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روش رسم شکل ایزومتریک با توجه به تصاویر دوبعدی 
با توجه به محورهای متعامد فضایی در تصاویر دوبعدی 
با  را  احجام  ایزومتریک  تصویر  می توان  ایزومتریک  و 

توجه به تصاویر دو بعدی آن رسم نمود. 

تصویر  ترسیم  و  مستطیل  یک  دوبعدی   تصویر 
ایزومتریک آن با توجه به شکل دو بعدی.

شیوه رسم: طبق شکل 422ـ  2 ابتدا خطی به موازات 
ایزومتریک( رسم می شود،  )طبق محورهای   x محور 
اندازه ها در راستاهای اصلی  اینکه  به  با توجه  سپس 
کوچک  و  بزرگ  نسبت  یک  به  یا  )و  می ماند  ثابت 
می شود( اندازٔه  مورد نظر بر روی آن خط جدا می شود. 
سپس با توجه به تصویر دو بعدی خط دیگری به موازات 
محور y رسم شده و اندازٔه  مورد نظر با همان نسبتی که 
x مشخص شده بود مشخص می شود.  بر روی محور 
خطوط دیگر نیز به همین ترتیب، و با توجه به تصویر 

دوبعدی ترسیم می شود.

تصاویر  به  توجه  با  مکعب  یک  ایزومتریک   تصویر 
دوبعدی. ابتدا همانند تجربه پیشین با توجه به تصویر 
افقی مکعب، که یک مربع می باشد تصویر ایزومتریک 
آن رسم می شود، سپس با توجه به تصویر قائم و ارتفاع 
محور  امتداد  در  ایزومتریک  تصویر  بر روی  مکعب، 
ـ  2  ارتفاع مکعب رسم می شود. شکل شماره 423   z

بیانگر این مطلب است. 

شکل 422ـ2

شکل 423ـ2

تجربه و دانش
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ترسیم  را   5×5 ابعاد  به  مربع  یک  ایزومتریک  تصویر  ـ 
کنید. سپس بررسی نمایید که اندازه دو قطر مربع در 
تصویر با اندازه واقعی آن ، چه نسبتی دارد. آیا می توان 
نتیجه گرفت که اندازه ها در برخی راستاها کوچک و در 

برخی دیگر، بزرگ می شود؟ 
از محورهای سه گانه موازی  با هیچکدام  ـ اگر خطی 
رسم  را  آن  ایزومتریک  تصویر  می توان  چگونه  نباشد 
خط  یک  ایزومتریک  تصویر  مثال،  عنوان  به  نمود؟ 

شیب دار چگونه رسم می شود؟ 
ـ  تصویر ایزومتریک مکعب مستطیل به طول 10، عرض 

5 و ارتفاع 3 را بر روی شبکه ایزومتریک رسم کنید. 
ـ  تصویر ایزومتریک احجامی را که در شکل های 422-
2 تا 425-2 با تصاویر دو بعدی معرفی شده است بر 

روی شبکه ایزومتریک رسم کنید.

شکل 424ـ2

شکل 426ـ2 شکل 425ـ2

تجربه و دانش
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با توجه به اینکه اقطار مربع با هم برابرند، و با توجه به 
مربع  یک  ایزومتریک  تصویر  آن  در  که  شکل422ـ  2 
برابر  تصویر  این  در  مربع  اقطار  و  است  شده  ترسیم 
ایزومتریک  تصاویر  در  که  می شود  مشخص  نیست، 
اندازه ها فقط در راستاهای متعامد اصلی ثابت می ماند. 
برای ترسیم خطوط در راستاهای دیگر و مشخص کردن 
اندازه آنها باید از راستاهای اصلی  کمک گرفت. شکل 
427ـ 2 روش رسم خطوط در راستاهای دیگر را نمایش 
می دهد. مشاهده می کنیم که ابتدا شکل را در شبکه 
خطوطی اصلی محاط می کنیم، آن گاه با استفاده از 

صفحه شبکه ایزومتریک شکل را رسم می کنیم. 

دایره در تصاویر ایزومتریک 
در تصاویر ایزومتریک با توجه به اینکه زاویه بین محورها 
واقعی نیست )زاویه واقعی 90 درجه است( سطوح به 
صورت واقعی دیده نمی شوند. یعنی مربع به صورت 
متوازی االضالع و دایره به شکل بیضی رسم می شود. 
تصویر  در  دایره  رسم  روش  ـ 2   428 شماره  شکل 
ایزومتریک را نمایش می دهد. همانگونه که این شکل 
نشان می دهد تصویر ایزومتریک دایره با کمک مربع 

محیطی آن رسم می شود.

تصویر ایزومتریک راستای فرعی 

شکل 427ـ2

شکل 428ـ2ـ  روش ترسیم 
دایره در تصویر ایزومتریک
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تجربه و دانش

ـ 2  با تصاویر دو بعدی معرفی شده است  ـ 2 و 431  1ـ  تصویر ایزومتریک احجامی را که طبق شکل 429ـ 2 و 430 
بر روی شبکه ایزومتریک رسم کنید. 

شکل 429ـ2

شکل 430ـ2

شکل 431ـ2
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2 ـ تصویر ایزومتریک یک استوانه، یک هرم و یک مخروط را ترسیم کنید. 
ـ 2 تا 433ـ  2 ، 434ـ2 رسم شده است،  3 ـ تصویر ایزمتریک احجامی را که تصاویر دو بعدی آن در شکل های 432 

ترسیم کنید. 

شکل 432ـ2

شکل 433ـ2

شکل 434ـ2
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ترسیم سایه و ارائه نقشه های معماری داخلی
ساختمان های واقعی، سه بعدی هستند، و با تابش نور تنوعی از سطوح سایه روشن را ایجاد می کنند که به بهتر 
دیده شدن آنها و درک شکل آنها کمک می کند، در حالی که نقشه هایی که ما برای ساختمان ها ترسیم می کنیم، 
دو بعدی هستند و به تنهایی تصویر و تجّسم واقعی از ساختمان ارائه نمی دهند. برای معرفِی طرِح ساختمان 
به کارفرما و قابل درک شدن نقشه ها برای اشخاص غیرمتخصص راه های مختلفی وجود دارد. شکل 435ـ 2 

روش های مختلف ارائٔه  سیمای یک ساختمان را نشان می دهد. 

شعاع های نوری که از خورشید بر ساختمان می تابند با هم موازی هستند. همانطور که در شکل 436ـ 2 می بینید 
هر جسم مادی مانند نقطٔه  A  که شعاع نوری R   را قطع کند سایه ای مانند "A ایجاد می کند. منبع نور، جسم 
و سایٔه  آن در امتداد شعاع نوری R قرار دارند. شکل منبع نور، تصویر نقطٔه  A و سایٔه  آن در امتداد تصویر شعاع 
نوری قرار داشته و در محل سایٔه  نقطه با هم متقاطع هستند. برای ترسیم سایٔه  هر نقطه، از منبع نور، به نقطه 

وصل می کنیم و از تصویر منبع نور به تصویر نقطه. محل تالقی دو امداد سایٔه  نقطه بر صفحه تصویر است.

شکل 435ـ2
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سایه در نما و پالن 
 شکل 437ـ 2 را به دقت مشاهده کنید خطوط سادٔه  
کیفیت طرح  گویای  نمی تواند  تنهایی  به  پالن  با  نما 
ارتفاع  عمق  از  روشنی  شکل  سایه ها  ترسیم  با  باشد 

اشکال و احجام و کیفیت طرح حاصل می شود. 

شکل 437ـ2

شکل 436ـ2



258

در ترسیم سایٔه  یک جسم، مثاًل مکعب فرض بر این است که شعاع تابش نور متمایل به پشت ناظر، از سمت باال و 
چپ بیننده و در امتداد قطر مکعب بر جسم می تابد. 

ترسیم سایه عالوه بر کاربردی که در ارائٔه  گویای طرح ساختمان دارد، به عنوان یک ابزار مهم، امکان ارزیابی 
ترکیب سطوح، احجام و الگوی استقرار پنجره ها و درها را برای طراح و مجری فراهم می آورد. رسم سایٔه  پالن به 
به همین دلیل در تصویر افقی )پالن( و در تصویر قائم )نما( امتداد شعاع های نوری را با خطوط مورب 45 درجه 
با توجه به موقعیت ناظر رسم می کنند.برای تعیین عمق سایه در نما، از پالن کمک می گیریم و برای ترسیم عمق 

سایه در پالن از نمای جسم استفاده می کنیم. 

اگر سایٔه  نقاط اصلی حجم را پیدا کنیم آنگاه می توانیم شکل سایه را رسم کنیم. شکل سایه بستگی به شکل 
جسم و حالت سطحی دارد که سایه بر روی آن می افتد. جهت سایه بستگی به محل قرارگیری جسم و موقعیت 

خورشید دارد. 

شکل 438ـ2

شکل 439ـ2
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خورشید در 
روبه روی ناظر قرار 

دارد.

خورشید از پشت 
سر ناظر و در 

امتداد قطر مکعب 
می تابد. سایه 
در پالن و نما با 

این فرض ترسیم 
می شود. 

سایٔه  خط قائم در امتداد تصویر شعاع نوری قرار می گیرد.

شکل سایه بستگی به شکل سطحی دارد که سایٔه  جسم بر آن می افتد. 

سایٔه  خطوط افقی بر روی سطوح افقی با خود آنها موازی است.

سایٔه  احجام از ترسیم سایٔه  خطوط آنها به دست می آید. 
شکل 440ـ2
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ترسیم سایه 
شکل روبه رو یک حجم مکعب شکل را که بر روی یک 
دیوار قائم دارد به همراه پالن و نمای آن نشان می دهد. 

به مراحل ترسیم سایٔه  این حجم توجه کنید. 

