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چکیده
بالکنها و تراسها جزء فضاهای واسط در منای ساختامنها هستند ،که ارتباط درون و بیرون را امکانپذیر
میکنند؛ اما این روزها شاهد کارایی نامطلوب و حتی حذف این فضاها از ساختامنها هستیم .توجه به عوامل
موثر در شکلگیری بالکنها و طراحی بهینۀ آنها میتواند تاثیر زیادی بر ارتقای کیفیت زندگی ســاکنان و
رضایــتشان از مجموعههــای آپارمتانی جدید داشــته باشــد .بنابراین طراحی این فضاهای واسط باید متناسب
با نیاز ساکنین و رشایط موجود باشد از آنجا که نیازهای ساکنان و رشایط موجود همواره ثابت نیستند و ممکن
است تغییر کنند ،نیاز است که این فضاهای واسط انعطافپذیر و تغییرپذیر باشند .بالکنهای تغییرپذیر
میتوانند پاسخگوی نیاز ساکنین در رشایط مختلف و سازگار با محیط باشند ،به صورتی که در زمان نیاز باز شده
و فضای الزم را ایجاد کنند و در زمانی که به آنها نیاز نیست جمع شوند .در همین راستا با بررسی منونههای
موردی از بالکنهای تغییرپذیر و اتصاالت بکار رفته در آنها هشت حالت از بالکنهای تغییرپذیر پیشنهاد شده
و چگونگی قرارگیری در منا و باز و بسته شدن شان نشان داده شده است .سپس مدلهای پیشنهادی براساس
معیارهایی مشخص [مانند  :نحوه باز و بست سازه به صورت مکانیکی و دستی ،هزینه ساختار و اتصاالت،
دسرتسی برای رسویس و تعمیر در آینده ،ایمنی ساکنان در زمان استفاده و  ]...ارزیابی شده تا قابلیتهای هر
یک مشخص گردد.
واژگان کلیدی :فضای واسط ،بالکن ،تغییرپذیری ،ارتقاء کیفیت ،سازگاری.
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در معماری شهری معاصر بالکنها و تراسها به عنوان فضای واسط بیرون و درون در واحدهای مسکونی و
آپارتمانها گسترش یافتهاند ،اما به دالیل مختلفی همچون :طراحی نامطلوب ،تغییرات آب و هوایی (اقلیمی) و
مسائل فرهنگی شاهد کارکرد و کیفیت فضایی نامطلوب و حتی حذف آنها از بنا هستیم .توجه به عوامل موثر
بر نقش فضای مابین و طراحی بهینه برای ارتقای کیفیت زندگی ،میتواند تاثیر بسیاری بر رضایــت ســاکنان از
آپارتمانهای مسکونی داشــته باشــد .بــرای فرهنگهــا و وضعیتهای اجتماعــی متفاوت ،راهحلهــا میتوانـنـد
متفــاوت باشـنـد .درک این تفاوتها ،به شــناخت ســبک زندگی ســاکنان بســتگی دارد .در این میان ،بالکنها
نقش بهسزایی در تعامل و ارتباط ساکنان واحدهای مسکونی با محیط بیرون دارند.
«تغییرپذیری» بالکنها میتواند پاسخ مناسبی برای این تفاوتها باشد ،اما در طراحی بالکنهای تغییرپذیر
چه عواملی را باید در نظر گرفت ،و سازوکار آنها به چه صورت است؟ در همین راستا در این پژوهش پس از
بررسی نمونههایی از بالکنهای تغییرپذیر موجود و سازوکارشان [جنبه های طراحانه معماری در فرم و فضای
معماری] ،مدلهایی برای بالکنهای تغییرپذیر پیشنهاد شده است تا بتوانند جایگزین مناسبتری برای بالکنهای
کنونی باشند .در ادامه بالکنهای پیشنهادی براساس معیارهایی مشخص ارزیابی شده [از طریق مشورت با
معماران با تجربه و کارشناسان آشنا با مسائل فنی و صنعتی] ،تا بهترین راهحلها مشخص شوند .استفاده از
این بالکنها محدود به ساختمان یا شهر خاصی نیست و میتوان از آنها متناسب با شرایط و نیاز ساکنین در هر
ساختمانی که به چنین فضاهای واسطی نیاز دارند ،استفاده شود.

