
          
 

 
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي                                                                                         

 
 

   1399، تابستان 23زدهم، شماره یس ، دورهمهندسی ساختمان و علوم مسکن

 علمی فصلنامه                                                     

  behs.bhrc.ac.irمهندسی ساختمان و علوم مسکن 
 

 
سنجی کاربرد ساخت آزاد در مسکن انبوه براساس تمایالت ساکنان امکان  

)العه موردي مسکن مهر تالشگران گرگان(مط   

 *2، لیال میرسعیدي1سعیده یازرلو 

 ایران اسالمی، گنبدکاووس، آزاد واحد گنبدکاووس، دانشگاه معماري،وخته کارشناسی ارشد معماري، گروه آم دانش. 1
 ایران اسالمی، گنبدکاووس، آزاد واحد گنبدکاووس، دانشگاه معماري،ه واستادیار، گر. 2

   mirsaeedi@gonbadiau.ac.ir  پست الکترونیکی ،49791-15775 کاووس، صندوق پستیگنبد *

   چکیده
هاي مختلف دوره درن نیاز ساکنا تغییرمسکن عمومی باید بتواند پاسخگوي د. کنو اقلیمی هر منطقه تبعیت میسکونت همواره از شرایط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی  مسکن و

سازد. یکسان این موضوع را ممکن می به شکل هاي مسکونی انبوهساخت آزاد در طراحی مجموعهفضاها را متناسب با نیازها تغییر داد.  توانبا کمک ساخت آزاد می زندگی باشد.
 صرفه اقتصادي نیز ایجاد ،همچنین .شود فراهمو قابلیت استفاده براي مدت زمان بیشتري  بدشود عمر ساختمان افزایش یاهاي مسکونی باعث میدر مجموعه کاربرد این روش

ساخت آزاد در طراحی مسکن روش استفاده از  رسی امکانبر ،هدف از این تحقیقخواهد داشت. کمتر هاي ساختمانی مشکالت زیست محیطی را با ایجاد نخالهدر مقابل  وشود  می
 روشاز  ،که در آنتحلیلی است  -این تحقیق به روش توصیفی است.خود  مسکونی ن و همچنین میزان تمایل آنها به تغییر در واحدهايرضایت ساکنا بررسی میزانبا  انبوه

(مسکن مهر  مسکن مهر شهر گرگانهاي  نمونه موردي پژوهش یکی از سایت استفاده شده است.نامه  پرسشاز ابزار روش میدانی با استفاده و  آوري اطالعات براي جمع اي کتابخانه
پزخانه تمایل به افزایش ابعاد فضاها (آشدهد  نشان می دست آمده تفکیک فضاها پرسش شد و نتایج به ادغام و جایی، هجاب نامه تمایل به تغییر ابعاد، در پرسش .تالشگران) بوده است

با بررسی و تجزیه و تحلیل  هاي بهداشتی) وجود دارد. جایی برخی از فضاها (سرویس و جابه هاي بهداشتی) تفکیک و ادغام برخی از فضاها (نشیمن و پذیرایی و سرویس و بالکن)،
راهکارهایی براي  ،همچنین .اند ارایه شدهو چیدمان فضایی  يابعاد تغییراتدو بخش  درراهکارهایی براي طراحان پیشنهاد شده است. این راهکارها  ،دست آمده هاطالعات ب

و ساخت کارگیري آنها در طراحی  با به و است هاي مختلف پالن در بخش هاي متحرك پذیر و پارتیشن ستفاده از دیوارهاي داخلی انعطافکه شامل اسازندگان پیشنهاد گردید 
 ن را افزایش داد.یت زندگی ساکناتوان رضایت و کیفهاي مسکونی عمومی میمجتمع

  واژگان کلید
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Abstract  
Housing and public utilities always obey the economic, social, cultural and climatic conditions of each region. Public housing should be able to easily 
answer the change of residents’ needs in different periods of life. With the help of open Building, spaces can be adapted to meet the required needs. 
Open Building makes this possible in designing the same mass residential complexes. Open building will increase the life span of the building in 
residential complexes and will make it more usable for a longer period of time, as well as creating economical costs, and will not lead to 
environmental degradation by building waste. The aim of this research is to use the method of open building mass housing in design and to assess the 
residents' satisfaction, as well as their inclination to change in their units. This research is a descriptive- analytical method in which uses a library 
method for collecting information and a field method by using a questionnaire tool which was used by a number of residents of Mehr housing 
complexes in Gorgan. In the questionnaire, the tendency to change dimensions, displacement, integration and separation of spaces was questioned and 
the results showed that the desire to increase the dimensions of the spaces (kitchen and balcony), the separation and integration of some spaces (living 
and dining, and toilets) and displacement of some spaces (toilets). By reviewing and analyzing the obtained information, solutions for designers are 
suggested. These solutions are presented in two dimensions of dimensional change and spatial arrangement. Also, solutions have been proposed for 
the builders that include the use of flexible interior walls and moving partitions in different parts of the plan. By using them in the design and 
construction of residential complexes, residents can become more satisfied and their quality of life will be increased. 
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 قدمه م -1

طراحی و  ثر برؤترین عوامل ماز مهم کنندگان از فضا به عنوان استفادهمردم 
موفقیت یک اثر معماري به این موضوع وابسته است که تا  .هستند معماري

همان طور که مردم در ظاهر،  چه اندازه آسایش و رضایت را فراهم کرده است.
ها، باورها و  تها، عاد خواسته، نیازها، تفاوت دارندهم  و جنسیت بانژاد 
 .استوت گی آنان نیز با یکدیگر متفاهاي زند شیوه

مسکن همواره از شرایط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی هر 
 وجوه نیازهاي سکونتی ماهیت، میزان کمبود و  ند.کمنطقه تبعیت می

ست. بدیهی است آمدي قشرهاي اجتماعی متفاوت اهاي در حسب گروهبر 
با . [1] کندهاي متفاوتی را طلب می حل ود راههاي خهریک به تبع ویژگی

 ،. در واقعدادتغییر ها متناسب با نیازرا فضاي واحد  توانمی ساخت آزاد مکک
باربر ی غیردهد که دیوارهاي جداکننده داخل ین اجازه را میساخت آزاد ا

باشند و بدون تخریب و بنایی بتوان جایی را داشته  باشند و قابلیت جابه
هاي انجام پژوهش خود تغییر داد. در بسیاري از اسب با نیازها را متنواحد

در  شده است و شده در زمینه مسکن بیشتر به مقوله معماري آن پرداخته
هاي ابعادي بوده و توجه خاصی به معماري داخلی و جستجوي هماهنگی
وري از واحدهاي  اخلی و چگونگی داشتن بهترین بهرهکیفیت فضاهاي د

ی واحدهاي ، طراحانسان. با توجه به نیازهاي متغیر مسکونی نشده است
ن به بهترین اهاي ساکنه اي باشد که در هر زمان به نیازمسکونی باید به گون

 .[2] کننده تغییر کند اساس نیاز مصرف ل پاسخ دهد و همچنین بتواند برشک
ییرات ایجاد شده این پژوهش به دنبال آن است که بعد از بررسی علل تغ

 هیارا دهاییرایی، پیشنهاحل اج ن انبوه، به عنوان یک راههاي مسکدر واحد
هاي گی و نیازتناسب با خصوصیات فرهن سازي در جهت تا انبوه دهد

