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چكیده

طراحــی مجتمعهــای ایســتگاهی متــرو و امتــزاج آنهــا بــا موضــوع بحــران در معمــاری فرصتــی ،جهــت شــناخت چنــد منظورگــی
عملکــرد فضاهــای ایســتگاهی فراهــم میســازد .مقالــه حاضــر میکوشــد تــا در راســتای کاهــش آســیبپذیریها ،تمهیداتــی جهــت
اســتفاده از ایــن فضــا بهعنــوان فضــای اســکان موقــت در شــرایط اضطــراری قائــل شــود .ســؤاالتی کــه در ایــن پژوهــش مطــرح
میشــود عبارتنــد از اینکــه ،آیــا یــک مجتمــع ایســتگاهی متــرو میتوانــد ضمــن ایفــای نقــش ،بهعنــوان یــک ایســتگاه و مجموعــه
فرهنگــی تجــاری ،در مواقــع بحــران تبدیــل بــه یــک فضــای اســکان موقــت بشــود؟ و اینکــه چــه عواملــی روی انعطافپذیــری
معمــاری ایســتگاهها تأثیرگذارنــد؟
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بــا توجــه بــه فرضیــات تحقیــق بهنظــر میرســد ا گــر ایســتگاه متــرو بهصــورت چنــد منظــوره طراحــی شــود ،میتوانــد پاســخگوی
نیازهــای مــردم در قالــب فضایــی جهــت اســکان موقــت باشــد و اینکــه مؤلفههایــی ماننــد تطبیقپذیــری و ســازگاری فضایــی تأثیــر
زیــادی روی انعطافپذیــری معمــاری ایســتگاهها دارنــد .چارچــوب نظــری بــر اســاس پیشــینه تخصصــی آن شــکل گرفتــه ،روش
تحقیــق ،روش توصیفــی (پیمایشــی دلفــی) میباشــد و نتیجــه پژوهــش بــا اســتناد بــه مؤلفههــای انعطافپذیــری کــه شــامل ســیزده
مؤلفــه مؤثــر بــر ارائــه الگویــی جهــت طراحــی یــک فضــای منعطــف در قالــب پرسشــنامههایی در اختیــار  50متخصــص قــرار گرفــت.
یافتههــا نشــان داد کــه دو عامــل (ســازگاری و انطبــاق) و (تبدیلپذیــری) اثرگــذاری بیشــتری در دومنظورگــی طراحــی داشــتهاند.
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 .1مقدمه

بحــث از انعطافپذیــری ( )2008 ,Haberakenدر معمــاری از
جملــه مباحثــی اســت کــه در ا کثــر کشــورهای در حــال توســعه
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد« .اســتفاده از قطــار شــهری
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن زیــر ســاختهای صنایــع حمــل
و نقــل حائــز اهمیــت بــوده و کشــورهای مختلــف بســته بــه
نــوع اســتراتژی و ســاختار سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی
خــود اهــداف گونا گونــی را از ســاخت و ســاز و گســترش ســامانه
مربوطــه دنبــال مینماینــد( .دهقانــی)1391 ،
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ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستا 
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان

نقشــی کــه در ایــن پژوهــش بــرای صنایــع حمــل و نقــل شــهری
متــرو در نظــر گرفتــه میشــود ،نقــش حفاظتــی ،تســهیل
مدیریــت بحــران ،کاهــش آســیبپذیریهای احتمالــی
( )2005 ,Hosseiniو فراهــم آوردن رضایــت اســتفادهکنندگان
در مواقــع بحرانــی و غیربحرانــی میباشــد؛ بهعبارتــی بهدنبــال
توســعه ایــن صنعــت در بعــد حمــل و نقــل و خدماترســانی،
بســیاری از کشــورها از ایســتگاههای متــرو بهعنــوان فضایــی
جهــت اســکان موقــت بــا هــدف حفــظ ،نگهــداری و محافظــت
و امدادرســانی بــه مــردم اســتفاده مینماینــد؛ بــه بیــان دیگــر
ایســتگاهها قــادر بــه حفاظــت از افــراد و تأمیــن مایحتــاج
ضــروری آنهــا بــرای مــدت زمــان معیــن در شــرایط بحــران
میباشــند .نگرشــی کــه در ایــن پژوهــش جهــت بررســی بحــث
دوعملکــردی بــودن ( )2009 ,Schmidفضاهــای معمــاری
انتخــاب شــده ،نگرشــی تحلیلــی بــوده کــه بــا اســتناد بــه
مطالعــات محــدود موجــود صــورت گرفتــه اســت.

 ورتم یهاگتسیا یاه عمتجم درکلمع
نارحب عقاوم رد

یکــی از کاســتیهایی کــه در معمــاری امــروز کشــور مــا وجــود
دارد ،عــدم برنامهریــزی جهــت اســتفاده چندمنظــوره از
یاالمــکان از امکانــات
فضاهاســت ،بهعبارتــی میتــوان حت 
و تجهیــزات ایســتگاهها بــرای اســتفاده جهــت فضایــی بــرای
اســکان کوتــاه مــدت افــراد بهــره بــرد .چــرا کــه افــراد بهصــورت
ناخــودآ گاه در شــرایط اضطــراری ()2006 ,.Eric Massey, P
بــه متــرو پنــاه میبرند .و در همین راســتا در بســیاری از کشــورها
از متــرو بهعنــوان فضایــی پناهگاهــی اســتفاده میکننــد.
همانطــور کــه از نــام مقالــه بــر میآیــد مســئله اصلــی ،طراحــی
چندعملکــردی و انعطافپذیــر مجتمعهــای ایســتگاهی
اســت کــه ضمــن کارکــرد اصلــی و جانبــی خــود (حمــل و نقــل
و تأمیــن نیازهــای روزمــره مســافرین) کارکــرد ســومی جهــت
تأمیــن نیازهــای شــهروندان در قالــب یــک فضــای امــن بــرای
اســکان چنــد روزه را دارا باشــند.
مهمتریــن ســؤاالتی کــه پی ـشروی ایــن مقالــه قــرار دارنــد
عبارتنــد از:

 -1آیــا یــک مجتمــع ایســتگاهی بــا محوریــت متــرو مــی توانــد
تــا آن انــدازه قابلیــت داشــته باشــد کــه بتوانــد همزمــان دو
عملکــرد را باهــم داشــته باشــد؟
 -2ویژگیهــای معمــاری یــک مجتمــع ایســتگاهی دومنظــوره
چیســت؟
 -3چــه عوامــل و مؤلفههایــی روی انعطافپذیــری معمــاری
ایســتگاههای متــرو تأثیرگذارنــد؟
فرضیات تحقیق عبارتند از:
 -1در طراحــی ایســتگاههای متــرو ،پیشبینیهایــی بــرای
مواقــع بحــران در نظــر گرفتــه نشــده ،بهنظــر میرســد ا گــر
ایســتگاه متــرو بهصــورت چنــد منظــوره طراحــی شــود و
فضاهــای مــورد نیــاز مواقــع بحــران در آن دیــده شــود ،میتوانــد
در مواقــع عــادی عملکــرد خــودش را داشــته باشــد و در مواقــع
بحــران پاســخگوی نیازهــای مــردم و گرهگشــای مشــکالت
آنهــا باشــد.
 -2بهنظــر میرســد مؤلفههایــی ماننــد تطبیقپذیــری و
همجــواری فضاهــا تأثیــر زیــادی در انعطافپذیــری پــان
ایســتگاهها دارنــد.
 -3پیشبینــی میشــود کاربریهــای مختلــط ،تنــوع افــراد
اســتفادهکننده ،تنــوع فعالیتهــا و امــکان تخصیــص مجــدد
فضاهــا میتوانــد تــا آن انــدازه روی معمــاری ایســتگاهها مؤثــر
باشــند کــه بتواننــد در قالــب فضایــی جهــت اســکان کوتــاه
مــدت پاســخگوی مخاطبــان باشــند.

