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Amir Homayouni Rad, Nazanin Ganjehzadeh

ایدۀ اصلی این پروپوزال ارائۀ روشی نوآورانه در طراحی آپارتمان های مسکونی است، به صورتی که با 
تقسیم بندی سایت پروژه به ُوکِسل یک دریک )کمترین سایز مدولی که به انسان حس بودن در فضا را می دهد(، 
طراحی آپارتمان این چنین صورت می گیرد که به جای تقسیم بندی معمول 60درصد توده و 40درصد فضای 
چهل حیاط که در حالت مرسوم در یک طرف سایت قرار گرفته است، به  مرسوم مقررات طراحی مسکن، 
وکسل های یک دریک خالی به هم پیوسته تبدیل می شود که در نقاط مختلف سایت در طبقات، حجم را از طرف 
نمای اصلی و پشت و کناره ها خالی می کند که این امر سبب به وجود آمدن پتانسیل شکل گیری مدول های 
سبز حیات در طبقات مختلف آپارتمان می شود و همچنین سبب تهویه و ایجاد جریان هوا در ساختمان نیز 
می شود. این طراحی مدوالر خود می تواند زمینۀ شکل گیری پروسۀ پیش ساخته   را نیز فراهم کند. بااینکه در طرح 
ساخت این مجموعه روش سنتی تیر و ستونی برای تصور تحقق پذیرتر بودن این طراحی در نظر گرفته شده 
است، اما ازآنجایی که در هنگام طراحی، فضاهای موجود در خانه تبدیل به مدول های مشخص شده است، برای 
مثال، برای اتاق خواب مدول های )3*4، 3*3، 5*3 و...( در نظر گرفته شده است که این خود می تواند زمینۀ 
پیش ساختگی مدول ها در کارخانه و نصب آن ها در محل و در محیط کارگاه شود. به دلیل پیشرفت تکنولوژی 
و اهمیت به زمان، هزینه و نیاز به فاکتور تکرارپذیر بودن ساخت یک محصول، آیندۀ پیشبرد این طرح برای 

ساخت این چنین در نظر گرفته شده است.
با افزایش جمعیت و باال رفتن هزینۀ مسکن و نیاز به این موضوع که در طراحی یک آپارتمان مسکونی 
مناسب تر است تا سبک های زندگی مختلف در متراژهای مختلف پیش بینی شود در این پروپوزال کوچک ترین 
متراژی که زمینۀ شکل گیری مسکن باکیفیت را داراست طراحی شده است و سعی شده تا در سطح طبقات 
مختلف از 2 واحدی تا 4 واحدی و دوبلکس پیش بینی شود تا طیف گسترده تری از نیازهای موجود در آینده 
را پیش بینی کند و بتواند از زوج های بدون فرزند گرفته تا خانواده های دارای دو فرزند را پوشش دهد؛ با این 
امید که با اضافه کردن حیاط ها و مدول های سبزینگی مختلف در سطح طبقات، زندگی در متراژ های کوچک و 

متوسط را کیفیت بخشد.

شکل گیری حیات های سبز در طبقات مختلف در چند شکل مختلف نمود پیدا کرده است:
1.     تراس هایی که به واسطۀ نداشتن سقف، یا نداشتن دو وجه یک راستا، تبدیل به 

حیاط های نورگیر شده اند که باعث ایجاد گردش هوا در راستای نمای پروژه می شوند.
2.    تراس هایی که فاکتورهای حالت اول را ندارند ولی به واسطۀ طراحی جان پناه سبز، 
آن فضا را نزدیک به فاکتورهای باکیفیت حیاط کرده اند که درعین حال امکان محرمیت 

فضایی در تراس را ایجاد می کنند.
3.   طراحی مدول  های یک دریک نما و تبدیل بخش قابل توجهی از آن به پیکسل های 

 سبزی که سبب ایجاد فیلتر تهویۀ هوای واردشده از جبهۀ نما می شود.
با  که  بود  واحدهای موجود  برای  پارکینگ   14 تأمین  از چالش های طراحی  دیگر  یکی 
آپارتمان های  آیندۀ  برای  خودکار  پارکینگ های  پیشنهادی  طرح  صورت گرفته،  بررسی 
مسکونی پیش  بینی شده است که عالوه بر حسن استفادۀ بهینه تر از فضا، امکان کنترل و 
هوشمندسازی آپارتمان را فراهم می کند تا ساکنان با استفاده از گوشی هوشمند و سیستم 

مرکزی هوشمند قادر به جابه جایی خودروی خود هستند. 

کانسپت 
طراحی

مدول های 
فضاهای خانه:

با توجه به تناسبات فضاهای معماری و انسان، مدول های 
یک در یک به عنوان مدول های اولیه طراحی انتخاب شدند 
که در تمامی پروسه طراحی فضاها، سازه و نما از این مدول 

استفاده شده است.
استراتژی 
توده و فضا

تقسیم بندی معمولی 
توده و فضا

پیکسل های سبز 
اضافه می شوند

تقسیم سایت به 
 پیکسل های 1*1:

پیکسل 240=10*24

جای گذاری  توده و فضا
144-150 پیکسل
90-96 پیکسل

برنامه طراحی مدوالر واحدها

2 واحد3 واحد4 واحد
دوبلکس

30m > 35 < مساحت واحدm واحدهای کوچک
نکته: هر طبقه به 2 تا 4 واحد تقسیم می شود
که اجازه می دهد سبک های مختلف زندگی را

در آپارتمان داشته باشیم.

واحدهای کوچک

> 80mواحدهای متوسط

واحدهای کوچک

مساحت واحد85m >واحدهای متوسط 22 

30m < < 37m2 2مساحت واحد 30m < < 35m2 2مساحت واحد

55m < < 60m2 2مساحت واحد

2 2



پیکسل های سبز

نمای سبز

نما
نبشی

فریم
شیشه

گیاهان آویز

حیاط سبز

گیاهان در حال رشد
در نما

پنل سبزینگی

سازۀ سقف )وافل( سازۀ سقف )وافل(

شماتیک مدول های
فضاها

طبقۀ دوم
 مقیاس: 1/150 

شماتیک مدول های
فضاها

طبقۀ  اول
 مقیاس: 1/150 

طبقۀ  همکف
 مقیاس: 1/150 

طبقۀ  1- )پارکینگ(
 مقیاس: 1/150 

سازۀ سقف )وافل( سازۀ سقف )وافل(سازۀ سقف )وافل(

شماتیک مدول های
فضاها

طبقۀ  پنجم
 مقیاس: 1/150 

شماتیک مدول های
فضاها

طبقۀ  چهارم
 مقیاس: 1/150 

شماتیک مدول های
فضاها

طبقۀ  سوم
 مقیاس: 1/150 

پالن سقف
 مقیاس: 1/150 

A-A مقطع
 مقیاس: 1/100 