 مزایاي مرتبط با ،و در عین حال به کار گرفته شودخانوارهاي ساکن در آن 
قابلیت انطباق وتبدیل با سالیق  ،داشته باشد و در نهایتسازي وجود  انبوه

  دست آید.به گوناگون ساکنان آینده منازل انبوه 
ساخت است که از توجیهات  سازي مسکن در واقع الگویی از انبوه
، زمان سه حوزه کیفیت بایدو  است، فنی و مدیریتی باالیی برخوردار اقتصادي

از سوي  واست داراي نقاط ضعف  یک سواین الگو از  و هزینه را بهینه کند.
کارایی و اثربخشی آن نحوه اجرا و اعمال آن نیز از مواردي است که در  ،دیگر

فضاي کامال مشخص  فضاي معماري. [3] خواهد آورد به بارنتایج متفاوتی را 
و همواره در حال  ندهاي زندگی ثابت نیستاما نیازها، انتظارات و شیوه ،است
ابعاد و اندازه فضاها کاهش یا افزایش  در مواردي الزم است .ندهست تغییر

آمدي عملکردي ناکار. [4] دنا ارتباط برقرار کنسایر فضاه د باند تا بتواننیاب
فضاها در طول زمان براي رفع نیازهاي ساکنان منجر به تخریب زود هنگام 

گردد که خود هاي ساختمانی میو به وجود آمدن انبوهی از نخاله ساختمان
 . [5] شودیکی از مشکالت زیست محیطی محسوب می

ند که قادر به پاسخگویی ی هستآنهای هابهترین ساختمان ،به طور کلی
هاي مختلف زندگی در طول زمان هستند. ها و سبککاربريها، ظرفیت

کند تا از اثبات چگونگی طراحی ساختمان را بیان میساخت آزاد در واقع 
 از منافع اجتماعی بلندمدت و ترجیحات فردي حمایت شود. جلوگیري شود و

هاي جهت ارایه ایده، اصطالحی اساس گفته جان هابر اکن، ساخت آزاد بر
 . [6] متغیر براي افراد مختلف استگوناگون، به منظور ایجاد محیطی 

ی از جمله عوامل فیزیکی، اقتصادي، آزاد عوامل مختلفدر ساخت 
در این تواند مورد مطالعه قرارگیرد. میغیره  انسانی و -تکنولوژیکی، فرهنگی

هاي خواهد شد که خود نیازی عادي بررسپژوهش سازماندهی فضایی و اب
ایه راهکارهایی براي طراحان این پژوهش ارگیرد. هدف دربرمی ن راساکنا

ساخت آزاد  توان نتیجه گرفت کهمی ،. بنابرایناستواحدهاي مسکونی انبوه 
ن طرف ساختن نیازهاي ساکناتواند عالوه بر برهاي مسکونی میدر مجموعه

عمر افزایش سبب و  هددقرار نظر ا مدهاي آینده رموجود، نیازهاي نسل
 مین نماید.أتن را رضایتمندي ساکنا ،در نهایت شود وساختمان 

 ضرورت و اهمیت موضوع  -2
اقلیمی،  محیطی وهاي جدید، تغییرات تکنولوژيناپذیر ثیرات اجتنابأت

در مسکن کامال  غیره ، تغییر ساختارهاي فرهنگی ودگرگونی روابط اجتماعی
ها وسیع دامنه این تغییرات و دگرگونی ،اقعولی در بعضی مو مشهود است

زیرا در غیر  ،اعتنا بماند تغییرات بیتواند نسبت به این و جامعه نمی شود می
. از طرف دیگر، روند تغییرات ن خود نخواهد بوداجوابگوي مخاطب این صورت
گی و ها براي هماهن جامعه آن چنان سریع است که خانه ها در و دگرگونی

همراهی با این تحوالت و نیازهاي جدید ملزم به تغییرات متناوب و دایمی 
 .[7] هستند

 االت پژوهش ؤس -3
چه راهکارهایی در طراحی واحدهاي مسکونی انبوه وجود دارد که با به کار  -

ن به نیازهاي ه بر افزایش سطح کیفی زندگی ساکناعالوتوان ، میهابردن آن
 وجه کرد؟تهاي آینده نیز  نسل

ن نی انبوه یکسان، به نیازهاي ساکناهاي مسکوتوان در واحدونه میچگ -
 مختلف پاسخ گفت؟ 

هاي طراحان و سازندگان در ساخت واحد توان برايچه راهکارهایی را می -
 مسکونی انبوه یکسان ارایه داد؟

 روش تحقیق  -4
-صیفیصورت تو هروش، ب از نظراین پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و 

شیوه  از دو ،آوري اطالعات مورد نیاز است. براي جمعانجام شده تحلیلی 
گردآوري اطالعات در بخش  استفاده شده است. اي و میدانی کتابخانه
با استفاده از  ،و در بخش میدانی غیره،ها، مقاالت و کتاب به کمکاي  کتابخانه

استنتاج  ها ول دادهانجام شده و سپس به تحلیمحقق ساخته نامه  ابزار پرسش
نظران نامه در اختیار صاحب براي بررسی روایی پرسش .شده است آن پرداخته

 ،سپس .قرار گرفت معماري تادانمرتبط با موضوع تحقیق از جمله اس
آلفاي  از روشپایایی اعمال گردید. نامه  پرسش در  دریافت شده هايپیشنهاد
گیري  اندازهدست آمده براي  به ضریبمقدار  گیري شد که  زهانداکرونباخ 

 ي پایایی باشد که نشان دهنده می 741/0 نامه دراین پژوهش پایایی پرسش
 نسبتا خوب است.

 گرگانن مسکن مهر شهر ااي از ساکنجامعه آماري تحقیق، مجموعه   
براي  واحد مسکونی است. 200که مجتمعی با  باشدمی (مجتمع تالشگران)

 270 کوکران تعداد نمونه انتخابی در این تحقیق  لتعیین حجم نمونه با فرمو
گیري به شکل  . نمونهنامه توزیع گردید پرسش 300به دست آمد که  نمونه

   انجام شد.تصادفی از ساکنان مجتمع که مایل به پاسخگویی بودند 
ها به روش توصیفی و جهت بررسی فرضیه، تجزیه و تحلیل داده

ها وش تجزیه و تحلیل توصیفی، ابتدا دادهاستنباطی انجام شده است. در ر
ها مورد بررسی قرار گرفته است. در شده و توزیع گویه SPSSوارد نرم افزار 
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اي استفاده  تک نمونه Tتحلیل استنباطی، از آزمون آماري  روش تجزیه و

 شده است. 