 .2چارچوب نظری و ادبیات تحقیق
مــرور ادبیــات تحقیــق بــا مقدم ـهای شــامل وســعت بررس ـیها
و اهــداف در خصــوص مســئله تحقیــق آغــاز میشــود ،مقــاالت
و مطالعــات براســاس روش تحقیــق و متغیرهــا بــا ســه ســرفصل
اصلــی ایســتگاههای متــرو و مدیریــت در شــرایط اضطــراری و
چندعملکــردی بــودن ایســتگاهها دســتهبندی میشــوند.
 .1-2پیشینه پژوهش
بــا توجــه بــه تحقیقــات گســتردهای کــه تا کنــون در زمینــه
مجتمعهــای ایســتگاهی متــرو صــورت گرفتــه ،اهــداف اصلــی
موجــود در ایــن منابــع بــه ســه بخــش اصلــی تقســیم میشــود،
کــه شــامل مــوارد زیــر میباشــد:
.1طراحــی مجموع ـهای پویــا و هماهنــگ بــا کاربریهــای
همجــوار ایســتگاهی و ایجــاد مجموع ـهای بــا قابلیــت جــذب
انــواع کاربــری

 .2بررســی تأثیــر مســتقیم مجموعــه ایســتگاهی روی بافــت و
اســکلت شــهر
 .3بررســی عوامــل معمــاری تأثیرگــذار و بهبــود کیفیــت فضایــی
ایســتگاهی.
مفهــوم طراحــی هماهنــگ بــا کاربریهــا و ایجــاد مجموعـهای
بــا کاربریهــای متنــوع را در پژوهشهــای (آزاد نیــک کار،
( ،)1386امیــری خورهــه( ،)1380 ،ســاریخانی )1383 ،و
(سلحشــور )1388 ،میتــوان دیــد و در هــر کــدام از ایــن
تحقیقــات بــا توجــه بــه اهــداف پژوهــش و روشهــای مختلــف
تحقیــق شــامل روش تحلیــل محتوایــی و روش نمونهگیــری
بــه نتایجــی شــامل طراحــی یــک فضــای منســجم و عملکــردی
کــه در عیــن پویایــی بــه کارشناســی مســائل مختلــف ناشــی از
پیدایــش ایســتگاههای متــرو در بافتهــای شــهری و تدویــن
ضوابــط الزم جهــت بهر هبــرداری از ظرفیتهــای جدیــد حــوزه
نفــوذ ایســتگاهها و تمهیداتــی جهــت ارتبــاط هنــر و تکنولــوژی
پرداختــه اســت.
پژوهــش (ابراهیــم نــژاد )1381 ،در رابطــه بــا تأثیــر متــرو بــر
ســاختار کالبــدی شــهر ،بــه ارزیابــی تأثیــرات مختلــف سیســتم
متــرو در جلوگیــری از گســترش بــی رویــه شــهرها و تغییــر
کاربریهــا و ترا کــم ســاختمانی محــدوده مؤثــر ایســتگاهها
میپــردازد.

مــرور ادبیــات موضوعــی بحــران و اســکان موقــت را میتــوان بــه
پنــج بخــش تقســیم نمــود شــامل:
.1چگونگی حل مدیریت بحرانها در مواقع سوانح،
 .2پیامدهای بحران،
 .3عدم هماهنگی بین سازمانها،
 .4افزایش ضریب ایمنی جهت کاهش صدمات،
 .5بهکارگیری اصول و ضوابط شهرسازی.

چندمنظورگــی در معمــاری کــه از مزایــای بســیاری برخــوردار
میباشــد ،بســیار کــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .لیکــن
میتــوان بــا مراجعــه بــه همــان منابــع کــم موجــود ،موضوعــات
اصلــی را یافــت و چارچــوب نظــری پژوهــش میتوانــد براســاس
رویکــرد معمــاری چنــد عملکــردی در مطالعــات (مهدوینــژاد
و دیگــران( ،)1390 ،مردمــی و دلشــاد( ،)1389 ،دهقانــی،
( ،)1391دوس ـتمحمدیان( ، )2008 ,Habraken( ،)1392 ،
 )1998 ,Malofiyو ( )1986 ,Wurmanســازمان یابــد.
در ادامــه عوامــل و مؤلفههایــی کــه دیگــر متخصصــان بــه آن
پرداختهانــد در قالــب یــک جــدول آورده شــده اســت:
 .2-2چارچوب نظری
در ایــن خصــوص پژوهشهــا بــا مقدم ـهای شــامل هــدف و
وســعت بررس ـیها در خصــوص مســئله تحقیــق آغــاز گشــت،
بعــد از دســتهبندی مقالههــا ،پایاننامههــا و کتابهــا و ذکــر
احــکام اصلــی نظریــات موجــود ،جنبههــای خــاص موضــوع
مــورد مطالعــه روشــن شــد .تحقیقــات از کلیتریــن منابــع
آغــاز و بــا مرتبطتریــن منابــع پایــان یافــت( .ســرمد و دیگــران،
)67،1391
بــا بررســی دانــش موجــود و روشــن شــدن کمبودهــای موجــود،
مفاهیمــی در جهــت درک بهتــر دو منظورگــی در معمــاری یافته
شــد .مفاهیــم بهدســت آمــده از توصیفات محققــان و معماران
قبلــی اســتخراج شــده و درنهایــت بــرای ارتقــا انعطافپذیــری
هــر چــه بیشــتر ،مجموع ـهای از مؤلفههــای کلیــدی در جهــت
طــرح موضــوع چنــد عملکــردی بــودن فضاهــای ایســتگاهی
گــردآوری شــد؛ بعــد از طبقهبنــدی مؤلفههــا بــر اســاس میــزان
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پژوهشهــای قبلــی ماننــد اثــر (عســگری تفرشــی)1387 ،
و (مردمــی و قمــری )1390 ،نمونههایــی از پژوهشهایــی
اســت کــه در زمینــه عوامــل تأثیــر گــذار بــر بهبــود کیفیــت
فضایــی صــورت میگیــرد ،کــه شــامل عوامــل مؤثــر روی
تعامــات اجتماعــی بیــن فــردی و فرافــردی میباشــد کــه
افزایشدهنــده تعامــات انســانی میــان افــراد اســت و ایــن
اجتماعپذیــری فضاهــا شــامل الزاماتــی ماننــد مبلمــان،
فضاهــای دلبــاز و تابلوهــای هنــری و ...میباشــد کــه موجــب
ارتقــای همبســتگی ،رشــد فــردی ،ایجــاد و بهبــود الگوهــای
رفتــاری مناســب میشــود.

