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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان:
Housing Development Strategies in Small Cities
Case Study: Khomam City in Guilan
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چکیده

بیان مسئله :در برنامهریزی توسعۀ مسکن ،رويکردي جامع نیاز است که همۀ عناصر و اجزاي مؤثر را لحاظ
کند ،روابط بين آن عناصر را مشخص کند و در نهايت مجموعهاي از راهحلهای مختلف با تعيين اولويتها
ارائه دهد .انتخاب و بررسی مکانی که مسکن و محیطهای مسکونی جدید در آن ساخته شود یکی از
اجزای این رویکرد جامع است .بنابراین ضروری است که ارائۀ راهکارهای توسعۀ مسکن متناسب با «مکان
مشخص» باشد ،که در این پژوهش «مکان مشخص» شهرهای کوچک است.
هدف :این مقاله در پی ارائۀ راهکارهایی برای توسعۀ مطلوب مسکن در شهرهای کوچک ،با توجه به نقش
این شهرها در تعادل سیستم سکونتگاهی منطقه ،در فرآیند تدوین برنامهریزی جامع مسکن است.
روش تحقیق :در این پژوهش در بخش تبیین مفاهیم از روش استدالل منطقی ،در بخش ارائه راهکارها از
روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته شده است و همچنین برای جمعآوری دادههای پژوهش از شیوههای
اسنادی و بررسیهای میدانی استفاده شده است.
نتیجهگیری :توسعۀ متناسب در بخش مسکن توسعۀ پایدار شهرهای کوچک را به همراه دارد و نقش آنها را
در فرآیند توسعۀ منطقهای تقویت میکند .این پژوهش نشان داد در روندی مشخص ،با بهرهگیری از اصول
معماری بومی ،میتوان راهکارهایی برای توسعۀ مناسب مسکن تدوین کرد .این راهکارها به چهار دسته
فرم ،عملکرد ،فضا و مصالح و ساخت قابلتقسیماند.
واژگان کلیدی :مسکن ،راهکارهای توسعه ،شهر کوچک ،شهر ُخمام ،معماری بومی گیالن.

مقدمه
مسکن همچون نيازي اساسي همواره در مرکز توجه قرار
داشته است .نقش مسکن در سيستم شهري و منطقهاي
و کارکرد آن در نظامهاي اقتصادي و اجتماعي بسیار
بااهمیت و از جمله مواردی است که در سطح کالن نياز به
تحليل دارد .در سطح خرد و تعامل مسکن با انسان بهعنوان
* نویسندۀ مسئول09123840933 ، yaran400@yahoo.com :
نویسندۀ دومhm.khoshbin@tabriziau.ac.ir :

