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 چکیده 

شوند چراکه هر فرد در طول دوران فضاهای مسکونی، یکی از مهمترین فضاها در تمام دنیا محسوب می

گذراند. توجه به طراحی این فضا، چه از لحاظ کالبد بخش بیشتری را در این فضا می ،زندگی خود

در برخورد با  ،و چه تأثیر روانی فضاهای ایجاد شده، دغدغه همه معماران است. معماری پایدار فیزیکی آن

پایداری کالبدی عملکردی مسکن بر این نظر است که خانه باید قابلیت آن را داشته باشد که با تغییر 

نه وسیع تری از شرایط ساکنان، با کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان با شرایط جدید منطبق شود و دام

نیازهای گوناگون ساکنان را پاسخگو باشد. طراحی با رویکرد انعطاف پذیری فضا یکی از اصول مهم در 

تواند به تدوین اصول طراحی مسکن امروز کمک معماری پایدار است که در صورت مطالعه عمیق می

ی مختلف در واحد های نماید. در تحقیق فوق هدف بررسی و جست و جوی روابطی منطقی میان فضاها

است به طوری که  مقیاس کالنپذیری مسکن در  مسکونی و ارائه راهکارهای عملی در جهت انعطاف

انعطاف پذیر در  بنایینیازهای مختلف کاربران را در هر بازه زمانی ، تا حد ممکن برطرف نموده و به خلق 

آوری اطالعات نیز برآیندی از ش جمعدست زد. روتعامل هر چه بیشتر کاربران با بنای مسکونی جهت 

  -باشد. استفاده از روش تحقیق توصیفیای و بررسی مطالعات موردی میروش گردآوری کتابخانه

شود بتوان پیشنهادهای قابل قبولی برای هدایت فرآیند طراحی معماری در اختیار تحلیلی موجب می

ر این زمینه بتوانیم گامی مهم در جهت بهبود و طراحان قرار داد. امید است با ارائه نظرات سازنده د

 .ارتقائ کیفیت مسکن در کشور عزیزمان برداریم

 

 کیفیت فضا، مقیاس کالنمسکن، انعطاف پذیری، پایداری، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

روز افزون انسان  ترین آن، احتیاجافزایش مهاجرت به شهرها و رشد جمعیت شهرنشینی سبب بروز مشکالتی گردیده که مهم

 باشد. به مسکن می

و  کوچکبا توجه به تعریف مسکن، فضای مسکونی باید بتواند شرایط الزم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده اعم از 

و بزرگ فراهم آورد. یعنی هر یک از افراد خانه باید قادر باشند برحسب نیازهای روحی و روانی و عالیق خود، فضای مناسب 

ها و کسب آسایش و آرامش بیابند. در عین حال فضای مسکونی باید بتواند محیط الزم را برای الزم را برای انجام فعالیت

هایی که تغییر روش زندگی، تمایل افراد را به سمت خانه .برقراری رابطه خانوادگی ، همبستگی و حفظ کیان آن ایجاد کند

گردد بسیاری از این اجتماعی باشند، بیشتر نموده است. هرچند مشاهده می -ای جمعیدارای یک اتاق با سهمی برای فعالیته

های ساخته شده در گذشته کوچکترند. شاخصی  تر و یا خانههای قدیمیفضاهای اسمی از بسیاری از فضاهای مشابه در خانه

 است. «پذیری در طراحی مسکننعطافا »تواند میزان پاسخگویی به این نیازها را ارزیابی کنندکه تا حد زیادی می

 این از . می کند بیان «است معماری کشیدن چالش به از جدیدی نوع«را که  پذیری هایی، انعطاف طریق مثال از پژوهش این

 شده انتخاب موارد تحلیل و تجزیه با پذیر انعطاف طراحی روش های محدودیت حدود و بررسی مطالعه این از هدف منظر،

 .بپردازد خالق های گزینه تولید به کرده، تبدیل فرصت یک به را پذیری انعطاف طریق این ار ازمعم تا است

 

 پیشینه تحقیق -1 -1

 مانند ایده طراحی انعطاف پذیر واحدهای مسکونی از ابتدای قرن بیستم به عنوان بخشی از جنبش مدرن به وسیله معمارانی

ساختارهای  ن ایده ناشی از تحوالت رخ داده در فن آوری بود که جدا سازیلوکوربوزیه ، میس و هابراکان مطرح گردید . ای

مانند مبلمان تاشو،  راهکارهای مختلفی ،با رایج شدن روش ها .ساختصر قابل جابجایی آن ممکن میثابت بنا را از عنا

 (6831)برهانی، شد. فضاها در ترکیب بندی داخلی بنا فراهم پوشانی کارکردی و ... امکان هم متحرك پارتیشنهای

 طرح میس برای نمایشگاه وایسنهوف زیدلونگ در اشتوتگارت آلمان که ساختمانی با سازه فلزی و دیوارهای متحرك بین ستون

در طراحی خانه های  6291های باربر بود، نقطه آغازین برای طراحی خانه های انعطاف پذیر در اروپا گردید. او در سال 

شد آنها را به سقف پیچ کرده ها را با تخته سه الیی ساخت که به آسانی می هوف اشتوتگارت دیوار اتاقمسکونی در محله وایسن

 کنند. در بین این اتاقبزرگتر  توانستند به اراده خود اتاقها را کوچکتر یارو ساکنین واحدهای مسکونی می از این و برپا داشت؛

د. از این پس نشوشگفت می متر مربع مساحت دارد در 17ها که هر یک تنها ها در وجود ندارد و ناظر از جاداری این خانه 

داد، های متعدد زیست و سکونت را می انعطاف پذیری به عنوان راهکاری جهانی که به معماران توانایی پاسخگویی به روش

 )همان(مورد استفاده قرار گرفت.

جوامعی که با  زمینه مسکن در گوناگون در ل تقاضاهای متعدد وانعطاف پذیری به ابزاری مؤثر درجهت حل مشک ،27در دهه 

سرعت درحال تغییر بودند، بدل گردید و از ایده انعطاف پذیری ساختاری و انعطاف پذیری عملکردی تغییر جهت داد، بدان 

مختلف را در خود  های فضا توانایی جای دادن فعالیت معنی که بدون آنکه در فرم فضای انعطاف پذیر تغییری حاصل گردد،

 (6831)برهانی،  دارا گردید.

که در  اشاره کرد خانه شریفی هامی توان به انعطاف رفتاری فضا، زمینه  ایران در درهمچنین از نمونه پروژه های اجرا شده 

ربر شکل محور اقلیم و نیاز کا مبنایبرو خاص ای ایده  طرح این خانه با توسط علیرضا تغابنی طراحی گردید. 6826سال 

طراحی پالن آزاد  ،های بی نظیر نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهانی است. در بحث معماری نمونهاز جمله که گرفته 

)نوعی طراحی در پالن که با توجه به نیاز کاربر یا گذر زمان بتوان در آن تغییر ایجاد کرد( از دوران مدرن وارد معماری شد. در 

 ن باعث شاخص شدن طراحی شده است.آاز پالن آزاد بهره گرفته شده که البته استفاده از معماری این خانه نیز 
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که آخرین ” مسکن انعطاف پذیر“تا و تاتجانا اشنایدر با عنوان در مورد بررسی انعطاف پذیری در این پژوهش آثار جرمی

ع در اوایل قرن بیستم است، مورد استفاده مطالعات در مورد انعطاف پذیری در زمینه مسکن و نشان دهنده یک تحقیق جام

بوده است که تعریف و بحث در مورد اصالح انعطاف پذیری در مسکن انعطاف پذیر را با ارائه نقد در وضعیت کنونی مسکن 

دهد و سودمندی اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی را به عنوان منافع مسکن قابل انعطاف معرفی بریتانیا ، نشان می

