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مطالعه کّمی و کیفی نقش ایوان در خانه های سنتی و احیاء آن 
در کالبد تراس

 )مطالعه موردی: آپارتمان های میان مرتبه شهر تهران( 

دکتر محمدعلی خانمحمدی*، مهندس سیروان عظیمی**، مهندس یاسر رحمانیانی***، 
مهندس مختار حسینی**** 

تاریخ دریافت مقاله:  1392/11/14 ، تاریخ پذیرش نهایی:  1393/11/13

 چکیده
گرچــه روزگاری، خانــه تلفیقی  بود از فضاهای متنوع بــا کیفیت های مختلف مانند؛ اتاق، حیاط، ایــوان، رواق و مهتابی، که 
می توانســتند به خوبی جوابگوی نیازهای عملکردی و روانی آدمی بوده و بر غنای معماری بیفزایند. اما امروزه با حذف حیاط و 
ایوان در طراحی واحدهای آپارتمانی و جایگزین کردن آنها با تراس های نامناسب، کارایی کیفی مسکن کاهش یافته است. هدف 
این پژوهش احیای ایوان های پیشــین، در قالب تراس است. این پژوهش کیفی- تفسیری با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه و 
مطالعه موردی، در پی یافتن پاسخ این پرسش است که چگونه می توان با مکانیابی صحیح، ابعاد بهینه و رعایت اصول طراحی، 
تراس را به عنوان یک فضای زنده، کارامد، چند عملکردی و کیفی در طراحی واحدهای آپارتمانی جدید در نظر گرفت؛ و اثبات 
می کند با اتخاذ راهکارهای مناسب طراحی، تراس می تواند عملکرد حیاط، نشیمن، غذا خوری، فضای خواب، مطبخ، جای بازی 

بچه ها و عامل ارتباطی با طبیعت را در بطن خود داشته باشد. 

 واژه  های کلیدی
آپارتمان، خانه، فضاهای چند عملکردی، احیاء ایوان، تراس

Email: Khanmohammadi @ iust.ac.ir                    .استادیار گروه آموزشی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران *
** دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش مسکن، دانشگاه علم و صنعت ایران. )مسئول مکاتبات(      

Email: sirwan.arch65@gmail. com
Email: yaser_rahmanian@yahoo.com     .دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش مسکن، دانشگاه علم و صنعت ایران ***
Email: hossaini.mokhtar@gmail.com                                     .دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران ****

صفحات     21-32
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یک بلوک می باشــد و آنکه یک تراس به تنهایی چطور بوده و چگونه 
با فضای درون و بیرون در ارتباط باشــد تا عالوه بر عملکرد پذیری، در 
افزایش کیفیت و کمیت فضای داخلی و کل ساختمان نقش چشم گیری 

داشته باشد.

 روش تحقیق
در این پژوهش برای روشن شــدن موضوع و شناسایی عوامل مؤثر 
بــر رضایتمندی از تــراس و الویت بندی راهکارهــای طراحی تراس 
مطلوب، ابتدا به واژه  شناســی و مطالعات کتابخانه ای پرداخته  شد.  تا  
ضمــن آگاهی از تالش و نظریه های پژوهشــگران دیگر، چهارچوب 
کار مشخص شود. ســپس مطالعات  میدانی و جمع آوری اطالعات با 
پرســش نامه و مصاحبه پیش  رفت. تا تأثیــر محرمیت، ابعاد، منظر و 
طراحی تراس، به عنوان متغیرهای مســتقل بر میزان رضایت مندی و 
کارایی آن، به عنوان متغیرهای وابســته تحلیل و مطالعه شود. لذا از 
روش همبستگی بهره گرفته شد. جهت دستیابی به اطالعات جامع و 
شــامل از وضع موجود، سعی  شد تا جامعه آماری در حد امکان بزرگ 
در نظر گرفته شــود تا عالوه بر اعتبار بایســته، تمام جوانب و زوایای 
موضوع را در بر داشته باشــد. با توجه به اینکه تمام قشر های سنی از 
تراس اســتفاده می کنند سعی شــد تا نظر تمام گرو های سنی از 5 تا 
80 ســاله جمع آوری شود. در این راســتا بالغ بر 400 تراس بررسی 
و برداشت تصویری شدند و از ســاکنان 100 خانه با پرسش نامه و با 
10 کودک 5 تا 8 ســاله مصاحبه به عمل آمد. پیش گام بودن شــهر 
تهران در به کارگیری شــیوه های معماری و میزان باالی تأثیر آن بر 
شهرهای دیگر از سویی و سیر مســکن آن به سمت آپارتمان نشینی 
از ســوی دیگر ســبب شد تا این شــهر برای مطالعه انتخاب شود. با 
توجه به کیفیت نسبی و کمیت قابل توجه آپارتمان های 3 تا 5 طبقه، 
این طیف از خانه ها بررســی شدند. برای دســتیابی به نتایج جامع و 
نمونه گیری مناســب، مناطقی از شهر که ساخت و سازهای جدید در 
آنها بیشــتر انجام گرفته و با ســپری شــدن زمانی حدود یک تا سه 
ســال از زندگی در این گونه مسکن، ســاکنان آن تمام مشکالت و 
نابســامانی های تراس های موجود را درک کرده اند، انتخاب شــد. لذا 
از روی نقشــه به طور تصادفی، ســه مــکان در منطقه های 3، 6 و 
13 تهران مشخص شــد ) شــکل 1( در مناطق مذکور یک در میان 
خیابان ها انتخاب و آپارتمان های شــماره 1، 3 6 آن مورد مطالعه قرار 
گرفتند. جهت برقراری تعادل جنســیتی بین پرسش شوندگان، بعد از 
ظهرهای پنج شــنبه که اکثر شــاغلین )مردها( خانه هستند، انتخاب 
شد و برای ارتباط مســتقیم با ساکنین هماهنگی های الزم با مدیرت 

ساختمان ها به عمل آمد.