کاربر اصلي نيز بايد ويژگيهاي آن و نيازهاي انسان توأمان
بررسي شود .مشکالت مسکن (چه بهصورت کمي و چه
بهصورت کيفي) بهدليل تمرکز و انباشت جمعيت و فعاليت
در شهرهای بزرگ و ممکننبودن پاسخگويي به نيازهاي
سريع ايجادشده ،شدت يافته است.
سياستهاي گوناگوني بهمنظور رفع اين مشکل و تأمين
کمي مسکن مورد نياز در برنامههاي توسعه اتخاذ شده
است .راهبردها و رويکردهایي متفاوت ،با عناويني چون،
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مسکن اجتماعي ،مسکن افراد کمدرآمد ،استيجاري و ...
نشاندهندۀ تالش برنامهريزان در رفع اين مشکل است.
با رشد شهرنشینی و پدیدۀ مهاجرت به شهرهای بزرگ،
رویکردهای برنامهریزی منطقهای ،با توجه به نقش شهرهای
کوچک ،موضوع پژوهشها و مطالعات قرار گرفته است .توجه
به نقش شهرهای کوچک و توسعۀ پایدار آنها میتواند به
تعادل در سیستم سکونتگاهی منطقه بینجامد .در نظام
نامتعادل سیستم سکونتگاهی منطقهای شهرهای کوچک با
مشکالت مدیریتی و بیکاری درگیرند (ايراندوست و اميني،
 .)1390مسکن ،بهعنوان زیرساخت ،در توسعۀ همهجانبۀ این
گونه شهرها نقشی اساسی دارد .بنابراین توجه به اصول و
ارائۀ راهکارهایی برای توسعۀ مسکن در این شهرها بهدلیل
کوچکبودن مکان و همچنین بینابین بودن معماری شهری
و روستایی از اهمیت باالتری برخوردار است.
این پژوهش در پی یافتن عوامل مؤثر در تدوین روشی مناسب
برای توسعۀ مسکن و ارائه راهکارهایی در برنامهریزی و توسعۀ
آن در شهرهای کوچک است .بهعبارتی دیگر این پژوهش
درصدد پاسخ به این سؤاالت است که فرآیند دستیابی به
راهکارهای توسعۀ مسکن در شهرهای کوچک چگونه است
و این فرآیند در نمونۀ موردی شهر کوچک ُخمام در استان
گیالن چگونه انجام میپذیرد.
معماری بومی گیالن چه در بخش روستایی و چه در بخش
شهری دارای ویژگیهای منحصربهفردی است که امروزه
نیز قابلیت استفاده و گسترش در طراحی و برنامهریزی
در بخش را مسکن دارد .توجه و استخراج این مفاهیم و
اصول نهتنها قابلیت هماهنگی ساختمان و بنای مسکونی
را با شرایط محیطی و اقلیمی افزایش میدهد ،بلکه بهدلیل
ایجاد و گسترش در بستر فرهنگی ساکنان ،در باالبردن سطح
کیفیت زندگی نیز مؤثر است.
پیشینۀ پژوهش
برنامهریزی مسکن و توسعۀ آن از دیرباز موضوع پژوهشهای
متعددی بوده است و جنبههای مختلف اثرگذار بر آن
بررسی شده است .مکانیابی مسکن در منطقه و بهخصوص
شهرهای کوچک موضوع برخی پژوهشها قرار گرفته است
(شریفینیا و نورا1389 ،؛ ضرابي و موسوی1388 ،؛ فنی،
 .)1388در برخی مطالعات شاخصهای ساختاری-کارکردی
کیفیت شهرنشینی در این گونه شهرها تحلیل شده است
(فيروزي ،سجاديان ،اميريفهلياني ،مرادي مفرد ،و بوستاني،
 )1395که میتواند در برنامهریزی مسکن مؤثر باشد .در
مطالعات پیشین نشان داده شد که مسکن موضوع اساسی در
توسعۀ فضایی و کالبدی شهرهای کوچک است (& Yaran
.)Mohammadi Khoshbin, 2012
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پژوهشها و تحقيقات بسیار و متنوعی نیز در بررسی
ویژگیهای مختلف مسکن انجام شده است .این مطالعات
سعی در شناخت عوامل مؤثر کمی و کیفی در طراحی و
ساخت مسکن مطلوب و تبیین ویژگیها و عوامل مؤثر
در برنامهریزی ،ساخت و طراحی مسکن مناسب کردهاند
(سرتیپیپور1385 ،1383 ،؛ عزیزی1383 ،1384 ،؛
لطفی ،احمدی و حسنزاده فرجود .)1388 ،در زمینۀ
برنامهریزی مسکن ،شاخصهای کمی تراکم خانوار ،نفر و
اتاق در واحد مسکونی و میزان سرانۀ هرکدام و همچنین
شاخصهای کیفیای همچون نسبت مسکن مناسب
براساس مصالح و دوام و تسهیالت مسکن معرفی شدهاند
(پوراحمد ،زیاری ،یوسفی و حاجیلو .)1395 ،در راهبردهای
توسعۀ مسکن با رویکرد توسعۀ پایدار ،بهسازی در بافت
فرسودۀ شهری ،استفاده از شیوههای نوین ،مرمت بناهای
باارزش ،افزایش تراکم ،تعادل فضایی در نظام عملکردی و
کنترل میزان توسعه در حوزۀ معماری توصیه شده است
(حكمتنیا و انصاری1391 ،؛ لطفی و خیرخواه.)1391 ،
همچنین بر تأثیر معماری بومی و نقش آنها در باالبردن
کیفیت محیط در مطالعات متعددی تأکید شده است
(ايرانمنش نصرتپور ،ميرشكداغيان و هادي1394 ،؛
خاکپور ،انصاري ،شیخمهدی و طاووسی1394 ،؛
سرتیپیپور .)1387 ،معماری بومی همچنین دارای
راهکارها و شیوههای مختلفی برای فراهمکردن شرایط
زندگی مناسب در ساختمانهاست (موالنایی و سلیمانی،
 )1395و استخراج این اصول و راهکارها با مطالعۀ معماری
بومی نیز در پژوهشهای مختلف بررسی شده است
(راهب1394 ،؛ يزدانفر ،حسيني و زرودي.)1392 ،
در حوزۀ منطقهای گیالن نیز پژوهشهای مختلفی دربارۀ
ویژگیهای شکلی ،اقلیمی و همچنین جنبههای مختلف دیگر
معماری بومی انجام شده است .در این پژوهشها روند توسعۀ
فیزیکی و تأثیر عوامل جغرافیایی و اقلیمی ،فعالیتهای معیشتی
و فرهنگی (خاکپور ،)1384 ،عوامل اجتماعی و فرهنگی بر بافت
(خاکپور و شیخمهدی1390 ،؛ خاکپور و عشقی صنعتی،
 )1393ویژگیهای همراه با اقلیم و تأثیر این عوامل در
شکلگیری عناصر معماری (گرجی مهلبانی و دانشور،
 )1389و همچنین مقایسۀ مشخصهها و ویژگیهای این گونه
از معماری با سایر مناطق و کشورها (گرجی مهلبانی و یاران،
 )1389و شیوههای معماری (یاران و مهرانفر )1394 ،بررسی
و مطالعه شدهاند و با استفاده از نکات و ویژگیهای معماری
بومی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎیی ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ منطقه نیز ارائه
شده اﺳﺖ (خاکپور.)1385 ،
مسکن و برنامهریزی برای توسعۀ آن از دیدگاهها و جنبههای
مختلف کالبدی و فضایی بررسی شده است .اهمیت مطالعۀ
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آن در بسترهای متفاوت فرهنگی و جغرافیایی بیان شده
و راهکارهای متنوعی نیز براساس جنبۀ موردتوجه در این
پژوهشها برای آن ارائه شده است .همچنین در بررسی
پژوهشهای پیشین ،بر اهمیت معماری بومی و نقش
آن ،بهعنوان راهنما در یافتن اصولی که بتوان امروزه در
برنامهریزی و طراحی معماری بهکار برد ،تأکید شده است.
شهرهای کوچک نیز بهعنوان بستری که میتواند نقش مهمی
در تعادل سکونتگاهی در منطقه ایفا کنند معرفی شدهاند.
بررسی این موارد به همراه یکدیگر در پژوهشهای این حوزه
مغفول مانده است .بنابراین دو موضوع اهمیت بررسی مسکن
و نقش معماری بومی در برنامهریزی و ارائۀ راهکارها برای
توسعۀ آن ،با توجه به نقش شهرهای کوچک در منطقه ،نیاز
به بررسی و پژوهش بیشتری دارد که در این مقاله به آن
پرداخته میشود.
روش تحقیق
در این مقاله با روش استدالل منطقی در بخش اول عوامل
مختلف اثرگذار در وضعیت مسکن و برنامهریزی آن بررسی
شد .در این مرحله ويژگيهاي مکاني توسعۀ مسکن و نقش
آن در برنامهريزي مسکن مورد بررسی قرار گرفت .سپس
با رویکرد تحلیلی-توصیفی فرآیند رسیدن به راهکارهای
توسعۀ مسکن تبیین ،و شاخصههای مؤثر آن بررسی شد.
در این بخش روندی مشخص برای دستیابی به راهکارها
معرفی شد .این عوامل و مشخصهها در مطالعۀ موردی (شهر
کوچک خمام) تحلیل و ویژگیهای آن استخراج و در نهایت
راهکارهای معماری برای توسعۀ مسکن ارائه شد (تصویر .)1