مسکن انعطاف پذیر: فرصت ها و محدودیت ها “( و 5002”)مسکن انعطاف پذیر : به معنی پایان “ند و  دو مقاله با عنوانکنمی

توان ( و از پژوهش های موجود در ایران نیز می5002”) طراحی برای انعطاف پذیری“( و مقاله جان هابراکن با عنوان 5002”)

ته علیرضا عینی فر که مستخرج از طرح پژوهشی با همین نام در دانشگاه تهران است از مقاله الگویی برای انعطاف پذیری نوش

پردازد که در تمام این منابع انعطاف پذیری در انطباق با نام برد که به گونه ها و عوامل انعطاف پذیری در مسکن سنتی می

ی الخوانساری که به رپایان نامه خانم مریم غروان به می توتغییرات مسکن با توجه به نیازهای فعلی و آینده کاربران است. و یا 

 اشاره کرد.  ،بررسی تعامل پایایی و پویایی در انعطاف پذیری اثر معماری با تحلیل نمونه هایی از مسکن معاصر پرداخته اند

 ادبیات موضوع -1-2

( آمده است همچنین به معنای 8329انعطاف پذیری در لغت به معنای شایستگی هماهنگی با هر وضع و هر محیط)مردمی،

 dictionary Webster(، قابلیت برای سازگاری با شرایط جدید )Oxford dictionaryقابلیت برای تغییرپذیری )

Merriamییرپذیر بودن، قابلیت برای مقابل(، تغ( ه با شرایط متغیرAmerican heritage dictionary قابلیت تغییر به ،)

 (8395( است.)افهمی، Longman dictionaryآسانی  )

شود. در معماری و طراحی محیط و بطور خاص طراحی انعطاف پذیری بطور عام به قابلیت تغییر در اشیا و اجسام گفته می

پذیری، انعطاف پذیری فضایی و ساماندهی فضای انسان ساخت و مسکن که موضوع این تحقیق است منظور از واژه انعطاف

( اگرچه فضای معماری به کالبد 8390های جدید است. )مهدوی نژاد،یابی به شرایط نیازها و کاربستتغییر در آن برای دست 

کف، سقف، در و دیوارها محدود می شود ولی این ساختارها بهتر است به گونه ای تغییر پذیر طراحی  :و ساختار فیزیکی مانند

اول تغییر مداوم پدیده های هستی و دوم عطش سیری ناپذیر  شوند. نیاز به انعطاف پذیری از دو عامل اصلی ناشی می شود،

 (8390انسان برای تحول بخشی، نوآوری، نوخواهی در احوال و اشیا.)غروری الخوانساری،

اش دگرگونی حاصل گردد و امکان تغییر و انطباق فضا زمانی که در یک سیستم کالبدی بدون آنکه در اصل آن یا عناصر اصلی

 (8331یابد )حبیبی، اهری، ها وجود داشته باشد، انعطاف پذیری معنا میمتناسب با نیاز

تعاریف انعطاف پذیری و سازگاری گاه معادل و گاه مترادف یکدیگر استفاده می شوند. اما این وازگان دارای تفاوت هایی هستند 

ری، به معنای قابلیت ترتیبات مختلف و باید میان سازگاری، به معنی قادر به استفاده های مختلف اجتماعی و انعطاف پذی

فیزیکی تمایز قائل شد. در انعطاف پذیری تغییرات با پیش آگاهی کامل کاربر و هدف مشخص شکل می گیرد که منجر به 

 تغییرات فیزیکی در کالبد می شود.

 

 پذیریهای انعطافگونه -1-2-1

( 5008 ،پذیری قابل تعریف و تحلیل است. )پنا و پارشالفهایی از انعطاهای مختلف زندگی در فضای مسکن گونهدر مقیاس

های چند عملکردی معماری، تغییرپذیری در  پذیری را شامل ویژگیریزی معماری، انعطافدر کتاب خود در زمینه برنامه

توانند جایگزین اند و معتقدند که هر کدام از این مفاهیم به تنهایی نمیفضاهای داخلی و گسترش پذیری بیرونی آن دانسته

-پذیری تحت عنوان تنوعهای انعطافهای  واحدهای مسکونی گونه پذیری شوند. در اینجا با توجه به ویژگیمفهوم انعطاف

 اند.پذیری )تفکیک و تجمیع( تعریف شدهپذیری )جابجایی فصلی و روزانه( و تغییرپذیری )فضای چند عملکردی(، تطبیق

 (8325فر، )عینی
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 طاف پذیری  در مقیاس کالنانع -1-2-2

این مقیاس انعطاف پذیری در مجموعه شدن واحدهای مسکونی است و تحت تاثیر روابط خانواده است. مثال این نمونه در  

معماری سنتی ایران، یک حیاطی و چند حیاطی ،چه در گسترش افقی و چه در گسترش عمودی، انعطاف پذیری عملکردی، 

های متعدد ضمن ایجاد انعطاف در عملکردهای ساخت. تقسیم خانه به حیاطی را میسر میساختاری و فضایی خانه سنت

ای چون های گستردهآورد. مجموعهتر فراهم میهای زمانی طوالنیها را در دورهاجتماعی مسکن، امکان تقسیم و تجمیع خانه

تند که در طول زمان از شکل مسکن گسترده به اجزای هایی هسها در یزد و یا مجموعه پیرنیا در نایین از نمونهمجموعه عرب

 (8325فر، )عینی اند.کوچکتری تقسیم شده

 

 روش تحقیق  -2
تحلیلی  جهت بسط موضوع انعطاف پذیری استفاده شده است تا با کمک  -با توجه به موضوع این پژوهش روش توصیفی

بندی آنها در ها با هدف دستهمروری بر داده ،ین مرحلهمطالعه جوانب مختلف انعطاف پذیری و پتانسیل های موجود درا

تواند گردد. در مرحله بعد به راهکارهای متعددی که میمقوالت مورد نیاز، انجام شده و سازماندهی الزم در خصوص آنها اعمال 

یت استفاده از فضاهای شود، پرداخته شده و تأثیر هر یک از عوامل بر کیف مقیاس کالنباعث ایجاد مسکن انعطاف پذیر در 

 .گیردداخل ساختمان مورد بررسی قرار می

 

 ی تحقیقیافته ها -3

در این مرحله برای استفاده از انعطاف پذیری به بررسی راهبرد ها و روش های مختلف طراحی مسکن انعطاف پذیر پرداخته 

باید انتخاب های مختلفی را برای کاربران « یهانعطاف پذیری اول»شود. به عنوان مثال، طرح ساختمان جهت برآورده کردن می

باید مقدمات الزم را در « انعطاف پذیری دائم»دارای روش های متفاوت زندگی، ارائه دهد و واحد مسکونی برای برآورده کردن 

حی طرا شپژوهزمان و با توجه به نیازهای در حال تغییر و خواسته های کاربران فراهم آورد. به طور خالصه،در این  طول

 مورد بررسی قرار می گیرد. انعطاف پذیر مسکن در مقیاس کلی

 تجربه از چند عامل کلیدی حمایت می کند ، که انعطاف پذیری کالن را پشتیبانی می کنند؛ 

 مدول (8

 سیستم ساختمانی و سازه بنا (5

 تاسیسات (3

 شکل بنا (4

 عمق (2

 دسترسی (3

 ارتفاع (1

 سطح اشغال (2

 سازماندهی درونی (9

 سازماندهی بیرونی (80

 مدول -3-1

در تمدن های باستانی روم و یونان مدول به عنوان الگوی مناسب در ل در ساختمان سابقه طوالنی دارد. استفاده از مدو

ساختمان ها به کار گرفته می شد تا بدین وسیله زیبایی مورد نظر به وجود آید. استفاده از مدول در ساختمان باعث می شود 
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بعد کمتری داشته باشند و در قرار گرفتن آنها کنار هم نیازی به اندازه درآوردن و مناسب ساختمان تنوع ابعاد و  که اجزای

 (8321کردن ساختمان در محل کارگاه نباشد.)شکوهی نیا، 

اهمیت این روش در کاربرد تکنولوژی ساخت جهت آماده کردن اجزائ ساختمان در کارگاه یا کارخانه و اتصال آنها در محل 

سرعت و سهولت در تولید و امکان تغییر، انعطاف ایجاد می کند. انعطاف پذیری در این روش با بهره گیری از ترکیب  است که به جهت

های مختلف مدول های پیش ساخته حاصل می شود و امکان تحقق برخی از ایده های نظری، نظیر ایده های متابولیست ها یا آرشیگرام 

 فراهم می گردد.