دکتر محمدعلی خانمحمدی، مهندس سیروان عظیمی، مهندس یاسر رحمانیانی، مهندس مختار حسینی

 مقدمه

در دهه های اخیر گســترش عمودی مسکن و افزایش آپارتمان  نشینی 
رشد بی سابقه ای پیدا  کرده اســت. با افزایش جمعیت و پدیده مهاجرت 
از یک ســو و کاهش بعد خانوار از سوی دیگر، شهرهای زیادی متولد 
و شــهرهای موجود به صورت افسار گسیخته رشد  کردند. کمبود زمین 
مناســب، تمایل به همجواری با مراکز شهری و تجاری شدن مسکن 
سبب افزایش تراکم و آپارتمان نشینی شد اما در این میان خالء ناشی از 
حذف فضاهای اصیل و کیفی، مانند حیاط و ایوان یا تجلی آنها در کالبد 

تراس های نامناسب، پس از دهه ها شدیدا احساس می شود.
رشد شــهر و افزایش تراکم شــهری به تنهایی به منظور جوابگویی 
به مشــکالت، نگاهی با مختصات کمی بــوده و کیفیات در آن نادیده 
انگاشــته می شــود. )اســالمی و ایروانی، 1387، 4( آپارتمان سازی هر چند 
تا حدودی در پاســخگویی به نیازهای کمی مســکن موفق بود اما به 
دلیل عدم هماهنگی با نیازهای ســاکنین، خود به عنوان معضلی جدید 
جلوه پیدا کرده  است. ســاکنانی که بخش عمده ای از خاطرات جمعی 
و فردیشــان در فضاهای مانند حیاط و ایوان شکل می گرفت اکنون در 
یک چهار دیواری بسته که با چند پنجره و یک تراس کوچک محصور 
شــده اند زندگی می کنند. و به دلیل اشراف واحدهای همسایه، از تراس 
و ایوانک اســتفاده نمی کنند. در تداوم ایــن روند تراس ها نقش انباری 
پیدا می کنند و پنجره ها در پشــت پرده ها پنهان می شوند. مالکان این 
خانه ها به جای سکونت داشــتن، این زندگی را تحمل و کم کم به آن 
عادت می نمایند.1 امروزه مشــکالت معماری و شهرسازی تراس حتی 
در شــهر های کوچک هم احساس می شــود. در واقع هدف و کارایی 
تراس پاسخگویی به نیازهایی بود که روزگاری در ایوان یا حیاط تعریف 
می شــد، اما به دلیل در نظر نگرفتن معیارهای کّمی مانند؛ ابعاد و اندازه 
مناسب و مســائل کیفی تراس؛ محرمّیت، و ارتباط با طبیعت و فضای 
ســبز، خود به فضای بال استفاده ای تبدیل شده است که ممکن است، 
سالی یک بار هم اعضای خانواده در آن حضور پیدا نمی کنند. عالوه بر 
فاصله گرفتن از عملکرد اصلی خود، در مقیاســی کالن نیز، به معضلی 
برای منظر شهری تبدیل شده اســت. بنابراین پرداختن به این مهم و 
سامان دادن به آن می تواند بخشی از مشکالت مسکن و منظر شهری 
را مرتفع نماید. در نهایت روشــن کردن این نکته الزم به نظر می رسد 
که مقوله مربوط به تراس می بایســتی در مراحل خرد و کالن طراحی، 
مدّ نظر معماران و طراحان شــهری قرار گیرد. جهت گیری ســاختمان، 
فاصله بین واحدها، مکان یابی در سایت و سایر مسائل که تأثیر بسزایی 
بر کیفیت فضایی و کارایی تراس خواهد داشــت، می بایست در مراحل 
اولیه و کالن تر مورد نظر قرار گیرد، ولی آنچه بیشتر در این مقاله مورد 
بحث قرار گرفته اســت، مباحث خرد و در حد یک واحد مســکونی یا 
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مطالعه کّمی و کیفی نقش ایوان در خانه های سنتی و احیاء آن در ...

 پرسش ها و فرضیه ها
انسان از نظر روانی، به ارتباط مســتقیم با طبیعت و فضای بی نهایت 
نیــاز دارد. عالوه بر این مجموعه ای از عملکردهای اقلیمی و کاربردی 
در کالبد فضاهای باز و نیمه باز نهفته اســت. این پژوهش در پی جواب 

دادن به این سؤال ها است که:
- مشکالت و کمبود های تراس های موجود کدامند؟

-  تا چه میزان ساکنین آپارتمان، از عملکردهای متنوع و بالقوه تراس 
استقبال می کنند؟

- چه مؤلفه هائــی می توانند تراس را به عنوان یک فضای پویا و چند 
عملکردی احیاء کنند؟ و الویت بندی آنها کدام است؟

 پیشینه پژوهش
واژه شناسی

در ابتــدای امر برای روشــن تر شــدن موضــوع و اصطالح های این 
پژوهش، به تعریف و بررســی لغات کلیدی پرداخته می شود.»سکونت: 
از ریشــه »ٌســکن« به معنای آرام و قرار گرفتن است و مسکن) اسم 
مکانی که گروه و خانواری در آن ســاکن می باشند« )سرتیپی پور، 1389، 
6(. در تعریفی دیگر»ســکونت در واقع  برقراری پیوند پرمعنای اســت 
که می تواند هر یک از ســطوح مختلف زندگی خصوصی و عمومی ما 
را در بر گیــرد« )پاکزاد، 1386، 60(. و خانه؛ آن جایی اســت که در آن، 
آدمی سکنی می گزیند. به نقل کریستیان نوربرگ شولتز، خانه در حکم 
مرکز دنیای فرد است. ایوان: در لغت نامه دهخدا به معنای صفه، طاق، 
نشســتگاه بلند که بر آن سقف باشــد، همچنین پیش گشاده و درگاه 
آمده اســت. و در فرهنگ عمید )1342( به معنای صفه، پیش گاه، اتاق 
و قســمتی از ساختمان که جلو آن باز باشداست2 ایوانک»پیش آمدگی 
اســت در طبقه دوم که معموال به داخل اتــاق راه دارد و در حکم یک 
راهرو کم پهنا در جلو اتاق و ســایبانی برای طبقه اول اســت« )دهخدا، 