• مسکن و توسعه

واژۀ مسكن بهمعناي اقامتكردن و مسكنگزيدن و سكونت
يعني اقامت و سكون كه مفهومي گستردهتر از عمل فيزيكي
اسكان دارد و مجموعۀ فعاليتهاي فردي و جمعي را در بر
ميگيرد .سکونت را میتوان بیانکنندۀ تعیین موقعیت و
احراز هویت دانست .برخی ويژگيهای ویژۀ مسکن عبارت
است از:
 .1تنوع رفتار و نيازهاي بهرهبرداران و تنوع فضايي در عين
كوچكتربودنش از ساير كاربريها؛
 .2نوع ،كميت و كيفيت استفاده از فضا؛
 .3حفاظت فيزيكي و اقليمي؛
 .4ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و هويت بومي و ارضای حس
زيباييپرستي (علیالحسابی ،اربابيان و يوسف زماني.)1388 ،
مسکن ،در چارچوب تأمين فضاي مورد نياز براي آسايش
انسان ،نهتنها وجودي مادي است که تحقق آن مستلزم دانش
مهندسي است ،بلکه کيفيتي فضايي است که تأمين نيازهاي
روحي و رواني آدميان را بر عهده دارد .در اين چارچوب ،عالوه
بر واحد مسکوني ،واحدهاي همسايگي ،محله ،روستا و شهر
نيز مسکن محسوب ميشوند (سرتیپیپور.)1383 ،
برنامهريزي مسكن در شهرهاي کوچک متأثر از پيشبينيهاي
اقتصادي ،اجتماعي و جمعيتي است .برنامهريزي مسكن براي
مردمي با ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي غالباً متفاوت
تنها زماني مطلوب و موفق خواهد بود كه اين ابعاد متفاوت
در نگاهی كليگرا و ناظر بر شرايط و امكانات موجود و به
دور از ايدئالگرايي ،بررسي شود و مورد توجه قرار گيرند

............................................................

تصویر  .1چارچوب نظری تحقیق (رابطۀ بین مفاهیم پژوهش) .مأخذ :نگارندگان.
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(قرخلو ،شعبانیفرد ،حسینی و احدزاده.)1388 ،
نظريههاي برنامهريزي فيزيکي (کالبدي) بر معيارها و
ضوابط فيزيکي اتکا دارند و بيشتر جنبههاي مهندسي،
معماري ،ساختمانسازي ،خانهسازي ،زيباسازي و
تأسيسات زيربناهاي شهري بر آنها حاکم است
(پاپلی یزدی و رجبی سناجردی .)1392 ،با توجه به ادبیات
موضوع و پژوهشهای پیشین ،توسعۀ مسكن و عوامل اثرگذار
در آن را ميتوان در قالب ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،فرهنگی-
اجتماعی و زیستی طبقهبندي کرد که در جدول  1نشان
داده شده است.
داشتن نگاهی جامع و توجه به تمام مؤلفههای مؤثر در
مسکن مناسب میتواند به توسعۀ مطلوب مسکن بینجامد .در
این پژوهش به ارائۀ راهکارها برای جنبههای مختلف توسعۀ
مسکن ،در مقیاس معماری ،توجه شده است.

نیست ،بلکه راهبردی برای توسعۀ مناسب در هر دو وجه
کمی و کیفی مسکن است .این راهبرد برگرفته از شناخت
ویژگیهای مسکن در مقیاس کالن و خرد ،نقش آن در
شهر و فراتر از آن در منطقه و همچنین تأثیر آن در زندگی
ساکنان است .این شناخت به تشخیص معیارهای مؤثر در
تدوین راهکارهای معماری و تبیین روشهای توسعۀ آن
کمک میکند .براین اساس در فرآیندی چند مرحلهای در
ابتدا نقش و جايگاه مسکن در شهرهای کوچک تبيين ،و
وضعیت آن مطالعه و بررسی میشود ،سپس معماري بومي و
مباني شکلگيري آن تحليل میشود .در مرحلۀ بعد ،نيازهاي
ساکنان و نقش مسکن در زندگي افراد بررسی میشود و در
نهایت ،با جمعبندي از مراحل اشارهشده و نتيجهگيري از
یافتهها ،ضوابط و راهکارهایی براي توسعۀ مسکن تدوین و
ارائه میشود.

فرآیند دستیابی به راهکارهای توسعۀ مسکن
توسعۀ مسکن تنها راهکارهایی برای افزایش کمی مسکن

مسكن بزرگترين كاربري در شهرهاست و ميزان تأمين و
توليد مسكن عامل كمي تعيينكننده در توسعۀ فيزيكي

 .1تبيين نقش و جايگاه مسکن در شهرهای کوچک

جدول  .1دستهبندی عوامل اثرگذار در توسعۀ مسکن .مأخذ :نگارندگان.
عوامل اثرگذار در توسعۀ مسکن

دستهبندی عوامل

پژوهشها و تألیفات مرتبط

سرمایهگذاری ،اشتغالزایی و رونق تولید

اقتصادی

بازدۀ اقتصادي
گردشگری

الگوی توسعه (افقی و عمودی) و تیپولوژی مسکن
(تکواحدی ،آپارتمانی ،مجتمع مسکونی ،بلندمرتبهسازی)
میزان تراکم و سطح اشغال (دانهبندی)

کالبدی

کیفیت و غنای بصری
مصالح و سازه

آسایش فیزیکی (آسایش حرارتی ،جهتگیری اقلیمی)
آرامش روانی (نیازهای روانی ،دید و منظر)
کیفیتهای فضایی

فضایی و عملکردی

تأمين امکانات ،زیرساختها و تأسيسات وابسته

...........................................................

دسترسی مناسب و توزیع بهینۀ کاربریها و خدمات شهری
مفهوم اجتماع متعادل

اجتماعی

تعامل و سرزندگی اجتماعی
امنیت

محیط زیست

حفظ و بهرهبرداری از منابع طبيعي (انرژیهای تجدیدپذیر)
استفادۀ مطلوب از زمين و حداكثر استفاده از محيطهاي طبيعي پيرامون

..............................................................................
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سالمت محیطی

حكمتنیا و انصاری1391 ،؛
علیالحسابی ،حسینی و نسبی1390 ،؛
دانشپایه ،حبیب و طغیانی1396 ،؛
زندیه و حصاری1391 ،؛
بزی ،کیانی و راضی1389 ،؛
پورمحمدی ،روستایی و اسدی1392 ،؛
سرتیپیپور1385 ،؛
محمودی و نیکقدم1387 ،
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شهرها بهخصوص شهرهاي کوچک است و در شکلگيري
هويت و کالبد شهر نقش اساسيتري ايفا ميکند .توسعۀ
مسکن با توجه به دارابودن ظرفیت بسیار درزمینۀ اختصاص
نیروی انسانی و مالی میتواند به جنبههای اقتصادی کمک
کند .همچنین شهرهای کوچک میتوانند ،بهمنزلۀ محدودۀ
تفریحی دارای ویژگیهای روستایی و امکانات رفاهی شهری،
مقصد مناسبی برای گردشگری باشند .رشد مناسب مسکن
نیازهای زیستی ساکنان شهرها را تأمین میکند و بهبود
شرایط اجتماعی خانوارها را در پی دارد که نقش بسیار مهمی
در ارتقای شاخصهای اجتماعی پیدا میکند .فراهمآمدن این
موارد در کنار هم به ثبات سیاسی در شهرهای کوچک کمک
میکند و تبعاً به رشد و توسعۀ پایدار شهری منجر میشود.
در نتیجه مسکن دارای جایگاه اساسی و از عوامل اصلی در
دستیابی به توسعۀ همهجانبه و پایدار شهرهای کوچک است
که این امر نقش مهمی در توسعۀ پایدار و متوازن منطقهای دارد
(.)Yaran & Mohammadi Khoshbin, 2012
 .2شناخت معماري بومي و تحليل مباني شکلگيري آن

