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سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش 
ارتقاءِ وجودی  زمینة  و  کرده  تثبیت  را  داده، هویت خویش  را صیقل  و شخصیت وجودی خویش  کرده  رام  را 
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش فناوری، 
کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش 
فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و 
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصیلی شاخة فنی و حرفه ای 
است.  کار  بازار  نیاز  مورد  فنی  شایستگی های  و  غیرفنی  شایستگی های  دروس  عمومی،  آموزش  دروس  شامل 
دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس 
دانش فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتة تحصیلی است که هنرجویان 
در پایة   دهم و در آغاز ورود به رشتة تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در 
ارتباط با دروس عملی و ادامة تحصیل در رشتة خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایة دوازدهم 
طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش تخصصِی حرفه ای شده و زمینه را 

برای ادامة   تحصیل و توسعة حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نیست بلکه 
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز 
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایة نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب 
دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری 

تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد. 

    دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش     



درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانِش فنی پایه در گروه هنر و رشتة تحصیلی 
معماری داخلی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

ایجاد   انگیزش،  جهت  محتوا  رشته،  تاریخچة  مانند  موضوعاتی  دانش فنی پایه،  درس  تدوین  در 
مشاغل و هدف رشتة تحصیلی ، نقش رشتة شما در توسعة کشو ر،  مثال هایی از نوآوری، خالقیت و 
الهام از طبیعت  ،  اصول ،   مفاهیم ، قوانین ، نظریه ، فناوری ، عالئم، تعاریف،   تعریف دستگاه ها و وسایل 
و    جمعی،  فردی  بهداشت  و  ایمنی  زبان  فنی،  و مستندسازی،  فنی  مؤثر  ارتباط  از  کار ، مصادیقی 
پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و   

است. شده  در   نظر  گرفته  برای     رشتة   تحصیلی 
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر  رشته، کوشش 
الزم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز
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پودمان اول: آشنایی با معماری داخلی )تزیینات داخلی(

پودمان 1
آشنایی با رشته معماری داخلی 
)تزیینات داخلی(



2

مقدمه
سپري  داخلي  فضاهاي  در  عبارتي  به  بسته  فضاهاي  در  را  خود  روزانه  زندگي  از  از %90  بيش  معموالً  ما 
مي كنيم. همين امر لزوم توجه به عناصر اين فضا و تأثير آنها بر كارايي و احساسات ما را دو چندان مي كند. 
حوزۀ حرفه ای معماري داخلي بسيار فراتر از انتخاب وسايل و كنار هم گذاشتن آنهاست. امروزه در مشاغل 
اين بخش، افراد همانند ساير متخصصين حوزه معماري و ساختمان بايد استاندارد ها و مقّررات ملي ساختمان، 
قوانين ايمني و سالمت را فرا گرفته و به دّقت به كار بگيرند. لحاظ كردن تأسيسات الكتريكي، و مكانيكي در 

طراحي و اجرا و در نظر داشتن پايداري بنا از ضرورت هاي موفقيت در اين كار است.
به  پاسخی  تا  است،  )تزيينات داخلی(  با رشته معماری داخلی  آشنايی  برای  پايه منبعی  فنی  دانش  كتاب 
سؤاالت ويژه هنرجويان باشد و هم نگرشي كلی از فرايند و مباحث مرتبط در رشته فراهم سازد. هدف كتاب 

حاضر، تهيه منبعي مفيد برای رشته معماري داخلی )تزيينات داخلی( است. 
اميد است كتاب حاضر بتواند با گسترش تخصصی اين دانش و غنای علمي اين حرفه، راهگشای رشته معماری 

داخلی )تزيينات داخلی( برای هنرجويان هنرستان باشد. 

کلیات

ایجاد انگیزش در رشته 
همكاران  با  است  الزم  رشته  اين  در  موفقيت  براي 
باشيد  داشته  سازنده اي  ارتباط  سفارش دهندگان  و 
و  فرهنگ  با  متناسب  و  رشته  اين  اصول  براساس  و 
فضاي  يك  تبديل كردن  كرد.  فعاليت  افراد  سليقه 
احساس  ايمن  و  زيبا  كارا،  محيطي  به  داخلي  خالي 
را در طراحان و مجريان  رضايت مندي و سودمندي 
از  حوزه  اين  مجريان  و  طراحان  مي كند.  فراهم  آن 
شناسايي  جامعه  افراد  توسط  آنها  كارهاي  طريق 
پيش  كاري  نظر  از  زيادي  فرصت هاي  و  مي شوند 
و  اجرا  تكنولوژي هاي  رشد  مي گيرد.  قرار  رويشان 
ورود مصالح جديد با قابليت هاي فراوان باعث ارتقاي 
شده  داخلي  فضاهاي  در  اجرا  و  طراحي  كيفيت 
يكي  مجريان  و  طراحان  از  بسياري  گفته  به  است. 
از هيجان انگيز ترين احساسات افراد اين حرفه ديدن 

نتايج نخستين كارهاي خود است.
افراد اين حوزه توانايي حل مشكالت و ارائه راه حل هاي 

مناسبي را براي بخش هاي طراحي داخلي و اجرا دارند.
كار معمار داخلي تأثيري عميق و اساسي در روش زندگي كارفرما هاي خود يا به عبارتي استفاده كنندگان 

شکل ١
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تاریخچه

به صورت  فضاها  داخلي  معماري  ايران  در 
نظر  در  بنا  ساختار  كل  با  يك پارچه 
آينه كاري،  كاشي كاري،   مي شد.  گرفته 
تزيينات سنگي،  كاربندي،  مقرنس، گچ بري، 
هستند  تزييناتي  مهم ترين  و...  گره چيني 
كه در فضاهاي داخلي معماري گذشته ايران 

به كار گرفته مي شد.
اهميت  از  گذشته  معماري  در  تزيينات 
دوره هاي  در  كه  بودند  برخوردار  ويژه اي 
اجتماعي،  تحوالت  به  توجه  با  و  مختلف 
به صورت هاي  را  خود  اقتصادي  و  فرهنگي 

گوناگون و هماهنگ با بنا آشكار مي ساختند. 
نكته قابل توجه در تزيينات معماري بناهاي ايران اين است كه تزيينات جزئي از بنا بوده و هيچ گاه به صورت 
عنصري اضافي نبوده است و هم زمان با اجراي بنا، تزيينات نيز اجرا مي شده است. اين همه توجه به آرايه و 

تزيينات سبب ارتقاء كيفيت فضاهاي مورد استفاده بوده است.
در دورۀ هخامنشيان، حجاري جزيي از تزيينات تحكيم كننده در فضاهاي داخلي بود،  حجاري ها با كمال دقت 

و ظرافت انجام مي شد و كليه جزئيات بر روي سنگ حجاري شده است.
پيش از ظهور اسالم در دوره هاي اشكاني و ساساني گچ بري هاي بسيار زيبايي به صورت كنده كاري و برجسته كاري 

معماري استفاده مي شد.
در دوره اسالمي آجر كاري، كاشي كاري، گره چيني، آينه كاري و مقرنس، حجاري و گچ بري و ساير هنرهاي 

تزييني در اوج زيبايي و مهارت اجرا مي شد.

بر شما  فضاهايي  داخلي چه  تزيينات  و  معماري  تاكنون  و...(  خانه  )مدرسه،  زندگي خود  در محيط  ـ 
تأثيرگذار بوده است؟ آنها را دسته بندي كنيد، مشخصات مهم آنها را بيان كرده و در صورت داشتن تصوير 

آنها را در كالس ارائه دهيد.

تحقیق و 
ارائه

شکل 2ـ تصویري از حجاري

با  افراد جامعه  به  نزديكي  فعاليت هايشان حس  براي  ايجاد فضايي مناسب  براي  افراد  به  دارد. كمك كردن 
فرهنگ ها و سليقه هاي مختلف را خواهد داشت. افرادي كه با آموزش وارد اين حوزه مي شوند شناخت كاملي 
از مقررات ملي ساختمان، قوانين برنامه ريزي، مصالح و پوشش هاي ساختماني، تكنيك هاي اجرا و هزينه ها 
پيدا خواهند كرد. آگاهي از شيوه هاي رايج و شناخت نمونه هاي ارزشمند گذشته و الهام از طبيعت باعث 

افزايش خالقيت در طراحي فضاهاي داخلي مي شود.
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شکل 5ـ گره چینيشکل 4ـ كاشي كاريشکل 3ـ آجر كاري

شکل 8ـ گچ بري و آجركاریشکل 7ـ مقرنسشکل 6ـ آینه كاري

نمونه هايي از تزيينات فضاهاي داخلي معماري شهر و منطقه خود را در كالس معرفي كنيد. فعالیت

در گذشته معماري داخلي و بخش هاي عمده اي از تزيينات در فضاهاي داخلي توسط معماران كه طراحان اصلي 
ساختمان بودند انجام مي گرفت. همان طور كه گفته شد در واقع فضاسازي و تزيينات، ارتباطي قطع نشدني با 
ساختار اصلي بنا داشت. اما به تدريج لزوم ايجاد تغييراتي با درجات مختلف پس از ساخت بنا در آن و استفادۀ 
به عنوان  به صورت مستقل  تزيينات داخلي، طراحي داخلي و معماري داخلي  از ساختمان، مشاغل  طوالني 

تخصص هايي نسبتاً جديد شكل گرفتند.
البته بايد خاطر نشان كرد توضيحات باال بدين معني نيست كه در گذشته به معماري داخلي پرداخته نمي شد، 
مبلمان  سازندگان  و  رويه كاران  مثال  به عنوان  نمي شد.  طرح  معماري  از  مستقل  موضوعي  به صورت  بلكه 
پيشنهاداتي براي ساماندهي وسايل منزل ارائه مي كردند و معماران با كنترل طراحي داخل و خارج ساختمان 
انتخاب نهايي را به عهده مي گرفتند. زمان شكل گيري حرفه دكوراسيون )تزيينات( داخلي مربوط به اوايل 

قرن بيستم ميالدي است.
از آنجايي كه دكوراسيون خانه ها از فعاليت هاي خانم ها در منازل بود، در ابتدا اين رشته به عنوان يك حرفه 
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پودمان اول: آشنایی با معماری داخلی )تزیینات داخلی(

مناسب براي آنها ترويج يافت و باعث شد خانم ها فعاليت هاي مستقل اقتصادي داشته باشند و به عنوان مشاور 
در خصوص ساماندهي و دكوراسيون محيط هاي مسكوني مشغول به كار شوند.

براي  آنان  تقاضاي  افزايش  باعث  بيستم  آغاز قرن  مالي در  با سرمايه هاي  افراد  از  همچنين ظهور طبقه اي 
نمايش رفاه خويش شد. از اين رو طراحان براي طراحي مجدد خانه هاي آنها استخدام شدند. عالوه بر خانه هاي 
شخصي فضاهاي عمومي احداث شده توسط اين افراد نيز بايد زمينه هاي اشرافي براي مهماني هاي بزرگ را 
فراهم مي كردند. بدين صورت دكوراتورها در اين فضا ها كار انتخاب و هماهنگي مبلمان، بافته ها، رنگ ها، نور 
و كليه عوامل مؤثر بر كيفيت فضاهاي داخلي را انجام مي دادند. هم زمان كتاب هايي هم در حوزه تزيينات 
داخلي منتشر مي شد1، كه به توسعه و مقبوليت اين حرفه كمك شاياني كرد. پس از ايجاد اين تغييرات افرادي 
از واژه معماري داخلي به جاي دكوراسيون استفاده كردند. در فضاهاي داخلي مينيماليست2)حداقل گرايي( 
سبك مدرنيسم هرگونه امكاني را تفسير يا هر مداخله اي را از بين مي برد، معماراني نظير آدولف لوس3 و 

لوكوربوزيه4، فضاهاي داخلي را عاري از تزيينات و دكوراسيون ها را غير ضروري مي دانستند.
در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، شكوفايي اين حرفه شروع شد و جايگاهش در جامعه بهبود يافت. 
به رسميت شناخته شدن اين حرفه در دهه 1950 به عنوان حرفه ای با حقوق مشخص به توسعۀ آن كمك 
كرد. انستيتوهايي كه در گذشته از عنوان دكوراتورها براي نام گذاري خود استفاده مي كردند با افزايش حوزۀ 
فعاليت شان از واژه هاي طراحي داخلي يا معماري داخلي استفاده مي كردند. امروزه افراد شاغل در اين حرفه 

به صورت تخصصي فعاليت كرده و به دليل ماهيِت آن، با حوزه هاي متعددي در ارتباط هستند.
حرفۀ معماري داخلي به دليل وابستگي ريشه اي با ساير حرفه ها، تاريخچه اي كوتاه، وابسته و يا حتي پيوسته 
با ساير حرفه ها دارد. در گذشته معماران براي باال  بردن كيفيت فضاهاي داخلي از صنعت گران هنرمند مانند 
سازندگان مبلمان، تجهيزات و اشياء هنري و صنايع دستي نيز بهره مي بردند. بيشتر تاريخ نويسان از خانم 
»الزی ِد ولف«5 )1950ـ1865( به عنوان اولين نفري كه حرفۀ معماري داخلي را به عنوان حرفه ای مستقل 

معرفي كرد نام مي برند.
از آثار انقالب صنعتي در قرن نوزدهم مي توان به افزايش توليدات ماشيني و انبوه تجهيزات و مبلمان اشاره 
كرد كه  اين تغييرات سبب عرضه محصوالت ارزان تر بود. افتتاح و رشد فروشگاه هاي زنجيره اي با انبوهي از 

كاالها سبب جذب مشتريان و عالقه آنها به چيدمان فضاهاي مسكوني توسط افراد متخصص شد.
از عوامل تقويت  اين حرفه ورود بانوان به آن بود. برنامه هاي آموزشي و دانشگاهي نيز در اين زمينه بر اهميت 

آن افزودند. 

1ـ خانه اي با سليقه خوب1913 نوشته الزی ِد ولف ـ دكوراسيون خانه ها 1897 اديس وارتن و اگدن كادمن
The house in good taste
The decoration of house
2- minimalist
3- Adolf loos
4- Le corbusier
5- Elise de wolfe
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هم زمان با رشد اين حرفه، انجمن هاي مربوط به دكوراتورها در شهرهاي مختلف به منظور برگزاري جلسات 
مشترك تأسيس شد. در ابتدا اين انجمن ها با عنوان دكوراتور يا دكوراتور داخلي شكل مي گرفت و بعدها با 
تغييرات در حوزه وظايف اين گروه نام معماران داخلي براي آنها به كار رفت. برگزيدن اين نام به اين معنا بود 

كه »معمار داخلي« متمايز و ارجح بر »دكوراتور داخلي« است.

شکل 9ـ خانه سنگي ما قبل تاریخ در »اسکارابرا« با نیمکت ها و تخت خواب هاي توكار

شکل ١0
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پودمان اول: آشنایی با معماری داخلی )تزیینات داخلی(

قلمرو دانش رشته

دكوراسیون داخلي) تزیینات داخلي(: براي انتقال يك ويژگي خاص در يك فضا از هنر تزيين استفاده 
مي شود كه با معماري موجود آن به خوبي كار كند. اين رشته در قالب انتخاب و اجراي نقش سطوح )كف، 
ديوار و سقف(، تزيينات مبلمان، نورپردازي و مصالح فعاليت مي كند و به تغييرات ساختاري بناي موجود بسيار 

كم مي پردازد. فضاهايي كه  اين شغل طراحي مي كند كاربردهاي متفاوتي دارد.

طراحي داخلي: حرفه ای بين رشته اي است كه فضاهاي 
داخلي را طراحي مي كند. طراحي هاي انجام شده از سوي 
اين گروه از طريق دستكاري در حجم فضايي، موقعيت 
قرارگيري عناصر و وسايل خاص مي پردازد. پروژه هايي 
كه طراح داخلي در آن مشغول به فعاليت است معموالً 
يا  و  نمي كند  ايجاد  تغييري  موجود  بناي  سازه  در 
تغييرات بسيار اندك است و ساختار اصلي فضا حفظ 
و  نمايشگاه ها  فروشگاه ها،  داخلي  طراحي  مي شود. 
فضاهاي مسكوني از متداول ترين پروژه هاي اين رشته 

است.

شکل ١١

شکل ١3شکل ١2
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معماري داخلي: اعمال تغييرات كلي در بناهاي موجود به منظور استفاده مجدد از ساختمان توسط شاغلين 
اين رشته انجام مي شود. اين رشته نقش پلي ارتباطي ميان حرفه هاي طراحي داخلي و معماري را دارد و 
به همين دليل حل كنندۀ مسائل پيچيده ساختاري است. پروژه هايي نظير موزه ها، گالري ها و به طور كلي 

بسياري از بناهاي عمومي  و ساختمان هاي تجاري و طرح توسعه بناهاي مسكوني را شامل مي شود. 

بوده و هر  از هم متمايز  نتيجه گرفته مي شود كه حوزه هاي ذكر شده  اين  به مباحث طرح شده   توجه  با 
تخصص ويژگي هاي خاص خود را دارد. ضمن ارتباط نزديك با يكديگر گاهي در وظايف خود اشتراكاتي نيز 
دارند. رشته معماري داخلي مرهون به كارگيري بخش دانشي رشته معماري است و از بخش هنري رشته 
معماري بهره مي گيرد و هر تغييري از نظر چيدن لوازم، مبلمان و عناصر تزييني با رعايت كاربرد آنها در حوزۀ 

دكوراسيون داخلي قرار مي گيرد. 
برنامه ريزي  با معماري و مباحثي نظير حفاظت، مداخالت مرمتي،  نزديكي  ارتباط  مطالعه فضاهاي داخلي 
مرمتي و طراحي پايدار دارد. در طراحي يا باز طراحي فضاهاي داخلي بايد به سه اصل زيبايي، پايداري و 

عملكرد توجه داشت. 
تعيين صالحيت شاغلين اين رشته بر اساس عواملي چون آموزش رسمي، تجربه حرفه ای و ميزان رعايت 

قوانين و دستورالعمل هاست.
حفظ ساختمان هايي كه داراي قدمت تاريخي هستند و به عبارتي ريشه در فرهنگ مردم دارند بسيار حائز 
تيم  افراد  شرايط  اين  در  مي شود.  انجام  نوسازي  يا  مرمت  بيشتر  ساختمان ها  نوع  اين  در  و  بوده  اهميت 
عبارت اند از معمار مجرب در زمينه بناهاي تاريخي، متخصص معماري داخلي، موّرخ، باستان شناس، استادكار 
و كارگران. استفاده از ضوابط مرمتي، ساختماني، ايمني و تركيب مصالح جديد با سازه ساختمان موجود از 

ديگر الزامات مورد نظر در اين گونه پروژه هاست. 
حرفه هاي همكار و وابسته به معماري داخلي عبارت اند از: معماري، مهندسين رشته هاي مختلف نظير سازه، 

تأسيسات مكانيكي، برق، برنامه ريز امكانات، گرافيك و...   .

شکل ١4
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پودمان اول: آشنایی با معماری داخلی )تزیینات داخلی(

وظایف شاغلین در رشته

دريافت، تفسير و فهم صحيح و دقيق نيازهای صاحب كار )كارفرما(، بسيار اهميت دارد. شما نياز داريد كه از 
انديشه، نقطه نظر و هدف نهايی مشتری يا صاحب كار خود درباره پروژه آگاه شويد، اينكه او چگونه به كار، 

شغل و خانه اش ارزش مي دهد و روش زندگی خانوادگی و ارزش هاي فرهنگي او چيست. 
ارائه خالقيت و نوآوری و راه حل عملی به صاحب كار از مهم ترين مسائل موجود در كار مي باشد. 

نظارت كامل بر روند اجرايی پروژه و كار مشتری و آگاهی از تمام جزئيات آن از وظايف اساسی شاغلين در 
حرفه است. 

گوش دادن به نقطه نظرات مشتريان، ظرفيت پذيرش آنها و احترام گذاشتن به عقايد و نظراتشان، كه حتی 
ممكن است هيچ ارتباطی هم به معماری داخلی نداشته باشد، نيازمند ذكاوت، شكيبايی و دانش كافي در 

اين  حوزه است. 
توانايی برطرف كردن مشكل يا حل معضل ميان پارامترهای پروژه در زمان های بحرانی مهم ترين اولويت برای 

مجری طرح های داخلی است. 
يافتن راه حل های مناسب هر پروژه و پيشنهاد پاسخ های اجرايی برای آنها؛ اولين تالش در طراحی راهبردی 

يك پروژه است كه تا پايان كار طراحي و اجرا ادامه مي يابد. 

فعالیت های اقتصادی در منطقه و نقش رشته در توسعه کشور

امروزه طراحی و ساخت مسكن و فضاهای مناسب مورد نياز توسط افرادی با تجربه و دانش آموخته در اين 
حوزه صورت مي گيرد. ساماندهی و مديريت فضاهای داخلی اين ساخت و سازها تربيت افرادی متخصص با 
اطالعات كافی و به روز و متناسب با ارزش های دينی و فرهنگی كشور را ضروری مي سازد. اين افراد عالوه 
بر ارتقاء كيفيت زندگی خصوصی و اجتماعی افراد در مديريت منابع و حفظ و نگهداری محيط زيست مؤثر 
خواهند بود. با توجه به عدم ارائه آموزش رسمي  در شاخه فنی و حرفه ای، رشته معماري داخلی و به تبع 
آن نبود كارگر ماهر و تكنسين های حوزه معماری داخلي تاكنون، تربيت هنرجويان مستعد را دراين رشته 
ضروری مي نمايد. پژوهش و برنامه ريزی های انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه طبق آمار شاغلين 

حوزه معماری داخلی مركز آمار ايران، رشد صعودی اشتغال را در اين حوزه پيش بينی مي كند.

در منطقه و شهر شما چه فعاليت هايي در حوزۀ معماري داخلي انجام مي شود؟ ليستي از آنها تهيه كرده 
و نقش اين مشاغل را در اقتصاد خانواده، منطقه و شهر خود شرح دهيد.

فعالیت
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نوآوری و اختراعات در رشته

مهم ترين مهارت ايجاد شده توسط يك معمار داخلی اين است كه، دائماً، تالش كند تا ديدگاه های تازه و 
ايده های جديد را در هر پروژه ارائه كند. پرداختن به پروژه بايد به گونه ای باشد كه گويا پروژه مدام در حال 

پيشرفت است. 

دیوار سبز )دیوار زنده(
پيدا مي كند.  معاصر جهان  به آرامي  در شهرهای  را  امروزه جايگاه خود  است كه  نوينی  فناوری  ديوار سبز 
ديوار سبز به ديواری گفته مي شود كه توسط سازۀ مستقل و يا بخشی از بنا با پوشش گياهی پوشانده شده 
باشد. ديوارهای زنده غيرفعال از پانل های مربع يا مستطيل شكل مدوالری تشكيل شده اند كه كشت گياه را 
به صورت عمودی فراهم كرده و از گياه نگهداری مي كنند. اين پانل های مدوالر توسط سيستم سازه ای سبكی، 
با فاصله به ديوار و يا سازه آن متصل مي شوند. ايده ديوارهای سبز اولين بار توسط استنلی هارت وايت1 در 
سال 1938 معرفی شد. در حال حاضر پاتريك بلنك2 به عنوان فردی كه  اين شيوه را صنعتی نمود، شناخته 
شده است. ديوارهای سبز داخلی نسل جديدی از ديوارهای سبز هستند، كه گياهان موجود در آن مجموعه ای 
متنوع از گياهان باال رونده همچون پيچك هستند. ديوارهای سبز بيش از 10 سال است كه به عنوان فضای 
سبز داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گيرد. با توجه به اتصال نزديك ديوارهاي سبز به ديوار ساختمان 
ميزان بار وارد شده به ساختمان از نكات مهم و قابل توجه در استفاده از اين نوع ديوارها به شمار مي آيد. 

مواردی كه بايد در طراحی ديواره سبز مورد توجه 
قرار داد عبارت اند از: انتخاب مجری مناسب طرح، 
انتخاب نوع و سيستم مناسب ديوار سبز، محاسبه 
بارگذاری ناشی از وزن ديوار سبز بر ديوار، طراحی 
مشخص  زنده،  ديوار  مدوالر  پانل های  مناسب 
كردن نحوه اتصال پانل های مدوالر به ديوار، نوع 
بستر كاشت، نوع پوشش گياهی، انتخاب سيستم 

آبياری و نگهداری و مراقبت از پوشش گياهي. 
زيست  فوايد  از  وسيعی  دامنۀ  سبز  ديواره های 
محيطی، اقتصادی و اجتماعی را در بر مي گيرند. 
پوشاندن فضای داخل با پوشش گياهی، از نظر 
و  هوا  آلودگی  كاهش  در  زيست محيطی،  ابعاد 
كاهش  گلخانه ای،  گازهای  كاهش  آالينده ها، 
بهبود  و  انرژی  مصرف  كاهش  محيط،  دمای 
كيفيت محيط زيست نقش تعيين كننده ای دارند. 

1- Stanley Hart White 

2- Patric Blanc’s 

شکل ١5



11

پودمان اول: آشنایی با معماری داخلی )تزیینات داخلی(

از نقطه نظر اقتصادی ديوارهای سبز با ايجاد فضای سبز در داخل، حفاظت بنا و نيز بعد زيباشناسی محيط، 
به ارزش بنا مي افزايد. ديوار سبز همچنين، با ايجاد عايق حرارتی موجب ذخيره انرژی گرمايي و سرمايي 
در زمستان و تابستان و در نهايت كاهش هزينه های مرتبط با مصرف انرژی مي شود. از نظر بعد اجتماعی 

و  ساختمان  و  طبيعت  ادغام  با  سبز  ديوارهای 
ارتقا  و  ايجاد  موجب  داخلی،  فضای  زيباسازی 
نشاط شده، به سالمت جسمي  و روانی شهروندان 
كمك شايانی می كند. ايجاد فرصت های شغلی در 
اجتماعی  مزايای  از ديگر  نوين  فناوری  با  ارتباط 

ديوارهای سبز محسوب مي شود. 

كاغذ دیواری ضد زلزله
پژوهشگران نوعی كاغذ ديواری با خاصيت ارتجاعی بسيار باال از جنس فايبرگالس ساخته اند. چسب اين نوع 
كاغذ ديواری از آب، مواد چسباننده و ذرات پالستيكی بسيار ريز )دانه های پلی اورتان( تهيه شده است. پس 
از پوشاندن سطح ديوار با چسب، ذرات آن به همۀ درزهای ديوار نفوذ مي كند و پس از تركيب آب موجود در 

چسب، ذرات پالستيكی درهم تنيده مي شود. 
زنجيره مولكول های اين ذرات پالستيكی با شدت به ديوار مي چسبند و فايبرگالس و چسب نيز مخلوط به دست 
آمده را تقويت مي كند. خاصيت ارتجاعی اين محلول به ذرات پالستيكی تشكيل دهندۀ آن بستگی دارد و در واقع 
با وارد شدن فشار زلزله ساختار آن تغيير مي كند. آزمايش ها نشان مي دهد ديواری كه با كاغذ ديواری مخصوص 
تقويت شده، در برابر فشارهای جانبی در حد سه ريشتر مقاومت مي كند. كاغذ ديواری ضد زلزله نيروی حاصل 
از زمين لرزه را به تمام قسمت هاي ديوار ساختمان منتقل كرده و از اين طريق مانع از ريزش ديوار مي شود. اين 
كاغذ حاوی دو عنصر مهم است: يكی الياف و رشته های سفت و محكم شيشه و ديگری ماده مصنوعی پلی پروپيلن. 
 الياف شيشه در چهار جهت مختلف بافته مي شوند تا اينكه بتوانند تا اينكه بتوانند نيروهای حاصل از زمين لرزه را 

بر تمامي  ديوار تقسيم كنند. 

