
 

ی مشترک همچون سازه و هاساختمانمسکن پلکس نوعی مسکن جمعی است که دارای امکانات و 

توانند در می هامجموعهباشد. این خصوصی مییمهنتأسیسات، همچنین فضای تعامالت اجتماعی 

ی هاجنبهکه دارای  رویکردی نوین عنوانبهسازی دهی شوند. پلکسواحدی نظام 6الی  2ی هاگروه

 شدهمطرحیی مصرف انرژی و همسویی با طبیعت جوصرفهو  باشندیمی زیستی هامجتمعمثبت 

 یاستفاده از فناور و وسازدر ساخت یاقتصاد هصرف ،یشهر نیزم هکمبود سران ،به مسکن ازیناست. 

که نسبت به  کندیم جادیرا ا یاز طراح ینوع شنهادیپ ئۀ، ضرورت اراسازیاختمانس امر روز در

 شنهادیپ یواحد مسکن چند راحیط یالگو بر این اساس، .داشته باشد تیارجح یسنت یهاسامانه

در راستای مسکن پلکس در  یطراح یارهایاصول و مع یینتباین مقاله برآن است تا به . شودیم

بنا با محیط، همسویی  شامل آل بپردازد. این عوامل کمیرسیدن به ابعاد کمی  و کیفی  طراحی ایده

یی در استفاده از جوصرفه، شیو سرما، تقلیل مصرف انرژی بنا در حین گرمایش و منطقهاقلیم 

ای است. کنندهاجتماعی عامل تعیین کیفی، ارتقاء پایداری ازلحاظسرانۀ زمین شهری هستند و 

 بهدارد و  تحلیلی -یفی ـتوص دیکرـیرو ای واسنادی، کتابخـانه تمطالعا بر مبتنی تحقیق روش

های تحقیق، یافته .پردازدیم دوموج یقداـمص سیربر به توجه با پلکس یهایژگیو و دبعاا تشریح

 ینا نتایجدهد. ی ارائه میداریو پااصول طراحی مسکن پلکس را در سه بعد اقلیمی، اجتماعی 

ی استفاده ایو مزامسکن جمعی و اصول  معیارهای یـعین تحقق ایبر زمال تمقدما تواندیم هشوپژ

 سازد. همافر را رکشودر  مسکونیی هامجتمع حیاطر روشی نوین در عنوانبهاز مسکن پلکس 

 اهداف پژوهش:

 های مثبت مسکن پلکس.بررسی جنبه1

 ارائه الگویی برای اصول طراحی مسکن پلکس در راستای رسیدن به ابعاد کمی و کیفی طراحی .2
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 باشد؟ مؤثرمسکن  ی پلکسدر طراح تواندیمچه معیارها و ضوابطی .2
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 مقدمه

 طیو همسو با شرا امن دار،یپا یمسکن نیباهدف تأماست که  یچند واحدن مسک یدر طراح یروشسازی پلکس

که  استگردیده  سازی موجب رواج راهبرد بلندمرتبه ینیشهرنش شیو افزا تیرشد جمع .است شده شنهادیپ یطیمح

در  یداریبا اهداف پا را به دنبال داشته که یانرژ ادیگیری و مصرف زبهره وکاربران در سطح محدود  عیتجم متعاقباً

حلی هتواند رامیسازی در ایران پلکس گردد که باره از آنجا آشکار میضرورت انجام پژوهش در این .باشدیم تناقض

های پایدار و مصرف انرژی باشد. درنتیجه هدف آن رسیدن به سه اصل: برای مسائل شهری و احیای معماری خانه

زیست شامل کاهش استفاده از منابع طبیعی زیست، پایداری اقتصادی و اجتماعی است. پایداری محیطپایداری محیط

و بازیافت  مجدده بر استفادانرژی، کاهش تولید پسماندها و تأکید  از مصرفو جلوگیری  ریناپذ دیتجدهای و انرژی

 ،یجیتدر ایو  عیسر راتییپاسخ به تغ تواندیوساز مساختی الگو یطراحدر حقیقت پسماندها و کاهش آلودگی هواست. 

 میاقل راتییو تغ یفمن راتیمقابله با تأث ،ییگرما ریجزا راتیروزافزون شهرها در جهت کاهش تأث یهایدگیچیو پ ازهاین

 نیکه ا کندیکمک م یمیاقل راتییتغ و ستیز طیتوجه به مسائل مح ،مسکن پلکس یدر الگود. تأثیرگذار باش یشهر

 نیزم یکه بر رو یبا تأثیر کمی، چند واحد یهاساختمان نیهمچن ،ابدینوع بناها کاهش  نیا یالگو درها بحران

 .هستند تیحائز اهم اریباال بس اسیمسکن در مق ازیبه ن ییگودر پاسخ نهیروش به کیعنوان به گذارند،یم

 ،دارند را تکرارکاربری مسکونی دارند و بیشترین ضریب  شوندیمطیف وسیعی از بناهایی که ساخته  با توجه به اینکه

ی اگونهبهبایستی  هاساختماناین  . لذادهندیم خود اختصاصطیف وسیعی از مصرف انرژی را بناهای مسکونی به 

. همچنین را کاهش دهند یاتالف انرژ زانیم بتوانند گریکدی کنار ساختمان در نیچند یریشوند که با قرارگ یطراح

با توجه به کمبود سرانه زمین شهری استفاده از فنون ساختی که بتوان میزان استفاده از سرانه زمین را کاهش دهد، 

و احترام به محیط و  تریقواجتماعی  و ارتباطکه تقلیل انرژی  روشی عنوانهب یسازپلکس .کندیمضرورت پیدا 

اصول  ،یحدچند وا یهامجتمع یتوسعه یبرا یضوابط طراح .کندیمرا در بردارد اهمیت پیدا  استفاده کمتر از زمین