1320، 556(. و در فرهنگ پارســی به عنوان » ایوان کوچکی که در جلو 
ساختمان سازند؛ مهتابی« )معین، 1353، 467( آمده است. »ایوانک، ایوانی 
که بخشی از آن یا همه آن از ساختمان بیرون زده است )آریان پورکاشانی، 
1383، 487(. و در فرهنگ تصویری معماری3»ســطحه ای در ارتفاع که 
از دیوار یک ســاختمان بیرون زده اســت و دور آن با جان پناه و نرده 
بســته شده است )ایوانک(« )دی.کی. چینگ، 1379، 167( بیان شده و لغت 
تراس4» خرند، ســطح صاف وکف فرش شده ای متصل به ساختمان، 
برای اســتفاده به عنوان یک نشــیمن خارجی« )همان، 168( است. و در 
دیکشنری»النگمن5« به صورت»یک سطح تخت، در سطح زمین که 
بعد از ســاختمان قرار می گیرد« ) long man 2008,448,( آمده است. اما 
لغت تراس در زبان فارسی معنایی معادل با واژه ایوانک پیدا کرده است. 
با این تفاوت که، تراس ســطح روبازی است که بر سقف طبقه زیرین 
قرار گرفته اســت اما ایوانک در دو یا ســه طرف مستقیما در مجاورت 
هوای آزاد قرار گرفته و زیر آن به وســیله فضای بسته ای اشغال نشده 

است.6
ایوان

پوســته خارجی ســاختمان به عنوان یکی از مؤثرترین عناصر زیبایی 
شناســی در نمای شــهری و همچنین به عنوان مفصل درون و بیرون 
فضاب مسکونی، نقش مهمی بر سیمای شهر دارد. )شیرازیان و همکاران،  
1391، 61( و در این میان» ایــوان یکی از کهن ترین اندام های مهرازی 
ایران است« )رفیعی سرشــکی و همــکاران، 1382، 76(. و در فصول مختلف 
و جهت گیری های متفاوت، نقش های متنوع و کاربری های گوناگونی 
را داشــته اســت. فضایی آن چنان منعطف و کارآمد که عالوه بر خانه، 
در ســاختار فضایی تمام  گونه های ســاختمانی از مساجد و مدارس تا 
مقبره هــا و پل ها، حضــور دارد. اردالن نیز با برداشــت عرفانی، ایوان 
را» فضــای انتقالی بین عالم زمینی و آســمانی می داند} که{ در مقام 
نفس می تواند به شــمار آید که میان باغ یا حیــاط در حد روح و اتاق 
در حد جســم ســیر می کند« )اردالن و بختیــار، 1382، 23(. عالوه بر این 
ایوان» مهم ترین فضای زندگی در خانه های ایرانی مخصوصا در فصل 
طوالنی و گرما اســت فضای نیمه باز که به نوبــه خود قابل توجیه با 
مسائل اقلیمی و حتی گاهی سلسله مراتب فضایی است، در تابستان به 
عنوان اتاقی برای نشســتن و استراحت، قالی بافی، در مواردی آشپزی، 
پذیرای از مهمان، صرف وعده های غذای، خواب« )محمد مرادی، 1374، 

155( استفاده می شود.

 تداوم ایوان و حیاط در طول تاریخ معماری
به وجود آمدن فضاهایی نیمه باز حاکی از نیازهای مردم و ضرورت این 
فضاها است و بقا و دوام آنها در هزاران سال و پهنه جغرافیای کشور از 

شکل1. پراکندگی و انتخاب تصادفی مکان های پژوهش

 

 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


24

            1
39

5 
ن  

ستا
تاب

م /
ده

ل 
سا

 / 
شم

 ش
ت و

س
 بی

اره
شم

   
   

هر
 ش

ت
وی

 ه

شمال تا جنوب در مناطق کوهستانی، کویری و ساحلی نشانگر اهمیت 
و جوابگوی این عناصر معماری به نیاز های ســاکنین است. یافته های 
باســتان شناســی وجود فضای باز محصور) حیاط( را در خانه های»تپه 
زاغه« قزوین تأیید می کند که به هفت هزار سال قبل برمی گردد7)شکل 
2(.» نگاهــی به آثار باقی مانده از بناهای ایرانی و خانه ها به طور ویژه، 
دوران باســتان و تاریخی نشــان می دهد که حداقل از هخامنشــی به 
این ور» ایوان« یکی از ســه کانسپت اصلی و ادامه دار معماری ایرانی 
بوده است« )جوادی، 1363، 21(. تاریخچه کاربست ایوانک نیز حداقل به 
کاخ شوش بر می گردد در آنجای که»دیوارهای گرداگرد میانسرا، پیش 
آمدگی هایی همچون ایوانچه )بالکن(« )پیرنیا، 1387، 85( داشته است. بنا 
به گفته مورخان یونانی که در ســده های اولیه میالدی به ایران ســفر 
کرده اند»خانه های ایرانی در اطراف حیاط ساخته می شدند و ایوان یکی 

از عناصر اصلی طراحی حیاط بوده است« )صارمی و رادمهر، 1376، 139(.
 

