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 چکیده :

ع با یکدیگر کم شد تا جایی که در برخی مواق در ساختار زندگی افراد ، ارتباط ساکنین با گسترش شهرها و رشد آپارتمان نشینی و تغییر       

بود می تواند این موضوع را تشدید کند ، ننمی شناسند . یکی از دالیلی که  بعد از گذشت مدت زمان طوالنی ، ساکنین یک آپارتمان یکدیگر را

ین خانه فضایی که هم ساکن فضایی مشخص برای تجمع ، تبادل نظر و آشنایی میان ساکنین با یکدیگر باشد . در معماری قدیمی ایران یکی از

 عمومیبرقرار می کردند، حیاط مرکزی بود. این حیاط در اکثر مناطق ایران چه در خانه ها و چه اماکن ارتباط فراد دیگر در آن با یکدیگر و هم ا

زیست   ، زندگی و مرکزی مردم در  حیاط دیگر،است، به عبارت هوجودداشته و یکی از بهترین فضاها برای ایجاد ارتباط میان افراد با یگدیگر بود

شته ند زیرا حیاط مفهومی چند عملکردمی کرد ستدا ست که افراد را از خیابان ا ضایی گذر گاهی ا صرفا ف . اما در آپارتمان های امروزی حیاط 

سمت واحد ها سکونی خود هدایت می کند.به  شدیم که با  ی م شد ، برآن  سائلی که مطرح  سازی مفهوم حیاط مرکزی باتوجه به م  و باززنده 

 روح خانه را به آپارتمان ها  باز گردانیم . ارتباط میان ساکنین ،بازگرداندن 

ستا       سیدراین را شده و درنهایت  با برر نمونه موردی هایی که از طرح حیاط مرکزی الگوبرداری کردند و آن را باتوجه به  معرفیموارد ذکر 

ارتفاع  نیاز های روز خود تغییر و از آن بهره برده اند ، در صدد پیشنهادی برای ایجاد فضاهای باز داخل آپارتمان ها  هم در سطح زمین و هم در

شیم.  ساکنین در قسمت اران ، ، زیرا در نمونه های یاد شده در مقاله معم، با حیاط را از فضایی صرفا گذرگاهی ، به فضایی پویا و پرتحرک که 

 ، بدل کرده اند.های مشخصی از آن به دور یکدیگر جمع شده  با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آپارتمان مسکونی ،تعامالت اجتماعی ، حیاط مرکزی ، طرح تجمیع اراضی مسکونی  کلید واژه ها :

 



 مقدمه -1

ضایی   باز،        سه الگوی ف ست ،  شکل گرفته ا سنتی ایران  سی های گوناگونی که درباره بناهای  شیسرباتوجه به برر سته پو ده وب

شناسایی شده ، که تمام این الگوها طبق یک سلسه مراتب فضایی مشخص از ساختارشهری ) مقیاس کالن ( تا واحد بصورت کلی 

بعنوان فضای بازمحسوب   -حیاط   -مسکونی ) مقیاس خرد ( رعایت شده است. در شهرها میدان ها  و درواحد های مسکونی  های

می شدند.حیاط عنصری است شاخص ،که با توجه به  شرایط اقلیمی ، فرهنگی ، اجتماعی  ،دراقلیم های گوناگون ایران با شکل ها 

حیاط در خانه های قدیم ایران دارای عملکرد های گوناگونی از جمله : باالتررفتن امنیت و و فرم های گوناگون وجود داشتتته استتت. 

ضایی برای تجمع افراد خانواده  ضای داخلی ، ف ضای خارجی به ف ضایی برای گذر از ف ساکنین خانه ، ف باالتر رفتن محرمیت برای 

 ..وایجاد تعامالت اجتماعی ) برپایی برخی مراسم در درون حیاط ( و.

ستر        سی و با توجه به گ سیا ساختار اجتماعی، فرهنگی ،  شده  در  شته با تغییرات اعمال  سال گذ صد  شهرها ، نوع طی  ش 

آن ها به معقوله های گوناگون زندگی تفاوت های عمده ای کرد . از جمله این تغییرات در دوره پهلوی اول زندگی مردم و نگرش 

ورزی و سپس گسترش شهرها و نیاز به تامین مسکن ،طرح تفکیک اراضی مسکونی مطرح و اجرا ابتدا  با طرح تفکیک اراضی کشا

سال گذشته و در شهرهای کوچک تا به  امروز ، همچنان ادامه  11شد.) روند تفکیک اراضی مسکونی در کالن ها و اطراف آن ، تا 