آجر ماسه آهکي
 

گچ
 

الیۀ چسبنده
 

كاغذ دیواري ضد زلزله 
)ساخته شده از الیاف 

شیشه اي(

شکل ١6

شکل ١8شکل ١7
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گچ بری پلی استایرن
گچ بری پلی استايرن به دليل تنوع رنگ، نصب سريع، 
قابليت شست وشو و قابليت جابه جايی، جايگزين جديد 
است.  ديواری  و  سقفی  گچ بری های  در  مناسبی  و 
بسياری از افراد، گچ بری های پلی استايرن را در تزيينات 
داخلی ساختمان به دليل داشتن كيفيت باالي آنها و 
مي دهند.  ترجيح  ديگرگچ بري  انواع  به  متعدد  مزايای 
اين محصول جايگزين گچ بسياری از معضالت تزيينات 
از  كه  ساختمان  سنگينی  از  مي برد.  بين  از  را  گچی 
اين  با  مي كاهد.  است،  ساختمان سازی  اصلی  معايب 
محصول ديگر نيازی به ميلگرد، رابيتس، پروفيل و... در 
سازه های سقفی ـ ديواری كه اتالف وقت و هزينه های 
زيادی را در بر دارد، نيست. در ضمن زمان طوالنی اجرا 
توسط مجريان به دليل استفاده از گچ و ملحقات آن را 

از بين مي رود. 
موارد زير از جمله مزايای اين نوع گچ بری است:

 مقاوم در برابر رطوبت و برودت
 نصب سريع و آسان

 بسيار سبك
 قابل شست وشو

 قابل جابه جايی پس از نصب
 تنوع رنگ بسيار زياد

 تنوع ابعاد
 مطابق با سليقه های مختلف

 قابل استفاده در هتل ها، رستوران ها، كافی شاپ ها، 
تاالرهای پذيرايی، دفاتر، شركت ها و منازل

چوب مایع
اين ماده دارای خواص قابل توجهی است كه در عين 
داشتن ظاهر چوب، كاستی های چوب را جبران كرده 
و قابليت های فراوانی دارد. چوب مایع١ نسل جديدی 
از مصالح شبه چوب و شبه پالستيك است كه به دليل 
مشابهت به پالستيك ها، قابل تزريق بوده و مي تواند 

خواص ظاهری چوب را داشته باشد، و به همين داليل امكان كاربرد گسترده ای دارد. ويژگی های اين محصول 
1-Arboform

شکل 19

شکل 20

شکل 21
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پودمان اول: آشنایی با معماری داخلی )تزیینات داخلی(

شامل سبكی وزن، قيمت پايين مصالح خام، هزينه كم فراوری مصالح، سازگاری با طبيعت در تمام مراحل 
چرخه زيست و نحوه تجزيه در پايان عمر مفيد مصالح موردنظر است.

دارای خواص مکانیکی 
بهتر نسبت به پالستیک

مقاومت در برابر آب

قابل استفادۀ مجدد

قابلیت فراوری با ماشین ها 
و تجهیزات رایج

صلبیت باال

سختی زیاد سطح

گسترش كم حرارت

تجدید پذیر

فاقد هر نوع پالستیک و 
ماده مصنوعی

اين ماده به راحتی با دريل و اّره برش داده مي شود. نيروی الزم برای سوراخ كردن و برش آن كمتر از انواع 
ديگر مصالح مي باشد. امكان استفاده از چوب مايع و چوب معمولی به دليل ضريب انبساط تقريباً مشابه آنها 

وجود دارد. سطح چوب مايع از مواد چوبی ديگر صيقلی تر مي باشد و مي تواند بدون روكش استفاده شود. 
موارد مصرف اين مادۀ ساختماني در نما و نشانه های معماری، مبلمان، لوازم منزل، پروفيل ها و صفحات است. 

بتن شفاف
ساله   27 معماری  يك  توسط   2004 سال  در  كه  است  جديدی  نسبتاً  محصول  نور  دهندۀ  انتقال  بتن 
مي باشد.  اجرا  قابل  وسيع  به طور  ساختمان های جديد  برای  ماده ساختمانی  اين  گرديد.  ابداع  مجارستانی 
اين مصالح مي تواند برای ديوارهای داخلی و خارجی، ساخت كف پوش يا حتی طراحی اشياء استفاده شود. 
تركيبات سازندۀ بتن انتقال دهنده نور تركيبی از رشته های شيشه ای نوری و بتن مي باشد كه مي تواند برای 

مزایای چوب مایع

شکل 24شکل 23شکل 22



14

بلوك ها و صفحات پيش ساخته استفاده شود. هزاران رشتۀ شيشه ای به طور موازی در هر جايی ميان دو 
سطح اصلی بلوك ها پخش مي شوند. نسبت رشته ها در حدود 4% حجم كلی مي باشد. رشته های شيشه ای نور 
را در دو سمت بتن هدايت مي كند. تركيبات آن شامل 98% بتن و 4% فيبر نوری است و چگالی آن حدود 

2400ـ2100 مي باشد. 
اين مادۀ ساختماني به طور گسترده در كارهای تزيينات داخلی فضا به عنوان ديوارپوش و كف پوش استفاده 
می گردد. در طول روز اين بلوك های بتنی رنگ هايی را منعكس می كنند. از اين نوع بتن عبور دهندۀ نور 
می توان برای روكش ديوارها در طراحی داخلی استفاده كرد. در صورتی كه اين ديوارها از پشت نورپردازی 
شده باشند با استفاده از نورهای رنگی متنوع مي توان حس هاي فضايي جالبي را ايجاد كرد. با توجه به رنگ 
نيز  بيرونی آن  بافت سطح  و  دارای رنگ های متنوعی است  بتن  نوع  اين  بتن معمولی،  خاكستری متداول 

می تواند متنوع باشد.

به جز نمونه هايي كه در كتاب معرفي شده، يك يا چند نمونه از نو آوري هاي رشته معماري داخلي را پيدا 
كرده ضمن معرفي كامل آنها، مزايا و معايب احتمالي آنها را در كالس توضيح دهيد.

فعالیت

شکل 26 شکل 25

شکل 27
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پودمان اول: آشنایی با معماری داخلی )تزیینات داخلی(

الهام از طبیعت در رشته معماری داخلی

از سه طريق مي توان براي حل مشكالت و يا خلق طرح هاي بديع از طبيعت الهام گرفت؛ روش اول طبيعت 
به عنوان راهنماي عمل در نظر گرفته می شود. در شيوه دوم طبيعت به عنوان مدل در نظر گرفته می شود و 
دقيقاً مورد الگوبرداری قرار می گيرد. در آخرين روش راه حل طبيعت به عنوان راه حل معيار در نظر گرفته 
می شود و از آن برای محك زدن راه های ديگر استفاده می شود. در اينجا به برخی از نوآوری های متنوع، كه 

همگی از طبيعت الهام گرفته شده اند، اشاره ای گذرا خواهيم داشت.

شکل 28

شیشۀ معمولیشیشۀ خود پاک شونده
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الگوبرداری از طبيعت مزايای بسياری دارد. بشر با مطالعه فرآيند تكامل، مكانيسم های جديد فناوری را از 
روی موجودات زنده نسخه برداری مي كند. بيونيك1 يا علم بررسی نظام حيات جانداران، امروزه به عنوان يكی 
از سه علم برتر جهان معرفی گرديده است. در واقع پديده هاي زيادي در طبيعت وجود دارد و انسان مي تواند 
برای ساخت بناهای خود از آنها الگو برداري كند. با الهام از طبيعت مي توان در بخش هاي زير آثاري كارآمد، 

زيبا و مستحكم طراحي كرد.

شکل 29ـ نمونه هاي كاربردي طراحي شده با الهام از طبیعت

1- Bionic

انرژی پوسته یا جلد          ساختار            آراستن  

الهام از طبیعت
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پودمان اول: آشنایی با معماری داخلی )تزیینات داخلی(

تعیین تناسبات و تحلیل فرم پیچیدهتشخیص فرم پایه
اندازه

تحلیل فرمآنالیزساز و كار
تحلیل رابطه فرم 

و عملکرد

معماری بيونيك، از آغاز زندگی انسان با او همراه بوده است. قرن ها است كه بشر با طبيعت به سر برده و از 
آن الهام مي گيرد. لئوناردو داوينچی از اولين كسانی بود كه برای حل مسائل زمانش به جستجو و تحقيق در 

ساختار بدن جانداران پرداخت.

شکل 30ـ نمونه هایي از طرح هاي لئوناردو داوینچي با الهام از طبیعت

با تحقيق و پژوهش نمونه هايي از معماري يا معماري داخلي كه با الهام از طبيعت طراحي و ساخته شده اند 
را پيدا كرده و در كالس معرفي نماييد.

١ در گذشته ارتباط ميان تزيينات و فضاهای معماری سنتی ايران چگونه بوده است؟ شرح دهيد.

2 مهم ترين تزيينات معماری ايران در دوره های مختلف تاريخی را نام ببريد.

3 حوزۀ فعاليت معماران داخلی، طراحان داخلی و دكوراتورها را بيان كرده و با يكديگر مقايسه كنيد.

4 دو نمونه از نواوری های رشتۀ معماری داخلی را كه از طبيعت الهام گرفته اند توضيح دهيد.

فعالیت

پرسش

مراحل آنالیز فرم در معماري بیونیک
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پودمان دوم: مبانی اصلی رشته معماری داخلی )تزیینات داخلی(

پودمان ٢
مبانی اصلی رشته معماری داخلی 
)تزیینات داخلی(
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مفاهیم پایه در رشته

مفاهیم حوزه معماري داخلي
از حرفه در کشورهای ديگر وجود  تعاريف مستندی 
دارد که توسط مراجع دانشگاهی، مجامع و انجمن های 
اما  است،  شده  تبیین  مرتبط  بین المللی  صنفی 
تفكیك نشدن تعاريف و وظايف مشاغل موجود در اين 
باعث  ايران  ساخت و ساز  نظام  در  هنري  فني ـ  حوزۀ 
شده است که واژگان معماري داخلي، طراحي داخلي 
و دکوراسیون )تزيینات( داخلي به جاي يكديگر مورد 
اين مسئله  از داليل وجود  قرار گیرند. يكي  استفاده 
کمبود پرداختن به مباني نظري داخلي در اين بخش 

است.
اشتراکات  معماري  با  رشته  اين  اصلي  مفاهیم  البته 
انساني،  عوامل  به  موارد مي توان  اين  از  دارد.  زيادي 

ارگونومي و تن سنجي اشاره کرد. 
عوامل انساني )ابعاد انساني(: اطالعات انتخاب شده 
با  متناسب  بايد  مبلمان  يا  فضا  طراحي  جهت 
بنابراين  باشد.  مبلمان  و  فضا  از  استفاده کنندگان 
و  حرفه  شامل سن، جنس،  اطالعاتي  است،  الزم 
محیط استفاده کنندگان مورد مطالعه قرار گیرد. در 
بعضي مواقع مي توان طرحي تهیه نمود که قابلیت 
انطباق را با فعالیت هاي مختلف افراد داشته باشد. 
همگي  تنظیم  قابل  قفسه هاي  صندلي ها،  انواع 
شامل اين نوع طرح ها هستند. دامنه تغییرات بايد 
نوع  استفاده کنندگان،   بدني  خصوصیات  براساس 
کار و محدوديت هاي مكانیكي و جسمي  مربوطه 
باشد و امكان انطباق با 90 درصد استفاده کنندگان 

را فراهم سازد.
معماري داخلي براساس نیازهاي فضاي فعالیت انسان انجام مي شود. 

ارگونومي Ergonomy: دانش بینابین در دانش مهندسي، پزشكي و روانشناسي است. به طور مستقیم با 
طراحي محیط در ارتباط است. علمي  است که طراحي ابزار و وسايل مورد نیاز برای کار و زندگي انسان را 

مطالعه مي کند.

شکل 1
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پودمان دوم: مبانی اصلی رشته معماری داخلی )تزیینات داخلی(

ارگونومي  بررسي رابطۀ انسان با سه عامل محیط، وسايل مورد نیاز و کار و زندگي است.

و  وسايل  تجربه  و  دانش  از  بهره گیري  با  علم  اين 
امكانات را با باالترين کارآمدي و کارايي براي زندگي 

انسان ها فراهم مي آورد.

محیط

کار و زندگی وسایل مورد نیاز

با توجه به اين عوامل، سازگاري مناسبي بین انسان و محیط 
و شرايط  برقرار شده  او  انساني(  )فضاي ساخته شده  مصنوع 

محیطی1 برای فعالیت های او فراهم می شود.

1ـ شرايط محیطی شامل: شرايط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

کار و زندگی وسایل مورد نیاز

محیط

شرايط مناسب شخصبررسي شرايط فعالیتبررسي شرايط محیط
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آنتروپومتري )تن سنجي(: تن سنجي، علم سنجش ابعاد بدن مي باشد. با کمك ابزارهاي سنجش مطرح در 
آنتروپومتري مي توان اطالعات اولیه را در رابطه با تناسبات بدن انسان به دست آورد.

انسان سنجي سبب ايجاد ارتباط بین ابعاد گوناگون بدن انسان و چگونگي کاربرد آنها در فضاي داخلي مي شود.

آنتروپومتري

کاربردي )دینامیکي(ساختار )استاتیکي(

وضعیت هاي  در  بدن  ابعاد  سنجش 
مختلف کاري و حرکتي

سنجش ابعاد بدن در حالت سکون 
و بدون حرکت

ابعاد کاربردیابعاد ساختاری
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حقایق

ضمانت  مجري،  يا  طراح  و  کارفرما  میان  قرارداد  امضاي 
از  قبل  است.  پرداخت ها  و  کار  صحیح  اجراي  براي  قانوني 
برگزار  قرارداد  طرفین  میان  نشست هايي  کار،  رسمي  شروع 
مي شود. متاسفانه برخي از کارفرمايان پیش از امضاي قرارداد 
با طراحان يا مجريان مالقات هايي داشته و ايده هاي طراحي 
يا اجرايی آنها را گرفته و کار را به افراد صاحب ايده واگذار 
اصلي  ايده هاي  نشست ها  اين  در  باشید  مراقب  نمي کنند. 

طراحي يا اجرايي خود را بیان نكنید.
به  عالقه  اين حرفه  نیاز  مورد  مهارت هاي  مهم ترين  از  يكي 

معماري، تاريخ و هنر است. 
الزم است افراد شاغل در اين حوزه به واسطه وظايف خود يك برنامه ريزي1 همیشگي براي کارهاي خود داشته 

باشند که در مراحل مختلف بايد آنها را کنترل و ارزيابي نمايند. 

چه وسايل و تجهیزاتي در محیط زندگي شما با توجه به عوامل انساني، ارگونومي و علم تن سنجي طراحي 
شده اند؟ لیستي از آنها تهیه کرده و داليل خود را براي انتخاب هايتان بیان کنید.

فعالیت

قوانین

يكی از بخش های مهم حرفۀ معماری داخلی جستجوی قوانینی است که »دانش حقوقی« محسوب مي شود 
و هر دو بخش از پروژه يعنی بخش طراحي و بخش اجرايي کار را تحت تأثیر قرار مي دهد. 

 طراح و مجري بايد نیازها، خواسته ها، اهداف و ضروريات مشتری و يا صاحب کار را شناخته و تجزيه و 
تحلیل نمايد و با قوانین موجود و تجربه و دانش خود تطبیق دهد. 
 براي ارائه پیشنهادها و نظريات خود از ارائه مناسب استفاده کند.

 در ارائه نهايي کار الزم است ضمن ترسیم دقیق نقشه ها همراه با جزئیات و مشخصات فني ضروري، مواد 
و مصالح نازك کاري را معرفي و نمونه هايي را به کارفرما ارائه کند.

 براي باال بردن کیفیت کار طراحي شده ضروري است که با استادکاران معتبر و شناخته شده ای که خدمات 
فنی و حرفه ای در زمینه تأسیسات برقی، مكانیكی و سازه ای دارند همكاری و مشارکت داشته باشد.

 مطابق اسناد و مدارك قرارداد، قیمت های خريد و مناقصه های اجرايی می تواند به عنوان نماينده کارفرما، 
تهیۀ طرح و نقشه، اجرا يا نظارت را انجام دهد.

 در حین اجرا، و تكمیل پروژه، در صورت لزوم بايد بازنگری هاي الزم را انجام دهد. 

Programming ـ1
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با تزيین و آراستن يك   يك مجری معماری داخلی در مرحله اول 
فضای داخلی رو به روست و الزم است خود را به دانش فني و عملي 

اين زمینه مجهز کند.
به  توجه  لزوم  تجهیزات ساختمانی  و  مصالح  از  استفاده  هنگام  در   
معیارها و استانداردهای بیان شده در آيین نامه، مقررات ملی و نشريه ها 

الزامي مي باشد.

اصول و فرایند طراحي معماري داخلي

فضاهاي طراحی داخلی )تزيینات داخلی( يك پروژه، نیازمند انديشه خالق است که با يك برنامه ريزی دقیق 
آغاز مي شود. فرايند انجام يك پروژه، برای تعیین نقاط بحرانی تصمیم گیری در گروه های طراحی و کارفرما، 

به فازهای مجزا تقسیم مي شود.
و  زيباشناسی  حس  بتواند  که  تاثیرگذار  و  کاربردی  فعال،  محیطی  به  داخلی  فضای  يك  ايجاد  مراحل 
تزيینات داخلی دارد.  از سوي مجری  به طراحي مناسب و اجرايي دقیق  نیاز  انتقال دهد  را  رضايت بخشی 
با  رابطه  در  تصمیم گیری  به  و  مي کنند  جمع آوری  را  کاری  فضای  از  نیاز  مورد  اطالعات  تمامي  طراحان 
گزينه های متفاوت مي پردازند، مرتباً ايده ها و اطالعات بیان شده از سوی کارفرما و معمار و معماران داخلی 
را بررسی مي کنند و بهبود مي بخشند تا به ايده های طراحی قابل اجرا تبديل شوند. طراحان اين فعالیت ها 
را با دقتي خاص انجام مي دهند تا در پروژه کاستی ايجاد نشود. فرايند طراحی بدون در نظر گرفتن بزرگی و 

کوچكی پروژه به 8 مرحله تقسیم مي شود که در ادامه به توضیح هريك از مراحل کاری مي پردازيم.
با  قراردادی  کارفرما  زمانی که  اولیه:  توافقات  و  مذاکره  انجام 
طراح داخلی امضا مي کند، مجری طراحی داخلی بايد به جمع آوری 
خواسته های  بايد  تنها  نه  مرحله  اين  در  مجری  بپردازد.  اطالعات 
پروژه  به  نسبت  را  خود  خاص  ديدگاه های  بلكه  دريابد،  را  کارفرما 
مشخص کند و مطالعات و فعالیت های الزم را انجام دهد. در اکثر 
مواقع، اطالعات و نیازهای پروژه از گفتگو و تبادل نظر با کارفرما و 

همكاران به دست مي آيد. 

با استادکاران معتبر حوزۀ اجراي معماري داخلي در خصوص قوانین مهمي  که در کار خود در رابطه با 
ارائه کار به مشتريان رعايت مي کنند، مصاحبه کرده و نتايج آن را در کالس گزارش کنید.

فعالیت
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پروژه  بعدی  مرحله  موجود:  وضعیت  برداشت 
برداشت از فضای داخلی است که شامل اندازه گیری 
موجود  تجهیزات  و  عناصر  موقعیت  بررسی  و  فضا 
نقشه  تهیۀ  به  اقدام  مرحله  اين  در  مي باشد.  آن  در 
شماتیك اما با اندازه هاي دقیق مي کند تا بتواند نقشۀ 

درستي از وضعیت موجود داشته باشد.

به  توجه  با  پروژه  برنامه ريزی  است.  ايجاد طرح  از  پیش  فضا  کاربران  نیازهای  تعريف  فرايند  برنامه ریزی: 
به  بايد  برنامه  گیرد. همچنین  قرار  ارزيابی  مورد  بايد  موجود  و محدوديت های  موقعیت  و  عملكرد  وسعت، 
تفصیل بیان کند که چه خصوصیات و يا ويژگی هايی بايد به هريك از فضاها افزوده شود تا عملكرد آنها بهبود 

يافته و فضا شخصیتی مناسب و تحسین برانگیز پیدا کند. 

شکل ٢



26

در معماری داخلی رسیدن به هدف ذهنی کارفرما بسیار مهم و صد البته دشوار است و پیش از آن نیاز 
به تمرين ترسیم فضاهای داخلی گوناگون دارد. 

نکته

طراحي و تهیه نقشه ها و جزئیات اجرایی: پس از تهیه نقشه وضع موجود اقدام به تهیه طرح اولیه کرده 
و تصمیمات و انتخاب های اولیه درباره مواد و رنگ ها را تهیه مي کند. الزم است ايده های اولیه طراحی خود 
را با کارفرما در میان گذاشته و در طول اين مرحله تكمیل نمايد. در اين مرحله محل نصب عناصر و اجزای 
مورد استفاده در طرح فضای داخلی مشخص مي شود. مثال محل نصب ديوارپوش ها، ابعاد، اندازه و بافت آنها 
در نقشه های اجرايی تهیه مي شود. پالن ها، مقاطع و نماهای داخلی با مقیاس دقیق تهیه مي شوند تا مطمئن 
شوند پالن ها و نماها با وضعیت موجود منطبق است. مدارك و نقشه های اجرايی ساخت شامل ترسیمات با 

مقیاس دقیق، مدارك و جدول هايی است که از جزيیات اجرايی استخراج شده است.

فضاهای مسکونی اتاق های نشیمن پالن ها، نماها و جزئیات
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نقشه هاي مورد نیاز براي اجراي طرح هاي معماري داخلي

ترسیم دستی

عکاسی نقشه های رایانه ای

انواع ترسیم و
 ارائه های رایج

 پالن پوشش پالن طبقات              پالن مبلمان                                                           
کف و دیوار

پالن سقف 
معکوس

نماهای 
داخلی

جزئیات 
اجرایی

جزئیات اجرایی و نازک کاری در، چهارچوب های فلزی توخالی
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کنترل نهایی نقشه ها و تطبیق با وضعیت موجود: نقشه تهیه شده از طرح تزيینات داخلی، بايد با وضعیت 
موجود تطبیق داشته باشد. در اين مرحله نقشه هاي تهیه شده از طرح شامل پالِن اندازه گذاری شده، پالن 
نما، پالن کابینت ها،  نماهای داخلی،  ترسیمات مكانیكی،  و ديگر  لوله کشی  الكتريكی،  تأسیسات روشنايی، 

قفسه ها و چیدمان ها مورد بررسی قرار گیرد. 
آماده سازی کارگاه: آماده سازی کارگاه با توجه به نوع کارهای اجرايی مورد استفاده در هر محل متفاوت 

و  مصالح  برآورد  و  شناسايی  اول  مرحله  مي باشد. 
مي باشد.  تهیه شده  نقشه های  به  توجه  با  تجهیزات 
پس از برآورد مصالح و تجهیزات بايد سفارش هاي الزم 
براي اجرا انجام گردد و ضمن مشخص شدن محل انبار 
مصالح و تجهیزات به کارگاه حمل شوند. بدين منظور 
محل های دپوی مصالح و استقرار تجهیزات با توجه به 
نوع و شرايط کاری مشخص مي شود. )البته با توجه به 
حجم کار ممكن است با توجه به تقدم و تأخر کارها و 
فضاي انبار در دسترس سفارشات در زمان هاي متوالي 

انجام شود.(
اجراي کار مطابق نقشه ها و جزئیات اجرایی: اجراي طرح مهم ترين مرحله کار معماران داخلی در طول 
کار حرفه ای آنها مي باشد. سرپرستی کارگاه ساختماني و ساخت و نصب عناصر و اجراي طرح بايد در کارگاه 
توسط مجری و دستیاران او انجام شود. نظارت بر نحوۀ تقسیم کار و شروع و پايان هر مرحله پیش از اجرا 
مشخص مي شود و براي کنترل پیشرفت کار بايد گزارش کار در هر مقطع به کارفرما و يا همكاران مسئول 

ارائه شود که در صورت وجود اشكال در انجام کار تدابیر الزم انديشیده شود.
کنترل نهایی کار و تحویل: پس از اتمام کار و انجام کلیه عملیات هاي اجرايی طرح تزيینات داخلی، مجری 
موظف است کار خود را مورد بازرسی و بازبینی قرار داده و عیوب و مشكالت کار را شناسايی و پیش از تحويل 
کار تكمیل نمايد. پس از برطرف نمودن عیوب کار و پرداخت نهايی آن، مجری کار خود را به کارفرما تحويل 
مي دهد و موظف است نظرات و پیشنهادات کارفرما را پذيرفته و نسبت به اعمال خواست ها و نظرات قانوني 

کارفرمای خود اقدام کند. 

شکل ٣

شکل ٤
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فناوری ها

داخلی  معماري  طراحی  اجراي  و  ارائه  چگونگي  ايده ها،  پروراندن  و  انديشیدن  نحوۀ  بر  نوين  فناوری های 
تأثیرگذار هستند؛ يكي از شاخص ترين فناوري هاي مؤثر بر معماري داخلي نرم افزارهاي رايانه اي هستند. اين 
برنامه ها به شكل های مختلفی دسته بندی مي شوند که طراح،  نقشه کش يا مجري بر اساس نیاز خود نرم افزار 

رايانه اي مناسبي را انتخاب مي کند.

نرم افزارها
 نرم افزارهاي ترسیمي: در سال هاي اخیر با توجه به اهمیت آموختن اين نرم افزار ها، واحدهايي از دروس 
براي يادگیري از اين تكنولوژي در دروس رشته معماري داخلي ارائه مي شود. در حال حاضر تمامي دفاتر 

مهندسي و فني براي ترسیم نقشه ها از اين نرم افزارها استفاده مي کنند.