1ـ امتداد شعاع های نوری نقطٔه  A را در پالن و نما رسم 
می کنیم. در امتداد شعاع نوری   ' '    A، سایٔه  نقطٔه  A را در 
پالن به دست می آوریم. سایٔه  نقطٔه  A را به نما منتقل 

می کنیم تا سایٔه  نقطٔه  A در نما نیز به دست آید. 

2 ـ خط AB با صفحه دیوار موازی است پس سایٔه  آن 
 A    ' '  بر دیوار نیز با خود خط موازی می باشد. در نما، از
خط ' 'A' '   B   را به موازات AB رسم می کنیم ) ' '    B بر روی 

شعاع نوری نقطٔه  B واقع است.( 

3ـ با توجه به اینکه خط BC نیز با سطح دیوار موازی 
است لذا خط و سایٔه  آن با هم موازی می باشند. در 
نما، خط ' 'B' '    C   را به موازات B C   رسم می کنیم تا امتداد 

شعاع نوری نقطٔه  C را قطع کند. 

4 ـ یال های  'AA    و   'CC    برابر سطوح دیوار عمود هستند، 
حال  می باشد.  نوری  شعاع  امتداد  در  آنها  سایٔه   لذا 

می توانیم سایه را کامل کنیم. 

تصویر موازی

پالن

نما

شکل 441ـ2
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کار  انجام  مراحل  و  ترسیم  نما  و  پالن  در  مثال  عنوان  به  سایه  مختلف  حاالت  کنید.  دقت  ـ  2    442 شکل  در 
شماره گذاری شده است. اگر به تصاویر دقت کنید قواعد زیر به سادگی قابل مشاهده اند: 

1ـ سایٔه  هر نقطه در امتداد شعاع نوری آن قرار دارد. 
2 ـ سایٔه  خطوط عمودی در پالن در امتداد شعاع نوری که از خط می گذرد قرار دارد. 
3 ـ وقتی که خط با سطح موازی است، سایه اش برآن سطح با خود خط موازی است.

ـ   با توجه به امتداد شعاع نور عمق   1
سایه را مشخص می کنیم. 

2ـ عمق سایه را بر روی نما منتقل می کنیم. 3ـ "A  سایٔه  نقطه A می باشد. 

پالنپرسپکتیو

 شعاع نور 

شعاع نوری

امتداد سایه

4ـ صفحٔه  سایٔه  هر نقطه که شامل شعاع نوری، شعاع شکست و تصویر شعاع نوری است درپالن به صورت یک 
خط دیده می شود.

ـ  سایٔه  هر سطح افقی در پالن مساوی و مشابه آن است و نیز سایٔه  هر سطح بر سطحی که با آن موازی است   5
مساوی و مشابه آن می باشد. 

اصول ترسیم سایٔه  نور مصنوعی مانند اصول ترسیم سایٔه  نور خورشید است.

شکل 442ـ2ـ سایه در نما

شکل 443ـ2

امتداد 
شعاع نور
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تجربه و دانش

ـ اجسام موجود در شکل های 444ـ2 و 445ـ2 را در اندازٔه  بزرگ تر ترسیم کرده مراحِل ترسیم سایه را شماره گذاری کنید.  1

2ـ هرکدام از سایه ها را در شکل زیرجداگانه ترسیم کنید و مراحل ترسیم را شماره گذاری نمایید. تصاویر پیچیده 
را می توان در چند شکل جداگانه مرحله بندی و شماره گذاری کرد. 

شکل 445ـ2شکل 444ـ2

شکل 446ـ2
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در شکل 447ـ 2 سه ستون آزاد را در کنار دیوار مشاهده می کنید. سایٔه  ستون ها در پالن و نما مرتبط با هم ترسیم 
و مراحل شماره گذاری شده اند. در ترسیم سایٔه  ستون ها عمق سایه در نما مشخص و با انتقال آن، سایه در پالن 
کامل شده است )  ''B( و نیز در ترسیم سایٔه  سرستون ها عمق سایه در پالن مشخص شده و با انتقال آن، سایه در 
نما کامل گردیده است. شکل سایٔه  ستون استوانه ای وسط با استفاده از نقطه یابی و یک مربع محیطی فرضی 

ترسیم شده است.

شکل 447ـ2

شکل 448ـ2ـ سایٔه  دودکش و خرپشته بر روی سقف شیبدار

نما

پالن
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کاربردهای سایه: 
1ـ استفاده از سایه برای ارائه پالن ها: همانطور که می دانید، پالن یک برش افقی از ساختمان است که تقریبًا 
در 1/3 ارتفاع طبقه از کف انجام می شود. همانطور که در شکل  450ـ2 دیده می شود، با استفاده از تکنیک 

سایه می توان درک واقعی تری از پالن را به بیننده ارائه نمود. 

2ـ استفاده از سایه برای معرفی نما:
با  بیشتر نماهای ساختمان استفاده می شود. رسم سایه می تواند  بهتر و خوانایی  ارائه  برای  از ترسیم سایه   

استفاده از رنگ،هاشور یا برچسب های آماده )زیپاتون( انجام شود. 

شکل 449ـ2

شکل 450ـ2
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تجربه و دانش

1ـ با نظر هنرآموز کالس، نمای ساختمان هنرستان یا یکی از ساختمان های مناسب را ترسیم کرده، از آن کپی 
بردارید. یک نمونه را سایه زده و دیگری را سایه نزنید و نتایج کار را با هم مقایسه کنید. 

2ـ در یکی از فضاهای داخل خانه، با استفاده از المپ روشنایی، سایه روشن فضا را تنظیم کرده و پرسپکتیو یک 
نقطٔه  آن را ترسیم کنید. آن گاه با توجه به موقعیت و تصویر منبع نور سایه ها را ترسیم کنید و آن را با سایه های 

واقعی فضا مقایسه کنید.

کارهای تهیه شده را در کالس ارائه دهی و به بررسی دقیق آنها بپردازید دالیل موفقیت کارها و اشکاالت موجود 
را بررسی کنید. کار خودتان را چگونه ارزیابی می کنید؟ با انجام چه تغییراتی می توانید کار خود را بهتر کنید.

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

کلیه ترسیمات تهیه شده را بازبینی و با توجه به اطالعات به دست آمده آنها را اصالح نمایید. کارهای بازبینی 
شده را برای ارائه نهایی در کار پوشه قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 451ـ2ـ استفاده از سایه برای معرفی نما
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ارائٔه نقشه های معماری داخلی
نقشه های  چون  گفتیم  فصل  این  در    که  همان طور 
و  ارزیابی  قضاوت  مبنای  یک(  )فاز  اول  مرحله 
است،  سرمایه گذاران  و  کارفرمایان  تصمیم گیری 
لذا کیفیت ترسیمات و ارائٔه  درست طرح، مخصوصًا 
نمایش و راندوی پالن ها و نماها و استفادٔه  مناسب از 
رنگ، سایه و پرسپکتیو برای معرفی بهتر طرح به ویژه به 

افراد غیرفنی، از اهمیت زیادی برخوردار است. 
ساخت  حتی  و  طرح  زیبای  و  دقیق  ارائه  ترسیم، 
مؤثر  کارفرما  تصمیم گیری  در  اینکه  بر  عالوه  ماکت 
آنها می تواند  با  ابزارهای مهمی است که طراح  است 
کمبودهای احتمالی طرح را مشخص کند تا در نقشٔه 
فاز دو رفع گردد. از این جهت سرنوشت هر طرحی به 
نحؤه  ترسیم و ارائٔه  آن در فاز یک بستگی تام دارد. لذا 
در این ترسیمات عالوه بر امکانات رنگ و پرسپکتیو، 
داخل  پالن ها،  در  عمق  احساس  ایجاد  برای  معموالً  
دیوارها را پررنگ نموده، برای قابل درک تر شدن فضاها 
اضافه می کنند. محوطه سازی  آن  به  را  مبلمان  پالن 
ترکیب  همکف  پالن  با  معمواًل  ساختمان  اطراف 

می شود. 
اجرای  برای  الزم  اطالعات  فاقد  یک  فاز  نقشه های 
ساختمان است. از این رو نیاز به نقشٔه  اجرایی داریم. 
نقشه های اجرایی اعم از نقشه های اجرایی معماری، 
و  مکانیکی  تأسیسات  نقشه های  سازه،  نقشه های 
نقشه های تأسیسات الکتریکی مطابق نظر مهندسان 
هر رشته تهیه و به صورت هماهنگ در اختیار مجریان 

قرار می گیرد. 

شکل 452ـ 2ـ به نحؤه  ارائٔه  فضا در پالن، مقطع و پرسپکتیو توجه کنید.

پرسپکتیو

نما

مقطع

پالن
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شکل 453ـ2ـ پرسپکتیو خارجی از یک 
مجموعه

شکل 455 ـ2ـ روش های مختلف ارائٔه  رنگی و سیاه و سفید یک طرح 

شکل 454ـ2ـ پرسپکتیو داخلی یک فضا
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جهت اجرای دقیق و کیفی فضاهای داخلی معرفی مشخصات نازک کاری آنها صرفًا از طریق نقشه ها و توضیحات 
کافی نمی باشد. لذا برای اطمینان جهت اجرای کار، نمونه های مصالح پیشنهادی در قالب یک شیت آماده و به 

کارفرما و مجریان پروژه تحویل می گردد.

شیت معرفی مصالح 

استفاده از ماکت 
جهت کنترل کیفیت و ارائٔه  مناسب تر طرح های معماری مهم، معمواًل ماکت یا ماکت هایی از مراحل مختلف کار 
ـ 2 ماکت ساختمان طراحی شده و در زمینٔه  شهری مربوطه قرار داده شده است  را تهیه می کنند. در شکل 457 

تا ضمن بررسی کیفیت پروژه، هماهنگی آن با ساختمان های اطراف و فضاهای شهری بررسی شود. 