مناسب که ارزش و  یطراح کیبه  دنیرس نی. همچندینمایم یطور مفصّل بررسها، بهمجتمع نیا یرا برا یطرّاح

 ،یطرّاح یو الگو شدهنییبه ضوابط تع دنیرس یمطالعه برا ،ضرورت نیبنابرا .بخشدیظاهر جامعه را درمجموع ارتقاء م

 است. گرفته مبنا شکل نیبر ا حاضرمقاله سبب  نیگرفته است و بد قرار یاژهیتوجه و مورد

در این راستا به رشته تحریر در نیامده است. با این حال  دهد تاکنون اثر مستقلیبررسی پیشینه پژوهش نشان می

های ارزیابی ویژگی»ای با عنوان: اند. مقالههای مسکن پلکس پرداختهآثاری به صورت نمونه موردی به بررسی ویژگی

ه نیا به رشتتوسط رضا سروش« مسکن پلکس در ارتباط با مسکن بومی اقلیم گرم و خشک مورد پژوهی؛ شهر کرمان

های گذشته مسکن بومی و پلکس هر کدام ریزیتحریر در آمده است. نویسنده به نتیجه رسیده است که در برنامه

ریزان پنهان اند و تعامل این دو نوع مسکن از دید طراحان و برنامههای خود مور ارزیابی قرار گرفتهبراساس ویژگی

باط با مسکن معاصر بوده است. او معتقد است انطباق مسکن مانده است که پیامد آن مشکالت محیطی و شهری در ارت

ی به نیازهای محیطی متأثر از شرایط اقلیمی بوده است. از این رو ای و پاسخگوبا محیط و شرایط اقلیمی و منطقه

 های معماری بومی که حاوی تجربیات معماران متبحر گذشته در امر ساخت مسکن اقلیمی بوده و انطباقاحیاء ارزش

(. براساس این پژوهش 159: 1398نیا،تواند منجر به ارتقا کیفی مسکن گردد)سروشآن با معماری مسکن معاصر می

 آل باشند. توانند در طرح مکمل یکدیگر در راستای ارائه طرحی ایدهمسکن پلکس و مسکن بومی می
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 ایرج اعتصام نیا، سید مجید مفیدی شمیرانی،رضا سروش

 یلیتحل-کاربردی و به روش توصیفیی هدف با، «بررسی اصول  و معیارهای مسکن پلکس»این پژوهش  با عنوان 

ی اصول طراحی است و از منظر ارائهشده است. بر این اساس، ساختار پژوهشی طرح جهت   بررسی معیارها( انجام)

به کمک  هادادهمحصول طراحی نیازمند استفاده از روش شبه تجربی در طی فرآیند تحقیق خواهد بود. گردآوری 

هدف این مقاله دستیابی به اصول طراحی مسکن پلکس در راستای رسیدن  م رسیده است.ی به انجااکتابخانهمطالعات 

و ، تقلیل مصرف انرژی بنا در حین گرمایش و منطقههمسویی بنا با محیط، اقلیم  شامل به ابعاد کمی طراحی که

اجتماعی در این نوع مسکن  کیفی، ارتقاء پایداری لحاظ ازیی در استفاده از سرانه زمین شهری و جوصرفه، شیسرما

ی مشخصه مسکنی جمعی و عنوانبهبه رویکرد طراحی مسکن پلکس  با توجهیک نوع مسکن اجتماعی است.  عنوانبه

  .شوندیم و ساختهطراحی  همبهمتصل صورتبهی که چند واحدی هاساختمان

 .مالکیت آپارتمانی1

جزء نیازهای اولیه و اساسی خانوارهای امروزی به حساب آپارتمان به عنوان یک مکان فیزیکی و یا سرپناه، 

گیرد که شامل (. و مفهوم ان عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می81: 1380آید)ولیزاده، می

کلیه خدمات و تسهیالت ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانوار و طرح های اشتغال و بهداشت فرد است 

الزامات رشد جمعیت و گذر زمان انسان را از حیاط به آپارتمان، از روستا به شهر کشاند و  (.41: 1379)پورمحمدی،

های نه چندان جدید اما به شدت رو به گسترش است با این تفاوت که این بار نه نشینی یکی از این ضرورتآپارتمان

ها را به این ناچاری کشاند د در حوزه مسکن انساناز سر شوق به سراغ این مقوله باید رفت، بلکه نوعی اضطرار جدی

(. آپارتمان به عنوان سبک نو در معماری 25: 1372که از فرهنگ، قوانین و بایدها و نبایدهای زندگی دانست)آقاسی، 

و منازل مسکونی، نیازمند قوانین مالکیت خاص خود است لذا در این راستا قوانینی نیز به تصویب رسیده است که از 

های پیشه و سکنای یا ساختمان های مختلف و محلتوان به مورادی اشاره داشت. مالکیت در آپارتمانمفاد مهم آن می

های مشترک مذکور در های مشترک. قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتشامل دو قسمت است: مالکیت قسمت

استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان  هایی از ساختمان از ساختمان است که حقاین قانون عبارت از قسمت

گیرد. حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی یا محل پیشه نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی تعلق می

های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال اختصاص به هر صورتی که باشد انتقال و حصه او در قسمت

های اختصاصی از مخارج خواهد بود. حقوق و تعدات و همچنین حصه هر یک از مالکین قسمتقسمت مشترک قهری 

های اختصاصی به مجموع های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی از مخارج قسمتقسمت

شته باشد چه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداهای اختصاصی تمام ساختمان باشد. چنانمساحت قسمت

ها از نصف مساحت ساختمان به آن کلیه تصمیمات مربوط به اداره ساختمان به اکثریت آراء مالکینی است که بیش

که عده مالکان بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلف است مدیر اختصاص دارد. در هر ساختمان در صورتی

(. بنابراین با تحول 110-101: 12و  11: شماره 1343تملک، کانون، یا مدیرانی را بین خود انتخاب کنند)متن قانون 

 در محیط منازل تغییراتی نیز در مالکیت و چگونگی حل مسائل مربوط به این سبک زندگی وضع و تصویب گردید.

