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 چکیده
پذیری نر طراحی یکی از موضوووتاتی  ا امرهزت تو ا باوو اری از ماناراا مااصوور را با بون  ده ننونتا انا ا   

آناا را نر   اربرااا ن ازهای متادن ه متغ ر با پاسوووگویی با خربا زند ی تواندپذیر میانا ا  ماووکن اسووسک ماووکن
ذار پذیر تاث ر اباان  ونا وا از  ندا اباان ا تناتی ه اقتصانی برآهرنت ننایدک توامل با اری نر طراحی ماکن انا ا 

پذیری پرهژت ک تا آنجا  اا نر صوورت طراحی نامااسه فضای ب سا انا ا  اسوس  ی ب سها فضوا اسوس  ا یکی از آا 
انکار این فضووا نر ماووکنا نپون پ ههی های  افی نر این  شووونک با تو ا با اهن س ر رقابلتواند با مشووکل موا ا می

س موضوع فضای ب  های ماکونیا تنر ز این پ ههی بر رهیپذیری نر پالازم ااا ه با ماظور افزایی قابد س انا ا 
تحد دی صوورت  رفتا اسسک هد  از این پ ههیا مارفی ه   -اسوسک این مااها از نوع  اربرنی بونت ه با رهش توصو فی  

های پذیر از طریق بررسی ننونا پرهژتهای ماکونیِ انا ا ترین اهگوهای  ایگ ری فضوای ب س نر پالا ماایاوا رای  
های پالاآهری ه بررسی   فی وزت اسسک با این ترت ه  ا ابتدا با  نعمااصور طراحی شودت توسوی پ شوگاماا این ح    

ی ت پ ای سووا اهگوی  ایگ ری فضووای پذیریا با توصوو و ه سووطس م اهاابر مپاای انواع رهیکرنهای انا ا ماتوه 
ضای نهد  ا فهاحدیا پرنابتا شودت اسوسک نت جا پ ههی نشاا می  هاحدی ه م ااب س نر پالاا نر نه سو   نرها 

ای ی فضا ایفای نه یا آزان اادت های موتدوِ بررسی شدتا با تاواا تاصر  دا اادتتواندا نر قاهه  ایگ ریب س می
 پذیری پالا ماجر  رننکتواند با انا ا  ادا ه هر یک از این نه حاهسا می

 :های کلیدیواژه
 کماکنا انا ا  پذیریا فضای ب سا اهگوی  ایگ ری
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 مقدمه -1
تغ  را امری انکوارنواپذیر نر زند ی اسوووسک ا رخا ن از با   

ها ه ون ناشووتاا ههی نر تصوور هنوارت نر زند ی اناووااتغ  ر 
از های زند یا این ن  اونی با نه ل پ چ د ی ه تاوع سوووپک

شووونک هنرات با تغ  رات سووریع ا تناتیا ب شووتر احاوواس می
یری ه پذرفس فااهریا ن از با افزایی ت پ قاقتصوووانی ه پ ی

ر حی نریزی ه طراتغ  رپذیری با یکی از ماوووامل مهر برناما
ماوکن تپدیل شوودت اسسک اهن س این موضوع تا آنجاسس  ا  

های نظر  ری شابصاطپق  فتا اشاایدر ه ت لا نر صورت نر
 تواا با توساا پایدارپذیر میمح  یا با طراحی انا ا زیاس

تو ا با ک با (Schneider & Till, 2007: 50) نسوووس یوافوس  
نر فرهاگ پی نرهوای زنود ی ماواصووور ه تغ  رات پی   هی  ی

 پذیریرسوود  ا تو ا با انا ا سووکونس نر ایرااا با نظر می
های طراحاا ماوووکن باشووودک توامل نر  ر نر باید از اههویس

 تا دت بونت ه نرپذیرا متادن ه نرهرطراحی ماوووکن انا وا  
تواند با طرحی مااسووه ها می ای آانظر رفتن نرسووس ه با

مدی خوا سوووازت ه تواا با تواب اجوامود  وا از آا  ندوا می    
تاسوو اوواتا موقا س فضوواهای ب سا فضووای ارتپاطیا اباان ه 

های مااسه فضاهاا ه  ایگ ری فضاهای بشک ه ب س اندازت
 (کAlbostan, 2009: 28-34, Friedman, 2004: 92) اشارت  رن

فضوواهای ب س با  با تو ا با مپاحث ذ ر شوودت نر با ا
تا شدت اسس تا با تاواا محور اصدی این پ ههی نر نظر  رف

 هووای  ری پالااین ترت ووه بووا فهر بهتر خگونگی شوووکوول
پذیر )با تو ا با موقا س فضوواهای ب س( ماووکونی انا ا 

 نوک  رنت ه  امی نر  هس تاوووه ل فرایاد طراحی برای  
طراحاا ماووکن برناشووتا شووونک نر این راسووتاا هد  این   

 ترین اهگوهای  ایگ ری فضای ب سپ ههی شوااسایی رای  
ها بر مپاای پذیر ه بررسوووی ت پ ای آانر ماوووکن انا ا 

 .پذیری اسسرهیکرنهای موتو انا ا 
 پذیریمفهوم انعطاف -1-1

قابد س بر شوووداا  پوذیری نر اصووو الاِ تواما  انا وا  
تغ  رپذیریا ظرف س ساز اری با مااصد یا شرایی  ونا وا ه 

 & Ghafourianشون )آزانی از بشوکی یا سفتی تاریو می 

Aghayi, 2016, 42سووازی فرایادی تدریجی اسووس ه (ک بانا
تواند از باناا با مثابا مو ونی پ وسوووتا نر حال تغ  را می

طریق ا زای قوابول تغ  ر ه موقتی شوووکول   رنک بوا تالهت     
 وی ن ازهای متغ ر سا ااا باشدک این امر ماوکن باید پاسخ 

ری ه پذیتوانود بوا ایجوان م زاا قوابول تو هی از انا وا       می
طپق  (کThomas, 2013, 2) تغ  رپذیری نر فضووا بدسووس آید

(ا Schneider & Till, 2005, 157) نظر ت ول ه اشووواوایدر  
پوذیری بوا نه صوووورت قووابول تاریو اسوووس: اهو(    انا وا  

های موتدوا ب( قابد س پوذیری ماوووکن بوا  اربری  ت پ ق
ق پذیریا قابد س ت پ های فضووایی موتدوک انا ا  ایگ ری

سابس شامل ت پ ق با تغ  رات مات متغ ر مح ی انااابا اهزا
های  دیدا تغ  ر  اربری یا  نا تیا اسوووتاپوال از فااهری 

پ کرباودی سوووابتناا اسوووسک پاهل اهه ور نر  تاب بون با  
 اد  ا با تو ا اهناوار  مانواری بومی ب اا می  تاواا نایرت

ی ی آاا فضوواهای زند با تغ  رات سووابتار بانوانت ه اندازت
باید قابد س ان پاق ه تغ  ر ناشووتا باشوواد تا بتواناد ن ازهای 

 (کOliver, 2003, 166-167) سا ااا را برآهرنت سازند
پذیریا هوای  ونا ونی ماناد انا ا  بر هن ن مپاواا هاژت 

ه ککک م را  3پذیریا  اوووترش0پذیریا تغ  ر4پذیریت پ ق
 پذیری هانا ا  هاترین هاژتاندک نر این م ااا قابل بحثشدت

ها ه ها تفاهتنظراا ب ن آاپذیری اسووس  ا صوواحه ت پ ق
اندک افران زیانی بر این باهرند  ا هایی قامل شووودتشوووپاهس

پذیری هنطوشوووانی زیانی پذیری ه ان پاقتاواریو انا وا   
 ,Rabeneck) نارنوودک طپق نظر راباووکا شوووطرن ه توواها 