 دارد. (

شهرها ، نه تنها تامین مسکن بلکه داشتن ضوابطی برای گسترش کالن شمسی باتوجه به ادامه  روند گسترش  01دراوایل دهه       

شهرها حائز اهمیت شد و درپی آن طرح تفصیلی ابتدا برای کالن شهر ها و سپس برای تمام استان ها و شهر ها تبیین شد. در پی 

سا شد . این  ضع  شهر ، و ساماندهی  شدن و  صیلی قوانین و مقرراتی جهت نظامند  سازی و تبیین طرح تف شهر  ماندهی هم با نظام 

سکونی ) مقیاس خرد ( بخشی از قوانین  ساماندهی واحد های کوچه م ست ) مقیاس کالن  (  و هم با  شهرها در ارتباط ا سترش  ک

سی ) جایگزینی  سیا ساختار نظام  صالح و بازبینی کنند، که باتغییر در  شده بود و تابع گذر زمان بودتا آن را ا ضع  صورت موقتی و ب

نظام جمهوری استتالمی با پهلوی دوم ( و نظام اجتماعی ) تحوالتی مانند جنگ تحمیلی ( بخا اعظمی از تغییرات انجام نشتتد و یا 

 01- 01در زمان مناستتب تغییر در قوانین انجام نشتتد . از جمله این قوانین ، بخشتتی ازقوانینی استتت که آنرا تحت عنوان قانون 
درصتتد فضتتای باز آن استتت. این قانون درحالی که برای  01درصتتد ستتاخت فضتتای مستتکونی و  01 میخوانیم . منظور از این قانون

ستتاماندهی به نظام مستتکونی بستتیار مهم استتت اما توانایی پاستتب دهی مناستتب به نیاز های آپارتمان را از نظر برقراری ارتباطات 

س شده تو ضای بازتعیین  ط قوانین ) که آن را همچنان حیاط می خوانیم ( ، تبدیل اجتماعی میان آن ها را ندارد. از این لحاظ که ف

بخشی ه نبه فضایی صرفا گذر گاهی کرده است و نه فضایی برای تجمع ساکنین ) فضایی برای برقراری ارتباط میان اهالی خانه ( و

 از فضای زندگی آنها .

حی فضای بسته ، حیاط را با طرح و فرم مشخص مستطیل در بناهای قدیمی ایرانی بدون توجه به فرم زمین ابتداو قبل از طرا      

یا مربع مستطیل در قسمت مورد نظر را جاگذاری می کردند و سپس اتاق هارا در جایگاه فضای بسته و سپس ایئان ها و رواق ها را 

یز معماران باتوجه به این به عنوان فضاهای سرپوشیده ، حول محورهای اصلی حیاط قرار می دادند. در نمونه موردی های یاد شده ن

الگو و حفظ فضای سبز موجود در زمین ،  ابتدابه نحوه جاگذاری حیاط ها برای ایجاد فضاهای تجمعی مورد نیاز مجتمع مسکونی ، 

حفظ درختان موجود در زمین و ایجاد سلسه مراتب مناسب دسترسی ) از خیابان تا واحدهای مسکونی ( پرداختند و سپس با توجه 

 وانین و ضوابط موجود در شهرداری  به طراحی فضای بسته یا همان واحدهای مسکونی ، در اطراف حیاط پرداختند. به ق

 

 



 سواالتی در راستای این پژوها مطرح می شود که از جمله آن ها :  : سواالت تحقیق-2

 آیا می توان حیاط مرکزی رادرمسکن امروز معاصر سازی کرد؟ 
 با توجه به یا می توان  یا امکان قرار دادن حیاط مرکزی  آ ندازه (  در شتتتهر ها آ عاد و ا قطعه بندی زمین ها ) از نظر اب

 درآپارتمان ها وجوددارد؟

 برای ایجاد تعامالت اجتماعی میان ساکنین آپارتمان ها  مفهوم و کارکرد های حیاط مرکزی باز گرداندن  اهداف تحقیق :-3

ضیه :-0 صورتی که در این پژوها فرض براین ا فر سکونی و طرح تجمیع واحد های  قانونست که : در ضی م طرح تجمیع ارا

مستتکونی در بافت های فرستتوده به درستتتی انجام شتتود  می توان از طرح حیاط مرکزی به عنوان الگویی جهت برقراری تعامالت 

 ماعی میان ساکنین آپارتمان ها استفاده کرد.تاج

شده گردآوری اطالعات روش تحقیق : -5 صورت کتابخانه ای در پژوها انجام  صلیمرود نیاز برای مفاهیم اولیه به   و با تکیه ا