 

 

 

 .معماری پایدار2
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اجالس جهانی توسعه پایدار، درباره مفهوم معماری پایدار و تاریخچه پیدایش آن باید گفت بعد از برگزاری نخستین 

م. در 1992ژنو سوئیس، در خصوص موقعیت خطرناک کره زمین و اجالس جهانی زمین در سال  1978در سال 

درخصوص حفظ محیط زیستِ کره زمین و اصول کلی توسعه  پایدار « 21»ریودوژانیرو که منجر به دستور کار معروف

های سازی، زندگی مصرف سوختمختلف تولیدات صنعتی، ساختمانهای شد؛ بیشتر کشورها درصدد تغییر در شیوه

ی زمین یاری رسانند. در همین راستا، کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف فسیلی و غیره برآمدند تا به طبیعت و کره

به  توسعه پایدار، در جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی محیط زیست در کشورمان بر بنیاد معماری بومی و سنتی و

(. در معماری پایدار توجه به بنا از شروع 61: 1393اند)رضایی و دیگران،مفهومی گویاتر معماری روستایی، شکل گرفته

شود مگر با رعایت تعامل سه برداری از آن الزامی است. پایداری در طراحی معماری حاصل نمیطراحی تا پایان بهره

برداری با رعایت اصول و یت در طراحی، دقت در اجرا و قناعت در بهرهبردار. خالقجانبه بین معمار، طبیعت و بهره

آورد. برای رسیدن به این هدف باید نسبت به موضوعات  زیست قوانین طراحی پایدار، معماری پایدار را به وجود می

ط مستقیمی با طبیعت (. بنابراین باید گفت معماری پایدار در ارتبا6: 1397محیطی نیز آگاهی داشت)دربان و جوادنیا، 

 و اقتضائات طبیعی قرار دارد.

های زیست محیطی ی قسمت اعظمی از آلودگیها به عنوان بخشی از محیط زیست تولیدکنندهامروزه ساختمان

ریزی دقیق، می توان ساختمانهایی ساخت که کممترین تأثیر منفی را بر محیط با تفکر طراحی و برنامه»باشند. می

هایی ریزی و طراحی برای ساخت چنین ساختمانهای برنامهباشند. معماری پایدار، یکی از ایدهزیست داشته 

ها، (. معماری علمی است که با شناخت از محیط، احترام به طبیعت و توجه به ارزش6: 1389نژاد، است)زندیه و پروردی

آور آرامش و شکوه است)حسینی زد و ارمغانساهای عصر خویش را بر طرف میی انساننیازهای مادی و زیباشناسانه

 (.214: 1387و همکاران، 

ی انسان و محیط فیزیکی و چه به عنوان محصول مفهوم معماری پایدار، چه به عنوان خلق فضای انسانی و تنظیم رابطه

« پایدار انسان ساختخلق محیط »توان از آن به این فرایند، همواره با محیط پایدار، در آمیخته و در چارچوبی کلی می

های طبیعی و زمین، (. این معماری، فعالیتی در جهت ترمیم، بازسازی و تجدید سیستم39: 1386تعبیر کرد)فرهودی، 

( تا بتواند محیط 34: 1387سلیمانی، «)ی حیات در طبیعت داشتهی محتاطانه از منابع چرخههمچنین استفاده

(. معماری پایدار به دنبال 22: 1382زاده،نیم زنده دیگری فراهم نماید)امینمناسبی برای زندگی انسان به عنوان ارگا

 (. 63: 1393تأمین نیازهای انسان بدون تصرف در منابع و امکانات طبیعی آیندگان است)رضایی و دیگران، 

ها در فضاهای نکنترل آ.تهویه طبیعی و 2.استفاده از حداکثر نور، گرما، رطوبت، باد، 1: اصول معماری پایدار عبارتند از

.استفاده از مواد، مصالح و عناصر همساز با اقلیم در 4.استفاده از عناصر طبیعت و تلفیق فضاهای مسکونی، 3داخلی، 

های تجدیدناپذیر جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی و قابل بازیافت بودن مصالح، کاهش مصرف منابع و انرژی

.بهبود کیفیت زندگی و آسایش جسمی و روحی و عدالت اجتماعی و 5های تجدیدپذیر، و افزایش استفاده از انرژی

.انعطاف و انطباق با شرایط محیطی و تغییرات  در فصول 7.ایجاد امنیت و آسایش در فضاهای معماری، 6اقتصادی، 

زمین و محیط زیست  .استفاده خردمندانه از زمین و همسازی کالبد معماری با شکل8های گوناگون، مختلف و زمان

های طراحی همساز با جلوگیری از آلودگی هوا  ومحیط زیست و عدم مصرف آالینده ها، استفاده از روش.9اطرف آن، 

(. با این تفاسیر معماری پایدار گامی مهم در 63محیط و با توجه به الگوهای بومی در طراحی و ساخت بنا)همان، 

 های مسکونی است.ایجاد ساختمانهمراهی بیشتر انسان با طبیعت در 

 .پلکس3
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 موردتوجه جهان یپیشرفته کشورهای از برخی در که است ی(چند واحدمسکن ) یمسکون طراحی در نو روشی پلکس،

 آپارتمانی( واحد یک )مثالً مجموعه کل از بخشی آن در که است خانه مالکیت از خاص ایگونه پلکس است؛ گرفته قرار

 مطبوع، یهیتهو سیستم ها،البی مانند مشاع شکل به هاییبخش کهدرحالی دارد، قرار ساکنان فردی مالکیت در