 بر تحقیقات انجام شده مروري  -5
نقاط دنیا از جمله  اقصی با این موضوع در بسیاري مرتبط تحقیقات

 2010در سال وانگ . انجام شده است غیره کنگ، انگلستان، اسکاتلند و هنگ
ثر بر اجراي ساخت آزاد در طراحی مسکن انبوه ؤکنگ عوامل م در شهر هنگ

درصد  50، طبق این مطالعات .شهر را مورد بررسی قرار داده استاین 
در مطالعاتی دیگر  .[8] کنندکنگ در مسکن عمومی زندگی می جمعیت هنگ

چهل سال گذشته فضاهاي مسکونی در  1997سال در  سولیوان و چنتوسط 
رار گرفته است که طبق کنگ مورد بررسی ق هاي مسکونی هنگدر آپارتمان
نیازهاي  گویی بهی را در واحدهاي خود جهت پاسخها تغییراتآن، خانواده

ها در ارتمانالعه بر روي آپبا بررسی و مط .[9] اندانجام دادهفضایی خود 
 ی ونرنکیستوسط  ییآسیا هايکشورهاي در حال توسعه از جمله کشور

یجه به دست آمده است که در این کشورها این نت 2009در سال  همکاران
نیاز به مسکن در مناطق شهري را افزایش داده  ،افزایش چشمگیر جمعیت

با تغییر  ود ان شدهونی با طول عمر مفیدي طراحی نهاي مسکواحد است.
هر  ،اساساین  کند، برتغییر میها نیز ، نیازهاي آنانین واحدهاي آپارتمساکنا

نیازهاي کاربر  با توجه بهابعاد فضایی را  واحد باید امکان تغییر عملکرد و
 .[10] داشته باشد

 سازي مسکن در مالزي توسطها براي سفارشیبررسی عوامل و پتانسیل 
لعاتی است که در زمینه یکی دیگر از مطا 2010در سال  همکاران نصیر و

دهد که نارضایتی خریداران نشان می این تحقیق .انجام شده استساخت آزاد 
   .[11] موجود همچنان ادامه دارد هاي خانهاز 

اگر چه  .ساخت آزاد انجام شده است خصوص در ایران هم تحقیقاتی در 
اما تاکنون  ،ل شدههاي متنوع اعماوفقیتا نام ساخت آزاد با ماین رویکرد ب

  هاي ساختمانی به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است.براي پروژه
هاي انجام شده پیرامون ساخت آزاد در برخی از پژوهش 1در جدول 

 هاي اخیر آمده است.سال
 

  هاي اخیربرخی مطالعات انجام شده پیرامون ساخت آزاد در سال 1جدول 
Table 1 Some studies on open building  

 هااي از یافته خالصه عنوان پژوهش
طراحی 
پذیر در  انعطاف

 هاي مسکونیخانه
[2] 

 ن را دارا باشد ویی به نیازهاي ساکناتوانایی پاسخگو -
 کننده تغییر کند. همچنین بتواند براساس نیاز مصرف

ت ف باتوجه به نیاز متفاومطالعه در سطوح مختل -
کنندگان از این فضاها در جهت ارایه طرح، پالن و  استفاده

به راهکارهایی جهت طراحی  همسو با نیاز کاربر و رسیدن
 پذیر انعطاف

مسکن، پایداري و 
الگوهاي 

 [5] پذیري انعطاف

توجه به نیازهاي نسل آینده در عین برطرف کردن نیازهاي  -
 فعلی مسکن

 پذیري، تنوعتغییرپذیري و پذیري،  ایجاد سه فرایند تطبیق -
 پذیري از طریق انعطاف

ها از اي کارآمد براي پایداري ساختمان دستیابی به نتیجه -
 عملکردي در طول زمان -بعد کالبدي

سازه چالشی براي 
معماري 
 [12] پذیر انعطاف

ها با اي رایج و رابطه آنهاي مختلف سازهتحلیل سیستم -
 معایب آنهاپذیري و بیان مزایا و  انعطاف

 

اي   هاي نوین سازهاي از سیستمتحلیل نمونه بررسی و -
فی آن به عنوان مانند کوبیاکس از منظر رویکرد فوق و معر

 پذیر اي براي فضاهاي انعطاف راهکار جدید سازه
رویکرد مدوالر و 

ساختگی در  پیش
مسکن 
 [1] پذیر انعطاف

ر ی دساختگ ی استفاده از سیستم مدوالر و پیشبررس -
آشنایی با تعاریف  پذیر و همچنین مسکن انعطاف

 و سازگاريپذیري  انعطاف
ها و پذیري در مسکن از طریق روش بیان مزایاي انعطاف -

أ هاي کارکردي در رده ساخت و تولید با منشتکنولوژي
 ساختگی و مدوالر پیش

هایی جهت راهکار
ه از استفاده بهین

فضاي مسکن با 
رویکرد 
ي در پذیر انعطاف

 معماري داخلی
[13] 

پذیري  کارگیري رویکرد انعطاف یی جهت بهارایه راهکارها -
 منظور استفاده بهینه از فضاه داخلی ب در معماري

هاي طراحی روش
مسکن 
 [14] پذیر انعطاف

دیل آن به پذیر و تب هاي روش انعطافبررسی محدودیت -
 هاي خالق یک فرصت و تولید گزینه

در این پژوهش به عنوان العات ارایه شده استفاده از اط -
تر در این زمینه و در اي براي تحقیقات بیش پیش زمینه

 هایی در مورد مسکن امروز کشور ارایه توصیه ،نهایت
اصول ساخت آزاد 

هاي  مجموعه
مسکونی به منظور 

کاربرد در 
هاي  پروژه
 [15] سازي انبوه

رایی ساخت هاي کاربردي اجمطالعه مبانی نظري و شیوه -
هاي کاربرد آن در ایران و ارایه چند توصیه آزاد، پتانسیل

 طراحی

نامه  پایان
ارشد با  کارشناسی

موضوع طراحی 
مجتمع مسکونی 

نده در حاشیه زای
رود اصفهان با 

رویکرد 
 پذیري انعطاف

[16] 

ارتباط آن با  ایرانی و پذیري، شیوه زندگی شناخت انعطاف -
تمرکز  با هاي ایرانی امروزيخانه طراحی ،طراحی خانه سپس

 پذیري الگوي انعطاف بر
کنندگان  استفاده ارتقاي کیفی محیط خانه با توجه به نیاز -

 پذیري از طریق انعطاف

الگویی براي 
تحلیل 
پذیري در  انعطاف

مسکن سنتی 
 [17] ایران

ین روشی بررسی مفاهیم طراحی مسکن سنتی ایران، تدو -
ثر در ؤپذیري و تدوین معیارهاي م عطافبراي مطالعه نظري ان

 آن
 پذیري، تنوع: شامل ،پذیري بررسی عوامل انعطاف -

و خرد، میانی در سه سطح  ،پذیري و تغییرپذیري تطبیق
 ول و ضوابط طراحی واحدها و، در جهت تدوین اصکالن

 هاي جدید مجموعه
Reflections on 
the history and 
future of the 
open building 
network [18] 
 

 طراحی هايروش باز و ساختمان اهداف بررسی -
 باز ساختمان آینده و اروپا و آسیا در باز ساختمان مطالعه -

Open building: 
an approach to 
sustainable 
architecture 
[19] 
 

 بررسی رابطه ساخت آزاد و معماري پایدار -
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Open building 
manufacturing: 
core concepts 
and industrial 
requirements 
[20] 
 

 داهاي ساخت آزبررسی تمام زمینه -

An open 
building 
strategy for 
achieving 
dwelling unit 
autonomy in 
multi-unit 
housing [21] 
 

 هایی براي استفاده از ساختمان ساخت آزادارایه روش -

Developments 
in the 
residential 
open building: 
analysis and 
reflections on 
two seminal 
case studies 
[22] 

 مطالعات و ساخت آزاد ساختمان اصلی عناصر مطالعه -
 موردي پیرامون آن

Factors 
affecting open 
building 
implementation 
in high density 
mass 
construction 
design in  
Hong Kong [8] 

