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 معماری داخلی

 
 مریم دربندی

 کارشناس ارشد معماری داخلی از دانشگاه تهران
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 چکیده

به روند افزایش روزافزون جمعیت و مهاجرت به شهر ها، تامین مسکن به یکی از نیازها و در شرایط کنونی ایران با توجه 

مباحث اصلی تبدیل شده و اهمیت تولید انبوه واحدهای مسکونی بیش از پیش مطرح شده است. از طرفی به علت گرانی زمین 

ه است، واحد هایی که بدون توجه به اصول شد روز به روز بیشترو تولید واحدهای مسکونی با متراژ کوچک  ساختو مسکن، 

معماری داخلی و بدون تحلیل دامنه وسیع نیازهای متفاوت افراد، طراحی و اجرا می شوند و در نتیجه  بسیاری از افراد و 

ند. خانواده ها با وجود تامین نشدن بسیاری از نیازها و احتیاجات شان به زندگی در  واحدهای با متراژ کوچک رضایت می ده

 از فضا می توانداستفاده بهینه  ، به عنوان رویکردی جهت2و تطبیق پذیری 1طراحی مبتنی بر انعطاف پذیریدر این راستا 

و  توصیفی تحلیلیاین مقاله روش تحقیق  مسکن های کوچک را برآورده کند. چنیناز نیازهای افراد مختلف در  بسیاری

دالیل نیاز  مطالعه نظری انعطاف پذیری و به ،منابع و اسناد کتابخانه ای و اینترنتی روش مطالعه است. ابتدا با استدالل منطقی

توجه به شرایط کنونی ضرورت موضوع و نقش مهم انعطاف پذیری در معماری داخلی با  پرداخته و به مسکن انعطاف پذیر

ساختاری منسجم در ، عطاف پذیری توصیف سطوح مختلف دست یابی به انتبیین و با  سپس مورد بررسی قرار گرفته است.

به کمک استدالل منطقی به ارائه نمودارهای تحلیلی روابط فضا و  در آخرو بررسی قرار گرفته است و  مورد تحلیل طراحی

در  معماری داخلی به کارگیری رویکرد انعطاف پذیری درپیشنهادهایی جهت  مدل ساختاری فضای انعطاف پذیر و هم چنین

 گردیده است. ارائه هینه از فضاجهت استفاده ب
 

 انعطاف پذیری، تطبیق پذیری، معماری داخلی، مسکن، بهینه سازی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 مفاهیم مسکن

های امن ساخته دست خویش پا نهاد، مفهوم مسکن ها به پناهگاهاز زمانی که انسان غارنشین ازغارها و شکاف کوه

بسا که آدمی در ساخت مسکن، از وص ابتکار انسان بسیار مؤخر بر پرندگان و حشرات بود و ایآفریده شد. از قضا در این خص

پرندگان الهام گرفته باشد. گرچه شکل و عملکرد مسکن دست ساخت انسان از دوران تمدن های نخستین تا امروز تحول 

ن و حشرات نیز در آن مشترک اند و آن مفهوم بسیار یافته اما یک مفهوم در همه این دوران ها ثابت مانده که حتی پرندگا

 است.« امنیت»

برای ما است. بدین ترتیب، اصل خانه در مفهوم معماری، فضای اندرونی است. در شهر، « درون» مسکن نمایشگر وضع 

ه خودمان تنها حس می کنیم. به طور کلی ما در خان« بیرون»اگرچه منظره آزاد را به وجود آورده ایم، ولی باز خودمان را در 

بوده و خلوت گزیده ایم. موقعی که در خانه خودمان را بروی سایرین باز کنیم، در اینصورت آن جزء اراده آزاد شخصی ما می 

 .(1381،122) ادیب زاده، بهمن،این کار را در بیرون انجام دهیم پذیریم، بهتر از آنکهگردد، مردم را می

 

 روش تحقیق 

است. ابتدا با روش مطالعه منابع و اسناد کتابخانه ای و اینترنتی، به  و استدالل منطقی وصیفی تحلیلیروش تحقیق این مقاله ت

مطالعه نظری انعطاف پذیری و دالیل نیاز به مسکن انعطاف پذیر پرداخته و ضرورت موضوع و نقش مهم انعطاف پذیری در 

ته است. سپس با تبیین و توصیف سطوح مختلف دست یابی به معماری داخلی با توجه به شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرف

به کمک استدالل منطقی به  انعطاف پذیری ، ساختاری منسجم در طراحی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در آخر

ی رویکرد پیشنهادهایی جهت به کارگیر ارائه نمودارهای تحلیلی روابط فضا و مدل ساختاری فضای انعطاف پذیر و هم چنین

 انعطاف پذیری در معماری داخلی در جهت استفاده بهینه از فضا ارائه گردیده است.

