
آشنایی با روابط فضاها در یک واحد مسکونی

هدف  های رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

 واحد کار چهارم
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هدف کلی: 
شناخت روابط فضایی در یک واحد مسکونی

 انواع ارتباط ها بین دو فضا را بیان کند.

 چرخش و حرکت در فضا را شرح دهد.
 ارتباط فضایی مناسب بین فضاهای مختلف یک واحد مسکونی را توضیح دهد.

 مهم ترین توصیه ها را در خصوص طراحی مسیرهای حرکتی در یک واحد مسکونی شرح دهد.



پرسش های چهارگزینه ای
1- ارتباط مستقیم بین فضای غذاخوری خانوادگی، با کدام یک از فضاهای زیر وجود دارد؟

الف( پذیرایی               ب( اتاق خواب              ج( نشیمن              د( حیاط
2- فضای پارکینگ با کدام یک از فضاهای زیر بهتر است ارتباط مستقیمی داشته باشد؟

الف( حیاط              ب( آشپزخانه                 ج( اتاق خواب             د( پذیرایی
3- فضای نشیمن با کدام گروه از فضاها ارتباط بیشتری دارد؟

الف( پذیرایی - اتاق خواب       ب( ورودی - صبحانه خوری        ج( آشپزخانه - صبحانه خوری        د( ورودی - آشپزخانه
4- کدام یک از فضاهای زیر بهتر است در بخش ساکت خانه واقع شود؟

الف( اتاق خواب            ب( نشیمن              ج( حیاط             د( پذیرایی
5- کدام یک از حیاط های زیر برای استراحت و خوابیدن از آن استفاده می شود؟

الف( حیاط بازی        ب( حیاط نشیمن              ج( حیاط خلوت               د( حیاط جلوی خانه

پرسش های تشریحی
1- در آشپزخانه های بزرگ چه بخش های دیگری می تواند به آن اضافه شود؟

2- در مکان یابی اتاق خواب به چه مواردی توجه می شود؟
3- اگر در فضایی دو درب تعبیه شود، بهترین و کاراترین حالت آن چگونه است؟

4- فضای پذیرایی و مراسم بهتر است ارتباط مستقیمی با چه فضاهایی داشته باشد؟

98

پیش آزمون
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روابط فضاها
در فرایند طراحی پس از مشــخص شدن برنامه فیزیکی پروژه، نوع و کیفیت فضاهای مورد 
نیاز طرح تعیین می شود. با شناخت کافی از فضاها و تسهیالت و لوازم مورد نیاز هر یک می توان 
رابطــه بین فضاها را بررســی کرد. معموالً ارتباط فضاها می توانــد از نظر عملکردی، خدماتی، 
بصری و ...  باشد. در این فصل ضرورت وجود ارتباط بین فضاهای مسکونی و نحوه برقراری این 

ارتباط مشخص می شود.

انواع ارتباط بین دو فضا:
فضایی درون یک فضا: یک فضا می تواند در حجم یک فضای بزرگ تر محدود شود.  )تصویر 

1-4 و4-2(
فضاهای متداخل: محدوده یک فضا می تواند با حجم یک فضای دیگر هم پوشــانی داشــته 

باشد. )تصویر 4-3( 
فضاهای مجاور:  دو فضا می توانند با هم مماس باشند، یا با هم مرز مشترک داشته باشند. )تصویر4-4(

فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای مشترک: دو فضا می توانند توسط یک فضای واسط 
به هم متصل شوند. )تصویر4-5(

مجــاورت متداول ترین نــوع رابطه بین فضاها بوده و به هر یــک از فضاها اجازه می دهد تا 
تعریف و محدوده مشخصی داشته باشد. میزان ارتباط بصری و فضایی که بین دو فضای مجاور 
ایجاد می شود به نوع سطحی بستگی دارد که می تواند آنها را از یکدیگر جدا کند و یا به یکدیگر 

پیوند دهد. )تصویر 6-4 و 4-7(

تصویر 4-1

تصویر4-4

تصویر 4-5

تصویر4-3

تصویر4-2
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تصویر4-6

تصویر7-4- فضای ناهارخوری و نشیمن در مجاورت یکدیگر

تصویر6-4- ارتباط بصری آشپزخانه با فضای مجاور
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بــا روش های مختلفی می توان نــوع و میزان رابطه بین فضاها را نمایــش داد. در )تصاویر 
9-4 و 8-4( دو نوع از متداول ترین روش های نمایش روابط بین فضاهای یک خانه را مشاهده 

می کنید. 