 نماینده، عنوانبه ساکنان از جمعی معموالً  و دارند قرار ساکنان تمامی مالکیت غیره در و ساختمان نمای آسانسورها،

عمودی  یی که دارای دیوارهایهاخانههمچنین به مجموعه  .(25:1388مفیدی شمیرانی، دارند )عهده به را هاآن مدیریت

 درواقعتا تعداد واحدهای زیادی نیز نشان داده شوند، ولی  توانندیمها پلکس .شودیممشترک هستند، پلکس گفته 

مسکن  یسازساختمان درجدید  یهاسازی یکی از روشروش پلکسشوند.یمیی است که تکرار هاخانهپلکس مجموعه 

مورد استقبال قرار نگرفته بود؛ اما در  نیز چندان که شدهیدر دوران مدرن و در غرب به کار گرفته م که اجتماعی است

 نیز تعامالت اجتماعی این نوع مسکنبا این روش و  ییهاف انرژی در ساختمانربه علت کاهش مص ی اخیرهاسال

گفت؛ آغاز این  توانیم(. در ارتباط با پیدایش مسکن پلکس 15:1392،گرانیو د)گودرزی  موردتوجه قرارگرفته است

ی اوج دورهین ترمهم. گرددیبرمدر کشورهای اروپایی  میالدی 60ی دههنوعی مسکن اجتماعی به  عنوانبهنوع مسکن 

پن با تخریب خصوص در ژاباشد که در اروپا و بهمی 1960تا  1950ی هاسالطراحی این نوع مسکن در فاصله بین 

ی هاطرحبود، اقدام به اجرای  شده بنا 50ی دههقدیمی که بر مبنای تفکیک و واگذاری قطعات زمین در  محالت

حال از امکانات و مزایای یندرعو  در برگرفتهی اختصاصی و نیمه اختصاصی را هاخانهشود که محاسن جدیدی می

گرفته از سه عامل  نشاءت (. شروع این نوع مساکن اجتماعی127:1391منزوی،باشد )مسکن اجتماعی نیز برخوردار می

داری که عامل افزایش تقاضا برای زندگی شهری گردید، گرایش و جانبها سال مهم بود؛ جنبش ضد فرهنگی در این

ی مسکونی کم تراکم با ارتفاع کم در مقیاس کوچک و فشارهای جدیدی که در پی تغییرات هامجموعهجامعه از 

ی مسکن هانمونهیکی از بهترین  (.82:1388مفیدی شمیرانی،بود ) شده وارد هاخانوادهماعی، اقتصادی و جمعیتی بر اجت

 و خشکمسکن سنتی در اقلیم گرم  اشاره کرد. ی در معماری سنتیاخوشهبه مسکن سنتی  توانیمپلکس در ایران 

این معماری چه ازنظر  بوده،خود  یهویت خاص منطقه گرفته و دارایدقیقاً منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی شکل

واسطه نوع نگرش به انسان و محیط و همچنین راهکارهای معماری زمینه ارزشمندی کالبدی و چه ازنظر پایداری به

، ریپذ دیهای پاک و تجدهای غیر فسیلی و انرژیبه دلیل استفاده از سوخت این بناها. بوده است را دارا برای استفاده

جویی و حفظ انرژی در ساخت ، صرفهستیزطی، طراحی همساز با سایت و اقلیم در راستای احترام به مح1رشد ارگانیک

 جهتهمی بناها پیرامون نینشهم های مرجانی، چوب، خاک(و نگهداری، استفاده از مصالح طبیعی بوم آورد )مانند سنگ

 کالن، و خرد مقیاس در خالی و پر فضای مناسب طراحی با محیطی شرایط تنظیم و نگهداری کنترل انرژی برای

 (.23:1377قبادیان،پایدار بوده است ) رفعالیغ یهاها و استفاده از سامانهگیری درست ساختمانجهت

شعاعی طراحی کرد، به صورتی که هر واحد در اطراف  صورتبهها را توسط یک حیاط مرکزی و پلکس توانیمهمچنین 

ی قرار گرفتن مسکونی دیگر وجود دارد، در نحوه یهامجتمعی که بین پلکس و تفاوت حیاط مرکزی تشکیل شوند.

 هم قرار گیرد.یروتواند می ی غیر پلکسهامجموعهواحدهاست که در پلکس در کنار هم با دیواری مشترک، ولی در 

هر واحد به نسبت تعداد خانوار  و مساحت اندازهباشند، پس  اندازههمی واحدها همهس لزومی ندارد که در یک پلک

مشترک  و سقفدر طراحی مسکن پلکس هر یک از این واحدها با واحد دیگری کف  (.89همان،شود)می و بزرگکوچک 

مجزا و نه مشاء  طوربهیر امکانات را و سانداشته و فقط از بخش دیوارها مشترک هستند، بدین ترتیب هر واحد حیاط 

 خدماتیسات، سازه، تأسباشد. در این واحدهای مسکونی به دلیل یکپارچگی عملکرد سیستم  خود داشتهتواند برای می

 .(145:1394طاهران پور،شود )یزان مصرف انرژی در این بخش میممشترک و مرکزی باعث کاهش 
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در  شود، توجه پلکس و آپارتمان میان تفاوت به است ادامه الزم درچند واحدی است،  با توجه به اینکه پلکس از نوع

 یک و ندارد تفاوتی ظاهری لحاظ به آپارتمان با پلکس .شودیمی پلکس بکار برده جابه معموالًی آپارتمان واژهایران 

 به منجر خود مالکیت، نوع در تفاوت این که داد تغییر پلکس، به آپارتمان از مالکیت، نوع تغییر با توانمی را ساختمان

مسکن پلکس  است؛ حقوقی تفاوتی سامانه دو این میان اوتتف درواقع، شودمی هاآن بین نیز دیگری اساسی هایتفاوت