 راست( ( )تصویر0931ماخذ: )غروری الخوانساری،راکچر، طرح ولف گنگ دوئرینگ ( :  مگا است1تصویر)

 تصویر چپ(()1331( : طراحی متابولیستی،مرکز یاماناشی، ژاپن معمار: کنزو تانگه، ماخذ: )غروری الخوانساری،2تصویر)

 

ی ساختمانی باز به کار برده می گونه که ذکر شد، در بخش های داخلی روش سیستم ها بهره گیری از قطعات مدوالر همان

حی منعطف به کار گرفته شد. اشود. در بسیاری از نمونه های دیگر نیز تلفیق سیستم اسکلت و قطعات مدوالر جهت ارائه طر

، دو نمونه از بهره گیری از سیستم اسکلت آزاد و قطعات مدوالر الحاق شونده، ارائه گردیده است. در این روش 4و  3در تصاویر 

  ا، ارتباط سیال میان قطعات سوارشونده فراهم می شود.ه

 

 ( : تلفیق سیستم اسکلت و قطعات مدوالر سوارشونده3تصویر)
Domino21,spain,2004 
Architect: J.M,Reyes 

   (Haworth, 2005ماخذ: )

 

 ( : تلفیق سیستم اسکلت وقطعات مدوالر سوار شونده4تصویر)
Les Marelles,France,1975 

Architect: Bemard kohn, Georges Maurios 
Two Different Options 

 (Maurios,1990ماخذ: )
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رد که حوزه های فضایی را هرمان هرتس برگر در طراحی شرکت بیمه بیهیر از ترکیب مدول های پیش ساخته ای بهره می گی

 (8323تعریف می نمود و می توانستند بر حسب نیاز به هم متصل شوند)گروتر،

 

 

انواع دیگر کاربرد این راهکار در معماری متحرك است. اولین توجه به معماری متحرك در خانه دی ماکسیون مشاهده می 

و پیش ساخته خدماتی و تاسیساتی بود که کنار هم قرار  شود. طرح خانه دی ماکسیون در واقع حاصل اتصال فضاهای مجزا

گرفته و در کل فضای زیستی را به وجود می آورد. خانه دی ماکسیون پالن شش ضلعی داشته و سقف آن از پایه مرکزی 

سته ساختمان معلق است. تاسیسات خانه درون پایه مرکزی آن قرار گرفته و وسایل داخلی آن نیز شکل متحرك یا باز و ب

شونده داشت. مبلمان آن نیز جهت انعطاف بیشتر از نوع بادی بوده است. از قابلیت های خاص این خانه امکان حرکت آن بود 

 (8390ماخذ: )غروری الخوانساری،

   

 1321( : خانه دی مایکسون، 6تصویر )

 (1331مقطع و پرسپکتیو، ماخذ: )غروری الخوانساری،- معمار: باکمینستر فولر

 

 ادامه این تفکر، مدول های متحرك و پیش ساخته با قابلیت حرکت، ادغام و تفکیک و تغییر پذیری مطرح می شوند. در

،آپلدرن،هلند معمار: 1391( : ساختمان مرکزی بیهیر،5تصویر)

 (1331اخذ: )غروری الخوانساری،م هرماس هرتس برگرپالن همکف،
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 ( : تنوع در طراحی مدول های پیش ساخته متحرک1تصویر)

 (1331، ماخذ: )غروری الخوانساری،Lonel schein معمار:

 سیستم ساختمانی و سازه بنا  -3-2

نعطاف پذیری در قرن گذشته با تفکیک اسکلت بنا از معماری آن و تکامل سیستم های اسکلت سازی بسیار متاثر راهکارهای ا

گشته است. با پیشرفت تکنولوژی و امکان تفکیک عناصر باربر و جدا کننده، ایده پالن باز و آزاد مطرح می شود. هدف اصلی 

ه با تدوین یک نظام بتواند در شرایط متفاوت و خواسته های این سیستم اجرایی، ارائه روش خاصی در طراحی است ک

گوناگون، طرح مناسب را به متقاضی ارائه دهد. عمده تاثیر این روش بر انعطاف پذیری از طریق به حداقل رساندن عناصر باربر 

ای متاثر از این ایده، بنای به عنوان حوزه ثابت و در نتیجه گسترش حوزه تغییر می باشد.. به عنوان مثال یکی از ساختمان ه

ساختمان اداری کلمبوس هاوس، از اریک مندلسون می باشد.در این بنا هفت طبقه تیپ آن به دفاتر اداری اختصاص یافته 

است. از آنجا که کاربران بنا از پیش شناخته شده نبوده اند، طراح تالش نموده است تا بیشترین انعطاف در طرح در نظر گرفته 

 .(8311)بنه ولو، شده باشد

 

1111( :ساختمان دومینو،8تصویر )   

 (1393معمار: اریک مندلسون  ایده لوکوربوزیه، ماخذ: )گروتر، 

 

تک، تفسیر و  -بسیاری از این رویکردهای بعدی از این تفکر بهره گرفته اند. به عنوان مثال ایده انعطاف پذیری در معماری های

متاثر از این ایده هستند. در سیستم  «سیستم ساختمانی باز»شد. رویکردهای دیگر نظیر کاربرد جدیدی از پالن باز می با

ساختمانی باز، به انعطاف فضاها با امکان طراحی آزاد در ساختار باز توجه می شود. در این راستا، فضای ناتمام و تقسیم نشده 

ایی در آن پیش بینی شده است. لذا کاربر می تواند با ای ارائه می گردد که پتانسیل هایی از چیدمان و تقسیمات مختلف فض

اعمال نظر و بنا به نیاز خود، در تعامل با طراح به چیدمان فضایی مد نظرش دست یابد. این روش دارای دو نقیضه عمومی در 

سیل های الزم بطور دستیابی به انعطاف پذیری است. نخست آنکه در این روش اگر معمار دقت نظر الزم را نداشته باشد و پتان

 ، برلین،1331( :کلمبوس هاوس،3تصویر )

 (1393پالن تیپ طبقات اداری، ماخذ: )گروتر،
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کافی در طرح پیش بینی نشده باشد، ممکن است چیدمان فضایی و طراحی های آزاد در اثر، به کیفیت مطلوبی دست نیابد. 