پیشینه پژوهش
ایوب علینیامطلق و علیرضا عینیفر ( )1389در مقالهای با عنوان «تبیین مفهوم بیرون و درون در فضاهای
ِ
واحد مسکونی و محوطۀ مسکونی میدانند و
مابین مسکن آپارتمانی» بالکن را بهمثابۀ فضای بازخصوصیِ مابین
در نهایت برای ارتقاء کیفیت زندگی در مسکن آپارتمانی ،چندمنظوره بودن و انعطافپذیری فضاهای واسط را
پیشنهاد کردهاند .پژوهشی با عنوان «بررسی تاییرات بالکن در مجتمعهای مسکونی با رویکرد آرامش روانی ساکنین
(مجتمع مسکونی بوعلی همدان)» نوشتۀ سید محمود معینی ( ،)1393وجود بالکنها را برای ساختمانهای چند
طبقه ضروری میداند .بالکنها هیچگاه نمیتوانند به طور کامل جایگزین ایوانها و فضاهای نیمهباز و مطلوب
خانههای سنتی و یا واحدهای کمارتفاع باشند ،اما میتوانند تا حدودی جای خالی آنها را پر کنند .در مقالهای از
علیرضا عینیفر و ندا قاضیزاده ( )1389با عنوان «گونهشناسی مجتمعهای مسکونی تهران با معیار فضای باز»
چنین بیان شده است که در سالیان اخیر بیشتر تمرکز طراحان بر فضاهای داخلی بناها بوده است و معماران کمتر
به فضاهای باز و واسط میان این دو [درون و بیرون] توجه کردهاند .این مقاله ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت
توجه به فضای فراموش شده [فضای باز و واسط] ،توجه طراحان مجتمعهای مسکونی را به چنین فضاهایی
معطوف میدارد .از دیگر پژوهشهای انجام شده در زمینه بالکنها میتوان به مقالهای تحت عنوان «تدوین
چارچوب طراحی کالبدی بالکنها در جهت بهرهوری تهویه طبیعی در آپارتمانهای میان مرتبه مسکونی» نوشتۀ
حمید اسکندری ( )1397اشاره کرد  ،نگارندۀ این مقاله بالکنها را در افزایش کارآیی تهویه طبیعی بناها موثر
میداند و عواملی مانند  :کالبد بالكن ،عمق بالکن ،فرم بالکن ،فرم جانپناه بالكن و طول بالكن را در تهویه طبیعی
آنها موثر میداند .در پژوهشی دیگر کریستوفر الکساندر ( )1381الگوهایی برای بالکنها از منظر کم ّیت ارائه
کرده است .ریحانه کریمی ( )1396در پژوهش خود افزایش بهره وری و مطلوبیت فضاهای واسط را از طریق
انعطافپذیری فضاهای واسط مقدور میداند.

بالکن و انواع آن

بالکن در لغتنامۀ دهخدا بهمعنای (بالکانه ،مهتابی ،ایوانچه ،خروجی ،پاالنه و روشن) است  .بالکن واژۀ
فرانسوی است به معنی داربست چوبی یا آهنی که از اصطالح فارسی بالکان گرفته شده اس ت (Anupa� , 2019
1

 1در فرهنــگ معیــن بالکــن معــادل (ایــوان ،مهتابــی ،طبقــة بــاالی تئاتــر یــا ســینما ،ایــوان کوچــک جلــوی کاشــانه وایوانــک) و در فرهنــگ عمیــد (ایــوان
نــرده¬دار کوچــک جلــو ســاختمان) دانســته شــده اســت.

ج :1نمونه های موردی بالکنها

منونه موردی

توضیحات

مجتمع مسکونی باغ
زعفرانیه ،تهران ،ایران،
دفرت معامری الگو

_ حریم خصوصی سبز پاسخگوی تعامل فضای بیرون و درون.
_ وجود درخت و سبزینگی در بالکنها برای حفظ محرمیت و مقابله با
آلودگی تهران.
_ پروژه دارای طرح های مختلف در مساحت ،منا و فرم بالکن است.

Unite d’Habitation
in Marseille
Marseille_ France
Le Corbusier
Haganim 22
Israel_ Ramat
Hasharon
Israel_ Ramat
Hasharon

_ تفاوت در شکل واحدهای مجموعه به صورت بالکنهایی با ارتفاع متفاوت
در منا دیده می شود (واحدهای دوبلکس موجب شکل گیری بالکن هایی با
ارتفاع دو طبقه شده است).
_ شکل بالکن ها وقفه ای افقی در تداوم عمودی منای ساختامن ایجاد کرده
است.
_ بالکنهای عریض بتنی با جداره های رنگی به منظور زیبایی برصی و جان
پناه مشبک که نقش بسزایی در تهویه واحدها دارند.
_ واحدها دارای تراسهایی با طراحی و مساحت های متفاوت هستند
درنتیجه بالکن ها کیفیت فضایی متفاوتی دارند.
_ فرم بالکن ها شکل دهنده منای بنا است.
_ استفاده از تراسهای وسیع برای انجام فعالیتهای گوناگون.