شکل 456ـ2

شکل 457ـ2ـ ماکت حجمی یک ساختمان و بافت 
شهری اطراف آن 
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سایۀ نمای نقشٔه فاز یک که در همین فصل ترسیم کردید را با نظر هنرآموز درس ترسیم کنید. 

تجربه و دانش

شکل 458ـ2ـ ماکت حجمی یک ساختمان

شکل 459ـ2ـ پرسپکتیو دو نقطه ای از فضای داخلی
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شرح کار:
پالن: کنترل کروکی و اندازه ها، تنظیم و نصب کاغذ و خط کش، تنظیم محل قرارگیری نقشه در کاغذ، ترسیم خطوط محورها، ترسیم اجزای 
سازه ای، ترسیم دیوارها و بازشوها، ترسیم پله ها و شیب راهه ها، ترسیم مبلمان و متعلقات آشپزخانه، ترسیم اندازه گذاری و کدهای ارتفاعی، 

ترسیم کف سازی، درج مطالب نوشتاری و عالئم، کادربندی و جدول مشخصات 
برش: کنترل پالن ها و محل برش، تنظیم و نصب کاغذ و خط کش، تنظیم محل قرارگیری نقشه بر کاغذ، ترسیم کف مبنا، ترسیم خطوط 

محورها، ترسیم خطوط تراز سقف ها، ترسیم خطوط اجزای برش خورده ترسیم خطوط نما، ترسیم خطوط سقف ها و کف های کاذب، شاخص 
کردن خط زمین و ترسیم اجزای محوطه، ترسیم اندازه گذاری، کدهای ارتفاعی درج مطالب نوشتاری و عالئم، کادربندی و جدول مشخصات

نما: کنترل پالن ها و جهت نما، تنظیم و نصب کاغذ و خط برش، تنظیم محل قرارگیری نقشه در کاغذ، ترسیم کف مبنا، ترسیم خطوط 
محورها، ترسیم خط سقف ها با خط چین و مشخص کردن ارتفاع، ترسیم خطوط اصلی نما، ترسیم خطوط فرعی نما، ترسیم شکستگی ها و 
خطوط پنهان، ترسیم سایه در نما، تعیین جنس مصالح، ترسیم اندازه گذاری کدهای ارتفاعی، درج مطالب نوشتاری و عالئم، کادر بندی و 

جدول مشخصات 
سایت پالن: کنترل کروکی و مقیاس مورد نظر، تنظیم و نصب کاغذ و خط کش، تنظیم محل قرارگیری نقشه در کاغذ، ترسیم خطوط دور 

محوطه، ترسیم استقرار احجام موجود در محوطه، اندازه گذاری احجام و ساختمان، اندازه گذاری فاصله ساختمان تا جداره ها، ترسیم 
موقعیت و اندازه های مسیرهای سواره و پیاده، ترسیم بافت محوطه و سطوح، در مطالب نوشتاری و عالئم، کادربندی و جدول مشخصات
ترسیم پرسپکتیو موازی: تنظیم و نصب کاغذ، تعیین زاویه، ترسیم محور افقی و ترسیم زاویه بر مبنای آن، ترسیم خطوط اصلی و فرعی، 

ترسیم سایه، ترسیم کادر و جدول مشخصات 
ترسیم پرسپکتیو 1 نقطه ای: تنظیم و نصب کاغذ، تعیین خط افق، تعیین محل قرارگیری ناظر، تعیین نقطه گریز، ترسیم نقطه گریز با توجه 

به محل ناظر و نقطه گریز ترسیم خطوط فرعی با توجه به محل ناظر و نقطه گریز، پر رنگ کردن خطوط اصلی و فرعی، پاک کردن خطوط 
کمک، ترسیم کادر و جدول مشخصات

ترسیم پرسپکتیو 2 نقطه ای: تنظیم و نصب کاغذ، تعیین خط افق و محل ناظر، تعیین محل ناظر و نقاط گریز، ترسیم خطوط اصلی و فرعی 
با کمک خطوط کمکی، تعیین ارتفاع پرسپکتیو با کمک خط هادی، پر رنگ کردن خطوط اصلی و فرعی، پاک کردن خطوط کمکی، ترسیم 

کادر و جدول مشخصات 

استاندارد عملکرد:
تهیه نقشه های فاز 1 با استفاه از نشریه 256 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

شاخص ها:
دروندادی: رعایت نظافت موقع ترسیم نقشه ها و دقت، به کارگیری صحیح ابزار

فرایندی: کنترل کروکی، تنظیم و نصب کاغذ و خط کش، ترسیم محورها، ترسیم خطوط اصلی و فرعی، ترسیم عالئم، نوشته و کدهای 
ارتفاعی، ترسیم کادر بندی و جدول مشخصات

محصول: ترسیم نقشه های طبقات )زیرزمین، همکف و اول به مساحت حداکثر 250 متر مربع به مقیاس 1/100 برش نما مقیاس 1/100، 
سایت پالن 1/200 و پرسپکتیو داخلی و خارجی هر کدام 1 عدد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه ترسیم             زمان: 8 ساعت

مقدار: پالن زیرزمین، همکف، اول، برش، نما، سایت پالن بام، پرسپکتیو داخلی و خارجی یا مقیاس 1/100
تحت نظارت: هنرآموز نقشه کشی

ابزار و تجهیزات: میز نقشه کشی، صندلی، خط کش T، گونیای 45 و 60 و 30 درجه، پرگار، مداد، پاک کن، تراش، شابلون حروف و مبلمان، 
شابلون عالئم ترسیمی، چسب کاغذی، کاغذ پوستی، برس، اشل، کاغذ

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف
2ترسیم پالن معماری1
2ترسیم برش از پالن معماری2
2ترسیم نماها3

2ترسیم پالن جانمایی )پالن سایت(4
1ارائه تصاویر سه بعدی5

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2انجام ترسیمات با دقت، تنظیم محل نقشه ها در جهات مختلف و رعایت ارتباط میان آنها

٭میانگین نمرات

٭ حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

رشته: تزیینات داخلی              درس: تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی               واحد یادگیری :2

ارزشیابی شایستگی تهیه نقشه های فاز1 معماری داخلی
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فصل 3

اجرای کف پوش موکت و کاغذ دیواری
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آیا تا به حال پی برده اید:
سؤال 1ـ کف پوش موکتی در تزیینات داخلی عالوه بر جنبۀ زیبایی چه کارکردی های دیگری را به فضای داخلی 

اضافه می کند؟
سؤال2ـ نوع بافت و الیاف مورد استفاده در کف پوش های موکتی چگونه اند؟

سؤال3ـ کیفیت سطوح برای اجرای کف موکتی باید چگونه باشد؟
سؤال4ـ ابزار مورد استفاده و نحوه اجرا برای کف پوش موکتی چگونه است؟

استاندارد عملکرد:
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود توصیفی دقیق از ساختار و کارکردهای کف پوش های 
موکتی ارائه دهند و با مراحل اجرای کف پوش موکتی طبق استانداردها و مقررات آشنا شده و آن را به دقت اجرا 

کنند.

شایستگی کف پوش موکتی

شکل 1-3- موکت                                          شکل 2-3- فرش پازیریک )دورۀ هخامنشی(      شکل 3-3- زیلو                                       شکل 4-3- جاجیم 

شکل 5-3- فرش ماشینی                                            شکل 6-3- گلیم                                                                                  شکل  8-3- حصیر بافی

کف یکی از مهمترین بخش ها در فضاهای داخلی است. نحوه کف سازی در هر فضا متناسب با نوع فضا و عملکرد 
آن انتخاب می شود. کف ها به دو دسته سخت مانند سنگ فرش و آجر فرش، و نرم مانند قالی و موکت تقسیم 
می شوند. پوشش کف در فضای داخلی در گذشته از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. هر شهر و منطقه ای 
با توجه به ویژگی های فرهنگی و اقلیمی  با استفاده از مصالح بوم آورد و پایدار دست بافته هایی به منظور افزایش 
کارایی و تأمین زیبایی کف فضای داخلی خلق و تولید می کردند. این دست بافته ها به دست هنرمند ایرانی و با 
الیاف طبیعی در دسترس ایجاد می شدند. نقوش و اشکال موجود در طرح ها و نگاره ها نشان دهندۀ فرهنگ، 
نیازها، آداب و رسوم و سنت های رایج در هر منطقه ای است. این مقوله نیز همانند بسیاری از موارد دیگر در 
یک تمدن و در گذر زمان و با تغییر و تحول در فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه، تغییر و تکامل یافته و نمونه های 

جدیدی به الگوهای بومی  اضافه شده است.

شکل 7-3- نمد )فضای داخلی خانه ای در 
روستای میمند(
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تجربه و دانش

در تصاویر صفحۀ قبل تعدادی از کف پوش های دست بافت سنتی و جدید فضاهای داخلی معماری ایران را می بینید. 
1ـ به بحث و تبادل نظر در رابطه با کف پوش های ارائه شده بپردازید. )مواد اولیه، مراحل تولید، کارکرد، جنس، 
رنگ، محدوده پوشش، معایب و مزایای هر کدام را ذکر کنید. هر کدام از عناصر فوق در چه شهرها و در چه 

فضاهایی استفاده می شوند، بحث کنید(. 
2ـ با یادآوری کف پوش های دست بافت شهر و منطقه خود، جدولی مشابه با جدول زیر تهیه و به ذکر ویژگی های 

هر کدام بپردازید.