 

 

 پذیرمسکن انعطاف

ی مسکونی و نیز مقدار تغییراتی که در کل و یا جزئیات ی قابل انجام در داخل و یا خارج خانهبا توجه به میزان مداخله

پذیر ارائه نمود، ولی در یک تعریف کلی مسکن انعطاف پذیر، یک مسکن انعطافتوان تعاریف متفاوتی از شود، میآن داده می

خانه ای است که به تمامی نیازهای ساکنان خود به صورت باالفعل پاسخ داده و نیز پتانسیل پاسخگویی به نیازهای آتی و بعضًا 

حل های متفاوتی که در یک واحد مسکونی برای  بینی را نیز در خود داشته باشد. با توجه به پتانسیل ها و راهغیر قابل پیش

پذیری مسکن نیز متفاوت خواهد های ساکنان فعلی و آتی خانه گنجانده می شود، میزان انعطافپاسخگویی به نیازها و خواسته

 (1382بود.) عینی فر، علیرضا،

به جای یکدیگر نیز مورد پذیری مسکن، دو مفهوم متفاوت قابل تشخیص است که بعضًا به غلط در مبحث انعطاف

توانند در پذیری. تفاوت بین این دو مفهوم در میزان تغییراتی است که افراد میپذیری و تطبیقگیرند، تغییراستفاده قرار می
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ای کمی فراتر از جابجایی مبلمان را برای اعمال پذیر مداخلهی تطبیقخانه فضایی که در آن ساکن هستند ایجاد نمایند.

ی پذیرش مداخالتی است که دگرگونی قابل توجهی را در یک ی تغییرپذیر آمادهت الزم دارد، در حالی که خانهتغییرا

فضایی خالصه می  –پذیری عملکردی و عملکردی پذیری، در انعطافکنند. به بیان دیگر تطبیقساختمان مسکونی ایجاد می

پذیر، فضایی است. طراحی های تطبیق –یری ساختاری و ساختاری پذگردد؛ در حالی که تغییرپذیری، بازگوکننده انعطاف

پذیرای تغییرات فیزیکی قابل توجهی نیستند. در این شیوه، مساحت واحد مسکونی ثابت نگاه داشته شده و تمامی تغییرات 

 .(Friedman, Avi, 2002شود.)بدون عملیات بنایی ایجاد می

 

 پذیردالیل نیاز به مسکن انعطاف 

پذیری را در سه گروه عمده تغییرات زندگی و تمایالت انسانی، دالیل اجرایی و توسعه و دگرگونی ل نیاز به انعطافدالی

 :3توان در نظر گرفتجوامع معاصر می

 

 تغییرات زندگی و تمایالت انسانی

ان نیروی بیرونی و تمایل پذیری یعنی زندگی و تغییرات آن به عنواین گروه از نیازها متاثر از دو محرکه اصلی انعطاف

 شوند:گردند و موارد زیر را شامل میبه تحول بخشی ذاتی انسان به عنوان نیرویی درونی، ناشی می

 

 تغییر نیازها در طی زمان )تغییر طولی نیازها( -

ت سال و حتی تمامی روز، تمامی اوقااز آنجائیکه طراح بایستی به دنبال تامین زندگی مورد نیاز مردم در تمام ساعات شبانه

پذیری اثر را انعطافدوران زندگی باشد، تصور چگونگی پاسخگویی فضا به تغییر نیازها در کوتاه،میان و درازمدت، لزوم توجه به 

انطباق و هماهنگی زمان و مکان با نیاز کاربر، اهمیت داشته و همزمان شدن نادرست و 4. به عقیده راپاپورتکندروشن می

 .( Rappaport,1977,113دهد )عملکرد فضا را تحت تاثیر قرار مینامناسب آن، 

 

