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چکیده

در دهه های اخیر، در الگوهای ســاخت مســکن متداول تهران، تحوالت زیادی ایجاد شــده اســت. این 

تحوالت با تغییر خانه های حیاط مرکزی ساخته شده با مصالح بنایی به خانه های حیاط دار ردیفی آغاز 

که شکل گیری سازمان فضایی  و با تبدیل به بناهای آپارتمانی با فضاهای مشاع، ادامه یافت. به طوری 

مسکن امروز تهران با تفاوت های عمده نسبت به الگوهای پیشین، تحت تاثیر ساختار ردیفی و ضوابط 

گرفــت. هدف این پژوهش، شناســایی ســازمان  کمتر از شــش طبقه شــکل  بناهــای آپارتمانــی بــا ارتفاع 

فضایی واحدهای مسکونی متشکل در الگوی ساخت بناهای مسکونی آپارتمانی ردیفی در تهران است. 

که الگوی غالب سازمان فضایی واحدهای مســکونی آپارتمانی ردیفی متداول  پرســش اصلی این اســت 

امــروز تهــران چیســت؟ برای این منظور، در چارچوب روش اســتدالل منطقی، در منطقــه ۲ تهران، ۱۲۸ 

گراف تحلیل شــد. یافته های تحقیق،  کدگذاری در نرم افزار ا نمونه پالن واحد مســکونی آپارتمانی پس از 

گونه غالب، معرف  گونه، دو  گونه سازمان فضایی متفاوت را نشان می دهد. از میان این پنج  وجود پنج 

الگوی ســازمان فضایی متداول واحدهای مســکونی آپارتمانی ردیفی امروز تهران است. نتایج به دست 

که می تواند با بازنگری برخی از ضوابط طراحی، به انعطاف  آمده بخشی از نتایج پژوهشی وسیع تر است 

کالنشهرهای ایران منجر شود. بیشتری در شکل گیری مسکن آپارتمانی در تهران و دیگر 

کلیدی واژه های 
گراف. گونه شناسی مسکن، الگوی مسکن تهران، ا   مسکن ردیفی،  

کاوی رابطه الگوها و ضوابط در شــکل دهی به ســازمان فضایی مســکن  *مقاله حاضر برگرفته از رســاله دکتری معماری نگارنده اول با عنوان: "وا
کشور)INSF( به انجام  که در دانشــگاه تهران به راهنمایی نگارنده دوم و با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران  تهران" اســت 

رسیده است.
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مقدمه
در دوران اولیه شکل گیری سکونت در تهران، خانه های حیاط 
که بــا آجــر و مصالح بنایی ســاخته می شــدند،  مرکــزی یــک طبقــه 
الگوی غالب مســکن بود. در فاصله سال های ۱۳00 تا ۱۳۴0ه.ش. 
گونه جدیدی از خانه های  تحت تاثیر احداث خیابان های جدید، 
که از نظر ترکیب بندی فضایی، با خانه های  حیاط دار متداول شد 
حیــاط مرکــزی تفاوت هــای زیــادی داشــت و ارتبــاط با دسترســی 
کلیدی شــکل گیری مســکن  ســواره و خیابــان، یکــی از متغیرهــای 
جدیــد بــود. ایــن فرآینــد از دهــه ۴0 بــه بعــد بــا توجــه بــه افزایــش 
کم تــری منجر  گونه هــای متنوع تــر و مترا جمعیــت، بــه اســتفاده از 
شــد و عالوه بر خانه ســازی در یک یا دو طبقه در قطعات تفکیکی، 
از  متشــکل  بیشــتر  طبقــات  بــا  مســکونی  آپارتمان هــای  احــداث 
چنــد واحــد مســکونی در یــک قطعه زمیــن رونق یافــت. در نتیجه 
ایــن تغییــرات، در دهه هــای اخیــر شــیوه خانه ســازی و بــه تبع آن 
کــه بــر  الگوهــای ترکیب بنــدی پــالن نســبت بــه الگوهــای پیشــین 
مبنای مفاهیم انسانی و متاثر از نیازهای انسان شکل می گرفتند، 
دچار تحول عمده شــد. این تحوالت نه تنها شــکل مســکن، بلکه 
کرد.  ســاختار ترکیب بندی فضاها )ســازمان فضایی( را نیز دگرگون 
که ســازمان فضایــی و ترکیب بندی پالن، ســخت تغییر  از آنجایــی 
بوده و اثرات بلند مدت تری به نسبت دیگر اجزا داخلی ساختمان 
که مسکن به  همچون مبلمان دارد )Manum, 2005, 20( و از آنجا 
عنــوان معمــاری آنتروپوفیلیک بیــش از هر بنای دیگــری، نیازمند 
گونه شناســی   ،)Izumi, 1968( انطبــاق با نیازهای مخاطب اســت
ترکیب بنــدی پــالن می توانــد خــالء موجــود در پایه هــای دانــش۱ 
کرده و راهگشــای  مربــوط به مســکن آپارتمانــی ردیفی تهــران را پر 
طراحی هرچه بهتر مسکن و پژوهش بیشتر بر ابعاد دیگر آن باشد. 
که پیش از ایــن، تحقیقی بر  ایــن موضــوع از آنجا ضرورت می یابــد 
گونه شناســی مســکن ردیفــی تهــران بــه روش سیســتماتیک  روی 
انجام نشــده اســت، در حالی کــه انجام تحقیق های بیشــتر به طور 
مثــال تحقیــق بر روی اثر ضوابط بر مســکن معاصر تهــران، نیازمند 
گونه شناســی بر پایه مطالعات علمی از این دســت است. بنابراین 
کــه از نظر پژوهشــی در ایــن حوزه  نتایــج پژوهــش حاضــر، خالئــی 
وجود دارد را با ســاخت پایه های دانش مرتفع می ســازد و این امر، 
کاربردی بیشــتر بر روی  مبنایــی بــرای تقویت انجــام تحقیق هــای 

مسکن ردیفی تهران خواهد بود. 
هدف این مقاله، شناســایی الگوی سازمان فضایی واحدهای 

مســکونی آپارتمانــی ردیفــی متــداول تهــران اســت. پرســش اصلی 
گونــه غالــب ســازمان فضایــی واحدهای مســکونی  که  ایــن اســت 
آپارتمانــی در بناهــای آپارتمانــی ردیفــی متــداول امروز شــهر تهران 
که بــا پژوهش بیشــتر قابل پاســخ دادن  چیســت؟ پرســش مهم تر 
اســت، چگونگی تاثیر وضع ضوابط طراحی و شــکل گیری الگوهای 
واحد مســکونی اســت. بــرای اختصار و امــکان اســتفاده از مدارک 
موجود، بررسی سازمان فضایی واحدهای مسکونی ساخته شده 
 Taut,( با اســتفاده از پالن واحدها انجام شــده اســت. برونو تــاوت
را،  ترکیب بنــدی فضــا  بــرای  ابــزار معمــار  68 ,1927(، اصلی تریــن 
که »حرفه ای ها  پالن های ترســیم شــده می داند و بر این باور است 
می تواننــد معمــاری را از روی پــالن و بــدون دیــدن بنــای ســاخته 
که یــک موســیقی دان، موســیقی را از  شــده بخواننــد، همــان طور 
که تشــخیص  روی نت می شــنود.« بــا این فرض می توان پذیرفت 
ترکیب بنــدی فضــا از طریــق مطالعــه پالن هــای معمــاری، یکــی از 
بهترین منابع تحلیل سازمان فضایی واحدهای مسکونی است. 