 ساخت آزاد در از استفاده رايب ارایه راهکارهایی -
 بلند هاي ساختمان

 
  ییرات فضاییغثر برتؤعوامل م -6

توجه به نیازهایشان تمایل به ایجاد تغییراتی در واحدهاي  بسیاري از افراد با
 2 که هر یک از این تغییرات فضایی دالیلی دارد که در جدول دارندخود 

ت فضایی براي درك بهتر این بر تغییرا ثرؤاي از توضیحات عوامل مخالصه
 ه شده است.یموضوع ارا

 
 ثر بر تغییرات فضاییؤتوضیحات عوامل م 2جدول 

Table 2 Description of factors affecting spatial variations 
 توضیحات ثر بر تغییرات فضاییؤعوامل م

 فنی:  -عوامل اقتصادي
 جویی در مصرف انرژي صرفه -
 وارتغییرات اقتصادي خان -

در فصل سرما و گرما براي ایجاد آسایش 
. در استحرارتی نیاز به فضاي مناسب 

بعضی از موارد با ایجاد تغییر در ابعاد 
توان در مصرف انرژي فضاي زندگی می

جویی کرد. با توجه به تغییرات  صرفه
نیاز به خرید کاالهاي  اقتصادي خانوار و

بیشتر از جمله کاالهاي آشپزخانه، این 
 نیاز به فضاي بزرگتري دارد. بخش

 اجتماعی: -عوامل فرهنگی
 شیوه زندگی -
 خانوار بعد تغییر -
 تغییر ساختار خانوار -

و شیوه زندگی متفاوت افراد  عادات، نیازها
شود. از سبب تفاوت در فضاي زندگی می

ا ایرانیان برگزاري باز در فرهنگ مدیر
در بعضی  به فضاي مناسب ومراسمات نیاز 

ارد نیاز به فضایی براي تفکیک جنسیتی مو
ها دارد. بعضی از فرزندان بعد از مهمان

دهند به همراه والدین ازدواج ترجیح می
خود زندگی کنند که گاهی با اضافه کردن 

توانند واحد مجاور می اتاق و یا ادغام دو
 ،پاسخگوي این نیاز خود شوند. همچنین

ها به دلیل در بعضی موارد خانواده
 نداشتن فضاي کافی، دوپرجمعیت بودن و 

 تاکنند  میواحد مجاور خود را با هم ادغام 
 فضاي بیشتري را در اختیار داشته باشند.

 :عوامل کالبدي فضایی
 هاجداسازي اتاق -
 هااتاقاتصال  -
 جایی فضایی جابه -
 هاتغییر ابعاد اتاق -

(صاحب  تغییر در تعداد اعضاي خانوار
به فضاي و نیاز  ازدواج ) فرزند شدن یا

بزرگتر سبب اضافه کردن اتاق و یا اتصال 
گردد. در آنها جهت ایجاد فضاي بزرگتر می

جایی فضایی به عنوان  مواردي نیز جابه
ها با نشیمن و پذیرایی جایی اتاق مثال جابه

 گیرد.صورت می
 

اد به فضاهاي ها، نیاز افر تغییر الگوي زندگی و ساختار خانواده امروزه با   
خصوص در کالن  ه سازي مسکن ب نی است. انبوهمسکونی در حال دگرگو

ن آن، زهاي عملکردي، روحی و روانی ساکنادلیل عدم توجه به نیاه شهرها ب
بر  ه جبران آن بسیار پرهزینه و زمانک شده است سبب ایجاد مشکالت دیگر

باعث ایجاد تغییرات عوامل مختلفی وجود دارد که  ،در واقع. [5]خواهد بود 
شوند. به واحدهاي مسکونی انبوه می به خصوصفضایی در واحدهاي مسکونی 

خانه است. گیري  اصلی شکلپژوهشگران، فرهنگ عامل  اعتقاد بسیاري از
هاي سنتی ایران نیز ریشه در فرهنگ تردید معماري شگرف خانه بی ،بنابراین

هاي فرهنگی ایرانی و ارزش نمادها واي که  گونه . بهنی ایران اسالمی ما داردغ
یري عناصر کالبدي گ توان در شکلباورها و اعتقادات اسالمی را به خوبی می

احداث یک خانه  .[23] روابط فضایی مشاهده کردتزیینات چیدمان و 
ثیر فرهنگی است أاي فرهنگی است، شکل و سازمان فضایی خانه تحت ت پدیده

توان با حلی است که می ساخت آزاد راه ،هدر نتیج ق دارد.که به آن تعل
 کارگیري آن در طراحی واحدهاي مسکونی انبوه  به تمامی این مسایل و به

 ها پاسخ داد.نیاز

 مجتمع مسکن مهر تالشگران گرگان معرفی -7
دار کردن افراد  است که توسط دولت نهم براي خانه مسکن مهر طرحی

کارهاي مناسب یه راهارا ه منظورت. بخانه اجرا گردیده اسدرآمد و فاقد  کم
هاي مسکونی عمومی براي طراحان، ابتدا نیاز طراحی ساخت آزاد در مجتمع

هاي سایت از میان مجتمع ،به همین دلیل وجود دارد.به مطالعات میدانی 
واحدي مجتمع تالشگران براي این پژوهش  200سعدآباد گرگان، پروژه 

ن در واحدها صورت مالی که توسط ساکناتغییرات احت ،پسانتخاب شده و س
از طریق  ،اند ولی اجرایی نبوده مایل به ایجاد این تغییرات داشتهگرفته و یا ت

با استفاده  ،آوري و مورد مطالعه قرار گرفته است.. در نهایت نامه جمع پرسش
 وهاي جداکننده سیستم اي در ایران و امکانات سازه از مطالعات انجام شده و

د نه خواهیکارهاي مناسب براي طراحان اراراهغیره،  هاي متحرك و شنپارتی
 شد. 

واحد، شامل  200بلوك ساختمانی و  10این مجتمع داراي 
هاي این ساختماندارد. واحد  4طبقه است که هر طبقه  5هاي  ساختمان
ها داراي آسانسور نفربر خوابه بوده و تمامی بلوكمتر و دو 80 به متراژمجتمع 

ها واحد از این ساختمان 80 سال است. 3ها کمتر از ند. عمر این مجتمعهست
، 1 شکلند. در هستواحد دیگر داراي سازه بتنی  120سازه فلزي و داراي 
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، پالن تیپ واحدها نشان داده 2شکلنمایی از مجتمع تالشگران گرگان و در 

 شده است.
شکل  ها همدر طراحی واحدها تنوع فضایی وجود نداشته و همه واحد

ر ساختار فضایی این واحدها ایجاد تغییر د ،اند. همچنین ساخته شده
فلز سنگین  دیوارهاي داخلی بیشتر از جنس بتن و ،. در واقعیستنپذیر  امکان

جایی ندارند. هنگام طراحی اولیه باید احتمال تغییر در  امکان جابه بوده و
 و شود تا واحدها ظرفیت پذیرش هها درنظرگرفتها و تغییر در تعداد اتاقاندازه
ن آینده را دارا باشند. در ساخت نیازهاي ساکنان کنونی و همچنین ساکنارفع 
و دیوارهاي مشترك بین  هستندتمام دیوارهاي ساختمانی جدا از هم  ،آزاد

درصورت  جا یا حذف و هشوند که بتوان آنها را جابفضاها طوري ساخته می
شده است. ها به این موضوع توجه ندر این مجتمعنصب کرد که  دوبارهنیاز، 