در ایــن خصــوص میتــوان بــه پژوهشهــای (بهزادفــر و
شــایاننژاد( ،)1391 ،تق ـیزاده و ســنایی( ،)1391 ،دهقانــی،
( ،)1391تقوایــی و کیانــی( ،)1387 ،بیژنــی اول و مقدســی
 )....و ( )Eric 2006 ,Massey and P.Larsenاشــاره نمــود
کــه در ایــن حــوزه اظهــار نظــر کردهانــد .ایــن نظــرات بــا هــدف
شناســایی یــک برنامــه مــدون جهــت حــل معضــات و مســائل
غیرقابــل پیشبینــی در ســازمانهای مرتبــط بــا بحرانهــا
صــورت گرفتــه و روشهــای کاهــش آســیبپذیری ناشــی از
بحرانهــا ،شــامل شــناخت مراحــل مدیریــت بحــران در شــش
مــورد برنامــه ریــزی ،پیشبینــی ،تجهیــز ،هماهنگــی ،اجــرا،
تجزیــه و تحلیــل؛ مستندســازی و اســکان موقــت و چگونگــی
حــل مدیریــت بحــران در ســه مــورد ،شناســایی و ارزیابــی،
تصمیمگیــری و اقدامــات ضــروری موقــت؛ و پیامدهــای
بعــد از بحــران شــامل بازســازی در مناطــق کمخطــر ،احــداث
بناهــا بــا توجــه بــه قوانیــن مقاومســازی و طراحــی منعطــف
ســاختمانها و شــهرها در مواجهــه بــا بحــران میباشــد.

تأثیــر احتمالــی آنهــا و بــا اشــاره بــه عناصــر وابســته هرکــدام از
عبــه هــر کــدام شــرح داده شــد
ایــن مؤلفههــا مختصــری راج 
و بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه اولویــت بندیــی بــرای
آنهــا در نظــر گرفتــه شــد و بــرای هــر کــدام مثالهــای عینــی
مطــرح شــد .ایــن مجموعههــا در اختیــار متخصصیــن امــر قــرار
گرفــت؛ در ایــن مجموعــه ســازگاری و انطبــاق فضاهــا در اولویــت
قــرار گرفــت؛ بهعبارتــی هــر چــه فضایــی از ســازگاری باال تــری
تتــر قابلیــت تغییــر پذیــری خواهــد
برخــوردار باشــد ،راح 
داشــت؛ و بــه بیــان دیگــر فضایــی ایجــاد میکنــد کــه ضمــن
تأمیــن نیــاز بــه حمــل و نقــل و تأمیــن نیازهــای مســافران ،بــه
تســهیل مدیریــت بحــران ،کاهــش آســیبپذیریها و رضایــت
اســتفادهکنندگان در حیــن اســکان موقــت یــاری میرســاند.

 .3روش تحقیق
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روش انجــام تحقیــق در ایــن پژوهــش ،روش توصیفــی
(تکنیــک دلفــی) میباشــد .بهطــور کلــی تحقیــق توصیفــی
جهــت شــناخت موضوعــات مــورد بررســی بـهکار مـیرود و یــک
نــوع از تحقیقــات توصیفــی ،تحقیــق پیمایشــی میباشــد کــه در
واقــع از طریــق ســؤاالتی طبقهبنــدی شــده بهبررســی ماهیــت
وضعیــت و شــرایط موجــود و یــا رابطهایکــه میــان پدیدههــای
یــک عرصــه وجــود دارد میپــردازد( .ســرمد و دیگــران,1391 ،
 )84در پژوهــش حاضــر نیــز جهــت شــناخت بیشــتر موضــوع
انعطافپذیــری فضاهــا بــا وجــود فعالیتهــای متفــاوت ،بعــد
از مطالعــه و بررســی پژوهشهــای قبلــی ،و تجزیــه و تحلیــل
آنهــا و شــناخت کمبودهــا و مســائلی کــه بــا توجــه بــه وســعت
موضــوع بــه آنهــا پرداختــه نشــده ،عوامــل مؤثــر در ایــن
خصــوص شناســایی شــدند و ســپس از میــان آنهــا تعــدادی از
مهمتریــن مؤلفههــای تأثیرگــذار روی ارتقــای تطبیقپذیــری
ایســتگاهها و عناصــر وابســته آنهــا جــدا شــده و در قالــب یــک
پرسشــنامه تدویــن گشــت.
بــا توجــه بــه اینکــه روش انتخابــی پژوهــش حاضــر روش
پیمایشــی دلفــی میباشــد ،پرسشــنامهها در اختیــار
متخصصیــن و خبــرگان در زمینههــای وابســته بــه موضــوع
قــرار گرفــت و جهــت بررســی نظــرات آنهــا در ایــن خصــوص
پاســخ ســؤاالت رتبهبنــدی شــده و در پایــان هــر پرسشــنامه از
آنهــا خواســته شــد کــه ا گــر اولویــت قرارگیــری ایــن عوامــل از
دیــدگاه آنهــا متفــاوت اســت براســاس ایدههــای خودشــان،
عوامــل را اولویتبنــدی کننــد ،و در انتهــا ا گــر عامــل و یــا عوامــل
جدیــدی بــه نظــر آنهــا میآیــد بــه مــوارد اضافــه نماینــد.
ایــن ســیزده مؤلفــه در قالــب یــک پرسشــنامه تنظیــم گردیــد،
ابتــدا مؤلفههــای انعطافپذیــری و عناصــر وابســته آنهــا در
قالــب یــک جــدول آورده شــدند ،ســپس در رابطــه بــا هــر مؤلفــه

یــک توضیــح کوتــاه و یــک مثــال آورده شــد و ســپس میــزان
تأثیرگــذاری آن عامــل روی انعطافپذیــری ایســتگاههای
متــرو بررســی شــد ،در ایــن میــان تعــداد پنجــاه پرسشــنامه تهیه
گردیــد و در اختیــار پنجــاه متخصــص قــرار گرفت ،بعد از گذشــت
یــک هفتــه و تماسهــای مکــرر چهــل نفــر از آنهــا بــه ســؤاالت
پاســخ دادنــد ،بــا تجزیــه و تحلیــل ایــن پاس ـخها توســط نــرم
افــزار  ، SPSSمشــخص شــد کــه دو عامــل (ســازگاری و انطبــاق)
و (تبدیــل پذیــری) اثرگــذاری بیشــتری در دومنظورگــی
طراحــی داشــتهاند.