گونه متداول مســکن  برای تطبیق موضوع تحقیق و شناســایی 
کواتریمر  گونه شناســی ضرورت دارد.  گونه و  آپارتمانی تهران، تعریِف 
گونه  کانســی در فرهنــگ تاریــخ معمــاری در تعریف مفهومــی،  دی 
که بــا قابلیــت تقلیــد و تکــرار، امکان  را یــک طــرح یــا ِشــما می دانــد 
 Quatremère de Quincy,(دارد را  هنرمنــد  ذهــن  بــر  تاثیرگــذاری 
گروهی خاص  1825(. در تعریــف لغــوی واژه، »گونــه« یــا »تیــپ« بــه 
بــا ویژگی مشــخص نســبت داده شــده اســت )معماریان و طبرســا، 
۱۳۹۲، ۱0۴(. در ایــن پژوهــش، فراوانی و متعارف بودن ترکیب بندی 
گونه های غالب  پــالن واحدهای مســکونی آپارتمانی، معیار تعییــن 
بوده است. در آمارهای ثبت شده در سازمان آمار، مسکن تهران به 
گروه  مسکن آپارتمانی و مسکن غیرآپارتمانی تقسیم شده است. در 
مســکن آپارتمانی طبق آمار سرشــماری سال ۱۳۹5 )مرکز آمار ایران، 
۱۳۹5(، مســکن میــان مرتبــه )بین ۴ تــا 6 طبقه( بیشــترین فراوانی 
را به خود اختصاص داده اســت. بر همین اســاس در مقیاس بنای 
گونه، نماینده مســکن متداول معاصر تهران در نظر  آپارتمانی، این 
گرفته شده است. این پژوهش به واحد مسکونی آپارتمانی ردیفی و 
نشان دادن تغییرات و طبقه بندی وضع موجود سازمان فضایی آن 
محدود شده است. یافته های تحقیق می تواند، با بازنگری برخی از 
ضوابط طراحی به انعطاف و تنوع بیشــتری در شــکل گیری سازمان 

فضایی مسکن آپارتمانی تهران منجر شود. 

روش تحقیق

کم بر آن، ترکیبی  روش تحقیق استدالل منطقی۲ و پارادایم حا
کیفی اســت. داده های اســتدالل منطقی  کمــی و  از پارادایم هــای 
ترکیبــی از مطالعــه میدانی نمونه هــا و مراجعه به اســناد مربوط به 
پرونده های صدور پروانه های ساختمانی است. استدالل منطقی 

بــر مفهومی بیش از اینکه تمام بحث های نظری انســجام منطقی 
اســتدالل  در  دارد.  گســترده ای  و طیــف  لــت می کنــد   دارنــد، دال
منطقی )گروت و وانگ، ۱۳۸۴، ۳0۳(، یک سر طیف بحث هایی با 
چارچوب ریاضی - فرمی قرار دارد۳ و در سر دیگر آن، سامانه هایی 
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که با اتکاء به یک جهان بینی و بیان مستدل و منطقی،  قرار دارند 
مفاهیــم آن و اســتفاده از شــفافیت نظــری و بیــان قــوی، توانــی 
کــه در میانــه این طیــف قرار  اقناع کننــده می یابنــد. ایــن پژوهــش 
گی های ســامانه های ریاضــی - صوری و فرهنگی  می گیرد، هم ویژ
گفتمانــی را دارد و هــم هماننــد ســامانه های ریاضــی - فرمــی، از 
ساخت قانونمند و عددی در تحلیل های فضایی و فرمی استفاده 
و  ریاضــی  بخــش   .)Groat & Wang, 2013, 385-386( می کنــد 
که مرتبط به تحلیل ارزش های فضایی و ترکیب بندی  قانونمند آن 
گــراف۴ به انجام  پــالن اســت، با اســتفاده از ابزار نرم افــزاری به نام ا
گســترده  رســیده اســت. در حوزه انتخاب نمونه ها نیز، با توجه به 
بودن تهران و بیشــماری نمونه های مســکن متداول، نمونه گیری 
گســترده و پیچیــده اســت. بنابرایــن  کاری  از همــه ی ۲۲ منطقــه، 
گونه شناسی مناطق ۲۲ گانه  ح نمونه گیری این پژوهش شامل  طر
گی هــای مدنظــر پژوهــش، 5 منطقــه از ۲۲ منطقــه  بــر اســاس ویژ
گی هــای بیــان شــده دارنــد،  کــه بیشــترین قرابــت را بــا ویژ تهــران 
انتخاب شــدند. برای استخراج نمونه های پالن در مرحله بعدی، 
گزینش شــده  یــک منطقــه از میــان 5 منطقــه به صــورت تصادفی 
کرسول این روش از نمونه گیری، نمونه گیری  است. با توجه به نظر 
گزینش تصادفی است و زمانی انجام  خوشــه ای چندمرحله ای5 با 
که شناســایی جمعیت هدف پیچیده بوده و یا جمعیت  می شــود 
مــورد مطالعــه بســیار بــزرگ اســت )Creswell, 2012(. در مرحلــه 
نهایــی، بعد از انتخــاب منطقه،  ۱۲۸ پالن با رویه سیســتماتیک از 
میان پالن های موجود و قابل دسترس برای تحلیل انتخاب شد. 
ح  گزینش تالش شد با توجه به هدف و سوال پژوهش، طر در این 
گی های مســکن متداول  نمونه گیری نزدیک ترین شــباهت را با ویژ

گی ها عبارتند از: شهر تهران داشته باشد. این ویژ
ح تفصیلی؛ ۱. ساخته شدن بر اساس ضوابط طر

۲. استقرار در قطعات تفکیک شده هندسی )مستطیلی شکل(؛
۳. الگــوی اســتقرار از نــوع بناهــای آپارتمانی ردیفی شــمالی در 

وسط بلوک شهری؛
۴. فرسوده نبودن؛

کم متوسط و متداول شهر تهران؛ و 5. داشتن ترا
6. ساخته نشده توسط یک نهاد خاص به صورت سری. 

پیشینه پژوهش 

ســازمان فضایــی و عوامــل شــکل دهنده و تاثیرگــذار بــر آن، از 
مقیــاس شــهر تا مقیاس خانــه، همواره مورد بحــث صاحب نظران 
معماری و شهرســازان بوده اســت. یکی از نمونه های برجســته در 
کتاب منطق اجتماعی فضا اثر بیل  زمینه تحلیل سازمان فضایی، 
هیلیر و جولین هنسون6 اســت )Hillier & Hanson, 1984(. هلییر 
که در آن پــالن معماری  و هنســون، چارچوبــی را معرفــی می کننــد 
گامــا می شــود.  تبدیــل بــه نقشــه هایی انتزاعــی بــا عنــوان نقشــه 
کمیتــه ای عــددی بــا ایــن نقشــه ها، چگونگــی ارتبــاط  همراهــی 
الگوهــای رفتار اجتماعی و هم جواری های فضا را نشــان می دهند 
گونه ســاده کردن فضا،  )گــروت و وانــگ، ۱۳۸۴، ۳0۱-۳0۳(. با این 

