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شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت 
تا برنامه هاي درسي و محتواي كتاب هاي درسي را در ادامه تغييرات پايه هاي قبلي بر اساس نياز كشور و مطابق 
ايران در نظام جديد  برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي  بنيادين آموزش و پرورش و  با رويكرد سند تحول 
آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم. مهم ترين تغيير در كتاب ها، آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است. 
شايستگي، توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، مهارت و 

نگرش مي شود. در رشته تحصيلي حرفه اي شما، چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
1. شايستگي هاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي تهيه نقشه های دو بعدی با رايانه

2. شايستگي هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
3. شايستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها

4. شايستگي هاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت 
متخصصان برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه 

فني و حرفه اي را تدوين نموده اند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتاب هاي درسي هر رشته است. 
اين درس، سومين درس شايستگي هاي فني و كارگاهي است كه ويژه رشته معماري داخلي در پايه يازدهم 
تأليف شده است. كسب شايستگي هاي اين كتاب براي موفقيت آينده شغلي و حرفه اي شما بسيار ضروري است. 
هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگي هاي آموزش داده شده در اين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي 

به اثبات رسانيد.
كتاب درسي معماري داخلي فضاهاي مسكوني شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد 
يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحلۀ كاري تشكيل شده است. شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري 
هر پودمان مي توانيد شايستگي هاي مربوط به آن را كسب نماييد. هنرآموز محترم شما براي هر  پودمان يك نمره 
در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن 
شايستگي پس از ارزشيابي اول، فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد. كارنامه شما 
در اين درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي براي هر  پودمان خواهد بود و اگر در 
يكي از پودمان ها نمره قبولي را كسب نكرديد، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشيابي  قرار گيريد 
و پودمان هاي  قبول شده در مرحله اول ارزشيابي مورد تأييد و الزم به ارزشيابي مجدد نمي باشد. همچنين 

اين درس داراي ضريب 8 است و در معدل كل شما بسيار تأثيرگذار است.
و  براي شما طراحي  آموزشي كه  بسته  اجزای  از ساير  استفاده  امكان  همچنين عالوه بر كتاب درسي شما 
تأليف شده است، وجود دارد. يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام 

سخني با  هنرجویان عزیز



در  کلیدي  تعاریف  ارائه  ضمن  ابتدا  دارد.  نام  مسکوني«  داخلي  طرح  مصالح  »  انتخاب  چهارم:  پودمان 
متره  و  برآورد ساختمان  شرح داده شده و در ادامه روش محاسبه بخش هایي از اجراي کارهاي ساختماني براي 

فضاهاي داخلي یک واحد مسکوني آموزش داده شده است.
پودمان پنجم: با عنوان »  نقشه کشي فاز1 معماري داخلي با رایانه« مي باشد که در آن هنرجویان با دستورات 
کلیدي نرم افزار اتوکد آشنا مي شوند و همزمان نقشه کشي دو بعدي معماري داخلي یک واحد مسکوني را فرا مي گیرند.

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن 
داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي بر اساس نیاز کشور 
و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام 
جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، 

مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تهیه نقشه های دو بعدی با رایانه

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت 
متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي 
شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 

این درس، سومین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته معماري داخلي در پایه یازدهم 
تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما بسیار ضروري 
است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند 

ارزشیابي به اثبات رسانید.
یا چند  یک  داراي  پودمان  هر  و  است  پودمان  پنج  فضاهاي مسکوني شامل  داخلي  معماري  کتاب درسي 
واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحلۀ کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس 
براي  نمایید. هنرآموز محترم شما  را کسب  به آن  پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط  یادگیري هر  از 
هر  پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. 
در صورت احراز نشدن شایستگي پس ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي 
وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي 
هر  پودمان خواهد بود و اگر در یکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است 
مورد ارزشیابي  قرار گیرید و پودمان هایي  قبول شده در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به ارزشیابي 

مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و 
تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام 

سخني با هنرجویان عزیز



فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند 
ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که 

با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از 
محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني 
طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها 
را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.

رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص 
رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.

امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و 
استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



1

ل : برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی پودمان او ّ

برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی

پودمان  1

  1ـ شناخت ۳ـ طراحی   2ـ برنامه ریزی



2

 فرايند طراحي داخلي فضاهاي مسكوني چيست؟
 در مرحلة شناخت، طراح چه كارهايي را انجام مي دهد؟

 در مرحلة برنامه ريزي، طراح چه كارهايي را انجام مي دهد؟
 در مرحلة طراحي، طراح چه كارهايي را انجام مي دهد؟

 اصول تهية و تدوين گزارش مطالعاتي چيست؟
 در برنامه ريزي طراحي داخلي فضاهاي مسكوني به چه مواردي بايد توجه داشت؟

پس از پايان اين واحد يادگيري از هنرجويان انتظار می رود:
1 فرايند طراحي داخلي فضاهاي مسكوني را بيان نموده و توانايي انجام آنها را در عمل داشته باشد.

2  چگونگي جمع آوري اطالعات مربوط به استفاده كنندگان را شرح دهد.
۳  اصول گردآوري اطالعات و نحوة تجزيه و تحليل آنها را توضيح دهد.
4  علت بازديد از محل طرح و نكات مورد توجه در اين بازديد را بداند.

5  برداشت يا رولوة بنا را انجام دهد.
6  اهميت برنامة زماني را دانسته و آنها را در كار خود اعمال نمايد.

7  گزارشي از مطالعات مربوط به طرح را تهيه و ارائه نمايد.

براي انجام دادن طراحي داخلي فضاهاي مسكوني، اطالع از فرايند طراحي، به طراح بسيار كمک خواهد كرد. 
اين آگاهي باعث مي شود كه او به مسير پيش روي خود از ابتدا تا انتها مسلط شود و به شيوة بهتر و در زمان 
كمتري آن را به صورت مطلوب دنبال نمايد. در فرايند طراحي داخلي مسكوني مي توان سه فعاليت اصلي و 
مهم شناخت، برنامه ريزي، و طراحي را در نظر گرفت. در راستاي اجرای اين سه فعاليت، اصولي مورد توجه 

است كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  1 

تهیة برنامة اولیة طرح فضاهاي داخلي مسکوني

استاندارد عملکرد
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فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی
فرايند طراحی داخلی فضاهای مسكونی سه دسته فعاليت را شامل می شود:

دستة اول مربوط به فعاليت هايی است كه از طريق آنها اطالعاتی را كسب می كند. 
دستة دوم تجزيه و تحليل و نتيجه گيری از اطالعات به دست آمده را در بر می گيرد. 

در دستة سوم فعاليت ها، طراح به طراحی مبادرت می ورزد. 
به اين ترتيب به نظر می رسد كه در فرايند طراحی داخلی فضاهای مسكونی، سه فعاليت زير دنبال می گردد:

فرایند طراحی

1ـ شناخت )کسب آگاهی از کلیة اطالعات اثرگذار در طرح(

2ـ برنامه ریزي )تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه گیری از آنها و تعیین خط مشی کاری و اهداف 
و اصول طرح(

۳ـ طراحی )ارائة ایده های مختلف، ارزیابی و گزینش و پیشبرد ایدة برتر(

قبل از اقدام به هر عملی، الزم است كه در مورد آن فكر كنيم و جوانب مختلف آن را بسنجيم. اين امر به ما 
كمک می كند تا به كاری كه درصدد انجامش هستيم، يقين پيدا كنيم و امكان خطای خود را در اجرای آن 
به حداقل برسانيم. برای شخص طراح هم شايسته است كه به اين كار بسيار نيكو، عمل نمايد و پيش از آنكه 
به طراحی بپردازد، در مورد موضوع طراحی خود تفكر نمايد. شناخت عوامل مؤثر در طراحی فضاهای داخلی 
به طراح كمک می كند تا با در نظر گرفتن كلية موارد اثرگذار در طراحی، تصميم گيری نمايد و به طراحی 

مبادرت ورزد. اين عوامل را می توان در چهار قالب كلی زير دسته بندی كرد: 
1 استفاده كنندگان؛

2 محيط پيرامون طرح؛
۳ امكانات موجود؛

4 بررسی الگوهای معماری فضاهای داخلی.
شناخت اين عوامل اثرگذار در طراحی، موجب می شود كه طراح، دقيقاً بداند كه برای چه كسی؟ چه چيزی؟ 
در كجا؟ و چگونه؟ می خواهد طراحی كند. داشتن پاسخ های اين چهار سؤال اساسی راه گشای او در طراحی 
شده و او را به هدف كه همانا طراحی داخلی فضاهای مسكونی برای افرادی خاص است، رهنمون خواهد بود.

