

مطلوبیت هر معیار از نظر ساکنین
انحراف معیار
میانگین
1/124
3/۰4

اهمیت هر معیار از نظر ساکنین
انحراف معیار
میانگین
1/3۰9
3/۵1
۲۰۵

مساحت

2/9

1/129

3/46

1/388

تزیینات

2/4۰

۰/969

3/۰4

1/3۰6

مصالح

3/84

۰/964

3/8۰

1/136

رن

2/89

۰/979

3/48

1/147

3/63
3/34
4/۰2

۰/827
1/۰۰2
۰/769

3/63
3/63
4/22

1/112
1/2۵3
1/212

فضای متصل به بالکن
محصوریت
ایمنی

تصویر  :7عدم وجود تزیینات و کاهش استفاده از فضا بدلیل هندسه،مساحت و تصویر  :8فراهم نمودن ایمنی بوسیله جانپناه
با ارتفاع مناسب (ماخذ:نگارندگان)
جلوه بصری نامناسب (ماخذ:نگارندگان)

در جدول  2مشاهده میشود که در معیارهای ادراکی ،جلوه بصری بالکن ،کمترین میزان مطلوبیت (تصویر  )7و حریم و
دید و منظر ،بیشترین میزان مطلوبیت را در بالکن خانه افراد شرکتکننده در پژوهش دارد (تصاویر  9و  )1۰زیرا بهدلیل
وجود جانپناه صلب با ارتفاع مجاز ،دید عابرین و بهدلیل بازبودن تنها یک جبهه بالکن ،دید همسایه های مجاور به داخل
بالکنها کنترل شده است .در قسمت اهمیت هر معیار از نظر ساکنین مشاهده میشود که حس تعلق به مکان کمترین و
دید و منظر بیشترین اهمیت را برای این افراد داشته است .میزان مطلوبیت معیارهای بو ،صدا ،جلوه بصری و خلوت بسیار
نزدیک به هم و در سطح متوسط است .معیارهای بو ،صدا ،وجود گیاه و سبزینگی (تصویر )11و جلوه بصری (تصویر)7
دارای اهمیت کامال یکسان (با میانگین )3/۵6هستند .اهمیت تمامی معیارها در بازه  3/3تا ( 3/8زیاد) قرار دارد و این امر،
نشاندهنده سطح اهمیت مشابه تمامی معیارهای مولفه ادراکی برای استفادهکنندگان است .در بین دادههای آماری مشاهده
می شود که در اگلب معیارها سطح اهمیت و مطلوبیت نزدیک به هم است که این امر نشان از تطبیق نسبی این معیارها با
نیاز ساکنین دارد .در نهایت میتوان بیان کرد که میانگین میزان مطلوبیت مولفه ادراکی ( 3/۰7زیاد) و اهمیت آن 3/6
(زیاد) است.
جدول :2مطلوبیت و اهمیت معیار های ادراکی

معیارهای ادراکی
دید و منظر
اشراف
بو
صدا
وجود گیاه و سبزینگی
حس تعلق به مکان

۲۰6

مطلوبیت هر معیار از نظر ساکنین
انحراف معیار
میانگین
1/۰۵۵
3/3
1/1۰4
3/۰8
۰/8۰4
2/92
1/224
2/96
1/1۵۵
3/26
1/۰۵7
3/13

اهمیت هر معیار از نظر ساکنین
انحراف معیار
میانگین
1/394
3/88
1/182
3/۵4
1/181
3/۵6
1/181
3/۵6
1/۵
3/۵6
1/386
3/31
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پذیرایی

جلوه بصری فضای بالکن
حریم
خلوت

بررسی مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمهباز خصوصی از نظر ساکنین (نمونه موردی :آپارتمانهای ...