به صورتی که صد در صد مالکیت آپارتمانی را شامل خواهد شد، در  مالکیت ملکی در یک مجموعه است، نوعی دارای

ی آن در مالکیت یک نفر قرار دارد و واحدهای مختلف آن را به افراد همهای است که اینجا منظور از آپارتمان مجموعه

 قرار هم کنار از بیش چیزی افتدمی سازیپلکس در که اتفاقی (32:1388مفیدی شمیرانی،دهند )گوناگون اجاره می

، از همین رو دیآینمواحدهای مجزا به دست  قرار گرفتناز کنار هم  صرفاً هاسامانه، این مجزاست واحدهای گرفتن

 .(118:1393مفیدی شمیرانی،ندارند )ی متداول را طیو محمعضالت اجتماعی 

 برای بنابراین افتد؛می اتفاق تعامل مجموعه یک اعضای بین هاآن در که بود خواهند فضاهایی هاپلکس در مشاعات

 نمود. طراحی نماید تسهیل را ارتباطات این که مناسبی فضاهای و شناخت را ارتباطات این ماهیت باید سازیپلکس

کند. یماعطا  هاآندهد فرصتی نیز برای اجتماعی شدن به پلکس عالوه بر اینکه به ساکنین خود محلی برای زندگی می

های یزشانگکنند. یمهای جغرافیایی مختلفی رشد یطمحشوند و در یمی متفاوتی اجتماعی هاشکلمردم به  ازآنجاکه

 های بیانگر شخصیت گروهی از مردم،یوهش، نمادها و هاارزشآنان نیز متفاوت است. فرهنگ یا نظام مشترک باورها، 

مطمئناً رفتاری را با خود به همراه دارد و از آن  شدهیراحطء یشبیشترین کنترل را بر رفتار انسان دارند. هر محیط یا 

افتد. رفتارهای مشاع در یمرود. این مجموعه انتظارات بخشی از فرهنگ است که محیط و رفتار در آن اتفاق یمانتظار 

 در نکاتی رعایت با توانمی وصف این با. (33:1388مفیدی شمیرانی،بود )نخواهد  مستثناپلکس نیز از این قاعده 

کرد.  رفع مجموعه این در را نشینیآپارتمان زندگی از ناشی مشکالت و مسائل از بسیاری زیستی، مجموعه این طراحی

 نوعی تحقق جهت در را طراحی تواندمی دارد، هاسامانه این در رفتار،-محیط یرابطه که اهمیتی سبب به سازی،پلکس

 .(56:1388صدیقی،رساند ) یاری پایدار معماری
 

 ی در مسکن پلکسرفتار و.تمهیدات اجتماعی 4

خانواده در ایران طی دو  سـاختاردارد. تغییر  هامحلهو حتی  خانهیر بسـزایی در طراحی داخلی تأث هاخانوادهسـاختار 

سترده به  ساختار گ سل بیش از  ستهن سکن ایجاد کرده اه ضاهای داخلی م شکل ف ستی تغییرات فراوانی را در  اما ؛ ا

سازی تأکید بسیاری بر زندگی پایدار دارد و لحاظ نشده است. با توجه به اینکه پلکس هامحلهاین تغییرات در طراحی 

تواند تأثیرات شایانی در محیط رفتاری و تعامالت اجتماعی افراد ساکن در این می شدهساختهحال این محیط یندرع

توانند باشند در کل مییمکه دارای فضاهای جمعی برای ساکنین مجموعه  هاپلکسداشته باشد. عالوه بر  هامجموعه

 .(119:1393مفیدی شمیرانی،باشند )دارای فضاهای محلی در تجمع برای ساکنین کل مجموعه داشته 

باشد و طراحی فضاهای سبز ی آپارتمانی در نوع تعامالت اجتماعی میهامجموعهی پلکس مسکونی و هاتفاوتیکی از 

گیری مســیرهای حرکت و مکان قرارگیری خدمات مشــترک تعامل اجتماعی مردم را تحت تأثیر و باز عمومی شــکل

های اجتماعی و یطمحدهد. این موضــوع به این دلیل مهم اســت که تعامالت اجتماعی و همبســتگی مردم قرار می
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ساکنان را به حداکثر بندی محالت، ارتباطات غییکرهپارتباط تنگاتنگی دارد و حتی  شدهساخته سمی  ساند. یمرر ر

ـــتری قرار یممیزان وقوع جرم کاهش  گیرند و مردم در ارتباط با محیط فیزیکی یمیابد، کودکان تحت نظارت بیش

شان می شتری ن ضایت بی ضاهای فیزیکی خود عالقه و ر شدهند. همچنین وجود ف شاط یوهاز  های افزایش ارتباط و ن

ضاهای  صول طراحی محیطی امحلهاجتماعی در ف شهری با ا سالم  ضاهای پیاده و  صول طراحی ف ست. برخی از ا ی ا

ـــگیری از وقوع جرم  منظوربه ـــیار  هافرهنگی دارد. روحیات و خوانهمپیش ـــتند یرگذار تأثنیز در این زمینه بس هس

 .(89:1388صدیقی،)

ست که نهیزم درترین دیدگاه یغن سته به هم هستند. در این  تأثرمی اسامانه هاآنی رفتار این ا از هم و موکول و واب

صر بیرونی و  عنوانبهدیدگاه به تأثیر متقابل محیط و رفتار  شده که در معرض عنا سامانه باز توجه  ی هاسامانهیک 

شه بین قدرت محیط و رفتار تعادلی وجود دارد. اگر  گرفته قرارمحیط دیگر  سامانه محیط و رفتار، همی ست. در هر  ا

شد که از رفتار حمایت کرده و  عنوانبهرفتار  شد پس محیط طوری طراحی خواهد  شق و نمونه با بودن  آلدهیاسرم