  شکل 1ـ1  شکل ۳ـ1شکل 2ـ1

شناخت
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اصول گردآوري اطالعات
طرحی  هر  انجام  جهت  اقدامات  اصلی ترين  از  يكی 
گردآوری اطالعات است. اگر گردآوری اطالعات دقيق 
و صحيح انجام شود، تأثير بسزايی در پيشبرد طرح در 
مراحل آتی خواهد داشت. جمع آوری اطالعات به دو 
صورت كتابخانه ای و ميدانی صورت می گيرد. در روش 
پايان نامه  مجله،  كتاب،  نظير  منابعی  از  كتابخانه ای 
روش  در  می شود.  استفاده  اطالعاتی  سايت های  و 
ميدانی نيز از طريق مشاهده )بازديد از سايت و بناهای 
داخلی  و طراحان  معماران  )با  و...(، مصاحبه  مختلف 
و...(،  دست اندركار  و  مطلع  افراد  و  صاحب نظران  و 
اطالعات  مشابه،  موارد  ديگر  و  پرسشنامه  كردن  پر 

منابع دست اول و دوم
نکته

مورد نياز برداشت می شوند. به منظور طراحی داخلی 
فضاهای مسكونی نيز هر دو روش كاربرد دارند. برای 
از  آنها  جمع آوری  به  نياز  اطالعات،  از  برخی  تهية 
قبيل  از  مسائلی  است.  كتابخانه ای  مطالعات  طريق 
اين  از  شهرداری  در  موجود  ضوابط  و  منطقه  اقليم 
هستند  ثابتی  اطالعات  اطالعات،  اين گونه  دسته  اند. 
تهيه شده اند.  و جزوات خاصی  كتب  در  قبل  از  كه 
نكته ای كه در جمع آوری آنها بايد مدنظر قرار گيرد، 
به روز بودن و معتبر بودن آنهاست. برخی از مطالب در 
منابع دست دوم آورده شده اند و يا به صورت ناقص در 
منبعی ذكر شده اند. استفاده از منابع كامل تر و دست 

اّول در گردآوری بهتر مطالب ما را ياری می رساند.

در طول انجام يک تحقيق علمی دو نوع منابع دست اول و دست دوم می توانند مورد استفاده قرار گيرند. 
اين امر از يک سو بسته به موضوع تحقيق و ضرورت انجام آن از سوی ديگر با توجه به ميزان و نوع مدارک 
موجود و در دسترس، انتخاب می شود. استفاده از منابع دست اول از ارزش و جايگاه خاصی برخوردار است 
و موجب اعتبار علمی تحقيق می شود. در اين منابع احتمال صحت مطالب باالتر، و احتمال تحريف دانش 
به حداقل می رسد. در راستای اعتبار علمی تحقيق، استفاده از منابع بيشتر هم، نقش بسياری دارد. استناد 

به چند منبع مختلف خيلی بيشتر از يک منبع، ارزش كار و اطمينان از نتيجه را باال می برد.
منابع دست اول يا منابع اوليه 1، منابع نزديک به يک واقعه هستند. منابع اوليه، عموماً، نوشته های اشخاصی 
است كه نزديک به ماجرايی هستند كه پيرامون آن می نويسند نتيجه گيری هايی بديع در گزارش های علمی 
و تجربی، نتايج جدول بندی شدة آمارها و پرسشنامه ها بدون هيچ گونه دخل و تصرفي، اسناد مشاهدات 
عينی، متن كامل مصاحبه ها و مشابه اين موارد را شامل می شود. به كارگيری اين منابع در انجام مطالعات، 
تهية گزارش ها، نوشتن مقاله و امثال اين تحقيق و پژوهش ها، باعث افزايش اعتبار و ارزش علمی آن آثار 

می شود. كتاب »  نويفرت2« كه در زمينه استانداردهای معماری است، نمونه ای از منابع دست اول است.
منابع دست دوم يا ثانويه3 به منابعی گفته می شود كه بر پاية منابع دست اول نوشته می شوند. منابع دست 
دوم به اطالعات و رويدادهايی می پردازند كه پيش تر به طريقي ارائه شده اند. به عبارت ديگر منابع دست دوم 
از روی منابع دست اول ساخته می شوند. منابع دست دوم معموالً ارائه تجزيه و تحليل و ديدگاه های شخصی، 
بررسی و تفسيرهای فردی را ارائه می دهد. مطالب اين منابع به ميزان منابع دست اول قابل اطمينان و يقين 
نيستند. شايسته است كه در استفاده از اين منابع همواره به پايه های اصلی و منابع مرجع آنها مراجعه نمود. 