دیگر آنکه انعطاف پذیری متداول در این روش پیش از اسکان کاربر در فضا کارایی دارد و پس از اتمام طرح و اسکان کاربر در 

بلیت تطابق با نیازهای بعدی پیش بینی نشده است. در این روش، جهت پر کردن ساختار داخلی و فضا، در طی زمان قا

جداسازی فضاها، معموال از دیواره های پیش ساخته و مدوالر استفاده می شود. همچنی راهکارهای تاسیساتی منعطف، در 

 د.راستای امکان تعویض حوزه های تاسیساتی در راهکارها بکار گرفته می شو

       

 (1361( : سیستم ساختمانی باز، توجه به تغییرات ممکن در قالب ساخت ثابت، ماخذ: )هابراکن، 11تصویر)

 

 ( : سیستم ساختمانی باز و ارائه تقسیمات فضایی متنوع11تصویر)                                
Next 21,1993,japan Architect: Osahka Gas,secound floor plan 

 (Leupen,2005ماخذ: )                                                                  

همچنین از آنجا که عناصر سازنده فضا، تعریف کننده آن فضا هستند، پس به ناچار بایستی که برای انعطاف پذیری این فضا، 

معنا است که عناصر باربر و عناصر جداکننده، باید از یکدیگر جدا در این عوامل نیز انعطاف پذیر باشند. از نظر فنی، این بدان 

نظر گرفته شوند. انعطاف پذیری باید سازمان یافته باشد وگرنه منجر به آشفتگی می گردد. انعطاف پذیری کامل، نمی تواند 

 (8312پاکزاد، وجود داشته باشد؛ چرا که سیستم اصلی باربر ، باید ثابت باقی بماند.)گروتر، به نقل از

ضعف عمده سیستم های ساختمان سازی موجود در مفاصل و روش های اتصال دشوار آنها است که در برابر خطاها و اجراهای 

نامرتب بسیار حساس هستند و در صورتی که توجه ویژه ای به مکان عناصر صلب ساختمان از جمله تکیه گاه های سازه ای و 

انعطاف پذیری قابل مالحظه ای با توجه به تغییرات متحمل به دست می آید سیستم های خدماتی معطوف شود، 

(Warszawski ,1998.)  به طور مثال سیستم های ساختمانی بتنی پیش ساخته باربر به دلیل بتن ریزی درجا در اتصاالت
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د انعطاف پذیری بیشتری در صلب، انعطاف پذیری و قابلیت مونتاژ چندانی نخواهند داشت. دهانه های آزاد وسیع باعث ایجا

 .(Boediqnto,2000آرایش فضا شده و در نتیجه ساختمان سازگارتری با اهداف عملکردی جدید برای آینده خواهد شد.)

سازه های سبک وزن و تاشونده ظرفیت باربری بسیار زیادی داشته و با افزایش میزان کاربرد و استفاده به منظور سکونت، 

گیری مصالح را دارا هستند. هم چنین ایده سازه های سازگار از مهم ترین راه حل های دستیابی به کمترین مقدار به کار

-Häuplikپایداری می تواند باشد. چنین سازه هایی با نیازهای متغیر نظیر پیشرفت های تکنولوژیک انطباق می یابد )

Meusburger and other,2009.) 

خی اجزای ساختمانی سیستم قاب سبک فوالدی می تواند فرم های ساختمانی به عنوان مثال ترکیب های ساختاری بر

منعطفی را تولید کند. مدول های پیش ساخته و سیستم های پانلی می توانند ترکیب شوند و دهانه های وسیع تر و استفاده 

 & Lawsonهای مکرر از اجزا را ممکن سازند و افزایش سرعت ساخت و  امکان گسترش های آتی حاصل شود)

Ogden,2007.) 

 
 صنعت پیش ساختگی  -3-2-1

های ساخت نوآورانه تمرکز وری ساختمان و روشها، در ساخت بناها باید بر بهرهبرای افزایش ظرفیت تغییر شکل ساختمان

فاده مجدد یا ها به راحتی قابل جایگزینی، استهای انعطاف پذیرتری حاصل آمده و اجزای این سازهبیشتری پیدا کرد تا سازه

های عملکردی، زیبایی شناسی های گذشته و کنونی انبوه سازی فاقد تعادل مناسب میان جنبهبازیافت باشند. همچنین روشن

تواند ارتقا یابد  سازی مسکن با اعمال رویکردهای طراحی صنعتی میو ظرفیت شخصی سازی برای ساکنان بوده است و انبوه

  پیش ساختگی در مسکن انعطاف پذیر پرداخته خواهد شد..در این بخش به رویکرد صنعت 

رود و به اصطالح صنعتی سازی ساختمان برای توصیف و دربرگرفتن مفاهیم مدولسازی، پیش ساخته سازی و مونتاژ به کار می

باشد ت میمفهوم هزینه کردن در تجهیزات، امکانات و تکنولوژی با هدف افزایش خروجی، کاهش کار دستی و ارتقای کیفی

(. با توجه به این که طراحی و ساخت و ساز مسکن با کیفیت و کوتاه مدت در جهان مطرح است، 8329)اولیا و همکاران، 

میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود و غلبه بر این کمبود در مدت  500شود که در زمان حاضر در جهان تخمین زده می

های غیرمتعارف و ابتکاری از ساخت و ساز مسکن است. ن به این چالش نیاز به روشزمان معقول، آسان نیست. برای پرداخت

های تولید انعطاف ، سیستم(CM)های مدرن ساخت مسکن، نصب و استفاده از اصولی از قبیل تولید یکپارچه کامپیوتری روش

 ها در سرعت و توان باال را ایجاد کندتواند امید به احداث خانههای نوآورانه میو تولید همراه با ایده (FMS)پذیر 
(Yousefpour, Barnes, 182; Amarjit: 1999). 

گردد برمی 82رود و ایده پیش ساختگی نیز به قرن تمایالت اخیر در ساختمان سازی به سمت پیش ساختگی بیشتر پیش می

کردن عناصر با کار کمتر بود. این روش تحت  های ساده اساس این کار قرار گرفت و ایده اصلی آن مدوالرکه استفاده از مدول

 عنوان معماری پیش ساخته شناخته و در سه گروه دسته بندی شد:

 شود(.های متنوع ساخته میقطعات مدوالر شده و با طرح "محل تولید"ای ) که در های قطعهخانه -1

 شوند(.یکدیگر متصل میبه  "محل نصب"های مدوالر )قطعات به صورت کامالً پیش ساخته در خانه -2

 ها که قابلیت حرکت جابه جایی همراه با ساکنین را دارد(.های متحرك )مثل کاروانخانه -3

های پانل چوبی به بود زمانی که در انگلیس یکی از ساختمان 8354های پیش ساخته، در سال ترین نمونه از خانهقدیمی

این خانه متحرك بوده و در دفعات متعددی قابل جمع شدن بود. این تجربه  عنوان خانه ماهیگیری مورد استفاده قرار گرفت.

 گاه های معاصر شده است.های پیش ساخته بوده و باعث به وجود آمدن سکونتهای اولیه خانهاولیه، یکی از استفاده

در  "مدوالر"توسعه طراحی ، منجر به "استاندارد سازی"زند، روند در صنعت پیش ساختگی استاندارد سازی حرف اول را می

ها یک پیشروی برای طراحی مدوالر بود. گردد. توسعه قابلیت تعویض و استاندارد سازی قطعات، در بیشتر روشمسکن می

سازد، منظور طراحی دهد و سفارشی سازی انبوه را میسر میطراحی مدوالر به میزان زیادی زمان و هزینه مونتاژ را کاهش می
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ز محصوالت است که دارای شباهت در فناوری، اجزا و ترکیبات باشند، به منظور به دست آوردن یک محصول مدوالر گروهی ا

نهایی منحصر به فرد با استفاده از قطعات کوچک. در طراحی مدوالر، مسیر تولید در خطوط تولید یکنواخت است، به طوری که 

باشد. فقط در ایند تولید برای همه محصوالت مشابه، یکسان میکلیه محصوالت از مسیر مشخص و یکنواختی عبور نموده و فر

(. از اهداف اصلی در استفاده از 41: 8390شود )خریدار، مونتاژ نهایی مطابق با سلیقه مشتریان قطعات اضافی جایگذاری می

تاندار پایه است )نیکروان های اسهای هماهنگ و هدایت ساختمان به سوی اندازهاصول این سیستم، هماهنگی مدوالر و اندازه

 (.8328مفرد و ارفعی، 

 