شکل 2. فصای نیمه باز در خانه های تپه زاغه، 5000 ق.م. )مأخذ: پیرنیا، 1387(

 فضای نیمه باز در پهنه اقلیمی- فرهنگی ایران
حضور فضاهای نیمه باز در پهنه جغرافیایی و اقلیمی، دلیلی دیگر بر اهمیت 
و توان تطابق پذیری این فضاها در شرایط محیطی مختلف، فرهنگ های 
متفاوت و شــیوه های زندگی متنوع است. در تمام این موارد ایوان و حیاط 
جایــگاه خاص خود را حفظ کرده و »از وحدت خاصی برخوردار اســت از 
جمله عواملی که باعث تفاوت در تعداد، نحوه قرارگیری و همچنین شکل و 
تزئینات ایوان در مناطق مختلف کشور می شود یکی اقلیم و محیط طبیعی 
و دیگری خورده فرهنگ هاست« )محمودی، 1384، 57( در اقلیم گرم معمار 
در حیاط محصور، دنیای متفاوت و دلپذیری می سازد که کالبد خانه به مثابه 
روح زندگی آن رادر بر می گیرد )شــکل 3(. ایوان نه تنها محافظ فضاهای 
داخلــی و رابط آن با حیاط اســت بلکه خود به عنــوان یک فضای چند 
عملکردی در طول شــبانه روز در اختیار خانواده است. در اقلیم شمالی، 
این طبیعت اســت که خانه را احاطه کرده و حریم آن را صیانت می کند 

در ایــن معماری فضای نیمه باز »تالر« با چهره ای گشــاده به ســوی 
طبیعــت پذیرای اعضای خانواده بوده و در آن فضاهای بســته با محیط 
ســبز خصوصی به همدیگر دوخته می شوند ) شــکل 4(. این روند در 
مناطق سرد با حیاط مرکزی و ایوان امتداد می یابد در مناطق کوهستانی 
و معماری پلکانی نیز با » َورَوال«8ها )شکل 5( و در مناطق گرم و مرطوب 
با »شناشیر«9 دنبال می شود. وجود اشتراک و تفاوت های که در ایوان  های 
مناطق مختلف کشور دیده می  شود قواعد و الگوهای راهگشایی را برای 
طراحی تراس های مناســب در بسترهای مختلف در اختیار قرار می دهد. 
گاه ایوان هایــی در کنار فضاهای باز خصوصی قرار می گیرند )شــمال و 
مناطق کویری( ترکیب راحت و آزادی با محیط پیرامون دارند. در صورتی 
که وقتی ایوان ها با محیط عمومی مرتبط می شوند )مانند َورَوال ها( در دل 
حجم استقرار می یابند و در هرصورت رابطه آنها با فضاهای داخلی خانه 

برقرار است و حریم آن را تأمین می کنند.

 

شکل 3. ایوان و حیاط در خانه های کویری

 

)Source: Gecomuseum,2013( شکل 4. مردگرد در خانه های شمالی

 ُبعد روانی فضاهای نیمه باز
 »هرچند گذر زمان، تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتناب ناپذیر می سازد، 
اما برخی از نیازهای بشری که بیش از همه به خصوصیات روانی و فردی 

دکتر محمدعلی خانمحمدی، مهندس سیروان عظیمی، مهندس یاسر رحمانیانی، مهندس مختار حسینی

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


            1
39

5 
ن  

ستا
تاب

م /
ده

ل 
سا

 / 
شم

 ش
ت و

س
 بی

اره
شم

   
   

هر
 ش

ت
وی

 ه

25

او بر می گردد دارای بن مایه های پایدار است و با گذشت زمان تنها از لحاظ 
فرمی ممکن اســت دستخوش تغییر گردد. ]از این موارد[ می توان به نیاز 
همیشگی بشر به ارتباط با طبیعت و فضای باز) حیاط( و نیمه باز) ایوان( 
اشاره کرد« )محمودی، 1384، 54(. »یکی از مهم ترین عوامل رشد و بالندگی 
کودکان ارتباط مستقیم آنها با فضای باز و طبیعت زنده است« )سجادی قائم 
مقامی و همکاران، 1389، 82(. که این مورد بعد از عوامل» آسایش« مهم ترین 
عامل قابل توجه برای خانواده های ایرانی است10. و به قول گراهام تاورز11 
بالکــن یا باغچه خصوصی ایده آل ترین فضــای باز برای بازی بچه های 
کوچک تر از ســه سال است12. ولی امروزه»ارتباط ملموس و بی واسطه با 
درختان و گل برای کودکان تبدیل به خوابی غیر قابل دسترس شده است، 
و دیگر پنجره ای رو به منظر فصل ها باز نمی شــود« )محمودی، 1384، 54(. 
می توان گفت که»انسان جزئی از طبیعت است و وابستگی مستقیم و غیر 
مستقیم او به طبیعت غیر قابل انکار است. با توجه به تأثیرگذاری بر روان 
انســان و تأثیرپذیری انسان از محیط، حفظ و گسترش طبیعت امروزه از 
ملزومات زندگی بشر به شمار می آید« )نائینی، 1381، 21(. در مناطق مختلف 
بــا فرهنگ ها و اقلیم هــای گوناگون»جمعیت شــهری ثروتمند ترجیح 
می دهند در خانه های باغچه دار زندگی کنند یا در آپارتمان های که دارای 
بالکن های مملو از گیاه باشــند« )بییر و هیگینز، 1381، 161( این مهم برای 
مردم ایران زمین که»خانه را مترادف با مجموعه ای از فضای باز، نیمه باز 
و بسته می دانند« )سجادی قائم مقامی و همکاران، 1389، 81(. اهمیت بیشتری 
دارد، چرا که» هدف اصلی مســکن ایجاد محیطی ســازگار و منطبق بر 
روش زندگی انســان اســت« )پوردیهیمی، 1390، 14(. هرچند ایوانک های 
موجود پاســخ گوی نیازهای عملکردی و روانی انسان نیست ولی حذف 
آنها هم خود مشکالت جدیدی به وجود می آورد و در اغلب موارد» حذف 
ایوانک باعث از بین رفتن ســاختار بر آمده ای می شود که به عنوان یک 
المان محدودکننده، مانع نفوذ اشــعه  های شــدید خورشید و تابش های 
.)Kim  &  jeong  ،2010 ،287( »خیره کننده و اشــعه فرابنفش می شــود