تصویر  :9ایجاد حریم و کاهش اشراف
(ماخذ:نگارندگان)

2/86
3/3
2/9۰

۰/783
1/۰74
1/141

تصویر  :1۰دید و منظر و ارتباط با فضای
عمومی (ماخذ:نگارندگان)

3/۵6
3/7
3/8۰

1/248
1/344
1/414

تصویر  :11نگهداری و پرورش گیاه
(ماخذ:نگارندگان)

با توجه به جدول  3در مولفه اجتماعی ،تعامالت با فضای عمومی کمترین میزان مطلوبیت را دارد که میتوان دلیل آن را
همانطور که در تصویر  1۰مشاهده میشود ،گسترش عمودی ساختمانها و فاصله گرفتن فضای نیمهباز از فضای عمومی
و نیز عدم ارتباط فضاهای نیمهباز ساختمانهای مجاور و روبه رو با هم دانست .در این جدول ،امنیت ،بیشترین میزان
مطلوبیت را در بالکن خانهی افراد شرکت کننده در پژوهش دارد زیرا در بیشتر موارد مانند تصویر  12در طبقه اول با ایجاد
حفاظ و در طبقات باالتر با فاصله گرفتن از سطح زمین ،امنیت ایجاد میشود ،این در حالی است که اختالف میان مطلوبیت
این دو معیار بسیار زیاد و مطلوبیت معیارهای تعامالت با افراد خانواده و تعامالت با افراد در فضای عمومی کم (با میانگین
 1/86و  )1/۵8است؛ در مورد اهمیت هر معیار از نظر ساکنین ،میتوان گفت تعامالت با افراد در فضای عمومی کمترین و
امنیت بیشترین اهمیت را داشته است؛ همرنین اختالف میان مطلوبیت و اهمیت معیار ایجاد تعامالت با افراد خانواده در
بالکنها نسبتا زیاد است؛ همانطور که در تصویر شماره  13مشاهده میشود در برخی موارد با وجود اینکه مساحت ناکافی
امکان تجمع همه افراد خانواده در بالکن را نمیدهد ،تالشهایی برای ایجاد کیفیت فضایی در بالکن با استفاده از گیاهان
و مبلمان مناسب ،برای امکان برقراری تعامالت بین افراد خانواده شده است؛ بنابراین الزم است با اختصاا دادن مساحت
کافی با هندسه مناسب و ایجاد حریم در طراحی فضاهای نیمهباز به ایجاد شرایطی که امکان تعامل افراد خانواده با یکدیگر
را فراهم میکند ،توجه شود تا با پاسخ به این نیاز ،زمینه استفاده بیشتر از این فضاها فراهم شود .در انتها میتوان بیان کرد
که میانگین مطلوبیت مولفه اجتماعی ( 2/41متوسط) و اهمیت آن ( 2/97متوسط) است.
جدول :3مطلوبیت و اهمیت معیار های اجتماعی

معیارهای اجتماعی
امنیت
تعامالت با افراد خانواده
تعامالت با افراد در فضای عمومی

مطلوبیت هر معیار از نظر ساکنین
انحراف معیار
میانگین
۰/93۵
3/8۰
1/1۰7
1/86
۰/883
1/۵8

اهمیت هر معیار از نظر ساکنین
انحراف معیار
میانگین
1/2۰3
4/1۵
1/66۰
3/۰2
1/۰61
1/76

۲۰7

پذیرایی

تصویر :12افزایش امنیت با نصب تصویر  :13عدم وجود مساحت کافی برای تجمع افراد خانواده و ایجاد کیفیت فضایی مطلوب توسط ساکنین برای
حصار (ماخذ:نگارندگان)
این منظور (ماخذ:نگارندگان)

جدول :4مطلوبیت و اهمیت معیار های عملکردی

معیارهای عملکردی
تنوع و سهولت انجام فعالیت
کنترل شرایط اقلیمی
انعطاف پذیری

مطلوبیت هر معیار از نظر ساکنین
انحراف معیار
میانگین
1/3۵3
2/92
۰/929
3/31
1/162
2/۵8

اهمیت هر معیار از نظر ساکنین
انحراف معیار
میانگین
1/264
3/۵6
1/194
3/69
1/279
3/۵8

آشهزخانه

نشیمن

تصویر  :14عدم وجود انعطاف پذیری
(ماخذ:نگارندگان)