Sheppard, & Town, 1973, 698-727 ا موووفوووهووووم)
پذیری نر مورن آا نستا از هاحدهای ماکونی با  ار ت پ ق
شووون  ا با تغ  ر شرایی با آسانی تغ  رپذیر باشادک برنت می

پذیری نر ماابل تندکرن راییِ از طر  نیگرا مفهوم انا وا  
قرار نارن  ا نر آا  اربری فضووا  امال از پ ی تا  ن  1 زم

اق ناهاربوری شدت اسسک یک ننونا بوب از خا ن فضاییا ات
اسوووس  وا با ر ر از زماا صووور  رذاا نر باووو اری مواقع   

مواندک باابراین برای نسوووت ابی با طراحی  اسوووتفوانت می بی
پذیرا بهتر اسوووس خا ن فضووواهایی  اربریِ از پ ی انا ا 

 .تا  ن شدت نداشتا باشاد
نرس هووایی برای »هرتزبر ر نر  توواب بون بووا تاواا 

 (Hertzberger, 1991, 46) «نانشووووجووویوواا موواوونوواری 

ریزی ه  ایگ ری فضوواییا پذیری را بر اسوواس برنامات پ ق
  ادک هی نرها تاریو میاندازت اتاق ه ناپس آا با سایر اتاق

نر طراحی » ویود:  میپووذیری ماوابولا نر تفاووو ر انا وا    
حدی ه ون نوودارن  ووا برتر از سوووایر پووذیر ه ر راتانا ووا 

را مارفی  5با نام خادبا انیه مفهوم نیگری « ها باشدحلرات
ی هرتزبر را نر  وذشوووتوا هاگوامی  ا     اودک بوا  فتوا   می

تواناتاد شدندا میها با صورت باثی سابتا میسووابتناا
های موتدفی باشاد ه با تغ  ر شرایی ان پاق پذیرای  اربری

یوابادک نر این زم ااا هی مفهوم خاد با انی را با مااای فرم  
 وا بتوانود بوا حداقل تغ  راتا برای      اود ثوابتی تاریفی می 

  .های موتدو استفانت شون اربری
اشارت  ا«۱سوازی ایدت سوابتناا » رهک نر  تابی با نام 

هایی ناپایدار نر مح ی پویا ها سو اتر  اد  ا سوابتناا می
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 ااد  ا هنا هاوووتادک  رخا با طور  دی افران تصوووور می

ههی نر هاقع ها اسوواسووا ثابس ه هن شگی هاتادا سووابتناا
ها باید با  ذر زماا تغ  رپذیر باشوووادک طپق نظر سوووابتناا

های پذیریا قابد س فضووا برای پذیرش  اربری رهکا ت پ ق
پذیریا قابد س فضووا برای موتدو اسووس ه نر ماابل انا ا 

 (کGroak, 2002, 17) های موتدو اسسپذیرش  ایگ ری
ا بانای فضوواهایی ماناد آشووطزفضوای ب سا نربر  رندت 

ای سورهیس بهداشتیا حنام ه ربتشویوانا اسس ه زیرشابا 
آیدک این فضوواها ناشووی با حاوواب می 7از فضوواهای بدماتی

های ماوووکونی ایفا پذیری نر پرهژت د دی نر تحاق انا ا 
هایی  ا تادان فضووواهای تواا  فس نر پرهژتننوایادک می می

اشووادا تر بب سا یا فضوواهای ارتپاطی )از ندا هرهنی( ب ی
ا طراحی بوا تدس پ چ دت شووودا رهابی فضوووایی ه خ دماا 

 & Rasouli, Farhady) شووونتر میپذیر ن ز مشووکلانا ا 

Ghaffari, 2017, 17  پذیرا تاپ ا (ک نر ایجان فضووایی انا ا
باشد فضاهای ب س با تاواا تااصر نامنی نارای اهن س می

تاظ نات ها نر طراحیا با  وا تو وا بوا  واننایی اهه ا آا    
 نهوودتری میپووذیری ب یباوودی فضووواهووا امکوواا انا ووا 

(Zandieh, Eghbali & Hessari, 2011, 95ک) 
ی پذیر نر خاد حوزتفضوووای ب س نر ماوووکن انا ا 

موتدو م را شدت اسسک اهه ن حوزت نای تاس اات فضای 
پوذیری اسوووس  وا بوا تان ر ه نگهداری    ب س نر انا وا  

پذیری ارنک نهم ن حوزت ت پ قسابتناا نر نرازمدت اشارت ن
ترین فضوواهای ب س طپق ن ازهای متغ ر افران اسووس ه مهر

هد  آاا طراحی فضاهایی قابل استفانت ه اینن برای هنگی 
 افران اسووسک سوووم ن حوزت  ا نر این مااها با آا پرنابتا 

شوودت اسووسا  ایگ ری فضووای ب س نر پالا اسووس  ا با   
 خ دماا فضایی نر ارتپاط اسسک

 مسیی   در خیس فضییای درزمی   پژوهش یپیشییی   -2-1
  پذیرانعطاف

 رن  دی طور با ب س فضای زم اا نر پ ش ن های پ ههی
 تاس اات حوزت نر اسسک شدت بحث با  نر شدت ذ ر حوزت سوا 

 رهز با ه تاویض تان را با ن از بر ب شتر مپاحث ب سا فضاهای
 موضوووع این ب ای پ ی نارندک تأ  د زماا طول نر آنها رسووانی
 نت جا نر ه نرازمدت نر سوووابتناا مااسوووه نارینگوا  برای

 فضوواهای توزیع شوو وت هنچا نا کاسووس مهر آا پذیریانا ا 
 زیانی اهن س بوی این نر ن ز تنونی ه افای  هس نر ب س
 (کTill, & Schneider ,2007 197-198) یابدمی

 ن ازهای با ب س فضووواهای پذیریت پ ق نیگرا یحوزت
 سووسا متفاهت بدنی توانایی ه موتدو سووا ن نر افران متغ ر

 اب پذیریانا ا  م اهاا زم اا نر موضوووتات ترینرای  از  ا
 رن بدها راهپا ماکن سازیانپوت اسسک ب س فضای محوریس

 ا  هاگامی شوووونکمی انجام ناتواا افران ن ازهای  رفتن نظر
 توانیر  نخار متداهل ماووکونی هاحد یک نر سووا ن فرنی

 شرایی با زند ی فضوای  ت پ ق ماظور با شوونا می  اونی 
 اتنال فضا نر بریهزیاا تغ  رات ن ازاسس اها  دیدِ  اونی 
 ن ز فرن زند ی محل تغ  ر بوا  اسوووس منکن  وات   وا   رنن
 ساس ماکای پذیرت پ ق ماکن راسوتاا  این نر شوونک  ماجر
 ای ساهر از اتر افرانا یهنا برای اندکا تغ  رات اتنال با  ا
 این (کVoordt, der Van ,1990 17) باشووود به اا تواا ر

  تاب نر اسوووسک ماره  1شووونولهنا طراحی بوا  رهیکرن
 با مرتپی مپاحث (,Bostrom 1987) «0پذیرت پ ق ماووکن»

 سووورهیس ه آشوووطزبانا طراحی قپ ل از پذیرت پ ق طراحی
 کاند رفتا قرار بررسی مورن بهداشتی
  رفتاا قرار تو وا  مورن  نتر  وا  نیگری مهر یحوزت

 فضوواهای موقا س اسووسک پالا نر ب س فضووای  ایگ ری
 توامل  یوک  تاواا بوا  تواامی را هوا سووورهیس ه بودمواتی  

 نظر رن ماکونی اصوودی فضوواهای پ کربادی نر  اادتتا  ن
 سثاب ایِسازت س اتر از بوشی تواامی را هاسورهیس   رفسک