 

شکل 5. َورَوال در خانه های اورامان

 مجتمع های مسکونی و آپارتمان   ها
»تصویب قانون تملک آپارتمانی در ســال 1344ه.ش نشان از تحول 
قطعی در شیوه زیســت دارد، دگرگونی محتوایی در  روابط فرهنگی- 
اجتماعــی اولین جرقه هــای خود را آشــکار می کند« )حبیبــی، 1383، 
190(.»امروزه با جبر زندگی در بلوک های مسکونی، خانه آدمی در پشت 
چند پنجره یکنواخت و هم شــکل با دیگران مخفی شده است« )پاکزاد، 
1386، 62(. »خانه های پر آرامش و بی التهاب گذشــته که ســالم ترین 
فضای رشــد و تعالی فرزندان و خانواده بود جای خود را به فضای تنگ 
و تاریک و محدود و پر غبار و ســر و صدا داده است« )شیعه، 1384، 51(. 
» از ســوی دیگر حذف  حیاط از معماری خانه های مســکونی و ایجاد 
ارتباط مســتقیم فضای بیرون با درون در طرح های جدید آپارتمانی و 
نادیده گرفتن طبیعت پیرامون، امنیت روانی انسان را به مخاطره انداخته 
و زندگی اجتماعی درون خانه را دشــوار ساخته است« )حسینی و حیدری، 
1386، 47(.»فضای نیمه باز که همراه خود تجربیات بســیار متنوع و با 
ارزشی از درک فضا و درک طبیعت را به همراه می آورد و از نظر فرمی 
و عملکردی نیز در باال بردن ارزش خانه بسیار موفق بود، یا حذف شده 
است یا جای خود را به تراس داده است که همانند زائده ای از نما کنده 

شده و محل ظروف و لباس گردیده است« )محمودی، 1384، 54(. 

 

شکل7. ناکارامدی تراس های موجود و اختشاش سیمای ساختمان 

مطالعه کّمی و کیفی نقش ایوان در خانه های سنتی و احیاء آن در ...
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نمای ســاختمان را از ریخت انداخته و سیمای شهر را مخدوش کرده 
است )شــکل 6(. این در حالی اســت که با طراحی درست و توجه به 
ابعاد متناســب و عمق مطلوب تراس ها، با ایجاد پر و خالی هایی در نما 

می توان بر نفوذپذیری و کیفیت بصری ساختمان افزود.

 ضوابط و بایدهای سازمان نظام مهندسی 
با توجه به قوانین ســازمان نظام مهندسی، ایوانک های مسقف که سه 
طرف آن دیوار باشد دو سوم سطح آنها، و ایوان ها و ایوانک های مسقفی 
که دارای دو طرف دیوار باشد، یک دوم سطح  آنها در محاسبات منظور 
می گردد13 . برهمین اســاس، از آنجایی که بخش محدودی از مساحت 
تراس، جزو زیر بنا محســوب می شــود و با توجه به غالب بودن روند 
ساخت و ساز به صورت بفروشی در تهران و توجه صرف به کسب سود 
بیشتر، سبب شده است تا اندازه تراس به حداقل ابعاد کمی تنزل یابد و 
در پی آن، در جهت زیباسازی و افزایش کیفیت آن هزینه های خاصی در 
نظر گرفته نشود. یکی از گزینه هایی که می تواند تأثرات قابل توجهی در 
بهبود و احیاء وضعیت تراس داشته باشد اصالح قانون فوق و گنجاندن 
الزامات کّمی و کیفی مناســب در آیین نامه های این ســازمان است.

 مطالعات میدانی
در بررسی های میدانی و برداشــت های تصویری از کاربری و کیفیت 
تراس های موجود، ناکارآمدی و تخریب سیمای شهری به وضوح دیده 
می شــود. در این پژوهش، بالغ بر 400 تراس مطالعه شد که 96 درصد 
آنها به دلیل کوچک بودن و اشــراف داشــتن، کارایی و اصالت خود را 
از دست داده اند. اگر اســتفاده ای از آنها می شود نه در حد هدف نهایی 
فضای تراس و یا کیفیت آن بلکه مکانی بال اســتفاده است که عملکرد 
آن در حد انباری، نگهداری تأسیسات و خشک کردن البسه تقلیل یافته 

اســت. مکانی پر از گرد و غبار، با تناسبات نابه جا و آشفتگی بصری، لذا 
پا نهادن بر کف نازیبای آن در پس کفش اســت و این جذابیت، ارتباط 
روانی و حــس ماندن در تراس را می گیرد، برای هویت دادن به تراس 
باید بتوان از طرفی بــه آن موجودیتی عینی داده و از طرف دیگر خود 
نیز به عنوان موجودی عینی در آن فعالیت و رفتار نمود. و بتوان ذهنیات 

ناشی از ادراک آن را با ذهنیات خود تطبیق داد.14

 ضرورت وجود تراس از نظر ساکنین                                
با توجه به نتایج حاصله از پرسش نامه ها می توان گفت که وجود تراس 
و ایوانک یکی از ضروریات غیر قابل چشــم پوشی در مسکن آپارتمانی 
اســت. از میان مصاحبه شــوندگان 95/5 درصد ســاکنین وجود آن را 
یکی از مهم ترین شاخصه مســکن مطلوب می دانند. گرچه مشکالتی 
مانند محرمیت نداشــتن و کوچک بودن مانع اســتفاده کامل و در حد 
ظرقیت تراس اســت امــا با این وجود 63/7 درصد ســاکنان به خاطر 
عملکردهای مانند خشــک کردن البسه، نگه داری وسائل سبک و قرار 
دادن تأسیســات مکانیکی از تراس های موجود رضایت دارند. با توجه 
به مصاحبه های به عمــل آمده می توان گفت که این رضایت مندی در 

ترجیح وجود تراس بر نبودن آن است.