 تاسیسات و انعطاف پذیری -3-3

به دالیل عملکردی همواره ناحیه بندی واضحی بین فضاهای سرویس دهنده و سرویس گیرنده در داخل یک ساختمان ایجاد 

یط کاربردی قسمتی از ساختمان که می شود. اغلب سرویس ها و توده ساختمان را کنار هم گذاشته و مجزا می شوند. در شرا

در آن سنگی گزیده شده است عمر طوالنی دارد. در حالیکه سرویس های فنی زندگی کوتاهی دارند و بنابراین نیاز دارند که 

برای نگهداری و تعمیرات و تغییرات قابل دسترس باشد. با جداسازی سرویس های مکانیکی، آسانسورها، قسمت های 

که دوام فضای درون و هسته قابل استفاده الزم است ی یظیم هوا، از بقیه ساختمان، در جاو سیستم های تن الکتریکی، گازها

تمدید شود، توسعه های فنی اجتناب ناپذیر می توانند با هم ترکیب شوند. اتصال سرویس ها و ساختمان هسته، یک زبان سه 

نده و یک روش ایجاد فضای طبقه ای انعطاف پذیر را فراهم می بعدی واضح، یک گفت و گو بین فضاهای سرویس دهنده و گیر

کند. صفحات طبقه ای بزرگ استاندارد شده، به همراه سرویس های مستقر شده در پیرامون بسیار موفق بوده 

 (richardrogers.com.uk. 2007اند.)

 
 (richardrogers.comانعطاف پذیری )ماخذ: (  : تاثیر نحوه ارتباط سیستم تاسیساتی واحدها به سرویس اصلی در 12تصویر)

(a) کم هزینه تر 

(b) انعطاف پذیری ساده تر 

 قرار گیری سرویس بهداشتی ) قسمت خیس( در پشت سازه ، دسترسی به آنها را پس از اضافه شدن قسمت جدید آسان می کند.
 

 شکل بنا  -3-1

و نهایی ) پوشش ساختمان(، در طراحی هزینه گرمایش، به طور  بهره اقتصادی، با کاهش مصالح الزم برای دیوارهای پایه ای

( می توان تدبیراتی برای افزوده شدن قسمت حذف friedman ,2002چشمگیر با تاثیر سطح موثر بیشتر، کاهش می یابد.)

 شده از بنا، در آینده اندیشید.

ن مکان در لبه های فضا اتفاق می افتد. هر چه در جایی که فعالیت همگانی به صورت فشرده جریان دارد ، نگاه کردن به آ

نسبت بزرگی لبه به مساحت فضا بیشتر باشد، میزان فرصت های مشاهده بیشتر می گردد و فضای عمومی پذیرای عملکرد 

 (8325های متنوع تری می گردد ) بنتلی، ای ین و دیگران. به نقل از بهزادفر،
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 ( سطح موثر کمتر نسبت به دیوار خارجی و سطح نمای بیشتر نسبت به سطح موثر2(کف مربع یا مستطیل )1)

 )ماخذ: نگارنده(( نور گیری بهتر و انعطاف پذیری بیشتری دارد2( اقتصادی تر است ولی شکل )1( : شکل )13تصویر )

 فرم ساختمان -3-1-1

باشد. فرم « نرم»و یا « سخت»یری در مسکن طراحی فرم است که ممکن است یکی دیگر از راه های دستیابی به انعطاف پذ

شود که به طور خاص برای رسیدن به انعطاف پذیری شکل گرفته اند، یعنی به فرم های توسعه یافته ای اطالق می« سخت»

 ساختار ساختمان به عمده برای انعطاف پذیری طراحی شده است.

نظر فرم و استفاده از فضا دارای قابلیت های بی پایان است، به طوری که این فرصت را برای  ، ساختمان از«نرم»در فرم های 

کند که تنظیمات مربوط با توجه به نیاز آنها در طول زمان باشد. به عنوان مثال، بلوك های آپارتمانی اشاره کاربران ایجاد می

(. به عبارت دیگر ، فضای داخلی هر یک از واحد ها ناقص و خالی 84فرم نرم طراحی شده اند)تصویر  شده در زیر با استفاده از

 شود.توسط کاربران با توجه به نیازهای خود تغییر داده میدر نظر گرفته شده است و بعد 

 (Ryffel,1993)ماخذ:  ( : در این پروژه معمار، فضاها را مشخص نکرده است. )فرم نرم(11تصویر)

 

 ( Leupen,2005 معمار، فضاها را مشخص کرده است.)فرم سخت()ماخذ:( : در این پروژه 15تصویر)
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توان به طور عمده در طراحی مسکن با فضای محدود استفاده را می« سخت»رسد که سیستم های از این منظر به نظر می

عالوه بر  باشد.زمانی مناسب هستند که مقدار زیادی فضا وجود داشته « نرم»در حالی که سیستم های  (82)تصویر کرد،

تغییرات که در فرم صورت می گیرد، نما بایستی به اندازه کافی پتانسیل انعطاف پذیری و تطبیق بازشوها با فضای داخلی را 

داشته باشد. برای مثال نماهایی که دارای سطوح صاف عالوه بر تناسب با نمای شهری دارای قابلیت نصب آسان هستند. این 

 یله سیستم های ریلی جابجا شده و بازشو جدیدی متناسب با فضای داخل فراهم می آورد.نماها نیز اغلب به وس

 (1312ماخذ: )افهمی، ( : نحوه انطباق بازشو با فضای داخلی11تصویر )                       ( : نما و نحوه نصب آن بر روی11تصویر)

    (1312جداره ساختمان ماخذ: )افهمی،

         

 ساختمانعمق   -3-5

اکثر کاربری های ساختمان ، به نور و تهویه طبیعی نیاز دارند. ساختمان هایی که عمق یا طول آنها خیلی زیاد باشد، نمی 

متر،  9متر است. زیر  83 – 9توانند در این راستا به آسانی پاسخگوی تغییرات کاربری ها باشند. انعطاف پذیرترین عمق بین 

آن است که بتوان به طراحی یک کریدور و مرکزی به بطن ساختمان پرداخت و سازماندهی  عمق ساختمان خیلی کمتر از

متر عمق نیز موجب می گردد که تفکیک اعیانی به اتاق های کوچک مقدور  83عناصر داخل بنا محدود می گردد و باالی 

 (.8325ران . به نقل از بهزاد فر،نباشد؛ مگر آنکه بعضی از اتاق ها از نورطبیعی محروم گردد) بنتلی، ای ین و دیگ

باید سعی شود که  متر در نوسان باشد. بعالوه 83-9بین  بنابراین تا حدی که ممکن است باید عمق اعیانی قطعه مورد طراحی

یر در همین راستا کاربری های ناسازگار را از یکدیگر جدا نمود. با این راهکار حداقل بخش اعظم بنا در مقیاس کالن انعطاف پذ

 گردد.می

 

 دسترسی  -3-1

تمامی کاربران ساختمان ها، به برخی ارتباطات و اتصاالت با دنیای خارج نیاز دارند. بنابراین تعداد نقاط دسترسی می تواند، 

یکی از عوامل کلید ساماندهی، جهت سهولت تطبیق تنوع کاربری ها در یک ساختمان باشد. ابتدا باید مطمئن شد که 

جانمایی شده باشد که بتوان به راحت ترین شکل ممکن، از هر جهتی در سطح همکف، از بیرون به داخل  ساختمان طوری

ساختمان دسترسی پیدا کرد. میزان یا نسبت بر اصلی جبهه جلوی ساختمان، به فضای همگانی را به حداکثر ممکن برسانید، تا 

شود. این دسترسی ها می تواند با برش زدن و قطع ساختمان و یا زمینه الزم برای باالترین تعداد ورودی به ساختمان فراهم 

عبور از داخل آن ایجاد گردد. حتی اگر ضرورت وجود چنین ورودی هایی در کوتاه مدت حس نمی شود، از فراهم آوردن زمینه 