 ننون طراحی  ودا انا  طور بوا  را هوا اآ یوا   رنا محاووووب
(86 1974, Rabeneck,ک) آا نر موضووووع این اهن س تدس 

 ا ی شی از برند بادینستا طپق ب سا فضاهای  ا اسوس 
 تاریپا فضوواهای  زه ا(,Brand ,1994 13)49سووابتناا یک
 سوووابتناا یک تنر طول نر هاآا نر تغ  ر ه بونت باا ثابس

 نه وولا هن ن بووا اسووووسک یگرن ا زای بربی از نشووووارتر
 ابتدای از ب س فضووواهای ماواسوووه  موقا وس  نرنظر  ری

 نر مهنی موضوع ا44سووکونس از پ ی یمرحدا نر ه طراحی
  (کTill & Schneider, ,2007 189) اسس ماکن طراحی

 ا  اسس این ب انگر هنگی با ا نر شدت م را موضوتات
 ماوووکن طراحی نر مهر ار وواا از یکی ب سا فضووووای
 های پ ههی نر ه ون این با آیدکمی حاووواببا پذیرانا ا 
 ماناری فضای خ دماا نر ب س فضوای  اهن س با پ شو ن 

 آا پ ره ه نشوودت پرنابتا پ ههی اصوودی موضوووع تاواا با
 نشدت حاصل ماناراا برای زم اا این نر  اربرنی نستاهرنی

 رن  افی پ ههی ه ون تدم با تو ا با ترت ه این با اسووسک
 این پالاا نر ب س فضووواهای  ایگ ری یاای سووووما حوزت

  اسسک موضوع براین متنر ز طورباص با پ ههی
 پژوهش روش -3-1

 -توصوو فی رهش با ه بونت  اربرنی نوع از حاضوور پ ههی
 شووااسووی ونا  ا اسووس بدیهی اسووسک تا رف صووورت تحد دی
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 اکنم  دی شااسی  ونا از پس مرحدا یک باید ب س فضای
 ذیریپانا ا  رهیکرن نوع اساس بر تا   رن صورت پذیرانا ا 

 شووو وت زم اا نر مااسوووپی تصووون ر طرااا توسوووی پالا نر
 با اابتد نر  هسا هن ن با شونک  رفتا ب س فضای  ایگ ری
 نماک طراحی نر رای  رهیکرنهای ایانابا تاب ماابع بررسی
 اب اناماا نر شدندک مارفی ابتصار با ه پذیرشوااسوایی  انا ا 
 ماوووکونیا هایمجنوتا نر پذیرانا ا  طراحی اهن س نه ل
 رهیکرنها این هرا با هنجوار هاحد خاد شودا  نر  ر هاگام با
 نر شوودندک تااوو ر هاحدیم اا ه هاحدینرها سوو   نه با

 ب س فضای  ایگ ری اهگوهای بررسی با هاحدیانرها س  
 با ب س فضای راب ا خا نهر ه ماوکونی  هاحد یک نرها نر

 هاحدیام اا سوو   نر اسووسک شوودت پرنابتا مجاهر فضوواهای
 هاحد خاود  پالا   ریشوووکول  نر ب س فضوووای  وایگ ری 
   اسسک  رفتا قرار بررسی مورن مجاهر ماکونیِ

 ماابع از م را یرِپذانا ا  ماوووکونی هایپالا سوووطس
 رهیکرنهووای مپاووای بر ه شووودت آهری نع ایبووانووا توواب
 مورن پالا نر ب س فضووای  ایگ ری نظر از پذیریاانا ا 
 بررسووی ه توصوو و آهریا نع از پس  رفسک قرار بررسووی
 ضایف های ایگ ری پر اربرنترین ماکونیا هایپالا   فی
 سیشاا ونا با ه شدت شااسایی ماکونی هایپالا نر ب س
 دیاص اهگوی سا قاهه نر پذیرانا ا  ماکن نر ب س فضای
 موارن از پالا خهل حدهن انتواب با سطسا شدک یافتا نسوس 

 ه اهگو سووووا این ترنق ق تحد وول بووا شوووودتا بررسوووی
 بر هاپالا این انتواب شووودک پرنابتا هاآا هایمجنوتوا زیر

 لشک پونان تکراری اپرهژت مانار بونا شدت شاابتا مپاای
 از تآمدنسسبا تصویریِ مدارک   ف س بونا مااسه ه پالاا
 اراما شوودا مااووجر ماظور با هنچا ن اسووسک بونت پرهژت

 ابونند شوودت اسووتفانت ندرت با  ا اسووتثاا اهگوهای م اهها
 سووا  ا قپل مرحدا بربال  آبرا  ام نر اسووسک شوودت حذ 
 ادا رفت قرار بررسی مورن  دا انا صورت با  ایگ ری اهگوی

 رهیکرنهای اسووواس بر پ شووو نا هوای تحد ول  بر تک وا  ابو 
 با هاحدیم اا ه هاحدینرها سوو  ِ نه نر ه پذیریانا ا 
  ا ساس ذ ر شایاا شدک پرنابتا اهگوها این ت پ ای بررسی

 ه فااهری با مرتپی مپاحث از منکن  ای توا  پ ههی این نر
 یطراح با ب شتر ه شوودت نهری ب س فضوواهای تاسو اوات  

 شونکمی پرنابتا فضایی  ایگ ری یاای ماناری
 پذیری مسکنانواع رویکردهای رایج در انعطاف -2

موارن زیر بربی از رهیکرنهای ماتوه توسوووی طراحاا 
ناناتن آا نر رهند پ ههیا نر  اسس  ا با تو ا با ضرهرتِ

شونک  زم با ذ ر اسس  ا نر زیر با ابتصار با آنها اشارت می

شوووون  ا  ایگ ری فضوووای هیکرنهایی تا  د میایاجا بر ر
  ها قابل بحث اسس:ب س نر آا

هاا از  ونا پالانینر ا هدای تاشددو: جدداکنندده  ( 1)
 اسس هاستفانت شدت یی(شو ا یتاشووو ی موقس )هااادت  دا

ی اصدی ماناراا س نر فضواا نردرا یها محدهنمانو  نر آا
هووای بووارز اسوووتفووانت از این رهیکرنا یکی از ننونووااسوووسک 

Maisons Loucheur یاثر هو وربوزیا اسوووس  ا طپق  فتا 
متر مربع را  1۱بون مانوارا بریودار این بوانوا تاها هزیاا     

 ادا اما با تدس هوشووونادانا بونا طراحی نر پرنابوس می 
 رنن متر مربع فضووووای به اووا بربورنار می 74تنوول از 

(Schneider & Till, 2007, 19ک)  
 یهد  اصوودی نر این رهیکرن ا طراح ( فضددای خا :2)
س( ه نر نظر  رفتن  ب یثابس پالا )هرهنیا فضا یهابوی
پذیرای تغ  رات توسی  اربر  اسوس  ا  04ناما نی فضوا  یک
 یکن فضا مانو  یا ک((Schneider & Till, 2007, 134 باشد

تواا کا میسپ یهاغا ت یدا هس باا  ارت اسس یکاتاق باز 
با  افسکینسووس  یموتدففضووایی  34یهابا  ایگ ری نر آا

ماظور ایجان فضوووای باما باید با تااصووور نامنی تو ا هی ت 
ترین تاصر نامنی خارخوب پ رامونی فضاسس  ا شونک اصدی

تواند نر آا اتفاق ب فتد ه می تغ  رات ماواسوووهِ ن واز  اربر  
ه فضای نرها آا  14مشوصباابراینا خارخوب پ رامونی آا 

 (ک Leupen, 2006, 25اسس ) 54نامشوص

 ییایجان فضا ایریپذهی  ی این نوع انا ا  ( توسعه:3)
ا  ا سورباوتا یا سوربازا نر مجاهرت یک هاحد اسس    4۱باهاوت