نرم افزارهاي رایج سه بعدي مورد استفاده در کارهاي معماري داخلي

تصویرپیش نیازخروجي هاکاربردنام نرم افزارردیف

1

Autocad ترسیم نقشه هاي
مهندسي و صنعتي

ايجاد محیط هاي 
دو بعدي 

و سه بعدي

آشنايي با اصول 
اولیه 

نقشه کشي و عالئم 
نقشه کشي

٢
3dmax برنامه گرافیك سه بعدي

رايانه براي مدل سازي 
ساختماني و صنعتي

تهیۀ مدل هاي 
سه بعدي،  
پويا   نمايي 

آشنايي با اصول 
ترسیم احجام

٣

Rhino از دسته نرم افزارهاي
طراحي صنعتي به کمك 

کامپیوتر است.
مناسب مهندسان طراحي 
صنعتي،  عمران، معماري 
و مكانیك و همچنین 

بازي هاي رايانه اي

قابلیت ارائه خروجي 
سه بعدي و دو بعدي از 

احجام

آشنايي با ترسیم 
فني 

و محیط هاي سه 
بعدي

٤

Revit نرم افزار مدل سازي
اطالعات ساختمان در 
مورد استفاده مهندسان 
معمار، عمران و تأسیسات

مدل سازي دو و سه 
بعدي 

ساختمان و ترسیم 
جزئیات

آشنايي ترسیم 
فني و 

نقشه کشي 
معماری
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نرم افزارها  دسته  اين  تصویری:  نرم افزارهای   
طريق  از  را  نقشه ها  و  عكس ها  روی  بر  کار  امكان 
وارد کردن تصاوير، جنس مصالح، رنگ ها و ديگر عناصر 
و   photoshop نرم افزارهاي  مي آورد.  فراهم  طراحی 
رشته  اين  در  کاربردي  نرم افزارهاي  از   Ellustrator

هستند.
شرکت  نرم افزاري،  نسخه  اين  با   :PDF فایل های   
راهی  به عنوان  را  جابه جايی«  قابل  »مدارك   Adobe
برای ارسال مدارك، نقشه ها و انواع ديگر اطالعات ايجاد 
نمود. از مزايای اين قالب، امكان حفظ چهارچوب، چاپ 
درست ضخامت خطوط و در بر گرفتن ويژگی های هر 

دو گونه تصاوير رستر و وکتور يك فايل است.
دو  در  رايانه  با  ترسیم  نقشه کشي:  در  رایانه 
شكل ترسیم به صورت دو بعدی و سه بعدی صورت 
کار  در  ترسیم  نرم افزارهاي  از  استفاده  مي پذيرد. 
روند  به  سرعت بخشي  بر  عالوه  داخلي  معماري 
اجراي طراحي و ترسیم، امكان اِعمال تغییرات را 

در حین کار امكان پذير کرده است. 
مدل سازی حجمي1 سه بعدي برپایه نقشه هاي 
با  که  است  وسیله اي  سه بعدي  چاپگر  اجرایي: 
استفاده از آن مي توان بر اساس نقشه هاي مورد نظر 

که توسط نرم افزارهاي ترسیمي اجرا شده است مدلي سه بعدي و حجمي تهیه کرد.
بدين صورت مي توان نمونه هاي با دوام و دقیق از جزئیات معماري و ساختمان و مدل هاي طراحي شده ساخت.
برش سي ان سي٢: براي برش دقیق و صحیح مصالح و ايجاد طرح های خاص و متنوع از دستگاه هاي ايجاد 

برش CNC استفاده مي شود. 

1ـ پرينتر سه بعدي
CNCـ2

در خصوص محاسن و احیاناً معايب استفاده از فناوري در حوزه شغلي معماري داخلي در کالس بحث 
کنید. در پايان بحث ضمن جمع بندي، نتايج نهايي را در تابلوي کالس بنويسید.

فعالیت

شکل ٥
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اصطالحات و عناوین

در رشته معماري داخلي همانند رشته هاي تخصصي اصطالحات فني خاصي مورد استفاده قرار مي گیرد که 
آشنايي با آنها تعامل افراد شاغل در اين حوزه را آسان تر مي کند. در اينجا برخي از اين اصطالحات به صورت 

مختصر توضیح داده شده است.
 asـbuilt drawing :نقشه های چون ساخت

shop-drawing :نقشه های کارگاهی
نو آرایي: تغییر پرداخت ها و نازك کاري بر روي عناصر معماري مانند ديوارها، کف سازي و پوشش داخلي 

سقف.
بازطراحي داخلی: طراحي مجدد فضاهاي داخلي.

مرمت یا نوسازي: بازگرداندن دقیق ساختار بنا به تمامیت و ظاهر اولیه خود. 
اسکیس: روشي سريع براي انتقال ايده هاي ذهني بر روي کاغذ.

کروکي: ترسیم و طراحي از خطوط محیطي احجام و ساختمان هاي موجود.
راندو: استفاده از وسايل و ابزار مختلف نظیر ماژيك، مداد، مداد رنگي و... براي ارائه کار طراحي و يا اسكیس 

فاز )مرحله(: بخش خاص در يك فرايند تغییر و تكامل.
پروژه: مجموعه اي از فعالیت هاست که براي دستیابي به منظور يا هدف خاص انجام مي گیرد.

کارگاه ساختمانی: کارگاه ساختمانی محلی است که يك يا تعدادی از عملیات هاي ساختمانی در آن انجام 
مي شود. در صورت اخذ مجوز برای استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح يا استقرار تجهیزات 

و ماشین آالت، اين محل نیز جزئی از کارگاه محسوب مي شود. 
وسایل و تجهیزات: وسايل و تجهیزات عبارت است از ماشین آالت، داربست ها، نردبان ها، سكوها و تجهیزات 

مشابه که در کارگاه ساختمانی براي اجراي عملیات ساختماني به کار گرفته مي شود. 
نقشه هاي اجرایي: بخشي از اسناد پیمان که طرح، موقعیت،  ابعاد و روابط عناصر يك پروژه را به صورت 

شکل ٦
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ترسیمات  دقیق يا به شكل تصويري آن نمايش مي دهد.
سفت کاری: کلیه عملیات ساختمانی جهت ايجاد بنا که شامل مراحل: پی کنی، اجراي پي، کرسی چینی، 

اجرای تیر  و  ستون، بادبند، ديوار برشی، ديوار چینی، کف و سقف مي باشد.
نازک کاری: عملیاتی که در مرحله آخر عملیات ساختمانی پس از سفت کاری انجام می گیرد و پوشش نهايی 
و تكمیلی بر روی ساختار زيرين ساختمان است. مصالح نازك کاری بر روی سطح کف، ديوار و سقف قرار 
مي گیرد. نازك کاری شامل کلیه عملیات اجرا به غیر از سفت کاری مي باشد مانند، سنگ کاری، کاشی کاری، 

نقاشی، برق کاری، تأسیسات، نصب در و پنجره مي باشد.

برخي از واژگان رشتۀ معماري داخلي

مصالح رایج در معماری داخلی
واژگان انگلیسیواژگان فارسیردیف

Wallpaperکاغذ ديواری1
Paintرنگ2
Carpetموکت3
Woodچوب4
Stoneسنگ5
Brickآجر6
Plasterگچ7
Tileکاشی8
Ceramicسرامیك9

Polymerپلیمر10
Fabricپارچه11
Concreteبتن12
Lightweight concreteبتن سبك13
Mortarمالت14
Adhesiveچسب15
Solventحالل16
Gypsum panelsپانل گچي17
Parquetپارکت18
 Laminateلمینت19
Terrazzoموزايیك20
Glassشیشه21
 Metalفلز22
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فضاهای متداول یک خانۀ مسکونی

واژگان انگلیسیواژگان فارسیردیف

Entranceورودی1

Corridorراهرو2

Living roomاتاق پذيرايی3

Family roomاتاق نشیمن4

Dining roomاتاق ناهارخوری5

 Master Bedroomاتاق خواب اصلی6

Bedroomاتاق خواب7

Study roomاتاق مطالعه8

Toiletتوالت9

Bathroomحمام10

Terraceتراس11

Parkingپارکینگ12

Storageانباری13

Mechanical roomموتورخانه14

Yardحیاط15

Courtyardحیاط مرکزی16

Hallهال17
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برخي از واژگان تخصصی رشته 

واژگان انگلیسیواژگان فارسیردیف
Floorطبقه، کف1

Ground Floorطبقه همكف2

First Floorطبقه اول3

Second Floorطبقه دوم4

Roofپشت بام5

Stairsراه پله6

Doorدر7

Windowپنجره8

Ceilingسقف9

Dropped Ceilingسقف کاذب10

Wallديوار11

Beamتیر12

Columnستون13

Patioپاسیو14

Furnitureمبلمان15

Spaceفضا16

Elevationنما17

Sectionمقطع18

Planپالن19

Reflected Planپالن معكوس20

Section lineخط برش21

Dimension lineخط اندازه 22

Lineخط23

Scaleمقیاس24

Drawingترسیم25

Designingطراحی26

Detailجزئیات27

Specificationsمشخصات فنی 28
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پودمان دوم: مبانی اصلی رشته معماری داخلی )تزیینات داخلی(

Construction Drawingنقشه های اجرايی29

Draftنقشه اولیه30

Phaseمرحله کاری، فاز31

Typeتیپ، نوع32

Constructionساخت و ساز33

Building codeآيین نامه ساختمانی34

Architectمعمار35

Interior Architectمعمار داخلی36

Interior Designطراح داخلی37

Decoratorدکوراتور38

Decorationدکوراسیون )تزيینات(39

Ornamentتزيین40

Artهنر41

Engineeringمهندس42

Technicفن43

Lightنور44

Colorرنگ45

Renderingراندو46

Sketchاسكیس47

Freehand Drawingترسیم دستی48

Finishingپرداخت49

1 توجه به ابعاد انسانی و ارگونومی در معماری داخلی چه تأثیری در کیفیت فضاهای زندگی و فعالیت 

انسان دارد؟
٢ فرايند طراحی پروژه های معماری داخلی شامل چه مراحلی است؟ نام برده و توضیح دهید.

٣ ويژگی های مهم ترين نرم افزارهای ترسیمی را در رشته های معماری داخلی بیان کنید.

٤  نازك کاری در پروژه های ساختمانی به چه مرحله ای از کار گفته می شود؟

٥ پنج مورد از مصالح رايج در معماری داخلی را به همراه عناوين التین آنها نام ببريد.

پرسش
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پودمان سوم: مصالح، ابزار و تجهیزات

پودمان 3

مصالح، ابزار و تجهیزات
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مواد و عناصر

مواد و مصالح مبنای کارهای اجرایی طراحی داخلی است و بر کلیه تصمیم گیری های اخذ شده در فرایند 
طراحی داخلی تأثیرگذار است. مجری طراحی داخلی باید در هر پروژه ای متناسب با شرایط و ویژگی های آن 
به انتخاب درست و هوشمندانه مصالح بپردازد. برای اخذ تصمیم درست باید ویژگی های ذاتی مصالح، شامل 

عملکرد، زیبایی شناسی و پایداری آنها را بررسی نماید. 
دامنه حدود مصالح مورد استفاده در کارهای اجرایی معماری داخلی بسیار گسترده می باشد. در اینجا تنها 
بخشی از آنها را مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم تا با عملکرد هریک از آنها در روی سطوح مختلف فضاهای 
داخلی و شرایط محیطی اجرا آشنا شوید. توانایی یک مجری معماری داخلی در انتخاب بهترین مصالح برای 
یک فضای داخلی، باید در فرایندی مستمر باشد. همچنین برای به روز بودن با تحقیق و بررسی در خصوص 
محصوالت و مصالح ساختمانی مورد استفاده در سطوح مختلف فضای داخل و گردآوری آن به صورت آلبوم 

بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به تأثیر مواد و مصالح و فراورده های ساختمانی در کیفیت اجراي ساختمان و پیشرفت هایی که در 
تولید این فراورده ها روي داده است انتخاب مناسب مصالح ساختماني و محل استفادۀ آنها اهمیت زیادي دارد.

عناصر سازندۀ فضاي معماري

ستون و دیوارها
عناصر فضای داخلی هستند که محدوده یک فضا را مشخص می کنند و به واسطه آنها فضا شکل می گیرد. این 
عناصر به دلیل قرارگیري در مقابل دید ما بر احساس و ادراك ما از فضا تأثیر زیادي دارند. پوشش نهایی این 
سطوح از اهمیت به سزایی برخوردار است و دارای دامنه متفاوتی از مصالح می باشد. انتخاب درست پوشش 
دیوارها نیازمند لحاظ کردن موارد زیبایي شناسي، عملکردي، ایمني و اقتصاد در تصمیم گیري است. مصالح 
مورد استفاده در دیوارها دو نوع سنتی و مدرن است. دیوارها محل مناسبي براي اجرا و نصب عایق هاي صوتي، 

رطوبتي و حرارتي ساختمان هستند.

شکل ١
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سقف ها
سقف عالوه بر مصون نگه داشتن فضاهاي داخلي از برف و باران و تابش خورشید بر فرم بیروني ساختمان و 
کیفیت فضاهاي داخلي نیز تأثیرگذار است. ارتفاع سقف و عناصر سازه اي و تزیینات آن از مواد اثرگذار بر درك 
ما از فضاهاي داخلي هستند. سقف ها اگر چه دور از دسترس هستند و مانند دیوارها و کف ها از آنها استفاده 
زیادي نمي شود اما نقش دیداري مهمي در معماري داخلي ایفا مي کنند. نورپردازي فضاي داخلي به واسطۀ  

نصب تجهیزات روشنایي بر روي سقف امکان پذیر مي گردد. 

سقف كاذب: سقفي است که تمام یا بخشي از سقف 
اصلي را به منظور کاهش  مقیاس فضا، تفکیک عرصه اي 
پوشش  تأسیساتي  داشتن سیستم هاي  نگه  یا مخفي 

مي دهد.   

شکل 2

شکل ٣ سقف های كاذب با فرم های مختلف
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در معماري گذشته ایران متناسب سازي فضاهاي بلند 
معماري با اجراي خوانچه پوش، قطاربندي یا کاربندي 

انجام مي گرفت.   

كف ها
را  فضا  تحتاني  حد  که  هستند  افقي  سطوح  کف ها، 
فعالیت  و  حرکت  براي  را  محیط  و  کرده  مشخص 
انساني و قراردادن مبلمان و لوازم زندگي در فضاهاي 
به صورت  فراهم مي آورند، کف ها معموالً  باز و بسته 
مجري  یک  مي شوند.  اجرا  پلکاني  یا  شیب دار  صاف، 
و  کف پوش ها  مختلف  انواع  با  باید  داخلي  معماري 
بتواند  تا  باشد  داشته  آشنایي  آنها  کف سازي  الگوي 
خصوصیات و جزئیات مناسب کف سازي را تعیین کند.
فرسودگي،  دوام،  رنگ،  زیبایي،  عوامل  به  توجه 
 کثیف شدن،  هزینه نگه داري و تعمیر، قابلیت انعطاف، 
انتخاب  موقع  تعویض،  و  نصب  هزینه  اشتعال،    امکان 

کف پوش اهمیت فراواني دارد. 
شکل ٤

شکل 5

سطوح كف در ارتفاع های مختلف
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پنجره
گشودگی است که سطح دیوار را قطع کرده و باعث ارتباط دیداری با مناظر بیرون شده و نور، هوا و منظره را 

برای فضای داخلی تأمین می نماید.
در هر منطقه ای از کشور جهت استقرار پنجره، ابعاد و تناسبات و ارتفاع دست انداز آنها با یکدیگر متفاوت است.

پنجره ها در خانه های سنتی ایران به منظور تنظیم شرایط محیطی )تعدیل گرما و سرما( و ممانعت از 
ورود حشرات مزاحم به قطعات کوچک و با رنگ بندی های مختلف تقسیم می شدند. 

بیشتر 
بدانیم

مصالح رایج برای ساخت قاب پنجره عبارت اند از فلزات، چوب 
و پالستیک1.

1- P.v.c , u.p.v.c

در شهر و منطقه خود نمونه های پنجره مورد استفاده در ساختمان در بناهای سنتی و مدرن را بررسی 
نمایید. اجزا، ابعاد، ساختار و رنگ آنها را نیز بررسی کنید.

بررسی كنید

عوامل مؤثر بر ساختار و كیفیت های پنجره ها

شکل                                                   اندازه                                                  موقعیت

شکل 6
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درها
به جزئی از ساختمان گفته می شود که با باز و بسته شدن، فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به 
یکدیگر مرتبط و یا مجزا می کند و امکان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممکن 

یا ناممکن می نماید.
در را می توان دیوار موقتی خواند که در درگاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد دسترسی، 

باز کرد و برای حفظ حریم خصوصی و ایمنی بسته نگاه داشت.
رایج ترین مصالح مورد استفاده در درها عبارت اند از : چوب، فوالد، آلومینیوم، شیشه و پالستیک.

مشخصات و ویژگی های مواد و مصالح
هدف آشنایی با مشخصات فنی مواد، مصالح و فراورده های ساختمانی حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، 
دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است. این مصالح و فراورده های ساختمانی باید جوابگوی نیازهای 

طراحی نیز باشد. 
مجری معماری داخلی باید با توجه به مشخصات ساختمان و تأسیسات، مواد و مصالح فراورده های ساختمانی 

مناسب را انتخاب و حداقل مشخصات آنها را مطابق طرح ارائه کند. 

مشخصات اصلی عناصر فضای داخلی اتاق یا کالس خود را نوشته و اثرات آنها را بر کیفیت فضا بیان 
نمایید.

فعالیت

مصالح ساختمانی

شناخت عمیق از مصالح، منجر به توانا شدن طراحان و مجریان ساختمان در انتخاب صحیح مصالح می شود. 
یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب مواد و مصالح، اقلیم منطقه است. استفاده از مصالح بوم آورد و سازگار 
با شرایط اقلیمی عالوه بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان باعث شکل گیری ساختمان هایی با هویت خاص 

هر منطقه می شود. 

شکل ٧
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تمام مواد و مصالح ساختمانی به طور مستقیم از بخش های مختلف پوسته زمین به دست می آیند. پوسته 
زمین از سنگ ها و خاك هایی تشکیل شده است که در گذشته مواد مذاب بوده اند؛ پس همان عناصری که در 
مواد مذاب موجود بوده اند در پوستۀ زمین نیز یافت می شوند. به طور کلی 75% از پوسته زمین را ترکیباتی 
چون: کربنات ها، سولفات ها، نیترات ها و فسفات ها تشکیل می دهند و 25% آن از سیلیکات ها تشکیل می شود. 
اندکی تغییر شکل استفاده  با  مصالح ساختمانی گاهی به همان صورت که در طبیعت یافت می شوند، تنها 

می شوند. و گاهی هم از ترکیب آنها با یکدیگر مصالح 
جدیدی تولید می شود1. 

چند سالی است که مواد و مصالح از ترکیبات شیمیایی 
شناخت  برای  می شوند2.  تولید  صنعتی  روش  با  و 
فیزیکی،  خواص  از  است  الزم  مصالح  ویژگی های 

مکانیکی و شیمیایی مصالح آگاهی داشته باشیم.

1ـ مانند سیمان که از ترکیب سنگ آهک و خاك رس به کمک حرارت به دست می آید.
2ـ P.V.C، پلی یورتان

در ساخت بناهای سنتی منطقه شما از چه مواد و مصالحی استفاده شده است؟ ضمن معرفی آنها دالیل 
استفاده از آنها را با توجه به اقلیم منطقه بیان کنید.

فعالیت

شکل ٨ ـ استفاده از مصالح بومی در معماری در اقلیم های گوناگون
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خواص و ویژگی های مواد   

خواص فیزیکی١.

خواص فیزیکی شامل ویژگی هایی چون جرم، وزن، حجم، رنگ، بافت، فشردگی و تخلخل 
مواد، سختی اجسام و..... است. با انجام آزمایش های فیزیکی بر روی مواد و مصالح ساختمانی 
می توان خواص فیزیکی آنها را شناخت. خصوصیات فیزیکی مصالح بر استحکام، پایداری، 

تنظیم شرایط محیطی و استفادۀ بهینه از انرژی های طبیعی و مصنوعی مؤثر است.
خواص فیزیکی: جرم، وزن، حجم، رنگ، بافت، شکل، فشردگی، تخلخل، سختی اجسام، 
است. برای بررسی خواص فیزیکی مواد میزان نفوذ آب، اثر حرارت، مقاومت در برابر 

آتش و جذب و انعکاس نور در آنها بررسی می شود.
میزان نفوذ آب: قابلیت نفوذ آب در جسم ، قابلیت جذب آب ،  میزان رطوبت ، ضریب 

نرمی ، مقاومت در برابر یخبندان
اثر حرارت: ظرفیت حرارتی ، ضریب انبساط و انقباض 

مقاومت در برابر آتش: اجسام نسوز ، اجسام دیر سوز ، اجسام سوزا
قابلیت جذب و انعکاس نور: اثر الکتریسیته، قابلیت میزان جذب و انعکاس صدا

خواص مکانیکی2.

پایداری مواد و مصالح در برابر نیروها متفاوت است. به مرز این پایداری قبل از گسسته شدن، 
تاب یا مقاومت آنها گفته می شود. با توجه به میزان مقاومتی که این مواد در مقابل نیروها از 

خود نشان می دهند، به سه دسته صلب، ارتجاعی و پالستیک تقسیم می شوند.
اجسام صلب: در برابر میزان خاصی از نیرو هیچ گونه تغییر شکلی نمی پذیرند. )مانند چدن، 

سنگ، آجر و شیشه(.
اجسام ارتجاعی: گروهی از مواد مانند فوالد هستند که در برابر نیرو تغییر شکل می دهند 

اما پس از برداشتن نیرو به حالت اول خود برمی گردند.
اجسام پالستیک: به مصالحی گفته می شود که در برابر نیرو تغییر شکل می دهند اما پس 

از برداشتن نیرو به حالت اولیۀ خود برنمی گردند.

خواص شیمیایی٣.

چگونگی پایداری مصالح ساختمانی در برابر عوامل شیمیایی، تعیین کنندۀ خواص شیمیایی 
و کاربرد آنها است. به عنوان مثال اسیدها و بازها در ترکیب با آب و گازهای موجود در هوا 
می توانند بر مواد تشکیل دهندۀ مصالح اثر کرده و به آنها آسیب برسانند، نمک های موجود 

در مصالح یا در کنار آنها نیز باعث ترکیدن مصالح ساختمانی می شوند.
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خاک

مصالح سنگی که قطر آنها کمتر از 0/002 میلی متر باشد، 
نهایی هوازدگی و  نامیده می شود. خاك؛ محصول  خاك 
نتیجه تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها، همراه با تجمع 
باقی مانده های در حال فساد جانداران توسط طبیعت است.

انواع خاک
خاک رس: از فرسوده شدن سنگ های آذرین و دگرگونی حاصل می شود. به همین دلیل غیر از رس، ماسه و الی 
هم در خاك وجود دارد. خاك رس از ارزان ترین و فراوان ترین مواد چسباننده برای مصارف ساختمانی بوده است. 
در زمان گذشته به صورت گسترده برای پوشش داخلی ساختمان ها از ترکیب کاه و گل ساخته شده از خاك رس 

استفاده می شده است. امروزه نیز در بسیاری از مناطق با معماری بومی هنوز از این پوشش استفاده می شود. 
از مهم ترین خواص خاك رس می توان به خاصیت چسبندگی، شکل پذیری و عایق بندی رطوبتی آن اشاره کرد. 
خاصیت چسبندگی: ریزی دانه ها و پولکی شکل بودن آنها باعث می شود با ترکیب آب با خاك رس، خاك رس 

چسبنده شود. البته با سیراب شدن کامل خاك رس خاصیت چسبندگی آن از بین می رود.
خاصیت شکل پذیری: وجود آب در میان دانه های خاك رس باعث لغزنده شدن آنها روی هم شده و خاصیت 
خمیری و شکل پذیری زیادی در خاك رس ایجاد می کند که پس از خشک و پخته شدن به همان شکل باقی 

می ماند. 
خاصیت عایق رطوبتی: خاك رس پس از مکیدن آب و اشباع شدن، کاماًل منبسط می شود و منافذ آن پر می شود. 

غیر قابل نفوذ  کامل  طور  به  خاك رس  حالت  این  در 
پایین تر جلوگیری  به سطوح  نفوذ آب  از  و  می شود 
می کند به همین دلیل قبل از رواج قیر به عنوان عایق 
عایق بندی  برای  کاه  و  خاك رس  اندود  از  رطوبتی 
بام ها استفاده می شد. از خاك رس برای تهیه مالت 
گل، مالت کاه گل و مالت فل گل1 خشت و آجر و.... 

استفاده می شود.
خاک چینی: خاك رس خالص سفید رنگ است و در 
صنعت سفال سازی به نام خاك چینی معروف است.

1ـ ترکیبی از پوستۀ خرد شدۀ برنج، خاك رس و آب

١

2

٣

٤

١. گیاخاک

2. خاک سطحی

٣. خاک زیرین

٤. سنگ مادر

شکل ٩

شکل ١0
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خاک مخلوط )دج(: خاکی که دارای انواع دانه های 
ریز و درشت و درصدی نیز خاك رس باشد مخلوط یا 

دج نامیده می شود. 
در زمان دفاع مقدس یکی از اقدامات مهم در جبهه ساخت 
جاده بود که با توجه به جنس خاك در شرایط اقلیمی 
منطقه این کار صورت می گرفت جهادگران برای جاده ای 
که پس از ساخت سیدالشهدا نام گرفت از خاصیت خاك 
ساحل حور در قسمت ایران که ُرس بود استفاده کردند. 
نی زارهای کنار جاده کمک زیادی به جلوگیری از نفوذ آب 

به جاده می کردند، با ریختن خاك در کناره ها مانع نفوذ آب به جاده شده و هم چنین باعث رشد ریشه های نی شدند.
شکل ١١

سنگ

سه  به  منشأ شکل گیری  نظر  از  ساختمانی  سنگ های 
دسته آذرین، ته نشینی و دگرگون تقسیم می شوند. منشأ 
و نحوه تشکیل سنگ ها بر کیفیت و ویژگی آنها بسیار 
تأثیرگذار است. سنگ های ساختمانی از نظر محل کاربرد 

به دو دستۀ باربر و تزیینی تقسیم می شوند.

شکل ١2



47

پودمان سوم: مصالح، ابزار و تجهیزات

سنگ های باربر: این سنگ ها برای کارهای بنایی کاربرد دارند و باید دارای ویژگی های زیر باشند:
 تاب فشاری حداقل 10 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

 در صورت استفاده در مناطق سردسیر در برابر یخبندان پایدار باشد.
 مقاوم در برابر اسیدها، قلیاها و هوازدگی.

 حداقل ضریب نرم شدن1 سنگ در آب در خصوص سنگ های باربر و نما حداقل 70% است.
سنگ هایی که در کف ها و پله ها به کار می روند باید در برابر سایش و ضربه متناسب با میزان رفت و آمد و کاربری 

فضا انتخاب شوند.
در مورد سنگ های نما ضریب انبساط حرارتی سنگ و مالت آن باید حدوداً یکسان باشند تا از خرد شدن سنگ 

و جدا شدن آن از مالت جلوگیری شود. 
در جدول زیر سنگ های مناسب برای مصرف در فضاهای داخلی و پله آمده است.