۲۰8

تصویر :1۵کنترل شرایط اقلیمی (ماخذ:نگارندگان)
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در جدول  4مشاهده میشود که در میان معیار های عملکردی ،انعطافپذیری کمترین میزان مطلوبیت و کنترل شرایط
اقلیمی ،بیشترین مطلوبیت را داراست .همانطور که در تصویر  14مشاهده میشود ،در بیشتر آپارتمانها عدم ارتباط کافی
فضای نیمهباز با فضای مجاور و عدم امکان تطبیق با نیازهای استفادهکنندگان و ترکیب شدن با فضاهای مجاور موجب
کاهش انعطافپذیری میشود اما نقش واسط این فضا مانند تصویر 1۵به ایجاد سایه و کنترل شرایط اقلیمی کمک میکند.
در قسمت اهمیت هر معیار از نظر ساکنین ،کنترل شرایط اقلیمی و تنوع و سهولت انجام فعالیت به ترتیب بیشترین و
کمترین اهمیت را برای افراد داشته است؛ شایان ذکر است که سطح اهمیت هر سه معیار بسیار نزدیک به هم است؛
همرنین بیشترین میزان اختالف بین سطح مطلوبیت و اهمیت در این مولفه مربوط به معیار انعطافپذیری فضاست؛
بنابراین الزم است تا فضاهای نیمه باز به صورتی طراحی شوند که قابلیت تغییر و تطبیق با نیازهای مختلف استفادهکنندگان
را داشته باشند .در نهایت میتوان بیان کرد که میانگین مطلوبیت مولفه عملکردی ( 2/93متوسط) و اهمیت آن ( 3/61زیاد)
است.

در بین چهار مولفه مورد بررسی ،مولفه کالبدی با میانگین  3/19بیشترین و مولفه اجتماعی با میانگین  2/41کمترین میزان
مطلوبیت را از نظر ساکنین دارا بودند .این مسئله نشان دهنده توجه بیشتر طراحان و سازندگان به کالبد و گفلت از جنبههای
عمیقتر ،همرون درک فضا ،روابط اجتماعی و فعالیتهای شکل گرفته در آن است .بیشترین اختالف میان مطلوبیت و
اهمیت در مولفه عملکردی مشاهده میشود که نشان دهنده عدم وجود فضایی با مساحت و هندسه مناسب برای انجام
فعالیتهای متنوع و قابلیت تغییر و تطبیق با نیاز ساکنین است .پس الزم است طراحان به معیارهای این مولفه توجه
بیشتری داشته باشند و با ایجاد قابلیتها در این فضا با توجه به مولفههای کالبدی ،ادراکی و عملکردی زمینه را برای انجام
فعالیتهای متنوع و منطبق با نیازهای مختلف ساکنین در این فضا فراهم کنند.
با وجود اینکه میانگین مطلوبیت معیار اشراف حدودا متوسط ( )3/۰8است %37 ،از کاربران ،میزان مطلوبیت این معیار را کم
و بسیارکم ارزیابی کردهاند (تصویر  .)16بههمین دلیل توجه به این معیار حااز اهمیت است.
بررسی مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمهباز خصوصی از نظر ساکنین (نمونه موردی :آپارتمانهای ...

در معیار گیاه و سبزینگی نیز که میانگین مطلوبیت حدودا در سطح متوسط ( )3/26است %29 ،از کاربران ،میزان مطلوبیت
این معیار را کم و بسیارکم و  %18/4متوسط ارزیابی کردهاند (تصویر  .)17با توجه به موارد فوق ،توجه به این معیار حااز
اهمیت است.
2%

14%
11% 8%

36%

21%

20%

42%
18%

28%
بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تصویر  :16نمودار توزیع فراوانی میزان مطلوبیت معیار اشراف
سبزینگی

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تصویر  :17نمودار توزیع فراوانی میزان مطلوبیت معیار وجودگیاه و

با توجه به مطالب ارااه شده در جداول مربوط به هر مولفه ،تصویر  18با نمایش معیارها در چهار حوزه مورد بررسی و ارااه
میزان مطلوبیت وضع موجود و اهمیت هر مورد از نظر ساکنین امکان مقایسه و تحلیل آنها را فراهم میکند .همانطور
که مشاهده می شود در بین معیارهای ارتباط انسان و محیط در بالکن ،نورگیری بیشترین مطلوبیت و تعامالت با افراد در
فضای عمومی کمترین مطلوبیت را در وضع موجود بالکنها داشتهاند .از طرفی معیار ایمنی بیشترین اهمیت و معیار تعامالت
با افراد در فضای عمومی کمترین اهمیت را از نظر ساکنین دارند.