د نهتواند بوشووی از هاحد شوودت ه آا را توسوواا   یبادها م
Schneider & Till, 2007, 136))نرهنی یا تواند یک توسوواا م

ن اسووس با تاواا مثال کباشوودک نر توسوواا نرهنی من ب رهنی
یوک فضوووای بواز یوا ن نا باز تپدیل با یک اتاق مجزا  رنن    

(Froud and Shearcroft, 2005ک ننونا) ی توساا ب رهنی ن ز
ها فضوواهای  تواا بر رهی آاهایی اسووس  ا نر آیادت می بام

  دیدی سابسک 
 فتا  یها مانو  با حاهت  تر ترکیب و تقسددیم:( 1)
 یکل با یا نه هاحد مجزا با هر انرام شدت ه تپد شووون می

های ماوووکونیا نر باووو اری از پرهژتشووووندک تر هاحد بزرگ
طراحی هر هاحود  ودا از هاحودهای مجاهرش نر نظر  رفتا    

شوونک این رهیکرن باتث ثابس شوودا مااحس ه  ایگ ری  می
ی شووودت ه ارده مانع از نابدی هاحود م وابق بوا ن ازهای آن   

شووونک با این حالا آسوواا ننوناِ تر  ه هاحدها نر آیادت می
 های ب شووتریتواند  زیااپذیری هاحدها نر آیادت میتر  ه

ر  تااووو ک(Schneider & Till, 2007, 141) را فراهر آهرن
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هاحدِ  یکا  شووون ی فتا م یه بونت ه با حاهت  س ترکبرت

 شوووون ک ووکتر تفکوخوو د تر بتوانوود بووا نه هاحووبزرگ
(Schneider & Till, 2007, 141) ک نر این پ ههیا سووووا

تاشوا فضای بام ه توساا با تدس نر  ری  رهیکرن  دا اادت

تاها یک هاحد ماوووکونی نر طراحی با تاواا سووو   نرها 
هاحودی ه رهیکرن تر  ه ه تااووو ر هاحدها با تدس نر  ر  

هاحدی م ااشوودا ب ی از یک هاحد ماووکونی نر سوو     
 (کFig. 1) شوندبررسی می

 

 
Fig. 1 Different approaches to flexibility 

 

 الگوهای جایگیری فضای خیس -3
پذیر هایِ انا ا های مشووترک نر پالا نر این بوی هی  ی

براساس  ایگ ری فضای ب س بررسی شدت اسسک پس از تحد ل 
سا اهگوی هاا حدهن هفتان پالا ه انتواب حدهن خهل مورن از آا

 رای  نر  ایگ ری فضای ب س با شرا زیر بدسس آمد: 
ای  ا نر آا تنامی فضاهای ب س هاتا( اهگوی تک4)

 شوندکنر یک نا ا تجن ع می

ای  ا نر آا فضوواهای ب س نر نه ( اهگوی نههاووتا0)
   رندکنا ا از پالا قرار می

اهگوی نواری  ا نر آا فضوواهای ب س با صووورت   (3)
   رندکرنیفی نر طول یک  دارت قرار می

 ایهست الگوی تک -3-1
ترین اهگوهای  ایگ ری فضووواهای ب س یکی از متداهل

ای متنر ز یاای با اسووتارار آنها با صووورت باووتا  انر پالا
ای اسووس  ا آشووطزباناا سوورهیس بهداشتیا حنام ه ککک  ونا

 شدتهنگی با هر خاوپ دت ه با صوورت یک هاووتا تجن ع  
های مورنیا های صورت  رفتا از ننوناباشوادک طپق بررسی 

تواند با سوووا های موتدو میقرار  ری این هاوووتا نر پالا
دک نر بربی موارنا هاتا نر مر ز پالا یا هسی صوورت باشو  

یک ه ا قرار نارنا ههی نر باضووی موارن نیگرا منکن اسووس 
 (کFig. 2) ی هاحد قرار   رننر یک  وشا

 

 
(A)   (B) 

Fig. 2 Diagram of single-core pattern: (A) Core in the 
center, (B) Core in the corner 

نر این نوع  ووایگ ریا  الف( هسددتده در مرکال پ ن: 
تنامی فضوواهای ب س نر یک باتا تجن ع شدت ه نر مر ز 

تواا با این نت جا می 4   رندک با بررسی  دهلپالا قرار می
های با رهیکرن فضوووای بام ه رسووو ود  ا این اهگوا نر پالا 

 Affordable Ruralی تاشوووو متداهل اسوووسک نر دا اادت

Housing Demonstration Project ی بدماتی مر زی تاها
های اصوودی پرهژت بونت هبا قرار  رفتن این فضووا نر  از هی  ی

مر ز پالاا تالهت بر  داشوووداِ فضووواهای بشوووک از هرا  
تواناد با اسوووتفانت از ای ایجان شووودت  ا میفضووواهای باهاوت

های متحرکا با هر متصووول یا از هر  دا شووووند  دا اادت
(Table 1, Plan1( )Schneider & Till, 2007, 118 ک نر)

 Casa Patrizialeتر نظ ر تر با ماوواحس ب یهای بزرگپرهژت

di Casarsso TI    بوا تو وا هی ت با محل  ایگ ری فضووواهای
تواناد آزانانا ه با استفانت می ب س نر مر ز پالاا باقی فضاها

های بدماتی های متحرک پ راموا این هاوووتااز  ودا ااودت  
نر  کFriedman, 2004, 45)) (Table 1, Plan 3شووکل   رند )
ب ای نا س تاسوو اوواتی نر مر ز هاا تاها با پ یبربی پرهژت

شون تا پ ی از سکونسا پالاا با سا ااا این امکاا نانت می
انودازتا تاودان ه موقا س فضووواهای ب س مورن ن از بون را   

ا تاهووا Pelgromhofانتوواب ننوایاودک برای ننونوواا نر پرهژت    
ی تاسوو اوواتی نر مر ز آا الاا یک هاووتاتاصوور ثابس نر پ

اسوسک سوا اااا تالهت بر انتواب نوع  ایگ ری  ل فضاهای   
تواناوود موقا وس ه انودازت فضووواهوای ب س هاحوود    پالاا می

 (Table 1, Plan10ماوووکونی بون را ن ز انتووواب  ااوود )
(Schneider & Till, 2007, 115ک) 

ه وت ها ن زا فضووواهای ب س با یکی از نر بربی پرهژت
 Funktioneutraleاندک برای مثالا نر پرهژت پالا خاوووپ دت

Räume ا طراا یک بوی مر زی شامل تااصر ثابسا از ندا
فضووواهوای ب سا ایجان  رنت اسوووسک با این ترت ها با قرار  
 رفتن فضوای ب س نر هسی یک ه اا تالهت بر  دا  رنا  
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نه بوی پالا ه تااوو ر آا با نه فضووای قابل  اترلا این  
یری پذهای متفاهتی از تاا رتواناد پذیرای حاهسضواها می ف

 & Table 1, Plan 9( )Schneiderفضووای نابدی باشوواد ) 

Till, 2007, 100ک) 

 
Table 1: Classified plans of single-core pattern – the core in the center (Source of all plans except (3): Schneider 

& Till, 2007 اSource of plan (3): Snozzi & Vacchini, 1970) 

 

List of plans: (1) Affordable Rural Housing Demonstration Project, (2) Dapperbuurt, (3) Casa Patriziale di Casarsso TI, (4) 
Schröder Huis, (5) Alexandra Road, (6) Montereau, (7) Neuwil, (8) Sutton Dwellings, (9) Funktioneutrale Räume, (10) 
Pelgromhof, (11) Les Anticonformes, (12) Wohnanlage Genter Strasse, (13) WeberHaus Option, (14) Kronsberger Strasse, (15) 
Next Home. 

