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تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید
نمونه موردی:
خانههای بافت قدیم بوشهر
دكتر مهران علی الحسابی ،1دكتر سيد باقر حسيني ،2مهندس فاطمه نسبي

3

چکیده:

کیفیت بصری یکی از جنبههای مهم کیفی محیط و باالخص فضای مسکونی است .از ابعاد کیفیت بصری ،قابلیت و میزان
دید میباشد که بندیکت 1پایهگذار روشی برای سنجش آن با استفاده از ایزوویست بود .برای تحلیل قابلیت دید در این مقاله
5
از نرم افزار  syntax2Dاستفاده شده است که توسط جیمز ترنر 2توسعه یافته است .ابعاد مساحت ،3محیط ، 4بسته شدگی
 ،مدوریت ، 6جمع شدگی ، 7فشردگی 8ایزوویست شش خانه که بصورت تصادفی در بافت قدیم شهر بوشهر با فضاهای
مختلف از عمومی تا خصوصی که عبارتند از ورودی ،حیاط مرکزی ،دو اتاق در طبقه همکف ،رواق (شناشیل یا طارمه) و
دو اتاق در طبقه اول مورد مطالعه قرار گرفتند .خانههای بافت قدیم بوشهر نسبت به خانههای موجود در بخش مرکزی
ایران متفاوتند .علیرغم وجود حیاط مرکزی در این خانهها ،آنها بصورت برونگرا عمل میکنند .فضاهای طبقه همکف بعنوان
فضاهای خدماتی عمل میکنند و اتاقهای طبقه اول بهمراه شناشیل و طارمه که به تهویه کمک میکند فضای مسکونی
را فراهم میکنند .با توجه به خصوصیات استثنایی ،فضاهای عمومی تا خصوصی در این بافت با سایر مناطق ایران متفاوت
است .برای مطالعه خصوصیات بصری و قابلیت دید فضاها در خانهها و برای نشان دادن عوامل اصلی خانهها با توجه به
خصوصیت بصری شان ،ابعاد ایزوویست آنها سنجیده شد .هدف این مقاله بررسی فضاهای مسکونی و کیفیت دید آنها در
بافت قدیم بوشهر بود .فرضیه اول این بود که فضای خانهها و عملکرد آنها با کیفیت بصری شان رابطه دارد .فرضیه دیگر
این بود که اندازه خانه با قابلیت دید آن بستگی دارد .یافتههای تحقیق نشان میدهند که حیاط مرکزی یکپارچهترین
فضای خانه از نظر بصری است و اینکه با افزایش مساحت زمین خانهها ،یکپارچگی بصری اکثر فضاها افزایش مییابد که
مؤید فرضیه های تحقیق است.

واژه های کلیدی:
کیفیت بصری ،قابلیت دید ،خانههای بوشهر ،ایزوویستsyntax2d ،

 .1استاديار دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
 .2استادياردانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
 .3دانشجوي دكتراي معماري ،دانشگاه علم و صنعت ايران
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 .1مقدمه

قابلیت دید ،ادراک ساکنین و رفتار فضایی محیط و باالخص
مسکن را تحت تأثیر قرار میدهد و عامل مهمی در کیفیت مسکن
است .مطالعه زمینههای بصری در خانه ،ابزار مهمی در کشف میزان
نیاز به خلوت در جامعه است .این مقاله بر خصوصیات بصری
خانههای بافت قدیم بوشهر متمرکز است .فضاهای خانه وظایف
عملکردی متفاوتی دارند ،ولی اینکه آیا خصوصیات فضایی آنها با
قابلیت دیدشان وابسته است موضوع مورد توجه این مقاله است .با
توجه به مطالعات ،خانههای بوشهر بدلیل قرار گرفتن در کنار دریا
و رطوبت باال ،فضاهای مسکونی متفاوتی دارند .بافت قدیم شهرها
حاوی اطالعات ارزشمندی از آن جامعه است که در معماری جدید
اغلب فراموش شدهاند .شاخصترین عنصر این خانهها بالکن آنها،
حیاط مرکزی طبقه همکف و رواقهای طبقه اول است.
در این مطالعه دو طبقه خانهها و فضاها از عمومیترین (ورودی)
تا خصوصیترین (اتاقهای طبقه اول) مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
مطالعات نشان میدهند که حیاط مرکزی یکپارچهترین فضاهاست
که بسیاری فعالیتها در آن شکل میگیرند و اینکه این فضا و
اتاقهای طبقه همکف در یکپارچگی بصری مشابه هستندو در طبقه
اول ،رواق که از نظر بصری در اکثر خانهها یکپارچهترین است در
خانههای بزرگتر مجزاتر میشود .مطالعات همچنین نشان می دهد
که همبستگی قوی بین ابعاد مساحت و محیط ایزوویستها وجود
دراد و همچنین بين فشردگی و بستهشدگی نيز همبستگی وجود
دارد .همچنین نشان داده شد که خلوتترین فضاها بعد جمعشدگی
باالتری دارند در حالیکه عمومی ترین فضاها جمعشدگی پایینتری
دارند که بستر دید وسیعی ایجاد میکنند.