۲۰۹

 -8نتیجهگیری
این تحقیق با بررسی مولفههای موثر بر رابطه انسان و محیط و میزان مطلوبیت و اهمیت آنها در بالکن خصوصی
آپارتمانهای مسکونی ،امکان در نظر گرفتن عوامل موثر بر کیفیت زندگی در این فضارا فراهم میکند و با تبیین میزان
اهمیت و مطلوبیت هر مورد از نظر ساکنین ،امکان شناخت مشکالت و کاستیها را به طراحان میدهد تا با ریشهیابی
آنها ،در عین سرعت گسترش شهرها و مرتفعسازی و کاهش مساحت فضاهای مسکونی ،راهکارهایی برای بهبود وضع
موجود ارااه دهند و با شناختی کامل به طراحی بهردازند؛ همرنین با تبیین مطلوبیت وضع موجود و اهمیت هر مولفه از نظر
ساکنین ،زمینه را برای انجام پژوهش های مرتبط فراهم میکند.
با بررسی مولفه های رابطه انسان و محیط و معیار های هر کدام از طریق پرسشنامه مشخص شد که فعالیتهای خدماتی
مانند خشک کردن لباس یا نگهداری وسایل سهم زیادی را به خود اختصاا میدهند .برای نزدیک کردن بالکن به فضایی
سکونتی باید فضاهایی مانند رختشویخانه ( الندری روم) برای جمع آوری و خشک کردن لباس و انبار وسایل در طراحی
هر واحد در نظر گرفته شود .در گیر این صورت باید در بالکن فضایی به هر کدام از این فعالیتها اختصاا داده شود تا
تداخل عملکردها امکان انجام فعالیتهای اصلی را سلب نکند و استفاده از بالکن تنها به خشک کردن لباس و انبار وسایل
تقلیل نیابد .طراحی و تمهیدات مناسب و ایجاد فضای با کیفیت میتواند در جهت بهبود بالکن برای انجام فعالیتهایی
مانند نظارت بر بازی کودکان در کوچه ،مطالعه ،خوابیدن و خوردن گذا که مورد گفلت واقع شده ،قدم بردارد تا در کنار
پاسخگویی به فعالیتهای خدماتی ،به فضایی برای سکونت تبدیل شود.

۲۱۰
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تصویر  :18نمودار مقایسه میانگین مطلوبیت و اهمیت معیارها (ماخذ:نگارندگان)

توجه به مطلوبیت وضع موجود در هر حوزه ،زمینه را برای اگاهی بیشتر ،ریشهیابی مشکالت و طراحی مناسب ،جهت بهبود
معیارهایی مانند تعامالت با افراد در فضای عمومی ،تعامالت با افراد خانواده ،تزاینات ،انعطافپذیری و دیگر معیارهایی که
از مطلوبیت کمتری برخوردارند ،فراهم مینماید .از طرفی اولویتبندی معیارهای مختلف بر اساس اهمیت آنها از نظر
ساکنین ،دید مناسبی در جهت توجه به اصلیترین نیازهای آنها مانند امنیت ،ایمنی و دید و منظر در کنار پاسخگویی به
سایر نیازهای ایشان به طراحان میدهد .اما آنره اهمیت بیشتری دارد ،اختالف میزان مطلوبیت و اهمیت هر معیار است
که به معنای عدم پاسخگویی به نیاز ساکنین در عین اهمیت باالی آن معیار هاست .در نتیجه با توجه به تصویر  13معیارها
نمودار اختالف میان میانگین اهمیت و مطلوبیت هر معیار
۱.۴
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به ترتیب بیشترین تا کمترین اختالف مطلوبیت و اهمیت مرتب شدند و برای هر کدام راهکاری ارااه میشود.
تصویر  :13نمودار اختالف میان میانگین مطلوبیت و اهمیت معیارها (ماخذ:نگارندگان)