  آسیب شناسی تراس های موجود
باال بودن قیمت زمین و احتساب بخشی از مساحت تراس به زیر بنای 
ساختمان سبب شده است تا ابعاد این فضا هر چه بیشتر کوچک شود به 
طوری که به ندرت تراس های با عرض بیش از 1/5 متر می توان یافت. 
طبق یافته ها، در میان مشــکالت تراس، کوچــک بودن با 59 درصد 
بزرگ ترین معضل محســوب می شود، نداشتن محرمیت با 17 در صد، 
نداشتن دید و منظر مناسب و به اصطالح دلباز بودن با 11 درصد قابل 
توجه هستند. هرچند مهم بودن مسئله محرمیت را نمی توان انکار کرد 
اما این معضــل در اولویت دوم قرار می گیرد یا هم زمان با بزرگ بودن 
تراس نمایان می شــود. از طرف دیگــر عملکردهای مانند بازی کردن 
کودکان، پهن کردن البسه و نگه داری میوه که نیاز به محرمیت ندارند  
مزید بر علت شده است. میزان تأثیر و تأثر و نسبت آن بین عوامل مهم 
چهارگانه تراس بر طبق داده های جامعه آماری به صورت زیر می باشد 
)شکل 7( هرچه عمق تراس بیشتر می شود اهمیت محرمیت و جذابیت 
تراس) تراس طراحی شده( بیشتر شده و از اهمیت دید و منظر خارجی 
کاســته می شود. لذا با افزایش عمق تراس، عالوه بر ایجاد یک فضای 
چند عملکردی و یک حیاط کوچک، می توان تمام عوامل مســئله ساز 
تراس را مرتفع کرد در این صورت الزم است به نورگیری فضای داخلی 
توجه شــود. البته با توجه به عمق مناســب نفوذ 8 متری نور ، افزایش 

شکل 6. نمونه تراس های بررسی شده در شهر تهران
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عمق تراس تا 3 متر زیاد مسئله ساز نیست.
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شکل 7. اهمیت و تناسب بین عوامل 4 گانه درتراس

 عمق مطلوب تراس
در یک پرسش از ساکنین خواسته شــد تا با توجه به»بهای متراژ« و 
ابعاد مناسب تراس برای عملکرد های متنوع، عمق مطلوب را با کمک 
مدل سازی گرافیکی تعیین کنند. تراس با عمق یک متر با 1/2 درصد 
کمترین پذیرش، تراس با عمق 2 متر با گل کاری 27/4 درصد، تراس 
بــا عمق 3 متری با فضای بوته و گل کاری و جای نشســتن با 33/3 
درصد، تراس 4 متری با درختچه با 9/5 و تراس 5 متری با حوض آب 
و درختچه با 34/5 درصد بیشترین خواهان را داشتند. با توجه به یافته ها 
98/8 درصد مردم تراس های با عمق 2 متر به باال را ترجیح می دهند.
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 شکل 8. عمق مطلوب، از دیدگاه کاربران

تراس هایی که عالوه بر فضای سبز مکانی مناسب برای عملکرد های 
متنوع هســتند )شکل 8(. فضای سبز عالوه بر ایجاد چشم اندازی زیبا، 

تعدیل شــرایط اقلیمی، ارتباط مســتقیم با طبیعت، افزایش محرمیت 
فضاهای داخلی خانه، در نماهای کنار خیابان به کاهش آلودگی صوتی 
انجامیده و سیمای ســاختمان و شهر را بهبود می بخشد. از نمونه های 
خارجی موفق در این زمینه می توان به بعضی از کارهای شــرکت بیگ 

اشاره کرد ) شکل 9(.

 راهکارهای انعطاف پذیری تراس
از مسائلی که سبب کوچک شدن تراس می شود کم بودن متراژ واحد ها 
و به طبع آن حداقل بودن فضاهای داخلی اســت. که  مانع گســترش 
عمق تراس می شــود. از طرف دیگر تراس های اقلیم ســرد معموال در 
زمستان عملکرد ضعیفی دارند. جهت حل این دو معضل می توان تراس 
را منعطــف و تلفیق  پذیر، طراحی کرد. لذا ایده ای کلی با ارائه گرافیکی 
و توضیح شفاهی، به ساکنین ارائه گردید که اگر پنجره های بین نشیمن 
و تراس، سرتاسری و بدون دست انداز )O.K.B =0( در نظرگرفته شوند 
و تراس در سمت بیرون پنجره های ریلی داشته باشد می توان در هنگام 
مهمانی و کمبود جا با بســتن پنجره های خارجی و فرش کردن تراس 

آن را به فضای داخل افزود.
 

)Source: Big, 2013( .شکل 9. نمونه تراس های سبز در کارهای گروه بیگ

در این صورت یــک فضای منعطف و چند عملکردی به  وجود می آید 
)جدول 3، ردیف 2(. که هم تراســی با ابعاد مناسب است هم نشیمنی 
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جدول 1. راهکارهای ارتقای کیفی و کمی فضای تراس

 

 

 

 

 

 

 

پالن و نمای محدوده پیشنهادی
برای تراس، در ارتباط با نشمین و آشپزخانه

تلفیق فضای تراس با نشــیمن، جهت گسترش فضای داخل) در مواقع 
مهمانی(.

استفاده از پنجره ی جمع شونده در جداره بیرونی تراس، جهت استمرار 
کاربری آن در زمستان.

ابعاد کافی برای فضای بازی بچه ها ) 2/50* 4/00  متر(.
ارتفاع مناسب دست اندازه تراس برای حفظ امنیت فضای بازی بچه ها 

در ارتفاع.
ترکیب و تلفیق با فضای سبز در باال بردن کیفیت فضا و محرمیت.