 .3نيازهاي ساکنان و نقش مسکن در زندگي افراد

مسكن خردترين و كوچكترين شكل تجسم كالبدي رابطۀ
متقابل انسان و محيط است (روستایی ،احدنژاد ،اصغری زمانی
و زنگنه .)1391 ،فضاهای سکونتی باید بهگونهاي طراحی شوند
که پاسخگوي نیازهاي متنوع گروههاي مختلف اجتماعی در
همۀ ردههاي سنی باشند .مسکن مناسب باید محيطي سازگار
با روش زندگي انسان و منطبق بر آن را فراهم آورد و بهبيان
ديگر هر دو نیاز کمی و کیفی انسان را برآورده کند .نیازهای
کمی شامل سرانهها ،ابعاد و اندازۀ فضاها و الزامات و ضوابط
فیزیکی بنا میشود .در بیشتر برنامهریزیهای حوزۀ مسکن
به این موضوع توجه میشود .توجه به نیازهای کیفی انسان و
همچنین بررسی نقش مسکن دربرآوردهکردن این نیازها بخش
وسیعی از مطالعات را تشکیل میدهد .ویژگیهای فرهنگی-
اجتماعی یکی از مؤلفههای اثرگذار در این نوع نیازهاست که
در رفتارهای ساکنان بروز مییابد.
بررسي نيازهاي انساني و تأثیر مسکن در برآوردهکردن آنها
و همچنين تحليل نقشي که هر مسکن از حیثهای مختلف
در زندگي افراد ساکن در آن و ساير افراد اجتماع دارد در
تحقق شیوۀ توسعۀ مناسب از اهمیت برخوردار است.
 .4ارائۀ ضوابط و راهکارها براي توسعۀ مسکن

جمعبندي مراحل اشارهشده در بخشهای پیشین و
نتيجهگيري از یافتهها به ارائۀ راهکارهای معماری برای
توسعۀ مناسب مسکن منجر میشود.
یافتهها
• وضعیت مسکن در شهرهای کوچک استان گیالن

جمعيت شهرنشين در استان گيالن با مهاجرت روستاییان
به شهرها ،عليرغم تعادل در نظام سکونتگاهي ،در
سالهاي اخير رشد فزايندهاي داشته است و اکثر اين
مهاجرتها بهسمت شهرهاي متوسط و بزرگ جريان دارد.
توسعۀ امکانات و زيرساختها در شهرهاي کوچک بهکندي
صورت گرفته است و نميتواند پاسخگوي نياز ساکنان،
رشد جمعيت و نیازهای ساکنان روستاهاي حوزۀ نفوذ
باشد .اين وضعیت روند مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ
را از روستاها و حتي شهرهاي کوچک تسريع ميبخشد.
رشد شهرهای کوچک و افزایش توان آنها در منطقه
میتواند این مسئله را تا حد زیادی کنترل کند ،اما این
رشد و توسعه نیازمند توجه به بخشهای مختلف این
شهرها بهویژه برنامهریزی در توسعۀ مناسب مسکن این
گونه شهرهاست.
شاخصهاي بررسي وضعيت مسکن به دو دستۀ کمي و

............................................................

ساختمانهای بومی در تمام نواحی ،نتیجۀ تفکر
و عملکرد قرنها تجربه است که میتواند همچون
منبع مستمر دانش مورد استفاده قرار گیرد
( .)Oikonomou & Bougiatioti, 2011این ساختمانها،
بهصورت زیستاقلیمی طراحی شدهاند که در آن ،برای رسیدن
به شرایط آسایش حرارتی ،آکوستیکی و نورانی ،با درنظرگرفتن
شرایط اقلیمی و با استفاده از اصول و مصالح بومی هر منطقه،
برای انسجام ساختمان با شرایط اطرافش تالش میشود
( .)Anna-Maria, 2009از این منظر ،مطالعۀ معماری بومی
میتواند راهکارهای مؤثری برای محیط مصنوع فراهم کند که
در ارتباط با زمینه محیطی پایدار ارزیابی میشود و از منابع
محلی برای پاسخگویی به نیازهای محلی استفاده میکند
( .)Philokyprou & Michael, 2012همچنین شكلگيري
محيط مسكوني براساس معماري و تكنولوژي بومي به
آنها ويژگي خاصي داده است و ميتواند بهمثابۀ سرمايه و
ثروتي اساسي و برای حفظ هويت آنها بهكار گرفته شود
(سرتیپیپور .)1387 ،توجه به فرهنگ ،شیوهها و سنتهای
زندگی ساکنان همچنین میتواند موجب رضایت نسبی آنها
از محیط مسکونی شود (محمودی و نیکقدم.)1387 ،
با بررسي جنبههاي مختلف و درنظرگرفتن نظامهاي طبيعي
و انساني اثرگذار در شکلگيري معماري (نظامهاي طبيعي
شامل نظام هوا ،آب ،زمين ،گياه و نظامهاي انساني شامل
نظامهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي) مبانی شکلگیری
معماری بومی استخراج میشود و میتواند در طراحی و
برنامهریزی بهکار رود.
بنابراین معماري بومي ،بهمثابۀ منبعی که در انطباق با خواستها

و نيازهاي فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ساکنان و متناسب با
شرايط و امکانات زمان ساخته شده و شکل گرفته است ،میتواند
در برنامهریزی مسکن با هويتي روشن بهکار رود.