تصویر

www.caoi.ir

www.dezeen.com

www.archdaily.com
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 .)maبالکنها به عنوان فضاهایی نیمهباز ،که ارتباط درون و بیرون بنا را برقرار میکنند ،تاثیر فراوانی بر کیفیت
فضایی بنا و نمای ساختمان دارند .بالکن فضایی نیمه خصوصی است که محل قرارگیری آن در سطح بنا ،میزان
دید از بیرون به داخل و میزان خصوصی بودن آن را تحت تاثیر قرار میدهد .بالکن ،عالوه بر ورود نور به فضای
داخل ،ارتباط بصری ملموس تری بین ناظر و فضای داخلی برقرار می نماید (حسینزاده.)7 ،1394 ،
قدیمی ترین بالکنها بیش از هزار سال پیش در یونان باستان دیده شده است .تصور میشود که برای ورود نور
ً
کامال کاربردی داشتهاند ( .)Lotha، 2011، 10با گذشت
و تهویه به درون ساختار استفاده میشدهاند و ماهیت
زمان ،به غیر از استفاده کاربردی بالکنها ،این فضا به یک عنصر زیبایی شناختی مهم تبدیل شده و جذابیت و
احساس هویت منحصر به فردی را به ساختمانها میبخشد .تصور میشود بالکن در فارس و مصر ،عملکرد
تشریفاتی و سلسلهمراتبی داشته است ،شبیه منبر که باعث میشد کسی بر تودههای زیر بالکن غلبه داشته باشد.
در کشورهای اسالمی از داخل بالکن باالی مناره برای گفتن اذان استفاده شده است .در کشورهای اروپایی بالکن
را فضایی برای تماشا میدانستند ( .)Lotha، 2011، 10فعل اسپانیایی « ، »balkonearبه معنی «تماشای دقیق
از بالکن ،بدون شرکت در آنچه اتفاق میافتد» است .در نقاشیهای بهجامانده از هنرمندان ایرانی شاهد وجود
بالکن به صورت محدود در معماری ایران هستیم ( .)Ebrahim Zarei, Sharifi, 2016با نفوذ معماری غربی
حضور بالکنها در معماری شهری کشورمان گسترش یافت (مختاری )53 ،1390 ،و فضاهای واسط در مقایسه
با خانههای سنتی شکل متفاوتی پیدا کردند.
از لحاظ موقعیت قرارگیری ،بالکنها در نمای ساختمان به دو دستۀ «عقبنشسته» و «برآمده» از نما تقسیم
میشود .در بالکنهای عقبنشسته ،به علت جداکردن بخشی از فضای خارج و محصور کردن آن  ،تداوم بصری
را بین ناظر و فضای به وجود آمده قطع کرده و فضای مخفی و کمی ایجاد می نمایند (صالحی.)96 ،1387 ،
بالکنهای برآمده از نما معموال از یک وجه با ساختمان فصل مشترک دارند و از سه طرف با فضای آزاد پیرامون
خود در ارتباط هستند .استفاده کنندگان این بالکنها ،با محدودیتهای بیشتری مواجه هستند زیرا حریم خصوصی
کمتری دارند (صالحی.)97 ،1387 ،
بالکنها به عنوان فضاهای واسط در نمای ساختمانها با صورتهای مختلفی در سراسر دنیا شکل گرفتهاند
(حسین-زاده .)7 ،1394 ،نمونههایی از این بالکنها که دارای ویژگیهای متفاوتی هستند در جدول شمارۀ 1
نشان داده شدهاند:
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Beirut Terraces
Lebanon_ Beirut /
Herzog & de Meuron

_ استفاده خاص از پوشش گیاهی باعث افزایش پایداری و کیفیت زندگی در
تراس ها می شود.
_ تراس ها به صورت ورقههای بیرون زده از بنا موجب سایه اندازی و کاهش
تابش نورخورشید است و مانع از انتقال شعله آتش به طبقات باالتر میشود.
_ تامین چشم انداز به قسمتهای احیا شده تاریخی شهر بیروت ویرانیها
توسط تراسها.

Habitat67
/ Montreal_ Canada
Moshe Safdie

_ استفاده از بام ها به عنوان تراسهای واحدهای باالیی.
_ حفظ حریم خصوصی هر واحد مسکونی ضمن داشنت دید و منظر مناسب
به رودخانه الرنس.
_ اختصاص باغچه و تراس مجزا به هر واحد مسکونی.