پوشش سطوح داخلی دیوارها١
سنگ های آهکی مرمرین، شبه مرمر، سنگ های گچی2، توف ها3، 

کنگلومراهای کربناتی و سنگ های مشابه

مرمر، گرانیت و البرادوریتپله ها، کف ها و دست اندازهای داخلی2

1ـ ضریب نرم شدن سنگ در آب عبارت است از نسبت تاب فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل 24 ساعت به تاب فشاری 
همان سنگ در حالت خشک.

 2 و 3ـ مصرف این سنگ ها منحصراً در کارهای غیر باربر است.

نصب سنگ به دو روش تر )با استفاده از مالت( و خشک 
)اتصاالت و بند   و بست های فلزی( صورت می گیرد. در 
تصاویر زیر نمونه هایی از روش های نصب سنگ آورده 

شده است.

شکل ١٣
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حمل و نگه داری قطعات سنگ
سنگ هایی که در فضاهای داخلی استفاده می شوند در دستۀ سنگ های تزیینی هستند و حفاظت از آنها موقع 
بارگیری، حمل و انبار کردن ضرورت دارد. قطعات سنگی با توجه به اندازه مورد نیاز در قطعات مختلف برش داده 
می شوند و با توجه به مکان و طرح استفاده دارای اندازه های مختلف هستند. مصالح سنگی باید در مکان های 
تمیز و حتی المقدور سرپوشیده نگه داری شوند و از آلودگی آنها با خاك، مواد مضر، یخ و برف جلوگیری شود و 

به صورت عمودی و در ردیف های منظم کنار هم چیده شوند.

نام گذاری سنگ ها براساس نوع كار روی آنها
در کارگاه های ساختمانی، سنگ را براساس نوع کاری که روی آنها انجام می شود به دو دسته خام و کار شده 

تقسیم می کنند.
سنگ خام: سنگی است که پس از استخراج از معدن یا جمع آوری از بستر رودخانه با کمترین تغییر در ساختمان 

سازی مورد استفاده قرار می گیرد. 

)cube 1ـ )مکعب ـ

گ های خام
سن

معدن  از  مستقیمًا  سنگ  نوع  این  كوهی:  یا  قله  سنگ 
استخراج می شود. به این قطعات سنگ بزرگ كوب١ نیز 

گفته می شود.

سنگ الشه: این سنگ ها معموالً حاصل انفجار معادن سنگ 
به دست  بزرگ تر  قطعات  كردن  خرد  از  پس  یا  هستند 

می آیند و شکل های ناصاف و غیرهندسی دارند.

جمع آوری  رودخانه ها  بستر  از  رودخانه ای:  قلوه سنگ 
و  صاف  لبه های  دارای  مداوم  جریان  به دلیل  و  می شود 

گرد هستند. 
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سنگ های كار شده: این سنگ ها در نتیجه تیشه کاری و پرداخت هایی که روی سنگ انجام می گیرد دارای 
انواع مختلفی است.

كاربریویژگی هانوع سنگ

سنگ قواره 
)شکل گرفته(

اگر گوشه های تیز سنگ الشه حذف شود به آن 
سنگ قواره می گویند. معموالً این نوع سنگ دارای 

اشکال مشخصی نیست.

درآمده است سنگ بادبُر )رگه ای( مکعب  شکل  به  تقریباً  که  سنگی 
یا  مربع  شکل  به  حدوداً  نیز  آن  نمای  سطح  و 

مستطیل است.

این سنگ بادبر سر تراش با  هستند،  بادبر  سنگ  مانند  ابعادی  دارای 
و  سانتی متر   1/5 سنگ  بار  حداکثر  که  تفاوت 
حداقل ارتفاع 18 سانتی متر است، سطح فوقانی و 
تحتانی باید حداقل 12 سانتی متر و سطوح جانبی 
آن حداقل 8 سانتی متر با قلم صاف و بدون بار 

شوند.

سنگ دست تراش 
)تمام تراش(

اگر کلیه سطوح قائم و افقی سنگ را با دست تراش 
دهند به آن سنگ دست تراش می گویند.

سنگ بادکوبه ای

)فتیله ای(

این  با  است  بادبر  مانند سنگ های  دارای  ابعادی 
تفاوت که حاشیه سنگ ها در نما با قلم تراش داده 

می شوند. 
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سنگ پالك

به  بزرگ  سنگ های  برش  از  سنگ  نوع  این 
ضخامت های 3-2 سانتی متر، معموالً به عرض 40 
سانتی متر و به طول آزاد )طول قله( تهیه می شود. 
این سنگ ها مستطیل شکل بوده و دارای لبه های 

قائم است.

سنگ تیشه ای

اما  است،  بادبر  سنگ های  شبیه  نیز  سنگ  این 
باید به وسیله قلم تراشیده،  سطوح این سنگ ها 
صاف و بدون بار شوند. سطح نمای این سنگ ها نیز 

باید تیشه داری گردد.

گاهی سنگ دقیقاً بر اساس ابعاد و اندازه های مشخصی که در نقشه منظور شده به کارخانه سفارش داده می شود 
که به آن سنگ حکمي یا اندازه می گویند.

آجر

آجر، سنگ سخت مصنوعی است که از پختن خاك رس 
در ابعاد و اندازه های مختلف تهیه می شود. آجر اولین 
عنصر پیش ساختۀ دست بشر با تولید انبوه بوده است. 
خاك آجر معموالً مخلوطی است از خاك رس، ماسه، 

فلدسپات، سنگ آهک، سولفات ها و کانی های آهن1 

1ـ )سولفورها، فسفات ها، منگنز، منیزیم، سدیم، پتاسیم، مواد آلی گیاهی و..... است(.

با توجه به مطالب ارائه شده در این بخش نمونه هایي از استفاده از سنگ در فضاهاي داخلي اطراف خود 
پیدا کرده با بیان مشخصات آنها را در کالس معرفي کنید.

فعالیت

شکل ١٤
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خاك مناسب برای آجر نباید درصد زیادی آهک داشته باشد. زیرا باعث کاهش کیفیت آجر پخته شده می شود. 

آجرهای متداول ساختمانی
آجر فشاری: به ابعاد 5/5×10×22 یا با همین طول و عرض ولی به ضخامت های 3 یا 4 سانتی متر تهیه می شود. 
در گذشته برای تهیه آجر موقع خشت زدن با دست، گوشه های قالب را با انگشت فشار می دادند، به همین دلیل 
به آن آجر فشاری گفته می شود. از این آجرها برای گری چینی )سفت کاری( طاق ضربی و ساخت دیوارهای 

حمال استفاده می شود.

آجر نسوز: برای تهیه این آجر از خاك های نسوز استفاده می شود. این آجر عالوه برداشتن مشخصات سایر 
آجرهای معمولی باید گرمای 1580 درجه سیلسیوس را بدون خمیری شدن تحمل کند.

آجرهای ماسه آهکی: با ترکیب ماسۀ شسته، آهک و آب تهیه شده و پس از قالب خوردن به اشکال مختلف 
تولید و سپس پخته می شود. این آجرها معموالً به رنگ سفید هستند. البته با افزودن مواد رنگی به ترکیبات 

اولیه می توان آجر را با رنگ دلخواه تهیه کرد. 
آجر سفالی: این آجرها برای دیوار چینی و پوشش اجزای تیرچه بلوك در سقف ها استفاده می شود و دارای 

ابعاد مختلفی است.
آجر رسی توپر یا سوراخ دار: دارای ابعاد1 5/5×10/5×22 است. در دو نوع توپر و سوراخ دار تولید می شوند. 

در نماهای داخل، خارج یا تیغه چینی ها استفاده می شوند. 
1ـ 2±220 م م، 1±105 م م، 1±55 م م

شکل ١5
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آجر مناسب برای مصارف گوناگون

آجر مناسبمحل مصرفردیف

١

زیر الیه نم بندی دیوار یا مکان های مجاور با آب. 

الف(محل پرآب با امکان یخ زدگی

ب(محل کم آب 

آجر ماسه آهکی ممتاز، آجر ماشینی پرمقاومت

آجر ماسه آهکی پرمقاومت، آجر رسی ماشینی پرمقاومت

2
باالی الیه نم بندی دیوار، کارهای عمومی، طاق زنی 

و تیغه سازی
انواع آجر ماسه آهکی و رسی مشروط بر رعایت سایر 

شرایط و انطباق با مشخصات پروژه

انواع آجر رسی، آجر ماسه آهکینمای ساختمان ها3

فرش کف و پله های داخلی ساختمان ها4
آجر ماسه آهکی پرمقاومت و ممتاز و آجررسی ماشینی 

و دستی نما مشروط بر انطباق با مشخصات پروژه

5
دست اندازها، پله ها، فرش کف، نقاط واقع در فضای 

باز، آب روها، طوقه چاه ها و دودکش ها
آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماشینی پرمقاومت

برای نصب آجرهای نازك در دیواره های دوجداره در صورت استفاده از اتصاالت و بست های فلزی باید از نوع 
زنگ نزن آنها استفاده کرد و تمام یا قسمت هایی از آن در داخل مالت یا دوغاب قرار بگیرد.

حمل و نگه داری: در صورتی که بارگیری، حمل و نگه داری آجر با دقت انجام شود، ضایعات آن به حداقل 
ممکن خواهد رسید. آجرها باید به صورت دسته بندی شده و بدون تماس با خاك، مواد مضر، رطوبت، یخ و 

برف در محلی تمیز و سرپوشیده نگه داری شوند.

تزیینات آجری در کدام بخش از فضاهای داخلی کاربرد دارند؟ چند نمونه از این تزیینات را در ساختمان های 
سنتی یا جدید منطقۀ خود بررسی کنید.

فعالیت
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کاشی و سرامیک

سرامیک: در گذشته آجر هایی که موقع پختن، بیش از اندازه حرارت می دیدند، ذوب شده و به آجرجوش 
می شدند.  تبدیل  ضدآب  آجرهای  به  عبارتی  به 
بدین ترتیب اولین سرامیک  ها هم زمان با آجر به  این 
زیاد  بسیار  تهیه شدند. محصوالت سرامیکی1  صورت 
سرامیک  های  محصوالت  دسته  این  از  یکی  است، 

ساختمانی هستند. 
در  که  است  سرامیکی  فراورده  های  از  یکی  كاشی: 
درجه حرارت معینی2 پخته می شود. کاشی، ورق های 
لعاب داده  خشتی و کم ضخامت است که سطح آن 
می شود تا بعد از پخت جال یابد. کاشی خاصیت جذب 
ساییدگی،  برابر  در  آن  مقاومت  و  کمی داشته  بسیار 

فشار و ضربه باالست. 

1ـ انواع سفال، چینی، مواد مغناطیسی، الکترونیکي، قطعات ساینده و ... 
2ـ 900 تا 2000 درجه سانتی گراد

شکل ١6

شکل ١٧
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سرامیک و کاشی ماهیت یکسانی دارند، اما سرامیک  ها به دلیل 
کاشی  ها  از  خش ناپذیرتر  و  سخت تر  ذراتشان  بیشتر  فشردگی 
بیشتر  کاشي  از  اسید ها  برابر  در  سرامیک  مقاومت  هستند. 
بوده و مقدار جذب آب در آنها تقریباً صفر است. از سرامیک  ها 
برای پوشش کف فضا های خیس و پوشش دیوار های داخلی و 
دیوار ها  پوشش  برای  غالبا1ً  کاشی  ها  می شود.  استفاده  خارجی 
کاربرد دارند. کاشی  هاي ضد اسید محصوالتی هستند که دارای 
استحکام باال و مقاومت در برابر اسید ها می باشند و در مکان  های 

ویژه کاربرد دارند.

ابعاد سرامیک
سرامیک ها در اشکال مربع، مستطیل و چند ضلعی یا اشکال دیگر تولید می شوند. ابعاد سرامیک  های 75، 
100، 150، 200، 250 میلی متر بوده و اندازۀ سرامیک  های مستطیل 150×75 یا 200×100 یا 250×125 

یا 300×150 میلی متر است. ضخامت سرامیک  ها بین 12 تا 20 میلی متر است.2

ابعاد كاشی
ابعاد کاشی  ها از 75  ضخامت کاشی  ها بسته به نوع استفادۀ آنها متفاوت بود و از 4 تا 12 میلی متر است. 

میلی متر تا 300 میلی متر متغیر است. معموالًً در اشکال مربع یا مستطیل تولید می شود. 

درجه بندی كاشی و سرامیک
 کاشی  ها و سرامیک  ها از نظر مرغوبیت به سه دسته درجه 1 2و 3 تقسیم می شوند.  این دسته بندی براساس 
لب پریدگی  میزان  و  نقاط  قطر  این  باشد.  نگرفته  لعاب  که  است  سرامیک  یا  کاشی  از سطح  نقاطی  تعداد 

گوشه  ها یا کناره  های آنها نیز در این دسته بندی مؤثر است.

1ـ از کاشی ها هم می توان برای کف پوش فضا ها استفاده کرد.
2ـ سرامیک  های موزاییکی نوعی سرامیک ریز لعابدار یا بدون لعاب هستند که در نقش  ها ورنگ های متنوعی به ضخامت 6 میلی متر ساخته 
می شوند با ورقه ای از کاغذ کرافت چسب دار به اندازه 300×600 میلی متر کنار هم قرار داده شد ه اند. این سرامیک  ها را روی بستری از مالت 

قرار داده و پس از گرفتن مالت روی آن را خیس می کنند تا کاغذ آن جدا شود سپس درز های آن را با دوغاب پر می کنند.

به نظر شما استفاده از کاشي و سرامیک در فضا هاي داخلي چه محاسني دارد؟ فعالیت

شکل ١٨



55

پودمان سوم: مصالح، ابزار و تجهیزات

آهک

آهک مورد استفاده در کارهای ساختمانی از پختن سنگ آهک1 به دست می آید. آهک در بیشتر موارد به عنوان 
چسباننده )مالت( استفاده می شود. مالت های آهکی تقریباً همگی 
آبی هستند. نوع آهک از نظر هوایی2 و آبی3 بودن به درجه پخت 
سنگ آهک و میزان ناخالصی های آن بستگی دارد. آهک خالص 
دارای رنگ سفید است اما ناخالصی ها باعث تغییر رنگ آن می شود. 

انواع سنگ آهک

نوع ناخالصی یا نحوه تشکیلنام سنگ آهکیردیف

از ته نشین شدن مواد آهکی محلول در آب دریاها تشکیل شده است.آهکی معمولی1

از باقیمانده پوسته حیوانات دریایی در کف دریاها و اقیانوس ها به وجود آمده اند. آهکی مرجانی2

آراگونیت و تراورتن3
از  ته نشین شدن مواد آهکی محلول در آب گرم چشمه های اطراف آتش فشان ها  تشکیل 

شده اند.

از ترکیب طبیعی کربنات منیزیم و کربنات کلسیم تشکیل می شود.آهکی دولومیتی4

ترکیبی از خاك رس و سنگ آهک است. در تهیه آهک آبی )ساروج( مصرف می شود.مارن یا گل5

سنگ آهک قیری6
از نفوذ نفت خام در سنگ های آهکی و جدا شدن روغن های سبک آن حاصل 

می شود. برای روسازی آسفالتی به کار می رود.

سنگ مرمر7
خارجی  نماهای  و  داخلی  فضاهای  پوشش  در  شده است.  دگرگون  آهکی  سنگ 

ساختمان کاربرد دارد.

CaCo3 1ـ کربنات کلسیم
2ـ مالت هوایی: این مالت ها برای سخت شدن نیاز به مجاورت با هوا دارند.

3ـ مالت آبی: برای رسیدن به مقاومت مطلوب باید در مجاورت رطوبت یا آب قرار گیرد.

                                       شکل ١٩                                                               شکل 20 ـ آهک بری در حمام گنجعلی خان كرمان
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با پختن سنگ آهک، آهک زنده یا نشکفته به جای می ماند که بعد از ترکیب با آب می تواند با مصالح دیگر 
ترکیب شود. وقتی که آهک زنده با آب ترکیب می شود حجم آن از 1/25 تا 3 برابر شده، شکفته می شود و 
گرمایی حدود 400 درجه سانتی گراد از خود متصاعد می کند. وزن مخصوص آهک شکفته نسبت به آهک 

زنده کاهش می یابد.

ویژگی هاو برخی از تركیباتنوع مالتمالت های آهکی
محل های كاركرد

آهک شکفته شده، آبیمالت گل آهک
تهیه مالت و اندودخاك، آب

آهک شکفته2، خاك، آبیشفته1
آب، قلوه های سنگ

پی سازی یا زیرسازی 
راه ها )مناسب استفاده 

برای هوای گرم و 
مرطوب، آهک بری 

دیوار، سقف، ستون، 
حمام ها(

آهک شکفته، ماسه هواییمالت ماسه آهک
کفی4، آب

مرغوب تر و مقاوم تر از 
مالت گل آهک

آهک شکفته، ماسه آبیمالت باتارد
کفی، سیمان، آب

پس از 48 ساعت پس 
از مصرف سفت و سخت 

می شود

آبیمالت ساروج3
گرد آهک شکفته، 
خاك رس، خاکستر، 

مغزنی، )لویی( یا موی 
بز، آب

آب انبارها، پی ها و بند 
)سد(های آبی

اندودهای داخلی و نماسازی گچ، آهک، آبآبیمالت گچ آهک
در مناطق مرطوب

حمل و نقل و نگه داری: آهک زنده را باید در ظروف مخصوص یا کیسه ها ی آب بندی شده نگه داری کرد و آن را 
از آب و دی اکسید کربن دور نگه داشت. آهک شکفته نیز  باید از اثر دی اکسید کربن هوا و تابش آفتاب دور باشد تا از 

خشک شدن آن جلوگیری شود. کارکردن با آهک و جا به  جا کردن آن نیاز به رعایت نکات ایمنی دارد. 

1ـ نوع دیگری از شفته به نام تیزان یا پُر آهک نیز وجود دارد که قوی تر و پس از گیرش محکم تر از شفته معمولی است و در مکان هایی که 
به پی قوی تر نیاز باشد تهیه می شود.

2ـ بهتر است شفته با دوغاب آهک ساخته شود.
3ـ نوعی دیگر از ساروج از آسیاب کردن گل آهک طبیعی یا ماِرن و مخلوط کردن آن با آب و تبدیل به خشت، پختن خشت و آسیاب کردن 

خشت و ترکیب مجدد با آب و موی بز به دست می آید. این نوع در بندر خمیر ساخته و استفاده می شود.
4ـ ماسۀ کفی، ماسۀ رودخانه ای است که به خاك مخلوط بوده و شسته نشده باشد.
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گچ ساختمانی

گچ نوعی چسبانندۀ هوایی است و از پختن سنگ گچ در دمای °180 سانتی گراد به دست می آید. دمای پخت 
سنگ گچ عاملی مهم در تعیین نوع و کیفیت گچ تولید شده دارد. 

چون آهک شکفته برروی فلزات و الیاف گونی اثر گذاشته و آنها را سوراخ می کند باید از تماس مستقیم 
قطعات فلزی با آهک پرهیز کرد.

نکته

1ـ در استاندارد ایران به نام گچ زیرکاری آمده است.
2ـ در استاندارد ایران گچ پرداخت نام گذاری شده است.

از انواع دیگر گچ های مورد استفاده در ساختمان، گچ مخصوص سطوح بتنی و گچ درزگیری است که آن را 
در ایران به نام گیپتون می شناسند. 

گچ ساختمانی١

گچ اندود2

تهیه مالت گچ 
و خاک

سفیدكاری داخل 
ساختمان

گچ و ماسه

گچ كشته )رویه سفید كاری( با ورز دادنش 
از اندازه گچ اندود

تولید قطعات 
پیش ساخته

....................

برای مصرف در 
مکان های مرطوب

آبرزیگاه

نمای بیرونی 
بناها

گچ مرمری یا 
مصنوعی

شکل 2١
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نوع کوره ای که سنگ گچ در آن پخته می شود، نیز در کیفیت گچ تولید شده مؤثر است. در کوره های سنتی 
بخش هایی از گچ به دست آمده سوخته و یا نیم پخته است اما در کوره های با فناوری جدید گچ به دست 

آمده با کیفیت باال و کاماًل یکدست خواهد بود.
زمان گرفتن گچ کارخانه ای معموالً 9 تا 10 دقیقه است اما با افزودن کانی ها، مواد گیاهی و دامی به گرد گچ 

می توان زمان گیرش آن را کم یا زیاد کرد.

مقدار افزودنی ماده افزودنی
نسبت به وزن گچ

زمان كیفیت گیرایی
گیرایی)دقیقه( زودگیركندگیر

ایران  کارخانه ای  گچ 
10-9---بدون افزودنی

3∗2%نمک طعام

5∗5%نمک طعام

12∗10%نمک طعام

12∗10%پودر آهک شکفته

32∗5%سریش

38∗6%سریش

90∗5%براکس1

)borax: Na2B4O7,10H25( 1ـ ترکیبی از برات و سدیم

شکل 22ـ قطعات گچی پیش ساخته
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انواع مالت های گچ:

ویژگی هامواد مصرفتركیباتتركیباتردیف

سفیدکاری داخل فضاها، اجرای کاشی معرق، گچ، آبگچ1
نگهدارنده موقت سنگ پالك

زودگیرتر از مالت گچ و خاك 
است

گچ و 2
خاك

گچ، خاك، 
اندود فضاهای داخلی آب

شکل پذیر، دیرگیر و ارزان 
با کاهش مقدار خاك آن، 

زودگیرتر می شود.

گچ 3
مرمری

گچ، خاك، 
پس از گرفتن، سخت تر و اندودکاری مکان های مرطوب و استفاده در نماسازیآب

مقاوم تر از گچ ساختمانی است.

گچ و 4
ماسه

گچ، ماسه، 
آب

می توان از آن به جای مالت گچ و خاك برای 
زیرسازی اندودها در نقاطی که ماسۀ ساحلی یا 

رودخانه ای زیاد است استفاده کرد

دیرگیر است اندازه قطر 
بزرگترین ماسه در آن باید 

200mm باشد
زودگیرصیقلی کردن سطوح اندود شدهگچ، آبگچ کشته5

1ـ در دوره صفویه به مالت گچ رنگ اضافه می کردند که پس از اتمام اندودکاری و خشک شدن سطحی رنگی ایجاد می شد.

ویژگی های گچ ساختمانی
بعد از خشک شدن ترک برنمی دارد چون 
موقع گرفتن حجمش زیاد می شود و منافذ 

سطح را می پوشاند

سریش  و  آهک  گرد  نمک،  افزودن  با 
می توان زمان گیرایی آن را كنترل كرد.

در مجاورت فلزات، سولفات درست می كند. 
فلزات باید پیش از مصرف اندود یا مالت های 

گچی با ضد رنگ پوشش داده شوند.

ده  زیر  دمای  تا  و  نمی زند  یخ  گچ  مالت 
بنایی  كار  در  می توان  سانتی گراد  درجه 

ازآن استفاده كرد.

را  گچی  سطوح  و  بوده  سفید  آن  رنگ 
پالستیکی  یا  روغنی  رنگ  با  می توان 

پوشش داد١.

به دلیل نبودن حفره روی سطوح اندودهای 
گچی قارچ نمی زند و حشرات در آن النه 

نمی كنند.

 ١/2 T
M3 وزن مخصوص گچ كیسه ای

است.

در برابر آتش سوزی مقاوم است

پخش  نیز  را  صدا  و  بوده  گرما  عایق 
نمی كند.

طبله  بوده،  ضعیف  رطوبت  برابر  در 
می كند.
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حمل و نقل و نگه داری گچ
 گچ میل ترکیبی زیادی با آب دارد به همین دلیل باید آن را از هرگونه رطوبت دور نگه داشت و در ظروف یا 
کیسه های آب بندی شده نگه داشت. مراکز تهیه و بسته بندی گچ مشخصات نوع گچ را روی کیسه آن درج 

می کنند.

سیمان

و  طبیعی  آبی  سیمان های  به  راجع  قسمت  این  در 
بتن  و  سیمانی  مالت های  ساختن  در  که  مصنوعی 
مصرف می شوند توضیحاتی ارائه خواهد شد. سیمان 
در  که  است  چسباننده ای  مادۀ  )آبی(  هیدرولیکی 
هوا و در مجاورت آب و جایی که هوا نیست سخت 

می شود و جسمی یکپارچه را تشکیل می دهد. 

شکیل دهنده سیمان ساختمانی
مواد اصلی ت

آهک

 آلومین

 اكسیدآهن

  سیلیس

سیمان های آبی

سیمان های 
مصنوعی پرتلند             

  سیمان سفید

 سیمان پرتلند 
رنگی

سیمان های 
آمیخته

شکل 2٣
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سیمان های پرتلند مصنوعی

پرتلند نوع١
مانند  ساختمانی  كارهای  درتمام 
و  بتنی  ساختمان های  تونل،  پل، 

... استفاده می شود.

پرتلند نوع2 
برابر  در  كه  مکان هایی  برای  مناسب 
حرارت  سولفات هاست.  ضعیف  حمله 

هیدراسیون آن از نوع ١ كمتر است.

 پرتلند نوع٣ یا زودگیر

مناسب برای مکان هایی است كه نیاز به 
به  البته  دارد.  وجود  كار  اجرای  سرعت 
دلیل گرمای زیاد ایجاد شده به كارگیری 
آن باید در مکان های سرد صورت بگیرد.

در   پرتلند نوع٤ یا كم حرارت استفـاده  بـرای  منـاسب 
بتن ریزی های حجیم یا مناطق گرم

سولفات  ضد  نوع5،  پرتلند   
یا آهنی

)در  سولفات ها  برابر  در  مقاوم 
بنادر، اسکله ها، پایۀ پل ها مصرف 

می شود.(

سیمان های آمیخته

سیمان پرتلند پوزوالنی
یا  پرتلند،  سیمان  گرد 
پوزوالن  سیمان  كلینکر 
طبیعی، مقدار كمی گچ، آب  

 سیمان پرتلند سرباره ای
سرباره  پرتلند،  سیمان  كلینکر 
سنگ  كمی  آهن گدازی،  كوره 

گچ، آب

 سیمان پرتلند آهکی
سنگ آهک ویژه، سنگ گچ، كلینکر 

سیمان پرتلند

كلینکر سیمان پرتلند، گرد سنگ  سیمان بنایی
آهک١ مرغوب، كمی سنگ گچ

2   سیمان پرتلند مركب حداقل  سیمان،  كلینکر 
نوع مواد افزودنی2

1ـ سنگ آهک ویژه، پوزوالن طبیعی مرغوب، سرباره کوره، آهن گدازی، خاکستر بادی، پوزوالن کلسینه شده، شیل پخته شده، دوده سیلیسی.
2ـ به جای پودر نرم شده آهک می توان از پوزوالن های طبیعی و مصنوعی و یا سرباره آهن گدازی استفاده کرد.
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سیمان سفید: ترکیب شیمیایی آن همانند سیمان پرتلند معمولی است اما با انتخاب مواد اولیه مناسب، از 
ورود مواد رنگی نظیر اکسید آهن و ... به فرایند ساخت جلوگیری می شود. این نوع سیمان بیشتر در نماسازی، 

بندکشی و کارهای تزیینی کاربرد دارد. 