، باعث افزایش عمر ند عالوه بر توجه به نیازهاي ساکناساخت آزاطراحی 
 گردد.هزینه می زمان و جویی در صرفه وساختمان 

 شده هنشان دادتالشگران مسکونی مشخصات مجتمع  ،3در جدول  
از نوع قاب ساختمانی بتن سیستم صنعتی و  ،آن دررفته  کار هاست. نوع سازه ب

 .استاي  ساخته پیچ و مهره یشدیوار برشی و سازه فلزي پ مسلح با
 

  [24] تالشگران مسکونی مشخصات مجتمع 3جدول 
Table 3 Residential complex of Talashgaran specifications 
 

 تعداد واحد پروژه
 تعداد
 بلوك

  در تعداد واحد
 هر بلوك

 تعداد
 طبقات

دي واح200
 تالشگران

200 10 20 
طبقه  5

 +
 پارکینگ

 
 

 
Fig. 1 A picture of the residential complex of Talashgaran 

 تصویري از مجتمع مسکونی تالشگران گرگان 1 شکل
 

 
Fig. 2 Typical plans for residential complex of Talashgaran 

 گران گرگانهاي مجتمع مسکونی تالشپالن تیپ واحد 2 شکل

مساحت فضاهاي موجود در واحدهاي مسکن مهر تالشگران  ،4 در جدول   
 ه شده است.یارا
 

 مجتمع مسکونی تالشگرانمساحت فضاهاي موجود در واحدهاي  4 جدول
Table 4 The area of the spaces available in the residential complex of 
Talashgaran units  
 

(متر) ادابع فضاهاي موجود (متر) مساحت    
55/3*  90/1 آشپزخانه  92/6  

39/26  55/4*  80/5 نشیمن و پذیرایی   
نفره 2اتاق خواب   15/4 *10/3  86/12  
نفره 1اتاق خواب   35/3  *3  10 

40/1*  85/1 حمام   60/2  
10/1*  20/2 سرویس بهداشتی  42/2  

10/1*   90/1 بالکن  2 
روها)مساحت کل (بدون راه  19/63  

 ها یافته -8
ؤاالت نامه و تحلیل اطالعات از س نتایج حاصل از پرسش ،در ادامه
 طور خالصه آورده شده است: بهشناختی  جمعیت

 نفر مرد هستند. 108دهندگان زن و  نفر از پاسخ 192 -
 سال سن دارند. 40تا  30دهندگان بین  تر پاسخبیش -
 اند. نفره بوده 5تا  3هاي  گان خانوادهدهند تر پاسخبیش -
کن در واحد دهندگان اعالم کردند که تنها یک خانوار سا نفر از پاسخ 232 -

خانوار ساکن در واحدشان  2که ظهار داشتند ن نیز انفر از ساکنا 68خود و 
 هستند.

نتایج توزیع نمونه بر حسب وضعیت اشتغال سرپرست خانوار نشان داد که    
 نفر). 204( شغل آزاد هستند هاي خانوار دارايبیشتر سرپرست

نفر یک تا یک و نیم  137 ،هاي خانوار زیر یک میلیوننفر از سرپرست 137 -
 آمد دارند.نفر یک و نیم تا دو میلیون در 26میلیون و 

 هادهندگان اعالم کردند که کسی از  اقوام و دوستان با آن نفر از پاسخ 284 -
 کنند.زندگی نمی

 
  ن از فضاهاي مختلفکنارضایت سامیزان  -8-1

دهندگان از ابعاد و  پاسخ دهددست آمده نشان می هتحلیل اطالعات ب تجزیه و
 نسبتا رضایت دارند.غیره  خود و چیدمان فضایی واحد

ان نسبت به دهندگ ت از فضاي نشیمن و پذیرایی: پاسخرضایمیزان  -
 رضایت دارند.ابعاد این فضاها  ،و پذیرایی و همچنینگیري فضاي نشیمن قرار

دهندگان از محل قرارگیري، ابعاد و  هاي خواب: پاسخمیزان رضایت از اتاق -
 هاي خواب رضایت دارند.تعداد اتاق

رضایت  آندهندگان از محل قرارگیري  میزان رضایت از آشپزخانه: پاسخ -
 .استداشته و ابعاد این فضاها مورد قبول آنان 

دهندگان از محل  و حمام: پاسخسرویس بهداشتی رضایت از میزان  -
قرارگیري سرویس بهداشتی و حمام رضایت داشته و ابعاد این فضاها نیز مورد 

 باشد.قبول آنان می
گیري بالکن خرسند و دهندگان نسبت به قرار میزان رضایت از بالکن: پاسخ -

ابعاد این فضاها نسبتا مورد قبول آنان بوده و از تعداد بالکن در واحد خود 
 ضایت دارند.ر
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ین فضاها و طراحی کلی پالن: میزان رضایت از فضاي کلی، ارتباط ب -
 ها راضی هستند.گیري فضاهاي مختلف و ارتباط بین آناز قرار دهندگان پاسخ

ابعاد این فضاها مورد قبول آنان بوده و از طراحی کلی پالن واحد خود رضایت 
  دارند.

 
 غییرات فضایین به تبررسی میزان تمایل ساکنا -8-2

 

 :ن به تغییر در اندازه فضاهاي واحدبررسی میزان تمایل ساکنا
االتی درباره تمایل به تغییر در اندازه فضاهاي واحد وجود ؤنامه س در پرسش

ه یارا 5 ن از بیشترین به کمترین درصد، در جدولهاي ساکناداشت. پاسخ
 شده است.

 
 ندازه فضاهاي واحدن به تغییر در امیزان تمایل ساکنا  5 جدول

Table 5  Residents' inclination to change the size of unit spaces 
  

 درصد فراوانی فضاهاي واحد
 41 123 بالکن

 7/24 74 آشپزخانه
 3/15 46 نشیمن و پذیرایی

 3/10 31 سرویس بهداشتی و حمام
 6 18 هیچکدام

 7/2 8 هاي خواباتاق
 100 300 کل

 
تر که بیش دهدمیجایی فضاهاي واحد نشان  بررسی تمایل به جابهنتایج    

تعداد تمایل به تغییر در اندازه فضاي بالکن در واحد خود و ، دهندگان پاسخ
 هاي خواب دارند.تمایل به تغییر در اندازه اتاق آنها اندکی از

 
  :جایی فضاهاي واحد ن به جابهبررسی میزان تمایل ساکنا

فضاهاي واحد در جایی  ؤاالتی که درباره تمایل به جابهبا توجه به س
ن به ایجاد این تغییر مورد ، میزان تمایل ساکنانامه آورده شده بود پرسش

نشان  6 ، در جدولرین درصدتها از بیشترین به کمسخبررسی قرار گرفت و پا
 شد. داده 
 

 جایی فضاهاي واحد ن به جابهمیزان تمایل ساکنا  6 جدول
Table 6  Residents' inclination to displacement of unit spaces  
 

 درصد فراوانی فضاهاي واحد
 3/29 88 سرویس بهداشتی و حمام

 24 72 هیچکدام
 18 54 بالکن

 18 54 آشپزخانه
 6 18 هاي خواب اتاق

 4/7 14 نشیمن و پذیرایی
 100 300 کل

 
تر که بیش دهدمیواحد نشان  جایی فضاهاي نتایج بررسی تمایل به جابه   

 جایی فضاي سرویس بهداشتی و حمام دارند. دهندگان تمایل به جابه پاسخ
 جایی فضاهاي واحد خود نداشتند. تعدادي دیگر از ساکنان تمایلی به جابه