تصویر8-4- نمودار میزان ارتباط بین فضاهای 
مسکونی

پارکینگ

خواب

آشپزخانه

نشیمن

پذیرایی

ورودی

گ
پارکین

ب
خوا

آشپزخانه

ن
نشیم

ی
پذیرای

ورودی
تصویر9-4- نمودار روابط فضایی

اتاق مفید 

پذیرایی و غذاخوری آشپزخانهپارکینگ

ورودیهالنشیمن

راهرو

خوابخواب خواب اصلی

حمام

حمام

 در صورتــی که طراحی معماری با تکیه بــه عملکرد فضاها و روابط منطقی بین آنها انجام 
بگیرد، کار طراحی با اســتفاده از نمودار حبابی آغاز می شــود.)تصویر 10-4( در این ترســیم 
معموالً روابط فرعی نمایش داده نمی شــود و با کنار هم قرار دادن عناصر، نمودار با ساده ترین 
صورت ممکن ترســیم می شــود. اگر نمودار به درســتی ترسیم شده باشــد به خوبی می توان 

حوزه های مختلف و ارتباط بین آنها را تشخیص داد.
الزم به ذکر اســت فضاهایی که در نمودار هســتند دارای معنای مکانی نبوده و می توان با 
حفظ رابطه فضاها آنها را جابه جا کرد. مکان یابی فضاها با توجه به اقلیم منطقه، شرایط زمین، 
توجــه به تفکیک عرصه ها و ارتباط بین فضاها انجام می شــود. امکاناتی چون بهره گیری از نور 
طبیعی، منظره جالب، ارتباط مؤثر و مناسب بین حوزه های مختلف با توجه به موارد ذکر شده 

ارتباط کم

ارتباط متوسط

ارتباط زیاد
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فراهم می شود. با استفاده از این نمودار در نهایت هر فضا با منطقی ترین رابطه با فضا یا فضاهای 
دیگر در مناسب ترین مکان قرار می گیرد. )تصویر4-11(

تصویر10-4- نمودار ارتباطی بین فضاها و تعیین عرصه ها

ی
صل

ی ا
رس

ست
د

ی
رع

ی ف
رس

ست
د

ورودی

بالکن

آشپزخانه پذیرایی و 
نشیمن

غذاخوری بالکن

اتاق خواب اتاق خواب

بالکن

هال 
خواب ها

حمام

بالکن

خواب اصلی

حمام

تصویر11-4- سازمان دهی نمودار فضاها با توجه به رابطه 
فضاها، جهت جغرافیایی و عوامل اثرگذار

عرصهٔ عمومی خانه عرصه ی خصوصی خانه 

بز
 س

ای
ض

ف
بز

 س
ای

ض
ف

خورشید

آشپزخانه

حمام

هالخوابخوابخواب اصلی

ورودی

نشیمن

بالکن

بالکن

هال

حمام

بالکن

ن
الک

ب

N
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در ادامــه می تــوان با توجه بــه اندازه هــا و ویژگی های 
عملکــردی و فضایی مورد نیاز هــر فضا به آنها مقیاس داد و 

شکل آنها را تا حدودی مشخص نمود.
پس از این مرحله می توان به یک طرح اولیه دســت یافت 
که تمامی فضاها را کنترل کرده و اشکاالت احتمالی را بر طرف 
نمود. ســپس بر اســاس اندازه های نهایی دیواره ها و عناصر 

اصلی فضا ترسیم می شود. )تصویر 4-12(
یکی از نکات بسیار مهم  در طراحی رعایت ارتباط مناسب 
بین فضاهای مختلف یک واحد مســکونی است. یعنی، طراح 
پــس از آن که فضاهای مورد نیاز خانه را تعیین کرد، ارتباط 

مناسب و محل مناسب هر فضا را مشخص می کند.