 تغییر عرضی نیازها(های متنوع کاربران )فراد و گروهنیازهای متفاوت ا- 

ها بنا به اینکه در چه از آنجائیکه افراد بشر خصوصیات منحصر بفردی دارند، از نیازهای متفاوتی برخوردارند. انسان

ای تعلق دارند، کنند یا به چه طبقههای دینی، اخالقی، اجتماعی رفتار میراساس کدام دسته از پارادایماند و بفرهنگی زیسته

معتقد است که نوعی از فضا  5توان تعریفی یکه و قطعی برای زندگی آنها صادق دانست. ادوارد هالبا هم تفاوت دارند و نمی

(. فراهم آوردن امکان پاسخگویی به 1384نامطلوب باشد )هال، ممکن است برای یک فرهنگ مطلوب و برای فرهنگ دیگر 

 کند.پذیری اثر را روشن میاین کثرت و تنوع نیازهای کاربران مختلف در زمان و مکان، لزوم توجه به انعطاف

 

 تغییرپذیری در پاسخ به شخصی کردن فضا -

                                           
 برگرفته از رساله دکتری مریم غروی الخوانساری3

Amos Rappaport4 

Edward Twitchall Hall5 
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ی فعالیتها را به نحو خاص خود انجام دهند و قابلیت ها به دالیل خصوصیات روانی و اعتقادی، تمایل دارند تا برخانسان

تواند در جهت پاسخگویی به این تمایالت صورت پذیرد. در بیان راپاپورت خصوصی کردن و شخصی پذیری فضا میتطبیق

. این برندکردن از جمله ابزاری است که انسانها جهت تبیین معنی فضای شخصی خود و احراز هویت فردی و فضایی به کار می

 . (1384راپاپورت،)شود پروسه از طریق فرآیند تغییرپذیری در فضا حاصل می

 

 تغییرپذیری در پاسخ به ایجاد تنوع -

همه انسانها به حد متعادلی از ثبات و تنوع در زندگی روزمره نیازمندند. همانطور که تنوع بیش از اندازه موجبات 

بار شدن نواختی مدام فضا و عدم وجود امکان تغییر و تنوع در آن، موجب کسالتنماید، یکاغتشاش و نابسامانی را ایجاد می

باشد. تاثیر پذیری بر پرورش خالقیت ذهنی افراد میگردد. از تاثیرات دیگر، تاثیر تنوع و پیچیدگی منبعث از انعطاففضا می

های محیط، ناظر بر تکامل تدریجی گیهای محیط فیزیکی بر فرآیند خالقیت از آن جهت است که پیچیدمیزان پیچیدگی

(. بر اساس تکامل تدریجی، مکانیسم خالقیت مستقیما به تنوع، پیچیدگی و  Thorisson, 2004خالقیت ذهنی است ) 

 شود.گونی محیط مرتبط میگونه

 

 دالیل اجرایی  

اه طراح در تشخیص نیازها و در این گروه مواردی جانبی از دالیل اجرایی و طراحی اثر معماری نظیر احتمال اشتب

 توان ذکر نمود:کمرنگ شدن فزاینده رابطه طراح و کاربر را می

 

 احتمال اشتباه طراح در تشخیص صحیح نیازها -

به جهت پیچیدگی نیازهای انسانی و همچنین عدم امکان احاطه کامل طراح بر تمامی مسائل موثر بر مقوله طراحی، 

، باید خودش را با شکل زندگی به عنوان یک تمامیت تطبیق 6ماری به عنوان فعالیتی ترکیبیمع "رود. احتمال خطا باال می

 "ای نیستشود، کار سادهدهد. اما فهمیدن با تمرین کردن فعالیت ترکیبی، در زمانیکه بر تخصصی شدن تاکید زیادی می

های موضوع را در اغلب ناقص است و تمامیتگیری طراح به سوی محیط (. در این شرایط، موضع56 ،1382)نوربرگ شولتز، 

 (.11 ،1384گیرد ) الکساندر، نظر نمی

 

 کمرنگ شدن فزاینده رابطه طراح و کاربر -

تر شده است و به روز کمرنگبهدر شرایط فعلی، تعادل دوطرفه طراح و کاربر که در دوره سنتی جریان داشته است، روز