گی هــای غیرقابــل  کــه بــر اســاس آن، ویژ الگوهایــی پدیــد می آیــد 
رویــت پــالن قابل دریافت می شــود. در تــز دکترای بندیــک مانوم7 
در دانشــگاه اسلو، روش مشــابهی برای تحلیل پالن آپارتمان های 
مســکونی با هدف یافتن الگوی معماری مســکن نروژ اتخاذ شــده 
کــه یکــی به  اســت. تحقیــق مانوم شــامل دو مطالعــه مجــزا اســت 
صــورت ســیرتاریخی بــه تحــوالت مســکن آپارتمانی نــروژ پرداختــه 
کنان ایــن خانه ها، بــه تحلیل  اســت و دیگــری بــا مصاحبــه بــا ســا
مســائل اجتماعــی مربوط بــه آن می پــردازد. وی در این پژوهش، 
مولفه های فضاهای داخلی از قبیل شــرایط نور روز، اندازه و شکل 
کــه در عصر مدرن بــا اهمیت  اتــاق و چگونگــی همنشــینی فضاهــا 
هســتند و به نظر در ســال های اخیر دچار تغییر شــده اند، بررســی 
کرده اســت. به موازات پژوهش مانوم، تحقیق مشــابهی در زمینه 
گالهاس۸ انجام  کانا و ما تحلیل سیر تاریخی ساخت مسکن توسط 
شــده اســت. آن ها تحول تاریخی آپارتمان های ساخته شده برای 
قشــر متوســط، بین ســال های دهه ۱۹۳0 تا ۱۹70 در ریــو دو ژانیرو 
را بررســی و مشــاهده نمودنــد بــا وضعیــت اقتصــادی، اجتماعی و 
 .)Cunha & Magalhaes, 2005( سیاســی آن زمــان مطابقــت دارد
ُگنی نیز آپارتمان های ســاخته شده توســط معماران در بازه زمانی 
۱۹۲0 تا ۱۹۹0 را به منظور یافتن تغییرات الگویی در ساخت مسکن 

.)Guney, 2005(کرد بررسی 
گونه هــای مســکن  پژوهش هــای دیگــری نیــز بــه طبقه بنــدی 
پرداخته انــد. بــه طــور مثــال بیدولــف )۱۳۹۳(، چیدمــان نواحــی 
مســکونی را بــا تمرکز بر مقیاس شــهری و بــدون پرداختن به درون 
گونه شناسی  کامبی )۱۳۸۲( نیز  کرده است.  ساختمان ها، تشریح 
مسکن حیاط دار را از نظر چگونگی استفاده قطعه تفکیکی و شکل 
کامبی، ســازمان  کرده اســت. در طبقه بنــدی  پــالن، طبقه بنــدی 
فضایی مســکن به صورت فضاهای روز و شــب دســته بندی شــده 
کتاب هــای  گانتــر از دیگــر پژوهشــگران ایــن حــوزه، ســری  اســت. 
گونه بنــدی بــا محوریــت انــواع خانــه از جملــه خانه هــای ردیفی۹،  
و  حیــاط دار۱۲  خانه هــای  آزاد۱۱،  خانه هــای  شــهری۱0،  خانه هــای 
کم هــای افقی  غیــره پرداختــه اســت. هلمــوت شــرام )۱۳۹۱( نیز ترا
کرده و بر اساس  گونه ساختاری تقســیم  در خانه ســازی را، به ســه 
گونــه حیــاط دار و ردیفــی، بــه بررســی آن هــا پرداختــه اســت.  دو 
گونه سازمان فضایی  اشــنایدر در اطلس پالن های مســکونی، پنج 
گونــه اول ســازمان فضایــی خطــی یا  کــرده اســت.  را دســته بندی 
که در آن، پالن بر اساس محورهای سیرکالسیون  راهرویی۱۳ اســت 
ســازمان یافتــه اســت و اتاق ها به شــکل خطی در یک یــا دو طرف 
گونــه دوم۱۴، ســالن پذیرایــی به عنــوان مرکز  گرفته انــد. در  آن قــرار 
گونــه  خانــه و مابقــی فضاهــا در اطــراف آن جانمایــی شــده اند. در 
کــه دیوارها به آن  هســته ای۱5، پــالن بــه عنوان فضای بــاز واحدی 
گونه بعدی پــالن پویا۱6 نام  اضافــه شــده اند، طراحی شــده اســت. 
دارد و فضاهــا در آن بــا فضاهای ارتباطــی درآمیخته اند و به ندرت 
گونــه پنجــم۱7، پالن در اطــراف هال مرکزی  از آن دور می شــوند. در 
گرفته اســت  کــه مســتقیمًا بــه ورودی خانــه متصل اســت، شــکل 

 .)Schneider, 1997(
گونه شناســی های متعددی در حوزه مسکن تاریخی  در ایران، 
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گونه شناسی مسکن روستایی انجام  شــهرهای مرکزی و همچنین 
که به روش قوم نگاری  گونه شناسی  شده است. یکی از نمونه های 
ح پژوهشــی محمدرضا حائــری در مرکز مطالعاتی  انجام شــده، طر
که حاصــل آن در  و تحقیقاتــی شهرســازی شــهرداری تهران اســت 
کتــاِب خانــه، فرهنــگ، طبیعــت بــه چــاپ رســیده اســت.  قالــب 
گرفتــه در ایــن پژوهــش، بر رونــد تغییرات  در بررســی های صــورت 
گونه مسکونی  گذشــته و حضور ســه  شــکل گیری خانه در یک قرن 
گونه در بازه های  در شــهرهای ایران شــناخته شده است. این سه 
اواســط دهــه  تــا  قــرن حاضــر  اوایــل  از ۱۳00 ه.ش.،  زمانــی قبــل 
گرفتند )حائری  ۳0ه.ش. و از ۱۳۴0 ه.ش. تــا دوران معاصــر شــکل 
مازندرانی، ۱۳۸7(. در مقاله ارزیابی و تحول زبان الگو در معماری 
مسکن نوشــته باقری، حجت و دشتی )۱۳۹۴(، از سازمان فضایی 
به عنوان الگوهای پایدار ساخت و ساز نام برده شده است. یافتن 
کالبدی در خانه های ســنتی  مولفه های ســازنده الگوهای رفتاری 
و مسکن معاصر، هدف این تحقیق است و به دنبال پاسخ به این 
گذر زمان و تغییر شــیوه ســکونت چــه تاثیری بر  که  پرســش اســت 
کالبدی  گذاشــته اســت. در مقاله مذکور، الگوهای  الگوی مســکن 
در ارتبــاط بــا مولفه هــای فضایــی ماننــد، مبلمان و اجــزاء، فضاها 
که  و ارتبــاط فضاهــا تبییــن شــده اســت. نتیجــه مقالــه این اســت 
کردن الگوهای مکان-رفتار به الگوهای  خانه های معاصر با ساده 
کــم ارتبــاط با فعالیــت، الگوهــای رفتــاری و فرهنگــی را از  کالبــدی 
کــرده و از هویت خانــه ایرانی و  ســاختار زبــان الگــوی خانه حــذف 

کاسته است. کیفیت تجربه های متنوع 
گونه شناســی در حــوزه  کــه بــه   از جملــه دیگــر پژوهش هایــی 
مســکن پرداخته اســت، می توان به پژوهش عینی فــر و قاضی زاده 
گونه شناســی مجتمع هــای مســکونی تهــران،  بــا عنــوان   )۱۳۸۹(
کــرد. ایــن مقالــه، بــه تعریــف و چگونگــی تعییــن معیارهای  اشــاره 
گونه شناسی و سیر تحول حیاط در معماری ایرانی پرداخته است. 
که برحســب نیازهای پژوهشــی  در این پژوهش بیان شــده اســت 
کشــورهای مختلــف،  و پیشــینه شــکل گیری الگوهــای مســکن در 
گونه شناســی خانــه از مقیــاس مجموعــه تــا بلــوک، شــامل فضای 
کل واحد مســکونی بــا معیارهای مختلفــی انجام  داخلــی واحــد و 
می شــود. نحــوه قرارگیــری واحد مســکونی در زمیــن و همجواری، 
همنشــینی فضای پر و خالی، دسترســی، حجم و ابعاد بنا و غیره، 
که بر روی مسکن  ح پژوهشی  از جمله این معیارها هستند. در طر
گلپایگانی و عینی فر )۱۳۸6( بر اساس  گرفته است،  بومی بم انجام 
گونه شناســی مســکن بم پرداخته  نقش فضا و مقیاس، به مطالعه 