 (.8325،نقل از بهزادفر  کرد. ) بنتلی، ای ین و دیگران . به ید جلوگیریالزم برای تسهیل انجام چنین کاری در آینده، نبا
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 (1392( : رابطه دسترسی با انعطاف پذیری)ماخذ بنتلی، ای ین و دیگران،به نقل از بهزادفر،19تصویر)

 

 ارتفاع ساختمان -3-1

اهمیت دسترسی بر ارتفاع ساختمان نیز تاثیر می گذارد. هر چه تعداد طبقات بیشتر شود، محدودیت بیشتری در سهولت 

ج به وجود می آید. بنابراین طبقات باالیی، از موقعیت نامناسب تری برای گستره وسیعی از کاربری ها دسترسی به خار

برخوردار هستند. در ساختمان های بلند، فقط آن بخش از ساختمان، که باالی طبقه چهارم قرار می گیرند، انعطاف پذیری 

 (.خویش را از دست می دهند.)همان

انعطاف پذیر باشد و هم حداکثر فایده رسانی را از نظر تعداد مکان ها و فضاهای مثبت بدست دهد، از  اگر قرار باشد که هم بنا

 توان به انعطاف پذیری آن در ارتفاع اندیشید: اول ارتفاع ساختمان بلندتر شود و دیگر اینکه به عمق بنا افزوده شود.دو راه می

 

پذیری، آن بخش از ساختمان، که باالی طبقه چهارم قرار می گیرند، انعطاف پذیری خود را  ( : رابطه ارتفاع ساختمان با انعطاف13تصویر)

 (119: 1392از دست می دهند. )ماخذ بنتلی، ای ین و دیگران،به نقل از بهزادفر،

 

 سطح اشغال  -3-8
طح اشغالی است که برای آن در نظر مهم ترین عامل تاثیر گذار بر انعطاف پذیری مقیاس بزرگ در طراحی یک واحد مسکونی مشخص، س 

گردد. این های گسترش مسکن به مثابه کل واحد پشتیبانی میشود. در این راستا، انعطاف پذیری به وسیله قابلیت ها یا فرصتگرفته می

 (.8398کند.)بیتلی و دیگران، موضوع با الزامات طراحانه زیادی رابطه پیدا می

 

 سازماندهی درونی -3-1

ساختمان ها، بخش های مختلفی از امکانات بالقوه مختلفی جهت مداخله یا تاثیر گذاری در انعطاف پذیری بر  در اکثر

 خوردارند. دو نوع از این بخش ها به توجه زیادی نیاز دارند:

 نرم / سخت -8
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 (.8325فعال / غیر فعال )بنتلی، ای ین و دیگران . به نقل از بهزادفر، -5

 و سختبخش های نرم  -3-1-1

فضاهایی که تهسیالت مشترکی ، چون ، راه پله ها ، آسانسورها و داکت ها را در  خود جای می دهند، بخش )سخت( یا 

مستحکم ساختمان محسوب می شوند. احتمال تغییر عملکردی این بخش ها ، در طول عمر مفید ساختمان ، خیلی کم است. 

 (، که محدودیتی برای کارکرد فضاهای باقیمانده ایجاد نگردد. )هماناین بخش سخت باید در جاهایی استقرار داده شود

 

 

 (1392( : فضایی با نورگیری مناسب ،تفکیک پذیری و دسترسی راحت )ماخذ: بنتلی، ای ین و دیگران،به نقل از بهزادفر،21تصویر )

این حوزه و همه عناصر وابسته به آن را در  متر کمتر باشند، 82در ساختمان هایی که اندازه جبهه جلوئی ) بر اصلی( از حدود 

های مختلف، نسبت به تفکیک آن و با تجزیه یک جا باید قرار داد. باقیمانده فضا را باید آزاد گذاشت، تا بتوان به آسانی با شیوه

لوئی ) بر اصلی ( آن به واحدهای جدا از هم، نظیر یک واحد کوچک اداری و یا یک آپارتمان پرداخت. وقتی که اندازه جبهه ج

توان تکرار کرد؛ اما نباید فاصله بین این هسته ها) حوزه های متر تجاوز کند، ایجاد و یا طرح هسته های مستحکم را می 82از 

تواند بر مبنای ایجاد ساختمان های جداگانه شکل متر تجاوز کند. ورای این حد از فاصله گذاری، طراحی می 50مستحکم( از 

ن ها باید هر کدام دارای دسترسی ها و پله فرارهای مستقلی بوده و یا بتوانند به طور مساوی و مستقل عمل گیرد. ساختما

رح و تعدیل آن اقدام کنند. نظم و ترتیب مورد نیاز در کوتاه مدت باید چنان شکل بگیرد، که بعدا بتوان بر حسب ضرورت به ج

 نمود.)همان(

 فضاهای خدماتی

توان به عنوان یک عامل تعیین کننده برای پیکر بندی فضاهای اصلی در نظر تی و سرویس ها را میموقعیت فضاهای خدما

توان بخشی از سیستم سازه ای ثابت محسوب کرد، یا آنها را به طور جداگانه طراحی نمود. قرار گرفت. واحدهای سرویس را می

تا آشپزخانه و حمام و سرویس ها در درون مناطق خاص،  دهددادن فضاهای خیس در محدوده های اشاره شده زیر اجازه می

بدون ثابت شدن جانمایی شوند. در این صورت با تجمع فضاهای خدماتی در یک محدوده، فضاهای اصلی به صورت خالص باقی 

 ( Rabeneck , 1974مانند. )می

 

 (نگارنده  :دارند ) منبع را دخالت کمترین اصلی فضاهای طراحی در که دارند قرار مناطقی در خدماتی ( : فضاهای21تصویر)
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قرارگیری سرویس ها پشت به پشت هم باعث کاهش هزینه های لوله تاسیسات تا حرارت مرکزی و کاهش کار داکت شده، 

 (.Friedman, 2002آورد.) امکان گزینه های زیادی را برای طراحی داخلی به وجود می

 در نظر گرفتن محل قرارگیری پله 

ز موضوعات مورد بحث ، محل قرارگیری پله برای ارتباط به طبقه باال ) بعد از اینکه واحد ساخته شد( است. ساخت پله یکی ا

با زاویه قائمه نسبت به تیر، وقتی که مسیر از دیوار به دیوار است، گران قیمت است. شاید بهترین راه حل، شبکه بندی کف در 

 ده پله را میسر کند.ابتدا است. به قسمتی که جایگیری آین

 (friedman,2002( : در نظر گرفتن محل قرارگیری پله )ماخذ:22تصویر)

 

 استفاده از پله به عنوان عامل گسترش و شکل گیری فضاها حول محور پله 

در این ایده، استرلینگ از باکس پله به عنوان یک عنصر سخت، برای شکل گیری فضاهای گسترش یافته، حول محور ان 

 (friedman, 2002تفاده کرده است.)اس

 ( friedman,2002( : استفاده از پله به عنوان گسترش)ماخذ:23تصویر )

 

 بخش های فعال و غیر فعال -3-1-2

از بهره وری، امکانات بالقوه فضاهایی بیرونی انعطاف پذیر، به فعالیت ها یا تشکیالتی وابسته است که در  در گستره مهمی

افتد. برای برخی از فعالیت های داخل ساختمان، ممکن است قابلیت توسعه ی مجاور بالفصل آنها، اتفاق مینواحی یا بخش ها

مشارکت  اگر چنین جریانی به وقوع بپیوندد، آنها در فعالیت های عمومیبیرونی مجاور، سودمند باشد. مومیدر فضاهای ع

لیت های بیرونی مداخله کرده و بر آن تاثیر مثبت بگذارد، یک خواهند داشت. هر بخش داخلی که بتواند به طریقی در فعا

قه همکف طبز این کیفیت فعال برخوردارند، تا شود. در اینجا باید دید که کدامیک از عناصر طرح، ابخش فعال نامیده می
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ای ین و دیگران. به ،یله این بخش های فعال اشغال شود.)بنتلیمرز مشترك دارد، به وس عمومیساختمان، جایی که با فضای 

 (8325نقل از بهزادفر.