..............................................................................
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محمدی خوشبین
علی یاران و حامد ّ

کيفي تقسيم ميشوند .شاخصهاي کمي مسکن شامل تراکم
خالص و ناخالص ،تراکم خانوار ،تراکم نفر در واحد مسکوني،
متوسط تعداد اتاق در واحد مسکوني و نسبت رشد خانوار به
رشد مسکن میشود و شاخصهاي کيفي مسکن نيز نحوۀ
تصرف محل سکونت و وضعيت فيزيکي واحدهاي مسکوني
را در بر میگیرد.
براساس آمار مطالعات طرح جامع ،تنها براساس رشد جمعیتی
و نیاز خانوارها به ساخت مسکن جدید ،در سالهای 1395
تا افق سال  ،1405رشد تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز
براي ساخت به  188740واحد افزايش مييابد (مطالعات
طرح جامع مسکن استان گيالن .)1388 ،در این میان
شهرهای کوچک در معرض آسیبهای بیشتری هستند .بافت
سنتی این شهرها بهسرعت با ساخت و سازهای جدید برای
پاسخ به این نیاز تغییر میکند و بناهای جدید عمدتاً بدون
توجه به اصول معماری بومی ساخته میشوند.

...........................................................

• وضعیت فعلی مسکن در شهر خمام

شهر خمام مرکز يکي از شش بخش شهرستان رشت است و
در ناحيۀ جلگهاي قرار دارد .اين شهر از جنوب به رشت ،از
شمال به دريا و انزلي ،از غرب به مرداب و از شرق به بخش
خشکبيجار محدود است .در اطراف شهر زمينهاي کشاورزي
مرغوب و همچنين جادۀ کمربندي در قسمت شرقی شهر
قرار دارد .این شهر بهدلیل موقعیت قرارگیری خود میتواند
نقش مهمی در ایجاد تعادل در توسعۀ منطقهای داشته باشد
(تصویر .)2
خمام ،با توجه به نياز به توسعۀ بخش مسکونی براي جمعيت
روبهرشد این شهر ،در این حوزه با کمبود مواجه است.
معماری مسکونی شهر خمام در دو سه دهۀ گذشته ،بهدلیل
ساختوسازهای گسترده ،دچار دگرگونی بسیار و بیهویتی
شده است و امروزه تعداد زیادی از بناهای ساختهشده بهلحاظ
شکل و استفاده از مصالح با سایر مناطق تفاوتی نمیکنند.
مشکالت کیفیتی اساسیای همچون بیتوجهی به اصول
معماری بومی در طراحی و ساخت بناهای مسکونی جدید
در شهر خمام کام ً
ال مشخص است .توسعۀ بافت مسکوني در
خمام مانند بسیاری از شهرهای همردهاش دارای ضعفهايي
است که برخي از آنها عبارت است از:
• فقدان استانداردها و نداشتن اصول طراحي و ساختوساز
(تصویر )3؛
• ازبینرفتن کيفيتهاي معماري (بیتوجهی به معماري
بومي) (تصویر ،)4
• توجه صرف به جنبۀ اقتصادی مسکن و ساخت آن فقط
برای سود هرچه بیشتر؛
• تقابـل با طبيعت بهجاي همـسازي و هماهنگي با آن (نک.
تصویر )3؛

..............................................................................
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تصویر  .2نقشۀ شهر خمام .مأخذ :مطالعات طرح هادي شهر خمام.

تصویر  .3ساخت مسکن در زمينهاي زراعي و بدون توجه به بافت مجاور
(راست) و ساختوساز گسترده درکوچههاي باريک (چپ) .مأخذ :آرشیو
نگارندگان.

تصویر  .4رشد فضاهاي مسکوني بدون توجه به نياز ساکنان و معماري بومي
منطقه .مأخذ :آرشیو نگارندگان.
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• بيگانگي واحدهاي مسکوني عرضهشده با الگوهاي
اجتماعي–فرهنگي ساکنان؛
• رشد فضاهای سکونتی بدون توجه به فضاهای خدماتی و
پشتیبانی در بافت؛
• برهمخوردن تعادل در نسبت فضاهای باز ،نیمهباز و بسته با
افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر.
در نتیجه با درنظرگرفتن نیاز کمی شهرهای کوچکی همچون
خمام به مسکن برای تثبیت موقعیت و نقشآفرینی بیشتر
در ایجاد تعادل در نظام سکونتگاهی منطقه ،و همچنین
کمبودها و مشکالت کیفی در بخش مسکن ،توجه به
راهکارهایی مؤثر و دستیافتنی در بخش توسعۀ مسکن
ضروری است.
• معماری مسکن بومی در خمام