 
 ونوا  وا نر   هنواا ی پد ن:  ب( هسته در گوشده 

شوونا فضوای بو سِ تجن وع شودت نر      نیدت موی  0  دهل
ای از پووالا قوورار بربووی موووارن منکوون اسووس نر  وشووا  

 Housing Group Inنر پوورهژت    وورنک بوورای ننونوواا 

Purkersdorf     نر ابتوودا نه نا ووس تاس اوواتی نر  وشووا
ب ای شودت ه بوا ایون ترت وه ایون امکواا       ای از پالا پ ی

ا نانت شودت اسوس  وا انودازت ه موقا وس      ا اهه و ابا سوا ا 
شواا تا و ن  ااودک باوابراینا     فضاهای بو س را نر بانوا  

پووذیری نر  ووایگ ری  دووی فضوواهاا نر تووالهت بوور انا ووا 
فضووواهای بووو س ن وووز   موقا وووس انتوووواب انووودازت ه  

 (Table 2, Plan 2پوووذیری ه وووون نارن ) انا وووا 
(Schneider & Till, 2007, 89 ک) اسوووتفانت از ایووون

ذاری نر رهیکوورن توسوواا متووداهل اسووسا زیوورا قوورار   ا وو
توانوود ی پووالا مووی وورفتن فضووای بوو س نر یووک  وشووا

یافتوا  نسترسی با فضوای بو س را ن وز از بووی توسواا     
 (ک بوورای ننونووا نرFriedman, 2004,104تاووه ل  اوود )

Werfthaus     ی بووا قرار  ووری فضووای بوو س نر  وشووا
 ا هاقووعایوون فضووا نر مر ووز پووال  پووالاا پووس از توسووااا 

شون  ا بوا بووی توسواا یافتوا ن وز فاصودا مااسوپی        می
 (کTable 2, Plan 4نارن )
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Table 2: Classified plans of single-core pattern, the core in the corner (Source of all plans except for (3): 

Schneider & Till, 2007, Source of plan (3): Archdaily,2018) 

 

List of plans: (1) Traditional Japanese House, (2) Housing group in Purkersdorf, (3) Monterrey Housing, (4) Werfthaus, (5) 
Square L-Type System 

 
 ایالگوی دوهست  -3-2

با  ای متنر ز بونا نر بربی پرهژت هاا فضووای ب سا 
ی  دا از هر تااوو ر شوودت  ا نر نر یک نا اا با نه باووتا
 وی رک این اهگو ن ز با تو ا ای میایاجا با آا اهگوی نههاتا

نه  تواند با نه زیرمجنوتابا محل قرار  ری نه هاوووتا می
 (کFig. 3) شونتاا ر  هاتا پرا ادت ه نه هاتا نر حاش اا

 

 
(A)   (B) 

Fig. 3 Diagram of double-core pattern: (A) Cores are 
spread across the plan, (B) Cores are in the corner 

 
نر این  ونووا  ووایگ ریا  الف( دوهسددتده پراکندده:  

فضووواهای ب س با صوووورت نه بوی پرا ادت نر پالا قرار 
ها  ات نر  اار نیوار قرار  رفتا ه  ات  رفتا اسوسک این هاتا 

طور  ووا نر تواناوود نر مر ز پالا ن ز قرار   رنوودک هنوواامی
ن ز مشوص اسسا این نوع  ایگ ری مانو  فضا را  3  دهل

برای ننوناا نر پرهژت  ک ادمی های برنتری تاا ربا قانس
Greenwich Millenium Village ا نه هاتا بدماتی  ا نر

اندا فضووا را با خهار قاوونس تااوو ر  رنت ه مر ز قرار  رفتا
شوووندک فضوواهای  بون ن ز توسووی یک راهره از هر  دا می

متصول با هر  ا نر اطرا  این نه هاتا پدید آمدتا توسی  
اد از هر  دا شووووند ه با این توانهای  شوووویی می ودارت 

های موتدفی مورن اسوووتفانت تواند با حاهسترت وها پالا می 
 ,Schneider & Till, 2007)( Table 3, Plan 1قرار   رن )

اثر هو وربوزیووا ن ز بووا  Maisons Loucheurپرهژت  (ک122
(ک Table 3, Plan 2پذیر شوودت اسووس ) هن ن شوو وت انا ا 

تر  ه ه تااوو ر ن ز  ارامد  قرار  ری نه هاووتا ب س نر
اسوووسک با این ترت ه  ا پس از تااووو ر پالاا ماناد پرهژت 

Letohradská تواند با یک هاحد ها میهر دام از این هاووتا
 (کTable 3, Plan 8تادق   رن )

نر این نوع  ایگ ریا نه : ب( دوهسددته در شاشددیه
هاووتا نر یک سوونس پالا با حاشوو ا راندت شدت ه مزاحر 

 1طور  ا نر  دهل شووووندک هناافضووواهای بشوووک ننی
مشووص اسسا این نوع  ایگ ری یکی از توامل مهر ایجان  

پذیری نر رهیکرن فضووای بام اسووسا زیرا  ی انا ا  اادت
ن فضووواهوای بشوووک نر این حواهسا برای تغ  ر  امال آزا   

 های این نوع  ایگ ریایکی از ننوناشووووندک  ذاشوووتا می
 اسس  ا نر آاا Weissenhofsiedlungمجنوتا ماوکونی  

فضاهای ب س نر نه طر  هرهنی هاحد ماکونی با نیوار 
ماندت آزان فضووای بشووکِ باقی اندک با این ترت هاخاووپ دت

شون های متفاهتی نر آا م ار می ذاشوتا شدت ه خ دماا 
(Table 4, Plan 1) (Schneider & Till, 2007, 60 ک پرهژت)

Ingolstadt  ن ز از این نظر با ار شپ ا با این پرهژت اسس ه
ی متنر ز نر نه سنس فضواهای ب س با صوورت نه تونت  

هرهنی ه خاپ دت با هاتا مر زی قرار  رفتا ه با این  ار 
توانوود پووذیرای  اوود  ووا میپالا بوواز بزر ی را ایجووان می

( Table 4, Plan 3ااووو نات فضوووایی موتدفی باشووود ) ت
(Schneider & Till, 2007, 102 ک) 
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Table 3: Classified plans of double-core pattern, the cores spread across the plan (Source: Schneider & Till, 2007) 

 

List of plans: (1) Greenwich Millenium Village (II), (2) Maisons Loucheur, (3) Grieshofgasse, (4) Woningenkomplex 
Vroesenlaan, (5) Kleinwohnung, (6) Feßtgasse Housing, (7) Diagoon Houses, (8) Letohradská 

 
Table 4: Classified plans of double-core pattern, The cores in the corner (Source of all plans except for (4): 

Schneider & Till, 2007, Source of plan (4): Archdaily, 2018) 

 
List of plans: (1) Wohnzeile Weißenhofsiedlung, (2) Järnbrott Experimental Housing, (3) Ingolstadt, (4) Monterrey Housing, (5) 
Überbauung Brahmshof 

 
 الگوی نواری -3-3

شووون  ا ا رخا ها مشوواهدت مینر تادان نیگری از پرهژت
ها نر پالا ا اما  ایگ ری آاهاتادفضواهای ب س متنر ز  

تر شووکل ب ی )نواری( با ای نپونت ه ب یبا صوورت هاوتا  
نر اسووسک با تپارت نیگرا تنام فضوواهای ب سا  بون  رفتا

تر( با صوووورت رنیفی یک  دارت )تنوما ه ا  شووو دتطول 
آهرنا با این شکل از ک یکی از ن یل اصدی رهیاندقرار  رفتا
اسووس تا نسس  74آزان  رنا فضوواهای بشووکنهیا سوازماا 

های موتدو باز باشووود طراا ه سوووا ااا نر انتواب خ دماا
(Friedman, 2002, 127 ک) 