درصد ترکیبات به کار رفته در مواد اولیه در تعیین نوع سیمان و نام گذاري آن مؤثر است.  توجه

سیمان پرتلند رنگي: با افزودن مواد رنگی بی اثر شیمیایی به سیمان تهیه می شود. با استفاده از سیمان 
برای کارهای تزیینی و  این نوع سیمان  پرتلند معمولی می توان سیمان های قرمز، قهوه ای و سیاه ساخت. 

بندکشی مصرف می شود. 
سیمان طبیعی: این دسته از سیمان ها از دو طریق به دست می آیند.

١ پختن سنگ های سیمانی موجود در طبیعت

2 ترکیب گردۀ باقیماندۀ آتشفشانی با آهک در مجاورت آب. 

شکل 2٤

شکل 25
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بتن

بتن، سنگ دج مصنوعی است که از مخلوط کردن دانه های سنگی 
درشت دانه1 و ریزدانه2 )ماسه(، سیمان و آب تهیه می شود. بتن حدود 
1/5 تا 2 ساعت پس از ترکیب با آب واکنش های گیرایی را آغاز کرده 
و در هفته اول بتن ریزی به 60% مقاومت  نهایی خود رسیده و پس 
از 28 روز  مقاومت آن به 90%  مقاومت نهایي آن می رسد. درجه 
 5°C 38-5 است در صورتی که دما کمتر از°Cحرارت مناسب بتن ریزی
یا بیشتر از C°38 باشد باید بتن ریزی با اتخاذ تدابیر الزم انجام  شود. 
بتن دارای مزایایی چون شکل پذیری، مقاومت فشاری خوب، مقاومت 

خوب در برابر آتش سوزی،دوام زیاد و هزینه نگه داری کم است.

بلوک هاي سیماني و بتني

1ـ قطر این دانه ها از 7mm به باالست، در حجم هاي کوچک بتن ریزی قطردانه ها بین 20mmـ7 است و در بتن ریزهای حجیم، درشت تر 
از 20mm است.

2ـ اندازه دانه های ماسه )زیردانه( بین 7mm-5 است.

انواع بلوک های 
سیمانی و بتنی

بلوک های سیمانی 
ساده 

بلوک های سیمانی 
سبک دانه

بتـنی  بـلوک های 
هوادار  اتوكالو  شده

بتنی  بلوک های 
سبک اسفنجی

 در دو نوع باربر و غیرباربر تولید می شوند.

معدنی  سبک  دانه های  و  آب  آبی،  سیمان های  اختالط  از 
طبیعی یا مصنوعی ساخته می شود.

قابلیت  می شوند،  سبک سازی  آنها  در  تخلخل  ایجاد  با 
استفاده در دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی را دارند.

بدون فرایند اتوكالو با كمک مواد شیمیایی سبک سازی آنها 
انجام می شود. از نظر مقاومتی در ٤ نوع تولید می شوند.

انواع بتن

 بتن پرمقاومت

بتن سنگ

بتن 
پاششی)شاتکریت(

  بتن اصالح شده 
با پلیر

 بتن خود متراكم

  بتن الیافی

شکل 26
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موزاییک سیمانی

 موزاییک سیمانی سنگ دار  موزاییک سیمانی ساده 

با تشکیل  دارند  اثرات زیست محیطي مخربي  از مصالح ساختماني  بسیاري  مانند  بتن  و  تولید سیمان 
گروه هاي کاري و مطالعۀ روند تولید این مواد چند نمونه از آثار زیان بار آنها را بر طبیعت پیدا کنید.

فعالیت

مالت هاي سیماني
به نسبت حجمی 1 به 5 یعنی یک واحد حجمی سیمان  و پنج واحد حجمی، ماسه و آب، مالت ماسه 
سیمان تهیه می شود. در حال حاضر مرغوب ترین نوع مالت ساختمانی محسوب می شود. این مالت 
باید به مقدار کم، ساخته و مصرف شود. الزم است که از زمان مخلوط کردن آن با آب تا پایان مصرف 

حداکثر بیش از 2 ساعت نگذرد.

ورق سیماني الیاف دار )تخته هاي سیماني(
این ورق ها از ترکیب یک چسباننده هیدرولیکی مانند سیمان و الیاف آلی یا سنتزي معدني ساخته می شود. 
استفاده از الیاف آزبست برای ساخت این ورق ها مجاز نیست. براساس روکش هایی که روی آنها قرار می گیرند 

قابل استفاده در فضاهای داخلی و خارجی هستند.

چوب

چوب از زمان های بسیار دور در ایران و بسیاری از نقاط جهان در ساختمان کاخ ها، خانه ها، پل ها و.... کاربرد 
بسیار گسترده ای داشته است. پوشش سقف کاخ باستانی مادها در هگمتانه و تخت جمشید از چوب بوده است. 

موزاییک سیماني 
کف پوش متراکم شده ای است که از مصالح سنگی، سیمان و آب با شکل و ضخامت یکنواخت ساخته می شود 
و دارای شکل هنری خاصي است. در سطح رویه موزاییک سیمانی ساده، مصالح سنگی تزیینی وجود ندارد. 

اما در سطح رویۀ موزاییک سنگ دار مصالح سنگی سخت صیقل پذیر تزیینی به کار رفته است.
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چوب های طبیعی
این چوب ها به طور مستقیم از درختان تهیه می شوند.

 انواع چوب های طبیعی از نظر مقاومت:
١ چوب درختان پهن برگ: چوب بیشتر درختان این 

گروه دارای تراکم زیادی است. برای ساخت مبلمان، در 
از چوب  و...(  و پنجره ها، نازك کاری )کف، قرنیز و دیوار 

درختان پهن برگ استفاده می شود. 
2 چوب درختان سوزنی برگ: شامل درختان سوزنی 

به  نسبت  هستند،  سرخدار  و  کاج  سرو،  مانند  برگ 
چوب درختان پهن برگ از تراکم پایین تری برخوردار 

هستند. 
چوب به دلیل ساختار طبیعی خود در جهات مختلف 
دارای خواص متفاوتی است. تاب کششی چوب از تاب 
فشاری آن بیشتر است. چوب به دلیل ماهیت طبیعی 

خود در فضا حِس خوبی به ساکنین می دهد.

مسجد  و  عالی قاپو  چهل ستون،  ساختمان های  در 
تا  از چوب استفاده شده است.  بناب به مقدار زیادی 
انقالب صنعتی تولید و استفاده از چوب به  از  پیش 
صورت سنتي بوده اما امروزه این بخش نیز از امکانات 
عنوان  به  امروزه چوب  است.  برخوردار شده  فناوری 
پنجره،  و  در  مانند  معماری  عناصر  سازه ای،  قطعات 
دیوارپوش، سنگ پوش، مبلمان و وسایل تزیینی و ... 
در ساختمان به کار می رود. به طور کلی چوب ها به دو 

دستۀ طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند.

شکل 2٧ ـ استفاده از چوب در ساخت خانه در ناحیۀ 
شمال ایران

شکل 2٨ ـ استفاده از چوب در ساخت پنجره و تزیینات آن

شکل 2٩
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چوب مصنوعی
در انواع تخته الیی، تخته فیبر، روکش و تخته خرده چوب )نئوپان( تولید می شود. 

گرد                        بریده شده              چوب های روكش دار              گلوالماشکال گوناگون چوب از نظر مصرف

در  چوبی  فراورده های 
معماری داخلی

پاركت

كف پوش های 
چوب پنبه ای

 درب و پنجره 
چوبی

 مواد و مصالح 
اتصال دهنده

تولید  مختلف  نقش های  و  اندازه ها  در  چوب  سخت  تکه های  از   
می شود. معموالً دارای ضخامت 6 تا ١٨ طول ٧5 تا ٤50 و عرض 20 

تا 56 میلی متر است.

درب های چوبی به شکل یک لنگه، چند لنگه، قابلمه ای، بدون قابلمه 
و شیشه دار تولید می شوند

چسب5 و  پیچ،  میخ،  از  استفاده  با  یکدیگر  به  چوبی  قطعات  اتصال 
انواع برش هایی كه در چوب ایجاد می شود صورت می گیرد.

مواد اولیه آن روغن بزرک، گرد چوب پنبه، 
صورت های  به  و  است  چوب  گرد  و  رزین 

ورقه ای١، توپی2، كاشی٣ تولید می شود

 از مخلوط تراشه ها و خرده های چوب پنبه 
با رزین و فشردن مخلوط خمیری در قالب 

ساخته می شود.

 لینولیوم

كاشی٤ چوب پنبه ای

1ـ ورق های به ضخامت 2 تا 6 میلی متر
2ـ توپ هایی به عرض 1800 میلی متر

3ـ کاشی های مربعی به ابعاد 200 تا 300 میلی متر
4ـ ضخامت کاشی ها 4/5 تا 8 میلی متر و اضالع کاشی های مربعی 150 تا 300 میلی متر و اندازۀ کاشی های مستطیل شکل 300×150 و 

600×300 میلی متر است.
5  ـ در صورتی که قطعات چوبی در معرض رطوبت قرار گیرد )رطوبت، بارندگی، یا تعرق بخار( باید در آن چسب ضد آب مصرف شود.

شکل ٣0
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معایب چوب
به شمار  معایب چوب ها  مهم ترین  از  بودن  برگ  و  پرشاخ  روییدن،  طرفه  یک  پیچ خوردگی،  ترك،  گره، 

می آیند.

ویژگی ها و حدود قابل قبول
تابیدگی،  فاقد  صمغ،  و  ترك  از  عاری  و  تمیز  یکنواخت،  ظاهر  و  بافت  نظر  از  باید  مصرفی  چوب های 
پیچیدگی و سایر معایب باشد. رطوبت الوارهای مصرفی باید با شرایط اقلیمی و محل مورد مصرف تناسب 

داشته باشد.

شکل ٣١ ـ كاربرد چوب در معماری و معماری داخلی



68

بعضی گونه های درخت و كاربرد آنها )سخت چوب ها(

كاربردمقاومترنگ و بافتوزننام چوب

سبکتوسکا
توسکای قرمز از سفید به صورتی 
کم رنگ  مایل به قهوه ای تغییر 

می کند
مقاومت کم و نرمی 

متوسط
اثاثیه رنگ شده و 

کابینت سازی

آشکارسنگینزبان گنجشک رگه های  ـ  روشن  مقاومت باالرنگ 
نازك کاری،  برای  مناسب 
دستۀ کاال و لوازم ورزشی، 

پانل ها و تزیینات داخلی

متوسطزیرفون
مغز آن قهوه ای روشن و چوب 
ساده  بافت  ـ  سفید  تقریباً  آن 

و نرم
ایده آل برای تخته های نقاشی نرم است

و کابینت سازی

اثاثیه، کف سازی، سخت، محکم و بادوامرنگ چوب مایل به قرمز استمتوسطراش
نازك کاری های داخلی

ب
چو

ت 
سختی، استحکام و زرد و قرمز بافت مناسبسنگینغان )توس(سخ

کابینت و درسازیمقاومت مناسب

سنگینگیالس
بافت  دارای  ـ  قرمز  قهوه ای 
و  زیبا  نقش های  با  مناسب 

باشکوه
مبلمانمحکم، چگال و قوی

نازك کاری های رنگی طبیعی متوسطزرد عسلی ـ بافت مالیمسنگیننارون قرمز
را به خوبی به خود می گیرد.

سخت، چگال و بادوام قرمز و سفیدسنگینافرا
با مقاومت بسیار باال

اثاثیه، کف پوش ها، پله های 
عبوری و درها و نرده ها

تیرها و ستون های ساختمان، سخت، قوی و محکمقرمز و سفیدسنگینبلوط
پارکت، نرده، پانل، اثاثیه

سنگینسپیدار
زرد  به  مایل  قهوه ای  آن  مرکز 
چوب آن سفید تیره است. بافت 

نرم
پانل های چسبنده، تزیینات نرم است

داخلی، کابینت سازی

سنگینگردو

مغز آن قهوه ای تیره با کنتراست 
زیاد است و چوب آن روشن تر 
و  مسطح  برش  با  گردو  است، 
شیوه های دیگر، نقش های بسیار 

می آفریند. زیبایی 

سخت و بادوام

انواع مختلفی دارد و به خاطر 
زیبایی بافت و رگه های آن 
آثار  اجرای  و  خلق  برای 
است.  بی نظیر  معماری 
و  در  نرده،  پارکت،  اثاثیه، 

پنجره و روکش
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حمل و نقل و نگه داری چوب
در صورتی که حمل و نقل و نگه داری چوب به دقت انجام شود ضایعات به حداقل خواهد رسید. مصالح چوبی 
باید در محلي تمیز و سرپوشیده، جدا از هم و دور از خاك، مواد مضر، رطوبت، یخ و برف نگه داری شوند. انبار 
مصالح چوبی باید از مواد آتش زا دور بوده و برای اعالم اطفای حریق تدابیر الزم در آن اندیشیده شود. در 
صورتی که چوب ها به صورت خام انبار شده باشند باید با تهویۀ مناسب و استفاده از سم پاشی ضد حشرات و 

ضد حیوانات موذی از حمله ور شدن موجودات و حشرات به آنها جلوگیری کرد. 

عمل آوری چوب
چوب ها را می توان با مواد شیمیایی مانند رنگ، ترکیب الك و الکل، کیلر و پلی استر اشباع کرد یا با سوزاندن 
سطح آن، و قیراندود کردن، آن را در برابر آفات، حشرات، تغییرات آب و هوایی، اسیدها و قارچ ها محافظت کرد. 

حفاظت از چوب در برابر آتش
از مهم ترین راه های حفاظت از چوب در برابر آتش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 اندود کردن توسط پوشش های گچی، استفاده از آب شیشه، استفاده از رنگ های ضد اشتعال و ضدآتش.
 از آنجایی که میزان رطوبت چوب بر حجم و فرم و همچنین مقاومت مکانیکی آن اثر گذاشته و خطر حملۀ 

آفات و حشرات را افزایش می دهد باید عالوه بر توجه به مقدار رطوبت آن، به محل کاربردش نیز توجه کرد.

میزان رطوبتانواع چوب از نظر میزان رطوبتردیف

تا 200% وزن چوبچوب تر یا خیس1

حدود 30% وزن چوبچوب نم دار2

18% تا 14%چوب خشک3

4%چوب خشک مطلق4

از چوب خشک برای برخی کارها در قسمت های داخلی یا بیرونی ساختمان استفاده می شود. چوب خشک 
بیشترین میزان مصرف در ساختمان را دارا می باشد.

نام چند تزیین یا محصول چوبي بومي مورد استفاده در منطقۀ خود را پیدا کنید؟ فعالیت

تحقیق کنید در کدام منطقه ایران از چوب در معماري بیشتر استفاده مي شود؟ دالیل آن را نیز بیان 
کنید.

فعالیت



70

رنگ

پوشش دیوارها و عناصر با رنگ، عالوه بر ایجاد یک فام رنگی، دوام و زیبایی آنها را افزایش می دهد. رنگ ها 
2 رنگ های بدون حاّلل  ١ رنگ های حاّللی  از نظر ساختار شیمیایي به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: 
انواع سطوح )گلی، آهکی، گچی،  از رنگ می توان  با استفاده  ٤ رنگ های پودری.  پایه آب  با  ٣     رنگ های 

سیمانی و...( را به شرط آماده سازی و زیرسازي رنگ آمیزی کرد. 

توجه به موارد زیر موقع رنگ آمیزی ضروری1 است: 

ویژگی رنگ ها باید مطابق استاندارد ملی ایران باشد .١

رنگ های تزیینی مورد استفاده در ساختمان باید بر پایه آب باشد.2

دو الیه از رنگ باید سطح را کاماًل بپوشاند.٣

قبل از رنگ آمیزی تمام عیوب سطح برطرف شود.٤

لوازم چوبی معموالً در کارگاه ها پس از نصب پوشش داده می شوند، باید الك های چوبی مصرفی در ساختمان 5
بر پایه آب باشند. 

 مشخصات رنگ برای استخرهای شنا و سایر سطوح بتنی باید مطابق استاندارد ملی ایران2 باشد.6

 رنگ های ساختمانی باید قابلیت کاربرد با قلم مو، غلتک و پاشش را داشته باشند.٧

قلم مو یا غلتک مورد استفاده باید متناسب با سطح رنگ آمیزی باشد.٨

هنگام رنگ آمیزی دمای محیط حداقل C°5 و رطوبت نسبی نباید بیش از 80% باشد٩

از رنگ آمیزی روی سطوح یخ زده، زیرباران و در زیر آفتاب شدید باید خودداری شود.١0

1ـ  برای اطالعات بیشتر به مبحث 5 مقررات ملی ساختمان قسمت رنگ و پوشش ساختمانی مراجعه کنید.
2ـ  شماره 307

شکل ٣2 ـ نمونه هایی از استفاده از رنگ در معماری داخلی
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رنگ های ساختمانی رایج

رنگ پالستیک١

برای پوشش سقف مناسب است.

 قابل استفاده روی فلزات نیست. 

قابل شستشو نیست.

رنگ های 2
روغنی

مات
به علت مات بودن نور را کامل منعکس نکرده و عیوب گچ کاری را تا حدودی 
و  نیست  شستشو  قابل  درصد  صد  براق  روغنی  رنگ  مانند  نمی دهد.  نشان 

پوشش کمتری نسبت به آن داشته و بوی آن نیز بیشتر است.

نیمه 
ویژگی های آن حد متوسط دو نوع رنگ براق و مات است.مات

براق
مقاومت باال، ماندگاری، پوشش باالی سطوح از ویژگی های این نوع رنگ است. 
به دلیل براق بودن نور را منعکس کرده، روشنایی فضا را زیاد می کند. اما موج 

و ایرادهای گچ کاری را مشخص می کند، این نوع رنگ قابل شستشو است.

رنگ مولتی ٣
كالر

بافت این رنگ مات و کم جال بوده به همین دلیل موج های گچ کاری را پنهان می کند. 
ذرات معلق هوا و دودها را به خود جذب نمی کنند. به راحتی قابل ترمیم است. سریع 

خشک می شود، بدون بو بوده و ضخامت کمی دارد.

رنگ اكرلیک٤

به دلیل غلظت باال برای ایجاد بافت مناسب اند، به سرعت خشک می شوند، براق
روی تمام سطوح قابل هستند. این رنگ ها دارای پایه آب هستند به همین 
فاقد  دارند،  خوبی  خیلی  پوشش  دارند.  ارجحیت  روغنی  رنگ های  به  دلیل 
حالل های مضرهستند، بدون بو هستند، قابل شستشو هستند، در رنگ بندی 

محدودیت دارند و برای رنگ آمیزی درب ها و چهارچوب ها مناسب نیستند.

نیمه 
مات

مات

شکل ٣٣ـ رنگ در فضاهای داخلی
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انواع رنگ و اثرات رواني آنها

رنگ سردرنگ گرم

 نظیر زرد، نارنجي و قرمز که به دلیل شباهت با عناصري 
چون نور آفتاب، آتش، گرما و خون هیجان زا هستند.

 رنگ هاي گرم در فضا باعث کوچک به نظر رسیدن فضا 
مي شوند.

 استفاده از این نوع رنگ در اتاق هایي که در سمت شرق 
رنگ  زیرا  است.  مناسب  شده اند  واقع  ساختمان  شمال  یا 
مي شود  موجب  و  یکدیگر هستند  مکمل  نور سرد  و  گرم 

اتاق گرم تر و صمیمي تر به نظر آید.

مثل  عناصري  با  مي توان  را  گروه  این  رنگ هاي   
و  سبز  آبي،  رنگ هاي  به  که  آسمان  و  سبزه  آب، 

بنفش هستند مقایسه کرد.
 این رنگ ها فضا را بزرگ تر از اندازۀ واقعي نشان 

مي دهد.
 این رنگ آمیزي براي اتاق هاي سمت جنوب و غرب 
که نور گرم دارند مناسب مي باشد. زیرا این فضاها در 

تمام سال از نور زیاد آفتاب برخوردار هستند.
 رنگ هاي سرد و نور گرم مکمل یکدیگر در فضاهاي 

داخلي هستند.

رنگ هاي خنثي 
رنگ هاي سفید،  خاکستري، قهوه اي و سیاه در گروه رنگ هاي خنثي قرار مي گیرند. 
رنگ هایي مانند بژ و خاکستري مایل به بژ که از ترکیب دو رنگ اصلي به دست مي آیند 

نیز در این گروه قرار دارند.

 این رنگ ها تأثیرات رنگي ندارند، بلکه براي تغییر یا ایجاد تضاد در رنگ هاي دیگر به کار مي روند.

پوشش های سلولزی

نام ها و عناوین تجاری در جامعه شناخته شده اند  با  بیشتر 
اما مواد تشکیل دهنده آن الیاف سلولزی به همراه چسب های 
آن  می شود چسب  مخلوط  آب  با  که  موقعی  است،  پودری 
مهم ترین  می شود.  دیوارها  روی  استفاده  آمادۀ  و  فعال شده 
در  بودن  عایق  از:  عبارتند  سلولزی  پوشش های  ویژگی های 

رنگ گرم                          رنگ سرد    رنگ خنثی
شکل ٣٤
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شیشه ساختمانی

از استفادۀ شیشه در ساختمان این ماده برای ساخت زیورآالت به کار مي رفت. شیشه  ماده ای است  پیش 
بی رنگ، شفاف، نورگذران، سخت و شکننده که عالوه بر کاربرد در ساخت ظروف و زیورآالت در معماری و 
فضاهای داخلی نیز کاربرد فراوانی دارد. شیشه جسمی سخت است که فقط الماس بر آن خش می اندازد و در 

برابر مواد شیمیایی پایدار است. تنها فلوئوریک اسید)HF( باعث خوردگی آن می شود.1 

مهم ترین شیشه هاي مورد استفاده در ساختمان عبارتند از:
شیشه جام، شیشه تنیده )سکوریت یا جام نشکن 
شیشه  ریختگی،  شیشه  مشجر،  شیشه  حرارتی( 
جام مات، شیشه رفلکس انعکاسي، شیشه سیلیسی 
)کوارتزی(، شیشه مسلح، شیشه خم، شیشه های 
الیه دار، لمینت، شیشه ضد گلوله، بلوك شیشه ای، 

شیشه شیری، شیشه های رنگی.

1ـ این تأثیر به دلیل واکنش سیلیسي موجود در شیشه با فلوئوریک اسید )HF( است. در صورتی که فسفات کلسیم در موارد اولیه استفاده 
شود به دلیل مقاومت سیلیکات آلومینیوم در برابر )HF(، شیشه تولیدی مقاومت زیادی در برابر خورندگی این ماده از خود نشان می دهد.

ضخامت شیشه 
)میلی متر(

)؟( داری برای جام بریده نشده 
)میلی متر(

تا 3/8
4/5 تا 8
10 تا 15

بیش از تا 2 میلی متر
2میلی متر

±2
±3
±4

±2
±3
±5

برابر حرارت، برودت و صدا، عدم نیاز به زیرسازی و پوشش کامل ترك ها، نداشتن بو و مواِد فّرار، قابلیت ترمیم، 
مقاومت در برابر ضربه و کاهش بازتاب نور، سرعت اجرا، عدم جذب گرد وغبار و قابلیت نظافت با دستمال 

نمناك و شامپو فرش. 

شکل ٣5

شکل ٣6
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تولید شیشه
در ابتدا سنگ های سیلیسی ریز شده را در کوره حرارت می دهند وبا افزودن گدازآور و کمی شیشه خرده 
باعث سرعت بخشیدن به کار می شوند. براساس ویژگی های مورد نظر شیشه تولیدی کنترل عناصر آن اهمیت 

زیادی دارد. با توجه به نوع شیشه، شکل دهی و نحوۀ تولید آنها با یکدیگر متفاوت است.

انواع شیشه

شیشه جام: با بررسی آثار معماری ایران می توان نتیجه گرفت که اولین کاربرد شیشه در ساختمان برای 
پوشاندن نورگیرهاي سقفي بوده و چون آن را به شکل جام وارونه می ساختند از اصطالح شیشه جام استفاده 
می شده که بعدها در نام گذاری شیشه ها ی تولیدی که مسطح بودند نیز استفاده شد. این شیشه دارای سطحی 

صاف است و با عبور خمیر شیشه از بین دو غلتک یا با عبور از روی قلع مذاب تولید می شود.
شیشه تنیده یا سکوریت ایمني: اگر شیشه تولید شده را تا C°700 سرخ کرده و سپس دو طرف شیشه را با هوا 

سرد کنند دو روی شیشه منقبض شده و این انقباض باعث افزایش مقاومت شیشه در برابر فشار و ضربه می شود.
شش  الیۀ  چهار  از  شیشه  این  گلوله:  ضد  شیشه 
میلی متری شیشه و 2 الیه  تلق ضخیم تشکیل شده است. 
غلتک های  از  مشجر  شیشه  تهیۀ  برای  مشجر:  شیشه 
برجسته و نقش دار در مرحلۀ شکل دهی به شیشه استفاده 

می کنند. 
و  ساده  انواع  در  شیشه ای  بلوك های  شیشه ای:  بلوک 
طرح دار )تزیینی( ساخته می شوند. این قطعات ضمن عبور 
معموالً  آنها  ابعاد  هستند.  نیز  صوت  و  حرارت  عایق  نور، 
سانتی متر  با ضخامت 10  و   30×30cm یا   20×20cm
است. این بلوك ها را از طریق دمش، مانند بطری سازی به 
شکل توخالی قالب می زنند یا با جوش دادن لبه هاي دو 

قطعه نیم بلوِك توگرد و پرس کردن آنها به یکدیگر ساخته مي شود.
شکل ٣٧ـ شیشه ضد گلوله

شکل ٣٨ـ بلوک های شیشه ای
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كاشی یا آجر شیشه ای: نوعی بلوك شیشه ای توپر است که به 
روش پرس کردن خمیر شیشه به شکل ساده یا گلدار به ابعاد 

20×20 یا 12×12/5 به ضخامت cm 7/5 ساخته می شود. 
یک  پختن  و  جام  شیشه  تنیدن  از  رنگی:  مات  شیشه  های 
می شود.  تولید  متنوع  رنگ  های  با  آن  برروی  مات  رنگ  الیه 
نماسازی  در  و  دیوار های جداکننده  برای ساختن  این شیشه ها 

ساختمان استفاده مي شود.
شیشه مسلح: براي جلوگیري از خرد شدن شیشه موقع شکستن، 
داخل آن شبکه اي از سیم  هاي فوالدي قرار مي دهند. این شبکه در 

میان دو الیه خمیر شیشه قرار مي گیرد.
شیشه رنگي: براي رنگي کردن شیشه مي توان به مواد اولیه آن 
مواد شیمیایي اضافه کرد یا اینکه پس از ساخت شیشه آن را در 

شیشه مذاب رنگي فرو برد. 