کند. پلکس عالوه بر اینکه یمرا حفظ  باشد رفتار تغییر رویه داده و این هدف گونهنیاآن را افزایش دهد و اگر محیط 

ساکنان خود محلی برای زندگی می صتی نیز برای اجتماعی به  مردم  ازآنجاکهکند. یماعطا  هاآنبه  1شدن دهد، فر

های یزشانگکنند. یمهای جغرافیایی و اجتماعی مختلف رشــد یطمحشــوند و در یمی متفاوت اجتماعی هاشــکلبه 

ــت و در این نیز متفاوت ا هاآن کیفیت محیط نتیجه یبی مردم در ارزیابی اهتفاوتیی وجود دارد. هاقاعده هاتفاوتس

گیرد. فرهنگ با نظام اســت که همه تحت تأثیر فرهنگ قرار می هاآن، تصــورات، قوانین و انتظارات هاآلدهیا ،هاارزش

های بیانگر شخصیت گروهی از مردم، بیشترین کنترل را بر رفتار انسان دارند. یوهش، نمادها و اهارزشمشترک باورها، 

همیشه در متن یک  شدهساختهگیرد. محیط با بقاء و رشد گروهی از مردم در محیطی جغرافیایی شکل می 2فرهنگ 

ست.  ه دارد که از آن انتظار مطمئناً رفتاری را با خود به همرا شدهیطراحء یشمحیط یا  هرفرهنگ و جزئی از آن ا

ــت که محیط و رفتار در آن اتفاق مییم ــی از فرهنگ اس ــاهاافتد. رود. این مجموعه انتظارات، بخش ــاعفض در  ی مش

ـــود و نخواهند بود. وقتی مکانی خاص را طراحی می مســـتثنااین قاعده  از هاپلکس نوع رفتارهایی طراحی  درواقعش

روند در آن محیط شکل بگیرد در طراحی یک پلکس باید فهمید چه مردمی با چه فرهنگی قرار یمشود که انتظار می

 استفاده نمایند و بدون توجه به این موضوع فضاها کارآمدی نخواهند بود. آناست از 

 .اصول و معیارها و انواع مسکن پلکس5
 

ــکن پلکس، انواع آن ــی مس ــکن، جهت بررس ــدن ماهیت این نوع مس ــکن دوبلکس  در و روش ش ابتدا تعریفی از مس

ی متشــکل از دو واحد مســکونی مجزا ؛ دوبلکس به یک ســازهشــودیمیکی از انواع مســکن پلکس ارائه  عنوانبه

ساختمان یبرم ست یک  سازه ممکن ا شد که در  دوطبقهگردد. این  سکونی روی دیگری  کیآنبا و  شدهواقعواحد م

سی به آپارتمان باالیی  ستر سبهد ست، یا یلهو صی ا صو سکونی واقع در اسازهتواند یمی یک پلکان خ ی با دو واحد م

در  دوطبقهی با آپارتمانقرار دارند )دوبلکس برای توصــیف  چندطبقهکه هر دو واحد در یک یا یدرحالکنار هم باشــد 

 – آمده به وجود هاپلکسز ی کاملی اخانوادهی دوبلکس از کلمهگیرد(. یمقرار  مورداستفاده چندطبقهیک ساختمان 

 معموالًکند که یمی مسکونی در ساختمان را شناسایی واحدهاتریپلکس، فورپلکس، ایتپلکس و غیره. پیشوند تعداد، 

 . (Joseph & et.al,2007:489دارد )ارتفاع  دوطبقه
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 3مسکن پلکس انواع.1.5

 4)دو واحدی( دوبلکس.1.1.5

شدهی نیمه خانهدوبلکس  شکل ازجدا ست که در ی ، مت ستقل ا شابه، در بلوک خانهکی به طرفکیک بلوک م ی م

مجاور متصل شده است. اتصال در طول یک دیوار مشترک صورت گرفته که مالکیت مشترک دارد. مزیت اصلی این 

ست. به این دلیل که حیاط یک وسازساختدر ی اقتصادی صرفهنوع مسکن  طرفه حاصل از ساخت دیوار مشترک ا

ست. این نوع خانه خانهکتر نسبت به ییکباری محوطهشود، ساخت یک یمحذف  تواند برای یک یمی جدا ممکن ا

ستفادهیا دو خانوار  شدیمارتفاع دارد ولی  دوطبقهاین نوع خانه  معموالًقرار گیرد.  موردا  Last)تواند یک طبقه هم با

Name,2007:490). ــا باًیدوبلکس تقر یدر طراح کهییآنجا از ــاخت  یدوطبقه برا یاز فض ــاختمان  یکس واحد س

ستفاده م ضا شود،یا س یف سب اریب صورت توانیکه از آن م دیآیفراهم م یو طراح دمانیانواع چ یبرا یمنا  یهابه 

ـــتریکه به آرامش و تمرکز ب ییهااتاق توانیمثال م یبهره برد. برا یگوناگون  ایخواب، کار و اتاق ری)نظ دارند ازین یش

شدن و گرد هم آمدن افراد منزل رادارند شلوغ امکان که یاماکن ایها داد و اتاق یاتاق مطالعه( را در طبقه باال جا تر 

ـــاص داد )نظرا  ـــ ریبه طبقه همکف اختص یک  (1در )جدول .(Last Name,2007:491)(یناهارخور ای منیاتاق نش

 شدهدادهی دیوار اشتراکی بین دو واحد مجزا نشان خوببهاست، در این مثال  شدهدادهنمونه ساختمان دوبلکس ارائه 

بهداشتی( و خدمات  سیو سروآشپزخانه ) سیخکه نواحی  شودیماست. همچنین در طراحی این نوع مسکن سعی 