• نیازهای فرهنگی و زیستی ساکنان

مسکن تأمینکنندۀ نیازهای زیستی انسان است .این نیازها
نهفقط نیازهای فیزیکی همچون سرپناه ،حفاظت از سروصدا
و آلودگیهاست ،بلکه نیازهای معنوی انسان را نیز در بر
میگیرد .بنابراین مسکن یا فضای زندگی از دو حیث باید
کارایی داشته باشد ،یکی از حیث شرایط فیزیکی که باید ،با
رعایت الزامات کالبدی و ابعاد فیزیکی ،محیط مطلوبی ازنظر
درجۀ حرارت و رطوبت ،کوران هوا و نور مناسب فراهم کند و
دیگری از حیث شرایط غیرمادی که باید فضاهای الزم برای
جوابگویی به نیازهای معنوی ساکنان ،مانند آسایش فکری و
آرامش روحی ،فراهم کند .مردم و رفتارهاي آنان بخشي از
سيستم محيطهاي مسكوني است .رفتارهاي انساني همواره
در بستر محيط شكل ميگيرند ،به طوري كه رفتار و محيط
را نميتوان از يكديگر جدا فرض کرد.
از نظر کالبدی مسکن تنها يک حجم ساختماني و سرپناه
نيست ،بلکه در بستر توسعۀ اجتماعي ميتواند موجد حس
تعلق اجتماعي و تعلق به محله باشد .مسکن بايد ،با تمهيد
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در سالهای اخیر ،بهدلیل ساخت و سازهای گسترده ،بافت
سنتی در بسیاری از شهرها از جمله خمام از بین رفته است.
در شهر خمام تعداد اندکی خانههای سنتی در بافتهای
قدیمی شهر وجود دارند .از این رو ویژگیهای معماری و
اصول معماری بومی خمام با بررسی این خانهها و همچنین
معماري بومی روستايي گيالن شناخته و استخراج میشود.
معماري بناهاي مسکوني گيالن با تأثیرپذیرفتن از عوامل
محيطي ،مانند عوامل جغرافيايي ،اقليمي ،اجتماعي و
فرهنگي ،منحصربهفرد و زاييدۀ کنش و واکنش متقابل انسان
و طبيعت پيرامون است .اين بناها منعکسکنندۀ نيازها و
خواستهاي ساکنان و معماري آنها پاسخگوي نيازهاي
رفتاري و اقليمي است .عوامل اثرگذار در شکلگیری مسکن
بومی گیالن را میتوان در دو دستۀ کالن «اقلیمی» و
«فرهنگی–معیشتی» در نظر گرفت (یاران و مهرانفر.)1394 ،
معماري بومی گيالن داراي ويژگيهاي شکلي و عملکردي
است که تشکيلدهندۀ هويت آن است .این ویژگیها در
ارتباط با اقلیم ،فرهنگ و شرایط اجتماعی هستند .در
پژوهشهای مختلف ،ویژگیها و اصول متنوعی از معماری
بومی گیالن را نام بردهاند ،بهطور کلي ميتوان اين ويژگيها
را بهصورتی که در جدول  2آمده است دستهبندي کرد.
معماري مسکوني شهرهاي کوچک در بسیاری از موارد
بهلحاظ اقلیمی داراي ويژگيهاي مشترک با معماري
روستايي مناطق پيرامون خود است و بهدلیل تفاوتهای
معیشتی ساکنان در برخی موارد ،بهلحاظ عملکرد فضاها
و شکل عناصر ،با معماری بومی روستایی متفاوت است .از
جمعیت خمام حدود ده درصد به فعالیت کشاورزی اشتغال
دارند و دیگران در حوزههای دیگری از جمله خدماتی،
اداری یا مرتبط با کشاورزی مشغولاند ،در نتیجه تنوع
فضاهای عملکردی بسته به معیشت ساکنان متفاوت است.
با وجود این ،ساختار خطی ،ارتباط تنگاتنگ درون و بیرون

و همچنین سلسلهمراتب عملکردی را بهصورت مشترک در
خانهها مشاهده میکنیم.
ً
در این معماری خانهها معموال بهصورت آزاد یا تنها از یک
طرف متصل به دیوار محدودۀ سایت قرار گرفتهاند .موقعیت
قرارگیری ساختمان در زمین این امکان را برای ساکنان
فراهم میکند که بتوانند ارتباط بیشتری با فضاهای باز
(حیاط) داشته باشند و مهمتر اینکه فضاهای نیمهباز بیشتری
در اختیار بنا قرار دهد .ایوان بهمنزلۀ رکن اساسی خانههای
بومی گیالن در خانههای خمام نیز نمود پیدا کرده است و،
بهمنزلۀ رابط درون و بیرون ،بسته به نیاز ساکنان ،نقشهای
عملکردی متفاوتی به خود میگیرد .بازشوهای متعدد و
فضاهای نیمهباز و آزادی نسبی ساختمان در زمین امکان
تهویه و کوران هوا را فراهم میآورد.
در خمام بناها از سطح زمین باالترند تا از رطوبت زمین
دور باشند .مصالح معماری بازهم با ظرفیت حرارتی پایین و
سبک اجرا میشود ،اما در جدارهها بهندرت از چوب بهمنزلۀ
مصالح غالب استفاده میشود .سقف خانهها مشابهت بیشتری
با معماری بومی روستایی گیالن دارد .دیوارهای دور سایت،
برخالف معماری روستایی گیالن ،شفاف نیست و محدودۀ
فضای داخلی خانه و فضاهای عمومی (خیابان و کوچه)
بهصورت مشخص از هم تعریف شده است.
اگرچه معماری شهری و روستایی مناطق مختلف گیالن
بهلحاظ شکل در برخی موارد متفاوتاند ،معماری قدیمی
و سنتی شهر خمام با اصول و ویژگیهای معماری بومی
گیالن تفاوتی ندارد و برخی تفاوتهای کالبدی آن بهعلت
تفاوتهای معیشتی و فرهنگی ساکنان است.

..............................................................................
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جدول  .2ویژگیهای معماری بومی گیالن براساس پژوهشهای پیشین .مأخذ :نگارندگان.
عوامل اثرگذار در توسعۀ مسکن

دستهبندی عوامل

پژوهشها و تألیفات مرتبط

قرارگیری بنا در میان سایت
قرارگیری بنا باالتر از سطح زمین
سقف شیبدار
جهتگیری بهسمت بادهای موسمی

ویژگیهای کالبدی

ایوان در یک یا چند جهت خانه
شکل خطی (مستطیلی) و امتداد شرقی-غربی
تخلخل باال در نماهای اصلی
پرهیز از تجمالت فراوان
(تزئینات در نردهها و سرستونها و با استفاده از عناصری همچون گلدان در نما)
دسترسی از طریق ایوان و محل قرارگیری فعالیتهای مختلف در آن

ویژگیهای عملکردی

عملکردهای متفاوت اتاقها در فصلهای مختلف و براساس نیاز ساکنان
مرزبندی و رعایت حریمهای نامرئی براساس نیازهای ساکنان

خاکپور1384 ،؛
خاکپور1385 ،؛
خاکپور ،انصاری ،و طاهرنیان1389 ،؛
خاکپور و عشقی صنعتی1393 ،؛
طاهباز و جلیلیان1390 ،؛
گرجی مهلبانی و یاران1389 ،؛
گرجی مهلبانی و دانشور1389 ،؛
مهرابیان ،مجدی ،و فرازجو1394 ،؛
یاران و مهرانفر1394 ،

چندالیهبودن فضاهای عملکردی و فضایی در مرکز بنا
سازۀ نسبتاً ساده (تیر و ستون چوبی)

...........................................................