سه آن ها معیار ) ضایی و عنوابرمفاهیم نظری و تعمق درآن ها و تحلیل نمونه موردی ها و مقای ع کارکردهای حیاط ( کیفیت های ف

نه های مورد بررستتی تا چه میزان توانستتته اند کیفیت فضتتایی حیاط های به صتتورت یک جدول مدون و دقیق که نشتتان دهد نمو

قدیمی را دارا باشتتند. ) با در نظر گرفتن تحوالت اجتماعی و این موضتتوع که حیاط های خانه های قدیمی متعلق به یک خانئاده و 

 حیاط آپارتمان ها برای عموم ساکنین است ( . 

 ادبیات تحقیق  -0

 حیاط:

از پیشینه واژه خانه برمی آیدکه نشان دهنده فضایی ساخته شده است که ممکن است فضای باز داشته باشد یا نداشته باشد       

شاید به همین علت است که از واژه خانه  سا بتوان بیان کرد که این واژه اغلب برای فضاهای ساخته شده بکار می رفته است. وچه ب

ستان برای نامیدن فضای ستفاده میشود یاد – اتاق –ی که امروزه از آن با نام درایران با ست درصورتی این.کردند می ا  عضیدرب که ا

ستفاده میشده گفته - خانه - آن به امروزه وآنچه – سرا – معنی به خانه ها دوره  نایمع خوبی به بیهقی تاریب متن در. کردند می ا

ضایی به سرا واژه ضاهای از ترکیبی که ف ست سر شده ساخته ف شده ا شده یا اتاق ، بیان  ساخته  ضای  شیده وباز و خانه به ف  ".پو

 "11سلطان زاده . ص 

ست . حیاط در فرهنگ دهخدا به معنی محوطه وهرجای دیوار        شته ا شکل گیری خانه های درون گرا حیاط نقا مهمی دا در

ست.  این واژه درفرهنگ عمید نیز این چنین مع سرای و خانه آماده ا ست و ستان ، ب ست : جمع حائط به معنی دیوار وب شده ا نی 

درفارستتی بمعنی صتتحن خانه وزمین جلو ستتاختمان می گویند. واژه های ستتاحت ، میان ستترا ، صتتحن ستترای نیز به همین معنی 

 مهستند.دربعضی متون قدیمی سرابستان به معنی باغ کوچک متصل به خانه وساحت به معنی حیاط بیان شده است. واژه حیاط ه

شده .  ساختمان های عمومی ودیوانی بکار گرفته می  ضاهای باز برخی از  ضای باز خانه وهم درمواردی برای ف سلطان زاده  "برای ف

حیاط در خانه ایرانی هندسه کامل دارد، درحالی که عرصه ) زمین ( آن نامنظم است. این خصوصیت گویای آن است که .   "12ص .

طرح اندازی خانه از حیاط آغاز می شتتتود.معمار درنخستتتتین اقدام حیاط خانه را با شتتتکلی کامل درمیانه زمین مکان یابی می 

سته (  شیده ) نیمه ب سرپو ضاهای  صلی کندودرقدم بعد ف شانه ا سکن از حیاط ، ن سته را گرداگرد آن طرح می کند.آغاز طراحی م وب

شرط  سه کامل برای حیاط  سوی دیگر دارابودن هند ست.از  صر خانه ا صل همه عنا ضا ومف ست که مرکز ف بودن واهمیت نقا آن ا

سی کالسیک ایران هندسه کامل را به عنوان زیبایی می داند.این شنا ست، زیرا زیبایی  صلی ا ست گوشه  ا که حیاط باید هندسه را



شودتا امکان تحقق آن  ست که پیا از هر اقدام دیگر درمعماری خانه به آن پرداخته می  شد از چنان اهمیتی برخوردار ا شته با دا

 " 04کاتب . ش " . فراهم آید. دراین فضاحس زیبادوستی انسان ارضا می شود

ست . آب ، درخت، گل ، پرنده اجزای اصلی منظره سازی آن است.ساماندهی حیاط حیاط خانه ایرانی گزیده نمادین طبیعت ا       

با عناصر منظر شرط اصلی درمعنا بخشی وایجاد حس زیبایی درآن است.حیاط که نقا اصلی را درفضاسازی خانه برعهده دارد ، با 

 " 04کاتب . ش " منظره سازی طبیعت گرا وسمبلیک کامل می شود.