کف پوش دست بافت سنتی شهر یا روستای من

منطقه نام
تولید

مواد ابعادنقوشکارکردقدمت
اولیه

ترکیب 
رنگی

نحوۀ تولید و ضخامت
اجرای آن

اقتصادی 
بودن

کروکی

مزایا

معایب

پس از انجام تمرین، نتایج کار را در کالس ارائه دهید. کارهای همکالسی های خود را بررسی و با یکدیگر 
مقایسه کنید. به نظر شما بارزترین نمونه های ارائه شده کدامند؟ کدام یک از دوستان از روش بهتری در ارائه 
کار استفاده کرده اند؛ کدام یک از نمونه ها بهتر تجزیه و تحلیل شده اند؟ چه سؤاالتی در کالس مطرح شده 

و مطالب مهم به دست آمده کدامند؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به تجارب کالس و راهنمایی های هنرآموز کالس، جدول خود را مورد بازبینی قرار دهید و آن را کامل 
نمایید. خالصۀ یافته ها و مطالب مفید مطرح شده را سازماندهی کنید و در کارپوشه با قطع A 3 جهت ارائه 

نهایی آماده سازید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 9-3                                                                                                                                   شکل 10-3                                                                                                                         شکل 3-11
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پوشش کف فضا در تزیینات داخلی از چنان اهمیت برخوردار است، که کف را پایه اصلی یک فضا می نامند. 
بسیاری از استادکاران تزیینات داخلی، تزیینات اتاق را بر مبنای پوشش کف انجام می دهند. پوشش کف با 
توجه به کاربری فضا و جنبه های زیباشناختی انتخاب می شود. یکی از کف پوش های پرکاربرد در زمینه تزیینات 
داخلی فضاها در کنار سایر کف پوش ها، موکت است. موکت رنگ، بافت و نقش یکپارچه ای را به فضا می دهد. 
به عالوه، بافت موکت عایق حرارت و صوت است. موکت در جذب صدا و کاهش صدا بر دیگر پوشش ها برتری 
دارد. موکت، به خاطر بافت ملموس و لطیفی که دارد، باعث تلطیف خطوط و هندسه فضا می شود. از آنجایی 
که موکت ها در بافت، رنگ و طرح های متنوع در دسترس هستند، هماهنگ کردن آنها با انواع دکوراسیون نیز 
به راحتی صورت می گیرد. کف پوش موکتی دارای معایبی نیز می باشد. این معایب عدم مقاومت کافی در برابر 
حرارت و رطوبت است و به همین جهت نمی توان از آن در فضاهای مرطوب مانند آشپزخانه و سرویس های 

بهداشتی استفاده نمود. 

تصویرویژگیکابرد موکت

فضای 
مسکونی

فضاهای  برای  موکتی  کف پوش  انتخاب 
مسکونی به مواردی از قبیل: میزان رفت 
کف،  روی  بر  نور  مستقیم  تابش  آمد،  و 
یا  )بزرگسال  افراد  نوع  و  کف  زیرسازی 
بستگی  فضا  از  کننده  استفاده  کودک( 
به  توجه  با  مسکونی  فضای  در  دارد. 
کیفیت بصری و حسی که مورد نیاز فضا 
طرح ها  و  الیاف  انواع  از  می توان  است 

استفاده نمود.  

شکل 3-12

شکل 3-13
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فضای 
اداری

در  استفاده  مورد  موکتی  کف پوش های 
فضاهای اداری به دلیل رفت و آمد زیاد و 
گرد و خاک ناشی از آن باید دارای مقاومت 
بسیار باالیی باشند. موکت همچنین باید 
در برابر فشار تجهیزاتی مانند صندلی های 
چرخ دار، میزها، کمدها و وسایل حمل و 
نقل چرخ دار مقاوم شوند. موکت مناسب 
بدون  موکت های  فضاهایی  چنین  برای 

پرز و با تراکم باال می باشد.

فضای 
مذهبی

مساجد،  مانند  مذهبی  فضاهای  در 
دلیل  به  غیره  و  نمازخانه ها  حسینیه ها، 
وسیع بودن فضا، استفاده از موکت بسیار 
در  می باشد.  به صرفه  مقرون  و  مناسب 
موکت  از  استفاده  با  فضاهایی  چنین 
دستی  یک  و  یکنواخت  پوشش  می توان 
را ایجاد نمود و بستری مناسب برای قرار 

دادن فرش ایجاد کرد. 

از دیگر موارد کاربرد کف پوش موکتی در فضای داخلی می توان به آمفی تئاتر ها، کودکستان ها، کتابخانه ها و هتل ها اشاره نمود.

تجربه و دانش

 جدولی مشابه با جدول زیر تهیه نموده و از سه فضای مطرح شده یکی را انتخاب نمایید. 
 اگر به شما پیشنهاد شود که تغییری در کف یکی از سه فضای نامبرده با استفاده از کف پوش موکتی ایجاد 

کنید، چه نوع موکتی و با چه ویژگی های را پیشنهاد می کنید و دالیل انتخاب خود را  بیان نمایید. 
 در انتها با ارائه کروکی به بیان ایده خود در آن فضا اقدام نمایید.

شکل 3-16

شکل 3-15

شکل 3-14
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نام کاربری 
ساختمان

کف پوش فضاهای 
تهیه کروکی از یک فضای به دلخواه با دالیل انتخابپیشنهاد نوع موکتموجود

کاربری مشابه

اتاق پذیرایی

شبستان 
مسجد

اتاق قصه در 
مهد کودک

پس از انجام تمرین فوق، نتایج کار را در کالس ارائه دهید. کار خود را با دیگران مقایسه نمایید. و با اطالعات 
به دست آمده از کار دوستانتان به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 موکت را مناسب برای چه فضاهای در معماری داخلی می بینید؟ )فضاهای کوچک، فضاهای بزرگ، ...( ؟
 موکت ساده و بدون طرح و موکت های طرح دار هر کدام مناسب کدام فضاست؟ و چه کیفیتی را به فضا 

می دهد؟
 رنگ موکت چه تأثیری بر کیفیت فضا دارد؟ )تیرگی، روشنی، بزرگی، کوچکی،.......(

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به تجارب کالسی خود و راهنمایی های هنرآموز کالس، جدول خود را مورد بازبینی قرار دهید و کامل 
کنید. مطالب مفید و مطرح شده توسط هنرآموز و همکالسی هایتان را سازماندهی کنید و در کارپوشه با قطع 

A 3 جهت ارائه نهایی آماده نمایید. 

تحلیل و 
نتیجه گیری
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الیاف
مهم ترین بخش هر موکت الیاف آن است. این الیاف به طور معمول از دو نوع الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی 

می باشد.

الیاف مصنوعی

پلی استر4پلی پروپیلن3 نایلون1 یا پلی آمید2

فراگیرترین  و  گسترده ترین  نایلون 
موکت  الیاف  ساخت  برای  انتخاب 
بسیار  نایلون  مقاومت  و  پوشش  است. 
زیاد است و به سرعت خشک می شود. 
ضد  به  می توان  آن  ویژگی های  دیگر  از 
اشاره  موکت  بودن  و خاک  قارچ  کپک، 
نمود. مقاومت الیاف نایلون در برابر رنگ 
رفتگی ناشی از آفتاب و مواد شیمیایی 
برابر  در  مطلوبی  استاندارد  است.  باال 
بسیار  انتخاب  دارد.  ساکن  الکتریسیته 

مطمئنی برای مکان های پرتردد است.

ارزان تر  الیاف مصنوعی  به سایر  نسبت 
الیاف دارای رنگ  از  نوع  این  می باشد. 
سایش،  برابر  در  باالیی  مقاومت  و  ثابت 
خاک و کپک دارد. از پایداری نایلون در 
برابر خردشوندگی و کشسانی برخوردار 
در  می توان  الیاف  نوع  این  از  نیست. 
درخصوص  نمود.  استفاده  فضاها  کلیه 
استاندارد حریق و مقاومت در برابر آتش 
در ردیف پایین تری از الیاف نایلون قرار 

می گیرد.

پشمی  را  الیاف  بصری  حس  و  بافت 
دارد.  مقاومت کافی در برابر گرد و خاک، 
رفتگی  رنگ  و  شدگی  لک  سائیدگی، 
ارزان آن  به دلیل قیمت مناسب و  دارد. 
مسکونی  فضاهای  در  فراوانی  کاربرد 
موکت  به  نسبت  مقاومتی  نظر  از  دارد. 

نایلونی در درجۀ پایین تری قرار دارد.

الیاف طبیعی

پشم 5

تولید  بافت  روش  به  که  موکت هایی  در  معمواًلً  الیاف  نوع  این  می شود.  تهیه  طبیعی  پشم  از  الیاف  این 
می شوند، به کار می رود. حالت فرش های دست بافت یا ماشینی را ایجاد می کنند. پشم از گران ترین الیاف 
موکت می باشد. این نوع الیاف دارای خاصیت کشسانی عالی است. همچنین دارای مقاومت خوبی در برابر 
حاللیت، شعله و خاک است. دارای قابلیت رنگ پذیری بسیار خوبی است. این نوع از الیاف به خوبی تمیز و 
نگهداری می شود. دوام آن باال بوده، گاهی تا 50 سال دوام دارد. برای باال بردن مقاومت سایشی آن معموالًً  به 

الیاف پشم 20 درصد نایلون پلی آمید اضافه می کنند و سپس موکت را می بافند.

شکل 18-3شکل 3-17

1. nylon
2. Polyamid
3. Polypropylene

4. Polyester
5. Wool
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نوعی فیبر گیاهی ترد و خشن می باشد که در صورت استفاده در قالیچه های تزیینی بسیار نرم و انعطاف پذیر کنف
است. دارای رنگ های خنثی از کرم تا قهوه ای می باشد. 

این نوع از الیاف مقاومت کمتری نسبت به دیگر الیاف طبیعی دارد. از خاصیت نرمی  و رنگ پذیری آن می توان پنبه
در قالیچه های با بافت صاف بهره گرفت. این نوع از الیاف به راحتی تمیز نمی شوند. 