کرده اند. و راهنمای طراحی خانه-باغ های بم را تدوین 
عــالوه بر مــوارد ذکر شــده، پژوهش هــای متعدد دیگــری نیز به 
کــه  گونه شناســی مســکن در مقیاس هــای متفــاوت پرداخته انــد 
در اینجــا بــا توجــه بــه محدودیت حجــم نوشــتار، از توضیــح آن ها 
خــودداری شــده اســت. امــا در مــرور ادبیات موضوع، ســه ســطح 
بــه  اول  ســطح  شــد.  شناســایی  گونه شناســی  بــرای  )مقیــاس( 
گونه شناســی شــکلی قطعــه در بافت شــهری اشــاره می کنــد؛ مثل 
ساختار خطی مســکن ردیفی؛ ساختار سطحی مسکن حیاط دار؛ 
کــه در بناهای بــا ارتفاع  کم زیاد  و ســاختار فضایــی بــرای ایجــاد ترا

کریســتینا و اشــتاینر، ۱۳۸۲؛  زیاد نمود پیدا می کند و غیره )کامبی، 
دفتــر تدویــن و ترویــج مقــررات ملی ســاختمان، ۱۳۹6؛ مســائلی، 
گلپایگانــی و عینــی فر، ۱۳۸6(. در ســطح دوم  ۱۳۹0؛ شــرام، ۱۳۹۱؛ 
گونه شناســی قرارگیری ســاختمان در قطعــه زمین و همجواری  به 
گلپایگانــی و عینــی فــر، ۱۳۸6؛  اشــاره شــده اســت )شــرام؛ ۱۳۹۱؛ 
کپور،  معماریان و طبرســا، ۱۳۹۲؛ عینی فر و قاضی زاده، ۱۳۸۹؛ خا
انصــاری و طاهرنیــان، ۱۳۸۹؛ مســائلی، ۱۳۹0؛ حائــری مازندرانی، 
 .)Polyzoides, Sherwood, & Tice, 1992; Lee, 2003 ۱۳۸7؛ 
سطح  سوم بر درون قطعه، اجزا و سازمان فضایی واحد مسکونی 
گلپایگانــی و  متمرکــز اســت )قاســم زاده، ۱۳۸۹؛ مســائلی، ۱۳۹0؛ 
.)Manum, 2005; Schneider, 1997; Lee, 2003 عینی فر، ۱۳۸6؛

در ایــن پژوهــش، مســکن متــداول تهــران در هــر ســه ســطح 
که تمرکــز پژوهش حاضر بر ســازمان  گونه شناســی شــد. از آنجایــی 
کالن  گونه شناسی در دو مقیاس  فضایی واحد مســکونی اســت، از 
کنترل متغیرها اســتفاده شــد. بر این اســاس، طبق  و میانــه بــرای 
آمار سرشــماری سال ۱۳۹5 )مرکز آمار ایران، ۱۳۹5(، مسکن میان 
مرتبــه )معمــواًل بیــن ۴ تــا 6 طبقه( ردیفــی در زمین هــای تفکیکی 
شــمالی و جنوبــی، بیشــترین فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داد 
کالن و  و نماینــده مســکن متــداول معاصــر تهــران در دو مقیــاس 
میانه معرفی شــد. جدول ۱، به منظور شناســایی مولفه های موثر 
گونه شناســی در مطالعــات مســکن بــا توجه بــه ادبیات مرور شــده 
در ایــن پژوهش، بــه برخی از مولفه های ســازنده مســکن متداول 
تهران در مقیاس خرد یعنی سازمان فضایی اشاره می کند. ستون 
ســمت چــپ جــدول نیــز جمع بنــدی از معیارهــای قابل اســتفاده 

گونه شناسی نمونه های این پژوهش را ارائه می کند. برای 
کردن ایــن مولفه هــا، در چارچوب نظری  بــه منظــور نظام منــد 
کــه پایــه تحلیــل نمونه هــا اســت. ایــن مــدل،  مدلــی ارائــه شــده 
که  مولفه های بیان شــده در مقیاس شــهری و مقیاس معماری را 

کننده نوع متفاوتی از مسکن است، ارائه می کند. تعیین 

چارچوب نظری

به منظور بازشناســی سازمان فضایی مسکن متداول تهران، در 
گونه شناســی معرفی شــد. دو سطح  قســمت پیشــین سه ســطح از 
گونه شناســی در سطح  گونه شناســی در ســطح شــهری و  اول یعنی 
کنترل متغیرهــا و جلوگیــری از پیچیدگی بیش از  هم جــواری، بــرای 
حد آن ها، مورد پژوهش را به مســکن آپارتمانی ردیفی ۴ تا 6 طبقه 
که همچنــان نمونه های باقیمانده بســیار  کــرد. از آنجایی  محــدود 
متفــاوت و متعــدد هســتند، نظامی بــرای دســته بندی نمونه ها در 
ســطح ســوم یعنی واحد مســکونی نیاز اســت. بنابراین چارچوبی از 
مولفه های تاثیرگذار بر شــکل گیری انواع سازمان فضایی واحدهای 
در  کــه  را  مولفه هایــی  چارچــوب،  ایــن  گردیــد.  طــرح  مســکونی 
مقیاس قطعه زمین، ســاختمان و واحد مســکونی، در شــکل گیری 
تاثیرگذارنــد،  ردیفــی  آپارتمانــی  مســکونی  واحــد  ســازمان فضایی 
ک دسته بندی های این مدل، مولفه هایی  دسته بندی می کند. مال
کــه در طراحــی ســازمان فضایــی واحد مســکونی ایجــاد قید  اســت 
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که می تواند  می کنــد. به طور مثــال در مقیاس قطعه زمیــن، عاملی 
ســازمان فضایــی متفاوتی بــرای آپارتمان هــای ۴ تــا 6 طبقه ردیفی 
بســازد، بیــش از هرچیــز، تناســبات و اندازه زمین اســت. تناســبات 
و انــدازه زمیــن، تاثیر مســتقیمی بر عمــق، چیدمــان و ترکیب بندی 
فضاها دارد. همچنین مستطیل یا مربع بودن شکل زمین می تواند 
در عمق و نورگیری فضاها و حتی در ترکیب بندی آن ها تاثیر داشــته 

که در نظــام قطعه بندی مــدرن، زمین ها معمواًل  باشــد. از آنجایــی 
به شکل مستطیل یا مربع قطعه بندی می شوند، اشکال دیگر برای 
گرفته نشــده اســت. نمودار ارائه  تقســیم بندی شــکل زمین در نظر 

شده در تصویر ۱،  چارچوب نظری مد نظر را نشان می دهد. 
که همه آپارتمان هــای ردیفی در %60  بــا توجه به این موضــوع 
گونه های متفاوتی از توده  شــمال قطعه زمین ســاخته می شــوند،  

گونه شناختی. ج از تعاریف  جدول1- جدول مستخر

بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

گونه شناسیپژوهشگران گونه شناسی موضوع  معیارهای قابل استفادهمعیارهای 

 Schneider
انواع سازمان فضایی)1997(

راهرویی
هسته ای

سالن پذیرایی به عنوان فضای مرکزی
پالن پویا

گونه هالدار

ورودی
عمق 

بر

Manum )2005( که در مولفه های فضاهای داخلی 
کرده است سال های اخیر تغییر 

شرایط نور روز )عمق بنا و دسترسی به نور برای فضاها(
اندازه و شکل اتاق )فضاهای پسمانده، اتاق های تک عملکردی(