 

 :ن به ادغام فضاهاي واحدبررسی میزان تمایل ساکنا
فضا با دیگر فضاهاي  هر ن به ادغام، اطالع از تمایل ساکناهدف از این بخش

ادغام سرویس بهداشتی و حمام، فضاي بالکن و  :مثال براي واحد است،
ن از هاي ساکناپاسخ ،سپس .غیره خواب با یکدیگر واي هآشپزخانه، اتاق

 ده است.ارایه ش 7به کمترین درصد در جدول بیشترین 
 

 ن به ادغام فضاهاي واحدمیزان تمایل ساکنا  7 جدول
Table 7 Residents' inclination to integrate unit spaces 

 
 درصد فراوانی فضاهاي واحد

 3/32 97 سرویس بهداشتی و حمام
 3/31 94 هیچکدام

 7/15 47 بالکن
 3/15 46 نشیمن و پذیرایی

 3/4 13 آشپزخانه
 1 3 هاي خواب اتاق
 100 300 کل

 
 ر تکه بیش دهدیماحد نشان نتایج بررسی تمایل به ادغام فضاهاي و   

دهندگان تمایل به ادغام فضاي سرویس بهداشتی و حمام  و کمترین  پاسخ
تعدادي  دارند. با یکدیگرهاي خواب درصد) تمایل به ادغام اتاق1نفر، 3( آنها

 دیگر نیز تمایلی به ادغام فضاهاي واحد ندارند.
 

 :ن به تفکیک فضاهاي واحدبررسی میزان تمایل ساکنا
 براي است،ن به تفکیک فضاهاي واحد ساکنا بخش بررسی تمایلهدف از این 

، آشپزخانه و نشیمن و پذیرایی، هم نشیمن و پذیرایی ازفضاي مثال، تفکیک 
هم بودن این فضاها)، تفکیک  اتفکیک سرویس بهداشتی و حمام (در صورت ب

خواب از یکدیگر (تبدیل یک اتاق خواب بزرگ به دو اتاق خواب هاي اتاق
 8 ن از بیشترین به کمترین درصد در جدولهاي ساکنا پاسخ .غیره) و کوچک

 آمده است.
 

 ن به تفکیک فضاهاي واحدساکنامیزان تمایل  8 جدول
Table 8  Residents' inclination to separate  unit spaces 

 
 درصد فراوانی فضاهاي واحد

 7/32 98 نشیمن و پذیرایی
 29 87 هیچکدام
 3/23 70 آشپزخانه

 8 24 سرویس بهداشتی و حمام
 6 18 بالکن
 1 3 هاي خواب اتاق
 100 300 کل

 
تر که بیش دهدمیفضاهاي واحد نشان نتایج بررسی تمایل به تفکیک    

ها دهندگان تمایل به تفکیک فضاي نشیمن و پذیرایی و کمترین آن پاسخ
مایلی به تفکیک ت هاي خواب دارند. تعدادي دیگر نیزتمایل به تفکیک اتاق

 خود ندارند.فضاهاي 
تر بیش و نفره هستند 5 تا 3جمعیت  هاي کمن خانوادهتر ساکنابیش

درآمدي بین یک تا نفر) داراي شغل آزاد هستند و 204( اي خانواره سرپرست
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آن دهنده  این میزان درآمد نشان و زیر یک میلیون دارند نیم میلیون و یک و

درآمد  کن مهر) قشر کم(مس مسکونیهاي ن مجتمعتر ساکنااست که بیش
 شوند.آن  و مالکنند اند این واحدها را خریداري ک توانستهکه جامعه هستند 

ایلی از فضاي کلی، ارتباط بین فضاها و طراحی کلی پالن رضایت دارند و تم
این  ،همچنین جایی، ادغام و تفکیک فضاها ندارند. به تغییر ابعاد فضاها، جابه

 ز از پالن نسبتا خوبی برخوردار هستند.نیها واحد
 کشیده شده است، توپر هایی از پالن که با خطوطقسمت 3در شکل

جایی ندارند و دیوارهاي دهنده دیوارهاي ثابت هستند که قابلیت جابه نشان
این  ،جایی دارند. در واقعتوخالی، دیوارهاي متحرك هستند که قابلیت جابه

صرف زمان  باکه به وسیله ساکنان  دیوارهایی هستندنوع دیوارها شامل انواع 
و  ساخته هاي پیشپانل :مانند هستند،تخریب جزیی قابل تغییر کم و و هزینه 

 :مانند ستیک و غیره و نیز،پال، ساخته داخلی از مصالح گچ، چوب پیش نیمه
هاي الیافی، دي، پانلتريساندویچی ساخته  پیش نیمهربر دیوارهاي غیربا

تواند با امکان ساخت آزاد می ،در واقع غیره.هاي دیواري گچی کناف و  لپان
 ایجاد تغییرات به این موضوع کمک کند.

 

 
 
Fig. 3 Proposed changes for residents on the Brigade plan 

 ن برروي پالن تیپتغییرات پیشنهادي ساکنا 3 شکل
 

 تغییرات انجام شده عبارت است از:   
 تر کردن ابعاد بالکنبزرگ گرفتن دیوار متحرك براي بالکن به منظوردرنظر -
 تر کردن ابعاداستفاده از دیوار متحرك براي آشپزخانه به دلیل امکان بزرگ -

 این فضا
کارگیري دیوار متحرك در آشپزخانه براي جداسازي این فضا از نشیمن و  به -

 .(در صورت لزوم) پذیرایی
  یست،ن قابل اجرا نه شده توسط ساکنات خواستبرخی دیگر از تغییرا   

به منظور  (سرویس بهداشتی و حمام) جایی فضاهاي تر جابه :به عنوان مثال
تفکیک فضاي نشیمن از پذیرایی به دلیل کم بودن ابعاد ، ادغام این دو فضا

  این فضا.
هاي ایجاد تغییر در واحد ن بهساکنا تمایلیل آمده از دال دست نتایج کلی به   

 خود عبارت است از:

به عنوان  )نیمه باز(فضاي  فضااین  ازبه دلیل استفاده افزایش ابعاد بالکن  -
 غیره و ها لباسخشک کردن محل  گلخانه،

 ترن به فضاي بیشبعاد آشپزخانه به دلیل نیاز ساکناافزایش ا -
یل ایجاد فضاي تفکیک فضاي نشیمن و پذیرایی (در صورت امکان) به دل -

 غیره و ها) (تفکیک مهمان هاسب براي مهمانیمنا
(در واحدهایی با متراژ کم) به دلیل نیاز  ادغام سرویس بهداشتی و حمام -

کردن به استفاده از فضاي حمام براي اضافه نداشتن به فضاي اضافی و 
 .غیره فضاهاي دیگر و

 جایی ندارند و هاي مسکونی عمومی قابلیت جابهدیوارهاي داخلی مجتمع
 ،یا هزینه بسیار زیاد دارد ن نیاز به تخریب وایجاد تغییرات موردنظر ساکنا

 ،ها ساخت آزاد استترین آنکه مهم هاي نویناز روشکارگیري  به ولی با
هاي و به نیاز اجرا نمودتوان این تغییرات را بدون تخریب و هزینه زیاد  می

 .ن پاسخ و رضایت آنان را افزایش دادساکنا
 

 و نتایج ها ل یافتهتحلی -9
ن ساکنا ،تحلیل اطالعات نجام شده و تجزیه وا با توجه به مطالعات

هاي مسکونی بیشترین تمایل را به ایجاد تغییر در واحدهاي خود  مجتمع
شکل و تیپ ساخته شده و در آن به ها به طور همزیرا این مجتمع دارند.