Housing in Limoges
France_ Limoges
BVL Architecture

_ وجود بالکنهای وسیع با کاربریهای مختلف (کلیت منا متناسب با
کارکردهای افراد شکل گرفته است).
_ استفاده از چوب در منا و تراس ها برای افزایش کیفیت فضایی ،کنرتل
تابش نور و محصوریت فضا.
_ امکان بسنت فضای تراس وجه رشقی توسط صفحات شفاف برای حفظ
نور طبیعی

Hotel Golden
Holiday
Vietnam_ Nha
/ Trinhvieta- Trang
Architects

_ استفاده از بالکن ها در منا به منظورکمک به تهویه طبیعی هوا ،کاهش
مرصف انرژی و به حداقل رساندن استفاده از روشنایی مصنوعی.
_ شکل گیری بالکن ها مطابق با سبزینگی موجود در منا.
_ تعامل فضای داخل با سبزینگی و فضای باز توسط تراس ها.

تصویر

www.worldarchitecture.org

www.archdaily.com

www.archdaily.com

www.archdaily.com

در طراحی بالکنها توجه به برخی نکات ضروری است .نکاتی از قبیل :جهتگیری متناسب با مسیر خورشید
و چشم انداز ،موقعیت مناسب نسبت به فضاهای داخلی و خارجی [بناهای مجاور] (Chiara & Crosbie،
 )2001، 98-99داشتن وسعت کافی ،محصور در برابر سروصدا و هوا (باد ،باران و نور مستقیم خورشید)
(نویفرت )295 ،2019 ،مصالح مناسب برای حجرهها مانند شیشه مات ،ستونهای چوبی یا پالستیکی در
چارچوب ( ،)Hall، 2016، 62رعایت حداقل ارتفاع از کف پیاده رو و مواردی دیگر از این دست.
اولویت انتخاب هرکدام از اشکال بالکنها (برآمده یا عقبنشسته  -محصور یا باز  -کوچیک یا بزرگ)
متاثر از عوامل مختلفی همچون عوامل :فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،اقتصادی ،زیست محیطی و عملکردی است
که متناسب با نیاز ساکنان و شرایط بستر طرح متغیر هستند .در چنین شرایطی ،به نظر میرسد به منظور دستیابی
به امکانات مختلف بالکنها در نما میتوان به انعطافپذیری هرچهبیشتر آنها اندیشید تا از این طریق امکان
بهرهگیری از آنها متناسب با نیاز و خواست ساکنان فراهم گردد.

انعطافپذیری و چند وجیه بودن فضا
به قابلیت تغییر شکل اجسام و اشیاء انعطافپذیریگفته میشود .منظور از انعطافپذیری در معماری و
طراحی ،انعطافپذیری فضایی و امکانپذیری تغییر در آن برای دستیابی به کارکردهای جدید و پاسخگویی به
شرایط و نیازها است( .عینیفر .)64 ،1382 ،انعطافپذیری متناسب با نوع ،میزان دخالت در فضا و میزان
امکاناتی که برای تغییر فضاها ایجاد میکند به سه دستۀ تغییرپذیری ،تطبیق پذیری و تنوعپذیری تقسیم میشود.
انعطافپذیری بالکنها در این پژوهش در دستۀ تغییرپذیری قرار میگیرد.
به تفکیک و تجمیع فضاها که امکان بازگشت به طرح اولیه [پس از گسترش یا کاهش مساحت] را داشته
باشند تغییرپذیری میگویند (عینیفر .)67 ،1382 ،درواقع تغییرپذیری امکان کوچک تر یا بزرگ تر شدن واحد
مسکونی را فراهم میسازد .مفهوم تغییرپذیری با مطالعۀ تغییرات زیر بنایی نیازهای فضایی و شکل واحد مسکونی

ارتباط پیدا میکند .تغییرپذیری از طریق اضافه کردن به زیربنای موجود خانه و با تفکیک فضاهای آن قابل
دستیافتن است (عینیفر .)69-67 ،1382 ،انعطافپذیری بالکنها در این پژوهش جزء طراحی تغییرپذیر
درنظر گرفته شده است؛ زیرا برای رسیدن به حالتهای بهینه نیاز به کاهش یا افزایش مساحت و فضا در منزل
است .در راستای طراحی بالکنهای تغییرپذیر نمونههای مختلفی در داخل و خارج از کشور طراحی و اجرا شده
است که در جدول شمارۀ  2به اختصار سازوکار ،معایب و مزایا ،ویژگیها و تصاویری از آنها نشان داده شده
است.
تغی� پذیر
ج :2نمونه های موردی بالکنهای ی