شیشه لمینت )الیه دار(: براي تهیه  این نوع شیشه، شیشه  هاي جام را با استفاده از چسب  هاي رزیني با 
فشار زیاد به هم مي چسبانند. براي نقش دار کردن این شیشه  ها مي توان در میان دو قطعۀ شیشۀ جام یک 

الیه پالستیک گل دار قرار داد.
تولید  شیري  رنگ  به  شیشه  این  شیري:  شیشه 
مي شود به همین دلیل به مواد اولیه آن اکسید قلع1 یا 

کلسیم فسفات اضافه مي کنند.
سطح  توسط  نور  تاباندن  باز  براي  رفلکس:  شیشه 
فلزي  اکسید  یا  فلز  از  با پوششي  را  شیشه، روي آن  
مانند جیوه که خاصیت انعکاس نور دارد مي پوشانند.

Sno2ca3)po4(2 ـ1

شکل ٣٩

شکل ٤١

شکل ٤0
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حمل و نقل و نگه داری: بارگیری، حمل و باراندازی انواع شیشه باید با دّقت صورت گیرد. جام  های شیشه 
باید  جام  دو  هر  بین  شوند.  داده  قرار  مقاوم  چوبی  جعبه  های  در  و  شده  بسته بندی  محکم  پوشال  با  باید 
کاغذ هایی قرار داده شود تا از تماس شیشه  ها با هم جلوگیری شود. روی جعبه شیشه باید مشخصات شیشه 

شامل کارخانه سازنده، ضخامت، ابعاد، تعداد و سایر ویژگی  های آن نوشته شود.

فلزات

خاستگاه اولیه استفاده از فلزات سرزمین  های خاورمیانه 
بوده است. انسان ابتدا از فلز برای ساخت وسایل شکار 
و  تزیینی  اشیای  ساخت  کرد.  استفاده  دفاعی  ابزار  و 
مجسمه  ها نیز از دیگر کاربرد های فلز بود که انسان  ها 

قبل از استفادۀ آن در ساختمان با آن آشنا شدند. 

تحقیق کنید استفاده از شیشه به عنوان یک مادۀ ساختماني یا تزییني در معماري ایران از چه زماني 
آغاز شده است؟

فعالیت

فلزات به دو گروه فلزات آهنی و غیر آهنی تقسیم می شوند. 

فلزات آهنی
در  این دسته آهن و آلیاژ های آنها قرار دارند.

آهن: آهن خالص به ندرت و فقط در موارد خاص کاربرد 
دارد و بیشتر به صورت فوالد و چدن )آلیاژ های آهن( 
مصرف می شود. استفاده از آهن در ساختمان های اروپا 
در ابتدا برای ساخت شیروانی متداول شد، زیرا بام  های 
طعمۀ حریق می شدند. پس  دائماً  چوبی ساختمان  ها 

شکل ٤٣ ـ كریستال پاالس

شکل ٤2
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از آن با روش  های صنعتی چدن تهیه شد و برای ساخت 
پاالس  کریستال  شد.  گرفته  به کار  ساختمانی  ستون  های 
و برج ایفل از نمونه  های بارز استفادۀ فراوان از  این فلز در 

ساختمان محسوب می شود.

فوالد: فوالد ها آلیاژ های آهن و کربن هستند.1 مقدار کربن در فوالد کمتر از 2 درصد است.2 عالوه بر آهن 
و کربن عناصر آلیاژی دیگری در فوالد وجود دارند که بر خاصیت فوالد اثرگذار است و با کنترل  این عناصر 
نزن  تولید فوالد ساختمانی زنگ  برای  به عنوان مثال  تولید کرد.  با ویژگی  های مختلف  می توان فوالد هایی 

حداقل 12% وزنی فوالد به آن کروم اضافه می کنند. 
گاهی پس از تولید ورق  های فوالدی با  ایجاد پوشش دیگری روی آن می توان به محصوالت دیگری با خاصیت 
مقاومت در برابر زنگ زدن دست یافت. مثاًل برای تولید حلبی، ورق  های فوالدی نازك را با قلع پوشش می دهند 

یا آهن سفید را با پوشاندن ورق فوالدی نازك با روی تولید مي کنند.
 

تأثیري كه بر خاصیت فوالد به جاي مي گذارد.عنصر آلیاژي

تردي، تاب کششيکربن و سیلیسیم

سختيمنگنز و سیلیسیم

رواني و تاب ضربه ايگوگرد

شکنندگيفسفر

پیشگیري از زنگ زدگيکروم و مس

1ـ متناسب با مقدار آهن و کربن، عناصر دیگری مانند منگنز، سیلیسیم، گوگرد، فسفر، کروم و مس در فوالد وجود دارد.
2ـ معموالًً مقدار کربن در فوالد ها کمتر از 1% است.

شکل ٤٤ ـ برج ایفل



78

فلزات غیرآهنی
به جز آهن، چدن و فوالد، همۀ فلزات دیگر در گروه فلزات غیرآهنی قرار دارند.1 مهم ترین فلزات  این گروه 
در  آلیاژ  از  بخشی  به صورت  یا  مستقیم  به صورت  که  تیتانیوم هستند  و  قلع  روی،  آلومینیوم، مس، سرب، 

ساختمان استفاده می شوند.
آلومینیوم:  این فلز پس از آهن پر مصرف ترین فلز دنیا است. مهم ترین خواص آلومینیوم عبارتند از:

١ وزن مخصوص کم، 

2 مقاومت در برابر اکسید شدن و خوردگی، 

٣ قابلیت ریخته گری. 

آلیاژ آلومینیومی   یا مواد دیگر2 مخلوط کرده و  با فلزات  به منظور اصالح و بهبود خواص آلومینیوم آن را 
می سازند، که از نظر خواص ریخته گری و مقاومت در برابر پدیدۀ جوی بسیار پایدار هستند و زنگ نمی زنند. 

از آلومینیوم برای ساخت در و پنجره در ساختمان  ها استفاده می شود.

سرب:  این فلز دارای وزن مخصوص و باالیی است. از آن برای آب بندی محل اتّصال لوله  های چدنی و پوشش 
برای  ورق  های سربی  از  استودیو های صدابرداری  در  می شود.  استفاده  رادیولوژی3  اتاق  های  و کف  دیوار  ها 

پیشگیری از انتقال صدای بیرون به داخل استفاده می شود. 
روی: برای جلوگیری از زنگ زدن قطعات فوالدی از فلز روی استفاده می شود. فلز روی در خشکی و در دریا 
مقاوم است اما در محیط  های آلوده به اسید های گوگردی سطح آن خورده می شود. روکش  های گچی نیز در 
محیط مرطوب باعث خوردگی  این فلز می شود. از  ترکیب دو فلز روی و مس آلیاژ برنز و از ترکیب مس و روی 

و قلع آلیاژ دیگری به نام برنج ساخته می شود. 
مس: مس قدیمی ترین و   هادي ترین فلز صنعتی )پس از نقره( است. امروزه در ساخت سیم و کابل کاربرد 

زیادي دارد4 از آلیاژ های مس می توان به برنز5 )مس و قلع(، آلومینیوم برنز )مس، آلومینیوم( اشاره کرد.

1ـ آلومینیوم، مس، نیکل، روی، سرب، قلع، کروم، تیتانیوم، منیزیم، وانادیم، طال، نقره، پالتین، کبالت و جیوه.
2ـ مس، روی، نیکل و آهن و سیلیسیم
3ـ برای جلوگیری از عبور اشعۀ ایکس

4ـ از دیگر مصارف آن می توان به ساخت لوازم خانگی، وسایل صوتی، کشتی سازی، مجسمه سازی و صنایع دستی اشاره کرد.
5 ـ مفرغ

شکل ٤5ـ استفاده از فلز و تزیینات فلزی در ساخت درها
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قطعات  پوشش  برای  قلع  از  قلع: 
فوالدی و تهیه آلیاژ استفاده می شود. 
اتصال برخی قطعات فلزی با مفتول 

قلع و هویه انجام می شود.
مقاومت  با  است،  فلزی  تیتانیوم: 
مکانیکی خوب که در برابر اکسیداسیون 
و خوردگی نیز بسیار مقاوم است. آب 
دریا و نمک  ها اثر سویی بر آن ندارد، 
اما شکل پذیری خوبی ندارد و ورق آن 

میل به جمع  شدن دارد.

عایق  ها 

برای فراهم کردن آسایش در ساختمان توجه به انتخاب مکان قرارگیری و اجرای 
سه نوع عایق رطوبتی، حرارتی و صوتی الزامی است.

انواع عایق  ها:
از  جلوگیری  برای  که  هستند  مصالحی  و  مواد  رطوبتی:  عایق  های   ١

نفوذ آب و رطوبت در ساختمان استفاده می شوند. از خاك رس، فلزات و 
آلیاژ های آنها، شیشه ، چوب، مالت  های ویژه 1،فراورده  های پنبه کوهی و 
سیمان، کاشی  های سفالی و سیمانی، مواد قیری، مواد پالستیکی و غیره 

به عنوان عایق رطوبتي استفاده مي شود. 

1ـ ماسه، چسب  های پلیمری، بتن آب بندی وسیکا

شکل ٤6

شکل ٤٧

شکل ٤٨
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2  عایق  های حرارتی: مواد و مصالحی هستند که برای 

کاهش انتقال حرارت به کار می روند. میزان عایق بودن 
این مواد یا مصالح بستگی به ترکیب شیمیایی یا ساختار 

فیزیکی آنها دارد.
مهم ترین عایق  های حرارتی عباتند از: 

عایق  های پشم معدنی ممکن است سبب  ایجاد حساسیت پوستی و خارش شود. توصیه می شود کاربران  این 
مواد از دستکش استفاده کنند. 

توجه

آن پشم معدنی: انواع  می شود.  ساخته  مذاب  شیشه  یا  سرباره  سنگ،  از  و  دارد  پشم گونه  ظاهری 
عبارتند از: پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره. 

فرآورد های پالستیکی هستند که به دلیل وجود حفره  های کوچک در آنها جرم مخصوص پالستیک  های سلولی: 
کمی دارند. انواع آن عبارتند از پلی استایرن منبسط شده، اسفنج پلی استایرن بیرون رانده 
شده )اکسترود شده(، اسفنج پلی یورتان، اسفنج االستومری خم شده، اسفنج پلی اتیلن و 

پلی وینیل کلراید منبسط.

مادۀ دانه ای که از کانی  های رسی منبسط بر اثر حرارت ساخته شده است. رس منبسط:

از سنگ طبیعی آتشفشانی منبسط شده بر اثر حرارت ساخته پرلیت منبسط: مادۀ دانه ای که معموالًً 
شده است. 

به دست ور میکولیت ورقه ای: حرارت  اثر  در  میکا  طبیعی  کانی  کردن  ورقه ای  و  انبساط  از  که  عایقی  مادۀ 
می آید.

کندسوز عایق سلولزی:  و  با چسباننده  ها  کاغذ  خام  مواد  یا  کاغذ  از چوب،  ساخته شده  الیافی  عایق 
کننده  ها.

الیاف غیرآلی غیرفلزی ساخته شده از اکسید های فلزی یا رسی.الیاف سرامیکی:

بتن حاوی شمار زیادی سلول  های کوچک هوا یا گاز.بتن سلولی:

سنگدانه سرباره 
اسفنجی:

سرباره کوره آهن گدازی که برای تولید سنگدانه سبک فرآوری می شود.

بتن عایق حرارتی با سرباره اسفنجی به عنوان سنگدانهبتن سرباره اسفنجی:

شکل ٤٩
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هنگام عایق کاری باید به پدیدۀ میعان و تعرق جداره  ها توجه کرد. اختالف دمای میان هوای گرم و مرطوب 
با هوای سرد باعث  ایجاد تعرق و پوسیدگی مواد عایق بندی می شود. با نصب الیۀ بخاربند میان هوای گرم و 

سرد می توان مانع  این پدیده شد.
ضخامت عایق كاری: ضخامت عایق کاری متناسب با اقلیم و دمای محیط خارج ساختمان و مصرف سالیانۀ 

انرژی ساختمان و محل قرارگیری عایق )سقف، دیوار، کف( انتخاب می شود.
هستند  مصالحی  و  مواد  صوتی:  عایق  های   ٣

استفاده  ساختمان  در  صوت  انتقال  کنترل  برای  که 
می شوند. با استفاده از مصالح ساختمانی و عایق  های 
صوتی مناسب و روش  هاي اجرای درست می توان به 
ساختمان  در  مزاحم  صدا های  با  مقابله  مشکل  حل 
کمک کرد. برای انتخاب مصالح به منظور کنترل صدا 
باید به دو جنبۀ جذب و انتقال صدا در آنها توجه کرد.

هدف  با  ساختمان  در  استفاده  مورد  مصالح  انواع 
عایق بندی صوتی:

 مصالح جذب كنندۀ صدا:
صوت  انتقال  کاهش  باعث  صدا  جذب  با  مصالح  این 
از فضایی به فضای دیگر و جلوگیری از انعکاس صدا 
مصالح  کلی  دستۀ  سه  شامل  مصالح  می شوند.  این 

متخلخل1، پانل  ها2 و کاوکی3 هستند. 
مصالح صدا بند: 

این مصالح دارای وزن مخصوص باال بوده و به همین 
دلیل باعث کاهش ارتعاشات می شوند. مصالح صدابند 

به دو دسته تقسیم می شوند: 
فرج ساخته  و  بدون خلل  و  باال  با چگالی سطحی  از مصالحی  مصالح صدابند در مقابل صدای هوابرد:   ١

می شوند. این نوع مصالح به عنوان عایق در مقابل صدا های هوابرد مناسب هستند. 
در  زیرین  طبقات  ساکنین  برای  پا،  ضربات  کوبه ای  صدای  كوبه ای:  صدای  مقابل  در  صدابند  مصالح   2

ساختمان ها آزار دهنده است. انتقال صدای کوبه ای در اجسامی که دارای سختی و مقاومت بیشتری هستند، 
از اهمیت باالتری برخوردار است. )مانند ساختمان های ساخته شده از تیرآهن یا بتن مسلح(. مؤثرترین راه  حل 
برای کنترل انتشار صدا های کوبه ای پوشانیدن کف با مواد الیافی مانند موکت، اجرای سقف کاذب با استفاده 

از یک الیۀ جاذب صدا و اجرای کف شناور4 است.

1ـ پشم شیشه، پشم سنگ و ورمیکولیت
2ـ تخته  های چوبی، گچی، ورق  های فشرده

3ـ اشکال و احجام هندسی مانند کوزه و خمره
4ـ کف  هایی که از طریق به کارگیری مصالحی مانند الستیک یا ماسه از سقف جدا می شوند و به این ترتیب صدا های کوبه ای در آنها مستهلک 

می شود و به الیه زیرین انتقال نمی یابد.

شکل 50
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پالستیک  ها

پالستیک واژه ای یونانی1 و به معنای شکل پذیر است. 
اساس آن بر شیمی کربن استوار است. پالستیک  ها از 

پلیمر کردن2 ترکیبات کربن به دست می آیند.
همه پالستیک  ها پلیمرند و به همین علت نام بسیاری 

از آنها با پیشوند »پلی3« آغاز می شود.
و  سلولز(  و  )نشاسته  طبیعی  صورت  دو  به  پلیمر ها 
مصنوعی که از  ترکیبات نفت مشتق می شوند به دست 

می آیند.

انواع پالستیک
پالستیک  ها از نظر رفتار در برابر گرما به دو دسته تقسیم می شوند:4

١ ترموپالستیک  ها )گرمانرم(5:  این پالستیک  ها در اثر گرما نرم و در اثر سرما سفت می شوند.  این ویژگی 

نرمي  این  باعث  آنها ساخت. گرما  از  را  زیادی  بتوان وسایل  قالب گیری آسان  به دلیل  تا  سبب شده است 
پالستیک  ها مي شود، اما هنگاهي که سرد باشند به اندازه کافي محکم و مقاوم هستند.

2 ترموست  ها )گرما سخت(6:  این پالستیک  ها بر خالف ترموپالستیک  ها پس از سفت شدن در اثر حرارت 

به دلیل  از دست نمی دهند.  ترموپالستیک  ها  را  برابر گرما سختی خود  به عبارتی در  نرم می شوند،  مجدد 
شکنندگی شان کمتر برای ساخت اشیاء به کار می روند و غالباً  برای خودگیری رزین  های )صمغ( مورد استفاده 

در چسب  ها، روغن  های جال و رنگ  ها کاربرد دارند.
االستومر ها نوع دیگری از پالستیک  های نرم و کشسان هستند که در صورت کشیدن یا بارگذاری، تغییر شکل 

می دهند و پس از حذف نیرو مجدداً به شکل اولیه بر می گردند.

خواص پالستیک  ها
مهم ترین ویژگی  های پالستیک  ها که باعث افزایش استفاده از آنها در ساختمان سازی شد ه است، مي توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 استحکام باالیی دارند.

 سبک وزن هستند.
 عایق الکتریکی مناسبی هستند.

 در برابر نورخورشید پایدار بوده و تغییر رنگ نمی دهند.
Plastikos ـ 1  

2  ـ ایجاد مولکول  های بسیار درشت با اتصال مولکول  های ترکیبات ساده کربنی را پلیمر کردن می گویند.
poly ـ 3

4  ـ پالستیک  ها را بر مبنای مکانیک تغییر شکل به 4 دستۀ ترموپالستیک  ها، ترموست  ها، االستومر ها و االستومر هاي ترموپالستیک تقسیم 
می کنند.

 Thermoplastic ـ 5
 Thermosetting ـ6

شکل 52
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 عایق گرما و صوت هستند.
 میزان جذب آب و رطوبت آنها کم است.

 در برابر حاّلل  های آلی و مواد شیمیایی پایدارند.
 به دلیل اثر نکردن فلزات در آنها براي قالب گیری فلزات از آنها استفاده می شود.

 در برابر سرما و گرما و سایش مقاوم هستند.
 در صورتی که به صورت بی رنگ تهیه شوند، نور از آنها عبور می کند.

مصارف پالستیک در ساختمان
از:  عبارتند  آنها  مهم ترین  که  دارد  زیادی  مصارف  ساختمان  مختلف  قسمت  های  در  پالستیکی  مواد  امروزه 
کف پوش  ها و پله  ها، دیوارپوش  ها و سقف پوش  ها، دروپنجره، ورقه های موجدار مسلح، پوشش دیوار های خارجی 
و بام با اتصاالت مربوط، نورگیر، عایق حرارتی، جاذب  های صوت، لوله  های فاضالب، لوله  های آب، لوله  های برق، 

کلید، پریز، مصالح درزبندی و ....

كف پوش  های پالستیکی
موزائیک پالستیکی:  این کف پوش  مانند موزاییک است، با  این تفاوت که به جای خمیر سیمان از خمیر 

رزین اپوکسی برای چسباندن خرده سنگ  ها استفاده می شود.
روكش پالستیکی: رزین مایع به همراه رنگینه و مادۀ سخت کننده مخلوط شده و به ضخامت 6 تا 12 
میلی متر روی سطح بتنی، چوبی یا موزائیک ریخته می شود.  این مواد ممکن است ماله کشی شده و صاف 

شوند یا به صورت چین دار ر ها شوند.
كاشی وینیلی:  این پوشش به شکل مربع یا مستطیل1 تولید می شود و از یک الیه وینیل که به آستری قابل 
انعطاف چسبیده ، تشکیل شده است. مقاومت  این کاشی  ها در برابر چربی  ها، روغن  ها، بسیاری از اسید ها و 
باز ها و مشتقات نفتی بسیار باالست. در صورتی که در حین ساخت مواد فلزی به این کاشی  ها افزوده شود 

می توان  کاشی   هادی الکتریسیته که ضدجرقه است تولید کرد.

1ـ به ابعاد 15 تا 25 سانتی متر یا به صورت نوار هایی به ابعاد 25cm×90 یا توپ  هایی به عرض 50cm تا 150 و به ضخامت 2 تا 3 میلی متر 
ساخته می شود.

شکل 5٣
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كف پوش وینیلی فوم دار:  این نوع کف پوش الستیکی به 
صورت رول1 تولید می شود، نرم و قابل انعطاف هستند. 

كف پوش  های الستیکی:  این کف پوش  ها به صورت کاشی  هایی مربع یا مستطیل2 شکل بوده، معموالًً  از الستیک 
مصنوعی که خطر اکسیده شدن آن کمتر از الستیک طبیعی است ساخته می شود. 

نکات مهم ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی پالستیک  ها
هنگام کار با پلیمر های مایع به دستورالعمل نحوه کار به آنها دقت کنید و در صورت ضرورت استفاده از 

دستکش و ماسک  های تنفسی به توصیه  ها عمل نمایید. 
از آنجایی که برخی از پلیمر ها بر اثر حرارت باال یا آتش سوزی تجزیه شده و گاز های سمی  از خود 
متصاعد می کنند، باید موقع استفاده از آنها  به رفتارشان در برابر آتش توجه کرد و استفاده از آنها با 
رعایت کامل ضوابط ایمني صورت گیرد. مثاًل در صورتي که در راه  های خروجی یا فضا هاي تجمعی 

استفاده شوند نیاز به پوشش  های محافظت کننده دارند.
 در صورتی که مواد پالستیکی به نور، رطوبت یا حرارت حساس باشد، در هنگام بسته بندي و حمل، 

باید از ورقه  هاي پالستیکي مات یا ظرف  هاي مات و یا بسته بندي کامل استفاده شود.

1ـ  این کف پوش  ها به صورت توپ  هایی به عرض 130 تا 180 سانتی متر و ضخامت حدود 4 میلی متر تولید می شود.
2ـ پوشش  های الستیکی به ابعاد 15 تا 90 سانتی متر و ضخامت 2 تا 4 میلی متر ساخته می شود.

شکل 5٤
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حمل و نقل و نگه داری
 مواد پالستیکی باید در انبار های تمیز و سرپوشیده نگه داری شوند و از آلودگی آنها با خاك، مواد مضر، 

آب، یخ و برف جلوگیری شود.
 انبار های بسته باید همواره تهویه شده و از تجمع گاز های قابل اشتعال در آنها جلوگیری شود.

 انبار های مواد پالستیکی باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال بوده و برای اعالم و اطفای حریق احتمالی 
تدابیر الزم در آن اندیشیده شود.

 درجه حرارت محیط انبار باید مطابق دستورالعمل کارخانۀ تولید کننده آن باشد.
 موقع کنترل و بازرسی انبار از چراغ شعله ای و مشعل استفاده نشود.

 برای جلوگیری از هجوم موجودات زنده به مواد پالستیکی به صورت مستمر سم پاشی انجام شود.
 نحوۀ انبار مواد و مصالح طوری باشد که مانع از وارد شدن نیروی بیش از حد به آنها شود.

دیوار پوش  های پالستیکی
است  ممکن  دیوارپوش  ها  این  دیواري:   كاشي  هاي 
به صورت کاشی  های دیواری مربع یا مستطیل شکل1 

تولید شوند.

پنل  های دیواری پالستیکی2:  این قطعات همراه با قطعات اتصال مربوطه در طرح  ها و رنگ  های گوناگون 
ساخته می شوند. 

ورقه  های نازک٣ وینیلي: همانند کاغذ دیواری تولید 
و بر روی دیوار ها نصب می شوند. 

پنل  ها و تایل  های آكوستیکی سقف:  این قطعات 
پالستیکی در سقف کاذب به کار می رود. 

شیشه  تار  با  پالستیکی  تایل  های  و  پنل  ها  از  برخی 
با طرح چوب، سنگ و  از پنل  هایی  تقویت می شوند. 

1ـ به ابعاد 100 تا 250 میلی متر.
wall panels ـ2
Film ـ3

شکل 5٧
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آجر برای مصرف در داخل ساختمان یا نمای خارجی ساختمان استفاده می شود.

معرفي مهم ترین وسایل،  ابزار و تجهیزات رشته 

برای  داخلي  معماري  رشته  در  مختلفي  تجهیزات  و  ابزار  وسایل  رشته،  نیاز  مورد  مهارت  هاي  به  توجه  با 
مهارت  هاي ترسیمي و اجرایي در طول دوره آموزش داده مي شود. آشنایي با کلیت این وسایل و تجهیزات 
مي تواند به شما در استفادۀ مناسب تر و انتخاب دقیق تر آنها کمک کند. در این قسمت تعدادي از پرکاربردترین 

ابزار و تجهیزات به صورت اجمالي معرفي شده اند.
متر: وسیله است که به منظور اندازه گیري فضا و پیاده کردن ابعاد کار مورد استفاده قرار مي گیرد. متر ها 
معموالًً در انواع پارچه اي و فلزي تولید مي شوند. امروزه شاهد استفادۀ فراگیرتر از متر هاي لیزري در مشاغل 

حرفه اي هستیم که به دلیل راحتي کاربرد و دقت در اندازه گیري در حال جایگزیني متر هاي سنتي است. 

همانطور که مي دانید تجزیۀ محصوالت و مواد پالستیکي در طبیعت نیاز به زمان بسیار طوالني دارد، 
به نظر شما صنعت ساختمان به عنوان یکي از مصرف کنندگان محصوالت پالستیکي چگونه مي تواند به 

بازیافت راحت تر این محصوالت کمک کند؟

فعالیت

تیرهای اصلی
قطعات كناریقطعات سقفتیرهای فرعی

آویزهای سقف

شکل 5٨
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خط كش فلزي: کاربرد خط کش فلزي دامنۀ وسیعي 
دارد. گاهي در قسمت  هایي استفاده مي شود که امکان 
یا  ندارد  رایج وجود  با متر هاي  اندازه گیري دقیق آن 
به عنوان ابزاري براي کنترل حرکت تیغه  هاي وسایل 
اندازه  هاي  با  فلزي  خط کش  مي رود.  به کار  برش 
میلي متر و سانتي متر و به ابعاد مختلف از 10 تا 50 

سانتي متر در بازار موجود هستند.
زاویه سنج: براي اندازه گیري کنج  ها و زوایاي غیر قائمه مورد استفاده قرار مي گیرد، براي این منظور مي توان 

از انواع زاویه سنج دستي یا دیجیتال استفاده کرد. 

ابزار و تجهیزات ترسیم

 A4 تخته شاسي: تخته شاسي به منظور راحتي کار هاي ترسیمي  مورد استفاده قرار مي گیرد. معموالًً در ابعاد
و A3 بوده وجنس تختۀ آن از انواع چوبي، پالستیکي و ... مي باشد که با توجه به نیاز ها و راحتي کاربرد تهیه 

و استفاده مي شود. گیرۀ فلزي تخته شاسي براي نگهداري کاغذ ها روي آن تعبیه شده است. 