 .2مرور ادبیات
قابلیت دید برای تحلیل فضاهاي معماری و محلههای شهری بکار
میرود .به نظر میرسد که کلمه ایزوویست بوسیله تاندی 9بوجود
آمد .از نظر او ایزوویست روشی برای "ثبت دائمی اطالعات سایت
[معماری یا منظر] است که در غیر وجود آن بر حافظه یا عکس
بستگی دارد( .)Tandy, 1967ایده تحلیل قابلیت دید از تئوری
گیبسون 10آمده است .در تئوری او جریان بصری فرد را در محیط
هدایت میکند(تصویر  )1و او رابطه بین مدرک و محیط را شرح
داد(.)Gibson, 1986

تصوير  :1شعاع محدوده بصری از سیستم بینایی ()Gibson, 1986

بندیکت 11با الهام از تئوری او ،فضا را به عنوان ایزوویست "یک
سری نقاط قابل رؤیت از یک نقطه برتری در فضا توصیف کرد
( .)Benedikt,1979او در مورد مشخصات ایزوویست کار کرد تا

محیط را با ابعاد کمی توصیف کند .از نظر او زمینههای ایزوویست
همراه توانایی اندازهگیری برخی کیفیتهای فضایی پایه محیطها همراه
است که ادراک آگاهانه یا ناخودآگاه آنها به ادراک پایه تا یک توصیف
کاملتر محیط را ایجاد میکند( .)Benedikt, 1979تحلیل دید بیان
میکند که شکل و اندازه ایزوویست با توجه به هندسه فضا و جابجایی
ناظر یکتاست .در مطالعه هیلیر 12و هانسون ،13فضا به عنوان یک
سری خطوط محوری است که بلندترین خطوط دید را در فضای
محدب ایجاد میکند .کار آنها نشان میدهد که زبان فضا 14از تحلیل
ایزوویست برای ترجمه ادراک بصری استفاده کرده است .زبان فضا
یک سری فن آوری برای تحلیل ساختارهای فضایی با استفاده از
نمودارهای به تنهایی شامل مسیر و گره است(1984 ;1996 ;1999
 .)Hillier et al,تکنیکها در اواخر  1970برای تحلیل رابطه متقابل
بین ساختارهای فضایی و اجتماعی توسعه یافت .این تقلیل تحلیلی
فضا امکانات اطالعات ریاضی تیپولوژیک محاسبه اندازههای عاملی
و مقایسه کمی محیطها را امکان داد(.)Meilinger at al, 2006
پپونیس و همکارانش ( )1997ابعادی را ایجاد کردند که با تقسیمهای
 eکه مربوط به خطوط محوری و ایزوویست بود ،ارتباط داشت .کار
لینچ 15در مورد خوانایی ( )Lynch, 1960و تحلیل فضایی و بصری
کنروی دالتون 16و بافنا 17کارهایی بود که تئوری را توسعه بیشتری
داد( .)Conroy et al, 2003ترنر 18و همکارانش بر ارتباطات بصری
و موقعیتها و دید دوطرفه بین موقعیتها کار کردند(Turner et, 2001
 .)alآنها بر روی تحلیل نمودار دید کار کردهاند که به تحلیل موقعیتهای
مختلف در محیط با محاسبه دید داخلی موقعیات در آن برای
