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بیان مسئله و راهبردهای طرح
مسئلۀ پروژه، خارج شدن از الگوی رایج برای آپارتمان هاست که بتواند فضاهای باز و نیمه باز را در درون پروژه 
توسعه دهد. زندگی در یک فضای کوچک، ولی با امکانات مختلف و با چرخش جریان هوا، نور طبیعی و 

استفادۀ حداکثری از فضای سبز در ارتباط با عملکردهای درونی از اساسی ترین اهداف طرح است. 
با توجه به ویژگی های محله و ابعاد زمین، این پروژه برای قشر متوسط جامعه در نظر گرفته شد، بنابراین 
قابلیت ایجاد فضاهای باز و غیرمسکونی بیش ازحد معمول آن اقتصادی نبود. در این پروژه مسئلۀ اقتصادی 
و محدودیت ابعاد زمین ما را به چالش شکل دهی فضای راه پله به فضای نیمه باز در یک محور سوق می دهد 
که نقش راه پله فقط یک ارتباط ساده نیست، بلکه این فضا، حیاط، آسمان و دسترسی به هوای طبیعی را به 

یکدیگر مرتبط می کند. 
تمام فضای سکونتی از طریق این فضا دارای گردش طبیعی هوا هستند. کیفیت راه پله به عنوان یک 
فضای نیمه باز در درون ساختمان نقش رابط بصری با فضای حیاط، آسمان و افق دید شهری را دارد؛ همچون 
دهلیزی که درک هم زمان بیرون و درون را میسر می کند؛ برخالف سایر آپارتمان ها که فضای راه پله از فضاهای 

بی اهمیت به شمار می رود.
نکتۀ دیگری که در این پروژه بدان توجه شده است، استفاده از دیوار سبز برای ایجاد سبزینگی است تا 
با توجه به مساحت کم زمین، تصفیۀ هوا و منظر مناسب از این طریق تأمین شود. این ویژگی می تواند برای 
محلۀ امیریه مثبت باشد، از طرفی، این دیوار سبز، به گونه ای در یک فضای نیمه باز قرار گرفته است تا از گذر 
شهری هم به آن دید وجود داشته باشد. همچنین گشایش در فضای ورودی، پله ها و سایر مشاعات، ارتباط 
مجموعه با گذر شهری را فراهم می کند، ولی این ارتباط با قرار دادن این فضاها در بخش مرکزی ساختمان یا 

زیرزمین محدود شده است.
مسئلۀ دیگر در آپارتمان های امروز، عدم توجه به کیفیت فضای مشاع ساختمان است. در این طرح سعی 
شده است تا با ایجاد گردش هوا، استفاده از گیاهان و نور طبیعی، به کیفیت این فضاها توجه شود. بیشتر 
فضاهای مشاع مانند البی، فضای اجتماع و فضا برای ورزش کردن به شکل نیمه باز طراحی شده است، 
برخالف آپارتمان های معمول که قسمت های تاریک و بدون تصفیۀ هوا به این گونه از فضاها اختصاص 

پیدا می کند.
همچنین در این پروژه تالش شده است که بین فضاهای عمومی در محورهای مختلف عمودی و افقی، 
ارتباط بصری صورت گیرد تا ارتباط افراد در هر فضای مجزا برقرار باشد. این مسئله از طریق سازمان دهی 
فضایی پروژه اتفاق افتاده است. با توجه به قرارگیری بازشوها در واحدهای مسکونی به راه پله، امکان تهویۀ 
طبیعی هوا در فصول گرم و معتدل فراهم شده است. در این قسمِت راه پله شیشه هایی بین آجرها کار شده 
است که با توجه به خالی بودن جبهۀ کناری امکان انتقال نور خورشید را به این فضا در ساعت های مختلف 

روز فراهم می کند. 
استفاده از مصالح آجری در این پروژه، عالوه بر بوم آور و مقرون به صرفه بودن آن، با هدف ایجاد فضای 
گرم و دلنشین بوده است، به همین دلیل از آجر در فضاهای داخلی ساختمان هم استفاده شده است. در 
نمای اصلی ساختمان از آجر به صورت شیدر  استفاده شده است. دید به گذر شهری به وسیلۀ همین شیدرهای 
آجری محدود می شود. با توجه به اینکه پروژه از قسمت مرکزی هم امکان نورگیری دارد، وجود این شیدرهای 

آجری که البته قابلیت بازشو نیز دارند، مشکلی در نورگیری ساختمان ایجاد نمی کنند. 
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