حبه و پرکردن ی نشده است. پس از مصاهاي متغیر ساکنان توجهنیاز
توان به سه موضوع اصلی  را میها ها، یافتهها و تجزیه و تحلیل دادهامهن پرسش

 تقسیم کرد:
 تمایل به افزایش سطح فضاها -
 تفکیک و ادغام برخی از فضاها -
 .جایی برخی از فضاها جابه -

ن تمایل به ایجاد آن در واحدهاي خود دارند در تغییراتی که ساکنا
 است. آمده 9جدول 

 
 دهندگان پاسخنظر درصد تغییرات مورد 9 جدول

Table 9 The percentage of respondents' desired changes  
 

 درصدتغییرات دهندگان تغییرات موردنظر پاسخ
 41 افزایش ابعاد بالکن

 7/24 افزایش ابعاد آشپزخانه
 3/29 جایی سرویس بهداشتی و حمام جابه

 3/32 حمام ادغام سرویس بهداشتی و
 7/32 تفکیک نشیمن و پذیرایی

 3/23 تفکیک آشپزخانه از نشیمن و پذیرایی

 
هاي پرشده نامه دست آمده از پرسش هتجزیه و تحلیل اطالعات ب با بررسی و   

ن و تغییرات پیشنهادي آنها، راهکارهایی براي طراحان پیشنهاد توسط ساکنا
که با  استعاد و چیدمان فضایی شده است. این راهکارها شامل دو بخش اب

توان رضایت هاي مسکونی عمومی میکارگیري آنها در طراحی مجتمع به
 .آمده است 10 ن را افزایش داد. این راهکارها در جدولساکنا
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 دهندگان پاسخیشنهادي پتغییرات   10 جدول
Table 10  Proposed changes of respondents  
 

 ییچیدمان فضا ابعاد  فضاها
جایی بالکن به فضاي  جابه ابعاد بالکن بزرگتر شود. بالکن

 مناسب
ابعاد آشپزخانه بزرگتر  آشپزخانه

 شود.
تفکیک آشپزخانه از فضاي 

 نشیمن و پذیرایی
نشیمن و 

 پذیرایی
ابعاد نشیمن و پذیرایی 

 مناسب است.
تفکیک فضاي نشیمن و پذیرایی 

 (در صورت امکان) از هم

سرویس 
 بهداشتی

عاد سرویس بهداشتی اب
 مناسب است.

 ادغام سرویس بهداشتی و حمام
 (در واحدهاي کوچک)

 ادغام حمام و سرویس بهداشتی ابعاد حمام مناسب است. حمام
هاي ابعاد و تعداد اتاق هاي خواباتاق

 خواب مناسب است.
هاي خواب  چیدمان فضایی اتاق

 است.مناسب 

 

تحت کنترل  اختیار و ه داخلی دردیوارهاي جداکنند ،در ساخت آزاد   
  .استپذیر  امکانیجاد تغییرات فضایی و امکان ا دنساکنان خانه قرار دار

روش ساخت آزاد جهت ایجاد نوین از جمله هاي وشبا استفاده از ر ،در واقع
از ، دادن در طول زمان پاسخ به نیاز ساکناتوان عمومی می هايتغییر در واحد

از  ،همچنین غیره و ، زمان ومواد، انرژي، پول ،ارزش منسوخ شدن منابع با
ن ناساک تولید زباله بیشتر و ایجاد اختالل در محیط زیست جلوگیري کرد.

نیاز را در  هاي جدید تغییرات موردوانند بدون تخریب و ساخت ساختمانتمی
 ن را افزایش رضایت ساکناتواند  این موضوع می کهکنند ود ایجاد خواحد 
 .ه باشدداشتدر پی 

 پالن پیشنهادي -9-1
هاي مجتمع و اهمیت ساخت آزاد دردست آمده  هبا توجه به اطالعات ب
، پالن پیشنهادي ن ایجاد تغییرات فضایی در واحدهامسکونی عمومی با امکا

 .)4(شکل شده است هیارا
 

 
 

Fig. 4 Proposed plan 
 پالن پیشنهادي 4 شکل

 
مکان تغییرات فضایی را حی شده که بیشترین اپالن پیشنهادي طوري طرا   

به وسیله ساخت آزاد  رنگ) (کم توخالی ، دیوارهايهمچنین د.داشته باش

ادغام کوچکتر یا حتی  توان این فضاها را بزرگتر،د و میجایی دارن قابلیت جابه
 و تفکیک کرد. 

 هاي مختلف امکان تغییراتحالت ،5 در شکلبا توجه به پالن پیشنهادي 
، در پالن پیشنهادي ه شده است.یفضایی به وسیله ساخت آزاد در آن ارا

 نظر براي ایجاد تغییرات به وسیله هاشور مشخص شده است.فضاي مورد
، به عنوان مثال، کوچک و پذیر براي ایجاد تغییرات هاي امکانحالت ،همچنین

  است. نشان داده شده تر کردن فضاها،بزرگ
جایی دارند  اخت آزاد قابلیت جابهنگ) به وسیله سر (کم دیوارهاي توخالی

ولی  .ایجاد کنند رات رایهاي خود این تغیتوانند با توجه به نیازن میساکنا و
وسیله  هتوان بی که میجمله تغییرات از (پررنگ) ثابت هستند. دیوارهاي توپر

 :دیوارهاي توخالی ایجاد نمود به شرح زیر بیان شده است
توان ابعاد آنها را کوچکتر جایی دارند و می ت جابهواب قابلیاق خدیوارهاي ات -

 یا بزرگتر کرد.
توان جهت تفکیک فضاي نشیمن و پذیرایی هاي متحرك میاز پارتیشن -

 ها در مواقع لزوم).تفکیک مهمان ،(به عنوان مثال ه کرداستفاد
آشپزخانه  استفاده از دیوار متحرك در آشپزخانه به منظور جداسازي فضاي -
 (درصورت لزوم). و پذیراییز نشیمن ا
 

 
Fig. 5 Different models allow spatial changes in the proposed plan 

 هاي مختلف امکان ایجاد تغییرات فضایی در پالن پیشنهاديحالت 5 شکل
 

 هاي پیشنهادي براي طراحانراهکار -9-2
ه دلیل امکان بکونی عمومی هاي مسدر مجتمع استفاده از ساخت آزاد -

 فضایی و ابعاد فضاهاسازماندهی 
تر کردن بردن دیوار متحرك براي بالکن به منظور کوچکتر یا بزرگکار به -

 ابعاد این فضا
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تر هدف امکان بزرگتر یا کوچک استفاده از دیوار متحرك براي آشپزخانه با -

 کردن این فضا
ي فضاي نشیمن و پذیرایی از هم استفاده از پارتیشن متحرك براي جداساز -

 (درصورت امکان) هامانند مهمانی ،در مواقع مورد نیاز
توان فضاي هاي متحرك و یا دیوارهاي متحرك میگیري از پارتیشن با بهره -