توصیف بهتر هندسه و مشخصات محیطی کار کردند .مطالعات
متفاوت ،عواملی را برای ادراک فضایی با استفاده از تحلیل قابلیت
دید قابل محاسبه مانند ایزوویست یا سایه دید بعنوان ابزار کمی
کردن ادراک نشان دادهاند(.)Yaung et al,2005;Batty, 2001
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طاهر 19و براون 20خانههای سنتی ام زامبیته را با استفاده از روش زبان
فضا تحلیل قابلیت دید و دسترسی فضاهای مسکونی را انجام دادند .آنها
نتیجه گرفتند که در خانهها ،زمینههای بصری به نیاز خلوت ساکنین
وابسته است(.)Taher et al, 2003
آنگونه که نشان داده شد ،کارهای متعددی قابلیت دید را از جنبههای
مختلف مورد بررسی قرار داده است .از سوی دیگر کار زیادی در
مورد معماری و مسکن بوشهر انجام نشده است .داریوش رنجبر به
همراه گروه تحقيقاتي خود ،بافت بوشهر را از چهار جنبه اجتماعی،
بهداشتی ،شهرسازی و میراث فرهنگی مورد بررسی قرار دادند" .در
این تحقیق بيش از  60درصد از ساکنين محالت از خطر ريزش
واحد مسکوني خود در هراس بودند و اين در حالي است که اکثر
آنها دسترسي به مصالح سنتي جهت بازسازي سنتي منازل خود
ندارند و اين در صورتي است که  84/9درصد مردم ابراز نمودند که
تاکنون از طرف سازمانهاي ذيربط ،حمايتي جهت بهسازي منزل
ايشان صورت نگرفته است و  85/3درصد نيز ذکر کردند که تاکنون
هيچ تسهيالتي جهت بازسازي واحد مسکوني خود دريافت نکرده
بودند" (نبی پور .)1387 ،موسی درویشی در پایان نامه کارشناسی
ارشد خود به بررسي معيارها و ضوابط طراحي  ،تاالر شهر در شهر
بوشهر مي پردازد(درویشی .)1382 ،فردین پارسایی در رساله خود
به بررسی معماري مسكن در بوشهر پرداخته است(پارسایی)1374 ،
و ایرج نبیپور در کتاب خود سعی در توصیف معماری بوشهر و
بررسی عوامل متعدد در شکلگیری آن دارد (نبیپور .)1385 ،سام
رسایی در کتاب "شکوه ابوشهر" به جنبه های کمی و کیفی اجزاء
متشکله بناها و ساختار عمومی شهر بوشهر ـ به ویژه بافت قدیم آن
میپردازد(رسایی .)1384 ،ثباتسانی بوشهر را از منظر اکولوژیک
مورد بررسی قرار میدهد و از نظر او تبدیل بوشهر به شهر انرژیک
بسیاری از مشکالت پایداری را حل میکند و او مدلی را پیشنهاد
میکند که به این موضوع پاسخ میدهد( .)Sabatsani, 2007مرور
ادبیات نشان میدهد که تحلیل ایزوویست راه معروفی در کمی
کردن کیفیت بصری فضاست .بدلیل اینکه کار زیادی در مورد
کیفیت بصری مساکن بوشهر انجام شده ،مطالعه در این زمینه از
اهمیت برخوردار است.