 کارکردهای حیاط :

یکی از اولین کارکرد های حیاط ، ایجاد نشانه های تملک می باشد.حیاط افزون بر ایجاد وحدت میان عناصر ،ارتباطی بین این       

این مورد دراقلیم گرم ومرطوب  عناصتتر برقرارمیکند. حیاط در شتتهر ، عبور دهنده جریان هوای مطبوع به فضتتاهای مختل  بوده )

سیار مهمی تلقی م شته است. این سازماندهی نکته ی ب ی شود (درحین اینکه سازماندهی فضاهای مختل  رادرکنارخود به عهده دا

باتوجه به عوامل موثردرآن یکی از بااهمیت ترین عملکرد های حیاط درطراحی خانه بوده استتت.درمناطق گرم وخشتتک که نیاز به 

های آن ) زیرزمین ( در حیاط تعبیه می شده است.عامل دیگر  زیرزمین برای گذراندن تابستان های گرم وجودداشته است ، ورودی

ضایی  ست که خانه های درونگرا یا باایجاد ف سایا خانواده بوده ا ضاهادراطراف حیاط ،ایجادحریم امن وآرام برای آ سازماندهی ف در 

ساختن حیاطی دیگر به نام بیرونی صی خانواده ویابا صو شه ای از یک حیاط وخارج از محیط خ ست یافته اند .  درگو به این هدف د

شته اند. حیاط اندرونی که "71معماریان  . ص " در گذشته خانه ها یا یک حیاط مرکزی یا حیاط کامال مجزای اندرونی و بیرونی دا

شده اند، در این حیاط، گیاهان بومی و گیاهانی ست، نزدیک مطبب بوده و زنان خانه در آن جمع می  ه ک به نارنجستان نیز معروف ا

ست. منظور از حیاط  سیار خصوصی برای اهالی خانه بوده ا ضایی ب شده و به طور کلی ف شته می  شتر دارند، کا احتیاج به مراقبت بی

بیرونی همان حیاط مرکزی خانه استتتت که نقا فضتتتای تقستتتیم کننده را نیز ایفا می کند. حیاط مرکزی خود به دو نوع متفاوت 

، حیاط بیرونی ، حیاط حیاط اندرونی انواع حیاط باتوجه به نوع کارکرد آن ها :. اط مستتتطحتقستتتیم می شتتتود: گودال باغچه و حی

 " 04کاتب . ش " .خلوت ، بهاربند ، حیاط نارنجستان ،بهار خواب ) نوعی حیاط در حیاط ( سرابستان ، حیاط روضه و سیاه بازی

 : شهرها ساختار در تحول

شیده ازهم مردم زندگی تغییرنحوه به منجر ما درجامعه شدن مدرن جریان       ساالر ساختار شدن پا  تحول نتیجهدرو خانواده پدر

ست درمحیط شته ایرانیان زندگی وکالبدمادی زی ست گ  ستا ساخته دگرگون هارابا گذرزمان شهرهاوخانه کالبدی،چهره تغییرات ا

سال تحوالت شتردر شهرهابی ساختار سازی دوران وطی تحمیلی ازجنگ پس های در صادی باز سعه اقت ست داده روی وتو افزایا  ا

سعت شهرهای بزرگ شهرهای تعدادوو شور،افزایا وکالن شهرهای ک ستاهابه کوچک تعداد سبیثبات شهر، تبدیل رو شهرهای ن  در

 راندن هستتتند،بیرون تحوالت این ازطریق ازجمله اجتماعی گزینی شتتهروجدایی کالبدی توستتعه واگرایی کشتتوروجریان متوستتط

 موجب اخیر های دهه در شهرها به رویه بی مهاجرت و جمعیت رشد شهرها حومه در اسکان و مادرشهرها از شهری درآمد اقشارکم

شد ست شده شهرها کالبدی ر شهری ایجادمناطق با که ا سعه و جدید  ست یافتهتحقق جدید شهرهای تدریجی تکمیل و تو  این ا

 شتهدرگذ که مناطقی از بسیاری اینکه ضمن است، شده کالنشهرها اطراف در ویژه به شهرهای تدریجی گیری شکل منجربه جریان

 محسوب شهری منطقه اندکه شده نزدیک کالنشهرها محدوده قدربه شهرآن توسعه شدنددرجریان می شناخته شهرجدید عنوان به

 ."0ابراهیمی ،ش  ". می شوند



شغال یک بنا در       محدوده زمین خود آشنا باشند. صرف نظر از برخی تبصره ها و  شاید اکثر شهروندان با ضوابط میزان سطح ا

این قانون، هر ساختمان باید در محدوده  درصد مساحت جنوبی قطعه به فضای 01الحاقات مقطعی به  درصد سطح شمالی زمین 

والتی که به ویژه در سابقه چنین حالتی از شهرسازی به دهه های تح 1311و  1321شمسی 0قرار گیرد و  و 01باز اختصاص یابد.