از دیگر الیاف طبیعی مورد استفاده در کف پوش با الیاف طبیعی می توان به نخ نارگیل و علف دریایی )نی های مرداب( اشاره نمود. 

کارایی موکت با توجه به ساختار الیاف تشکیل دهنده آن مشخص می شود. استفاده از هر نوع از الیاف موکت 
ویژگی هایی خاصی را برای کف پوش فراهم می کند، و این ویژگی ها بر پایایی، مقاومت )سایش، رطوبت، آتش، 

گرد و خاک و غیره(، پاکیزگی، رنگ و درخشندگی کف پوش موکتی تأثیرگذار است.

شکل 3-19
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به عنوان مجریان ماهر، شناخت ساختار موکت ها به شما کمک می کند تا انتخاب درستی را با توجه به نحوۀ 
مصرف و بودجه پروژه انجام دهید. در اینجا به دو نمونه از روش های تولید موکت می پردازیم، که هر کدام از این 

روش ها مشخصات منحصر به فرد خود را دارند.

این نوع موکت ها دارای تار و پود بوده و شبیه فرش های ماشینی بافته می شود. از لحاظ  1ـ موکت بافت1: 
مقاومت ریشه ها با توجه به اینکه دارای تار و پود است مقاومت بسیار باالیی دارد. این روش بافت با توجه به قیمت 
باالی تولید و هزینه های آن معمواًلً برای موکت هایی با الیاف پشم استفاده می شود. و اغلب کاربردی مسکونی 

و بیمارستانی دارد. 

2ـ موکت تافته2: در حال حاضر 90 درصد از تولیدات موکت  به  این روش تولید می شوند. در این روش یک رشته 
خطی از نخ موکت به صورت رفت و برگشتی در یک الیه پوشش که دارای چسب مقاومی است، قرار می گیرد و این 
یک رشته نخ در عرض موکت قرار گرفته است و از کنار هم قرار گرفتن این رشته ها موکت تولید می شود. در نهایت 

با الیه ای از چسب و پوشش ثانویه در زیر پوشش اصلی آن را تکمیل می نمایند.

1- Tufted  
ـ 2  Backing  

ساختار موکت

شکل 3-20

شکل 22-3شکل 3-21
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بافت الیاف موکت یا حالت ظاهری آن )سطح فوقانی( نتیجه ساخت الیاف، ارتفاع الیاف و شیوه برش الیاف 
موکت هستند و عموماً سه حالت زیر دیده می شوند. 

 سطح الیاف برش خورده1: روش تولید این نوع موکت به  این صورت است که هر حلقۀ نخ بریده می شود. این 
نوع الیاف را می توان به صورت بافتنی و تافتنی تولید نمود. از جمله مهم ترین الیاف در این روش می توان به 

الیاف مخملی، الیاف ساکسونی، الیاف تابدار و الیاف ژولیده اشاره نمود. 

 سطح الیاف برش نخورده یا حلقه ای2: این نوع بافت از الیاف نسبت به الیاف برشی، سخت تر و دارای 
نگهداری راحت تری می باشد. با استفاده از برنامه های طراحی به کمک کامپیوتر می توان دامنه ای به مراتب 
گسترده تری از این نوع الگو را ارائه نمود. این نوع از بافت از نرمی  الیاف برش خورده بی بهره است. الیاف برش 
نخورده را می توان به روش های تافتنی، بافتنی و گره ای تولید نمود. الیاف برش نخورده به صورت های مختلفی 

شامل حلقه های همتراز، حلقه کشباف، حلقه باالـ  پایین و حلقه چند تراز موجود می باشد. 

 Cutpile ـ 1
ـ 2  LoopPile 

بافت های موکت 

شکل 25-3شکل 24-3شکل 3-23

شکل 3-26
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 ترکیبی از الیاف برش خورده و نخورده1 : این روش همان طور که از نام آن پیدا است، ترکیبی از دو روش برش 
و حلقه می باشد. این نوع از بافت به صورت بافتی و تافتنی تولید می شوند. 

هر کدام از سه حالت فوق براساس نیاز مشتری و استاندارد و محل مورد نظر، انتخاب می شوند.

ـ 1  Cut & Loop

ـ تهیه آلبوم نمونه های موکت
برای تهیه آلبوم نمونه های موکت گروه های 2 الی 3 نفره تشکیل دهید. سپس به شناسایی شرکت ها و فروشندگان 
موکت در سطح شهر خود بپردازید. به منظور تکمیل خواسته های جدول زیر و همچنین تهیه نمونه های واقعی از 
پوشش موکتی برای کار تهیه آلبوم به مراکز شناسایی شده مراجعه نمایید. قطعات موکت تهیه شده توسط گروه ها 
با نظر هنرآموز کالس بر روی پانلی با ابعادی متناسب با تعداد نمونه ها با همکاری کلیه هنرجویان نصب شده و 
در کارگاه اجرای کف پوش موکتی قرار گیرد. در نهایت اطالعات به دست آمده از هرنوع موکت به همراه تصویر آن 

در آلبوم به صورت شماتیک و گرافیکی ثبت شود. 

موارد قابل توجه در تهیه آلبوم نمونه های موکت

ساختار جنس
الیاف

طرح و رنگ
نقش

محل ابعادقیمت
کاربرد

ویژگی های 
ارتقاء یافته

نمونه های 
دارای محبوبیت

نمونه های در 
حال پیشرفت

 

تجربه و دانش

شکل 3-27

شکل 3-28
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این نوع موکت به موکت پیوندی یا مدوالر شهرت دارد. در این روش هر قطعه در صورت آسیب دیدگی به 
سادگی جایگزین می شود. این نوع پوشش با کارایی باال، برای محیط های آموزشی، اداری و عمومی  بسیار 

مناسب بوده و امروزه به طور فزاینده ای به پروژه های مسکونی راه یافته است.

بیشـــتر 
بدانیـــم

رولوه فضا و تهیه کروکی
پس از آشنایی با انواع موکت های موجود برای اجرا در فضای داخلی، باید با توجه به ویژگی و شرایط موجود در 

محل اجرای کار، به انتخاب نمونه ای متناسب با شرایط پروژه بپردازیم. این مراحل به شرح زیر است: 
1ـ اندازه گیری مساحت فضا نخستین مرحله پیش از تهیه موکت می باشد. در صورت وجود نقشه هایی اجرایی 
ابعاد، اندازه ها و کدهای ارتفاعی فضا را با نقشه های موجود تطبیق می دهیم. در غیر این صورت برای مشخص 
شدن ابعاد فضا، اختالف ارتفاع ها و موانع موجود در کف فضا اقدام به اندازه گیری با متر و تهیه کروکی از فضا 
انتخاب  به  از فضا  یا کروکی تهیه شده  و  از نقشه های اجرایی  اندازه های به دست آمده  با  می کنیم. متناسب 

رول های استاندارد با عرض های 2، 3 و 4 متری اقدام می نماییم. 
2ـ انتخاب موکت در نهایت متناسب با کاربری فضا و خواسته های کارفرما و میزان بودجۀ کارفرما صورت می گیرد.

شکل 30-3شکل 3-29

شکل 3-31
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تجربه و دانش

اندازه گیری کارگاه اجرای کف پوش موکتی
 پس از آگاهی از نظرات کارفرما و انتخاب نوع موکت مصرفی با نظر هنرآموز کالس و مشارکت هنرجویان دیگر 
گروه های دو یا سه نفر، تشکیل دهید. محل کارگاه نصب موکت را در داخل هنرستان یا منزل یکی از وابستگان و 
یا یکی از فضاهای عمومی مانند فضاهای مذهبی، فرهنگی را انتخاب و مراحل اندازه گیری از نقطه شروع تا اتمام 
کار و نیز نحوه اندازه گیری و برآورد میزان موکت برای فضای مورد نظر را در جدولی مشابه با جدول زیر تهیه نمایید 

و نتایج به دست آمده از محل اندازه گیری کف پوش موکتی را بررسی نمایید.

وضعیت کف ابعاد فضامساحتنام فضا
موجود

نحوه برآورد  
کروکی از فضای مورد رولوهنتیجه گیریموکت

آماده سازی بستر کف موکتی
اتاق برای اجرای موکت در فضاهای مختلف به صورت متفاوت انجام می شود. به دلیل تنوع در  آماده سازی 
کف فضاها معمواًل هر سطحی به روش خاص خود تمیز و آماده سازی می شود. ولی در همه شرایط باید اتاق از 
تمامی اسباب و اثاثیه خالی باشد تا بتوان عملیات را بدون هیچگونه مداخله ای آغاز نمود. کف مبنا برای اجرای 
کف پوش موکتی باید فاقد هرگونه رطوبت باشد. سطح با مصالحی که رطوبت را به سطح موکت نمی رساند، 
پوشش داده می شود و یا دارای این نوع پوشش می باشد. این مصالح می تواند شامل سنگ، سرامیک، سطح 
بتنی، موزائیک و مانند اینها باشد. سطح مصالح باید صاف و عاری از ترک باشد. سطوح دارای درز و ترک باید با 
مواد درزگیر پرشوند. سطح باید از نظر وجود عناصر اضافی مانند عناصر برنده و برجستگی هایی که در کیفیت 

نهایی کار خدشه وارد می نمایند مورد بازبینی نهایی قرار گیرد.

5ـ سطح فضا را برای اجرای 
موکت از گرد و خاک پاک 

نمایید.

2ـ اتاق را از نظر مشکالت 1ـ اتاق را کاماًل خالی کنید.
رطوبتی بررسی کنید.

3ـ درها را برای راحتی در 
نصب، خارج کنید.

6ـ با استفاده از تراز از مسطح 
و صاف بودن سطح فضا 
اطمینان حاصل کنید.