در زمستان با بســتن پنجره های خارجی، تراس با نقش گلخانه ای، به 
تولید انرژی کمک می کند.

و به عنوان فضای حایل و واسطه، سبب کاهش اتالف انرژی می شود.

ارتفاع و عمق مناسب فضای تراس برای سایه اندازی در فصل تابستان.

تراس؛ فضای جهت صرف میان وعده در جوار طبیعت
نرمش و وررزش در هوای آزاد.

عملکرد بهار خواب، همانند مهتابی و ایوان در خانه های سنتی.
تفکیک و یا تداوم عملکرد متناسب با زمان استفاده.
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بزرگ تر، در فصول ســرد هم عالوه بر استفاده فعال، می تواند با نقش 
گلخانه ای بــه تولید و صرفه جویی انرژی بیانجامد ) جدول 1(. در این 
پژوهش 36/2 درصد ســاکنان با این ایــده خیلی موافق، 42/8 درصد 
موافــق، 12 درصد بدون نظر، 5/4 درصــد مخالف و 3/3 درصد خیلی 
مخالف بودند. رضایتمندی 77 درصدی در برابر 8/7 درصد مخالفت از 
این پیشنهاد حاکی از امکان جوابگوی و میزان اجرایی بودن آن است.

 میــزان رضایت منــدی از کاربری های ارائه شــده برای 
تراس

در قســمتی از پرســش نامه 8 مــورد از عملکردهای قابــل تصور و 
ویژگی های عمده تراس مورد پرســش قرار گرفت. اطالعات به دست 
آمده در شــکل 10 به صورت خالصه بیان شــده اســت. آن چنان که 
عیان اســت محرمیت با 93 درصد موافــق در برابر 1/3 درصد مخالف 
در صــدر قــرار دارد. بزرگ بودن با 89/9 درصــد موافق و 3/4 درصد 
مخالف، مکان بازی بچه هــا با 89/7 درصد موافق در برابر 1/2 درصد 
مخالــف و دید و منظر خارجی با 87 درصد موافق در برابر 4/8 مخالف 
در اولویت های بعدی قرار دارند. صرف میان وعده با 85/4 موافق، 9/1 
درصد بی نظر در برابر 5/5 مخالف، داشتن پنجره خارجی جهت کنترل 
بیشــتر تراس و تعدیل دمایی آن در زمســتان با 69/9 موافق و 14/4 

درصد مخالف، داشــتن فضای سبز و حوض آب با 72/9 درصد موافق، 
14/6 درصد یدونه نظر با12/5 درصد مخالف و نقش بهار خواب داشتن 
تراس با67/5 مخالف در مقابل 18/6 مخالف در رده های بعدی اهمیت 

قرار می گیرند.
به طور کلی از داده های به دســت آمده می توان ویژگی های یک تراس 

مطلوب را از دیدگاه ساکنین، این گونه بیان کرد:
 تراســی با عمق مناسب با فضای کافی برای گل کاری و یک حوض 
متناســب، تراســی که بچه ها، با امنیت خاطر در آن بــازی می کنند، 
خلوتگاهی با آرامش و آســایش، مکانی برای دورهم بودن، صرف شام 
یا عصرانه و یک بهار خواب مناســب، تراسی که در روزهای زمستانی 
هم همچنــان کاربری فعالی دارد. مکانی چنــد عملکردی و زیبنده با 
منظری زیبــا و طبیعتی زنده، 33/3 ســاکنان در برابر 38/3 درصد، با 
کســر کردن بخشی از فضای داخل و افزودن آن به تراس موافق بودند 
28 درصد هم به دلیل عدم تجربه تراس مناســب و طراحی شــده نظر 
خاصی نداشتند. این سؤال حاکی از بیشترین میزان اهمیت تراس است. 
اهمیتی حتی بیشتر از فضاهای داخلی، اگرچه درصد مخالفان نه چندان 
بیشتر اســت. اما در خالل مصاحبه ها معلوم می شــد که این مخالفت 
ناشی از پیش زمینه ذهنی از وضعیت نامناسب تراس های موجود است 

)شکل 10(.

شکل 10 میزان تأثیر مؤلفه ها بر احیای عملکردهای سنتی در کالبد تراس
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 نتیجه گیری 
امروزه آپارتمان ســازی و زندگی در این گونه مســکن یک الزام است. 
زندگی در طبقات باال، انســان را با زمین و طبیعت غریب کرده است، 
تراس یکی از مطلوب ترین فضاهای آپارتمان است که تا حدی می تواند 
خــالء حیاط و ایوان را جبران کند. عالوه بر نیاز ذاتی ارتباط با طبیعت 
و هــوای آزاد، عملکردهایی مانند پختن غذاهــای خاص، پهن کردن 
البسه و بازی کودکان انسان را به فضای باز وابسته تر می کند. بر همین 
اساس وجود تراس مناســب در آپارتمان، یک امر حیاتی است. اگرچه 
در پژوهش های پیشین به صورت کلی و مختصر به معضالت تراس و 
لزوم وجود آن اشــاره شده است، اما در این میان فقدان آسیب شناسی و 
انتظارات از تراس از دیدگاه کاربران و ارائه راهکار های طراحی منتج از 
آن احساس می شــود. لذا این پژوهش با صحه گزاری بر کلیات اشاره 
شــده پیشین، عالوه بر کالبدشناسی نیازها و انتظارات امروزین ساکنان 
آپارتمان های شــهر تهران) با اقلیم ســرد( و ســنجش میزان استقبال 
عمومی از کاربری های تعریف شده در کالبد تراس، با ارائه راهکارهای 
کمــی و کیفی، تالش دارد تــا با الویت بندی معضــالت تراس های 