خانه رشیفیها
ایران  -تهران
علیرضا تغابنی

مزایا  :منای تغییرپذیر و سازگار با فرهنگ (درونگرا و برونگرا) ،طراحی متناسب با
اقلیم رسد شامل تهران (در زمستان حجمی بسته ،بدون تراس با پنجرههایی کوچک ،در
تابستان حجمی شفاف و باز با تراسهایی عمیق و وسیع.
معایب  :تداخل با فضای داخل در زمان باز و بسته شدن ،کاهش نورگیری هنگام بسته
شدن منا ،هزینۀ باالی ساخت.

Housing in Zurich
Switzerland
Manuel Herz

مزایا  :ایجاد ارتباط با محیط بیرون هنگام باز شدن پانل های آملینیومی ،پانلهای
آلومینیومی به صورت لوالیی و حفاظ فلزی به صورت تاشو ،کنرتل ورود شدت نور
توسط پانل های آلومینیومی.
معایب  :عدم دسرتسی به بالکن هنگام بسته بودن پانل ها ،عدم دریافت نور در زمان
بسته بودن پانلها.

شیشه بالکنی
ایران  -تهران
رشکت رامادور

مزایا  :بسته شدن فضای بالکن با باز کردن پنجرههای بالکن ،رسعت باال و راحتی در
باز و بسته کردن فضای بالکن ،باالبردن راندمان مرصف انرژی ،حفظ نور با بسته شدن
فضای بالکن.
معایب  :عدم امکان گسرتش فضای بالکن.

Skylight Balcony
United Kingdom
Company

مزایا  :تغییر پنجره به بالکن به راحتی و به صورت دستی انجام می شود ،کاربرد
برای اتاقهای زیر شیروانی و فضاهایی با سقف زاویهدار ،دسرتسی به فضای باز ،نور
مستقیم و هوای تازه در عرض چند ثانیه ،بهبود کیفیت فضای داخلی ،ایمن ،مستحکم
و سبک
معایب  :عمق کم و دهانۀ محدود.

More Sky
_United States
Aldana New York
Ferrer Garcia
Bloomframe
Netherlands
Hofman
Dujardin

مزایا  :اتصال کاربران به فضای باز و ارائه نگاهی اجاملی به آسامن و خیابان از منظری
متفاوت ،حاوی یک قسمت نشیمن است که در صورت عدم استفاده می تواند جمع
شود.
معایب  :عدم امکان ایستادن در بالکن ،عمق کم و دهانۀ محدود.
مزایا  :پنجره انعطاف پذیر که به بالکن تغییر می یابد ،استفاده ایمن و راحت ،امکان
ایجاد ارتباط مستقیم با فضای باز با یک حرکت ساده نور ،هوا و فضایی باز به فضای
داخلی اضافه می گردد.
معایب  :عدم تأمین محرمیت ،محدودیت عمق.

منبع :نگارندگان

ارزیا� گونههای پیشنهادی
بحث :ارائه و
ب

امیر رحیمی1392 ،

www.dezeen.com

www.archdaily.com

www.archdaily.com

www.archdaily.com

www.bloomframe.com

در این بخش ،ضمن بررسی مسائل تکنیکی و سازوکار هشت گونۀ پیشنهادی از بالکنهای تغییرپذیر شامل بر
«سازههای کشویی ،چرخشی و جمع شونده [لوالیی]» ( ،)Herzog ،2008قابلیتهایی از بالکنهای تغییرپذیر
مورد ارزیابی قرار گرفته است .هرکدام از این گونهها میتوانند فضای واسط تغییرپذیری را ایجاد کنند که از نظر
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منونه موردی

توضیحات

شکل
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ج  :3گونههای پیشنهادی برای بالکنهای
ی