 .1-3روش گردآوری دادهها
بعــد از تعییــن چارچــوب نظــری پژوهــش ،مطالعــات نظــری
تحقیقــات قبلــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و دادههــا
بــا اســتناد بــه کتابهــا ،مقــاالت و پایاننامههــای قبلــی
گــردآوری شــده ،مشــاهدات میدانــی نیــز در همیــن راســتا
صــورت گرفــت ،بــه ایــن ترتیــب کــه ایســتگاه سرســبز در شــرق
تهــران تــا ایســتگاه ارم ســبز در غــرب تهــران مــورد مشــاهده قــرار
گرفــت و مســائل اصلــی آنهــا آسیبشناســی شــد .بعــد از اتمــام
مطالعــات و مشــاهدات و بــا اســتناد بــه فرضیههــای پژوهــش
تعــداد ســیزده مؤلفــه و عامــل اصلــی در انعطافپذیــری
ایســتگاهها انتخــاب شــدند ،میــزان تأثیرگــذاری هــر کــدام از
آنهــا روی انعطافپذیــری ایســتگاهها بررســی شــد و در آخــر
هــر پرسشــنامه از پرسششــوندگان در خواســت شــد کــه یکبــار
هــم آنهــا مؤلفههــا را بــه انتخــاب خودشــان اولویتبنــدی
نمــوده و ا گــر پیشــنهاد جدیــدی دارنــد ارائــه دهنــد ،ایــن
پرسشــنامهها در اختیــار پنجــاه متخصــص قــرار گرفــت ،بــه
چهــل پرسشــنامه پاســخ داده شــد ،یــازده پرسشــنامه بــدون
اولویتبنــدی ارائــه شــد .تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از طریــق
نرمافــزار  SPSSانجــام گرفــت.

 .4تحلیل یافتهها
بعــد از تجزیــه و تحلیــل دادههــا توســط نرمافــزار ،SPSS
ضریــب هماهنگــی درونــی ســؤاالت ( )0/82بــوده ،و بــا توجــه
بــه نزدیکــی ایــن عــدد بــه عــدد  1میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
میــزان همبســتگی درونــی بیــن ســؤاالت بــاال بــوده و نتیجــه
پرس ـشها همگــن بــوده اســت .بــرای هــر مؤلفــه ،میانگیــن
و انحــراف معیــار مشــخص گردیــد ،و رتبهبنــدی انجــام شــده
بیــن ســیزده متغیــر نشــان داد کــه ســازگاری و تطبیقپذیــری
در فضاهــای معمــاری مهمتریــن عامــل انعطافپذیــری
در ایســتگاهها میباشــد .بــاز نظــام بخشــی فضاهــا ،تنــوع
فعالیتهــا ،تنــوع اســتفادهکنندگان ،کاربریهــای مختلــط،
تغییرپذیــری و ســازماندهی فضایــی ،عوامــل تأثیرگــذار بعــدی
میباشــند کــه از ایــن پژوهــش اســتنتاج میشــود .بــه ایــن

مؤلفههای بررسی شده

عناصر وابسته
پاسخگو به تفاوتهای افراد

انطباقپذیری
()2008 ,Haberaken

پاسخگو به نیازهای متنوع افراد
ساختار ُ
چندبعدی

عناصر متحرک داخلی

اجزای انعطافپذیر ،فضای انعطافپذیر
()2007 ,Dittoe and Porter
فضای کافی با انعطافپذیری باال

یکپارچگی
فضایی(مردمی ،دلشاد،
)1389

تجربهپذیری(مردمی،
دلشاد)1389 ،

تغییر پذیری(مردمی،
دلشاد)1389 ،
تداوم فعالیتها

کهنگیپذیری محیط
ارتباطات فضاها
ارتباط فعالیتها()2000 , .Watkins, et al

قابل توسعه
()1995 ,Malofiy

مؤلفههای بررسی شده

عناصر وابسته
امکان سازماندهی مجدد بهطور مداوم(,Dulke
)2000
همزمانی فعالیتها در محدودههایی با رعایت
حریم و یا آزاد(دوست محمدیان)1392 ،

تغییر مطابق فرصتها()1998 ,Malofiy
هماهنگی با تغییرات روزانه()1986 ,Wurman
درگیر شدن با فعالیتهای دیگر بدون ترک
فعالیت اصلی()1986 ,Wurman
ارتباط با جامعه

روابط انسانی(انسان
محوری)(مردمی ،دلشاد،
)1389

الیهبندی فضاها (دوست محمدیان)1392 ،

پویایی محیط
ارتباطات انسانی بین افراد متنوع
درونسازی (تأثیر بر محیط) و برونسازی (تاثر از
محیط)(مردمی و دلشاد)1389 ،

گسترش میدان دید و سهولت حرکت

وجود آسیبپذیریهای ذاتی محیط و یا
عوامل بیرونی(دوست محمدیان)1392 ،

تنوع پذیری

فضاهای متنوع بدون ساختار ثابت
()1999 ,Ehrekrant, Esckstute

امنیت محوری

سازماندهی افقی یا
عمودی (,Wurman
)1986

نظامبخشی فضاها

روابط فضایی

کنترلپذیری
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نظارت بر کل مجموعه
ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستـا 

بازتعریف حس فضایی فردی

فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

سازش با محیط
جدول:1مؤلفههایمؤثربرمیزانانعطافپذیریفضاهااز منظرمتخصصان(تدوین:نگارنده)

بــا توجــه بــه جــدول شــماره  3مؤلفــه ســازگاری و انطبــاق در
فضاهــا عاملــیاســت کــه در آن فضــا بهخاطــر نــوع چیدمــان
و آرایــش ســطوح میتوانــد وظایــف مختلفــی را بپذیــرد و بــا
تغییــر نیازهــای کاربــران هماهنــگ گــردد ،ماننــد فضاهــای
تجــاری و فرهنگــی درون مجتمــع ایســتگاهی کــه ایــن
قابلیــت را دارنــد کــه در شــرایط بحــران خــود را بــا فضایــی
ً
جهــت اســکان موقــت ســازگار ســازند .مثــا بخــش امــدادی
درمانــی و انبارهــا بــا بخشهــای تجــاری ،بخــش مــواد غذایــی
و آشــپزخانه بــا رســتورانهای درون مجتمــع ،محــل آب
آشــامیدنی و ظرفشــویی ،حمــام و رختشــویی کارکنــان و
ســرویسهای بهداشــتی کارکنــان و افــراد ،بــا همیــن فضاهــا در
مجتمــع ایســتگاهی؛ مقــدار میانگیــن ایــن مؤلفــه از شــاخص

 ورتم یهاگتسیا یاه عمتجم درکلمع
نارحب عقاوم رد

ترتیــب مهمتریــن هــدف ،یافتــن روشــی جهــت انطبــاق دو
عملکــرد متفــاوت در طراحــی میباشــد جهــت ایجــاد یــک فضــا
بــا ســاختار چنــد بعــدی کــه بــا تغییــرات محیطــی طــی زمــان و
بــرای فعالیتهــای متفــاوت ســازگار باشــد.