شهری موجود  در پاریس ازیک طرف و طرح های  ساختار  سی از 17شهر تهران جهت تغییر  شم سازی قرن   شهر با الگوبرداری از 

ستین  شهر تهران 1305طرف دیگر، باز می گردد. نخ سازی در  شهر صوب  ضابطه م شهری از  سعه معابر  »جامع  قانون احداث و تو

نام داشت که در سال کلی تهران قدیم، همانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران « و خیابان ها 1312ح شمسی به تصویب رسید. طر

با ویژگی های اقلیمی انطباق داشتتت. الگویی شتتامل ستتاختمان های درونگرا با حیاط های مرکزی و گود و گذرهای باریک دارای 

ری قدیمی تهران و بسیاری از کالن شهرهای امروزی ایران سلسله مراتب جهت ذخیره سازی هوای خنک، تشکیل دهنده بافت شه

 " 11بندر آباد . ص  " بود.

اما مشتتخصتته بافت شتتهری در طرح جدید شتتهرستتازی تهران، خیابان های عریا و بافت های بدون حیاط  مرکزی استتت که       

ضای   شموجو به را عمومی –صورت جدیدی از ف ست. انتخاب جهت گیری عمومی  سازگاری دارد د آورده ا صل  الی جنوبی با این ا

که نمای اصلی ساختمان ها باید به سوی جنوب باشد تا در حداکثر ممکن در معرض تابا آفتاب زمستان قرار گیرند. در خانه های 

ا ب حیاط دار بزرگ قدیمی قسمت های شمالی و جنوبی ساختمان به ترتیب برای استفاده در زمستان و تابستان اختصاص می یافت.

تغییر ریخت شناسی قطعات زمین در اثر تفکیک اراضی جدید برمبنای نظم هندسی، این نظام کوچیدن در درون خانه متروک شد. 

ساختمان  در قسمت شمالی زمین بنا می شود که استفاده بهتری از آفتاب ًغالبا زمستانی می نماید. این واحد پایه الگوی شبکه ای 

مدنی پور .  " فاصله سال های بعدی قرار گرفته است. 1311تا  1321ریزی شد و مبنای ساخت و سازهای خیابان ها بود که در  پی 
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سی درون گرا به        شنا ساختمان های حیاط دار با گونه  صورت گذار از  ساختمان ها به  بنابراین می توان گفت تغییر در الگوی 

سی درون گرا شنا شراف به  ساختمان های حیاط دار با گونه  سط ) حدودا دو طبقه ( و ا ساختمان های حیاط دار بابلندای متو به 

ست. ضای خارج بوده ا سترش  " 11بندر آباد . ص  " ف ساختار زندگی مردم بوجود آمد ، گ شد با تغییراتی که در  . همانگونه که بیان 

شهرها طی صد سال گذشته روبه افزایا گذاشت. در اسن راستا جهت تامین و برطرف کردن نیاز مسکن مردم ، طرحی به نام طرح 

ل گذشته همچنان ادامه داشت. طرح تفکیک در سا 11تفکیک اراضی مطرح شد و در مدت زمان کوتاهی به اجرا گذاشته شئ و تا 

شد. این طرح با خرد و کوچک کردن زمین های  شهری نیز بکار برده  ضی  سپس برای را شاورزی مطرح و  ضی ک ابتدا برای برای ارا

ستفاده هر یک از زمین ها توسط یک مالک شخصی  است. طی   11مسکونی و تبدیل یک قععه زمین به چندین قطعه کوچکتر و ا

سال گذشته برای مدیریت بهتر  توانایی کنترل بیشتر بربخا های گوناگون شهری ، از تفکیک زمین های مسکونی جلوگیری و در 

 اصالحیه طرح تفصیلی ، طرحی با نام طرح تجمیع و درجهت عکس طرح تفکیک به اجرا گذاشته است.