نحوه باز و بسته شدن گونهها

1
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3

4

5

6

7

8

منبع :نگارندگان

ارزیا� نمونههای پیشنهادی
ب

بالکنهای تغییرپذیر پیشنهادی میتوانند در آپارتمانهای مسکونی بهکاربرده شوند و با بهرهگیری از قابلیت
تغییرپذیری ،متناسب با عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،اقتصادی ،زیست محیطی و عملکردی تغییر کنند .در
ی بالکنها در جهت بهره وری تهویه
ادامه ضمن بهرهگیری از منابعی همچون «تدوین چارچوب طراحی کالبد 
1
طبیعی درآپارتمانهای میان مرتبه مسکونی» (اسکندری« ،)1397 ،راهنمای ساخت نما» ()Herzog ،2008
و همچنین نظرسنجی از معماران و کارشناسان فنی ،معیارهایی کمی و کیفی برای ارزیابی بالکنها مشخص شده
است.
بی شک این معیارها ،در زمان طرح و اجرا ،متأثر از نیازهای ویژۀ کاربران و عوامل مختلف برشمرده در
سطور فوق ،به شکلی متفاوت نیز اولویت خواهند یافت .در اینمقاله ،به منظور دستیابی به یک ارزیابی کلی،
ن انگاشتن ارزش هر کدام از معیارهای مطرح
بدون درنظرداشتن اولویتهای ناشی از شرایط طراحی و با یکسا 
شده ،با استفاده از «مقیاس فاصلهای  »+1 ،0 ،-1به مقایسۀ گونههای مختلف پرداختهایم .نحوۀ امتیازدهی به
این معیارها در جدول شماره  4نمایش داده شده است.
ج :4نحوۀ ی ن
تغی�پذیر
تعی� امتیاز برای معیارهای
ارزیا� گونههای مختلف بالکنهای ی
ب

معیارهای مقایسه
بالکنها

راهنامی امتیازبندی معیارها

0
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

+1
ساده
کم
کم
ساده
ساده
زیاد
کم
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

نحوه باز و بست سازه
هزینه سازه
وزن سازه
اتصاالت سازه به بنا
رسویس و تعمیرات 
ایمنی
محدودیت اندازه عمق 
کنرتل عمق
محدودیت اندازه دهانه
ایجاد لرزش و صدا
محدودیت دید از داخل
تداخل در منا 

-1
پیچیده
زیاد
زیاد
پیچیده
پیچیده
کم
زیاد
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد

ندارد

تداخل با فضای داخلی

دارد

ـ

قابلیت توسعه ابعاد و
اندازه سازه در آینده 
قابلیت اضافه شدن سازه
به بنای موجود 

ندارد

-

دارد

ندارد

-

دارد

1 Facade construction Manual
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کمی و کیفی با یکدیگر متفاوت هستند .گونههای مورد ارزیابی دارای سازوکار متفاوتی هستند که به اختصار در
جدول شمارۀ  3نمایش داده شدهاند .هر یک از گونهها میتوانند به اشکال متفاوتی با نمای ساختمان ارتباط داشته
باشند و یا با عناصری همچون پنجرههای تغییرپذیر نیز ترکیب شوند که در این ارزیابی از نمایش آنها خودداری
شده و تنها اجزاء تشکیل دهنده و نحوۀ باز و بسته شدنشان نمایش داده شده است.
در نمونههای پیشنهاد شده در جدول شمارۀ  ،3تصویر اول نشاندهندۀ محل و چگونگی قرارگیری بالکن روی
نما است و سایر تصاویر نیز مراحل مختلف توسعه و تغییر شکل بالکنها را نشان میدهند .همانگونه که مشاهده
میگردد ،هر کدام از بالکنهای تغییرپذیر پیشنهادی سازوکار متفاوتی با یکدیگر دارند و میتوانند جایگزین
بالکنهای ثابت امروزی باشند و متناسب با بستر ،شرایط موجود و نیاز ساکنین تغییر کنند.

در ادامۀ این پژوهش ،پس از تدوین معیارهای ارزیابی و تعیین مقیاس برای آنها ،جمعی از معماران باتجربه
و کارشناسان آشنا با مسائل فنی در قالب یک نظرسنجی نسبت به ارزشگذاری بر گونههای پیشنهادی اقدام
نمودهاند .نتیجۀ این نظرسنجی در جدول شماره  5نمایش داده شده است.
ج  :5ارزشگذاری صاحبنظران و کارشناسان بر گونههای پیشنهادی
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معیارها
دستی
مکانیکی
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نحوه باز و
بست
وزن سازه
هزینه سازه
اتصاالت سازه به بنا
رسویس و تعمیرات
ایمنی
عمق
اندازه
کنرتل عمق
دهانه
ایجاد صدا و لرزش
محدودیت دید از داخل
تداخل در منا
تداخل با فضای داخلی
قابلیت توسعه ابعاد سازه در آینده
قابلیت اضافه شدن سازه به بنا
جمع امتیازات