رود. وجود نقشهای تخصصی دخیل در امر ساختمان نظیر ای واقعی کاربر باال میهمین جهت احتمال خطا در تشخیص نیازه

قانونگذار، کارفرما، طراح و پیمانکار و فاصله روزافزون هر کدام با کاربر واقعی، احتمال خطا در جایگاه هر نقش را باال برده و با 

پذیری در اثر معماری جهت کاستن حدی از تاثیر این فدر نظر گرفتن وجود این خطاها در محصول نهایی، لزوم توجه به انعطا

 .گرددخطاها روشن می
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 توسعه و دگرگونی جوامع معاصر

این گروه از دالیل شامل مواردی ناشی از شرایط خاص زندگی شهری و دگرگونی سریع و فزاینده جوامع انسانی در 

کننده این توسعه روبرو انی، از طرفی با کمبود امکانات تامیندوران معاصر است. در دوران کنونی با نیاز به توسعه جوامع انس

هستیم. از طرف دیگر با تغییرات مداوم و سریع شیوه زندگی، کار و فراغت، که تا حدی منبعث از توسعه ارتباطات و فناوریهای 

ت زیر در معماری بروز گرایشا وابسته به آن است، مواجه هستیم. این مسائل شرایطی را بوجود آورده که موجب گردیده است تا

 (20) غروی الخوانساری ، و ظهور کند

 

 راهکارهایی جهت افزایش انعطاف پذیری در فضا

 

 متعادل کردن فضاها : -

در مراحل طراحی، طی مشخص کردن مکان و فضای مورد نیاز برای هر یک از زون های عملکردی، بایستی به ابعاد و 

. مزیت داشتن زون هایی با ی بسیاری را در آینده سبب می شودشود چنین توجهی مزیت هااندازه های فضا توجه بسیاری ب

ابعاد و اندازه های یکسان این است که در صورتی که در آینده نیاز به تغییر در پالن داشته باشیم نیاز به تخریب دیوارها 

 می باشد. نخواهیم داشت چرا که هر فضا قابل تبدیل به فضای دیگر با ابعاد مشابه

 

 قرار گرفتن عملکردهای خیس در کنار یکدیگر -

محل قرارگیری فضاهای تر در کنار یکدیگر و در محلی جدا از سایر زون ها، این امکان را ایجاد می کند که در صورت 

 نیاز به تغییر زون ها، نیازی به جایگزینی این فضا ها نمی باشد.

 

 ایجاد فضاهای چندمنظوره -

چند منظوره استراتژی دیگری است که امکان انعطاف پذیری های را فراهم می کند. این خواسته ها به ایجاد فضای 

ا با اندازه ها و نسبت هایی بدست می آید که امکان تحقق چندین عملکرد را دارا هستند. به عنوان مثال وسیله طراحی اتاقه

 تغییر عملکرد اتاق خواب، نشیمن یا اتاق کار در دوره های مختلف زندگی به وسیله ساکنین اولیه یا بعدی میسر می شود.
 

 .طراحی داخلی با مبلمان -

ه صورت بالقوه در مبلمان موجود بوده و می توان از آنها استفاده بهینه نمود، فضای زیر آنها می از پتانسیل هایی که ب      

باشد. این فضاها که معموال بال استفاده رها می شوند، می توانند به استفاده های متعددی برسد. توجه به این مسئله در هنگام 

 کم کند.طراحی می تواند از سطوح کمد ها و انباری ها در خانه 

 

 راهرو ها به عنوان فضاهای قابل انعطاف -

وقتی که یک خانه کوچک برای گسترش عمودی طراحی می شود، راهرو ها در ابتدا می تواند نقش محل قرارگیری 

  قفسه ها و کمدها را داشته باشد و سپس این قفسه ها می تواند به وسیله ی پله ای برای رسیدن به طبقه باال جایگزین شود.
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 سیستم های تاسیسات  -

سیستم های تاسیسات در یک مسکن و اینکه تا چه حد قابل دسترسی راحت و جابجایی آسان باشند نقش بسیار 

مهمی در انعطاف پذیری در آینده را دارا هستند برای مثال کف های قابل برداشتن و یا تایل های سقفی که به راحتی قابل 

 یع را برای تعویض لوله های تاسیساتی و یا نصب کانالهای جدید را می دهندبرداشتن هستند اجازه راحت و سر
 

 پارتیشن ها -

به طور کلی پارتیشن ها به گونه ای باشند که قابلیت جابجایی یا جمع شدن و نصب دوباره آسان را در هر فضایی 

یا باز شدن و یا مکانیسم های ریلی که اجازه داشته باشند. به عنوان مثال سیستم دیوارهای قابل پیاده شدن و یا قابل حرکت 

 حرکت ریل ها را در سقف یا کف می دهد و مکانیسم های آکاردئونی نیز بسیار کارا و مفید خواهند بود.
 