بیشترین اختالف میان مطلوبیت هر معیار و اهمیت آن از نظر ساکنین به ترتیب در معیار تعامالت با افراد خانواده ،انعطاف-
پذیری ،خلوت ،آسایش حرارتی در فصول سرد و گرم و سهس جلوه بصری است .کمترین اختالف آنها در معیارهای کنترل
شرایط اقلیمی ،تعامالت با افراد در فضای عمومی ،حس تعلق به مکان و ایمنی بوده است که نشان دهنده پاسخگویی
مطلوب به این نیاز ها است .البته ذکر این مطلب در مورد معیار کنترل شرایط اقلیمی حااز اهمیت است که بهدلیل طرح
پرسش های جداگانه در مورد حفاظت در مقابل باد و باران ،نورگیری و شرایط آسایش حرارتی در فصول گرم و سرد ،کاهش
اختالف مطلوبیت و اهمیت این معیار مربوط به نورگیری و حفاظت در مقابل باد و باران بوده و در مورد شرایط آسایش
حرارتی در فصول گرم و سرد ،درصد بیشتری از پاسخدهندگان شرایط نامطلوبی را تجربه میکنند.
بنابراین بر اساس میزان مطلوبیت و اهمیت ،معیار ها به ارااه راهکارهای طراحی به ترتیب اولویت آنها میپردازیم:

۲۱۱

جدول  :۵ارااه راهبردهای طراحی به ترتیب اولویت معیارها (ماخذ:نگارندگان)
معیار
تعامالت با
افراد خانواده
انعطاف پذیری

آسایش
اقلیمی

فضای بالکن،
خلوت ،وجود
گیاه و

اختصاا دادن مساحت با هندسه مناسب به بالکن از ملزومات و ارتباط مستقیم بالکن به فضای جمعی خانه همرون
پذیرایی و نشیمن و ایجاد حریم و جلوه بصری مناسب در بالکن از مواردی برای ترگیب استفاده از بالکن برای تعامالت با
افراد خانواده است.
فراهم کردن امکان انجام چند فعالیت درفضا با مساحت کافی ،مبلمان مناسب و طراحی بالکن بصورت پیوسته با فضای
مجاور بهگونه ای که در مواقع لزوم امکان ترکیب با آن فراهم شود؛ به افزایش انعطاف پذیری بالکن کمک میکند.
بهدلیل قرارگیری شهر سبزوار در اقلیم گرم و خشک ،استفاده از سایهبان افقی در جبهه جنوب و سایهبان عمودی در شرق
و گرب برای کنترل ورود نور خورشید ،ایجاد کوران و تهویه با استفاده از جان پناه متخلخل و گیاه برای افزایش رطوبت در
فصول گرم و استفاده از بازشو شیشه ای یا بستن پوسته متخلخل برای عدم یا کاهش ورود باد در فصول سرد موجب بهبود
شرایط آسایش حرارتی میشود.
ایجاد فضاهایی مانند طاقره یا جانهناه با عرض مناسب و قراردادن گلدان یا استفاده از باگره افقی و عمودی موجب بهبود
جلوه بصری و شرایط آسایش حرارتی میشود اما طراحی جداره خارجی متحرک با امکان قراردادن گیاه روی آن یا ترکیب
محل نگهداری گیاه با جانپناه یا پنجره عالوه برایجاد امنیت و کنترل دید عابرین و ایجاد خلوت با محدود کردن اشراف به
بهبود جلوه بصری بالکن کمک کند.