در لبه ساختمان، باید فعالیت هایی جای داده شوند ، که از تعامل با قلمرو جمعی ، بهره گیرند ؛ تا بتوانند، در ارتقائ حیات و 

به فضای  حوزه همگانی مشارکت نمایند. بهتر است که این کارکرد ها در جبهه جلویی طبقه همکف جانمایی شود. چنانچه

توان، به ترتیب از پایین به باال  به طبقات دیگر روی آورد. ابتدایی ترین قدم برای رسیدن بیشتری نیاز باشد، بر حسب نیاز می

به هدف فوق، افزایش تعداد ورودی های ساختمان است به طوری که رفت و آمد های مستقیم جاری در این جبهه، از عرصه 

 بل رویت باشد.های همگانی مشهود و یا قا

اگر ساختمان های مورد بررسی فاقد کاربری های موثر در تحرك بخشی و سرزندگی لبه همگانی باشند و یا اینکه به دلیل نوع 

خاص عملکرد ضرورتا با دیواری از رویت همگانی پنهان نگه داشته شده باشند، بسیار متحمل است که بتوان با پیش بینی 

هایی به ساختمان مورد بررسی بدهید، که نه تنها خارج از تصور سازندگان و حامیان اولیه بوده اند، کارکرد های جدید، کاربری 

 شوند. ) همان(ثر و مفید واقع میبلکه در فعال کردن لبه ها نیز مو

 

 
بنتلی، ای ین و دیگران، به خذ: ما( : در لبه ساختمان، فعالیت هایی جا داده شده، که از تعامل با قلمرو جمعی، بهره می گیرد. ) 24تصویر)

 (1392نقل از بهزادفر، 

 

 سازماندهی بیرونی -3-11

پرداخته شده است. در این عرصه کار روی لبه فضا در این قسمت ساماندهی فضاهای مجاور بیرونی، اعم از خصوصی و عمومی

مردم در اکثر مکان ها، لبه فضا ، فضا تلقی پیوندند. برای اکثر شود. در اینجاست که عمده فعالیت ها به وقوع میشروع می

 (81018325شود. ) بنتلی، ای ین و دیگران، به نقل از بهزادفر می

 طراحی لبه فضا  -3-11-1

افتد، الزامات طراحی متنوعی بسته به فعالیت های جاری درون ساختمان و ماهیت فعالیت هایی که در فضای همگانی اتفاق می

 گردد.و متغیر ) توده و فضا( مرتبط میبه موضع ارتباط این د

برند، که بر مبنای آن مجوز طراحی ابتدا باید دید آیا فعالیت های جاری ساختمان، از دست یازی بر فضای همگانی نفعی می

لکن های توان مثال هایی استفاده کرد، که در کلیات وجوه نسبتا مشترکی دارند. بالبه را برای آن صادر کرد. در این باره، می

و رستوران ها و حوزه های نمایشی مغازه ها از جمله این مثال  مسکونی، تراس ها ) ایوان ها( پیوسته به چایخانه های عمومی

گردند. در جایی که فعالیت های همگانی به صورت فشرده و کارا جریان داشته باشد، نگاه کردن به مردم دیگر ها محسوب می

گردد. این فعالیت ها غالبا در به یکی از مشترك ترین) همه مشمول ترین( فعالیت ها تبدیل می )دیگران(، خودش به تنهایی

لبه فضا، یعنی جایی که عرضه کننده یک حس پناهگاهی بوده و نقطه چشم انداز خوبی برای مشاهده عملکرد های جاری 
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ینی حاشیه ساختمان فزونی یابد. اما باید دقت کرد تواند از طریق فرو رفتگی سطح پایافتد. احساس امنیت میاست، اتفاق می

 که عمق حاشیه فرو نشسته خیلی زیاد نگردد تا محدوده چشم انداز ناظر کاهش نیابد.

توان عناصری از بدنه ساختمان ها را که ابعادشان به دقت برای به منظور پشتیبانی از کارکرد مشاهداتی مردم در لبه ها، می

فتگی های کم عمق، پیش آمدگی های پیرامونی و رارج از زمان استفاده زائد تلقی نگردد به صورت فرونشیمن تنظیم شده و خ

 (.8325 پایه ستون استفاده کرد)بنتلی، ای ین و دیگران. به نقل از بهزاد فر.

 طراحی در متن فضا -3-11-2

آنجا که ممکن است طوری عمل شود که  یکی از اصول پشتیبانی انعطاف پذیری آن است که در طراحی عناصر متن فضا تا

تنوعی از فعالیت ها، بدون اینکه جای یکدیگر را بگیرند، در قلمرو همگانی به باالترین حد ممکن هم زیستی برسند. این 

 گذارد. )همان(.ه و پیاده تاثیر میموضوع، به طور خاص بر شیوه سازماندهی و هدایت فعالیت های سوار

 و آمد پیاده ها در لبه ها، به دو حوزه نیاز است:این پشتیبانی از رفت 

اول، یک حوزه مرکزی، که به حرکت عابرین پیاده اختصاص پیدا کرده باشد و دوم به یک حوزه حفاظتی با یک سیر که بین 

 آنها و فضای عبور سواره قرار گرفته باشد.

اسبت داشته باشد. در حد فاصل محل حرکت پیاده و عرض محل های حرکت پیاده، باید با میزان رفت و امد درگیر با آن من

فضای رفت و آمد خودرو، منطقه ای برای استقرار مبلمان و تسهیالت عمومی، نظیر درختکاری خیابانی، نشیمنگاه ها، سرپناه 

 های ایستگا های اتوبوس، کیوسک های تلفن و مسیرهای دوچرخه تخصیص داده شود.

ان در همه انواع محل ها قرار داد؛ ولی پیش بینی فضا برای آن ها، ضروری است. محل های توقطعا تمام این عناصر را نمی

 تواند به شکل صندلی ها و نیمکت ها و یا در شمایل پله ها، سکو ها و فضاهای سبز سامان پیدا کند.نشستن می

تواند، پشتیبانی الزم را ر یادمان مینشستن، تنها راه تشویق مردم به اشتغال مرکز فضاها نیست. یک کوشک یا حتی یک عنص

برای این منظور فراهم کند. در یک مقیاس کوچکتر پیشخوان ها یا میز های کوچک بساط بازارچه ها و دکه های اطالعات 

توانند، مردم را به سوی مرکز فضا سوق دهند، به ویژه اگر این سرپناه و محل های نشیمن جزء اهداف و کارکرد ساماندهی می

 ن عناصر محسوب گردد.ای

متر از طبقه همکف باالتر قرار گیرد. برای تامین دسته ای از فضاهای انعطاف پذیر،  2/5پایه سایبانی درخت، باید حداقل 

متر مربع بین آنها شکل گیرد. هر یک از این عرصه ها،  2درخت ها را باید طوری کاشت که شبکه فضایی به وسعت حدود 

کنند. الگو های شطرنجی ممکن است در ت پیاده ها، گستره وسیعی از فعالیت ها را پشتیبانی میبدون مزاحمت برای حرک

 (.) همان . ولی در چشم انداز پیچیده هستندپالن یکنواخت به نظر برسند

 

    

جزا پرداخته شده است. ا ( : با الکوی شطرنجی، شروع به طراحی شده و به ترتیبی که سایر نیازها طلب می کند، به تغییر در25تصویر)
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 (1392بنتلی، ای ین و دیگران، به نقل از بهزادفر، )