 :طرح تجمیع 

پا رواج پیدا کرد و سپس در سایر نقاط جهان با وری از ابتدای قرن بیستم در ارتجمیع زمین به عنوان یک ابزار برنامه ریزی شه     

 تجمیع زمین ، توسعه شهری را به سه روش آسان می کند:های چشمگیری روبرو شدند. موفقیت



 .میشوند تفکیک بهتر ریزی برنامه برای سازی مرتب ار پس و شده ادغام هم با زمین قطعات روش بااین –ال  

 .آورد می فراهم ها زیرساخت توسعه و ایجاد هزینه تامین برای مناسبی مالی راهکارهای روش این –ب 

عه شهری ) معموال به علت بهبود وضعیت بافت و یا ارزش افزوده مربوط به جواز عمران و توس از حاصل مالی منافع روش این با –ج 

 " 0قاجارخسروی . ص ". ساخت اراضی ( بین مالکان و متولیان توسعه توزیع می شود

به طور کلی تجمیع زمین ابزری است که به صورت بسیار وسیع هم در توسعه های کالبدی شهر و هم در بازسازی های شهری قابل 

 استفاده است.

 :تجمیع اراضی  فرآیند

زمتتانی کتته نیتتاز بتته ستتاماندهی محتتدوده محتتدوده ی خاصتتی از شتتهر وجودداشتتته باشتتد ، ابتتتدا نقشتته محتتدوده توستتط       

شهرداری تهیه می شتود. ستپس در طترح پیشتنهادی خیابتان هتا  پتارک هتا ، متدارس و ستایر کتاربری هتا موردنیتاز مشتخص 

شتهری براستاس طترح خیابتان هتا شتکل گرفتته شده و اراضی براساس آن ها تفکیک و تقستیم بنتدی متی شتوند. بلتوک هتای 

و قطعات زمین برای ساخت و ساز های آتتی تخصتیص متی انتد . هتر زمتین ثبتتی دوبتاره بته قطعتال قابتل ستاخت تبتدیل متی 

 شتتود. پتتس از اجتترای طتترح مالکتتان زمتتین ، حتتتی المقتتدور قطعتتاتی نزدیتتک زمتتین هتتای قبلتتی شتتان  دریافتتت متتی کننتتد.

 "5قاجارخسروی . ص "

 

 

 

 

 

 

 

 : طرح تجمیع زمین در ایران 

 درایران تعری  مشتتتخصتتتی از طرح تجمیع ، همتتاننتتد آن چتته در ستتتتایر کشتتتور هتتا مطرح استتتتت وجود نتتدارد       

باالدستتتت نظیر طرح های جامع و ، اما درکل می توان گفن طرح تجمیع قطعات زمین در واقع مقیاستتتی پایین تر از طرح های 

سئله دار و یا قالب اجرای طرح های  شویقا درون بافت های م ست های ت سیا صورت  ست. طرح های تجمیع معموال به  صیلی ا تف

شود. همچنین برخی طرح های تبدیل  ضی معارض دارنداجرا می  شهری و ... که نیاز به تعویا و یا تملک ارا ضعی ، عمرانی ،  مو

 "0قاجارخسروی . ص " کیک و یا آماده سازی زمین در را می توان به نوعی طرح های تجمیع نامید.کاربری و تف

 "5"قاجار خسروی . ص : فرایند تجمیع زمین  1شکل شماره 



سکونی ( با  صر به طرح تفکیک و طرح تجمیع قطعات ) پالک های م همچنین در بخا دیگری از طرح جامع  ، قوانین خاص و نح

 دقت تبیین و بیان شده است ، که مادر پژوها خود به دوقانون  اصلی آن اکتفا می کنیم . 

مترمربع، بعد از رعایت برهای اصتتالحی )با کاربری  1111: تفکیک امالک و اراضتتی در کلیه پهنه های شتتهر با متراژ کمتر از  1-0

سکونی( و با متراژ کمتر از  ضی و  2111م ست تفکیک برای ارا صورت درخوا ست. لیکن در  سایر کاربری ها(، ممنوع ا مترمربع )با 

ستی از  صل از تفکیک نبای ساحت قطعه حا صاب های مذکور، حداقل م سکونی و  مترمربع در کاربری های 511امالک بیا از ن م

 مترمربع در سایر کاربری ها، کمتر باشد.  1111

سیدن به حداقل  5-0 شروط به ر شهر( و م سوده  سوی مالکین )به ویژه در بافت های فر ست تجمیع قطعات از  صورت درخوا : در 

سال  صل از تجمیع )از زمان ابالغ این طرح تا پایان  ساحت قطعه حا صاب م س 211-1371ن تا پایان  1371ال مترمربع، از ابتدای 

سال  251-1375سال  سال  1370مترمربع، از آغاز  سال  311، 1011تا پایان  مترمربع(، به  511به بعد  1011مترمربع و از آغاز 