سبزینگی
امکان انجام
فعالیت ها
بو
تزئینات ،رنگ

صدا
دید و منظر

مساحت کافی فضای بالکن و طراحی با توجه به جزایات و سنین مختلف  ،امکان انجام فعالیت های متنوع مانند مطالعه،
گذراندن اوقات فراگت ،بازی کردن کودکان ،دورهمی اعضای خانواده که مورد گفلت واقع شده است را فراهم میکند.
قرارگیری بالکن در قسمتی از واحد که مطلوبیت بیشتری از نظر بو دارد و تهویه مناسب و استفاده از گلها و گیاهان معطر
باعث ارتقاء میزان مطلوبیت این معیار میشود.
همانطور که در گذشته ،تزاینات با افزودن به زیبایی فضا موجب تلطیف و افزایش استفاده از آن میشده است ،استفاده از
تزایناتی مانند گرکاری سقف ،کاشی کاری کف و جداره ها ،نقوش ،رن ها و جزایات در اجرا در راستای هویت تمدنی،
موجب افزایش مطلوبیت و حفظ ارزش های معماری این شهر میشود.
افزایش عمق بالکن ،پرهیز از قرار دادن بالکن در مجاورت خیابان های اصلی و بالکن همسایه و استفاده از مصالح جاذب
صوت در سقف و جدارهها موجب کنترل صدا و استفاده از حوضره های کوچک آب با فواره و محل نگهداری پرنده ،امکان
ایجاد اصوات طبیعی را فراهم میکند.
تعبیه بالکن در جبهه ای از بنا که دارای دید و منظر مطلوب است و ایجاد امکان کنترل دید و منظر بالکن با توجه به
اتفاقات پیش روی آن میتواند به مطلوبیت دید و منظر کمک کند.

مساحت،

بازتعریف فضای بالکن و فعالیت هایی که در آن اتفاق میافتد ،عدم نگاه به بالکن بعنوان فضای باقی مانده واحد و صرفا
خدماتی موجب اختصاا مساحت مورد نیاز با هندسه مناسب به آن و بهبود تعامالت با اعضای خانواده و انجام فعالیتهای
متنوع شود.

حریم

کنترل معیار اشراف ،بو و صوت زمینه رسیدن به حریم دیداری ،بویایی و شنیداری را فراهم میکند.
عدم قرارگیری بالکن در کنار بالکن همسایه و استفاده از حفاظ ،دیوار مشبک چوبی یا آجری در بالکن طبقه اول و بالکن-
های مرتبط با پله اضطراری موجب افزایش امنیت میشود.
محصوریت فضای بالکن باید در محدوده ای بین ازدحام و انزوا قرار گیرد تا فرد در کنار احساس آرامش ،احساس تنهایی
نکند و این امر با بسته بودن سه طرف بالکن همرون ایوان خانه های سنتی ،جایگیری مناسب بالکن در خانه و امکان
کنترل اشراف از خارج با استفاده از جداره متحرک و ارتفاع مناسب جانهناه قابل دستیابی است.

هندسه و
تناسبات

امنیت
محصوریت،
اشراف
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جلوه بصری
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فضای متصل
به بالکن،
خلوت

بهدلیل رعایت ضوابط ساختمانسازی ،جانپناه اکﺜر بالکنها از ایمنی مناسب برخوردارند اما میتوان با ایجاد تخلخل ،امکان
کنترل گشودگی و ارتفاع جانپناه ،استفاده از جعبه گل و تزاینات به افزایش مطلوبیت آن کمک کرد.
انجام موارد فوق ،افزایش مطلوبیت و باال رفتن تنوع و میزان فعالیت در فضای بالکن با گذشت زمان باعث افزایش حس
تعلق به آن میشود.
دلیل کاهش مطلوبیت و اهمیت تعامالت با افراد در فضای عمومی را میتوان افزایش فردگرایی ،بلندمرتبه شدن ساختمان-
ها و عدم وجود فضایی برای امکان این تعامالت دانست اما نیاز به این تعامالت در انسان بعنوان موجودی اجتماعی حس
میشود و گاه در زمانهایی مانند همهگیری ویروس کرونا که افراد بدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی با حضور در بالکنها
با یکدیگر ارتباط برقرار میکردند .در نتیجه در نظر گرفتن تمهیداتی مانند قرارگیری بالکن ساختمان های یک محله در
ارتباط با یکدیگر یا با فضای عمومی محله میتواند راهگشا باشد البته باید امکان حفظ و کنترل حریم توسط ساکنین وجود
داشته باشد.
بهدلیل قرارگیری بالکن در ارتباط با داخل و بیرون بنا ،باید عالوه بر زیبایی بصری و پاسخگویی به ویژگیهای وجودی
انسان ،مقاومت الزم در برابر شرایط جوی ،قابلیت شست و شو و استحکام الزم را داشته باشد.
مجاورت بالکن با فضاهای مختلف ،قابلیتها و نقشهای مختلف به آن میدهد که باید متناسب با هر کدام طراحی شود.
بالکن مرتبط با نشیمن باید مساحت کافی ،امکان جمع شدن افراد خانواده دور هم ،بالکن اتاق باید حریم و خلوت کافی
برای تجربه فضایی دنج در ارتباط با طبیعت و بالکن مرتبط با رختشوی خانه باید فضای مناسب برای خشک کردن لباس
بدون آسیب رساندن به جلوه بصری نمای ساختمان را داشته باشد.