چگونگی همنشینی فضاها نسبت به یکدیگر

تناسبات زمین
ارتباط با معبر
جبهه نورگیر

Lee )2003( گونه شناسی عمومی از مسکن برای
مطالعات موردی۱۸

سازمان فضایی )سیرکوالسیون، فضاهای ارتباطی، پلکان(
ترکیب بندی

بر اساس فرم و شکل
ارتباط فضاها )مخصوصًا غذاخوری، آشپزخانه و فضای جمعی(

تعداد اتاق خواب، سرویس بهداشتی و پارکینگ
شکل زمین )شکل و جهت گیری(

دسترسی )رابطه با معبر(
شکل پالن )تناسبات، جهت گیری، شکل(

شکل قطعه زمین
گذر رابطه با 

تناسبات پالن
جبهه نورگیر

تعداد اتاق خواب

Memarian
)1998(

مطالعه سازمان فضایی، مصالح، 
سازه و نما

محورهای فضایی
تناسبات پالنترکیب اتاق ها

گلپایگانی و 
عینی فر
)۱۳۸6(

گونه شناسی خانه بومی بم بر أساس 
نقش فضا و مقیاس

سازماندهی فضای باز، نیمه باز و بسته
سلسله مراتب دسترسی

دید و نور
هندسه و هماهنگی ابعاد

انواع الگوهای فضایی ) تعریف کننده/ ترکیب کننده/ تنوع دهنده(

تناسبات قطعه
تناسبات پالن

گذر رابطه با 
شکل زمین

سلسله مراتب دسترسی

قاسم زاده 
)۱۳۸۹(

شناخت مفهوم وجایگاه اتاق در 
مسکن

براساس مساحت
تعداد اتاقشمار اتاق

حائری
)۱۳۸7(

گونه شناسی سازمان فضایی 
خانه های تاریخی و معاصر

انواع جز فضاها
تراس و بالکن

فضای پله و ورودی
توان ترکیب و تعریف فضاها درهم

اتاق خواب
آشپزخانه

نحوه استقرار درهای پیرامون فضاهای درهم و مجزا
ارتباط در و دیوار

گونه های فضایی انواع نقش بدنه ها در تعریف 
انواع بدنه های داخلی و خارجی
انواع فضاهای عبوری دور حیاط

انواع فضاهای ورودی
انواع ایوان

انواع فضاهای بسته
انواع فضاهای چندرو

انواع حضور نور در فضا
انواع ارتفاع فضا

انواع دیوار

ورودی و پله
تعداد اتاق خواب

تناسبات

مسائلی
)۱۳۹0(

کالبدی خانه های بومی بافت  تحلیل 
سنتی و عناصر آن

حوزه خدماتی
حوزه زندگی
حوزه ورودی

ورودی
تناسبات پالن
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و فضــا بــرای ســاختمان متصور نیســت. بنابراین تنهــا عامل تمایز 
دیگــر، همجــواری قطعه بــا معبر تعریف می شــود. ارتبــاط قطعه با 
معابر اطراف، برای واحد مســکونی، امــکان نورگیری های متفاوت 
ایجــاد می کنــد و در چیدمــان فضاهــای داخلی )ســازمان فضایی( 
که در  تاثیــر می گــذارد. در مقیــاس ســاختمان، تعــداد واحدهایــی 
هــر طبقــه قــرار دارد و هندســه همجــواری آن ها می تواند ســازمان 
گر چــه این مولفه ها خــود متاثر  کند.  فضایی هــای متنوعــی خلــق 
گونه ســاختمان اند. در  از بر ســاختمان و شــمالی یــا جنوبی بودن 
مقیــاس واحــد مســکونی نیز، ســازمان فضایی متاثــر از چند عامل 
کــه خود بر اســاس ابعاد زمین  اســت. اول تناســبات پــالن واحدها 
کارفرمــا تعیین  و تعــداد واحدهــا در هــر طبقــه بر اســاس تقاضــای 
می شود. تعداد اتاق های خواب واحد مسکونی در جانمایی سایر 
فضاهــا تاثیــر زیادی دارد. ســومین عامل، چگونگــی ورود به واحد 
گیرد و هر نوع  که به ســه طریق مختلف صورت  مســکونی اســت۱۹ 
از آن، تعریــف متفاوتــی از چیدمــان و سلســه مراتــب فضایی ایجاد 
می کنــد. پیش از همه این موارد، اینکه واحد مســکونی به صورت 
دوبلکــس بنــا شــده یــا هم ســطح، می توانــد نتایــج متفاوتــی برای 
کند. در نهایت عوامل بیان شــده  ســازمان فضایی واحدهــا ایجاد 
که با توجه  کرد. اول نورگیــری  گــروه  کلی  را می تــوان در ســه مولفــه 
گــذر و هندســه همجــواری واحدها در طبقــه تعریف  بــه ارتبــاط بــا 
که بر اساس شــکل قطعه، بر و عمق آن و  می شــود؛ دوم تناســبات 
همچنین تناســبات پالن و تعداد اتاق خواب تعریف می شود؛ و در 

که بر اســاس جانمایی ورودی در  نهایــت محــل ورود بــه آپارتمان، 
پالن، تعداد واحد و هندسه همجواری واحدها تعیین می شود. از 
که طبق این مدل در شهر تهران  میان تمامی واحدهای مسکونی 
وجود دارد، چالش برانگیزترین نمونه ها، آپارتمان های مســتقر در 
گرفته اند و  که در وســط بلوک شــهری قــرار  قطعــات شــمالی اســت 
فقط از یک سمت با معبر ارتباط دارند. در این وضعیت، تنها یک 
جبهــه نورگیــر برای این واحدهــا وجود دارد و رســاندن نور طبیعی 
بــه همــه فضاهــای اصلــی طبــق ضوابــط ساخت وســاز، بیشــترین 
گرفتن پارکینگ  چالش هــا را در جانمایــی فضاها در پالن بــا در نظر 
ایجــاد می کند. بنابراین جامعه آماری ایــن پژوهش، به این نوع از 
کنترل این مولفه نقش دو  آپارتمان ها محدود شــده و در نتیجه با 

مولفه دیگر تحلیل و بررسی می شود.

نمونه های تحقیق

بــه منظــور بــه دســت آوردن پالن هــای مــد نظــر ایــن پژوهــش، 
کــه از میان آن هــا ۱۸۳ نمونه، زمینی  بیــش از ۴00 نمونه بررســی شــد 
مســتطیل شــکل و مطابق نظام قطعه بندی جدید داشــتند. از بین 
ایــن نمونه هــا، ۱۲۸ مــورد با مابقــی ویژگی های مدنظر ایــن پژوهش 
کــه در قطعــه ای  مطابقــت داشــت. یعنــی زمینــی مســتطیل شــکل 
گرفته، از ضوابط و مقررات طرح  شــمالی در وســط بلوک شــهری قرار 
کم متوســط )در  تفصیلــی پیروی می کند، فرســوده نبــوده و دارای ترا

تصویر 1- دسته بندی مولفه های شکل دهنده به سازمان فضایی آپارتمان های ردیفی.

جدول 2- فراوانی انواع نمونه ها با تمرکز بر متراژ بر ساختمان.
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پهنه R121 یا  R122( است. جدول ۲، درصد برهای مختلف را در منطقه 
۲ نســبت بــه کل نمونه هــای جمــع آوری شــده از زمین های شــمالی 
نشــان می دهد. بر این اســاس، ۳7 مورد از نمونه ها به بر مســاوی ۱0 
کل نمونه های  که این میزان، تقریبًا ۳0 درصد از  متــر اختصاص دارد 
که بر قالب منطقه  برداشــته شــده اســت و بیانگر این موضوع اســت 
گرفتــه از مســکن در ایــن بر،  ۲ مســاوی ۱0 متــر اســت و الگــوی شــکل 

گونه مســکن آپارتمانی متداول تهران باشــد. می توانــد تعیین کننده 
کــه پیش تــر نیــز اشــاره شــد، اصلی تریــن ابــزار معمار  همانطــور 
بــرای خوانش قابلیت های معماری و ترکیب بندی فضا، پالن های 
ترسیم شــده از ســاختمان ها اســت. بنابرایــن بــه منظــور بررســی 
که در این پژوهش با عنوان ســازمان فضایی  ترکیب بنــدی فضاهــا 
از آن اســتفاده می شــود، پالن های واحدهای مســکونی، از طریق 

گراف و پالن(. گونه از سازمان فضایی مسکن ردیفی تهران )  تصویر 2- پنج 

تصویر 3- ارتباطات فضایی ) بر مساوی 10 متر(.

بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران
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آرشــیو دفاتر خدمات الکترونیک شــهر تهران جمع آوری شــد و بعد 
گراف  کــه در ادامــه می آیــد، وارد نرم افــزار ا کدگــذاری، بــه روشــی  از 
گره ها نماینده فضاها هســتند و خطوط  گراف،  گردید. در نرم افزار ا

ارتباط بین فضاها را نشان می دهند. 

یافته ها

گونه ســازمان دهی  یافته هــای حاصــل از تحلیــل پالن هــا، پنج 
فضایی را معرفی می کند که در همه نمونه ها و در همه برها یافت شد.

کــه فضاهــا  گرافــی درختــی دارنــد. بــه ایــن معنــا   A,D,E گونــه
سلســله وار یکــی بعــد از دیگــری جانمایــی شــده اســت. در مــورد 
که فضای تقســیم  گراف ها به شــکل بوته اند. به این معنا   ،B گونه
گونه C، شــکلی مابین  گــراف  مشــترکی، رابــط همــه فضاها اســت. 
که فضاها به صورت سلسله وار  درختی و بوته ای دارد. به این معنا 
که رابط تعداد  گره هایی در این پالن ها دیده می شود  قرار دارند اما 
که ماهیت فضای تقسیم دارند،  گره ها  بیشتری فضا هستند. این 
که عمــق یکی با عمــق فضای  بــا عمــق متفــاوت طراحــی شــده اند 
گرفته شده است. تصویر ۲،  جمعی واحد مسکونی یکسان در نظر 

گونه ها بر اساس معیارهای چارچوب نظری. جدول 3- بررسی تطبیقی 
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کشیده است. گونه را به تصویر  این پنج 
گرفت.  گراف ها به همراه پالن، برای همه برها انجام  گونه بندی 
گونه های به دســت  همچنیــن شــباهت های ســاختی موجــود در 
گردآوری  آمــده از هــر بــر، در نموداری بــا عنــوان ارتباطات فضایــی 
گونه بنــدی بــرای همــه  کــه ارائــه ایــن  شــده اســت؛ امــا از آنجایــی 
برهــا حجم زیادی از این مقاله را اشــغال می کنــد، در اینجا به ارائه 
گونه بندی ارتباطات فضایی بســنده می شود. تصویر۳، ارتباطات 
گونه های ساخته شده در بر مساوی ۱0 متر  فضایی برای هر یک از 

کشیده است.  )بر متداول منطقه( را به تصویر 
شــکل دهنده  مولفه هــای  پژوهــش،  نظــری  چارچــوب  طبــق 
بــه ســازمان فضایــی آپارتمان هــای ردیفــی در قالــب ســه مولفــه با 
گــروه شــد. از  مناســبات مربــوط بــه تناســبات، نورگیــری و ورودی 
گونه شــمالی آپارتمان هــای ردیفی انتخاب  که نمونه ها از  آنجایــی 
شــده اند، از نظر نورگیری شــرایط مشــابهی بر آن ها حکمفرما است 

کنترل شده است.  بنابراین مولفه نورگیری در این تحلیل به نوعی 
از این رو در تحلیل نمونه ها باید تاثیر دو مولفه تناسبات )که بیش 
از هــر چیــز متاثــر از بر قطعه زمین اســت( و محل ورودی ســنجیده 
گونه های حاصل از تحلیل  شــود. برای بررســی تطبیقی مولفه ها و 
گراف آن ها بر مبنای  گونه ها به همراه  نمونه هــا، جدول تحلیلی از 

گردآوری شده است.  این دو مولفه در جدول ۳ 

تحلیل نتایج

گونه ســازمان فضایی حاصل از بررســی  در تحلیــل نتایــج، پنج 
گونه غالب  پالن ۱۲۸ واحد مسکونی آپارتمانی ردیفی در تهران، دو 
گونه A با فراوانی  گونه D با فراوانی ۴0 درصدی، و  دیده می شــود. 
۳۲ درصدی، دارای بیشترین فراوانی در پالن واحدهای مسکونی 
شــناخته شــدند. امــا پیــش از ورود بــه توضیــح ســازمان فضایــی 

گونه های پنجگانه. تصویر 4- بررسی تطبیقی عمق فضاها در 

.Aگونه گراف   ،A گونه گونه D،  پالن  گراف   ،D گونه تصویر 5- به ترتیب از راست: پالن 

تصویر 6- راست: جانمایی فضاهای داخلی آپارتمان با توجه به پالن پارکینگ، چپ: الگوی پارکینگ.

بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران
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گونه ســازمان فضایی  گراف پنج  گونــه، تحلیلی از تطبیــق  ایــن دو 
گونه ها، بر اســاس  بــه دســت آمــده الزامی اســت. تحلیل تطبیقــی 
مولفه هــای چارچــوب نظــری بــر مبنــای محــل ورود و تناســبات 

)شامل عمق فضاها و بر ساختمان( انجام شده است.
گونه ها  درباره عمق در حوزه تناســبات، تحلیل نتایج تطبیقی 
گونه  گونــه C و  گونه و  کم عمق تریــن   ،B گونــه کــه  نشــان می دهــد 
گونه های سازمان فضایی مسکن آپارتمانی ردیفی  A، عمیق ترین 
که آشپزخانه  تهران هســتند. در بررسی های بیشــتر دیده می شود 
گونه  که به جزئی از فضای ســالن پذیرایی تبدیل شــده اســت، در 
گونه هــا بــه عمق رفته اند. این موضوع نشــان  C و E بیــش از ســایر 
که دسترســی ورودی به آشــپزخانه، با طی مسیر بیشتری  می دهد 
فراهم شده است. اما این موضوع به معنی کاهش کیفیت سازمان 
کــه علــت ایــن بــه عمــق رفتــن، اضافه شــدن  فضایــی نیســت چــرا 
کــه عاملی مطلوب  فضــای تقســیم قبــل از ورود به پذیرایی اســت 
در ترکیب بندی فضاها به حســاب می آید. همچنین بررســی عمق 
اتاق هــای خــواب به عنــوان خصوصی ترین عرصه واحد مســکونی 
گونه B و D، اتاق ها با آشــپزخانه در یک  کــه در دو  نشــان می دهــد 
گرفته اند و این موضوع، اختالط حوزه های عملکردی را  عمق قرار 
گونه  به وضوح نشــان می دهد. وجود فضاهای تقســیم بیشمار در 
که با  گونــه واحدهــا دارد  C، حکایــت از راهرویــی شــدن پــالن این 
توجــه بــه ارزش هر مترمربــع آپارتمان، از منظر اقتصــادی به صرفه 
گونــه D به شــمار  نیســت. ایــن موضــوع، دلیــل خوبــی بــرای رواج 
کــم راهروترین نمونه اســت. وجود راهــروی زیادی  که  می آیــد چــرا 
گونــه D، هــر دو بــه نوعی بــه اختالل در  کمبــود آن در  گونــه C و  در 
عرصه بندی ســازمان فضایی اشــاره دارند. در یکــی عرصه ها آنقدر 
کــه از نظــر اقتصــادی مقرون بــه صرفه نیســت و در  تفکیــک شــده 
دیگری، اختالط عرصه ها به علت نبود این فضاهای واســط دیده 
گونه هــا به صورت  می شــود. تصویــر۴، عمــق فضاهــا را در هریک از 
کشــیده اســت. اما درباره بر در حوزه تناســبات،  تطبیقی به تصویر 
که بِر غالب منطقه، بِر مساوی ۱0  یافته ها همچنین نشان می دهد 
گونه ها به شــکل دیگــری نمود یافته  متر اســت اما این موضوع در 
گونه A و B اســت.  اســت. بِر مســاوی ۱0 متر، فراوان ترین نمونه در 
گونه C و D، بر بین  که فراوان ترین بر در  این موضوع در حالی است 
گونه E به بر مساوی ۱5 و بر بین  ۱0 و ۱5 متر است. این موضوع در 