 ترکیب چند فضای کوچک برای فعالیتی بزرگتر -

ستفاده قرار می گرفته است. این روش کاری نو نیست و در معماری ادوار گذشته مخصوصا دوره پهلوی اول زیاد مورد ا

فضاهایی که برای نیاز روزمره خانواده در نظر گرفته می شد، می توانستند در شرایط خاص با هم ترکیب شده و فضایی وسیع 

تر با امکانات جدید ایجاد نمایند. این سیستم طراحی به ساکنین امکان می داده بدون داشتن فضاهایی وسیع در مسکن 

 (.1392،71ا مهمانی های بزرگ را برپا کنند. ) دربندی، اصی چون عزا و عروسی یبتوانند مجالس خ
 

 امکان تفکیک یک فضای بزرگ به فضاهایی کوچکتر -

این روش به عکس سیستم قبلی مبنی بر تفکیک یک فضای بزرگتر در زمان های الزم قرار گرفته است. معموال در 

تصاص می یابند. این فضا درصد مهمی از کل مسکن را به خود اختصاص می طراحی مسکن فضاهای بزرگی به امر نشیمن اخ

دهد و با تمام این، تنها روزها این فضا مورد استفاده قرار می گیرد و در شبها تقریبا بالاستفاده رها می شود. حال اگر بتوان این 

تقسیم نمود، در تمام طول شبانه روز فضای بزرگ را در زمان های معین ) مخصوصا شبها( به دو یا چند فضای کوچکتر 

 (1) شکل متناسب با زمان و نیاز از این فضا استفاده الزم می شود. 

 

 
 تاثیر چیدمان بر امکان تفکیک فضا ) منبع: نگارنده( -1شکل 
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دسترسی به این  البته در این نوع طراحی باید سعی شود که اکثر قسمت ها از شرایط نور و تهویه یکسان برخوردار باشند. برای

مسئله باید سعی کرد که اتاق هایی که نیاز به تفکیک دارند از طول در مقابل جبهه بیرونی قرار گرفته و به جای استفاده از 

 ( 2) شکل  (1392،71) دربندی،  یک پنجره بزرگ از چند پنجره کوچکتر برای نورگیری فضا استفاده کرد.

 

 
 اق هایی که نیاز به تفکیک دارند در مقابل جبهه نور ) منبع: نگارنده(ارجحیت قرارگیری طولی ات  -2شکل 

 

 مبلمان  -

طراحی هدفدار مبلمان و دقت در نحوه استفاده و مشکالت موجود وسایل ضروری، می تواند به میزان زیادی در بهینه     

ه چند طریق می تواند در کاهش سطح سازی تمام فضاها، باالخص فضاهای سکونتی تاثیرگذار باشد به طور کلی مبلمان ب

مسکن و استفاده چند گانه از فضا ما را یاری دهد که نتیجه آن انعطاف پذیری واحد مسکونی با استفاده صحیح و فکر شده از 

 مبلمان است.

 

 امکان تحرک آسان در فضا

ف امکان تحرک آسان آن وجود شاید ساده ترین راه برای استفاده چند منظوره از مبلمان این باشد که در زمان مصر

داشته باشد. این امکان که با گذاشتن چند چرخ ساده در زیر پایه های اثاثه محقق می گردد، عالوه بر اینکه به مصرف کننده 

اجازه می دهد به سادگی هر ترکیب جدیدی را با عناصر معین و تنها با جابجا کردن آنها بدست آورد امکان تمیز کردن آسان 

عالوه بر این سبکی، مبلمان نیز می تواند امکان جابجایی راحت و یا ایجاد ترکیبات  لمان و ... را نیز ایجاد می نماید.زیر مب