منبع :نگارندگان

گونۀ 1

گونۀ 2

گونۀ 3

گونۀ 4

+1

-1

0

0

0
+1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+9

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
+1
-1
+1
+1
-1
-10

+1
+1
0
0
-1
0
-1
-1
-1
-1
+1
-1
+1
-1
-1
-4

0
+1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+5

گونۀ 5
+1
+1
0
0
-1
+1
-1
-1
-1
-1
+1
-1
+1
-1
-1
-2

+1

گونۀ 6

گونۀ 7

گونۀ 8

0

+1

+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+7

+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+8

+1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
+3

بر اساس نتایج بهدستآمده از امتیازدهی صاحبنظران ،و با توجه به مجموع امتیازات در جدول شمارۀ ،5
متوجه میشویم که به ترتیب گونۀ شماره  ،1گونۀ شمارۀ  7و گونۀ شمارۀ  ،6مناسبترین نمونهها برای ساخت و
استفاده بودهاند.

ﻧﻤﻮدار  1درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﺪﻟﮭﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎﻟﮑﻨﮭﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ

ن  :1ی ز
تغی�پذیر
م�ان (درصد) مطلوبیت گونههای پیشنهادی برای احداث بالکنهای ی

نتایج نظرسنجی صورت گرفته و میزان مطلوبیت هرکدام از گونههای پیشنهادی در نموار شمارۀ  1نشان داده
شده است .همانگونه که مشاهده میگردد،گونۀ پیشنهادی شمارۀ  ،1دارای بیشترین درصد مطلوبیت ()%56
نسبت به سایر نمونههای پیشنهادی بوده است .گونۀ منتخب میتواند در سه حالت مختلف نقش واسط فضایی در
نما را ،در تناسب با شرایط و نیازهای ساکنان ،با اشکال مختلفی چون پنجره ،بالکن بیرونزده و بالکن محصور
تامین نماید .تصویر شمارۀ  1اشکال مختلف تغییرپذیری این گونه از بالکن را در تناسب با نیاز ساکنان نمایش
میدهد.
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ﺷﮑﻞ  1ﻣﻘﻄﻊ ض ﻋﺮﺿﯽ از ﺻﻮرﺗﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ در ﺣﺎﻟﺘﮭﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﮫ
تغی�پذیر (گونۀ پیشنهادی شمارۀ  )1در حاالت باز و بسته
ت  :1مقاطع عر� از صورتهای مختلف بالکن ی

گ�ی
نتیجه ی

104

سال اول  /شامره دوم  /پاییز و زمستان 1400

•شکلگیری فضاهای واسط از جمله بالکنها متاثر از عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،اقتصادی،
زیست محیطی و عملکردی است؛ و این عوامل متناسب با نیاز ساکنان و شرایط بستر متغیر هستند.
•برای پاسخگویی به شرایط و عوامل متغیر در واحدهای مسکونی ،بالکنهای تغییرپذیر به عنوان
جایگزینی مناسب برای فضاهای واسط در نما (پنجره و بالکنهای ثابت عقبنشسته یا بیرونزده) قابل
بررسی هستند.
•به نظر میرسد با استفاده از بالکنهای تغییرپذیر شرایط و کیفیت مطلوبتری برای ساکنان ،ضمن
بهرهگیری از فضاهای واسط در نما ،فراهم میگردد.
•هر یک از گونههای پیشنهاد شده در این پژوهش برای بالکنهای تغییرپذیر میتوانند جایگزین مناسبی
برای بالکنهای ثابت کنونی باشد.
•انتخاب گونههای مختلف بالکنهای تغییرپذیر وابسته به شرایط ،اولویتها و نیازهای ساکنان است و
این امر خود امکانات متنوعی را پیش روی طراحان خواهد گذارد.
•بر اساس پژوهش انجام شده و بنا به اجماع نظر جمعی از معماران و کارشناسان فنی ،معیارهای ارزیابی
مطلوبیت و کارآیی مناسب بالکنهای تغییرپذیر موارد متعددی از جمله :نحوۀ باز و بسته شدن بالکنها،
وزن سازه ،هزینۀ اجرای بالکن ،نوع اتصاالت سازه به نما ،چگونگی سرویس و نگهداری ،ایمنی ساکنان،
اندازۀ بالکن ،ایجاد سر و صدا در حین تغییر ،گسترۀ دید قابل عرضه ،نحوۀ ترکیب با نما ،نحوۀ تعامل
با فضای داخلی ،قابلیت توسعۀ ابعاد سازه در آینده و قابلیت اضافه شدن سازه به بنای موجود بودهاند.
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بررسی بالکنهای تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنان مجتمعهای مسکونی