۱5 و ۲0 تبدیل شده است. 
و  تحلیــل  از  حاصــل  یافته هــای  ورودی،  دربــاره  همچنیــن 
دســته بندی پالن آپارتمان های مسکونی در تحلیل چگونگی ورود 
کــه در ۸۴% از مــوارد، ورودی بــه آپارتمــان در ضلع  نشــان می دهــد 
بزرگ تــر )طــول( طراحی شــده اســت. ایــن مقــدار برای تمامــی برها 
بــه تفکیــک در جــدول ۳ جمــع آوری شــده اســت. بر اســاس اعداد 
گونــه B دارای فراوان تریــن نمونــه ورودی از طول  بــه دســت آمــده، 
گونه های A، C، D و E دارای بیشــترین  اســت و بعد از آن به ترتیب 
ورودی از طول هستند. این موضوع بیانگر دیدگاه متداول طراحان 
مسکن آپارتمانی نسبت به محل بهینه قرارگیری ورودی به آپارتمان 
کنج انتقال یافته و تنها  اســت. همچنین در ۳۸% موارد، ورودی به 
کوچک تــر )عرض( دیده می شــود.  در 6 % از مــوارد، ورودی در ضلــع 

که جانمایــی ورودی می تواند در  همچنین یافته ها نشــان می دهد 
کنج اتفاق بیفتد.  گونه هــا هم در طول، هم درعرض و هــم در  همــه 
همچنیــن از تحلیــل نتایــج ارائه شــده در جدول ۳ می تــوان نتیجه 
گرفت که چگونگی ورود به آپارتمان، تأثیری در گونه سازمان فضایی 
کــه ســاخته می شــود، ندارد. ایــن موضــوع را می تــوان در بی تفاوتی 
کرد.  گونــه متــداول )گونه D( به نحوه ورود به آپارتمان نیز مشــاهده 

که در آن هر ۳ نوع نحوه ورود یافت می شود. چرا 
گونه ها بــه صورت تطبیقی با یکدیگر تحلیل شــدند،  که  کنــون  ا
گونه غالب از منظر ســازمان فضایی بررســی می شــود. در تحلیل  دو 
گونه D، سالن پذیرایی، اولین فضایی است که در بدو ورود قرار دارد 
و فضایی مختص عملکرد ورودی یا فضای تقســیم در آن به چشــم 
نمی خورد. با باز شدن در ورودی، دید مستقیم از بیرون به داخل به 
واســطه نداشــتن همین فضای تقسیم، تشدید شده است. در این 
گونه، فضاها به صورتی در راستای هم قرار گرفته اند که این اشراف از 
بیرون می تواند تا خصوصی ترین قسمت ها یعنی اتاق خواب امتداد 
گونه، سلسه مراتب بسیار کمرنگ و عمدتًا حذف شده  یابد. در این 
اســت و بعــد از ورود بــه ســالن پذیرایی به واســطه یک راهــرو، باقی 
فضاها - مثل اتاق خواب، رختشورخانه، سرویس های بهداشتی و 
انبار- بدون توجه به هماهنگی عملکردی جانمایی شده اند. در این 
گونه، همچنین آشــپزخانه بخشی از ســالن پذیرایی است و معمواًل 
که به صورت باز  در انتهای پالن واقع شــده اســت. این آشپزخانه ها 
طراحی می شــوند، با طی مســافتی قابل مالحظه در سالن پذیرایی 
گونه A بیشــترین فراوانی   ،D گونــه قابل دسترســی هســتند. بعد از 
را در پالن هــای تحلیل شــده از هر بر به خود اختصاص داده اســت. 
ایــن موضوع نشــان دهنده بی تفاوتی شــکل گیری ســازمان فضایی 
چنین پالنی به بِر ساختمان است. در این گونه، ابتدا فضای تقسیم 
گونه  ورودی قرار دارد و سپس سالن پذیرایی و باقی فضاها همانند 
گونه A و D، در برخورداری از همین  D جانمایی شده است. تفاوت 
که عمدتًا سرویس بهداشتی مهمان و فضایی  فضای ورودی است 
بــرای نگهــداری کفش و لبــاس را در خود جــای می دهد. نقش این 
فضای ورودی در برخی از نمونه ها، تقسیم فضای جمعی عمومی و 
گونه  گراف این دو  فضاهای خصوصی است. تصویر 5، نمونه پالن و 

را نشان می دهد. 
گونه  گونه شناســی پارکینگ برای  بــرای تحلیل عمیق تر نتایج، 
گونه متداول واحد مســکونی انجام شــد. از ۳7 پالن  D  بــه عنوان 
بررسی شده، ۳0 مورد )۸۱% ( دارای الگوی مشابهی بودند. در این 
کوچک تر  الگو، مساحت زمین به دو قسمت تقسیم می شود، یکی 
کــه معمــواًل با ابعــاد جعبه پله هماهنگ اســت و راه پلــه را در خود 
که معمــواًل بین ۲ تا  جــای می دهــد و دیگــری محل پارک خــودرو، 
۳ خــودرو را در خــود جای می دهد. این تعــداد معمواًل با توجه به 
عرض زمین، تعداد طبقات و واحدهای ساختمان متفاوت است. 
در برخی از ساختمان ها، برای تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان 
به دو طبقه پارکینگ نیاز است ولی همچنان الگوی یکسانی با در 
گردش دیده می شــود. تصویر 6 ســمت  گرفتــن رمپ و شــعاع  نظــر 

چپ، این موضوع را در پالن به خوبی نشان می دهد.
 از طرف دیگر، نتایج حاصل از تحلیل ها، رابطه سازمان فضایی 
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واحدهای مسکونی و پالن پارکینگ را آشکار ساخت. تحلیل ها نشان 
می دهد جعبه پله و آسانسور، معمواًل در وسط ضلع بزرگ جانمایی 
که ورودی آپارتمان ها در طبقات در طول زمین  می شود. به طوری 
کنج برای ورود اســتفاده شــده،  که از  جای بگیرد. حتی در مواردی 
پلــه و آسانســور نســبت بــه قطعــه زمیــن ساخته شــده همچنــان در 
وسط ضلع بزرگ قرار دارند. همچنین محل طراحی عرصه عمومی 
که در فضایی  گونه ای طراحی شــده  و خصوصی در پالن طبقات به 
گرفته، معمواًل عرصه عمومی و در فضایی  کمترین ستون ها قرار  که 

که فاصله ستون ها نزدیک تر است، که معمواًل محل توقف یک تا دو 
خودرو در پالن پارکینگ است، عرصه خصوصی یعنی اتاق خواب ها 
جانمایی می شــود. توجه به مســائل مربوط به فاضالب و لوله های 
کــش در ارتبــاط بــا پارکینگ نیز، محــل قرارگیری فضاهــای آبریز  هوا
و آشــپزخانه را در پــالن تعییــن می کند. این موضوع نشــان می دهد 
گرفتن ضوابط  که طراحان، طی ســال ها طراحــی آپارتمان، با درنظر 
مربوط به پارکینگ، بهینه ترین حالت قرارگیری محل ورودی و پله و 

آسانسور را در میانه ضلع بزرگ یافته اند.