هنــگام تعیین محل مناســب هر فضــا و ارتباط مطلوب 
آن بــا دیگــر فضاهــا، دو نکتــه، مد نظــر قــرار می گیرد:

 محــل مناســب فضاهــای اصلــی بــا توجــه بــه 
نیــاز آنهــا به نــور طبیعــی، چشــم انــداز، تهویــه و ...
 ارتباط مناســب آن با فضاهای دیگر با امکان دسترسی 

مناسب و عدم تداخل عملکردها
تصویر4-12 هنگام طراحی، ابتدا ارتباط مناسب بین عملکردهای عمده و پس از آن ارتباط عملکردهای 

فرعی در نظر گرفته می شوند. مثاًل در طراحی خانه سعی می شود ابتدا ارتباط مناسب بین سه 
عملکــرد عمده آن یعنی ارتباط بین فضاهای زندگی و خواب، ارتباط با دیگران و تغذیه تعیین 
شــود و محل مناسب هر یک مشــخص گردد. معموالً این عمل با یک نمودار که شکل بسیار 

ورودی خانه 

)بیرونی(

فضای زندگی و ارتباط با دیگران 

فضای تغذیه 

)آشپزخانه(

)اندرونی(

فضای خواب و نشیمن خصوصی 

تصویر4-13

ساده ای از فضاها و نحوه ارتباط 
آنهــا بــا یکدیگر اســت، انجام 
می شــود. این نمودار را مســیر 
نمودار  یا  )فلوچارت(  دسترسی 
می نامند.   فضاهــا  عملکــردی 

)تصویر 4-13(
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چرخش و حرکت در فضا )سیرکوالسیون(
مســیر حرکت را می توان مانند یک ریسمان خیالی تصور کرد که فضاهای یک ساختمان و 
یا هر سری از فضاهای خارجی و داخلی را به هم مرتبط می کند. عبور و مرور یا سیرکوالسیون 
در یک خانه، رفت و آمد از اتاقی به اتاق دیگر و به قســمت هایی مختلف را ممکن می ســازد. 
قسمت های عبور و مرور اصلی یک خانه عبارتند از ورودی، هال، راهرو، پلکان و قسمت هایی از 

اتاق ها و فضاها که برای ورود به فضاها و اتاق های دیگر به کار می روند.
در طرح اتاق های یک خانه، گردش یا عبور و مرور ساکنین را باید در نظر گرفت تا حداقل 
فضا برای عبور و مرور تأمین شده و از به وجود آوردن راهرو و هال های طوالنی خودداری شود. 

سعی شود راه های عبور و مرور از داخل اتاق های خواب نباشد. )تصویر 4-14(

تصویر4-14

طرحی مناســب است که در آن حداقل فضای راهرو استفاده شده باشد بدون این که محیط 
تنگ و تاریکی ایجاد شــود. هم چنین بدون احتیاج به گذشتن از قسمت های مختلف، بتوان به 
هر قسمت خانه دسترسی پیدا کرد. فلش های نشان دار در )تصویر 14-4 ( به وضوح دسترسی 
به قسمت اتاق خواب ها و قسمت سرویس را بدون رد شدن از قسمت های دیگر نشان می دهد. 

در این طرح ورودی آشپزخانه می تواند از پارکینگ رو باز نیز باشد.
برای طراحی مناســب عبور و مرور در فضای مسکونی می توان با قرار دادن مداد روی طرح 
زمینه و دنبال کردن خطوطی که روزانه در خانه طی می شود به بررسی عبور و مرور پرداخت. 
اگر فعالیت های مختلــف روزانه تمام افراد خانواده را در نظر بگیریم و خطوطی برای این رفت 
و آمد بکشــیم با نقشــه به دست آمده خواهیم دانســت که طرح گردش یا عبور و مرور تا چه 



105

تصویر16-4- طراحی نامناسب مسیرهای رفت و آمد

تصویر15-4 - طراحی مناسب مسیرهای رفت و آمد

اندازه ای مناسب است. در)تصویر 16و15-4( دو پالن مسکونی را مشاهده می کنید که در طرح 
باالیی رفت و آمد مناسب و در طرح پایینی رفت و آمد نامناسب است. 