 .3روش تحقیق
در این مطالعه روش تجربی استفاده شده تا قابلیت دید نمونه

موردی – خانههای شهر بوشهر -بوسیله تحلیل مشخصات ایزوویست
آنها بررسی شود .ابعاد مورد بررسی برای تحلیل ایزوویست در این
مطالعه همان ابعاد هندسی بندیکت ( )1979به عبارت مساحت،
محیط ،بستهشدگی ،مدوریت و فشردگی میباشد .بعد جمعشدگی
نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاست .بستهشدگی عبارت
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است از نسبت محیط در بخش توده .مدوریت در مربع محیط به
مساحت است( )Davis et al, 1979و نشاندهنده تیزی ایزوویست
میباشد .بعد فشردگی به بررسی میزان نزدیکی ایزوویست به فضای
محدب میپردازد .بعد جمعشدگی بلندترین خط دید ایزوویستها را
نشان میدهد .ساختارهای دید را میتوان بوسیله برنامههای مختلف
کامپیوتری از جمله  Depthmap، Spatialist، Syntax2Dمورد
تحلیل قرار داد .در این مطالعه  Syntax2Dبرای تحلیل استفاده
شده است .این نرم افزار یک منبع قابل دسترسی تحلیل فضایی
است که توسط دانشکده تابمن 21در دانشگاه میشیگان توسعه یافته
و یک سری ابزارهای الزم برای محققین و افراد حرفهای برای تحلیل
ابعاد فضایی ساختمانها و فضاهای شهری را فراهم میکند(2008
 .)Daung et al,این نرم افزار برای مطالعه نمونه موردی که شامل
طبقه همکف و اول شش ساختمان در بافت قدیم بوشهر است مورد
استفاده قرا گرفته است(تصویر 2و )3که بصورت تصادفی انتخاب
شدهاند .فضاهای مسکونی از عمومیترین (ورودی) تا خصوصیترین
(اتاقها) در نمونههای موردی بررسی شده است.

 .4نمونه موردی :خانهها در بافت قدیم شهر بوشهر
"استان بوشهر از استانهای جنوبی ایران است که در حاشیه خلیج
فارس قرار دارد .این استان با خلیج فارس بیش از ششصد کیلومتر
اهمیت راهبردی و اقتصادی برخوردار است.
مرز دریایی دارد و از
ّ
این استان یکی از استانهای م ّهم جنوبی کشور ما است که از
اهم ّیت دارد(بوشهر/
طریق خلیج فارس برای واردات و صادرات ّ
 .)http://fa.wikipedia.org/wikiبافت معماری بندر بوشهر
یکی از بافتهای تاریخی و بینظیر است و عوامل معماری آن ناب
هستند ولی با گذشت زمان بدلیل توسعه حساب نشده شهر ،این
بافت در حال از دست دادن کارایی خود است .درسهای زیادی در
مورد این بافت وجود دارند .در معماری مسکونی بوشهر ،هر خانه از
اجزا و فضاهای متعددی شکل گرفته که فرهنگ ،سنت ،فنآوریهای
ساخت ،مواد و مصالح ،نیازهای روزمزه و عوامل اقلیمی در این فضاها
نقش بازی میکنند .این فضاها عبارتند از :ورودی ،هشتی ،حیاط
مرکزی ،اتاقها ،طارمه ،شناشیل ،آشپزخانه ،بام ،سرویس و آب انبار.
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(تصویر )6
 بیشترین استفاده از سایهدر شهر بوشهر بدلیل قرار گرفتن در کنار دریا (تصویر  ،)4سطح
باالی آبهای زیرزمینی و رطوبت باال ،زیرزمین دیده نمیشود و طبقه
همکف با فضاهایی مانند آشپزخانه و انبار نقش خدماتی دارد ،در
حالیکه طبقه اول و دوم بیشتر نقش مسکونی دارند .مزیت دیگر
طبقات باالتر ،تهویه آسانتر است و پنجرهها در این طبقات از دید
عابرین حفظ میشوند که خلوت آنها را حفظ میکند.

تصویر :2بافت قدیم بوشهر

تصویر  :4دید از بافت قدیم بوشهر قرار گرفته در کنار دریا

تصویر  :3موقعیت خانههای مورد مطالعه در بافت قدیم بوشهر

برخی مشخصات معماری سنتی بوشهر به قرار زیر است:
 استفاده از طبقه همکف برای خدمات و طبقات باالتر برای سکونت ترکیب فضاهای بسته و نیمه باز در طبقه اول وجود حیاط مرکزی و فضاهای نیمه درونگرا و ایوانهای بلند ووسیع
 استفاده از مصالح بومی استفاده از فنآوریهای ساخت مصالح سنتی استفاده از دیوارها و ستونهای باربر کاربرد بازشوها و پنجرههای متعدد روبروی هم در جهت باد وباالبردن ارتفاع تا دو طبقه برای استفاده از کوران هوا
 -کمی تعداد پنجره در طبقه همکف و تعداد بیشتر در طبقات باالتر