میانگیــن نیــز باال تــر اســت .متغیــر تنو عپذیــری عاملــیاســت
کــه در آن فضاهــا بهخاطــر نــوع مکانیابــی و مساحتشــان
میتواننــد ،در عیــن اینکــه وظایــف اصلــی خــود را اجــرا میکننــد
در راســتای آن و در شــرایط خــاص کاربریهــای دیگــر نیــز
داشــته باشــند .متغیــر تبدیلپذیــری عامل ـی اســت کــه بــه
فضاهــا تفاســیر جدیــدی میدهــد ماننــد تبدیــل فضاهــای
تجــاری ایســتگاهها بــه فضاهــای اســکان موقــت .مؤلفــه
تغییرپذیــری فضایــی را معرفــی میکنــد کــه هماهنــگ بــا
تنــوع اســتفادهکنندگان و تغییــر نیازهایشــان تغییــر میکنــد.
شــفافیت عاملــی اســت کــه حرکــت اســتفادهکنندگان را در
تداومــی پیوســته قــرار میدهــد ،بهطوریکــه گشــایشهای
فضایــی در خطــوط افقــی و عمــودی موجــب شــفافیت در
یگــردد کــه دورنمــای آن در منظــر
البــای دیوارهــا و ســتونها م 
نهایــی معنــا میگیــرد .عنصرســیالیت ،امــکان نفــوذ در فضاهــا
و کنتــرل افــراد آســیبدیده در شــرایط اضطــراری را ایجــاد
میکنــد .فضاهــای فعــال و غیرفعــال اشــاره بهفضاهایــی ماننــد

نقـــش
جه ــان

مؤلفههای
انعطافپذیری
سازگاری و انطباق

تنوع پذیری

عناصر وابسته

مؤلفه های
انعطافپذیری

انعطافپذیری

روابط متقابل فضاها

تطبیقپذیری

گشودگی فضایی

همجواری

نحوه توسعه و گسترش

تنوع بصری
تنوع فعالیت ها و کاربری ها
تنوع استفاده کنندگان

نظم و بینظمی

سازماندهی فضایی
(ساختار دهی)

انسجام

کاربری مختلط

سلسله مراتب

شگفتی
پیچیدگی
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ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستا 
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان

عناصر وابسته

سایت
دیالکتیک درون و بیرون

تبدیلپذیری

بازنظامبخشی فضایی

تغییرپذیری

تنوع عملکردی

شفافیت

روابط فضاها

خوانایی

سیالیت فضایی

تغییر پذیری بههنگام

زیبایی

ایجاد فضاهای فعال و
غیرفعال

قابلیت تغییر فضاها برای
استفاده چندمنظوره

ایستایی

امکان تخصیص مجدد
فضاها

تغییرات فیزیکی

ارتباط بین درون و بیرون فضاهای باز و نیمه باز و بسته
ارتباط فضاهای متنوع

برنامهریزی
راهکارهای موقعیتیابی

بهبود كیفیت فضایی

روانشناسی ارتباطات

عملكرد
تجمیعپذیری
(یکپارچگی فضاها)

افزایش آزادی
همزمانی فعالیتها

 ورتم یهاگتسیا یاه عمتجم درکلمع
نارحب عقاوم رد

جدول:2مؤلفههایمؤثربرمیزانانعطافپذیریفضاهامربوطبهپرسشنامه(تدوین:نگارنده)

گالریهــا ،کافیشــاپها و رســتورانها دارد کــه قابــل تغییــر
بــرای اســتفاده چندمنظــوره هســتند .ســازماندهی فضایــی
ی بــوده کــه در عیــن دوالیــه بــودن عملکــرد از طریــق
عامل ـ 
رعایــت سلســله مراتــب مجموع ـهای منســجم ایجــاد میکنــد.
عامــل راهکارهــای موقعیتیابــی اشــاره بهبرنامهریــزی
جهــت ســهولت اجــرای فعالیتهــا و شــفافیت فضاهــا دارد.
متغیــر بهبــود کیفیــت فضایــی عاملیاســت کــه بــه ایــن فضــای
عملکــردی ،زیبایــی و فــرم میبخشــد .امــکان تخصیــص
مجــدد فضاهــا ،امــکان اســتفاده مجــدد از فضاهــا بــدون
تغییــرات فیزیکــی را مطــرح میکنــد .ارتبــاط بیــن درون و
بیــرون امتــداد محدودههــای عملکــردی را مشــخص میکنــد
و در نهایــت مؤلفــه تجمیعپذیــری نیــز از یکپارچگــی چندیــن
فضــا ،فضایــی جهــت فعالیتهــای خدماتــی جدیــد ایجــاد
میکنــد .

بــا توجــه بــه تفاســیریکه در بــاال آمــده و ارقــام حاصــل از جــدول
شــماره  3و بیــان ایــن موضــوع که شــاخص میانگیــن بهتنهایی
توصیفکننــده وضعیــت کامــل توزیــع دادههــا نیســت و
میبایســت عــاوه بــر شــناخت معیــار مرکزیــت آنهــا ،معیــاری نیــز
جهــت شــناخت پرا کندگــی آنهــا تعییــن نمــود؛ بهطوریکــه
عواملــی چــون ســازگاری و انطبــاق و امــکان تخصیــص
مجــدد فضاهــا بــا شــاخص میانگیــن  ،3/20متغیرهــای
تغییرپذیــری ،تنو عپذیــری و راهکارهــای موقعیتیابــی بــا
شــاخص میانگیــن  3/13و مؤلفــه تبدیلپذیــری بــا میانگیــن
 3/08دارای مرکزیــت باال تــری نســبت بــه شــاخص میانگیــن
میباشــند؛ بهعبارتــی میــزان انحــراف معیــار یــا شــاخص
پرا کندگــی متغیــر انطبــاق و ســازگاری  0/687میباشــد کــه
بســیار پایینتــر از بقیــه متغیرهاســت و ایــن بــه ایــن معناســت
کــه تعــداد بیشــتری از متخصصــان ایــن متغیــر را در اولویــت قــرار
دادنــد ،متغیرهــای تنو عپذیــری ،تغییرپذیــری و ســاختاردهی

متغیر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

سازگاری و انطباق

3.20

0.687

21.46

تنوعپذیری

3.13

0.757

24.18

تبدیلپذیری

3.08

0.797

25.87

تغییرپذیری

3.13

0.757

24.18

شفافیت

2.85

0.802

28.14

سیالیت فضایی

3.00

0.716

23.86

ایجاد فضاهای فعال و غیرفعال

2.75

0.776

28.21

سازماندهی فضایی
(ساختار دهی)

2.88

0.757

26.28

راهکارهای موقعیتیابی

3.13

0.791

25.27

بهبود كیفیت فضایی

2.80

0.823

29.39

امکان تخصیص مجدد فضاها

3.20

0.791

24.71

ارتباط بین درون و بیرون

2.85

0.834

29.26

تجمیع پذیری
(یکپارچگی فضاها)

2.98

0.800

26.84
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جدول:3مقایسهمیانگینهاوعواملانعطافپذیری(مأخذ:نگارنده)