 دران و ساختم ساتیتأسمجزا در مجاور یکدیگر قرار بگیرد که این نگرش در طراحی، باعث تمرکز  دو واحدمشترک 

 .شودیمهزینه  جهینت دری و ساتیتأسی هالولهیی در جوصرفه جهینت

 : نمونه مسکن دوبلکس1جدول

 5ی مانورهاخانهپالن طبقات و سایت 

 سایت اولپالن طبقه  پالن طبقه همکف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سه واحدی( 6.تریپلکس2.1.5
، پذیرایی و اتاق آشپزخانهاست.  شده فیتعری مختلف طبقهسهکه از نامش پیداست در  طورهمانآپارتمان تریپلکس 

ها، یتفعالدر طبقات باالیی هســـتند که جدایی  هاخواباتاقکه یدرحالدر طبقات پایینی قرار دارند  عموماًنشـــیمن 

 (Last Name,2007:570)کند. یمحریم خصوصی و قابلیت زندگی بهتری فراهم 

 شود.یم( نشان داده 2طبقه در )جدولیمنهای طبقه شبیه خانهیمنیک مدل تریپلکس با استفاده از سه 
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 تریبلکس: نمونه مسکن 2جدول

 7طبقهسهخلیج در پالن طبقات خانه 

 پالن سوم دومپالن  پالن همکف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

های تریپلکس زیاد حال آپارتمانینباا ؛شــوندی لوکس خصــوصــی پشــتیبانی میهاســاختمانتنها در  هاآپارتماناین 

ـــتفاده های زندگی در طبقه میانی، خواب در طبقه باال و یک گاراژ، اتاق یتفعالگیرند. در این خانه، ینمقرار  مورداس

های تک خانواری سنتی است، این نوع مسکن به خانه قرارگرفتهترین طبقه یینپاتفریح خانواده و محل استراحت در 

 .(Last Name,2007:571)نزدیک است طبقهسه

 8(.فورپلکس )چهار واحدی3.1.5

به از بین بردن حریم خصوصی  یوارهای مشترک که نیازیدتک خانواری در یک سازه با استفاده از  چهارخانهترکیب 

شتر از کل محل را برای زندگی بیرون ممکن  هاخانه ستفاده بی صدای بهتری دسازد. یمندارد و ا یوارهای بتنی عایق 

شتو ترتیب  کنندیمرا ایجاد  شت بهپ شلولهواحدها، تمرکز پ شتر در کاهش جوصرفهسازد و یمی را ممکن ک یی بی

 و شدهبیترکی تسهیالت در هم همه یرهای مشترک را به دنبال دارد.مسها و یورودهای سوخت و نگهداری ینههز

سازد. یمگیرند. حذف حیاط پشتی و جانبی حداکثر استفاده از محل را ممکن یمیرزمین قرار زاقتصادی در  صورتبه

کند. پارکینگ خودرو متمرکز است و به هر یمیری دقیق حریم خصوصی هر خانه را تضمین گجهت این نوع مسکن

از  تربزرگ 9هاساین کوادراپلک نیبازبکند و بنابراین نیاز به مساحت کمتری دارد. مقدار فضای یمچهار واحد خدمت 

سیاری از  ست و واحدهاب صاص یابد که واحدهای اجتماعی یا کارکردهاتواند به یمی کنونی ا شتر اخت سکونی بی ی م

ی مختلف ظاهر کلی را به هاطرحکافی و استفاده از  اندازچشمشود. یمحد  از یشبموجب تراکم بیشتر بدون شلوغی 

 .(Last Name,2007:493کند)یممیزان زیادی تقویت 

 
 فورپلکس: نمونه مسکن 3جدول

 10ی تنیس، سان ریور، ارگوندهکدهپالن طبقات و سایت 
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 سایت اولپالن طبقه  پالن طبقه همکف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی نام دارد پرداخته شد که ضمن تشریح شده به تشریح روشی نو در طراحی مسکونی که پلکسانجاممطالعات در 

تحقق اصــول معماری پایدار در راســتای را  طراحی تواندیآن به ســبب اهمیت محیط و رفتار اجتماعی م یهایژگیو

طراحی معماری  ینهیزم پایداری اقلیمی جزء مباحث مهم و اســـاســـی دریاری رســـاند. مباحث مربوط به اصـــول 

عالوه بر اینکه . ی باید نگاهی کلی در این زمینه داشـــتئ. با توجه به این موضـــوع عالوه بر نگرشـــی جزباشـــندیم

فسیلی را داشته  یهایصورت جداگانه هویت و کمترین میزان مصرف انرژهرکدام باید به شدهیطراح یهاساختمان

ــند ولی درع ــوند که با قرار یاگونهباید به حالنیباش ــاختمان در کنار یکدیگر نیز بتوانند  طراحی ش گیری چندین س

ی هایژگیودستیابی به یک ساختار مشخص جهت ارزیابی خصوصیات میزان اتالف انرژی را بسیار کاهش دهند. برای 

 است. شدهیبنددستهی داریو پادر قالب سه بعد اقلیمی، اجتماعی  وانتیممسکن پلکس، معیارهای مسکن پلکس را 

 است. شدهارائهی آن هایژگیو و( ابعاد مختلف مسکن پلکس 2در )شکل 
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 ی مسکن پلکسهایژگیو: 2شکل 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

 طیمح نیا حالیندارد و درع داریپا یبر زندگ یاریبس دیسازی تأکپلکسدهد که نشان می شدهانجامهای بررسی

ها داشته باشد. مجموعه نیافراد ساکن در ا یو تعامالت اجتماع یرفتار طیدر مح یانیشا راتیتواند تأثشده میساخته

 یمحل یفضاها یتوانند داراکل می رد باشندیمجموعه م نیساکن یبرا یجمع یفضاها یها که داراپلکساین، عالوه بر 