نکات ایمنی را در هنگام جابه جایی وسایل موجود در فضا رعایت نمایید.                                                              
در هنگام باز کردن قرنیزها و نصب موکت از آسیب رساندن به دیوار خودداری نمایید. 

نکتــــــــه

شکل 3-32
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تجربه و دانش

ـ آماده سازی بستر کف موکتی کارگاه اجرای کف پوش موکتی
بازبینی کنید، ضمن مستندسازی وضع موجود  با دقت  انتخاب کرده اید،  برای نصب موکت  را که   فضایی 

عملیاتی را که باید برای شروع کار انجام شود، مشخص و گزارش نمایید. لوازم اضافی موجود در فضا کدامند؟
 مصالح کف سازی موجود در فضای مورد نظر چیست؟ چه ویژگی دارد؟

 نیازمند به چه نوع آماده سازی و زیرسازی است؟ 
 با توجه به فضا میزان و نوع مصالح آن را تعیین نمایید. 

 برای اجرای موکت چه محدودیت های جانبی ای مانند لوله آب، کابل برق و..... وجود دارند؟
 ابزار و تجهیزاتی که نیاز به باز کردن داشتند، را نام ببرید؟

 نوع تقسیم کار و عملیاتی را که در آماده سازی کارگاه برای نصب کف پوش موکتی در کارگاه انجام داده اید، از 
نقطه شروع تا پایان کاماًل شرح دهید )چند مرحله، میزان مشارکت، نکات ایمنی، .........(.

ابزار و وسایل اجرای موکت
1ـ کاردک: در مکان هایی که احتمال جرقه زدن وجود دارد به هیچ عنوان استفاده نشود )احتمال آتش سوزی 
وجود دارد(. این وسیله در مواردی به جای قلم مو برای پخش چسب بر روی سطح کار مورد استفاده قرار می گیرد. 

2ـ چکش فلزی: از این وسیله به منظور اتصال مناسب موکت با چسب مورد استفاده قرار می گیرد. 
3ـ سنگ چاقو تیزکن: این سنگ نوعی سنگ مخصوص است که جهت تیز کردن تیغ موکت بری مورد استفاده 

قرار می گیرد. این سنگ گرد و خاک تولید نمی کند و تیغه کاتر را خش نمی اندازد.
4ـ تیغ موکت بری: وسیله ای به منظور برش موکت در نقاط همپوشانی است. این وسیله معمواًلً از دو قسمت 
اصلی تشکیل شده  است: بدنه و تیغه. بدنۀ آن معموال از جنس فلز و یا پالستیک و به اندازه تقریبی عرض 25 تا 
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30 میلی متر و طول 75 تا 100 میلی متر و ضخامت 10 تا 15 میلی متر است. تیغه در اشکال مختلف به صورت 
چند قسمتی است که هر قسمت پس از مصرف و کند شدن قابل شکستن و جدا کردن است و قسمت بعدی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
5ـ متر: جهت اندازه گیری فضا، اندازه گیری طول و عرض موکت برای تهیۀ برش متناسب با فضا، مورد استفاده 

قرار می گیرد.
6ـ نوار چسب: در قسمت هایی مانند لبه ها، قرنیزها، پله ها و غیره که موکت اجرا نمی شود و نمی خواهیم به 

چسب آغشته شود مورد استفاده قرار می گیرد. 
7ـ قلم مو: ابزاری جهت آغشته نمودن سطح کار با چسب است. این قلم مو به دلیل در ارتباط بودن با حالل 

بنزین باید از نوع مویی باشد. 
8ـ چسب موکت: چسب موکت به منظور اتصال قطعات موکت با کف مورد استفاده قرار می گیرد. حالل این 
چسب بنزین است، بدین منظور در هنگام استفاده و نگهداری چسب آن را باید از شعله و جرقه دور نگهداشت. 
در محیط کار تهویه و هواکش مناسب وجود داشته باشد. در هنگام کاربرد از دستکش و ماسک استفاده شود و 

در صورت تماس با پوست و چشم با آب شسته شود.  

12
3

4

5

6

7

8

برش موکت
پس از انتخاب موکت با توجه به بستر طراحی باید قطع های مورد نیاز برای برش موکت را مشخص نمود. برای 
این منظور با توجه به ابعاد پوشش دهندگی موکت، محدوده های مورد نیاز برش را مشخص می شود و نسبت به 

برش آن اقدام می نماییم. 
1ـ ابتدا خطی به عنوان خط مرجع روی کف کشیده می شود. بهتر است فاصله  این خط از دیوار مبدا 2 سانتی متر 
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بیشتر از عرض موکت باشد تا بتوان موکت را کشید و کاماًل صاف و بدون چین خوردگی روی زمین چسباند. 
2ـ معمواًل عرض اتاق ها از موکت بیشتر است و برای پوشاندن کل اتاق باید چند قطعه موکت کنار هم چسبانده 
شود. این امر رایج بوده و بسیار مقرون به صرفه است زیرا ضایعات ناچیزی خواهد داشت. برای برش موکت به تیغ 

موکت بری، خط کش فلزی و ابزار عالمت زنی مانند ماژیک احتیاج خواهید داشت. 
3ـ برآورد نهایی برای برش موکت با اضافه نمودن مقداری حدود 2 تا 3 سانتی متر در نقاط همپوشانی )دیوار و 

موکت( به ابعاد اولیه صورت می گیرد. 

تجربه و دانش

ـ برش موکت کارگاه اجرای کف پوش موکتی
پس از حضور در کارگاه اجرای کف پوش موکتی، تجربیات به دست آمدۀ خود را در جدولی مشابه جدول زیر درج 

کرده و با پاسخ به سؤاالت زیر نتیجۀ کار خود را ارزیابی نمایید.
 ابزار و تجهیزات مورد نیاز در این مرحله از کار را نام ببرید؟

 نحوه  اندازه گذاری فضا برای برش موکت را چگونه انجام دادید؟
 روش درست در دست گرفتن کاتر و زاویه مناسب آن برای برش مناسب چگونه است؟

 تعداد افراد الزم برای انجام این مرحله از کار را بیان نمایید و وظایف هریک را شرح دهید. 
 با ضایعات به دست آمده از برش موکت چه کار کردید؟

ضایعات موکت

ارزیابی منغیر قابل استفادهقابل استفاده

نتایج کار برش 
موکت در کارگاه

نحوه تعیین فواصل ابعاد رول ها
مبنا

ابزار مورد استفاده 
در این مرحله

نتایج به دست آمدهنحوه برش و زاویه آن
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 در هنگام برش موکت از کاتر دارای قفل استفاده نمایید. تیغۀ کاتر را قبل از برش کنترل نموده، تا آسیبی 
به سطح موکت وارد ننماید. 

 در هنگام برش موکت صرفه جویی و عدم هدر رفتن موکت را رعایت نمایید. 

نکتــــــــه

 در تمام  مراحل چسباندن موکت باید  تهویۀ کامل فضا فراهم شود و چسب نیز از مواد آتش زا به دور باشد. 
 کلیه وسایل برقی ای که ایجاد جرقه می کنند را در حین اجرا خاموش نمایید )احتمال آتش سوزی به دلیل 

وجود حالل بنزین موجود در چسب وجود دارد(.

نکته ایمنی

نصب موکت
1ـ برای داشتن یک موکت صاف و چسباندن محکم آن، قبل از نصب، ابتدا باید هر گونه گرد و غبار و خاک را 

به طور کامل از روی زمین پاک کرد؛
2ـ کف مورد نظر باید کاماًل صاف باشد؛

3ـ چند دقیقه قبل از چسباندن موکت، سطح پشت آن باید با آب مرطوب شده باشد.
4ـ دور تا دور قسمتی که بر روی آن موکت نصب می گردد ، باید کاماًل با الیۀ نازکی از چسب مخصوص پوشانده شود.

5  ـ پس از آغشته شدن زمین با چسب، نوبت به چسب کاری لبه های موکت می رسد. بدین منظور لبه های موکت 
را کاماًل به چسب آغشته نموده و سپس موکت را محل خود قرار می دهیم. 

6 ـ برای نصب دقیق و محکم موکت بر روی بستر با چکش فلزی به صورت افقی بر روی سطح موکت می کشیم و 
این کار را تا زمانی ادامه می دهیم، که سطح موکت اتصال کافی و محکمی با کف پیدا کند.

 به منظور جلوگیری از یکنواخت نبودن سطح موکت و طول عمر بیشتر آن، باید هوای زیر موکت را کاماًل 
تخلیه کرد.  

 زمانی که می خواهیم چند تکه موکت یا موکت طرح دار را نصب کنیم،   پیش از نصب باید از یکسان بودن 
رنگ ها و کدها اطمینان حاصل کرد. در موکت های مخمل، اطمینان از جهت خواب مشابه ضروری است.

 دقت، ظرافت و تمیزکاری را موقع چسب کاری سطوح و لبه ها رعایت کنید.

نکته 
اجرایی
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تجربه و دانش

ـ نتایج کار نصب موکت کارگاه اجرای کف پوش موکتی
 روش مصرف چسب موکت را توضیح دهید )مراحل تهیه، به کار بردن آن و شرایط محیط برای استفاده(؟

 چالش و نکات قابل توجه در حین کار را بیان کنید؟
 چگونگی دفع ضایعات را شرح دهید.