بــا توجــه بــه جــدول شــماره  4و بعــد از ارزشــیابی صــورت
گرفتــه ،رتبهبنــدی جدیــدی حاصــل میشــود کــه در آن
نیــز مؤلفــه ســازگاری و انطبــاق در مــکان اول قــرار میگیــرد،
متغیــر تبدیلپذیــری بــا میــزان پرا کندگــی پاییــن نســبت بــه
متغیرهــای دیگــر در رتبــه دوم ،تنو عپذیــری ،تغییرپذیــری و
ســاختاردهی فضایــی در رتبههــای بعــدی قــرار میگیرنــد.
عنصــر شــفافیت بــا یــک درجــه نــزول نســبت بــه اولویتبنــدی
ابتدایــی رتبــه  6را کســب میکنــد .تجمیعپذیــری فضاهــا از
آخریــن رتبــه بــه رتبــه هفتــم صعــود میکنــد.
متغیرهــای راهکارهــای موقعیتیابــی ،بهبــود کیفیــت فضایــی
و امــکان تخصیــص مجــدد فضاهــا در رتبههــای بعــدی ایــن
اولویتبنــدی قــرار میگیرنــد و در نهایــت مؤلفههــای ســیالیت
فضایــی و ایجــاد فضاهــای فعــال و غیرفعــال کــه در ارزشــیابی
اولیــه در مــکان ششــم و هفتــم قــرار داشــتند ،جــای میگیرنــد
کــه کمتریــن تأثیــر را روی انعطافپذیــری فضاهــای متــرو
دارنــد و جهــت حصــول اهــداف پژوهــش رعایــت مؤلفههــای

فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
 ورتم یهاگتسیا یاه عمتجم درکلمع
نارحب عقاوم رد

بــا شــاخص پرا کندگــی  0/757و مؤلفههــای فضاهــای فعــال
و غیرفعــال ،تبدیلپذیــری و راهکارهــای موقعیتیابــی
هرکــدام بــا شــاخص پرا کندگــی  0/776و  0/797و 0/791
از پرا کندگــی کمتــری نســبت بــه بقیــه متغیرهــا برخوردارنــد.
در ایــن ارزشــیابی ،عنصــر ســیالیت فضایــی بــا رقــم شــاخص
میانگیــن  3/00بهعنــوان معیــاری مناســب جهــت میــزان
مرکزیــت معرفــی میشــود ،ایــن مؤلفــه دارای شــاخص
انحــراف معیــار  0/716میباشــد .در ایــن میــان عناصــر دیگــر
شــامل تجمیعپذیــری ،ســاختاردهی ،شــفافیت ،بهبــود
کیفیــت فضایــی و فضاهــای فعــال و غیــر فعــال بــا ارقــام ،2/98
نتــر قــرار
2/80 ،2/85 ،2/88و  2/75از معیــار میانگیــن پایی 
میگیرنــد و بــر همیــن اســاس میتــوان گفــت کــه متغیــر ارتبــاط
بیــن درون و بیــرون بــا بیشــترین پرا کندگــی حــول میانگیــن
 0/834در مقابــل متغیــر ســازگاری و انطبــاق  0/687قــرار
میگیــرد و بعــد از آن متغیــر بهبــود کیفیــت فضایــی بــا 0/823
شــاخص انحــراف معیــار قــرار میگیــرد ،بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه
بــه ضریــب تغییــرات ،عنصــر فضاهــای فعــال و غیــر فعــال بــا
میــزان تغییــرات بــاال و میــزان همبســتگی کمتــر بــا مؤلفههــای
انطباقپذیــری و تغییرپذیــری در ردیــف ســیزدهم رتبهبنــدی
میشــود و عناصــر ســازگاری ،تبدیلپذیــری و تنو عپذیــری بــا
کمتریــن تغییــرات در رتبههــای اول تــا ســوم قــرار میگیرنــد.

بــا مــروری بــر جــدول رتبــه بنــدی حاصــل از نتایــج بهدســت
آمــده ،اولویــت بنــدی متفاوتــی از اولویــت بنــدی اولیــه فــرض
شــده در ســؤاالت حاصــل میشــود ،کــه در جــدول شــماره 4
آمــده اســت:

ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستـا 

رتبه

مؤلفه

رتبه

مؤلفه

1

سازگاری و انطباق

8

راهکارهای موقعیتیابی

2

تبدیلپذیری

9

بهبود كیفیت فضایی

3

تنوعپذیری

10

امکان تخصیص مجدد فضاها

4

تغییرپذیری

11

ارتباط بین درون و بیرون

5

سازماندهی فضایی(ساختار دهی)

12

سیالیت فضایی

6

شفافیت

13

ایجاد فضاهای فعال و غیر فعال

7

تجمیع پذیری(یکپارچگی فضاها)
جدول:4اولویتبندیحاصلاز نتایجپژوهش(ماخذ:نگارنده)

ســازگاری ،تبدیلپذیــری و تنو عپذیــری بهعنــوان مهمتریــن
عناصــر تأثیرگــذار ،حائــز اهمیــت میباشــند .در ادامــه جــدول
همبســتگی متغیرهــای پژوهــش آمــده کــه براســاس آن
میتــوان بــه رابطههــای میــان مؤلفههــای مختلــف پــی بــرد و
میــزان باالتریــن و پایینتریــن ایــن ارتباطــات را ارزیابــی نمــود.

26
ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستا 
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
 ورتم یهاگتسیا یاه عمتجم درکلمع
نارحب عقاوم رد

بــا بررســی جــدول اولویتهــای بهدســت آمــده و میــزان
همبســتگی آنــان بــا هــم میتــوان گفــت ،علیرغــم اینکــه
رابطــه معنــاداری بیــن انطباقپذیــری بــا مفاهیمــی چــون
تغییرپذیــری ،شــفافیت ،ســیالیت فضایــی ،ایجــاد فضاهــای
فعــال و غیــر فعــال ،امــکان تخصیــص مجــدد فضاهــا وجــود
نــدارد؛ بیــن تطبیــق پذیــری فضاهــا و تنــوع اســتفادهکنندگان
عــدد ( ) همبســتگی معنــادار بســیار باالیــی وجــود دارد،
همینطــور انطبــاق فضایــی و تبدیلپذیــری نیــز بــا توجــه
بــه میــزان عــددی ( ) رابطــه معنــادار باالیــی بــا هــم دارنــد.
خــود عوامــل تنو عپذیــری و تبدیــل پذیــری نیــز از رابطــه
بســیار هماهنــگ و همبســتگی بســیار بــاال ( ) برخوردارنــد.
امــا میــان مفاهیــم انعطافپذیــری و تغییرپذیــری رابطــه
معنــاداری وجــود نــدارد .میــان ســاختاردهی فضایــی و
تطبیقپذیــری هماهنگــی خیلــی ســختتر از ایجــاد تفــاوت
میباشــد و بــا توجــه بــه میــزان عــددی (  ) -0.052ایــن دو هیــچ
رابطــه معنــاداری بــا هــم ندارنــد ،چــرا کــه میــزان همبســتگی
آنــان زیــر صفــر ارزیابــی شــده اســت .همینطــور در رابطــه بــا
تنو عپذیــری نیــز میتــوان گفــت کــه در میــان عوامــل از همــه
بیشــتر بــا تبدیلپذیــری و ارتبــاط بیــرون و درون رابطــه دارد و
از همبســتگی معنــادار باالیــی برخــوردار اســت ،در عیــن اینکــه
هیــچ رابطـهای بــا بهبــود کیفیــت فضاهــا نــدارد و ایجــاد هــر نــوع
ســازگاری میــان آنهــا ناممکــن اســت.
مؤلفــه تبدیلپذیــری از هماهنگــی باالیــی بــا عواملــی چــون
تغییرپذیــری ،شــفافیت و تجمیعپذیــری برخــوردار اســت .ایــن