طارمه یا رواق یکی از فضاهای نیمه بسته و مسقف در خانه است
که در برخی خانهها با عناصر چوبی سایهدار میشود تا خلوت اتاقها
را حفظ کند و برای استراحت شبانه استفاده میشود .شناشیل یک
رواق خاص است که بسیاری فعالیتهای روزانه در آن انجام میشود
و برای ایجاد فضای نشیمن بزرگ و وسیع است .بدلیل تراکم باال
و کوچههای باریک ،جابجایی هوا با مشکل انجام میشود ،بنابراین
طارمه و شناشیل به فضاهای داخلی متصل میشوند و حیاط مرکزی
بعنوان دودکش عمل میکند(معماریان .)1387 ،با اینکه حیاط
مرکزی در این خانهها وجود دارد ،بدلیل وجود طارمه (بالکن فصلی
موقت و فضای نشیمن) و شناشیل(بالکن و فضای استفاده از باد و
نسیم) که به خارج متصلند ،خانه برونگرا عمل میکند.

تصویر  :5دید از خانه طاهری (یکی از خانههای مورد مطالعه) در شهر بوشهر
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بالکنها در بوشهر بزرگتر از مناطق دیگر است و فضای مهمی را
در ساختمان شکل میدهد .در فصول گرم که اغلب نیمی از سال
است ،برای تهویه خوب و قرارگیری درسایه ،اکثر فعالیتهای روزانه
در بالکنها شکل میگیرند(قبادیان .)1385 ،اغلب ساختمانها نیمه
درونگرا هستند و اتاقها اطراف حیاط مرکزی قرار دارند ولی ارتباط
آنها بوسیله پنجرههای بلند و بالکنهای بزرگ که به سمت کوچه
در طبقه اول و دوم قرار دارند بطور کامل با خارج بسته نیست .این

بدلیل استفاده از تهویه دوطرفه در اتاقها برای کاهش رطوبت است.
تمایز میان حیاط مرکزی این منطقه و مناطق دیگر گرم و خشک
ایران اندازه ،موقعیت پنجره ها و رواقهست(Najafabadi, 2006
 .)et alدر هر سمت خانههای بوشهر و باالخص در طبقه اول
و دوم ،چیدمان قرینه پنجرهها دیده میشودکه به معنی این
است که یک فرم ثابت در کنار یکدیگر تکرار میشود(تصویر .)7
(http://www.iranclubs.org/forums/showthread.
)php?t=15877

تصویر  :6دید خارجی از یک خانه بوشهر ،پنجره طبقه اول که به سمت بیرون
است(کسرائیان و دیگران)1369،

تصویر  :7چیدمان قرینه پنجرهها در نما (کسرائیان و دیگران) 1369 ،

سقفهای قوسی در این منطقه استفاده نمیشود و اکثر سقفها
مسطحند .در فصل گرم ساکنین در شب در بامها میخوابند و از
کوران هوا استفاده میکنندو اتاقها در سمت وزش باد قرار دارند

با دو سری پنجره در جهات متفاوت برای تأمین کوران هوای مورد
نیاز و بدلیل رطوبت باال اتاقها ارتفاع زیادی دارند (قبادیان.)1385 ،

تصویر  :8پالنهای خانههای نمونه موردی -1 :ورودی -2 ،حیاط مرکزی3 ،و -4دو اتاق طبقه همکف
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خانههای مورد مطالعه در این مقاله عبارتند از :علیپور ،رستمی،
نعمتی ،آذین ،طاهری (تصویر  )5و نجفی ،که مساحت زمین
آنها از  76مترمربع درخانه علیپور تا 628مترمربع درخانه نجفی
میباشند .آنها فضاهای مسکونی متفاوتی دارند که در این مطالعه
ورودی،حیاط مرکزی ،و دو اتاق در طبقه همکف که بیشتر عمومی
هستند و طارمه و رواق و دو اتاق در طبقه اول که خصوصیترند
مورد بررسی قرار گرفتند.