یا فضووواهای ب س های اهگوی نوارنر تاودانی از ننونا 
بودها ه ر  ونوا انا اع نر پالا قرار  رفتا اندک با این حالا   

نهی نر یک راستا صورت  رفتاا ها سازماانر بربی از پرهژت
ای نر آا نب ل شوودت ه نوار را با اما فضوای ارتپاطی با  ونا 

 (کFig. 4نه یا خاد بوی تاا ر  رنت اسس )

 
(A)   (B) 

Fig. 4 Diagram of linear pattern: (A) Interrupted, (B) 
Uninterrupted 

 

این نوع  ایگ ری با هی ت نر  الف( الگوی نواری منقطع:
های با رهیکرن تر  ه ه تااو ر مورن استفانت قرار  رفتا  پرهژت
ای  ا یک نوار ماا ع از فضوواهای ب س پالاا با  ونا اسووسا

های متاوع ه تجن ع یا بوی های نیگر را برای ایجان خ دماا
تواند نر  وشووا یا سووازنک این نوار میها آمانت میتفک ک پالا

 Überbauungحوتوی نر مور وز پالا قرار   رنک نر پرهژت     

Hellmutstrasse ی متنایز ا پالا از بوا  با پای ن با سوووا بو
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افای تااو ر شدت  ا نر بوی مر زی آاا رنیفی از فضاهای  

ای ن ز رنیفی از ب س قرار  رفتوا اسوووسک نر بوی حاشووو ا 
نشوودت قرار  رفتا اسسک این ش وت های با  اربری مشووص اتاق

های موتدفی را از قپ ل  ایگ ریا امکاا نسووت ابی با خ دماا
 ,Table 5اسووس )بزرگ یا  وخک ننونا هاحدها فراهر ننونت 

Plan 3 )(Schneider & Till, 2007, 105).  نر پوورهژت
Brandhofchen  نر شکل  دی پالاا نه بوی  ش دت افای با

ها فضوواهای بشووک ه نیگری  بورن  ا یکی از آاخشوور می
ها ه راهرهی ارتپاطی اسسک هرهنی نربر  رندت فضاهای ب سا

سنس پالاا  با تو ا با ه ون فضای ب س ه هرهنی نر هر نه
تواناد از هر  دا ه ماووتال شوودتا ه یا با صووورت نه هاحد می

(ک نر Table 5, Plan 2یووک هاحوود بزرگ تنوول ننووایاوود ) 
ن ز ضووونن ب ی بونا محل  Flexibele Woningbouwپرهژت

نا س های فضووواهای ب س نر هاحدهای مجاهرا نر صوووورت 
ی اتواند با آشووطزبانی هر هاحد میتر  ه هاحدهاا آشووطزبانا

تری ایجان  ادک هاحد مجاهرش تر  ه شودت ه آشطزبانا بزرگ 
این رهیکرن با ماظور تر  ه ه تااووو ر احتناهی نر آیادت نر 

 (ک Table 5, Plan 4هاحدهاا با ار مف د اسس )
 

Table 5: Classified plans of linear pattern, interrupted (Source: Schneider & Till, 2007) 

 
List of plans: (1) Estradenhaus, (2) Brandhöfchen, (3) Überbauung Hellmutstrasse, (4) Flexible Woningbouw 

 

نر این اهگوا فضووواهای ب س ب( الگوی نواری یکسددره: 
اندک نر این اهگو ن ز شووود ی نر پالا قرار  رفتوا بودها ه ر ق ع 

فضاهای ب س با حاش ا راندت شدت ه فضاهای بشک برای تغ  ر 
 Siedlungشوووونوودک برای مثووال نر پرهژت آزان  ووذاشوووتووا می

Hegianwandweg  ا فضوواهای ب س با صووورت رنیفی پ راموا
 اند ه باقی پالاپدا قرار  رفتاراتیک هاووتا مر زی متشووکل از  

های موتدفی تواند خ دماایک فضووای بام بزرگ اسووس  ا می 
 (کTable 6, Plan 2( )Schneider & Till, 2007, 125ناشتا باشد )

 

Table 6: Classified plans of linear pattern, uninterrupted (Source of all plans except for (5) and (4): Schneider & 
Till, 2007, Source of plan (4): Friedman, 2004, Source of plan (5): Archdaily, 2018) 

 

List of plans:(1) The Transformable Apartment,(2) Siedlung Hegianwandweg, (3) Flexible Space, (4) A multistory row House 
Design Proposal, (5) Villa Verde Housing 
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 بر سی فضای خیریگالگوهای جای بررسدی تطبیقی  -1
 پذیری مسکنمبنای رویکردهای انعطاف

ی پ یا سووا اهگوی  ایگ ری فضای ب س با نر مرحدا
صووورت  دا انا مورن بررسووی قرار  رفتادک نر این بویا با 

های پ شوو نا با بررسووی ت پ ای سووا اهگوی تک ا بر تحد ل
 پذیریبر مپاای رهیکرنهای انا ا  س ایگ ری فضووای ب 

 شونکهاحدی پرنابتا میهاحدی ه م ااس   نرها نر نه
 سطح درون واحدی -4-1

ا رخا  دا اادت های تاشو با  های تاشدو: جدا کننده
قابل اسووتفانت اسسا اما بررسی ها صوورت  دی نر تنام طرا 
نهود  ا هد   پوذیر نشووواا می پالا هوای موتدو انا وا   

طراحاا از اسووتفانت از این نوع رهیکرنا افزهنا قابد س تغ  ر 
 واربری نر مودت زمواا  وتات )برای مثال اسوووتفانت رهزانا/    

های با مااحس  نتر اسسا زیرا با شپانا( با بصوص نر پالا
ک ا یهاا یک فضای  وخک قابل تپدیل ب اارزنا این  دارت
شونک با تو ا با موارن  فتا شدتا موقا س فضوای بزر تر می 

تواند ناشووی اسوواسووی نر نسووت ابی یا   فضوواهای ب س می
 دو  ری از ن ول بوا این هد  ناشوووتا باشووودک اهگوی تک   

تواند پ امدهای ای با تو ا با نه  ایگ ری منکنا میهاووتا
ا تمتفاهتی نر پالا ناشوتا باشودک نر حاهس اهلا استارار ها  

های موتدو پالا از هر نر مر ز پالا باتث  داسازی بوی
 ونا هاحدهاا نر صورت  ر بونا مااحسا شوونک نر این  می

های با فضای ارتپاطی حذ  شدت ه تپور صرفا از طریق اتاق
 (ک Table 1, Plan 1, 2  رن )صورت می 14پ وستا هر

قرار فتن هاوتا نر هسووی یک ه ا موقا س مااسپی را  
 اودا با   وایگ ری فضوووای ارتپواطی )پدوا( فراهر می    برای
ای  ا هاوووتا ب س ه فضوووای ارتپاطی با هر نر مر ز  ونا

پالا تشووک ل یک هاووتا بدماتی نانت ه فضوواهای نیگر با  
 ,Table 1) شوندماظور اتصوال یا انفصوالا آزان  ذاشوتا می   

Plan 5    ک نر صووورت ب شووتر بونا ماوواحس هاحدا مانو)
  ری فضای ارتپاطی نر مر ز باتث شووکلقرار  ری هاووتا 

شوون ه باقی س   پالا باتری مااسه  حول این هاوتا می 
هوای موتدو پ راموا هاوووتا را فراهر  برای قرار  ری اتواق 

 (ک Table 1, Plan 3نناید )می
ای با هاووتا نر  وشووا  نر ماابلا نر اهگوی تک هاووتا

 تا اینشون پالاا فضووای بشک  امال آزان نر نظر  رفتا می
 ونا مانای  امال با هر یکی های متصل با هر بدها ه راتاق