همبســتگی از همــه بیشــتر میــان تبدیلپذیــری و تغییرپذیــری
میباشــد؛ کــه ایــن میــزان برابــر( ) میباشــد.
تغییــر پذیــری نیــز از میــان ایــن عوامــل بــه ترتیــب بــا
تجمیعپذیــری و شــفافیت رابطــه معنــادار میســازد و بــا
دیگــر عوامــل رابطــه معنــاداری نــدارد .مؤلفــه شــفافیت بــه
ترتیــب بــا ســیالیت و تجمیعپذیــری مرتبــط اســت و ســیالیت
بــا ســاختاردهی فضایــی رابطــه معنــادار دارد .فضاهــای فعــال
و غیرفعــال بــا ارتبــاط بیــن درون و بیــرون ،امــکان تخصیــص
مجــدد فضاهــا ،تجمیــع پذیــری و ســازماندهی فضایــی رابطــه
همبســتگی بــاال دارد؛ بــرای ایــن عامــل در ارتبــاط بــا عامــل
بهبــود کیفیــت فضایــی هیــچ هماهنگــی نمیتــوان دیــد و
بــا اســتناد بــه عــدد( ) ایجــاد تفــاوت میــان آنهــا ســادهتر
میباشــد.
ســاختاردهی فضایــی بــا عامــل راهکارهــای موقعیتیابــی
و بهبــود کیفیــت فضایــی بــا فاصل ـهای بســیار کــم مرتبــط
میباشــد .بهبــود کیفیــت فضایــی هیــچ رابطــهای بــا امــکان
تخصیــص مجــدد فضاهــا نــدارد .در حالیکــه امــکان تخصیــص
مجــدد فضاهــا از همبســتگی باالیــی بــا تجمیعپذیــری و
ارتبــاط بیــن درون و بیــرون دارد .ایــن در حالیاســت کــه
خــود ایــن عوامــل یعنــی تجمیعپذیــری و ارتبــاط بیــن درون و
بیــرون نیــز از رابطــه معنــاداری بــا هــم برخوردارنــد؛
بــا اســتناد بــه نتایــج پژوهــش ،باالتریــن میــزان همبســتگی
بیــن عامــل تبدیلپذیــری و تغییرپذیــری میباشــد .و بــا
توجــه بــه میــزان روابــط میــان مؤلفههــا ،میتــوان گفــت یــک
فضــای تجمیعپذیــر بــا رعایــت ارتباطــات درونــی و بیرونــی
هــم میتوانــد بهراحتــی تبدیــل شــود و هــم تغییــر کنــد ،ایــن
فضــا ضمــن شــفافیت و روابــط فضایــی بــاال ،امــکان تخصیــص
مجــدد فضاهــا را میدهــد و ارتبــاط مناســبی بیــن فضاهــای
درون و بیــرون ایجــاد میکنــد.

سازگاری و انطباق

تنوعپذیری

تبدیل پذیری

تغییر پذیری

شفافیت

سیالیت فضایی

ایجاد فضاهای فعال و غیر فعال

ساختار دهی

راهکارهای موقعیت یابی

شفافیت

0/176

0/120

**0/326* 0/373

1
1
1
1

سیالیت فضایی

0/149

0/153

0/257

0/197

**0/430

1

ایجاد فضاهای فعال و غیرفعال

0/033

0/207

0/201

0/166

0/165

0/230

سازماندهی فضایی

-0/052

0/165

0/143

0/199

0/385** 0/217

1
*0/299

1

راهکارهای موقعیت یابی

0/231

0/081

0/111

0/277

0/074

0/247

0/056

*0/335

بهبود كیفیت فضایی

0/169

-0/047

0/213

0/241

0/255

0/208

-0/018

*0/340* 0/334

امکان تخصیص مجدد فضاها

0/200

0/180

0/220

0/181

0/165

0/079

**0/400

0/172

ارتباط بین درون و بیرون 0/237 10/417** 0/277

0/254

0/209

(ساختار دهی)

تجمیعپذیری

(یکپارچگی فضاها)

0/231

بهبود كیفیت فضایی

تغییرپذیری

0/216

*0/360

**0/622

امکان تخصیص مجدد فضاها

تبدیلپذیری

**0/443 *0/372

ارتباط بین درون و بیرون

تنوعپذیری

**0/540

تجمیع پذیری

سازگاری و انطباق

1

0/393** 0/478** 0/458** 0/274

1
1

-0/008 0/228

1

0/038

**0/573

0/250

0/185

0/416** 0/032

0/152

**0/174 0/367

0/174

0/422** 0/437** 0/230
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نتیجهگیری

دســتاوردهای توصیفــی پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــا
اســتناد بــه رتبهبندیهــا ،مؤلفــه ســازگاری و انطبــاق بــا
کمتریــن میــزان پرا کندگــی حــول شــاخص میانگیــن ،و بــا
بیشــترین اثــر بــر روی انعطافپذیــری فضاهــای ایســتگاهی،
در مــکان اول قــرار دارد و عامــل تبدیلپذیــری در مــکان
دوم ،امــا در میــزان همبســتگیها میتــوان بــرای ارائــه
ایــن ســازش ،فضاهــای شــفاف و یکپارچــه طراحــی نمــود
کــه امــکان تغییرپذیــری بههنــگام را در آنهــا بــاال ببــرد .و
بهبــود کیفیــت فضایــی بــا رقــم شــاخص میانگیــن  2/80و بــا
پرا کندگــی بــاال ،عاملــی معرفــی میشــود کــه خیلــی ســختتر
خــود را بــا دیگــر عوامــل بهخصــوص تنــوع پذیــری و ایجــاد
فضاهــای فعــال و غیــر فعــال هماهنــگ میســازد .مؤلفههــای
انعطافپذیــری ،تبدیلپذیــری ،تنــوع کاربریهــا و تنــوع