موجــود، این فضای مرده و بال اســتفاده به فضایی کیفی و پویا تبدیل 
شــود. مطالعه همه جانبه تراس، از بعد تاریخــی، اقلیمی، جغرافیای و 
روانشناسی و گستردگی مکان های مورد پژوهش میدانی و فراگیر بودن 
طیف ســنی جامعه آماری از 5 تا80 ساله، با ترکیب مناسب جنسیتی و 
تحصیالتی، و برداشت های میدانی مکرر، بر میزان اعتبار باالی یافته ها 
و قابلیــت تعمیم آن بر کل جامعه مورد پژوهش صحه می گذارد. نتایج 

به دست آمده به طور مؤثر و کارا اهداف پژوهش را برآورده می کند. 
در این پژوهش، پس از مقایســه کّمی و کیفــی ایوان های خانه های 
ســنتی با تراس های آپارتمانی، پیشــنهادهای در راستای بهبود وضع 
موجود، در جدول 2 ارئه شده است. در میان یافته های پژوهش، تمایل 
بخش قابل توجهی از ساکنان به کسر قسمتی از فضای داخل و افزودن 

آن به تراس، بسیار حائز اهمیت و غیر منتظره است.
-علی رغم وجود  انبوه مشغله های فکری و دغدغه های روزانه ساکنین 
تهران، تمایل به نشســتن، خوابیدن و صرف غذا در تراس شایان توجه 

است. که بر بازبینی الزامات طراحی تراس و ایوانک تأکید دارد.
- در این راستا جهت دســتیابی به فضایی منعطف و سرزنده، می توان 

جدول 2. مقایسه کمی- کیفی ایوان در خانه سنتی با تراس های آپارتمانی، کمبودها و پیشنهادها

پیشنهاد هاتراس آپارتمانیایوان در خانه سنتی

افزایش مساحت به 10 تا 15 متر مربعاز  2 تا 8 متر مربعاز 13/5 تا 35/5 متر مربعمساحت

افزایش عمق به 2/5 تا 3 متراز 0/9 تا 1/8 متراز 1/8 تا  5 مترعمق

مکان خشــک کردن البســه، انبار وسایل، فضای نشیمن، غذا خوری، خواب و کارعملکردها
تاسیسات مکانیکی و ...

احیاء عملکردهای نشــیمن، چای خوری، خواب، کار و متناســب 
کردن آن برای بازی بچه هــا، نگهداری گل و درختچه و حوض 

آب با فواره و آبشار

بندی، آجرکاری، کاشــی کاری و زیبا سازی طاقچه 
تناسبات هندسی خاص

تنوع سطح، مصالح و رنگ دیواره هانرده های تزئینی و سنگ کاری دیواره ها

جداره های  و  کف ها 
چوبی، آجر نســوز و 

گل کاری

فضای نیمه خصوصی و جزئی از ســیمای فضایی خصوصی و خانوادگیمحرمیت
شهر

تقویت محرمیت با عمق مناســب، دیوار دســت انداز غیر شفاف، 
طراحی جداره  ســبز و گل کاری، صفحات مشبک و تعبیه پنجره 

خارجی با شیشه های انعکاسی

تعبیه پنجره خارجی، فضای ســبز، فــواره و حوض آب، پرهیز از فضای شلوغفضایی دنج و آرامخلوت
ایجاد آشفتگی بصری در اشیاء، رنگ و شکل جداره ها

ارتباط با فضای ســبز و حوض آب حیاط، ارتباط با طبیعت
آواز پرندگان و مصالح طبیعی

گل کاری، حوض آب و فواره، اســتفاده از چوب، سنگ و شن در نگهداری گلدان
کف و دیوارها

درونی سازی فضا با تعبیه جداره های باز و بسته شونده  بیرونی و نیمه خصوصی درونی و کامال خصوصینوع فضا
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بــا تعبیه پنجره های خارجی برای تــراس و طراحی پنجره های داخلی 
سرتاســری و بدونه دست انداز، بین نشــیمن و تراس، عالوه بر هموار 
کردن امکان تلفیق این دو فضا با توجه به ضرورت های کمی، در مواقع 

خاص، در روزهای زمستانی نیز از تراس استفاده فعال کرد.
-عمق تراس نباید کمتر از  متر 2/5 باشــد. این عمق عالوه بر افزایش 
محرمیت فضای داخل، می تواند با پذیرفتن الیه های سبز در محرمیت 
خــود تراس و میــزان رضایت مندی از آن نیز مؤثر باشــد. با توجه به 

شرایط اقلیمی رابطه آن با آفتاب تنظیم شود.
- در صورت نداشتن انباری، در تراس، یک فضای مناسب  قفسه بندی 
شده با در کشــویی درنظر گرفته شود. بر روی سقف این فضا می توان 

تأسیسات برودتی یا گرمایشی را قرار داد )شکل 11(.
- کف، سقف و دیواره ها طراحی شوند تا بر جذابیت آن افزوده شود. در 
رنگ آمیزی و انتخاب مصالح از رنگ های گرم و نشاط آور استفاده شود. 
در راستای احیا و تقویت کارایی کیفی تراس، پژوهش های جداگانه ای 
بــا محوریت » فضای گلخانه ای تراس و تولید و صرفه جویی انرژی«، 
»میزان کارای دیوار شیشــه ای تــراس در کاهش آلودگی صوتی« و» 
قیاس تطبیقی ایوان و تراس در خانه ســنتی و مدرن« در حال پیگیری 

هستند.

 پی نوشت ها
1. مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری 

2. Balcony 
3. A visual dictionary of architecture
4. Terrace

5. Long man dictionary
6. مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، الزامات عمومی ساختمان

7. صادق ملک شهمیرزادی
Varalla .8: ایوان در معماری اورامان

9. ایوانک چوبی کرکره دار جلو پنجره و درهای خانه در معماری بوشهر
10. سجادی  قائم مقامی، پوردیهیمی و ضرعامی

11. Graham Towers
12. An introduction to urban housing desing AT HOME 
IN THE CITY

13. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: نظامات اداری.
14. پاکزاد، مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری
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