ویژگیهای سازهای

استفاده از مصالح بومی (چوب و الیاف گیاهی)
انتقال بارهای جانبی از طریق دیافراگم و پیهای دارای تکیهگاههای مفصلی

عناصر معمارانه ،زمينۀ تعامل بين ساکنان را فراهم کند .عناصر
معمارانهاي چون ایوانها (فضاهای نیمهباز) ،باغچههاي روي
سقف ،فضاهاي نيمهعمومي و ساختمانهاي چندعملکردي
نقش مؤثری در تقویت این عامل دارند .در واقع از آنجایي
که هر رابطۀ اجتماعي نياز به ظرف مکاني دارد ،دستيابي
به الگوي مسکن موفق بهلحاظ تعامالت اجتماعي مستلزم
بازبيني الگوهاي فضایي-کالبدي متناسب با فعاليتهاي
اجتماعي ساکنان است.
نقش مسکن تأمین نیازهای کیفی زندگی انسان و فراهمکردن
شرایط مطلوب برای خانواده و تحقق فعالیتهای خانوادگی
بهمنظور ثبات و همبستگی خانوادگی است .نقش دیگر
مسکن فراهمکردن شرایط مشارکت خانواده در اجتماعی
بزرگتر است .زیرا تماس اجتماعی نیز یکی از نیازهای
اساسی انسان است که نوع و گسترۀ آن وابسته به فرهنگ
جوامع است .تأثیر مشارکت اجتماعی خانواده در مسکن از
یک سو سلسلهمراتب و انتظام فضاهای داخلی واحد مسکونی
را از سرپناه متفاوت میکند ،از سوی دیگر بر نحوۀ ترکیب
واحدها و تعامل آنها با یکدیگر در نظام کالن با بافت مسکونی
تأثیر میگذارد (پوردیهیمی.)1391 ،
با تغییر نیازهای انسان و شیوۀ زندگی ،الگوی رفتاری
ساکنان نیز در خانهها دچار تحول میشود و سازماندهی

..............................................................................
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فضایی متفاوتی را بهوجود میآورد .محیط مسکونی،
همچون نمادی از ساکنان در فرایند کنش متقابل،
ویژگیهایی از ساکنان را تفسیر و بیان میکند .محیط
مسکونی بهعنوان نمادی از ساکنان ،در فرایند کنش
متقابل ،ویژگیهایی از ساکنان را تفسیر و بیان می کند.
میتوان شش معرف پناهگاه ،هویت ،همبستگی ،آسایش،
راحتی و مناسببودن فیزیکی را برای آن برشمرد
(پوردیهیمی و نورتقانی.)1392 ،
برای تأمين اهداف فرهنگی و اجتماعی در مسکن با کاوش
در زندگي ،تاريخ ،انديشهها ،عقايد ،الگوهاي زندگي ،آداب
و رسوم و سنتها اصول و قواعدی استخراج میشود که در
طراحی بهکار میرود. بدان معنا که یک برنامۀ توسعۀ مسکن
مناسب بايد در پي ارتقای فرهنگ و خصوصيات اجتماعي،
تشويق روابط محلي و نهادهاي اجتماعي باشد.
بحث

• جمعبندی و ارائۀ راهکارها

مسکن دارای ویژگیهای فرمی ،عملکردی و خصوصیات
و کیفیتهای فضایی است .شکلگیری و ایجاد این
خصوصیات با استفاده از مصالح و شیوههای مختلف ساخت
تحقق مییابد .در نتیجه در این پژوهش راهکارهای توسعۀ

نشریۀ علمی باغ نظر /26-15 ،)78(16 ،آذر 1398

مسکن ،در چهار دستۀ کالبدی ،فضایی ،عملکردی و
راهکارهای مربوط به مصالح و ساخت ،ارائه میشود.

به کل سایت تعمیم میدهد ،میتواند در شکلگیری این
فعالیتها مؤثر باشد.

اینکه بهرهگیری از نور را در سطح بیشتری فراهم میآورد،
تهویۀ طبیعی با جریان بادهای موسمی را نیز ممکن میکند؛
 جهتگیری و موقعیت ساختمان در سایت :ساختمان بهتراست از سه جهت آزاد باشد تا بتواند فضای مورد نیاز ساکنان
را فراهم آورد و همچنین با توجه به جهتگیری مناسب امکان
تهویۀ داخلی داشته باشد .آزادبودن بنا در سایت ارتباط بیشتر
با فضاهای باز و قرارگیری فضاهای نیمهباز در جبهههای
مختلف بنا را ممکن میکند؛
 نفوذپذیری در جداره :در این اقلیم تهویۀ طبیعی نقش مهمیدر ایجاد شرایط آسایش در ساختمان دارد ،بنابراین قراردادن
بازشوها در ابعاد و محلهایی که باد و هوا به داخل بنا نفوذ
پیدا کند و در آن جریان داشته باشند اهمیت دارد؛
 فضای نیمهباز :فضاهای نیمهباز ،عالوه بر خصوصیاتعملکردی ،تأثیر مهمی در ایجاد تصویر بیرونی از بناهای این
حوزۀ فرهنگی-اقلیمی دارند؛
 ارتفاع کم و متوسط :ساختمانها در شهرهای کوچکبرخالف شهرهای بزرگ کمتر بهصورت عمودی رشد
میکنند .بناهای مسکونی در شهرهای کوچک معموالً به یک
یا دو واحد اختصاص مییابند .این مورد میتواند در ایجاد
حس تعلق و مالکیت در محلههای شهرهای کوچک و پیوند
اجتماعی مؤثر باشد .این ویژگی از وجوه تمایز راهکارهای
توسعۀ شهرهای کوچک از راهکارهای توسعۀ شهرهای بزرگ
و کالنشهرهاست؛
 الگوی معماری روستایی :شهرهای کوچک ،بهدلیل موقعیتقرارگیری و دارابودن امکانات رفاهی ،با ایجاد مجموعههای
مسکونی که در ساخت آنها از الگوی معماری بومی
روستایی استفاده شده است ،میتوانند مقصد گردشگری
باشند .این راهکار عالوه بر اینکه به حفظ الگو و معماری
بومی کمک میکند ،توسعۀ اقتصادی شهرهای کوچک را
در بردارد.

قرارگیری فضاها و همچنین ایجاد مرزهای مرئی و یا نامرئی
در مسکن برای تفکیک عرصههای عمومی و خصوصی؛
 انعطافپذیری :طراحی فضاهایی با کاربردهای متفاوتبراساس نیاز ساکنان و همچنین استفاده از فضای نیمهباز
در جبهههای مختلف بنا با توانایی تحقق عملکردهای متنوع
که بتواند در فصول سرد نیز با بستهشدن به فضای داخلی
اضافه شود.