خواب
نشیمن

خوابپذیرایی

حمام ورودی

آشپزخانه

خواب

خواب

خواب نشیمن

آشپزخانه

حمام

پذیرایی

ورودی
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در خانه هایی که از طرح باز1 استفاده می شود. اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری و ورودی ممکن 
اســت که قسمتی از مساحت باز خانه باشــند )تصویر17-4و 18-4-الف(. اتاق نشیمن ممکن 
اســت به وسیله دیواری متحرک بدون استفاده از در از ســایر اتاق ها جدا گردد. می توان اتاق 
پذیرایی را به وسیله قفسه از بخش نشیمن و توسط یک شومینه از اتاق غذاخوری جدا کرد. 

در طرح بسته2 اتاق نشیمن با استفاده از درب، تاق نما یا دیوار، از سایر اتاق ها جدا می شود. 
)تصویر 18-4- ب(

1- طرح باز اصطالحًا به طرحی گفته می شود که چند فضا بدون تفکیک مشخص به وسیله دیوار، در یک محوطه می گیرند.

 2- طرح بسته اصطالحًا به طرح هایی گفته می شود که در آنها فضاهایی با عملکردهای متفاوت، کاماًل با عناصر معماری چون دیوارها از هم 

تفکیک می شوند.

ارتباط فضاها:

ارتباط نشیمن با دیگر فضاها
همان طور که در مباحث قبلی ذکر شــد اتاق نشــیمن باید در محلی نزدیک در ورودی )با 
حفظ محرمیت درون آن( قرار گیرد. هرچند دِر بیرونی نباید مستقیماً به اتاق نشیمن راه داشته 
باشد. در خانه های کوچک تر در ورودی ممکن است به اتاق نشیمن باز شود اما در صورت امکان 
بایــد از این جریان اجتناب نمود چون اتاق نشــیمن نباید به عنــوان راه عبور و مرور به بخش 

خواب و قسمت های دیگر خانه باشد.

تصویر4-17 

خواب

خو ابآشپزخانهتراس

خواب
پارکینگ

نشیمن

انباری

سرویس بهداشتی

ورودی

ی
شت

دا
 به

س
روی

س

غذاخوری
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تصویر18-4- الف و ب بالف

ارتباط غذاخوری با فضاهای دیگر
غذاخوری بایستی مجاور آشپزخانه قرار گیرد. هر چند تهیه غذا در آشپزخانه باید مستقیماً 
از قســمت غذاخوری دیده نشــود. از طرف دیگر غذاخوری باید مجاور اتاق نشیمن نیز باشد. 
نزدیکی اتاق غذاخوری به آشپزخانه و نشیمن، قرار دادن اتاق غذاخوری را بین آشپزخانه و اتاق 

نشیمن الزامی می کند. )تصویر 4-19(

تصویر4-19

پارکینگ خواب

پذیرایی

غذاخوری

نشیمن

آشپزخانه

ورودی
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اتاق غذاخوری که طرح بســته دارد جدایی بین غذاخوری و نشیمن می تواند به وسیله یک 
شومینه انجام شود. )تصویر 4-20(

در طرح باز می تواند غذاخوری و نشیمن در یک فضا قرار گیرد. )تصویر4-21(
در مواقعی برای غذاخوری از ایوان اســتفاده می شــود که بهتر است ایوان در مجاورت اتاق 

غذاخوری و آشپزخانه باشد. )تصویر 4-22(

تصویر4-21

نشیمن
غذاخوری

تصویر4-20

غذا خوری

نشیمن

تصویر4-22

غذا خوری
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ارتباط فضای خواب با فضاهای دیگر
بخش خواب باید در منطقه بی سر و صدا و ساکت خانه و به دور از فضاهایی با فعالیت های 
جمعی و عمومی و هم چنین صداهای خیابان باشد. برای دسترسی به اتاق خواب نباید از بخش 

پذیرایی و فضاهای عمومی منزل به آن وارد شد. )تصویر 4-24(
جهت تفکیک بخش خواب از سایر بخش های خانه می توان از راهرو و یا یک هال خصوصی 
بهره گرفت. در این شرایط در تمامی اتاق خواب ها  و حّتی دِر حمام نیز به این فضا )هال خصوصی( 