 

 اهمیت خرد اقلیم -3-11-3

ویژگی های محیط جغرافیایی به ویژه آب و هوا و تپوگرافی زمینع توزیع و شکل قرارگاه های رفتاری را تحت تاثیر قرار 

ه بو فضاهای باز ، نوع فعالیت ها ) ه زندگی نحوه استفاده از ساختماندهند. بین فرهنگ و آب و هوا ارتباط وجود دارد. شیومی

یک منطقه اند. البته این رابطه عمومیت ندارد. در موارد ویژه فعالیت های تفریحی( بازگو کننده ویژگی های طبیعی و اقلیمی

است. به هر  مانوسهنگ یک منطقه نازیادی اقلیم و وضعیت طبیعی یک منطقه قابلیت تامین فعالیت هایی را دارند که در فر

حال هر رابطه عمیقی بین الگوهای فعالیت مردم و ویژگی های طبیعی محیط زندگی آنها وجود دارد. آب و هوای گرم و خشک 

دهد، ولی شهرهای گرم و خشک زیادی، رستوران در فضای باز ندارند؛ این به عملکرد رستوران در فضای باز به خوبی جواب می

لی است که بسیاری از شهرهای خارج از اقلیم گرم و خشک، از قبیل پاریس، این گونه رستوران ها را به فراوانی در حا

 .(8323دارند)لنگ، به نقل از عینی فر، 

گستره فعالیت ها و دامنه انعطاف پذیری آن در یک مکان بیرونی تا حدودی به شرایط خود اقلیم آن به ویژه به وضعیت تابش 

و سرعت باد بستگی دارد و مردم غالبا تمایل دارند با تعقیب جریان حرکت خورشید در یک فضا برحسب شرایط خورشید 

از آن بهره گرفته و یا دوری جویند. موقعیت و میزان دلخواه تابش خورشید در هر فضا با عرض جغرافیایی مکان ارتباط اقلیمی

 مستقیم دارد.

توان حوزه های سایه گیری و آفتاب شیوه های طراحی در مقیاس هاس مختلف میضمن بهره گیری از شاخص ها ابراز و 

گیری فضاها را تغییر داد. برای مثال تنظیم سامان فضایی و ابعاد و اندازه توده ساختمانی عرض فضای باز تغییرات طبقات، 

دیگران. به نقل گذارد.)بنتلی، ای ین و یدرختان و شاخص های مثابه به دیگر بر کیفیت کمیت سایه و آفتاب داخل فضا تاثیر م

 (.8325از بهزادفر،

 

   

( : در نظر گرفتن سایه گیری و آفتاب گیری بناها، به منظور طراحی فضاهای باز و بسته )بنتلی، ای ین و دیگران. به نقل از 26تصویر)

 (.1392بهزادفر. 

 

 

 :نتیجه گیری

 با استاتیک کاالی یک عنوان به مسکن درك جهان، سراسر در مسکن حیطرا به مربوط برجسته مشکالت از یکی امروزه،

 با مسکونی های ساختمان طراحی شامل که شود می نامیده مسکن ناپذیری انعطاف همان این .است ثابت طراحی پارامترهای

 .است ساز مشکل زیکیفی و اقتصادی اجتماعی، پیامدهای لحاظ از بوده، بازار های خواسته و مدت کوتاه نیازهای به توجه

 .سازد برآورده را کاربران های خواسته و تغییر حال در نیازهای تواند می مسکونی های بلوك پذیر انعطاف وساز ساخت
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 اجزاء طراحی با مسکن، زمینه در پذیری تغییر و پذیری تنوع سازگاری، به مربوط مفاهیم و پذیری انعطاف اصلی های حوزه

 فرصتی باید مسکن تعاریف، این با که شد ارائه پژوهش سراسر در خدماتی فضاهای و آن ای ه ساز سیستم ساختمان، یک ثابت

 صورت این در آورد فراهم را زمان طول در کاربران » دائم پذیری انعطاف « تعریف مسکن در تغییر حال در نیازهای برای

 .باشند پایان بی تغییرات دهد می اجازه که دارد طراحی در پایان بی راهی به اشاره پذیری انعطاف

های  انعطاف پذیری مقیاس کالن، در مورد توانایی تغییرپذیری در کاربری کل ساختمان به مثابه یک واحد کلی و یا قسمت

عمده ساختمان است. برخورداری از مزایای انعطاف پذیری در این مقیاس معموالً متضمن منابعی است که برای اکثر مردم به 

تواند قدرت انتخاب عامه استفاده بل دستیابی نیست. اما، به طور غیرمستقیم، انعطاف پذیری مقیاس بزرگ میآسانی قا

کنندگان )استفاده کنندگان متعارف و معمول( را در دراز مدت باال ببرد. با افزایش عمر ساختمان و پایین آمدن قیمت شان از 

 کالنمقیاس در گردند. انعطاف پذیری ا را در خود جای دهند توجیه پذیر میهنظر مالی برای اینکه انواع بیشتری از کاربری

ها را در تضمین کننده این واقعیت است که ساختمان از نظر کالبدی نیز توجیه پذیر است و بنابراین افزایش تنوع کاربری

 .کندمحدوده حوزه، آسانتر می

سطوح بعضی از پوشش دهد، ولی با توجه به میزان تغییراتی که در  تواند تمامی تغییرات رابدیهی است انعطاف پذیری نمی

تواند تا حد قابل توجهی بخشی از نیازهای جدید و متغیر را پاسخگو بوده و دهد، میرخ می ساختمان در مقیاس کالنمختلف 

 رضایت افراد خانواده را تا حد ممکن به دست آورد.

 انعطاف مسئله مورد در بیشتر تحقیقات برای ای زمینه پیش عنوانبه   تواند یم  پژوهش این در شده ارائه بحث و اطالعات

 تغییر حال در نیازهای برآوردن بحث در توان می را پایداری این، بر عالوه .گیرد قرار استفاده مورد مسکن طراحی در پذیری

 به مربوط بیشتر مطالعات بنابراین، .آید می وجود به انعطاف قابل طراحی روش در که گنجاند متنوع زندگی شیوه با کاربران

 .گردد منتج پژوهش این توسط شده ارائه بحث و اطالعات از تواند می پایداری و پذیری انعطاف

 :نمود ابراز کشورمان امروز مسکن مورد در توان می را زیر های توصیه پایان در

ه انعطاف پذیری مطلوب در نظر گرفته شود: مرحله اول، همواره باید دو موضوع در طراحی مسکن و به منظور دستیابی ب -

 «تغییر»قابلیت پروژه در ارائه انواع انتخاب قبل از سکونت، موسوم به انعطاف پذیری اولیه و مرحله دوم، قابلیت مسکن برای 

 پس از سکونت هست.

 .نمود لحاظ طراحی در را نوین های تکنولوژی باید مسکن، در پذیری انعطاف از تری فنی مراتب ایجاد برای -

 .دارند را دانش این که کشورهایی سایر با اطالعات تبادل امکان و جدید های تخصص ایجاد -

 .نباشد تنازع در ایرانی مسکن با که فضاهایی ایجاد برای ساخته پیش های دیتایل طراحی -

 .جدید مسکن در ساخته پیش اجزاء از استفاده و مدوالر رویکرد -

ه به اینکه انعطاف پذیری در فضاهایی خدماتی و سرویس ها که به دلیل سیستم های تاسیساتی و داکت ها امکان پذیر با توج -

نمی باشد می توان به این نتیجه رسید که تاکید اصلی در طراحی انعطاف پذیر، توجه به اعمال تغییرات در فضاهایی است که 

ی مورد استفاده قرار میگیرند و در نتیجه نیاز به اختصاص فضای مستقل به آنها در بازه های زمانی کوتاه تر و به صورت مقطع

 وجود ندارد.
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