دو، از یک  درصتتد و به نحوی که مجموع این افزایا تراکم به موجب مفاد جداول پیوستتت شتتماره 21ازای هر قطعه مازاد بر یک، 

 "طرح جامع تهران اصالحیه "ید، تراکم تشویقی تعلق خواهد گرفت. طبقه تجاوز ننما

شده        ضا حبیب زاده و باتوجه به مطالب ذکر  سکونی باغ ونک با طراحی ر سکونی در تهران ) مجتمع م به معرفی دو مجتمع م

وجه به معیار های بیان شتتده : مجتمع مستتکونی نیاوران با طراحی محمد رضتتا نیکبخت  ( می پردازیم که تا حد بستتیار زیادی بات

استتتفاده از الگوی حیاط مرکزی ، توجه به قوانین و ضتتوابط شتتهرداری و با توجه به مستتاحت زمین ، توانستتته اند آپارتمانهایی با 

می  امعیارها و خواسته های روزساکنین آ ن طراحی کنند . دراین راستا به در ابتدا به توضیح کوتاهی در باره هریک از ساختمان ه

 پردازیم و سپس فضای تجمعی هر یک معرفی خواهد شد. 

 



 

 مجتمع مسکونی باغ ونک : 

 -ایده اصلی بر اساس باز آفرینی قالب خانه مترمربع بوده است. 0011متر مربع و زیر بنا  1011مساحت زمین  ایده های طرح :      

 ها خانه و نیمک حفظ را باغ شده خشک درختان از بعضی حتی و باغ قدیمی درختهای از تعدادی گرفتیم تصمیم  باغ شکل گرفت.

 امکان خود وجه چهار یا سه از کدام هر که بطوری شدند، جدا هم از ها خانه.  بچینیم مرکزی حیاط یک حول و درختان این دور را

سطح این دارند تهویه و نورگیری شکل گرفت. ست چوبی در جلوی نمای هر خانه یک حیاط معلق  سازه مجزا با دارب سه  . با ایجاد 

صالح  شهرداری جزو تراکم حیاط ها به جای م ضوابط  شده اند تا از نظر  ساخته  سنگریزه  سوراخ دار پر از  صفحات فلزی  بنایی، با 

شک زمین پس از فراوری با مواد نگهدارنده به مجتمع بازگردانده و از آنها در حیاط میانی و  شی از درختان خ شوند. بخ سوب ن مح

 "ر نیوز، باتوجه به توضیحات معماری درباره ایده های طراحی بنا  برگرفته از معما " حتی در داخل خانه ها استفاده شد.

 
 فضتتتتتای دادن قتتتتترار

 برقتتراری بتترای مشتتخص

 ساکنین میان تعامالت

وجتتود تنتتوع فضتتایی در 

حیتتتاط ، بتتتاالتر رقتتتتن 

 جتتتذابیت محتتتیط متتتی

 شود.

استتتفاده از آب ، فضتتتای 

ستتبز ، گتتدالل باغچتته ، 

جهتتتت ایجتتتاد تنتتتتوع 

 فضایی در حیاط 

حفظ درختان کهنسال و ایجاد فضای 

سبز  درمجموعه باعت تلطی  روحیه 

شتر آن ها جهت  ساکنین و تمایل بی

 استفاده از حیاط می شود.

ضای باز در  شاهده میکنید ، با ایجاد ف مرکز بنا ، تبادل هوا میان همانگونه که در مقاطع م

قسمت های گوناگون بنا درجریان است . و همچنین معمار با قرار دادن فضاهای باز و مجزا 

برای هریک از واحد ها در طبقات ،  به برقراری ارتباطات داخلی واحد ها با یکدیگر  کمک 

 کرده است .

 طبقه همکف و مقاطع برگرفته از سایت معمار نیوز پالن 

 ندهعکس از نگار

 عکس از معمار نیوز

 عکس از معمار نیوز

 عکس از معمار نیوز



 

 مجتمع مسکونی نیاوران: 

ت و با توجه به محور اصلی درختان میانی ، توده حجم بنا فبر اساس فرم قرارگیری درختان در سایت شکل گر :طراح ایده      

نیز  وجود حجم سبز در طرفین این محور( "نگارنده  "و باعث ایجاد فضای باز میانی شده است  )به دو قسمت اصلی تقسیم شد .