باز می شود. )تصویر4-25(

تصویر4-23

ارتباط آشپزخانه با فضاهای دیگر
چون آشــپزخانه وظیفه سرویس رســانی به کل خانه را 
دارد بایــد آن را نزدیک ورودی قــرار داد. دلیل این کار این 
اســت که به راحتی بتوان مواد غذایی خریداری شــده را به 
داخل آن حمل کرد و به آسانی مواد زائد را از آن خارج کرد. 
همان طور که در بخش های قبلی ذکر شد آشپزخانه می تواند 
با بخش نشــیمن ارتباط مستقیم داشته باشد تا محل بازی 
بچه ها از آن جا قابل دیدن باشد. قسمت غذاخوری و صبحانه 
خوری نیز بایســتی در مجاورت آشپزخانه قرار گیرد.)تصویر 

)4-23

تصویر4-25

اتاق خواب
اتاق خواب

کمدکمد
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تصویر4-24
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ارتباط حیاط با فضاهای خانه
در طــرح خانه هــای ویالیــی فضاهایــی چون نشــیمن، 
آشــپزخانه، اتاق خواب هــا و غذاخوری می توانــد در مجاورت 
حیاط باشــد تــا ضمن بهره گیــری از دید و منظر مناســب در 
شــرایط خوب آب و هوایی بتوان از فضای باز نیز اســتفاده کرد.

در خانه های ویالیی معموالً چهار دســته حیاط در نظر 
گرفته می شود. 1- حیاط برای دور هم جمع شدن )نشیمن( 

2- حیاط بازی 3- حیاط خلوت 4- حیاط جلوی خانه

 حیاط نشیمن: این حیاط باید مجاور عرصه خانوادگی 
از قبیل اتاق نشیمن و غذاخوری باشد. باید توجه داشت که 
وقتی از حیاط برای غذا خوردن اســتفاده می شــود، باید به 

آشپزخانه دسترسی داشته باشد.
 حیــاط بازی: این حیاط بــرای بازی بچه ها و بــرای فعالیت هایی 
اســتفاده  نــدارد  وجــود  آن  امــکان  نشــیمن  حیــاط  در  کــه 
می شــود. ایــن حیــاط می توانــد مجــاور بخــش حیــاط نشــیمن 
نیــز قــرار بگیــرد و هم چنین بــه اتاق نشــیمن راه داشــته باشــد. 
 حیاط خلوت: این حیاط می تواند در واقع قســمتی از 
اتاق خواب بوده و برای اســتراحت و خوابیدن از آن استفاده 
کرد. این فضا می تواند به اتاق خواب و نشیمن ارتباط داشته 
باشــد. این نوع حیاط باید از عبور و مرور معمولی خانه جدا 
باشــد. در )تصویر 26-4( حیاط ها نشیمن، بازی و خلوت را 

در یک پالن مسکونی مشاهده می کنید.
 حیاط جلو خانه: عالوه بر انواع حیاط های ذکر شده می توان 
در جلوی ساختمان حیاطی در نظر گرفت که عالوه بر ایجاد 
نمای زیبا، ورود و خروج به خانه نیز از میان آن صورت بگیرد.
در تصویر )27-4( حیاط جلوی خانه نشان داده شده است.
در تصویــر )28-4( نمونه هایی از حیــاط در خانه های 

سنتی و ارتباط آن ها را با دیگر فضاها مشاهده می کنید.
تصویر4-27

تصویر4-26
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تصویر4-28

تصویر4-29
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چند توصیه در خصوص مسیرهای حرکتی و ارتباط فضاها

به طور کلی توجه به توصیه های زیر می تواند راهنمای مناســبی برای طراحی مســیرهای 
حرکتی باشد:

 مسیر حرکت های اصلی را کوتاه کنید، با در نظر گرفتن این نکته که فاصله بین فضاهای 
اصلی ســاختمان در هــر روز چند بار طی می گردد، ضرورت کوتاه کردن این فواصل، روشــن 