یگــردد بیــان میکنــد کــه یــک مجتمــع
یکــه حاصــل م 
نتیجها 
ایســتگاهی بــا رعایــت ایــن ویژگیهــا در ارتبــاط بــا هــم و بــا توجه
بــه نــوع تغییــرات میتوانــد همزمــان دو عملکــرد را دارا باشــد؛
بــه بیــان بهتــر میتــوان فضاهــای ایســتگاهی را بهگونــهای
یکپارچــه و خوانــا طراحــی کــرد ،کــه ضمــن ارائــه فعالیتهــای
متنــوع و دارا بــودن ارتباطــات داخلــی بتواننــد بهراحتــی
بــه فضاهایــی بــا کاربــری جدیــد تبدیــل شــوند ،و یــا بــدون
کمتریــن تغییــرات فیزیکــی بــا الحــاق بــه هــم ،فضــای جدیــدی
را ســازماندهی کننــد ،کــه بتــوان از طریــق پیشبینیهــای
قبلــی صــورت گرفتــه (جهــت دومنظــوره کــردن) فعالیتهــای
متنوعــی را جهــت اســتفادهکنندگان جدیــد ارائــه کننــد؛ تــا
هــر ســه کارکــرد مــورد نظــر شــامل کارکــرد اصلــی :حمــل و نقــل،
کارکــرد جانبــی :تأمیــن نیازهــای مســافران و کارکــرد ســومی کــه
بــرای ایــن فضــا تعریــف میشــود کــه همانــا تســهیل مدیریــت
بحــران در شــرایط اضطــراری و کاهــش آســیبپذیریهای
احتمالــی میباشــد را داشــته باشــند.
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مطالعــات صــورت گرفتــه نشــاندهنده آن اســت کــه
انطباقپذیــری فضایــی یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای
تأثیرگــذار روی انعطافپذیــری و چنــد عملکــردی بــودن
یکــه ا کثــر متخصصیــن بــر ایــن
فضاهــا میباشــد؛ بهطور 
مؤلفــه تا کیــد داشــتند.

اســتفادهکنندگان مهمتریــن عواملــی معرفــی میشــوند کــه در
جهــت انعطافپذیــری ایســتگاهها میبایســت مــورد توجــه
قــرار گیرنــد؛

ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستـا 

فهرست منابع

Amiri Khorhe, Ali;(2001) Paiane Rahahane
Shahrie Golshahr; Master’s thesis in architecture, School of Art and architecture,
Islamic Azad University of Tehran.
Asgari Tafreshi, Hadiseh;(2009) Urban Land
Use Planning by Using of Transit Oriented
Development Approach; Master’s thesis
in architecture; Department of Urban
and Regional Planning Faculty of Art and
Archiecture; Tarbiat Modares University;
February 2009.
Azad Nikkar, Amir;(2007) Mojtama Eistgahi
e Pole Rumi; Master’s thesis in architecture, Faculty of Technology & Engineering, Islamic Azad University of Mashhad.
Behzadfar, Mostafa; Shayannejad, Abbas;(2012) The Earthquake Vulnerability
Assessment Due to Access Based Factors (
Case Study: Central Part of the 6th District
of Tehran Municipality); Naqshejahan(3);
Autumn &Winter 18-7 ,2013-2012.
Bijanie Avval, Masood; Moghaddasi, Kazem;
…… Molahezate Modiriate Bohran va
Padafande Gheire amel dar Ghatare Shahrie Mashhad; Modiriat Bohran, 55-52.
Dehghani, Esfandiar;(2012) Istgahhaie
Metro; Panahgahe Omumi.
Dittoe, W. and Porter, N;(2007) Appealing
Spaces; American School & University,
vol. 80, no.2.
Doostmohammadian, Mahshid;(2013)
Designinig subway station complex by the
crisis management approach (in Shahrak
Gharb in Tehran) ; Master’s thesis in architecture, School of Architecture, Science
and Research Branch of Borojerd.
Dulke, M;(2000) Architecture of Schools;
Architectural Press.UK.
Ebrahimnejad, Mohammadreza;(2002)
Tasire Metro bar Sakhtare Kalbadie Shahr;
Master’s thesis in architecture, University
of Tehran, Graduate Center.

28
5-۲ ش ـمـ ــار ه
۱۳۹۴ ن
 تابستا
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
پژوهـشی-علـمی

نقـــش
جه ــان
 ورتم یهاگتسیا یاه عمتجم درکلمع
نارحب عقاوم رد

Ehrenkrant, E.; Eckstut, E. and Kuhn; Architect;(1999) Planning for Flexibility; Not
Obsolescence, Available at: www.design
share.com/ research/ EEK, Ehrenkratz 4.
Eric Massey, Joseph; P.Larsen, John;(2006)
Crisis Manage in Real Time: How to Successfully Plan for and Respond to a crisis;
Journal of Promotion Management.
Habraken, N.John;(2008) Design for flexibility Tatjana Schneider and Jeremy Till Architectural Press; UK, ISBN 9780750682022.
Hosseini, Mahmood;(2005) Seismc Consideration Architectural Design of Special
Building; IranCivilCenter.com-Technical
and Education Website of Iranian Engineers; 8-1.
Mahdavinejad, Mohammadjavad; Farajollahi, Amir; Karam, Ali;(2011) Memari Enetafpazir, Ruikardi be hamsazie Memari
va Saze;The Second International Conference of Architecture and Structure; Tehran University; http://www.civilica.com;
Paper-NCSA-02NCSA054-02.html.
Malofiy, Michael;(1998) Order and Flexibility.
Mardomi, Karim; Delshad, Mahsa;(2010)
Mohite Yadgirie Enetafpazir; Nashrieh
Memari Va Shahrsazi Iran, No.1; Fall ,89
118-109.
Mardomi, Karim; Ghamari, Hesam;(2011)
Architectural Requirements for improvement of Sociopetaloid spaces in Metro
Station spaces; Urban Management;
No.27; Spring & Summer; 40-31.
Salahshur, Nima;(2009) Tarahie Memri Eistgahhaie Ghatare Shahri; First published;
Winter 1388; Nashre Karvar, Tehran.
Sarikhani, Mandana;(2004) Mojtame
Eistgahi; Master’s thesis in architecture,
Islamic Azad University of Tehran.
Sarmad, Zohreh; Bazargan, Abbas; Hejazi,
Elaheh;(2012) Raveshhaie Tahghigh dar
Olume Raftri; The twenty-fourth edition,
Ketabe Gozide, Tehran.

Schmid, Peter;(2009) Flexibility in terms of
Kern WALDNER Laborerich tungen Gmbh
& Co.KG.
Taghizade, Katayoon; Sanaee, Nafiseh;(2012)
An Investigation on Structural Systems of
Mobile and Temporary Shelters; Naqshejahan(3); Autumn &Winter ,2013-2012
78-67.
Taghvaei, Masood; Kiani, Sedigheh;(2008)
Fraiand va Marahele Modiriate Bohran;
Bana, Volume 35 and 7-3 ;36.
Watkins, C.; Lodge, C. and Best, R;(2000)
Tomorrows Schools- Towards integrity;
Routledge, London.
Wurman, Richard;(1986) What Will Be has
Always Been: The word of Louis Kahn; Rizzoli Books, New York, 1986,p,29.

29
5-۲ ش ـمـ ــار ه
۱۳۹۴ ن
 تابستـا
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
پژوهـشی-علـمی

 ورتم یهاگتسیا یاه عمتجم درکلمع
نارحب عقاوم رد

نقـــش
جه ــان