دیک به در زمان مراجعه کارفرما به مشاور نز گیری هسته جانبی توده و نیز در فرم کلی بنا تاثیر گذار واقع شده است.در شکل 

اصله آن را که  ۵۴ساله( در زمین وجود داشت که جهت ساخت و ساز، شهرداری مجوز قطع قریب به  ۰۱درخت )حدود  ۰۲۱

د. مشاور با توجه به ارزش درختان سایت، تالش نمود که کارفرمای طرح درصد قرار گرفته بودند را صادر کر ۰۱در محدوده 

شی نموده و به جهت حفظ درختان و جلوگیری از قطع  شم پو شهرداری چ ساخت مورد تائید  سطح  را مجاب کند که از حق 

توضیحات معمار درباره  برگرفته از سایت زندیگان ، براساس "متر مربع کاهش دهد  ۰۰،۱۱۱متر به  ۰۰،۱۱۱آن سطح ساخت را از 

ایجاد فضاهای  -0درختان  -1در این پروژه فضاهای باز براساس محل قرار گیری درختان بوجود آمده است :  " ایده های طرح

 " نگارنده".ایجاد توده های ساخته شده  -3باز مورد نیاز اطراف آن 

 

داشتتن دیدو منظرر مناستب در فضتایی 

 احاطه شده با درخت  

ضای مشخص برای  ساکنین  در ف حضور

 ایجاد تعامل با دیگران  

حفظ درختان موجود درستتایت ( حیاطی بصتتورت خطی طراحی کرده استتت و با قرار دادن در این پروژه معمار با ایجاد فضتتای باز میانی )با رویکرد 

و...  بفضای مشخصی برای ایجاد ارتباط میان ساکنین با یکدیگر و یا گذران وقت افراد درکنار خانواده خود و با دادن تنوع فضایی و حضور عنصر آ

 ماری ایرانی و به روز شده باتوجه به نیاز های ساکنین  آن ، شده است.باعث پدیدار شدن طرحی نو و پویا با توجه به الگوهای مع

پالن طبقه همک  و عکس ها برگرفته از : 

 شرکت زندیگان 



 نتیجه گیری :-1

طرح حیاط ر کیفیت فضتتایی را برای ظدهد ، در صتتورتی که بتوانیم معیار های مشتتخصتتی از ن نتایج بدستتت آمده نشتتان می      

را تا حد ممکن با توجه به نیاز ها ، خواستته و دیدگاه مردمی که امروز در کالن شتهر ها و در  آ نهامرکزی قرار دهیم  ، می توانیم 

انی حیاط مرکزی زم مفهومآپارتمان ها زندگی میکنند ، منطق کنیم . نکته حائز اهمیت اینجاستتت که ایده گرفتن و الگوبرداری از

که  یدر صورتساحت زمین های موجود و عمومی مسکونی باشد . ت زمین مورد نظر بیا از محبه واقع امکان پذیر است که مسا

شود ، و اندازه سکونی با موفقیت انجام  ساحت  طرح تجمیع زمین های م سیع ترزمین ها  و م صالحیه طرح شود  و ) با توجه به ا

ستفادمتر مربع (  511تفصیلی حداقل  ضاهایی که در معماری گذشته از آن ها ا ه می کردیم) مانند مفهوم ،  می توان از مفاهیم ف

د پویایی و احیاط مرکزی ( ، با ایجاد تغییرات مناستتتب و همخوان کردن آن ها با یکدیگر ، به طرحی قابل قبول در جهت ایج

  برقراری ارتباط میان ساکنین یک آپارتمان های امروزی رسید.

و نه صتترفا شتتده استتت البته این نکته حائز اهمیت استتت که در این پژوها به مفهوم حیاط مرکزی و کیفیت چند گانه آن اشتتاره 

مسئله مرکزیت آن .موضوع  قابل تامل اینجاست که برای باززنده سازی  فضایی مانند حیاط مرکزی آن هم با همان کیفیت فضایی 

تیم که در ظاهر و با توجه به وضع نابسامان زمین ها در شهرها یی چون تهران  ووجود قوانین نیازمند زمین هایی با وسعت زیاد هس

سد پس در تبیین پژوها خود باید به اندازه قطعه زمین  ضوع ،  امری محال به نظر میر شهرداری این مو ست و پاگیر  پیچیده و د

شبختانه با اعم صی کنیم ،  که خو شهرها نیز توجه خا ستای تجمیع زمین های های موجود در صیلی در را صالحات در طرح تف ال ا

کوچک وایجاد زمین ها و اراضی بزرگ تر و همچنین تجمیع واحد های مسکونی با مقیاس و اندازه کوچک در بافت فرسوده ، جهت 

 تسهیل در مدیریت شهری ، این مسئله نیز هموار خواهد شد. 
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