خواهد شد. لذا سعی شود فواصل دسترسی تا حد ممکن کوتاه شود.
 از تداخل عملکرد فضاها جلوگیری کنید، در نظر بگیرید که می خواهید از فضای ورودی 
به اتاق خواب بروید، اگر در این مسیر مجبور باشید از فضاهای دیگری مثل آشپزخانه، پذیرایی 
یا فضای غیر مربوط دیگر عبور کنید، تداخل عملکرد ایجاد می شــود. باید مســیر دسترسی، 

حتی االمکان مستقیم و بدون قطع فضای غیر ضروری دیگر باشد.
 سعی کنید عملکرد هر فضا تا حد امکان تأمین کننده دو عملکرد مربوط یا نزدیک به هم 
باشد. بدین ترتیب استفاده بهینه از فضا انجام می گیرد و طرح شما قابلیت انعطاف خواهد داشت.
 جهت امکان ارتباط و عبور و مرور میان دو فضا از در اســتفاده می شــود. در امکان ورود 
به فضا، دسترســی به حوزه های عملکردی و لوازم داخل خانه را فراهم می کند. استقرار دو در 
ورودی متقابل در وســط فضا آن را به دو فضای عملکردی تقســیم می کند. استقرار نامناسب 

درهای ورودی فضا را خرد کرده، امکان استفاده از آن را کاهش می دهد. )تصویر4-29(

تصویر29-4- انواع مسیرهای عبور و مرور در یک فضا و تأثیر آنها بر تقسیم فضا



مسیرهای حرکت بر روی پالن خانه مسکونی خود را مشخص نمایید.
نمودار حبابی ارتباط فضاهای مختلف را در خانه مسکونی خود ترسیم کنید.

با توجه به محتوا و توصیه های ارائه شده در این فصل در پالن مذکور مسیرهای حرکتی و روابط بین فضاهای مختلف را بررسی کنید.

تمریـن

پرسش های چند گزینه ای
1- تعریف زیر مربوط به چه نوع ارتباطی بین فضاها می باشد؟

- دو فضا با یکدیگر مرز مشترک داشته باشند.
الف( مجاور                ب( متداخل              ج( مرتبط شده           د( فضایی درون یک فضا

2- کدام گزینه در مورد نمودار حبابی صحیح نمی باشد؟
الف( با ترسیم مناسب این نمودار می توان حوزه های مختلف را تشخیص داد.

ب( روابط فرعی نمایش داده می شود. 
ج( با ترسیم مناسب این نمودار می توان ارتباط بین حوزه ها را تشخیص داد.

د( فضاها در این نمودار دارای معنای مکانی نیستند.
3- هنگام تعیین ارتباط مناسب هر فضا با فضاهای دیگر به کدام گزینه بیشتر توجه می شود؟
الف( امکان دسترسی مناسب    ب( نور طبیعی               ج( چشم انداز            د( تهویه

4- کدام یک از گزینه های زیر از قسمت های اصلی عبور و مرور در یک خانه محسوب نمی شود؟
الف( ورودی- هال                 ب( ورودی- تراس          ج( پلکان- هال            د( راهرو- پلکان

5- فضای ------- نباید به عنوان راه عبور و مرور به بخش خواب و قسمت های سرویس خانه باشد؟
الف( هال                           ب( نشیمن                   ج( پذیرایی                 د( غذاخوری

6- در طرح باز ------- و ------- می تواند در یک فضا قرار بگیرند.
الف( اتاق خواب و نشیمن     ب(نشیمن و آشپزخانه      ج(  غذاخوری، نشیمن     د( پذیرایی و آشپزخانه

پرسش های تشریحی:
1- طرح بسته و باز را در طراحی یک خانه شرح دهید.

2- نکات مهم و مورد نظر را موقع تعیین محل مناسب هر فضا و ارتباط مطلوب آن با سایر فضاها را بنویسید.
3- سه مورد از نکات مهم در مکان یابی فضاها را نام ببرید.

4- ارتباط فضای غذاخوری را با دیگر فضاها شرح دهید.
5- دو توصیه در خصوص طراحی مناسب مسیرهای حرکتی در یک خانه را بنویسید.

پـرسـش  های پایانــی
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