دلخواه را ممکن سازد. برای سبکی مبلمان دو عامل در طراحی آن باید مدنظر قرار گیرد، ابتدا استفاده از مصالح کم وزن و با 

مان تا حد ممکن. همانگونه که مشخص است سیستم به صورت پازلهایی از مصالح دوام و سپس کوچک کردن اجزای مبل

 (4و  3) شکل  سبک در نظر گرفته شده که به سادگی و به هر شکلی می توانند روی زمین و یا روی هم قرار گیرند.
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    7طراحی مبلمان با قابلیت ترکیب شدن -3شکل 

 

 
 8ک آسان در فضااستفاده از چرخ به عنوان تحر  -4شکل 

 

 تغییر شکل و عملکرد مبلمان

در این سیستم طراحی مبلمان مبنی بر امکان تغییر شکل دادن مبلمان و تبدیل به عناصری چندگانه است که در واقع 

با این ترفند در خدمت فعالیت های متفاوتی قرار می گیرد. در این مبلمان تمهیداتی پیش بینی می گردد که امکان جمع 

یا باز شدن را به آن می دهد و اساس کار نیز بر مبنای همین جمع و باز شدن است زیرا در حالت بسته کمترین سطح را شدن 

 به خود اختصاص می دهند.

 این نوع اثاثیه به چند صورت تولید می شوند:

 اول: در هنگام جمع بودن کامال از فضا حذف شده و وجودشان احساس نمی شود.

 ع شدن حداقل حجم مسکن را داشته اما نیاز به نگهداری در مکانی مناسب دارند.دوم: در هنگام جم

 سوم: در دو حالت جمع و بازداری کاربری تعریف شده هستند.

 

معموال این نوع از مبلمان در هنگام جمع شدن هیچ کاربری ندارند و عالوه بر این برای جمع شدن و باز شدن به نوع اول: 

نمایند. نمونه این نوع طراحی مبلمان را می توان در تمام فضاهای سکونتی استفاده کرد. عناصری که از عنصری دیگر تکیه می 

                                           
ashoebox.com 2/26/2014http://www.livingin7 
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دیوارها بیرون می آیند و سپس به جای خود باز می گردند. صفحاتی که از بین کابینت های آشپزخانه خارج شده و پس از 

نوع به حساب می آیند. نمونه های زیر شاهدی بر این ادعا  مصرف به شکل اولیه خود در می آیند و ... همه و همه از این

هستند. تمام این عناصر در هنگام استفاده باز شده و پس از مصرف به سادگی به جای خود بازگشته و سطحی را از فضا اشغال 

ابجایی آنها می نمی نمایند. مهمترین مشکل این نوع مبلمان ثابت بودن این عناصر متحرک در مکان خود و عدم امکان ج

 ( 5)شکل باشد. 

 

این دسته از مبلمانها به گونه ای طراحی می شوند که وقتی کامال باز می شوند به شکل کامل درآمده و وظیفه خود نوع دوم: 

د را انجام می دهند و در هنگام جمع شدن کاری را به عهده نمی گیرند. البته این عناصر در هنگام باز و بسته شدن از سازه خو

استفاده می کنند و خودایستایی شان را تامین می نمایند به همین علت در تمام نقاط فضا قابل استفاده هستند. از نمونه های 

این نوع طراحی امروزه نیز در خانه های ما به وفور یافت می شود، صندلی های تاشو یا میز های تاشو و میز های فرورونده در 

وعند. مشکل اصلی این نوع اثاثیه این است که در حالت جمع شدن معموال شکل زیبایی نداشته و نیاز هم، میز اطو و ... از این ن

به مکانی برای نگهداری دارند. البته حجم زیاد ایجاد شده توسط آنها ده ها برابر از فرم کامل آنها کوچکتر بوده و به همین 

 (6) شکل علت نگهداری آنها نیاز به فضای بزرگی ندارد.