 پیشنهادهای خود را برای سهولت و کیفیت بهتر کار به اختصار شرح دهید.
 میزان مشارکت خود را در این مرحله از کار چگونه ارزیابی می کنید؟

پرداخت نهایی گوشه ها و هم پوشانی ها
1ـ محل قرارگیری قطعات موکت در کنار هم باید به اندازه ای محکم باشد، که امکان کنده شدن هیچ یک از آنها 
و احتمال گیرکردن پای افراد به لبه ها وجود نداشته باشد. برای این منظور لبه های موکت ها را به مقدار بیشتری 
از  چسب آغشته کرده و در کنار هم بر روی سطح کف به طور محکم بچسبانید. سپس با جسم سنگینی مانند 
چکش فلزی به آرامی محل درز را ضربه زده یا فشار دهید به این صورت هر دو تکه در کنار هم به خوبی و بدون 

فاصله قرار می گیرند. در نهایت میزان اضافی موکت را با تیغ موکت بری با دقت ببرید.
2ـ اضافه های موکت در محل های اتصال با دیوار، تجهیزات و یا مبلمان با استفاده از تیغ موکت بری به دقت 

بریده شود.
3ـ اگر به لحاظ ابعاد و یا شکل اتاقتان مجبور می شوید در بعضی قسمت ها از تکه موکت های کوچک تر استفاده 

کنید، سعی کنید آنها را برای قسمت هایی در نظر بگیرید که با فرش، لوازم یا مبلمان پوشیده شوند. 

به چرخه  به محل دپوی ضایعات و در صورت امکان  از اجرای کف پوش موکتی  انتقال ضایعات حاصل   
بازیافت مصالح الزامی است.

توجهات 
زیست ـ
 محیطی
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ـ نتایج کار محل های هم پوشانی موکت در کارگاه اجرای کف پوش موکتی
 نتایج کار محل های هم پوشانی موکت را در جدولی مانند زیر شرح دهد.

نتایج کار پرداخت 
نهایی و هم پوشانی

ابزار مورد 
استفاده

محدوده های 
ارزیابیتعامل کارینحوه کاروسعت کارهم پوشانی

شکل 45-3تجربه و دانش
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پس انجام کارهای عملی بخش اجرای کف پوش موکتی، نتایج کار را در کالس ارائه دهید. کارهای همکالسی ها 
را بررسی و با یکدیگر مقایسه کنید. 

 نحوۀ دفع ضایعات را کاماًل شرح دهید.
 میزان مشارکت و کار گروهی خود را چگونه ارزیابی می نمایید؟

 نحوه عملکرد خود در کارگاه را در مقایسه با سایر هنرجویان چگونه ارزیابی می کنید؟ 
 برای ارتقای بهتر آموزش و یادگیری هنرجویان و مشارکت بیشتر آنها، چه پیشنهادهایی دارید؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

 تمامی مراحل کار خود را در کارپوشه ای تحت عنوان اجرای کف پوش موکتی از مرحلۀ شروع تا پایان به 
صورت مستند )شامل عکس و متن( تهیه و در کالس نقد و بررسی کنید و جهت ارائه نهایی آماده کنید. 

 استفاده از ابزار و روش هایی که در طول مسیر یادگیری کف پوش موکتی کشف کرده اید را به صورت خالصه 
بیان نمایید.  

تحلیل و 
نتیجه گیری
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شرح کار:
ـ زیرسازی بستر موکتی طبق نقشه و کدهای ارتفاعی

ـ تعیین لوازم مورد نیاز برای رولوه فضا
ـ رولوه فضا و تهیه کروکی

ـ چسب زدن طبق دستوالعمل
ـ نصب قطعات موکت

ـ اصالح موکت درمحل اتصال به کناره ها و نصب الحاقات

استاندارد عملکرد:
اجرای کف پوش موکتی براساس نشریه 55 معاونت برنامه ریزی و نظارت  راهبردی ریاست جمهوری، استانداردهای موسسه 

)Shop drawing( تحقیقات صنعتی ایران، نقشه های فاز 1 و 2، نقشه های جزئیات و مشخصات فنی
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی حین بریدن موکت، مدیریت مصالح و منابع
فرایندی: انجام مراحل با ترتیب صحیح )رولوه فضا، آماده سازی موکت، زدن چسب، فرش کردن فضا با موکت، اصالح موکت در 

محل اتصال به کناره ها
محصول:اجرای یک کف موکتی )فضای اتاق 9 متر مربعی( با تراز مشخص طبق نقشه ها و الگوی داده شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه ساختمان دارای بستر آماده             زمان: 2 ساعت

تحت نظارت: استاد کار یا مربی               مقدار: فضای اتاق 9 متری

چسب، موکت، کاتر، خط کش فلزی، متر، دستکش، نقشه های فنی، کاردک، چکش فلزی، مصالح نقاط اتصال مانند چوب، سنگ، 
فلز، پالستیک و ... )تراز، شلنگ تراز، ریسمان، بیل، فرغون، استانبولی، ماله، شن، ماسه، سیمان، آب، در صورت نیاز به بسترسازی(

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کف سازی1

2نصب موکت2

2پرداخت نهایی گوشه ها و همپوشانی ها3

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
رعایت ایمنی موقع برش قطعات موکت، دقت، ظرافت و تمیزکاری موقع 

چسب کاری
2

میانگین نمرات

٭ حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

رشته: معماری داخلی              درس: تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی                واحد یادگیری :3

ارزشیابی شایستگی اجرای کف موکتی
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شایستگی کف پوش موکتی

دیوارپوش کاغذی

آیا تا به حال پی برده اید:
سؤال1ـ پوشش کاغذی دیوار و سقف دارای چگونه ساختاری می باشد؟

سؤال2ـ کاغذهای دیواری دارای چه طرح و نقش هایی هستند؟
سؤال3ـ ابزار و تجهیزات برای اجرای پوشش کاغذ دیواری کدام اند؟

سؤال4ـ اجرای پوشش های کاغذی دیوار و سقف به چه صورت انجام می گیرد؟

استاندارد عملکرد:
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود نقش ها و جنس های مورد استفاده در دیوارپوش ها و 
سقف پوش های کاغذی را بیان نمایند و از تمامی مراحل اجرای پوشش کاغذی سقف و دیوار آگاهی کاملی یافته،  آن 

را به دقت انجام دهند. 

با  دیوارها  پوشش  اولیه  ایدۀ  است.  داخلی  فضای  تزیین  جهت  پوشش ها  سنتی ترین  از  یکی  دیواری  کاغذ 
کاغذ دیواری توسط چینی ها مطرح گردید. همچنین در قرون وسطی پرده های دیوار کوب بر روی دیوارهای 
سنگی قلعه ها آویزان می شدند. بعدها مردم از پارچۀ ساده برای پوشش دیوارها استفاده کردند. با ورود روش های 
تهیه کاغذ دیواری در کشورهای اروپایی و گسترش آن در سایر کشورها و افزایش تقاضای کاغذ دیواری، این 

محصول به عنصری اصلی در تزیینات داخلی فضا مبدل گشت.
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تجربه و دانش

 با یادآوری نمونه سنتی پوشش های دیوار در فضای داخلی شهر یا منطقه خود به تهیۀ جدولی مشابه جدول زیر 
بپردازید. به گفت وگو در رابطه با معایب و مزایای آنها بپردازید. 

 با توجه به پیشینه مختصر گفته شده در رابطه با کاغذ دیواری، آیا مصالح کاغذی دیگری را می شناسید که 
به طور بومی  در گذشته در شهر یا روستای شما اجرا شده باشد و اکنون به دست فراموشی سپرده شده باشد؟ 

همچنین اگر روش خاصی متداول بوده، آن را بیان کنید. 

کروکی از فضا و دیوار پوشنحوۀ اجراطرح و نقشابعادجنسمحل اجرانام روشنام شهر

کاغذ دیواری از یک رویه چاپی چسبیده شده بر روی الیه آستری تشکیل شده است. الیه رویی به عنوان یک 
سطح تزیینی عمل کرده و به صورت عمودی بر روی دیوار قرار می گیرد. مزایای پوشش کاغذ دیواری را می توان 
فراهم آوردن دوام تا قابلیت پنهان کردن نواقص سطح و ارائۀ نمودی زیبا و تزیینی به فضا را نام برد. پوشش 
کاغذ دیواری در فضاهای داخلی مسکونی بیشتر برای تقویت حس فضایی به کار می رود. پوشش کاغذی به 

عرض های 50 و 70 سانتی متری در بازار عرضه می شوند. 

مزایای پوشش کاغذی:
 کاغذ دیواری را می توان همراه با مواد دیگر به صورت بسیار گیرایی در محیط ها و دکوراسیون های سنتی و 

معاصر به کار برد.

شکل 3-48
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 ترک ها و عیب های دیوار را پوشش می دهد.
 به گرم تر شدن ساختمان در زمستان کمک می کند.

 از نظر دوام و امکان شست وشو نیز، کاغذهای جدید اغلب با روکشی از جنس پالستیک پوشانده شده اند و به 
همین سبب، قابل شست وشو هستند و حتی در اتاق کودکان نیز به راحتی می توان از آنها استفاده کرد.

نقش های عمودی
نوع  پرکاربردترین  نقش های عمودی  با  دیواری  کاغذ 
از کاغذ دیواری،  این نوع  کاغذ دیواری می باشد. در 
 نقشی برای جفت کردن افقی وجود ندارد و کاغذ هر 

جا که الزم باشد برش زده می شود. 

نقش های مورب
الزم است این نوع نقوش در فاصلۀ یکسانی از سقف 
کاغذ  اتالف  از  تا  شوند  مورب  منظم،  فواصل  در  و 

جلوگیری شود.

انواع نقش ها
شکل 50-3شکل 3-49

شکل 3-51

شکل 3-52
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نقش های هندسی
نقش ها در این طرح ها در فواصل منظم در عرض کاغذ 
تکرار می شوند. برای اطمینان از هم ترازی، هنگام اجرا 
نقش ها در ارتفاع مشابه از سقف برش داده می شوند.

نقش های مخملی1
آن  تولید  فرایند  در  کاغذ  سطح  روی  بر  الیاف ریزی 
چسبانده می شود. بسیار تزیینی بوده و بافت نرم آنها 
تأثیر دیگر مصالح و عناصر به کار برده شده در اتاق را 

تقویت می کند. 