در طراحی  ی از تعاملنوعبهبا شرایط محیط اقلیمی  که از طریق انطباق آن کل مجموعه داشته باشند نیساکن یبرا

گیری . عوامل محیطی قادر خواهند بود با ایجاد شرایط خاص، پتانسیل شکلافتیدستاین نوع مسکن با محیط 

  

طبیعت و ) یعیطبزیست ارتباط بیشتر با محیط

واسطه دیوار جویی در مصرف انرژی بهصرفه

 پایداری اقلیمی

های مسکن ویژگی
 پلکس

زیست طبیعیارتباط با محیط  

جویی در مصرف انرژیصرفه  

 وجود فضای سبز برای واحدهای مسکونی

 امکان استفاده از مصالح اقلیمی

 فضای سبز

صالح اقلیمیم  

ارتقاء تعامالت اجتماعی از طریق فضاهای جمعی  
 مشترک

اجتماعیپایداری   

 تعامالت اجتماعی

خلوت و آرامش از طریق تفکیک عملکردها در 
 فضاهای داخلی و محیط

 خلوت و آرامش

 امنیت واسطه وجود مشاعاتکاهش جرم خیزی به

طریق مشاعات و حس تعلق به مکان و هویت خاطر 
 حرکتی مشترک مسیرهای

حس تعلق به مکان و هویت 
 خاطر

ی وجود فضای سبزواسطهنشاط اجتماعی به  نشاط اجتماعی 

کالبدیپایداری   

در  هاایجاد حریم خصوصی از طریق تفکیک عرصه
 فضاهای داخلی

 عرصه بندی فضایی

مشترک از قبیل عمومی  امکان اتخاذ خدمات
پارکینگ و درنهایت مساحت کمتر واحدهای 

مشترک عمومی خدمات  

 فضاهای جمعی فضاهای محلی برای تجمع ساکنین

وجود دیوار مشترکمالکیت مشترک از طریق   دیوار مشترک 

جویی در هزینهتمرکز تأسیسات درنتیجه صرفه  تأسیسات متمرکز 
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گردد، بلکه یر تنها به تعامالت اجتماعی محدود نمیتأثارتباطات اجتماعی را ایجاد کنند یا از آن ممانعت کنند. این 

انجام شود،  نمادهابر اساس درک ویژگی این  هاپلکسشامل نهادهای اجتماعی نیز خواهد بود، یعنی اگر در طراحی 

های محیطی و عالوه بر ویژگی شدهساختهد کرد و فضاهای در جهت تسهیل کارکرد آن عمل خواه شدهساختهمحیط 

خواهند  کنندگاناستفادهاجتماعی نیز پاسخگوی نیاز  ازلحاظی فسیلی، هاسوختیی اقتصادی از جهت کنترل جوصرفه

است را به دنبال داشته  و اجتماعیابی به سه رکن اقتصاد، محیط دستکه  تواند اهداف کلی مسکن پلکسبود که می

ی اقتصادی صرفهتوان گفت: معماری همساز با اقلیم و شود. بنابراین میو پایداری در این نوع مسکن حاصل میباشد 

ی مسکن شکل و گونه ازلحاظاست. تغییرات نوع سکونت  شدهفیتعریی است که در مسکن پلکس پارامترهای ازجمله

ی زیاد نگهداری نهیهزنامناسب مسکن اختصاصی با توجه به ی مسکن و کارایی نهیدرزمبا توجه به تغییر الگوی مصرف 

را  ذکرشدهکه زمینه عوامل  باشدیم، مسکن پلکس نوع جدیدی از مسکن کندیمآن، تغییر قوانین شهرسازی را الزام 

ی اصلی مسکن اجتماعی و بررسی الگوهای ساختمانی مرتبط با آن در طراحی هاشاخصه. شناخت آوردیمفراهم 

یش، صوت، زیبایی آسااقلیم، فرهنگ،  ازلحاظ. بررسی ابعاد مطلوبیت مسکن شهری باشدیم موردتوجهپلکس مسکن 

سازی بر زندگی پایدار و محیط رفتاری و تعامالت است. تأثیر پلکس شدهگرفتهی روز در این نوع مسکن در نظر و فنّاور

ی اجتماعی مسکن پلکس از طریق ارتقاء تعامالت اجتماعی . پایدارشودیمدیده  هامجموعهاجتماعی افراد ساکن در این 

جویی . صرفهابدییمو فضاهای جمعی مشترک و حس تعلق به محیط و مکان و به واسط ارتباط نزدیک با محیط ارتقاء 

مسکن پلکس دارای  .شودیمیکپارچگی سازه و خدمات مشترک ایجاد  واسطهبهدر مصرف انرژی در مسکن پلکس 

یی در مصرف انرژی را به دنبال دارد. جوصرفهباشند که یمی مشترک از طریق یک دیوار مشترک اسازهساختار 

 هاخانهباشد. یم موردتوجهباشد.رعایت عرصه بندی در طراحی این مسکن یمها در مسکن پلکس مشترک یدسترس

یک فضای جمعی باعث ارتقاء  عنوانبهباشند. حیاط در مسکن پلکس یمدر عین اتصال به هم دارای استقالل کامل 

 باشد.یم موردتوجهدر این نوع مسکن  و درختانگردد.ایجاد محیط سبز از طریق گیاهان یمتعامالت اجتماعی افراد 

 باشد.یمفضای اجتماعی، باعث ارتقاء تعامالت اجتماعی در این نوع مسکن  عنوانبهحیاط 

 

 نوشت:پی

1.Socialization 

2.Culture 

3.Plex 

4.Semiatached 

5. Josegh De Chiara, Jalius Pa Panero, Martin Zeinik. (2007). Time-Saver Standards For Housing and 

Residential Development. Seconded Edition,New York, p568. 
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