 و پذیرایی جدا کرد.نشیمن آشپزخانه را از 
کردن بزرگتر  ها به منظور کوچکتر یااده از دیوارهاي متحرك براي اتاقاستف -

 ها.د اتاقابعا
 

 ه پالن براي سازندگانیارا -9-3
ها و ویژگی ،گرفتن نیازهاي سطح کیفی در امر مسکن، درنظرارتقا افزایش و

ها مشارکت دادن کاربران در امر طراحی، نه تن و نیز، کنندگان سالیق استفاده
در بعد فیزیکی و کالبدي خواهد  گانکنند موجب بهبود سطح زندگی استفاده

در مسکن و جامعه مین این نیاز باعث ایجاد رضایتمندي و آرامش تأ بلکه ،شد
 .[25] خواهد گردید

دیوار ساختار اصلی ساختمان است و معموال به عنوان مرز، ساختارهاي 
 کند خصوصی) عمل می -(عمومی حمایت شده و تقسیم فضا با فضاي دیگري

ضاهاي واحد خود را وسیله آن ف توانند بهن میهایی که ساکنایکی از راه .[26]
دیوارهاي  ،در ساخت آزاد .استساخت آزاد  ،دهایشان تغییر دهنمطابق با نیاز

 جایی دارند. داخلی متحرك هستند و قابلیت جابهخارجی ثابت و دیوارهاي 
(سرویس  هاي فضاي تروارهاي داخلی را به غیر از دیوارتوان دیمی ،همچنین

ن بتوانند با توجه به نیازها و سالیقشان د تا ساکناهداشتی و حمام) حذف نموب
ابعاد و  ،هاتعداد اتاق ،به عنوان مثال .چیدمان فضایی واحد خود را انجام دهند

کند. در این تغییر میاساس نیاز مالک ها به دلخواه و برچیدمان فضایی آن
پذیر طراحی و ساخته شده  پذیر و تطبیق هایی که انعطافحالت ساختمان

 .[27] کان پایداري بیشتري دارنددر طول زمان ام ،باشند
غییرات ، با امکان ایجاد تتواند به وسیله راهکارهاي مناسبیساخت آزاد م

در  یا مشتري، رضایت آنها را افزایش دهد. ن وو چیدمان فضایی توسط ساکنا
 ه شده است. یپالن پیشنهادي براي سازندگان ارا ،6 شکل
 

 
Fig. 6 Proposed plan for builders 

 پالن پیشنهادي براي سازندگان 6 شکل

 اهکارهاي پیشنهادي براي سازندگانر -9-4
توسط مشتري  ،براي واگذاري چیدمان فضایی واحد حذف دیوارهاي داخلی -

 با توجه به سلیقه و نیازهاي خود.

تحرك براي ایجاد تغییرات فضایی توسط مکارگیري دیوارهاي داخلی  به -
 شتري.م
تر کردن یا بزرگ ها به منظور کوچکبراي اتاق استفاده ازدیوارهاي متحرك -

 مشتري. آنها با توجه به نیاز
اسازي فضاهاي واحد از جمله هاي متحرك براي جداستفاده از پارتیشن -

 (در صورت امکان). در مواقع مورد نیاز یو پذیراینشیمن 
آشپزخانه به منظور  شن متحرك برايگیري از دیوار متحرك و یا پارتی بهره -

 تر کردن این فضا.کوچک یا بزرگ
 

 بندي و جمع گیري نتیجه  -10
تیپ ساخته  شکل وطور هم هاي مسکونی عمومی بهکه مجتمع از آنجا

ت آزاد و استفاده بررسی ساخ ،شودن توجهی نمیبه نیازهاي ساکنا و شوند می
 کند.بسیاري پیدا میهاي مسکونی عمومی اهمیت از آن در مجتمع

و  کره ژاپن، ، مانند:از جمله شرق آسیاهاي مختلف این موضوع در کشور
به مرحله  گرفته وویژه شمال اروپا مورد پژوهش قرار کشورهاي اروپایی به 

تنها  اما در ایران توجه خاصی به این موضوع نشده و .اجرا رسیده است
 ،به عنوان مثال شده است.انجام  این موضوع خصوصهاي اندکی در پژوهش

مسکونی به منظور کاربرد هاي  معرفی اصول ساخت آزاد مجموعه«در کتاب 
همکاران به چاپ رسیده  و مقتداییکه توسط میر »سازي هاي انبوهدر پروژه

راهکارهاي اجرایی شدن  اهمیت این موضوع و به توضیح ساخت آزاد، ،است
در ایران فقط در مرحله پژوهش ساخت آزاد  ،در واقع آن اشاره شده است.

ر بر ثؤبا عنوان عوامل م پژوهش حاضر بوده و به مرحله اجرا نرسیده است. در
با کمک هاي مسکونی منطقه گلستان ساخت آزاد در مجموعهکاربرد 
، میزان رضایت و ن مجتمع تالشگران گرگانهمراهی ساکنانامه و  پرسش

مورد بررسی قرار گرفت که  هایل آنتمایل آنها به ایجاد تغییرات فضایی و دال
تفکیک  تمایل به افزایش ابعاد فضاها (آشپزخانه و بالکن)،دهد  مینتایج نشان 

و  هاي بهداشتی) فضاها (نشیمن و پذیرایی و سرویس و ادغام برخی از
یازهاي هاي بهداشتی) با توجه به تنوع ن (سرویس از فضاها جایی برخی جابه

 وجود دارد.هاي تیپ  النساکنان در کنار وجود پ
ز ساخت آزاد در طرح و طور کلی استفاده ا به ،اساس نتایج پژوهشبر 

تواند در  پذیري می ی انبوه با توجه به ایجاد انعطافهاي مسکون ساخت مجتمع
طراحی دیوارهاي  از جمله ثر باشد.ؤافزایش کیفیت و رضایت ساکنان بسیار م

مناسب براي ه عنوان راهکاري بهاي متحرك  پارتیشنو  منعطف داخلی
شده است.  معرفی، شدن ساخت آزاد سازندگان در رابطه با اجراییطراحان و 

ه شده براي طراحان و سازندگان مسکن انبوه به راهکارهاي پیشنهادي ارای
 شرح زیر هستند: 

امکان به منظور  ها و اتاق آشپزخانه و بردن دیوار متحرك براي بالکنکار به -
 .هااتاق عاد این فضا براي ساکنان و یا ادغام فضایی درتغییر اب

  استفاده از پارتیشن متحرك براي جداسازي فضاي نشیمن و پذیرایی از هم  -
 و همچنین آشپزخانه در مواقع مورد نیاز. 

براي سازندگان و که زاد در زمینه ساخت آ هاي پیشنهاديپژوهشبرخی 
 عبارت است از: ،دنمفید باشتوانند  مینیز خریداران 

 پژوهش بر روي مصالح مورد نیاز و قابل استفاده در ساخت آزاد. -
 اي متناسب با رویکرد ساخت آزاد. هاي مختلف سازهپژوهش درباره سیستم -
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هاي مختلف از جمله ده از رویکرد ساخت آزاد در پروژهپژوهش درباره استفا -
 غیره هاي تجاري وساختمان

 هاي مسکونی با متراژ باالد ساخت آزاد در مجتمعده از رویکراستفا -
 .سنجی اقتصادي کاربرد ساخت آزاد در ایران امکان -
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