شکل 60
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انواع كاغذ )پوستي یا معمولی سفید(: براي ترسیم و 
پوستي  یا  و  معمولي  انواع  در  کاغذ  از  اطالعات،  درج  یا 
استفاده مي شود. ابعاد کاغذ مورد استفاده باید متناسب با 
ابعاد  ترسیم و همچنین میز  ترسیم یا تخته شاسي باشد.

قلم )انواع مداد ،  قلم، ماژیک و سایر وسایل ترسیمي(: ابزار ترسیمي  مورد استفاده با توجه به نوع کار و 
کیفیت مورد نظر متفاوت است. مثالً  براي ترسیم کروکي، انواع مداد یا براي ارائۀ نهایی کار از ماژیک یا آبرنگ 

و .... استفاده مي شود. در تصاویر زیر نمونه  هایي از این وسایل ارائه شده است.

انواع شابلنگونیا با قابلیت پیستوله و نقاله تخته رسم

شکل 6٣
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پودمان سوم: مصالح، ابزار و تجهیزات

استانبولي: از این وسیله براي حمل مالت در کار هاي اجرایي و 
همچنین تهیه و آماده کردن بعضي از مالت  ها استفاده مي شود. 
استانبولي یک ظرف فلزي به شکل مخروط ناقص است که در 
اندازه  هاي مختلف تولید مي شود. استانبولي با ارتفاع 15 سانتي متر، 
قطر قاعده 25 سانتي متر و قطر د هانه 50 سانتي از اندازه  هاي 

پرکاربرد است. 

فرغون: وسیله اي براي جا به جایي مصالح ساختماني، بتن، 
مالت و ... است که یکي از پرکاربردترین وسایل حمل بار به 
شمار مي رود. در کارگاه  ها با آن مي توان مقدار قابل توجهي از 
مصالح را حمل و جابه جا نمود. داراي دو دستگیره در انتهاي 
جام و یک چرخ الستیکي تیوب دار در جلو بوده و توسط یک 
نفر قابل حمل مي باشد. جام فرغون که مصالح داخل آن قرار 

مي گیرد داراي عمق 10 الي 25 سانتي متر مي باشد. 

اَلَک: ابزاري مهم در ساخت انواع مالت به شمار مي رود. براي 
ساخت مالت مناسب باید سنگ دانه  هاي مورد استفاده در ساخت 
سیمي ساخته  توري  از  الک  شودکف  داده  عبور  الک  از  مالت 
مي شود و جنس بدنۀ آن چوبي یا فلزي است. الک  ها را بر حسب 
نام گذاري  مختلفي  نام  هاي  با  توري  سوراخ  ریزي  و  درشتي 
کرده اند، مانند الک چشم بلبلي، الک دانه بادامي و الک چشم 

گاوي. الک  ها در دو نوع پایي )پایه دار( و دستي نیز تقسیم بندي مي شوند. 

ابزار و تجهیزات عملیات اجرایي 

بیل: طول دستۀ آن حدود 100 تا 1400 سانتي متر و جام آن در اندازه های 
ساخته  سانتي متر   20×15 و   20×30 و   25×35 بزرگ  و  متوسط  کوچک، 
مي شود. دستۀ بیل باید یک الي دو سانتي متر خمیده باشد تا در کار راحت تر 
استفاده شود. بیل  ها در دو نوع کشاورزي و صنعتي تولید می شوند. حتي االمکان 
باید در کار هاي ساختماني از بیل  هاي صنعتي استفاده کرد و باید دقت کرد تا 
نوك بیل به جاي سخت فلزي و یا سنگ برخورد نکند تا کج و دندانه دار نشود. 
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كمچه: ابزاري است که به منظور پخش کردن و یکنواخت سازي 
سطح مالت و نیز پاشیدن مالت روي سطح کار یا سایر کار هاي 
بنایي به کار مي رود. کمچه از یک صفحه فوالدي به شکل مثلث 
)سه گوش( یا ذوزنقه و یک دسته پالستیکي یا چوبي تشکیل 
است. دستۀ  متصل  به صفحه  میله اي  وسیلۀ  به  که  است  شده 
با  کار کردن  راحتي  براي  و خمیده  در شکل  هاي ساده  کمچه 
آن ساخته مي شود، تا بتوان با آن روي مالت با انعطاف بیشتري 
نوك حدود 10  در قسمت  فلزي کمچه  ابعاد صفحۀ  کرد.  کار 

سانتي متر و طول آن 20 سانتي متر است. نوك صفحه فلزي به شکل  هاي تخت، گرد و تیز ساخته مي شود. 

تراز: ابزاري است که براي کنترل تراز بودن سطوح و نیز تنظیِم ترازِ سطوح عمودي، افقي و شیب دار به کار مي رود. 
تراز ها در دو نوع دستي و دیجیتال مورد استفاده قرار مي گیرد.

ریسماِن كار: جنس آن از نخ پنبه و ابریشم و یا پالستیک )نایلون( به قطر 
حدود 0/5 میلي متر مي باشد. در فرش کف به منظور یکسان نمودن )همباد 

کردن( ردیف  هاي سنگ، سرامیک یا موزاییک به کار مي رود. 

تیشه: تیشۀ بنایي، ابزاري است که براي شکستن آجر یا بریدن موزائیک و تبدیل 
کنده  از  بعضي  همچنین  و  کلوك  نیمه،  قدي،  سه  مانند  کوچک تر  اجزاء  به  آن 

کاري  هاي ساده و ضربه زدن به محل مورد نظر به کار مي رود. 
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ارتفاع  تنظیم  براي  چکش  این  الستیکی:  چکش 
سنگ، سرامیک و موزائیک،  در زمان اجراي فرش کف 

استفاده مي شود. 

شمشه: ابزاري جهت کنترل راستاي کار اجرا شده است. 
با این وسیله مي توان از جهت افقي و از جهت عمودي 
استفاده  مورد  شمشه  هاي  نمود.  کنترل  را  کار  راستاي 
در ساختمان سازي داراي طول حداقل 70 سانتي متر و 
ابعاد مقطع 3×3 سانتي متر و  حداکثر 3 متر و حداقل 
حداکثر 5×5 سانتي متر هستند. شمشه  ها از نظر جنس 
تقسیم بندي  آلومینیومي  و  آهني  چوبي،   دسته  سه  به 
مي شوند. به دلیل استحکام باالي آهن در اجرا بیشتر از 

شمشۀ آهني استفاده مي شود.

قلم مو: قلم مو، ابزاري است که به منظور اجراي رنگ و 
چسب بر روي سطوح مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد. 
و  استفاده  مورد  کار، محل  به شرایط  توجه  با  قلم مو ها 
تنوع  داراي  مي شود،  استعمال  آن  روي  بر  که  موادي 
حیوانات،  موی  از  قلم مو ها  موی  هستند. جنس  زیادي 

پالستیک، اسفنج، پلی استر یا نایلون است. 
تا 15  قلم مو دارای عرض 7/5  نوع  این  قلم موی دیوار:  

سانتی متر است و مو های بسیار کلفتی دارد.
قلم موي تخت مخصوص رنگ آمیزي قاب پنجره و زهوار:  این 
و  درگاه  ها  اطراف  زدن  رنگ  برای  مناسب  مو  قلم  نوع 
پنجره  ها می باشد. بلندی مو های آن معموالً بین 5 تا 10 

سانتی متر و عرض آن 2/5 تا 9 سانتی متر است. 
قلم  نوع  قلم موی زاویه دار مخصوص قاب پنجره: نوك این 

مو به تدریج باریک می شود تا نقاش بتواند گوشه ها را رنگ کند. دستۀ  این نوع قلم مو باریک و طول آن بین 
3/5 تا 7/5 سانتی متر و عرض آن بین 2/5 تا 5 سانتی متر می باشد. 

قلم موی بیضی: این نوع قلم مو نیز مخصوص قاب پنجره و زهوار ها می باشد. قطر آن معموالًً بین 1 تا 5 سانتی متر 
است.
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انواع قلم مو از نظر جنس مو

قلم موی مویی

از موی برخی از حیوانات ساخته می شود. موی آنها دارای نوك  های چند شاخه می باشد 
)یعنی هر تار آن به دو یا سه شاخه تقسیم می شود( که به پخش یکنواخت و صاف رنگ 
کمک می کند و رنگ بیشتری را در خود نگه می دارد. در قلم  های نقاشی از موي دم یا 
یال اسب استفاده می شود. مو های قلم در طوقه ای نیکلی قرار می گیرد و با چسب اپوکسی 

درجای خود محکم می شود.  این نوع قلم مناسب برای رنگ  های روغنی می باشد.

یا  پلی استری  موی  قلم 
نایلونی

جانشین خوبی برای قلم مو های مویی می باشد. از نایلون و برخی از پلی استر ها در ساخت 
که  روند  به کار  حالل  هایی  در  نباید  نایلونی  مو های  قلم  می شود.  استفاده  قلم  مو هاي 
می توانند به آسانی باعث از شکل افتادن و حل شدن مو های قلم است. استفاده از  این قلم 

مو مناسب برای رنگ پالستیک و چسب  های با پایه آب می باشد.

برای  نیز  حرفه ای  نقاشان  حتی  امروزه  غلتک: 
رنگ آمیزی سطوح گسترده از غلتک استفاده می کنند. 
تقریباً تمام انواع رنگ  ها و پرداخت  ها را می توان با غلتک 
روی همه سطوح به کار برد. غلتک  ها برای سطوح صاف 
و بزرگ  ایده آل هستند و اجراي کار با آنها سریع تر و 
آسان تر از قلم مو ها است. روکش  های غلتک از الیاف 
طبیعی یا مصنوعی ساخته می شوند. روکش  های الیاف 
طبیعی )پشم یا موهر( برای رنگ  های روغنی، آلکیدی، 
الیاف  از  این قبیل کاربرد دارد. روکش  های  و  ورنی ها 
مصنوعی برای رنگ  های پالستیک و آکریلیک محلول 
در آب مناسب ترین نوع می باشند. غلتک برای دسترسی 

آسان به نقاط مرتفع دارای دسته ای لوله ای شکل است. که به آن پیچ می شود.

بهترین پرز غلتک متناسب با بافت سطح

ضخامت پرز غلتککاربردبافت سطح

0/6 ـ 0/5 سانتی متردیوار ها، کف  ها، پرداخت  هاي ظریفصاف

1/3ـ1 سانتی مترسطوح نسبتاً بافت دار مانند دیوار های شنینسبتاً صاف

2/5ـ2 سانتی متردیوار  های سیمانی نسبتاً صاف، کف  های سنگیزبر

3 سانتی مترآجر، مصالح سنگی، سیمانیبسیار زبر

شکل ٧6
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برای رنگ کردن قسمت هایی مانند زهوار، قاب پنجره  ها، نرده  ها از غلتک  هایي با ابعاد کوچک استفاده می شود. 
طول غلتک  های زهوار معموالًً حدود 7/5 سانتی متر است. 

مناسب  رنگ برداری  امکان  غلتک  سینی  غلتک:  سینی 
از پالستیک  غلتک  ها را فراهم می کند. اکثر سینی  هاي غلتک 
ساخته می شوند. سطح آنها دارای شیبی مالیم به سمت قسمت 
رنگ برداری است رویۀ این سطح دارای بافتی برجسته است. که 

باعث خارج شدن رنگ  هاي اضافي از سطح غلتک مي شود.

ماله: ماله ابزاری است دستی که براي کشیدن، پخش کردن یا صاف کردن مصالح خمیری مانند بتن، مالت، 
گچ، پوشش سلولزی و مانند آنها به کار مي رود. ماله دارای تیغه اي تخت از جنس فلز یا پالستیک )متناسب 

با سطح کاری( و دسته ای پالستیکی یا چوبی است.

كاردک: کاردك ابزاری فلزی با دسته چوبی است. این ابزار به منظور برداشتن 
الیه  های قدیمی  رویه سطوح، باز کردن ترك های سطح دیوار و بتونه کاری 
برای پاك کردن و تراشیدن رنگ  هاي قدیمی   قرار می گیرد.  استفاده  مورد 
روي دیوار )پوسته کرده یا طبله کرده( و باز کردن ترك  ها از کاردك 7/5 

سانتی متری می توان استفاده نمود. 

کرده  پوسته  رنگ  منظور  تراشیدن  به  لبه  دو  تیغۀ  لبه:  تیغۀ دو 
نواحی دور  اطراف پنجره  ها و دیگر  مانند  و صاف کردن سطوحي 
به  نسبت  سانتی متری   4 لبۀ  دو  تیغه  مي رود.  به کار  دسترس  از 

بقیه  اندازه  ها کاربرد بیشتري دارد.

شکل ٧٧

شکل ٧٨

شکل ٧٩

شکل ٨0



94

لیسۀ بنایی: ابزاری است که برای برداشتن الیۀ قدیمی  روی سطح 
کار و تهیۀ بتونه و اجرای آن به کار گرفته می شود. جنس آن فلزی 
بوده و دارای دستۀ چوبی و موازی با سطح تیغه می باشد. سری لیسه 

بنایی باید دارای مقاومت مناسبی در برابر فشار باشد. 

كاردک كاغذ دیواری: این نوع کاردك از نوع پالستیکی و دارای 
لبه ای صاف و هموار است. کاردك کاغذ دیواری به منظور پرداخت 
سطح کاغذ دیواری و خارج نمودن حباب  های هوا از زیر کاغذ مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

برای برش موکت در قطعات مورد  بُری  تیغ موکت  تیغ موكت بُری: 
نظر و نقاط همپوشانی و محل  های اتصال به لبه  ها )دیوار، پله، مبلمان 

و تجهیزات( در فضا مورد استفاده قرار می گیرد. 

پارچۀ مخصوص نظافت سطوح )تنظیف(: این پارچه به منظور پاك 
کردن سطوحی به کار گرفته می شود که رنگ  ها، چسب ها و حالل  ها 
می تواند به آنها آسیب وارد نمایند )مانند دیوار پوش  ها، کف پوش  ها، 

مبلمان و تجهیزات(. جنس این پارچه  ها معموالًً از کرباس است. 

داربست: در شرایطي که انجام فعالیت  هاي ساختماني در ارتفاع 
نبوده و  نردبان  ها جواب گو  زیاد صورت مي گیرد، طول محدود 
باید از داربست مناسب استفاده کرد. داربست  ها می توانند کامل 
جابه جا شوند و یا با قالب  های دائمی  در جای خود محکم شوند. 
داربست دارای دو جزء اصلی شامل اسکلت جانبی و مهار های 
کارگاه های  نیاز  مورد  وسایل  دیگر  از  نردبان  می باشد.  صلیبی 

ساختمانی است که در پودمان بعد توضیح داده خواهد شد.

شکل ٨١

شکل ٨2

شکل ٨٣

شکل ٨٤

شکل ٨5
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میز كاغذ دیواری: وسیله اي است که به منظور برش رول  های 
کاغذ دیواری به قطعات مورد نظر به کار گرفته می شود. میز کاغذ 
دیواری دارای رویه ای از چوب ام دی اف )  MDF( و روکش پالستیک 
آلومینیومي  و بسیار سبک است. سطح  این میز  پایه  هاي  است. 
اندازه  ها مدرج می باشد.  میز برای راحتی کاربرد و کنترل دقیق 
به راحتی  بوده و حمل و جابه جایی آن  تاشو  میز کاغذ دیواری 

امکان پذیر است.

شکل ٨6

١ عناصر سازندۀ فضاهای معماری را نام برده و اهمیت آنها را بیان نمایید.

2 خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی رایج ترین مصالح مورد مصرف در ساختمان های منطقه خود را پیدا 

کرده و در یک جدول بنویسید.
٣ سنگ های قواره، دست تراش و بادکوبه ای چه ویژگی هایی دارند؟ توضیح دهید. در محیط زندگی شما 

از کدام یک از سنگ های کار شدۀ ساختمانی استفاده می شود؟
٤ در گذشته برای تزیینات فضاهای مرطوب از چه مصالحی استفاده می شد؟ )با ذکر دلیل(

5 سیمان های پرتلند نوع 3 و 5 به چه نام های دیگری شناخته می شوند؟ چه ویژگی هایی دارند و در چه 

مکان هایی به کار می روند؟
6 پنج مورد از نکاتی که موقع رنگ آمیزی باید به آن توجه کرد را بنویسید.

٧ رنگ های مولتی کالر چه خصوصیاتی دارند؟

٨ در محیط زندگی شما از کدام یک از انواع شیشه های ساختمانی استفاده می شود؟ نوع شیشه و کاربرد 

فضا را در یک جدول تنظیم کنید و رابطۀ میان آنها را بنویسید.
٩  انواع عایق های مورد استفاده در ساختمان را نام برده و از هر نوع، 2 مورد را شرح دهید.

١0 مهم ترین مواد و مصالح پالستیکی مورد استفاده در فضاهای داخلی را نام ببرید.

١١ چهار مورد از فعالیت های حوزۀ معماری داخلی را به همراه ابزار و تجهیزات مورد نیاز آن بنویسید. )مانند 

نصب کاشی کف، نقاشی ساختمان و ...(

پرسش
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دامنه کاربرد

رعایت اصول بیان شده در  این بخش برای تمامی کار های اجرایی ساختمان با توجه به قوانین و آیین نامه  های 
موجود در کشور الزم االجرا می باشد. 

تعاریف کلی و واژه  ها
عملیات ساختمانی: عملیات ساختمانی در کار های اجرایی تزیینات داخلی شامل توسعه، تعمیر و تغییر 

فضای داخلی با توجه به خواسته  ها و نیاز  های کارفرما می باشد. 
یا  یک  آن  در  که  است  محلی  ساختمانی:  کارگاه 
تعدادی از عملیات  هاي ساختمانی انجام می شود. در 
محل کارگاه باید محل انبار مصالح یا استقرار تجهیزات 

و ماشین آالت در نظر گرفته شود. 
می باشد  ساختمانی  کارگاه  محدوده  در  کار:  محل 
به  کارگران  و  مجریان  و  است  کارفرما  اختیار  در  که 
درخواست و به حساب کارفرما در آنجا مشغول به کار 

می باشند.
وسایل و تجهیزات: ابزار، ماشین آالت، داربست  ها، نردبان  ها، سکو ها و تجهیزات مشابه که در کارگاه مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
حفاظت: اقدامات و عملیاتی که به منظور نگهداری و مراقبت از افراد، اشیاء، اموال، ابنیه، وسایل و تجهیزات 

در مقابل خطرات ناشی از اجرای عملیات ساختمانی به کار برده می شود.

ایمنی: 
 مصون و محفوظ بودن کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در کارگاه ساختمانی با عملیات ساختمانی 

ارتباط دارند.
 مصون و محفوظ بودن کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی )شعاع( کارگاه ساختمانی، عبور مرور، فعالیت 

یا زندگی می کنند. 
کارگاه  مجاورت  یا  داخل  در  آن  نظایر  و  تجهیزات  و  تأسیسات  خودرو ها،  ابنیه،  از  مراقبت  و  حفاظت   

ساختمانی.
خطر: خطر به شرایطی اطالق می شود که دارای پتانسیل رساندن آسیب و صدمه به افراد، خسارت به وسایل، 

تجهیزات، بنا ها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در یک عمل از قبل تعیین شده باشد. 
بهداشت کار )بهداشت حرفه ای(: عبارت است از علم و فن پیشگیری از بیماری  های ناشی از کار و ارتقای 

سطح سالمتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محل کار.
محیط زیست: محیط زیست عبارت است از سالمت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی )شعاع 
مؤثر( کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند و همچنین جلوگیری از آلودگی هوا، آب، 

خاک و آلودگی صوت ناشی از عملیات ساختمانی.

شکل 1
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حادثه: حادثه رخدادی غیرعمد است که به طور غیرمنتظره اتفاق افتد و باعث خسارت مالی و صدمه جانی 
شود. 

حادثه ناشی از کار: حادثه ناشی از کار رخدادی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای شاغلین 
در کارگاه ساختمانی اتفاق افتد. 

بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی: بیماری است که در اثر اشتغال در محل کار برای کارگر به وجود آمده 
یا تشدید شده، و عامل اصلی و مرتبط با آن در محل کار و به عنوان عامل زیان آور موجود می باشد.

مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت کارگاه

در کارگاه ساختمانی کارفرما و مجریان موظف هستند 
اقدامات الزم به منظور حفظ و تأمین ایمنی، بهداشت 
هرگاه  آورند.  به عمل  را  محیط زیست  حفاظت  و  کار 
در یک کارگاه ساختمانی چند مجری به طور همزمان 
محدوده  در  مجری  هر  باشند،  کار  به  مشغول  هم  با 
مقررات  اجرای  مسئول  خود  کاری  شرایط  و  قرارداد 
مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد و 
و  نموده  همکاری  یکدیگر  با  هستند  موظف  مجریان 
سازنده یا کارفرما یا هر فرد باالدست دیگری مسئول 

مراقبت و ایجاد هماهنگی بین آنها می باشد. 

ایمنی
 مجری نباید به هیچ کارگری اجازه دهد که خارج از ساعت عادی کار، به تنهایی مشغول به کار باشد. در 
صورت انجام کار در ساعت غیرعادی، باید روشنایی کافی، امکان برقراری ارتباط و تمام خدمات مورد نیاز 

کارگران فراهم باشد. 
 مجری باید نسبت به شناسایی شرایط و مخاطرات احتمالی محیط کار که ممکن است خطراتي را به وجود 
آورد، اقدام نموده و اقدامات پیشگیرانه مناسب را به منظور حذف مخاطرات احتمالی و به عبارت دیگر مدیریت 

ریسک به عمل آورد. 
 کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور شده و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل 

آن جلوگیری به عمل آید. 
یا محدود نمودن موقت پیاده روها و سایر   مسدود 
معابر و فضاهای عمومی، برای تخلیه مصالح، وسایل و 
تجهیزات و یا انجام عملیات ساختمانی ممنوع است، 
مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیربط برای مدت معین و 
با رعایت مفاد تعیین شده در مبحث 12 مقررات ملی 

ساختمان.

شکل 2

شکل 3
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جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی
دارد،  وجود  آتش سوزي  خطر  که  مکان هایي  در   
و  غیرمحصور  روشنایي  کردن  روشن  آتش،  افروختن 

وسایل گرمایشي ممنوع است.
 ضایعات مصالح قابل احتراق،  باید در جاي مناسبي 
به  و  خارج  کار  محل  از  روزانه  به طور  و  جمع آوري 

محل هاي مجاز حمل شوند.
قابل  مصالح  و  مواد  موقت  نگهداري  و  کردن  انبار   
احتراق و اشتعال مانند رنگ، روغن، تینر، چسب، کاغذ 
دیواري،  چوب و گوني باید مطابق مبحث سوم مقررات 

ملي ساختمان1 انجام شود.

بهداشت کار
با  مرتبط  زیان آور  عوامل  و  خطرات  کلیه  شامل  کار  بهداشتی  ریسک های  ارزیابی  به  نسبت  باید  مجری 
عوامل  و  کنترل خطرات  در خصوص  برنامۀ خود  اولویت ها،  براساس  و  نماید.  اقدام  ساختمانی  کارگاه های 

زیان آور محل های کار را به اجرا گذارد. 
 انجام اقدامات کنترلی در مبدأ ایجاد خطرات و عوامل زیان آور در محل کارگاه های ساختمانی.

 مواد شیمیایی و ترکیبات مورد استفاده در محل های کار از قبیل ظروف حاوی حالل، مواد قابل اشتعال 
و احتراق، اسیدها، فلوئور و یا سایر مواد مورد استفاده باید دارای برچسب بوده و فقط برای مصرف روزانه 

نگهداری شود. 
در  استفاده  مورد  شیمیایی  ترکیبات  و  مواد   
اطالعات  برگه  دارای  باید  ساختمانی  کارگاه های 
ایمنی مواد باشد و یک نسخه از آن در داخل کارگاه 

ساختمانی نگهداری شود.

1ـ مبحث حفاظت ساختمان ها در برابر حریق

شکل 4



101

پودمان چهارم: بهداشت، ایمنی و حفاظت

آلوده کننده در تماس مستقیم  یا سایر مواد  با گچ، سیمان  به طور مستمر  افرادی که  به   در اجرای کار، 
هستند، باید یک بار برای هر شیفت کاری شیر داده شود.

 درصورتی که میزان آالینده ها در محل کار و یا اطراف بیش ازحد مجاز باشد، کارفرما مکلف به پیش بینی 
تمهیدات الزم برای کاهش آالینده ها می باشد. 

 آب آشامیدنی، سالم، گوارا و کافی در اختیار کارگران قرار گیرد. 
 محل های تعویض لباس و رختکن باید متناسب با فضای کارگاه محلی سرپوشیده و بهداشتی، برای تعویض 

و نگهداری لباس کارگران باشد. 
 نور و روشنایی طبیعی و یا مصنوعی کافی و مناسب و در صورت لزوم روشنایی قابل حمل، در محل های 

کار، عبور و مرور، سرویس های بهداشتی، رختکن، غذاخوری، اقامت و استراحت کارکنان فراهم شود. 
باید به طور  اقامت و غذاخوری کارکنان   کلیه محل های کار، رختکن، استراحت، سرویس های بهداشتی، 

طبیعی یا مصنوعی تهویه شوند، به گونه ای که هوای کافی و سالم برای محل های فوق فراهم شود. 

حوادث شغلی در رشته
است  موظف  مجری  حادثه،  وقوع  احتمال  درصورت 
عملیات  ادامه  از  الزم،  حفاظت  و  ایمنی  تأمین  تا 
نماید. در  ساختمانی در موضع خطر خود خودداری 
یا فوت،  صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، جرح 
اقدامات فوری برای رفع  از  مجری موظف است پس 
خطر، مراتب را حسب مورد به مراجع ذیربط گزارش 

نماید. 

کمک های اولیه در رشته
و  کار  نوع  به  بسته  ساختمانی،  کارگاه های  کلیه  در 
اولیه  کمک های  وسایل  شاغلین،  تعداد  با  متناسب 

فراهم و آموزش افراد در این زمینه، تأمین شود. 
تمهیدات الزم برای ارتباط فوری با بخش های امداد 
یا  دیده  آسیب  کارگران  اضطراری  انتقال  و  نجات  و 
به  شوند،  ناگهانی  بیماری های  دچار  که  کارگرانی 

مراکز پزشکی به عمل آید. 
بایستي جعبه کمک های اولیه، دارای وسایل ضروری 
هرگونه  از  و  شود  نصب  مناسب  جای  در  و  بوده 
آلودگی و گرد     و غبار دور نگه داشته شود و همیشه 

در دسترس افراد شاغل باشد.
وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و 

آتش نشانی نیز فراهم باشد.

شکل 5

شکل 6
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وسایل و تجهیزات حفاظت فردي
افراد  به سر  و...  امکان برخورد وسایل، مصالح  کاله ایمني: در کارگاه هایي که 
دارد،  وجود  سقوط  اثر  در  افراد  به  خسارت  آمدن  وارد  احتمال  یا  دارد  وجود 

استفاده می شود.