ایا ب ن (ک نر اسوووتارار نههاوووتاTable 2, Plan 1شووووند )
پرا ادت متداهل  ایِهای بررسووی شوودتا اهگوی نههاتاننونا

هووا نای توواموول بونت اسوووسک نر این اهگوا یکی از هاوووتووا 
ی نیگر با ی نه فضوا را ناشتاا نر حاهی  ا هاتا  دا اادت

(ک اهگوی نواری Table 3, Plan 2,4,5) حاش ا راندت شدت اسس
های های بررسی شدت  نتر از حاهسنر این رهیکرنا نر ننونا

 باشدک می قپل رای 

ی تاشوا نر های با  دا اادتبر بال  اتاق: خا  فضدای 
فضوای بام مانو  مااحس  دی پالا ب شتر بونت ه باابراین  

نهی های موتدو باز اسسک با ایجان سازماانسووس طراا نر 
ی ب س نر مر زا پالا با نه این ترت ها با قرار نانا هاتا

ها شون  ا این بویتر تااو ر می یا خاد بوی قابل  اترل
تاوودان حووا ت منکن خ وودموواا را  نتر  رنت ه طراحی را 

ننایادک قرار  ری هاتا نر مر ز نارای این مزیس می ترسانت
ها فاصوودا مااسووپی از فضاهای ب س تنامی بوی اسوس  ا 
 اادک با قرار  ری هاوووتا نر هسووویِ یک ه ا ن ز پ دا می
ا با این تفاهت  ا نر حاهس آیدبا نسووس میای مشووابا نت جا

هاوتا نر مر زا فضای ارتپاطی مانو  پ راموا هاتا شکل  
فضای   رنک نر صورتی  ا نر حاهس هاتا نر هسیِ ه اا می

 ,Table 1  رن )رهی هاووتا شووکل میمانو  رهباارتپاطی 

Plan 6,7,8,9,10,11) قرار نانا تک هاتا نر  وشاا بربال  ک
نه حاهس قپلا باتث آزانسازی فضا شدت ه نسس طراا یا  اربر 

 (کTable 2, Plan 2 ذارن )را برای ایجان تغ  رات ب شتر باز می
ی پالا اایا قرار  ری نه هاووتا نرحاشوو نر اهگوی نههاووتا

مانو  نر ایجان فضای بام با ار  ارآمد اسسک نر تادان زیانی 
شووون  ا هرهن با هاحد مانو  از فضووای ها مشوواهدت میاز پالا

م اا نه هاوووتا صوووورت  رفتا ه نر هناا راسوووتا اناما پ دا 
 ,Table 4شون ) ادک این  ایگ ری باتث آزانسازی پالا میمی

Plan 1,2,3 ای پرا ادتا باتث وی نه هاوووتا( نر حواهی  ا اهگ
شونک فضای ارتپاطی نر این  ونا  ایگ ری ن ز تاا ر پالا می

 (کTable 3, Plan 6  رن )م اا نه هاتا شکل می

  اار نر نواری صورت با ب س فضواهای  هنا قرار  ری
 افض باقی ایاحاشو ا  ایهاوتا  نه اهگوی ماناد ن زا ه ا یک
 پالا آزانسووازی باتث ه  ذاشووتا باز شووکل تغ  ر برای را

 این شدا ق ع صوورت  نر(ک Table 6, Plan 2,3,4)  رننمی
   رنمی صووورت انا اع محل از مانو  هاحد با هرهن نوارا
(Table 5, Plan 1ک) 

 از یکی حداقل  ایگ ریِ توسوووااا رهیکرن نر :توسددعه
 هایننونا ب شتر نرک رسود می نظر با رای   وشوا  نر هاهاوتا 
 اپال مر ز نر ه ا یک با خاپ دت ب س فضای شدتا بررسی

 نه ل(ک Table 2, Plan 3,4,5) اسس  رفتا قرار آا  وشا نر یا
 ه پالا  وشا نر هاتا قرار رفتن  ا اسوس  آا امر این اصودی 

 بونا زیان صورت نر هی ت با ه پذیراتوساا سو  ِ  مجاهرت نر
 ترآسوواا را توسوواا نسووترسووی سووهوهس تدس با آاا ماوواحس

 خاداا نا یفاصوودا نر هاووتا قرار  ری با ماابلا نرک  ادمی
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 حد از ب ی ارتپاطی فضای توسااا قابل باهیِ بوی با نزنیک
 نرک نگ رن شکل مااسپی نسترسی اسس منکن ه شدت طو نی
 زا یکی مانو  شدتا ذ ر نه لِ هناا با ن ز اینههاتا اهگوی
 از اسس قرار توسواا   ا   رنمی قرار نیواری  اار نر هاهاوتا 

 (کTable 4, Plan 4) ب فتد اتفاق سنس آا
 واحدیسطح میان -4-2

تر  فتا شووودا طور  ا پ یهنواا  ترکیب و تقسددیم:
تر  ه ه تااو ر با هر ونا نر  رشداِ نه هاحد با هر  فتا  

تواناد تاها نر قاووونس شوووونک برای ننونواا نه هاحد می می
هایشواا باهر تر  ه شوندک ههی  اهی تر  ه با صورت  اتاق

  رنک یاای نه هاحد تشوووک ل یک هاحد  وامول شوووکل می  
نه حاهسا محل قرار  ری فضووای نهادک نر هر تر را میبزرگ

ب س از اهن س با سزایی بربورنار اسسک با تو ا با این  ا 
ی بررس نر تر  ه ه تااو ر تادان هاحدها ب ی از یک اسسا 

نهی فضوای ب س ب ن نه یا خاد هاحد ماکونی از  سوازماا 
 اههویس ب شتری بربورنار اسسک

 ا رایِ هاتا نر مر زا تالهت بر تانر اهگوی تک هاووتا
فضا با نه بوی قابل تشو صا حا ت موتدفی برای تفک ک 

 ,Table 1تواند ه ون ناشتا باشد )نه هاحد ماکونی ن ز می

Plan 14   ک هنچا ن بوا هاگوام تر  ه ه تااووو ر تنونیا)
تواند موقا س مااسپی را قرار  ری هاوتا نر هسی ه اا می 

 برای  ایگ ری پدا نر مجاهرت فضای ب سا یاای نر هناا
 (کTable 1, Plan 15بوی مر زی هاحدا فراهر نناید )

ای ن ز برای ایجوان تر  ه ه تااووو ر  اهگوی نههاوووتوا 
مااسوووه اسوووسک نر این حاهسا پس از تااووو را هر دام از  

 ,Table 3تواناد موتص با یک هاحد شووووند )ها میهاوووتا

Plan 8/ Table 4, Plan 5 ک اسووتفانت از اهگوی نواریا با هی ت)
های ماا ع ن زا برای تر  وه ه تااووو ر نر مجنوتا نواریِ 

ماکونی متداهل اسسک مزیس این  ونا استارار این اسس  ا 
ضونن تااو ر  دی پالاا بوشوی از فضواهای بشک را آزان     

هایی با هر تر  ه شوووند  ذاشووتا تا بتواناد با صووورت اتاق
(Table 5, Plan 2,3,4ک ) 

 گیرینتیجه -1
تواا با این نت جا رس د  ا یکی می خا  فتا شدااز آا
های ماوووکونی هوایی  ا نر تنام پرهژت ترین هی  یاز مهر
تجن ع فضووواهای ب س  بورناپذیر با خشووور میانا ا 

ای  ا این فضووواها تا حد امکاا نر یک یا اسوووسا با  ونا
های حودا ثر نه محول تنر ز نارنود ه این تنر ز نر پرهژت   

تجن ع با حا ت موتدفی تواند متفاهت باشووودک موتدو می
فارغ از انواع  توانود اتفاق ب فتدک  وا نر بوا  ذ ر شووود می  