 .5تحلیل قابلیت دید نمونه موردی
آنگونه که بیان شده ،قابلیت دید را میتوان از طریق ابعاد
ایزوویست تحلیل نمود .در این مقاله نرم افزار  syntax2Dبرای
مطالعه شش بعد ایزوویست در خانههای بوشهر مورد مطالعه قرار
گرفت .این ابعاد عبارتند از :مساحت ،محیط ،بستهشدگی ،مدوریت،

جمعشدگی ،فشردگي .بدلیل کارکردهای متفاوت طبقه همکف و
اول و شرایط اقلیمی مانند رطوبت باال ،هر دو طبقه مورد مطالعه
قرار گرفتند .نمودارهای ابعاد هندسی ایزوویستها که در مرکز چهار
فضای عملکردی در طبقه همکف و سه فضا در طبقه اول بوجود
آمدند در تصاوير پيوست نشان داده شدهاند.
مطالعه نشان میدهد که بعد مساحت و محیط برای حیاط مرکزی
در میان فضاها و برای خانه نجفی که بزرگترین خانه است باالترین
میزان را داراست .با توجه به نمودارها ،بعد بسته شدگی در حياط
مركزي و اتاقهاي طبقه همكف و يكي از اتاقهاي طبقه اول خانه
علیپور باالترین میزان را دارد از آنجا که این خانه یکپارچه ترین
فضا را در ميان خانههاي ديگر داراست .در يكي از اتاقهاي طبقه
اول و ورودي خانه نجفی باالترین میزان مدوریت ديده ميشود.
بعد جمع شدگی برای حياط مركزي ،رواق ،يكي از اتاقهای طبقه
همکف و اول خانه آذین باالترین میزان است .تحقیق نشان میدهد
که بعد فشردگی در حیاط مرکزی از بقیه فضاها باالتر است و برای
خانه نجفی باالترین میزان را دارد .دادههای خانهها نشان میدهد
که با اینکه بعد فشردگی برای خانههای کوچکتر پایین است میتوان
گفت مدوریت در این خانهها باالتر است ،که به این معنی است که
فضاها در این خانهها به خوبی به یکدیگر مرتبط است با اینکه ممکن
است کمتر به نظر متراکم بیایند .رواقها و شناشیلها که فضاهای
استراحت در فصل گرم و تابستان هستند .از اتاقهای طبقه اول
متراکمتر است و بعد بستهشدگی هم همین رفتار را نشان میدهد.
مطالعه بیان میکند که ابعاد محیط و مساحت برای فضاهای
عملکردی و خانه ها همبستگی دارند و بیشترین میزان همبستگی
میان این دو بعد وجود دارد .بعد فشردگی بسیار با بستهشدگی
همبسته است ولی جمع شدگی رفتار متفاوتی را نشان میدهد.

دادهها نشان میدهد که خصوصیترین فضا مانند اتاقهای طبقه
اول که اغلب بوسیله ساکنین بعنوان بخش خلوت استفاده میشوند
اندازههای جمعشدگی باالتری دارند در حالیکه فضاهای عمومی
مانند حیاطهای مرکزی و رواقها و شناشیلها زمینه دید باالتری و
بنابراین جمع شدگی پایینتری را بدون ایجاد مزاحمت برای بخش
خصوصی فراهم میکنند .این تحلیل برپایه مطالعه شش خانه در
بافت قدیم شهر بوشهر شکل گرفته و نیاز است که بقيه جامعه
آماری به شیوه مشابه مورد آزمون قرار گیرند تا ساختارهای دید
محله بطور کامل آشکار شود.