حمایل بند کامل بدن و طناب مهار: در صورت نبود وسایل حفاظت از افراد 
در اثر سقوط از ارتفاع، باید حمایل بند کامل بدن و طناب مهار در اختیار افراد 

قرار گیرد.

عینک ایمني و سپر محافظ صورت: در کارهایي که امکان ایجاد خطر 
براي سر و صورت و چشم افراد ) مانند ماسه پاشي، بتن پاشي، جوشکاري 
و....( وجود دارد باید از عینک ایمني و سپر محافظ صورت متناسب با نوع 

کار استفاده شود.

ماسک تنفسي حفاظتي: درصورتي که تهویه فضاهاي در معرض گردوغبار، 
گازها و بخارهاي شیمیایي زیان آور از نظر فني امکان پذیر نباشد، باید متناسب با 
نوع کار و شرایط محیط و خطرهاي مربوط، ماسک تنفسي حفاظتي در اختیار 

افراد قرار داده شود.

چکمه و نیم چکمه الستیکي: به منظور حفاظت پاي کارگران در مقابل بتن، 
رطوبت، آب، گل متناسب با نوع کار باید چکمه و نیم چکمه الستیکي تهیه شده 

و در اختیارشان قرار گیرد.
دستکش حفاظتي: براي حفاظت از دست کارگراني که با اشیاء داغ، تیز و برنده 
حفاظتي  دستکش  باید  دارند،  سروکار  پوست  تحریک کننده  و  خورنده  مواد  و 

مناسب تهیه شده و در اختیار آنها قرار گیرد.

کفش و پوتین ایمني: براي تمام کارکناني که پاي 
آنها موقع کار در معرض خطر برخورد اجسام، اجسام 
داغ و برنده قرار دارد باید کفش و پوتین ایمني تهیه 
شود. براي پیش گیري از خطر برق گرفتگي کارگران 
تهیه  الکتریسیته  عایق  مخصوص  ایمني  کفش  باید 

شده و در اختیارشان قرار گیرد.
شکل 11

شکل 12

شکل 7

شکل 8

شکل 9

شکل 10



103
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افرادي که با دستگاه مته برقي و سایر وسایل که قطعات گردنده آنها احتمال درگیري با دستکش آنها 
را دارد نباید از هیچ گونه دستکشي استفاده کنند.

توجه

لباس کار: لباس کار باید متناسب با نوع کار و خطرات احتمالي در اختیار 
کارگران و افراد شاغل در کارگاه قرار داده شود. لباس باید مناسب با بدن 
شخص بوده، هیچ قسمتي از آن آزاد نباشد، داراي جیب هاي کوچک و تعداد 

کم باشد و همچنین شلوار آن بدون دوبل باشد.

گوشي حفاظتي: در   صورتي که کارکنان در معرض مداوم صداهاي شدید باشند باید 
از گوشي حفاظتي مناسب استفاده نمایند.

استفاده از بشکه به عنوان جایگاه کار ممنوع است. توجه

وسایل دسترسي

باالبر سّیار است که  از وسایل دسترسي، وسایل موقتي نظیر داربست، نردبان، راه پله، راه شیب دار،  منظور 
براي دسترسي افراد به قسمت هاي مختلف بناي در دست احداث، تعمیر، بازسازي و تخریب مورد استفاده 

قرار مي گیرد.

داربست
کلیه قسمت هاي داربست باید از مصالح مناسب و مرغوب ساخته و آماده به کار شود و عالوه بر ایستایي و 

پایداري الزم، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
قطعات چوبي و اجزاي فلزي به کار رفته در داربست باید فاقد پوسیدگي، ترک خوردگي و سایر نواقص باشند.
از مواد چسبنده و لغزنده باشد. داراي  باید صاف، بدون زائده و عاري  تخته هاي مورد استفاده در داربست 
ضخامت یکسان بوده و موقع استفاده کنار یکدیگر نلغزند. فاصله تکیه گاه هاي تخته ها براي کارهاي سنگین 

حداکثر 1/8 متر و براي کارهاي سبک 2/3 متر باشد.

شکل 13
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پایداري، استحکام و ایمني داربست در زمان هاي مشخص )قبل از شروع کار، حداقل هفته اي یکبار حین استفاده و 
یا پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در کار و یا پس از وقوع باد و طوفان و...( مورد بررسي و کنترل قرار گیرد.

در قسمت باز جایگاه کار براي پیشگیري از سقوط افراد از نرده حفاظتي استفاده شود. نصب پاخور در لبه هاي 
باز آن براي پیشگیري از سقوط اشیاء ضروري است.

در صورت وجود برف و یخ روي داربست باید قبل از کار برف و یخ از روي جایگاه برداشته شود.
در  شود.  استفاده  مصالح  انبار  براي  نباید  داربست ها  جایگاه  از 
صورت لزوم در زمان کوتاه مي توان با توزیع یکنواخت بار تعادل 
داربست را حفظ کرد ولي فوراً پس از اتمام کار روزانه باید مصالح 

کار را تخلیه کرد.
پیش از کار و موقع کار روي داربست از استحکام و پایداري آن 
اطمینان به عمل آورده و موقع طوفان یا باد شدید از کارکردن 

روي آن خودداري شود.
موقع باال کشیدن مصالح باید به طریق مناسبي از برخورد آن با 

داربست جلوگیري کرد.
موقع برچیدن داربست چوبي باید کلیه میخ ها از داربست بیرون 

کشیده شوند.

نردبان
نوع،جنس،ابعاد، قابلیت بارگذاري و نحوه نصب و نگهداري نردبان باید با شرایط اقلیمي و نوع عملیات متناسب 

باشد.
از نردبان هاي با پایه یا پله ترک خورده یا داراي هر نقص دیگري نباید استفاده کرد.

هنگام استفاده از نردبان حمل بار با دست ممنوع است.
موقع استفاده از نردبان باید امکان هیچ گونه لغزشي براي آن وجود نداشته باشد. در صورت امکان لغزش از 

کفشک الستیکي شیاردار یا وسایل دیگر باید مانع لغزش و حرکت پایه ها شد.
نردبان هاي فلزي باید داراي پله هاي آجدار باشد.

نردبان را نباید جلوي در باز یا دري که امکان باز شدن دارد قرار داد.
از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور هم زمان استفاده نمایند.

افزایش ارتفاع نردبان با استفاده از جعبه یا بشکه یا هر جسم دیگري 
مجاز نیست.

نردبان دو طرفه باید مجهز به قید یا ضامن باشد که از به هم خوردن 
شیب آن جلوگیري کند. ضمناً در حالت باز ارتفاعش از 3 متر بیشتر 

نباشد.
استقرار نردبان قابل حمل یک طرفه باید به گونه اي باشد که زاویه ایجاد 
شده بین نردبان و سطح مبنا حدود 75 درجه باشد و یا شیب آن طوري 
انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پاي سازه یک چهارم فاصله 

شکل 15
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تکیه گاه فوقاني بر روي سازه مبنا باشد. در صورت ضرورت در زاویه بین 75 تا 90 درجه که تکیه گاه تحتاني 
با سطح مبنا ایجاد مي نماید باید نردبان به وسیله اتصاالتي با سازه یا دیوار به صورت ایمن بسته و محکم شود.

مصالح و ضایعات

مصالح ساختماني و ضایعات نباید به صورت سقوط آزاد به 
کانال هاي  از داخل  تخلیه  اینکه  پرتاب شوند، مگر  خارج 

مخصوص پیش بیني شده انجام گیرد.
اشتعال داشته  قابلیت  از تخریب  درصورتي مصالح حاصل 
باشد، درصورت نگهداري در کارگاه باید وسایل اطفاي حریق 

مناسب وجود داشته باشد.
آزبست  و  رادیواکتیو  مواد  مانند  خطرناکي  مواد  ضایعات 
و  باشند.  بسته بندي  و  نگهداري  جداگانه  به صورت  باید 
به  مجهز  مواد  این  نگهداري  و  حمل  و  تخریب  کارگران 

دستکش، ماسک و لباس مخصوص باشند.
از  بیشتر  کف  روي  نباید  تخریب  از  حاصل  مصالح  وزن 
ظرفیت باربري کف باشد. از فشار افقي بار بر دیوارها هم 

باید جلوگیري کرد.
مصالح حاصل از تخریب نباید براي ساختمان هاي مجاور یا 

معابر عمومي ایجاد مزاحمت کند پس باید مواد در فواصل مناسب بارگیري و در محل هاي مجاز تخلیه شوند.  

 مفاهیم زیست محیطی

توجه به ابعاد زیست محیطی مصالح از مهمترین عوامل در معماری پایدار است. پایداری، دیدگاه هزاره سوم 
تمدن انسانی تلقی می شود و شرط الزم برای بقا در روی کره زمین نیل به سوي آن است. با چنین دیدگاهی 
»معماری پایدار« به معنی طراحی هوشمندانه در بهره گیری از عناصر اولیۀ موجود در طبیعت و هماهنگی و 
توازن با قوانین حاکم بر طبیعت )انرژی خورشیدی، باد و....( است. به طوری که در نهایت، اجزای معماری با 

محیط خود سازگاری و انطباق داشته باشند. 
فعالیت ها باید به نحوی انجام گیرد که باعث آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد رایج نشود. 

درختان  به  آسیب  باعث  نباید  ساختمانی  عملیات  انجام 
داخل و مجاور کارگاه ساختمانی شود.

باقیمانده  رهاسازی هرگونه نخاله، فاضالب و پسماندهای 
از فرایندهای عملیات ساختمانی در محیط زیست ممنوع 
قانون  با  مطابق  باید  ضایعات  و  مواد  این گونه  دفع  است. 

مدیریت پسماند انجام پذیرد.

شکل 17
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بازیافت مواد و مصالح

کاستن اثرات مخرب زیست محیطی از هرگونه تولید و مصرف مصالح ساختماني، یک قانون کلی و اصل مهمی 
است که باید همواره به آن توجه شود. در این صورت طبیعی بودن مصالح و قابلیت بازیافت آنها بسیار اهمیت دارد. 

بازیافت دارای مزایای متعددی است از جمله: حفظ منابع طبیعی، صرفه جویی در مصرف انرژی برای تولید 
و حمل ونقل، کاهش هزینه ها، کاهش خطر آلودگی محیط، استفاده از انرژی دریافتی از مواد زائد، و کاهش 

نیاز به منابع جدید. 

اقدامات برای سهولت بازیافت مواد ساختمانی
برای تسهیل در بازیافت مواد ساختمانی این اقدمات بسیار ضروری است:

 استفاده از اصول و مشخصات فنی که امکان بازیافت مصالح را فراهم می سازد.
 طراحی جزئیات خاص به کارگیری مصالح، به گونه ای که تفکیک و پیاده کردن آنها را آسان کند.

 استفاده از برچسب هاب اکولوژیکی )بوم شناختی(، حاوی میزان مصرف انرژی برای تولید و امکان و میزان 
بازیافت مصالح.

 استفاده مجدد از مصالح یا تولید انرژی از موادی است که درصورت عدم استفاده دور ریخته می شود. 
امروزه بازیافت زباله و پسماندهای گیاهی و حیوانی، به منظور تولید کود و انرژی روزبه روز مورد توجه 

بیشتری قرار می گیرد.

بازیافت

بازسازی

بازیافت
استفاده 

مجدد

60% آجر

17% سفال؟؟

23% سیمان

شکل 19

1 سه مورد از اقدامات مجری که باعث افزایش ایمنی در کارگاه های ساختمانی می شود را بنویسید.

2 کاله ایمنی، ماسک تنفسی و دستکش حفاظتی در چه شرایطی در کارگاه های ساختمانی استفاده می شوند؟

3 تخلیه و دفع مصالح و ضایعات ساختمانی باید به چه صورتی انجام بگیرد؟

4 مهمترین اقدامات برای سهولت و بازیافت مواد ساختمانی را بنویسید.

پرسش
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ضمیمه 1

در رشته معماري داخلي همانند رشته هاي تخصصي اصطالحات فني خاصي مورد استفاده قرار مي گیرد که 
آشنایي با آنها تعامل افراد شاغل در این حوزه را آسان تر مي کند. در اینجا برخي از این اصطالحات به صورت 

مختصر توضیح داده شده است.

اصطالحات و عناوین

 as-built drawing :نقشه های چون ساخت
shop-drawing :نقشه های کارگاهی

نوآرایي: تغییر پرداخت ها و نازک کاري بر روي عناصر معماري مانند دیوارها، کف سازي و پوشش داخلي 
سقف.

بازطراحي فضاهای داخلی: طراحي مجدد فضاهاي داخلي
مرمت یا نوسازي: بازگرداندن دقیق ساختار بنا به تمامیت و ظاهر اولیه خود 

اسکیس: روشي سریع براي انتقال ایده هاي ذهني بر روي کاغذ
کروکي: ترسیم و طراحي از خطوط محیطي احجام و ساختمان هاي موجود

راندو: استفاده از وسایل و ابزار مختلف نظیر ماژیک، مداد، مداد رنگي و.... براي ارائه کار طراحي و یا اسکیس 
ترکیب بندي )کمپوزیسیون(:  آرایش اجزا یا عناصر با نسبت یا رابطه اي مناسب، به منظور ایجاد یک کل 

یک پارچه.
محور: خط مستقیمي که اندازه یا تقارن عناصر یک ترکیب بندي نسبت به آن سنجیده می شود. 

مقیاس: اندازه، دامنه، یا درجۀ متناسب با مقداري معین که معموالًً نسبت به نقطۀ معیار یا مرجع سنجیده 
می شود. 

مقیاس انساني:  اندازه یا نسبت بندي هر عنصر یا فضاي یک بنا، یا اثاثیه به ابعاد ساختاري یا کارکردي بدن 
انسان.

ارگونومي: علمي کاربردي که با مشخصه هاي افراد سروکار داردکه در هنگام طراحي وسایل و فضاها باید در 
نظر گرفته شوند تا افراد و اشیاِء پیرامون آنها برهم کنش مؤثر و ایمن داشته باشند.

انسان سنجي: اندازه گیري و بررسي نسبت هاي بدن انسان.
طراحي: تالشي اندیشمندانه و خالقانه براي ساختن آینده اي بهتر است که از تفکر، شروع و از طریق تصور 

و خالقیت به ارائه محصولي زیبا، کارآمد و اصیل ختم می شود.
فرایند طراحي:  فعالیتي هدفمند با هدف تهیۀ طرح براي تغییر وضعیت موجود و تبدیل آن به حالتي بهتر 

فرایند:  رشته اي نظامند از اعمال یا افعال معطوف به پایاني خاص.
فاز )مرحله(: بخش خاص در یک فرایند تغییر و تکامل.

برنامه: رویه اي براي حل یک مسئله، که زمینه، شرایط، نیازها و اهداف یک پروژه طراحي  را مطرح مي کند.
پیشنهاد: ارائه طرح براي بررسي، تصویب و اجرا

یا  تا شکل ظاهري  طبق مقیاس ساخته می شود،  از چیزي که معموالًً  یا مدلي  شبیه سازي: خلق مشابه 
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ساخته شدۀ چیزي را نشان دهد.
پروژه: مجموعه اي از فعالیت هاست که براي دستیابي به منظور یا هدف خاص انجام مي گیرد.

تیپ )نوع(: چند چیز که به دلیل خصیصه ها و مشخصه هاي مشترک در یک دسته قرار مي گیرند. 
مفهوم )کانسپت(: تصویر یا فرمول ذهني از آن چیزي که هست یا باید باشد.

کارگاه ساختمانی: کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات هاي ساختمانی در آن انجام 
می شود. درصورت اخذ مجوز برای استفاده از معابر مجاور کارگاه، جهت انبار کردن مصالح یا استقرار تجهیزات 

و ماشین آالت، این محل نیز جزئی از کارگاه محسوب می شود. 
وسایل و تجهیزات: وسایل و تجهیزات عبارت است از ماشین آالت، داربست ها، نردبان ها، سکوها و تجهیزات 

مشابه که در کارگاه ساختمانی براي اجراي عملیات ساختماني به کار گرفته می شود. 
مقررات ملي ساختمان: مجموعه اي از مقررات است که الزام به رعایت آنها در مراحل طراحي، محاسبه، 
 اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسایش و 

صرفه اقتصادي ضروري است. این مقررات شامل 22 مبحث مي باشد.
مقام قانونی مسئول در پروژه های ساختمانی: مقام دارای صالحیت قانونی و مسئول، سازمان، دفتر یا فردی 
است که مسئولیت تصویب مصالح، تأسیسات، تجهیزات یا روش ها را در پروژه های ساختمانی به عهده می گیرد. 
و  پروانه  مسئول صدور  قانون،  طبق  که  است  مرجعی  ساختمان  رسمی  مرجع  مرجع رسمی ساختمان: 

نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده عمل خود می باشد.
مرجع ذیصالح: مرجع ذیصالح مرجعی است که طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یا ابالغ ضوابط و 

مقررات مشخصی را داشته باشد.
یا  کار مهندسی  به  اشتغال  پروانه  دارای  مورد  است که حسب  شخص ذیصالح: شخص ذیصالح شخصی 
کاردانی یا تجربی در رشته مربوط از وزارت راه و شهرسازی یا دارای صالحیت، نظارت بر امور ایمنی، بهداشت، 
کار و محیط زیست، یا پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته مربوط و یا گواهی ویژه 

تردد و کار با ماشین آالت ساختمانی از اداره راهنمایی و رانندگی باشد.
مهندس ناظر: شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه مندرج در پروانه اشتغال 

خود نظارت می نماید.
سازنده )مجری(: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار 
از وزارت راه و شهرسازی است و با عقد قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می نماید، اجرای عملیات 
ساختمانی را براساس نقشه های مصّوب، مقّررات ملی ساختمان و سایر مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. 
سازنده ساختمان نماینده صاحب کار در اجرای عملیات ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل کار به ناظر 

و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان می باشد.
صاحب کار: شخصی حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالِک کارگاه ساختمانی بوده و اجرای 
عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست را بر طبق قرارداد کتبی به سازنده 
واگذار می نماید. درصورتی که صاحب کار دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود راساً عملیات 

ساختمانی را عهده دار شود، سازنده نیز محسوب می شود. 
کارفرما: یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است که یک طرف امضاء کننده موافقت نامه یا قرارداد است و اجرای 
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عملیات موضوع موافقت نامه یا پیمان را به پیمانکار یا مشاور واگذار می کند.
پیمانکار: شخصي حقیقي یا حقوقي که براي تأمین مصالح، و اجراي کار در یک پروژۀ ساختماني، براي مدت 

معین و در ازاي دستمزد مشخص،  پیمان مي بندد.
مورد  در  کارشناسي،  یا  ارائه مشورت هاي حرفه اي  براي  استخدام شده  یا حقوقي  مشاور:  شخص حقیقي 

جنبه هاي خاص از یک پروژه، مثاًل آکوستیک یا روشنایي.
معمار:  شخصي که در حرفۀ معماري شاغل است و معموالًً براي طراحي و اجراي پروژه هاي ساختماني آموزش 

دیده و تجربه کسب کرده است.
کارگر: کارگر شخصی است حقیقی که در کارگاه ساختمانی در مقابل مزد، به درخواست و با هزینه کارفرما 

کار می کند. 
صالحیت دار: داراي تأییدیه قانوني از طرف حکومت یا سایر مقامات ذیربط براي اشتغال به شغل یا حرفه 

مورد نظر. 
پیمان:  توافق نامه اي از لحاظ قانوني قابل اجرا، معموالًً به صورت مکتوب بین دو یا چند نفر، براي انجام یا عدم 

انجام کاري معین.
برنامه زمان بندي: برنامه اي است که در آن زمان شروع و پایان کل پروژه و همچنین فعالیت هاي بخش هاي 

مختلف آن تعیین می شود.
و  انرژي  مصرف  در  براي صرفه جویي  را  حداقلي  استانداردهاي  که  ساختماني  آیین نامه  انرژي:  آیین نامه 

طراحي ساختمان هاي کم مصرف تعیین مي کند. 
آیین نامه  در  پیش بیني شده  با شرایط  که  است  کاربري  یا  نوع ساخت،   به مصالح،  مربوط  خالف ضوابط: 

ساختماني تطبیق نداشته باشد.
دیاگرام: ترسیمي که لزوماً معرف همه قسمت هاي مختلف یک طرح نیست بلکه آرایش و روابط بین اجزاي 

یک کل را به صورت کلي نشان مي دهد.
نقشه هاي اجرایي: بخشي از اسناد پیمان که طرح، موقعیت،  ابعاد و روابط عناصر یک پروژه را به صورت 

ترسیمي دقیق یا به شکل تصویري آن نمایش مي دهد.
هندسه ترسیمي:  تهیه تصویر از اشیاي سه بعدي روي سطح صفحه اي، به منظور استنتاج خواص و روابط 

هندسي آنها.
سفت کاری: کلیه عملیات ساختمانی جهت ایجاد بنا که شامل مراحل: پی کنی، اجراي پي، کرسی چینی، 

اجرای تیر و ستون، بادبند، دیوار برشی، دیوارچینی، کف و سقف می باشد.
نازک کاری: عملیاتی که در مرحله آخر عملیات ساختمانی پس از سفت کاری انجام می گیرد، و پوشش نهایی 
و تکمیلی بر روی ساختار زیرین ساختمان است. مصالح نازک کاری بر روی سطح کف، دیوار و سقف قرار 
می گیرد. نازک کاری شامل کلیه عملیات اجرا به غیر از سفت کاری می باشد و شامل: عایق کاری، سنگ کاری، 

کاشی کاری، نقاشی، برق کاری، تأسیسات، نصب در و پنجره می باشد.
دیوار باربر: دیواری است که به طور عمده، بارهای قائم )بار سازه و افراد( را تحمل می کند.

دیوار غیرباربر: دیواری که فقط وزن خود را تحمل می کند. 
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ضمیمه 2 

واژگان تخصصی رشته 

انگلیسيفارسيردیف

Absorptionجذب

Admixtureافزودني

Aggregateسنگدانه

Analysisتجزیه وتحلیل

Aانسان سنجيAnthropometry

Atriumآتریوم/ دهلیز سرگشاده

Architectمعمار

Artهنر

Axisمحور

Balanceتوازن

Basementزیرزمین

Brick Typeنوع آجر

Bآجر کاريBrick work

Brilliantدرخشان

Bondآجرچیني

Break lineخط برش

Building Codeآیین نامه ساختمان

Ceilingسقف

Cementسیمان

Center of visionمرکز دید

Ceramicسرامیک

Ceramic Tileکاشي
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Chimneyدودکش

Chinaچیني

Colorرنگ

Color schemeطرح رنگ

Color Wheelچرخۀ رنگ

Columnستون

Complementary colorرنگ مکمل

Compositionکمپوزیسیون/ ترکیب بندي

Conceptمفهوم

Concreteبتن

Cمخروط دیدCone of vision

Constructionساخت وساز

Construction managementمدیر اجرا

Construction Drawing, working,contractنقشه هاي اجرایي

Contentمحتوا

Contractپیمان

Contrastتباین، کنتراست

Consultantمشاور

Contractorپیمانکار

Coolسرد

Courtyardحیاط مرکزي

Coveگلویي

Cross sectionمقطع عرضي

Cureعمل آوري

DتیرهDark
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Dashed lineخط چین

Decorationتزیین

Designطراحي

Detailجزئیات

Diagramنمودار

Dimensionاندازه

Dimension lineخط اندازه

Directionامتداد

Doorدر

Door frameچهارچوب در

Dotted lineنقطه چین

Draftنقشه اولیه

Drawingترسیم

Dropped Ceilingسقف کاذب

Economyاقتصاد

Elevationنما

Elevatorآسانسور

EتأکیدEmphasis

Engineeringمهندس

Energy Codeآیین نامه انرژي

Equilibriumتعادل

Ergonomic (Human engineering)ارگونومي

Fabricateساختن

Facadeنما

Facing Brickآجرنما

Fast-Trackاجراي همزمان با طراحي



114

FپرداختFinishing

Fireplaceشومینه

Fireproofingمصالح ضد آتش

First Floorطبقه اول

Floorطبقه

Floatتخته ماله

Formفرم، قالب

Form workقالب بندي

Freehand Drawingترسیم دستي

Geometricهندسي

Glass doorدر شیشه اي

Glazeلعاب

GخاکستريGray

Ground lineخط زمین

Ground planeصفحه زمین

Hatchingهاشورزني

Hبلوک توخاليHollow Tile

Horizon lineخط افق

Ideaایده

Imageتصویر

Iطراحي داخليInterior Design

Insuranceبیمه

Longitudinal sectionمقطع طولي

J

KکورهKiln

Latticeشبکه
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Licensedصالحیت دار

Lightnessروشني

Lبتن سبکLightweight Concrete

Lineخط

louverکرکره

Machine roomموتورخانه

Massتوده

Measuring lineخط اندازه گیري

Mآب اختالطMixing Water

Modelمدل

Modelingبرجسته نمایي، حجم نمایي

Modular Designطرح مدولي

Nailمیخ

Nonconformingخالف ضوابط

Nپیکان شمالNorth arrow

Natural cementسیمان طبیعي

Orderنظم

Orientationجهت گیري

Oسازمان بنديOrganization

Ornamentآذین

Ownerصاحب کار

Paleروشن

Paraline drawingنقشه هاي موازي

Partiاتود

Patioپاسیو

Patternنقش
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Performance Specificationمشخصات فني و اجرایي

Perspectiveپرسپکتیو

Prefabricateپیش ساخته

Phaseمرحله کاري، فاز

PپالنPlan

Portland cementسیمان پرتلند

Portland cement mortarمالت سیمان پرتلند

Primary colorرنگ اصلي

Processفرایند

Profileمقطع

Programبرنامه

Projectپروژه

Proposalپیشنهاد

Proportionتناسبات، نسبت بندي

Q

Ratioنسبت

Rپالن معکوسReflected Plan

Regularمنظم

Renderingراندو

Rhythmریتم، آهنگ

Shade and shadowسایه و روشن

Shadowسایه

Scaffoldداربست

Scaleمقیاس

Screedشمشه
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Screen doorدر توري

Screeسنگ ریزه

Secondary Colorرنگ فرعي

Sectionمقطع

Shadingسایه زني

Simulateشبیه سازي

Sدر کشویيSliding door

Spanدهانه

Second Floorطبقه دوم

Shapeشکل

Sketchاسکیس

Spaceفضا

Space Planningبرنامه ریزي فضا

Specificationsمشخصات فني

Storyطبقه

Suctionمکش

Superstructureروسازه

Substructureزیرسازه

Symbolنماد

Symmetryتقارن

Station Pointموضع، دیدگاه

Systemسیستم

Technologyفناوري

Terraceتراس

Technicفن
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Testآزمون

TبافتTexture

Thresholdآستانه

Toneرنگ مایه

Trowelماله

Typeتیپ، نوع

U

Vanishing point

VتنوعVariety

Viewدید

WگرمWarm

Water Cement Ratioنسبت آب به سیمان

X

YحیاطYard

ZمنطقهZone
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