پینوشت ها
1

Likert

 2یک نرم افزار آماری است؛ که پس از دریافت داده های حاصل از پرسشنامه  ،آنها را تحلیل و داده های آماری مورد نیاز را به
صورت جدول و نمودار ارااه میکند.
Jon Lang

3

Irwin Altman
In between space

4
5

 6طارمی همان ایوان یا صفه است که از یک طرف باز و گاهی بدون سقف است و بعنوان نشیمن فصلی یا ارتباط دهنده فضاهای
مختلف استفاده میشود (مداحی و همکاران.)1397 ،
 7رواق فضایی است که بین باغ و فضای اصلی نشیمن یا سالن ورودی قرار گرفته است و از سه طرف پوشانده شده است اما قسمت
رو به باغ آن ،باز است که در جلوی فضای اصلی نشیمن و سالن ورودی واقع شده است و گاهی بعنوان فضای حرکتی مسقف برای
ارتباط قسمتهای مختلف بنا مورد استفاده قرار میگیرد ).(Mansouri, ÜNLÜ, 2018
 ۸صفه سکوی بدون سقفی که سطح آن باالتر از سطح حیاط است و معموال در جلوی فضاهای بسته قرار میگیرد (مداحی و همکاران،
.)1397
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Abstracts
In the last few years, the urban population growth, the upward trend in housing prices and its
conversion into economic goods, and the structural pattern alteration from traditional to modern
have resulted in degradation in both quality and size in semi-open spaces compared to the past.
This issue, being observed in the city of Sabzevar, endangers mental security, health, and life
quality. Thus, considering the importance of root-cause analysis for the existing problems, and
understanding the status of the current semi-open places, the desired functionality of these
spaces has been the purpose of this study. This study aims to provide adequate answers to the
following questions: Which parameters impact the functionality of a balcony as an example of
a semi-open space, and how desirable and significant are these factors. Considering the
theoretical background, four components of somatic, social, operational, and cognitive factors,
including their corresponding criteria, are examined to investigate the association between
human-beings and such spaces. As a result, the balcony is regarded as a private semi-open
space. This research has been done subjectively, and has been carried out based on
documentary research, field research and questionnaires. Fifty questionnaires were distributed
among residents of Sabzevar who live in flats with balconies to conduct the case study.
Analyzing data using (SPSS.26) proves that the balconies are predominantly applied for
laundry drying and keeping plants. Among somatic, cognitive, operational, and social
components the operational component has the greatest, and the social component has the
slightest significance from the residents' perspective. On one hand, safety and security are more
desirable. On the other hand, the possibility of interaction with family members and people in
public is less desirable. The difference between the desirability and importance of each
criterion from the residents’ point of view, chiefly perceptible in the criteria of interaction with
family members and the flexibility, represents that this type of space cannot fulfill the current
needs. As a result, more attention should be devoted by designers to these deficiencies.
Keywords: Semi-open space, Balcony, Residential apartment, Relationship between humans
and Environment
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