 اســکندی،حمیــد .)1397( .تدویــنچارچــوبطراحــیکالبــدی بالکنهــا درجهــتبهــرهوریتهویــه طبیعــیدرآپارتمانهــای میــان مرتبــهمســکونی» (رســالهدکتــری ،دانشــگاههنــراصفهــان) ،اســتادراهنمــا  :محمدجــواد
مهدوینــژاد و مهــدی ســعدوندی.
 امیررحیمی ،رضا (« .)1392معمار» مجله معمار .ش  ،82ص  20تا .31 حســینزاده ،فاطمــه (« .)1394نقــش بالکــن در زیباســازی نمــا بــا رویکــرد زیباییشناســی ویتروویــوس» ،همایــشبینالمللــی معمــاری ،عمــران و شهرســازی هــزاره ســوم ،ص 4تــا .11
 صالحــی ،اســماعیل (« .)1387ویژگیهــای محیطــی فضاهــای شــهری امــن» .مرکــز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرســازیو معمــاری ،تهران.
 علینیــا مطلــق ،ایــوب و عینیفــر ،علیرضــا (« .)1389تبییــن مفهــوم بیــرون و درون در فضاهــای مابیــن مســکنآپارتمانــی» .نشــریه هنرهــای زیبــا .ش ، 2ص  55تــا .66
 عينيفــر ،عليرضــا (« .)1382الگويــي بــراي تحليــل انعطــاف پذيــري در مســكن ســنتي ايــران» ،هنرهــاي زيبــا.ش ،13بهــار  ،1382ص  64تــا .77
 عینیفــر ،علیرضــا و قاضـیزاده ،نــدا (« .)1389گونهشناســی مجتمعهــای مســکونی تهــران بــا معیــار فضــای بــاز»،آرمانشــهر ،ش  ،5ص  45تــا .35
 کریمــی ،ریحانــه (« .)1396طراحــی انعطــاف پذیــر فضاهــای بــاز (نظیــر بالکــن و تــراس) در ســاختمانهایمســکونی بــا رویکــرد افزایــش بهــرهوری از فضــا» (پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه
علــم و فرهنــگ تهــران) ،اســتاد راهنمــا :محمدرضــا نامــداری.
 مختاری ،اسکندر (« .)1390میراث معماری مدرن ایران» .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی. معینــی ،ســید محمــود (« .)1393بررســی تأثیــرات بالکــن در مجتمعهــای مســکونی بــا رویکــرد آرامــش روانــیســاکنین(مجتمع مســکونی بوعلــی همــدان)» .اولیــن همایــش معمــاری مســکونی.
 نویفــرت ،ارنســت و پیتــر ( .)2019اطالعــات معمــاری نویفــرت ،ترجمــه کــورش محمــودی و پریمــا بــرادران،ویرایــش 30،تهــران :آیندهســازان.
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Abstract
Balconies and terraces are part of the interface spaces in the facades of buildings that allow internal and ex�
ternal communication, but these days we are witnessing poor performance and even the removal of these
spaces from residential buildings. Paying attention to the effective factors in the formation of balconies
(cultural factors, social factors, artistic factors, economic factors, environmental factors, and functional fac�
tors) and their optimal design can have a great impact on improving the quality of life of residents and their
satisfaction. It is one of the new apartment complexes. Therefore, the design of these interfaces should be
tailored to the needs of residents and existing conditions, but the needs of residents and existing conditions
are not always constant and may change; So these interfaces need to be flexible and Variable. Convertible
balconies can be a good alternative to the current fixed balcony. These balconies can meet the needs of
residents in different conditions and are compatible with the environment, so that they open when needed
and create the necessary space and shrink when they are not needed.
In this research, first, issues related to balconies, including: definition of balconies and types of balconies
and examples of balconies with special design have been raised. The following are issues with variability and
examples of convertible balconies. Examining the case examples of balconies and variable facades and the
connections used in them, eight models of variable balconies have been proposed, which show how they
are placed in the facade and how they are opened and closed. The proposed criteria are evaluated based on
specific criteria (such as: how to open and close the structure mechanically and manually, the cost of struc�
ture and connections, access for future service and repair, occupant safety at the time of use, etc.) to de�
termine their superiority. Finally, different modes of the selected balcony are shown that change according
to the wishes and needs of the residents. When these balconies open and close, they create different spatial
qualities for the occupants, giving them the right to choose how to use these interface spaces, and allowing
them to access the outdoor space at any time.
Keyword: Interface space, balcony, convertibility, quality upgrade, compatibility.
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