• راهکارهای فرمی و کالبدی
 -فرم کشیده :فرم کشیده در جهت شرقی-غربی عالوه بر

به یک طرح فضایی گسترده است و با توجه به فرم کشیدۀ
ساختمان ،ساماندهی فضاها بهصورت خطی و در امتداد
یکدیگر است؛
 ارتباط بین داخل و خارج :بسیاری از فعالیتها در این حوزهمیتواند در فضاهای نیمهباز و باز مسکن انجام پذیرد .ارتباط
بین داخل و خارج مسکن عالوه بر اینکه حوزۀ سکونتی را

• راهکارهای مربوط به مصالح و ساخت
 -استفاده از مصالح سبک :استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی

کم بهدلیل اعتدال هوا و توانایی تهویه در بنا؛
 توجه به باران و رطوبت :قراردادن بنا باالتر از سطح زمین برایتهویۀ طبیعی در زیر بنا و جلوگیری از رطوبت باالرونده .بارش،
بهمنزلۀ یکی از مهمترین خصوصیات اقلیمی این حوزه ،تأثیر
بهسزایی در نحوۀ ساخت مسکن دارد .ذخیرهسازی و استفاده
از باران ،بهمنزلۀ یکی از راهکارهای طراحی در این منطقه،
میتواند به خودکفایی و پایداری بیشتر مسکن بینجامد.
نتیجهگیری
مسکن مناسب مکانی است که فضای مطلوب برای
برطرفکردن نیازهای زیستی ،کالبدی ،فرهنگی و اجتماعی
را فراهم آورد .طراحي با تكيه بر دانش تعامل انسان با محيط
به نتيجه میرسد .معماری بومی در بستر محیط ،با توجه به
نظامهای انسانی و طبیعی ،شکل گرفته است و از راهکارهای
آن ،در صورت شناخت و بررسی دقیقشان ،امروزه نیز برای
پاسخگویی به این نظامها در بسیاری از موارد میتوان بهره
جست .بنابراین ،با بررسی وضعیت مسکن و توجه به نقش
آن در شهرهای کوچک ،که بستری مناسب برای توسعهاند،
تبيين شاخصها و ضوابط و معيارها براي مسکن مناسب با
توجه به همۀ جوانب نيازهاي انسانی و با شناخت الگوهاي
معماري بومي و احياي آنها ،بهمثابۀ نمونههاي همساز با
محيط ،میتوان راهکارهای توسعه و طراحی برای مسکن را
ارائه کرد.
براساس یافتهها از نمونۀ مورد مطالعه (شهر کوچک خمام)
و طی روند و مراحل ذکرشده ،راهکارهای توسعۀ مسکن در
چهار دستۀ کالبدی ،فضایی و عملکردی و مصالح و ساخت
ارائه میشود که در جدول  3نشان داده شده است.
این راهکارها در مقیاس معماری ارائه شدهاند و ابعاد مختلف
مؤثر در توسعۀ مسکن شامل اقتصادی ،کالبدی ،عملکردی

............................................................

• راهکارهای فضایی
 -طرح فضایی گسترده و خطی :برای ایجاد کوران در بنا نیاز

• راهکارهای عملکردی
 -عرصهبندی :سلسلهمراتب در فضاهای عملکردی با موقعیت

..............................................................................
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و فضایی ،اجتماعی و محیط زیست را نیز در بر میگیرند.
گرچه بسیاری از این راهکارها در شهرهای متوسط و بزرگ،
بهدلیل مشترکات فرهنگی و اقلیمی ،کاربرد دارند ،برخی از
آنها از جمله میزان توسعۀ عمودی (ارتفاع کم و متوسط)
و همچنین استفاده از الگوی معماری روستایی در برخی
بخشها ،بهمنزلۀ مقصد گردشگری و اقامت موقت ،مختص به
شهرهای کوچک است.

از آنجا که دو عامل فرهنگ و محیط در ارائۀ این راهکارها
تأثیر بهسزایی دارند ،این راهکارها به حوزههای جغرافیایی و
فرهنگی متفاوت تعمیمپذیر نیستند و در بسترهای مختلف
فرهنگی و اقلیمی به پژوهشهای بیشتری در این زمینه نیاز
است .همچنین توجه به سایر عوامل مؤثر در برنامهریزی توسعۀ
مسکن ،همچون ویژگیهای کمی و موارد اجرایی ،برای تدوین
و ارائۀ الگویی جامع میتواند موضوع پژوهشهای بعدی باشد.

جدول  .3راهکارهای توسعۀ مسکن .مأخذ :نگارندگان.
دستهبندی راهکارها

راهکارهای کالبدی

راهکار

جزئیات اجرائی

فرم کشیده

استفاده از فرمهاي کشيده در جهت شرقی-غربی

جهتگیری و نفوذپذیری

استفاده از تهويۀ طبيعي هوا (کوران) با توجه به جهت ساختمان ،ابعاد و محل بازشو نسبت به جهت باد

موقعیت قرارگیری

قرارگیری ساختمان بهصورت آزاد در سایت برای تهویه و ارتباط بیشتر با فضاهای باز

فضای نیمهباز

راهکارهای فضایی

راهکارهای عملکردی

عقبنشستن بنا در جبهههاي شمال و غرب با استفاده از ايوان

ارتفاع کم و متوسط

بناها با ارتفاع متوسط (دو یا سه سطح)

الگوی معماری روستایی

ساخت بناهایی با الگوی معماری بومی روستایی برای استفادۀ گردشگری و اسکان موقت

طرح فضایی گسترده

طرح فضايي گسترده برای ایجاد کوران در بنا

ساماندهی خطی

ساماندهي فضاها بهصورت خطي و در امتداد یکدیگر

ارتباط بین داخل و خارج

ارتباط فضايي تنگاتنگ بين درون و بيرون (شفافیت)

عرصهبندی

ایجاد سلسلهمراتب در فضاهای عملکردی و تفکیک عرصههای عمومی و خصوصی

انعطافپذیری
استفاده از مصالح سبک
راهکارهای
مصالح و ساخت

استفاده از فضاهای نیمهباز با قابلیت تبدیل به فضای بسته بهکمک انعطافپذیری جدارهها

توجه به باران و رطوبت

انعطافپذيري در فضاهاي زندگي بهمنظور کاربرد در تمام فصول

استفاده از فضاهای نیمهباز بهعنوان فضایی با توانایی تحقق عملکردهای متنوع
استفاده از مصالح سبک با ظرفیت حرارتی کم بهدلیل اعتدال دما و تهویه
کف طبقۀ همکف باالتر از کف طبيعي زمين برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و ایجاد فضای حایل در کف
جمعآوری و ذخیرهسازی ،برای بهرهگیری مناسب از آب باران با استفاده از سطوح مناسب و فضای سبز
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