نتیجه

کــه می تــوان برای ایــن پژوهش قائل شــد،  اولیــن دســتاوردی 
تولیــد پایه هــای دانــش در حــوزه ســازمان فضایــی مســکن ردیفی 
که در آن مولفه های  کرد  تهران است. این پژوهش، چارچوبی ارائه 
شــکل دهنده به ســازمان فضایی مســکن آپارتمانی ردیفی، تبیین 
گونه بنــدی  پژوهــش،  ایــن  دیگــر  دســتاورد  شــد.  طبقه بنــدی  و 
کــه از تحلیل ترکیب بنــدی پــالن آپارتمان های  پنجگانــه ای اســت 
کــه بــا بهره گیری از  گونه بندی  ردیفــی تهــران بــه دســت آمــد. ایــن 
گراف و منطق نحو فضا انجام شد، پایه ای برای مطالعات  نرم افزار ا
که پیش از این به  کرد  مسکن در حوزه آپارتمان های ردیفی ایجاد 

چنین روش علمی و سیستماتیکی انجام نشده بود. 
نتیجــه تحلیــل پالن آپارتمان های ردیفی بــه این روش از میان 
گونــه D و A را به ترتیــب دارای بیشــترین فراوانی  گونــه،   ایــن پنــج 
کرد و بــه عنــوان الگــوی متداول  گونه هــا معرفــی  نســبت بــه ســایر 
ساخت وســاز واحــد مســکونی امــروز شــناخته شــد. نتایــج تحلیل 
گونه ها بر اســاس مولفه های چارچوب نظری نشــان داد  تطبیقــی 
گونه، از بر ســاختمان تاثیری نمی گیرد. بر  که شــکل گیری این  پنج 
 B و A گونه کــه بر مســاوی ۱0 متر شــناخته شــد، در  غالــب منطقــه 
که فراوان ترین بــر در دیگر  فراوان تریــن اســت. ایــن در حالی اســت 
گونه C و D، بِر مساوی ۱5 و بِر بین  گونه ها، بِر بین ۱0 و ۱5 متر برای 

گونه E تبدیل شده است. ۱5 و۲0 برای 

گونه هــا، جانمایی هــای  کــه در تمامــی   همچنیــن از آنجایــی 
که چگونگی  گرفت  مختلفی از ورودی یافت شــد، می تــوان نتیجه 
ورود به آپارتمان، مولفه اصلی تعیین کننده شکل سازمان فضایی 
مســکن نیســت. نتایج حاصل از نمونه های بررســی شــده در این 
که طراحان طــی ســال ها طراحی، محل  پژوهــش نشــان می دهــد 
کثر  کرده اند و در ا پلــه و آسانســور را در وســط ضلع بزرگ جانمایــی 
کــه ورودی بــه آپارتمان نیــز در طول پالن  نمونه هــا دیده می شــود 
گرفته اســت. بنابراین آنچه باعث  یــا در ضلع بزرگ تــر آپارتمان قرار 
ســوق داده شــدن الگــوی شــکل گیری ســازمان فضایی به ســمت 
گیــری جعبــه پلــه و آسانســور و  گونــه شــده، چگونگــی قرا ایــن دو 
ح  جانمایــی پارکینــگ اســت. الگوی پارکینــگ با تاثیرگــذاری بر طر
ســتون گذاری، جانمایــی فضاهای جمعی و خصوصــی واحدهای 
مسکونی طبقات را متاثر می سازد و جانمایی جعبه پله و آسانسور، 
چگونگــی ورود بــه واحــد مســکونی را تعریف می کنــد. این موضوع 
خود به شــکل اولیه، نشان دهنده نقش ضابطه ها در شکل دادن 
گونه هــای جدیدی از ســازمان فضایی در واحدهای مســکونی  بــه 
که در مقدمه نیز اشــاره شــد، اطمینان  امــروز اســت. اما همانطــور 
گونه  که ضوابط به چه شــکل ســازمان فضایــی را به این دو  از ایــن 
گســترده تری دارد. ایــن  محــدود ســاخته اســت، نیــاز بــه تحقیــق 

پرسش می تواند موضوع مناسبی برای پژوهش های آتی باشد.
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گرفتــه اســت. در برخــی موارد  ۱۴  پــالن در اطــراف ســالن پذیرایــی شــکل 

پذیرایی مرکزی با هال یا راهرو ترکیب شده است.
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16  The Flowing Floor Plan: the Rooms are Rarely Separated from 

the Circulation area and only Slightly Separated from Eachother.
17  The Hall Type: the Floor Plan Develops around a Hall that is 
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his paper addresses the typology of the in-
ternal arrangement of the common residen-

tial building in Tehran. It consists of two-principle 
study. The first is building a knowledge basis for 
the typology studies of row type apartments which 
conclude in introducing a framework of determi-
nants defining different factors in which shaping 
the internal arrangement of apartments, and the 
second is the empirical survey of those factors in 
the sample of 128 row-type apartment layout. Ad-
dressing the common type, many developments 
had happened in the housing culture of Iran, which 
changed the common type through time. In recent 
decades, there have been many challenges in the 
planning and designing of apartment buildings. 
One of these challenges was matching cultural 
principles with new forces of the city, like densifi-
cation. Furthermore, the increasing demand in the 
market caused because of the capital’s popula-
tion growth, followed by modernization, changed 
the common apartment layouts. This expansion 
provides a massive housing construction in Teh-
ran, which then happened to spread the new pat-
terns of housing design, called residential units 
in row type apartments as the common type. In 
this regard, developments began with the re-
placement of the central courtyard brick houses 
into row type houses and continued to turn into 
row type apartments. Investigations showed that 
not only the urban fabric but also the internal ar-
rangement of houses and then the apartment lay-
out has changed through these developments. 
As a result, the internal arrangement of today’s 
residential units is different from the pattern used 
to be called Iranian housing pattern. This study is 
trying to investigate the internal arrangement of 

residential buildings today for the probable typolo-
gies made through new arrangements. The objec-
tive of this paper is to shed light on the pattern 
of residential buildings’ layout today for the prob-
able typologies made through the new arrange-
ments. The main question is what is the main type 
of the internal arrangements of residential units 
in today’s apartment buildings in Tehran? Where 
methodology is concerned, the framework of logi-
cal argumentation method seems to be appropri-
ate for developing the framework. Secondly, the 
empirical part of this study has been analyzed in 
a sample of 128 apartments built in recent years, 
in district 2 of Tehran, known to be able to repre-
sent the whole city according to the multi-stage 
sampling method. In addition, a theoretical ap-
proach that particularly addresses configurational 
aspects of space, named Space Syntax has been 
selected as the basis for carrying out the analysis 
and the software AGRAPH, to graphitize the com-
parison of the plans. Some very similar configu-
rational patterns have been found in this survey. 
The apartment’s “second form” emerge through 
the justified graphs as the result of using the soft-
ware AGRAPH, illustrate the existence of five 
types of internal arrangement, two of which are 
the most frequent ones called type A and D and 
can be introduced as the internal arrangement’s 
pattern of today’s apartments. This study is a part 
of a residential building code research that can be 
extended to farther practical results. 

Keywords: Space Syntax, AGRAPH, Tehran’s 
Apartments, Apartment’s Typology, Internal Ar-
rangement.
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