کاغذهای مصور2
این سطوح مصورگونه از فناوری چاپ بهره می گیرند 
تا طرح های گرافیکی را بر روی سطحی بزرگ نمایش 
دهند. این تصاویر بر روی کاغذهای شفاف، مات و یا 

براق چاپ می شوند. 

کیفیت کاغذ دیواری براساس جنس کاغذ و الیه های رویی تعیین می شود. کاغذ دیواری ها در انواع گوناگونی 
الیاف طبیعی  با  دیواری  کاغذ  و  الیاف مصنوعی  با  دیواری  کاغذهای  دیواری شامل  کاغذ  موجودند. جنس 
مختلف  منسوجات  سلولزی،  مواد  ابریشم،  پنبه،  الیاف  جنس  از  پوشش هایی  دیواری ها،  کاغذ  می باشد. 
مصنوعی و طبیعی می باشند. الیاف طبیعی از گیاهان، برگ درختان و یا الیاف نازک چوب پنبۀ درخت بلوط 
ساخته می شوند. این کاغذ دیواری ها آسایش و راحتی را به محیط ارائه می کنند. کاغذ دیواری با الیاف مصنوعی 

 Flocked ـ 1

 Surface Imaging ـ 2

شکل 53-3 تا شکل 3-55
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از یک الیۀ زیرین کاغذی و الیۀ رویی از جنس الیاف مصنوعی ساخته شده اند و در اشکال مختلف: صاف، 
منقوش و یا طرح برجسته عرضه می گردند. جنس الیاف مصنوعی اغلب کلرید پلی وینیل )PVC( است که در 

بازار به کاغذ دیواری های وینیلی نیز شهرت دارند. 

تجربه و دانش

به نظر شما اجرای دیوارپوش کاغذی چه ویژگی های کارکردی را در فضای مورد اجرا ایجاد می کند؟ با تصور 
فضایی که دارای کاغذ دیواری است و شما در آن حضور داشته اید در جدولی مشابه با جدول زیر به خواسته ها 

پاسخ دهید. 

میزان محل اجرارنگنوع کاغذ دیواری
پوشانندگی

کیفیت سطح تأثیر کارکردیتأثیر زیباشناسی
نهایی

ارزیابی من از کار

شکل 17-3- چند نمونه کاغذ دیواری 
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پس از تکمیل جدول، نتایج کار را در کالس ارائه نمایید، کارهای همکالسی ها را بررسی و با یکدیگر مقایسه 
کنید. به نظر شما بهترین نمونه های ارائه شده کدام اند و وجه تمایز آنها با دیگر کارها در چیست؟ 

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به تجارب کالس و راهنمایی های هنرآموز کالس، جدول خود را بازبینی و کامل کنید. خالصه یافته ها 
و مطالب مفید مطرح شده را سازماندهی کنید و در کارپوشه با قطع 3A جهت ارائه نهایی آماده سازید. 

تحلیل و 
نتیجه گیری

تجربه و دانش

ـ تهیه آلبوم نمونه های کاغذ دیواری
برای تهیه آلبوم نمونه های کاغذ دیواری گروه های 2 الی 3 نفره تشکیل دهید. سپس به شناسایی شرکت های 
تزیینات داخلی و فروشندگان کاغذ دیواری در سطح شهر خود بپردازید. به منظور تکمیل خواسته های مطرح 
شده و همچنین تهیۀ نمونه های واقعی از پوشش کاغذی به مراکز شناسایی شده مراجعه نمایید. قطعات کاغذ 
با  نمونه ها  تعداد  با  ابعادی متناسب  با  پانلی  بر روی  با نظر هنرآموز کالس  تهیه شده توسط گروه ها  دیواری 
همکاری کلیه هنرجویان نصب شده و در کارگاه اجرای دیوار پوش کاغذی و پوشش سقف کاغذی قرار گیرد. در 
نهایت اطالعات به دست آمده از هر نوع کاغذ دیواری و پوشش سقف کاغذی را به همراه تصویر آن در آلبوم به 

صورت شماتیک و گرافیکی ثبت شود. 
 هر کاغذ دیواری را از لحاظ جنس، رنگ، ابعاد، دامنه کاربرد، منطقه مورد مصرف، دوام و پایداری و قیمت آن 

بررسی نمایید. 

شکل 3-57
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رولوه سطح دیوار برای تعیین مقدار کاغذ دیواری
پیش از خرید و اجرای کاغذ دیواری باید فضای مورد نظر را اندازه گیری کرد. مساحت )طول × ارتفاع( دیوارهایی 
را که باید پوشانده شوند را به دست بیاورید و این ارقام را با هم جمع کنید. سپس قسمت هایی را که نباید پوشانده 
شوند )نظیر درها، پنجره ها،  پیشخوان ها و دیوارکوب ها( از این مساحت کم کنید. به این رقم 10 درصد برای 
ضایعات، زهوار و جفت کردن نقش اضافه کنید. پس از اندازه گیری دیوار به انتخاب نوع کاغذ دیواری برای سطح 

مورد نظر خود از نظر بافت، رنگ، جنس و ابعاد می پردازیم.

تجربه و دانش

ـ نتایج کار اندازه گیری کارگاه اجرای کاغذ دیواری
با نظر هنرآموز کالس و مشارکت استادکاِر پوشش کاغذ دیواری گروه های دو یا سه نفره تشکیل دهید. محل 
کارگاه نصب کاغذ دیواری را در داخل هنرستان، یا منزل یکی از بستگان و یا یکی از فضاهای عمومی  شهر یا 
منطقه خود انتخاب و شروع به ترسیم کروکی از تک تک دیوارهای فضا نمایید. در نهایت اندازه هریک از دیوارها 

را با همکاری یکدیگر به دست آورده، جدول زیر را پر نمایید.

مساحت خالصمساحت  قرنیزقرنیزمساحت پنجرهپنجرهمساحت دردرمساحت کلارتفاعطولمحل دیوار

دیوار شمالی

دیوار جنوبی

دیوار شرقی

دیوار غربی

شکل 59-3شکل 3-58
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آماده سازی کارگاه

ابزار اجرای کاغذ دیواری

پیش از شروع کار نصب کاغذ دیواری باید به تجهیز و آماده سازی کارگاه پرداخت. بدین منظور کلیۀ لوازم و اثاثیه 
موجود در محیط کاری را در محلی جمع آوری کرده و روی تمامی  وسایل را با پوشش نایلونی می پوشانیم. میز 
نصب کاغذ دیواری مهم ترین وسیله برای این کار است و باید در مکانی قرار گیرد که رفت و آمد و نصب را با اشکال 

مواجه نکند.

تجربه و دانش

ـ کار آماده سازی کارگاه دیوارپوش کاغذی
 با توجه به فضای تعیین شده برای اجرای دیوارپوش کاغذی چه عملیاتی برای آماده سازی کارگاه نیاز می باشد؟ 

)برای ارائه، جدولی مشابه جدول زیر تهیه نمایید و نکات مطرح شده را در نظر بگیرید(.
 به تهیۀ کروکی از محل دپوی مصالح و تجهیزات در فضای کارگاه دیوارپوش کاغذی بپردازید.

اسباب و اثاثیه 
که نیاز به خارج 

کردن دارند

محل مورد نیاز 
برای جمع آوری 

پسماندها

تعداد افراد مورد 
نیاز

جانمایی 
قرارگیری ابزار و 

تجهیزات

مناطق نیاز به 
محافظت

تقسیم بندی 
مناطق کاری

ارزیابی نهایی کار

برای اجرای عملیات نصب کاغذ دیواری باید از ابزار مناسب با این کار استفاده نمود که شامل تعدادی از ابزار 
اندازه گیری، ابزار پخش کننده، مسطح کننده و برش دهنده می باشد. که با توجه به شرایط کار در هر مرحله ای 

از کار از آنها استفاده می شود. 
1ـ کاتر: برای برش کاغذ دیواری به طول مورد نظر و برش نقاط اتصال  به دیوار و سقف و حفره های در و پنجره 

مورد استفاده قرار می گیرد.
2ـ متر: برای اندازه گیری فضا و اندازه گیری قطعات برای برش کاربرد دارد.

3ـ همزن: قطعه ای چوبی که به منظور مخلوط کردن چسب با آب استفاده می شود. 

شکل 61-3شکل 3-60
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4ـ قلم مو: این قلم مو از جنس پالستیکی است و به منظور پخش چسب بر روی سطح دیوار و سقف مورد استفاده 
قرار می گیرد. 

5  ـ دستمال: این وسیله برای تمیز کردن سطوح کاغذ دیواری شده از چسب اضافی کاربرد دارد.
6  ـ سطل مدرج: از این ابزار برای تهیه چسب کاغذ دیواری استفاده می گردد. 

7ـ قیچی: برای برش کاغذ دیواری در ابعاد مورد نظر کاربرد دارد.
8  ـ کاردک پالستیکی: وسیله ای است که به منظور پخش یکنواخت چسب در پشت کاغذ دیواری و خارج نمودن 

حباب های هوا مورد استفاده قرار می گیرد.
9ـ میز کاغذ دیواری: وسیله ای است که برش کاغذ دیواری بر روی سطح آن انجام می گیرد. تاشو بودن میز 

کاغذ دیواری حمل آن را آسان نموده است. 
10ـ چسب کاغذ دیواری: چسب کاغذ دیواری، ماده ای پودر مانند است و برای استفاده از آن باید با آب مخلوط 

شود. 
روغن الیف: این ماده برای زیرسازی سطح دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد و سطح را برای پذیرش 

چسب کاغذ دیواری آماده می سازد. 

شکل 17-3- ابزار  و تجهیزات کارگاه اجرای کاغذ دیواری