 .6نتیجهگیری
تحلیل قابلیت دید نشان میدهد که تمامی ابعاد ایزوویست برای
خانههای کوچکتر کمترین میزان را دارا هستند به جز بستهشدگی
که برای این خانهها باالترین میزان را دارد .همچنین مطالعات نشان
میدهند که یکپارچهترین فضاحیاط مرکزی است که بسیاری از
فعالیتها در آن واقع میشوند .اتاقهای طبقه همکف و حیاط مرکزی
در مورد یکپارچگی بصری رفتار مشابهی دارند .حیاط مرکزی
یکپارچهتر میشود در حالیکه اتاقهای طبقه اول مجزا تر میشوند.
رواقها و طارمهها و شناشیلها که از نظر بصری در اکثر خانهها
یکپارچه هستند در خانههای بزرگتر مجزاتر می شوند .با توجه به
اغلب ابعاد ،فضای ورودی و هشتی مجزاترین فضا میباشد.
در حالیکه برای ابعاد مختلف یکپارچگی بصری با افزایش مساحت
زمین زیادتر میشوند ،بعد جمع شدگی برای خانه آذین رفتار
متفاوتی را نشان میدهد که ممکن است بدلیل نسبت متفاوت
حیاط مرکزی به باقی اتاقهای خانه باشد که بیشتر است .با توجه
به تحلیلها ،برای خانههای بزرگتر مرزهای فضایی باید بوسیله درها
بدلیل تمرکز پالن با حیاط مرکزی کنترل شوند با اینکه جدایی
فضای مسکونی وجود دارد ،همچنین درهای با ابعاد دو یا سه برابر
بین فضاها وجود دارند که به انعطاف خانهها منجر میشوند و اتاقها
را در حیاط مرکزی به یکدیگر متصل میکنند .مطالعات نشان
میدهد که خانههای بزرگتر یکپارچگی بیشتری دارند .با وجود اینکه
اتاقهای طبقه اول با توجه به ابعاد یکپارچه هستند ،درهایی که آنها
را به فضاهای دیگر خانه متصل میکنند بسته میشوند تا خلوت
مورد نیاز را ایجاد کنند .از آنجایی که اکثر این اتاقها برای خواب
و استراحت و حریم خصوصی مورد استفاده قرار میگیرند ،پنجره
های موجود در این فضاها به حفظ آسایش آنها کمک میکند که
این موضوع به فرضیه اول در مورد رابطه بین عملکرد فضا و كيفيت
بصری آن پاسخ میدهد .نتایج نشان میدهند که خانههای بزرگتر
دارای یکپارچگی بصری باالتری هستند با اینکه برخی استثنائات در
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این خصوص دیده میشوند .که این به فرضیه دیگر که به جستجوی
رابطه بین اندازه فضا و قابلیت دید میپرداخت ،پاسخ میدهد .حیاط
مرکزی و شناشیل و طارمهها فضاهایی هستند که بیشترین میزان
یکپارچگی را در خانهها دارند .این تحلیل میتواند بوسیله تحلیل
شبکهای کاملتر شود از آنجا که در حال حاضر با توجه به موقعیت
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ناظر در مرکز فضاها شکل گرفته است .استفاده از نرمافزارهای دیگر
در این زمینه مانند  Depthmapمیتواند به یافتن نتایج کمک
کند .برای مطالعات بیشتر تحلیل تعداد بیشتر خانهها میتواند به
درک بهتر دید منجر شود و نیز مطالعه تطبیقی بین خانههای بافت
جدید و قدیم شهر میتواند به گرفتن نتایج بیشتری منجر شود.
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تصویر  :9ایزوویستهای هشتي ورودي خانههای بوشهر ،تولید شده در مرکز فضاها با استفاده از Syntax2D
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تصویر  :10ایزوویستهای حياط مركزي خانههای بوشهر ،تولید شده در مرکز فضاها با استفاده از Syntax2D
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تصویر  :11ایزوویستهای اتاق  1طبقه همكف خانههای بوشهر ،تولید شده در مرکز فضاها با استفاده از Syntax2D
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تصویر  :12ایزوویستهای اتاق  2طبقه همكف خانههای بوشهر ،تولید شده در مرکز فضاها با استفاده از Syntax2D
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تصویر  :13ایزوویستهای رواق (طارمه) طبقه اول خانههای بوشهر ،تولید شده در مرکز فضاها با استفاده از Syntax2D
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تصویر  :14ایزوویستهای اطاق  1طبقه اول خانههای بوشهر ،تولید شده در مرکز فضاها با استفاده از Syntax2D
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تصویر  :15ایزوویستهای اطاق  2طبقه اول خانههای بوشهر ،تولید شده در مرکز فضاها با استفاده از Syntax2D
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