رسووود پذیری  ا ذ ر شووودا با نظر میرهیکرنهای انا ا 
شوکل  دی تاا ر پالا نر تنام این رهیکرنها با نه حاهس  

شووون  ا نر هر  دا رنا فضووا ه آزان رنا فضووا انجام می
س از هناا مراحل هاا  ایگ ری فضووای ب نهی این حاهس

ابتدایی طراحی نای اسوواسووی نارنک با ماظور اطن ااا از  
های  ایگ ری فضای ب س ا اهگو7 این موضووعا نر  دهل 

پووذیری نر نه سووو   بوورمپاووای رهیکرنهووای انا ووا 
هاحدی نستا بادی شدت ه  دا ااد ی هاحدی ه م اانرها

هووایی( طپق یووا آزان وااوود ی هر اهگو )ه زیرمجنوتووا 
اا توهای مورنی بررسی شدت اسسک با این ترت ها میننونا

اهگوها پ امد استفانت از ب شووتر با این نت جا رسوو د  ا نر 
تواند  دا ااد ی یا آزان ااد ی فضوووا باشووودک آا اهگو می

تواند پس از انتواب میطراا با اسووتفانت از خا ن  دههیا 
هاحدی یا پوذیری م دوب نر سووو   نرها رهیکرن انا وا  

هاحودیا با ناناوووتن پ امدهای هر اهگوی  ایگ ری  ام وا 
فضوای ب سا اهگوی مااسووه طرحی را شااسایی  رنت ه  
فرایاد طراحی را تاوووریع ننایدک نر نت جاا با شووواابس ه  

های انتواب اهگوهای رای   ایگ ری فضووای ب س نر پالا
 شونکتر تواند با مراته سانتپذیرا رهند طراحی میانا ا 

 
Table 7: Seperation and liberation of plans based on 

flexibility approaches and organizational patterns 
(colored rows display more common patterns) 
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این اسوووس  ووا بووا  فضوووا از مزایووای حوواهووس آزان ااوودت
 ه شدتراندا فضای ب سا فضاهای بشک  امال آزان حاش ابا

 ک با اینشوووونپذیر میایجان تغ  رات باووو اری نر پالا امکاا
تواناد فضاهای ب س می فضاهای بشک بدها مزاحنسِ رهشا

 نر ماابلاباشوووادک  های موتدفی ناشوووتابا راحتی  ایگ ری
ا با تاا ر  رنا پالا  ی فضاا دا ااد فضای ب س نر حاهس

ی ی فرضهاضونن ایجان  اترل ناپی فضا توسی طرااا حاهس 
 سازنک  تر میرا  اهی نانت ه طراحی را سانت ییفضا خ دماا

 نوشتپی
1. Adaptability 
2. Changeability 
3. Expandablility 
4. Tight-fit functionalism 

5. Poly-valence 
6. The Idea of Building 
7. Service space 

8. Inclusive design 
9. Adaptable Housing 

هایی از سابتناا ماناد توزیع فضاها ه بادی شوند  ا نر هر یک از این س واا هی  یتواناد نر س وا متنایزی نستامی از نظر سابتارها سوابتناا  ک49
ت ک ل شدهایی با طول تنر متفاهت تشاز  یا سابسابوش یک سابتنااِ ا استوارت برندی  فتاشوندک طپق ها م را میسرهیس ه تندکرنهاا نناها

نر این ه اسا از هاا پالا فضاها ه مپدنااک نر سوابتناا مشووص ننون  ا تپارتاد از: سایسا سازتا پوستاا سرهیس   ی تغ  ر راشوی  یا  هیاسوسک  
ها یا هناا فضاهای ب س از ا زای سرهیس هااتواا  فس نر ب ن این  یامی یابدکی اهل با آبر طول تنر ه نر نت جا م زاا ثپات  یا  اهی می یا
 کطرا نر نظر  رفتا شوند نر ا از ابتدا بایدسابتناایک  یپذیرانا ا افزایی  براییک سابتناا هاتاد ه  ثابسِ ن نا

11. Pre-occupation 

12. Indeterminate space 

13. Layouts 
14. Specific 
15. General 
16. Slack space 
17. Wide open spaces 
18. Interconnected rooms 
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Introduction: Change is an undeniable part of life. Change is always needed in people’s 
lives, and this has become more essential in this era due to the complexity and diversity 
of lifestyles. Apart from rapid social, economic, and technological advances, the need 
to increase adaptability and flexibility has become one of the most important issues in 
residential design. Considering the ecological factors, this issue is so important that, 
according to Schneider and Till, sustainable development can be achieved through a 
flexible design (Schneider & Till, 2007: 50). Given the characteristics of the 
contemporary era and the successive changes to the lifestyle in Iran, it seems that 
flexibility must be one of the priorities for residential building designers. Factors 
involved in the design of flexible housing are numerous and intertwined, and their 
appropriate consideration can lead to a proper design. These factors include structures, 
the layout of the wet areas, access space, and appropriate space dimensions (Albostan, 
2009: 28-34, Friedman, 2004: 92). 
According to the above issues, wet areas are chosen as the main focus of this study in 
order to better understand the formation of flexible residential buildings (considering 
the location of wet areas) and also to take steps to facilitate the design process for 
residential building designers. In this regard, this study aims to identify the most 
common layouts of wet areas in flexible residential buildings and makes a comparative 
study based on different approaches to flexibility. 
Research method: The present study is an applied, descriptive, and analytical research. 
Obviously, a typology for wet area must be provided after understanding the typology 
of flexible residential buildings. Thereby, an appropriate process can be followed in the 
layout of the wet areas based on the designer’s approach to the plan flexibility. Using a 
library research method, this paper scrutinizes and identifies the common approaches 
to flexible residential building. 
Regarding the importance of flexible design in residential complexes, when several 
adjacent units are designed, two approaches can be adopted in two levels of intra-unit 
and inter-unit. At the intra-unit level, the layout of the wet areas within a residential 
unit as well as the relationship between the wet area and the adjacent spaces are studied. 
At the inter-unit level, the location of the wet area in the layout of several adjacent 
residential units are studied. 
Flexible residential plans are then collected by library research and, based on the 
flexibility approaches, the location of the wet areas in the plan are studied. After 
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collection, description, and qualitative study of residential plans, the most widely used 
wet area layout of residential plans are specified and the layout of the wet areas in 
flexible residential buildings are identified in the form of three main patterns. Next, 
these three patterns and their subsets were analyzed more accurately by selecting about 
forty plans. The criteria for choosing the plans were the success of the projects, the 
variety in the plan form, and access to high-quality visual documents of the project. 
Also, for consistency reasons, exceptional patterns that had been rarely used were not 
included in this study. In the last step, unlike the previous steps, a comparative study 
was conducted. It is worth mentioning that in this research, technological issues were 
avoided and more attention was paid to architectural design, i.e. spatial organization. 
Conclusion: Consequently, it can be concluded that one of the most important features 
of all flexible residential projects is merging of wet areas. This can occur in various 
ways mentioned in the article. Regardless of the types of approach to flexibility, it 
seems that the whole plan can be divided to separate areas or free areas. In both cases, 
the layout of the wet areas plays an essential role in configuration of the design in the 
early stages. Thus, it can be concluded that in most layouts, the plan should be divided 
into two separate or free parts. Eventually, the design process can be made much easier 
by recognizing and selecting common patterns to devise wet areas in flexible plans. 
One of the advantages of dividing the plan into free spaces is that the wet areas are 
placed in the peripheral spaces and other spaces are therefore completely free of many 
changes in the plan. In this way, the dry spaces can be easily placed in different places 
without overlapping wet areas. In contrast, when the dry and wet areas are separated, 
the wet areas reduce the number of hypothetical alternatives of spatial layout and 
simplify the design while providing a relative control of space. 
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