 

  
 9قابلیت جمع شدن و باز شدن بخش هایی از کانتر آشپزخانه  -5شکل 

 

   

    
 نمایش مبلمان منعطف با قابلیت باز و بسته شدن  -6شکل
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این نوع از مبلمان به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که چه در شرایط جمع و چه در شرایط باز بودن نوع سوم: 

ند. به عنوان مثال یک مبل به گونه ای ساخته شود که بعد از باز شدن به تخت تبدیل شده، یا کاربردی مناسب را به عهده گیر

در بوفه یا کمد بعد از باز شدن به میز تحریر تبدیل گردد. همانگونه که مشخص است این عناصر در تمام حاالت وظیفه ای 

تی دو چندان دارد زیرا باید در هر حالت وظیفه خود را در تعریف شده را بر عهده می گیرند. طراحی این نوع مبلمان نیاز به دق

حد مطلوب به انجام رسانند و راحتی مصرف کننده را تا حد زیادی تامین نمایند. این نوع تفکر در تمام فضاهای مسکن قابل 

 (7) شکل  استفاده است.

 

  
 10را دارا باشد.تخت اتاق در موقع جمع شدن امکان استفاده به عنوان میز کار   -7شکل 

 

 نتیجه گیریبحث و 
شاید در ابتدا هزینه تولید و طراحی این نوع مبلمان زیاد به نظر برسد اما با تولید آنها به سیستم صنعتی می توان به 

میزان زیاد از هزینه های تولید کاست و از طرف دیگر مقایسه ساده قیمت هر کدام از این وسایل و قیمت سطحی از مسکن که 

ا در حالت معمول به خود اختصاص می دهند نشان می دهد که حتی صرف هزینه هایی نسبتا باال برای خرید این نوع آنه

مین جا ختم نمی شود و تنها طراحی همبلمان در کوتاه مدت نیز به نفع ساکنین و خریداران مسکن خواهد بود. اما این کار به 

تواند در کاهش سطح مورد نیاز مسکن موثر باشد بلکه استفاده از ظرفیت های و استفاده از مبلمان چند منظوره نیست که می 

آنچه مسلم است استفاده از انعطاف پذیری در طراحی خانه  خالی مبلمان موجود نیز به میزان زیادی در این روند موثر است.

خگویی به نیازهای متعدد و مختلف های کوچک و مسکن حداقل، امکان استفاده بهینه از فضا را فراهم آورده و امکان پاس

ساکنان را در فضاهای محدود به وجود می آورد. آنچه حاصل می آید خانه های حداقلی است که عالوه بر کاستن از هزینه ها، 

صرفه جویی در مصالح و کاهش قیمت کل خانه، فضاهای مطلوب، متناسب و بهینه ای در اختیار افراد استفاده کننده قرار داده 

تالش کردیم که با هم  مقالهاز اثرات نامطلوب کاهش مساحت و عدم تامین نیازهای فضایی ساکنان می کاهد. در این و 

پوشانی رفتاری در فضایی ثابت از پتانسیل های فضا حداکثر استفاده بشود، بدون آنکه به سالمت فعل و فاعل خدشه ای وارد 

 گردد.

 

 منابع
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 ادی

 1381وزارت مسکن و شهرسازی، خانه ایرانی،ب زاده، بهمن، 

 الک

 ، قیومی بیدهندی، مهرداد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.معماری و راز جاودانگی،1367ساندر، کریستفر، 

  تی

 ، طبیبیان، منوچهر، دانشگاه تهرانبعد پنهانهال، ادوارد، 

 درب

 ، دانشگاه تهران1392ناسی ارشد، پایان نامه کارشمعماری داخلی مسکن انعطاف پذیر در مقیاس کوچک، ندی، مریم، 

 راپا

 1384ترجمه دکتر فرح حبیب، انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری، معنی محیط ساخته شده، پورت، اموس، 

 شو

 ، یار محمدی، محمود امیر، تهران. مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی، 1381لتز، کریستین،

 13، هنرهای زیبا، شماره انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایرانالگویی برای تحلیل ، 1382فر، علیرضا،عینی. 

 رغ

 1390پایان نامه دکتری، مفهوم انعطاف پذیری در معماری و رویکردهای آن، خوانساری، مریم، الوی 

 Fr

iedman,, Avi. “The Adaptable House: Designing Homes for Change”. New York: McGraw-

Hill Publishing, 2002 

 Fr

iedman,, Avi, Canadian Architect & Affordable Homs, 2007 

 R

apoport,A, The Meaning Of The Build Enviroment, Tucson,University of Arizon Press, 

1990 
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Academy, 2003 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