Primary Source ـ1

Neufert ـ2

Secondary Source ـ3
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مصاحبه با استفاده کنندگان
استفاده كنندگان طرح شامل همه افرادی است كه قصد 
زندگی در يک بنای مسكونی را داشته و از فضاهای 
آن بهره برداری می كنند. اين افراد می خواهند كه در 
خانه خود احساس آرامش كنند. لذا فضای معماری 
می بايست كه با توجه به ارزش های انسانی آنان شكل 
بگيرد. بنابراين جا دارد كه تعداد افراد، سن و جنس 
آنها، ويژگی های فردی و عاليق شخصی آنها، نيازها 
و خواسته های فضايی شان به خوبی مورد توجه قرار 
الگوهای  و  خانوادگی  رابطة  وضعيت  شناخت  گيرد. 
فرهنگی و چگونگی روابط اجتماعی اين افراد هم به 
الزم  ويژگی های  و  تعداد  به  تا  می كند  كمک  طراح 
نياز طرح و چگونگی ساماندهی  برای فضاهای مورد 
عرصه ها و بخش های مختلف واقف شود. برای مثال 
اتاق خواب  به چند  خانواده  اين  كه  بفهمد  می تواند 
احتياج دارد؟ اين خانواده چه نوع آشپزخانه ای را نياز 
دارند؟ در اين خانواده عرصه خصوصی و عرصه عمومی 
چگونه  عرصه  دو  اين  و  است؟  فضاهايی  چه  شامل 
عالقه  كه  خانواده  فرد  آن  دارند؟  هم  با  را  رابطه ای 
بسياری به گل و گياه دارد. چه نظراتی برای فضاهای 
خانه دارد. آن عضو خانواده كه اهل مطالعه است، چه 

نوع فضايی را نياز دارد؟ و موارد مشابه ديگر.
تأثيرگذار  طراحی  كار  روند  در  كه  ديگری  اطالعات 
و  استفاده كنندگان  با  مصاحبه  طريق  از  هستند 
زمان  در  می گردند.  جمع آوری  عينی،  مشاهدات 
كوتاهی از طريق مصاحبه با استفاده كنندگان می توان 
اطالعات بسيار مفيدی جمع آوری نمود. كسب توانايی 
بهتر  را در  ما  انجام مشاهدات و مصاحبه مناسب  در 

انجام گرفتن اين روند ياری خواهند رساند.
نظر،  مورد  مسكونی  داخلی  فضای  كه  آنجايی  از 
می گردد،  طراحی  استفاده كنندگان  زندگی  برای 
قطعاً نظرات آنها در فراهم آوردن فضايی كه در آنجا 
احساس آرامش و راحتی داشته باشند، مؤثر خواهد 
بود. ويژگی های فرهنگی، اقتصادی، روابط خانوادگی 
حاكم در خانواده و ديگر اطالعاتی از اين قبيل، طرح 

مورد نظر را تحت تأثير قرارمی دهند. 
به اين ترتيب با پرسيدن سؤاالتی راه گشا و مناسب، 
مورد  مختلف  مسائل  در  را  استفاده كنندگان  نظر 
سؤال قرار می دهيم. هر مطلبی كه به صورت مستقيم 
اين  در  است،  تأثيرگذار  طراحی  در  غيرمستقيم  و 
است  بهتر  رابطه  اين  در  می شود.  گنجانده  سؤاالت 
اما  نمود،  خودداری  نظرات  تحميل  و  تلقين  از  كه 
می توان با راهنمايی های مناسب، استفاده كنندگان را 
بسياری  كه  چرا  كرد.  هدايت  درست  پاسخ گويی  در 
ندارند  زيادی  اطالع  طراحی  از  استفاده كنندگان  از 
كاری  در حوزة  كه  با شما  آنها  و مشورت  و صحبت 
برای  خود فرد متخصص و مطلعی هستيد، می تواند 
آنها آموزنده و هدايت گر باشد و او را در انتخاب های 
درست و تعيين خواسته هايی معقول تر كمک نمايد. 

نيز  را  استفاده كننده  اولويت های  مرحله،  اين  در 
هنگام طراحی  همواره  زيرا  دهيد.  قرار  پرسش  مورد 
جنبه ها  برخی  بايد  كه  می شويد  روبه رو  مسائلی  با 
برای  مثال  به طور  دهيد.  برتري  جنبه ها  ديگر  بر  را 
برخی خانواده ها فضاهای خصوصی و اتاق های خواب 
برخی  برای  ولی  است،  برخوردار  بيشتری  اهميت  از 
بيشتری  اهميت  آشپزخانه  يا  پذيرايی  فضای  ديگر، 
دارد. اين مسئله ما را در طراحی اين فضاها حساس تر 
كتابخانه،  برای  فضايی  گرفتن  نظر  در  كرد.  خواهد 
كار يا بازی بّچه ها می تواند در فضاهای مختلف خانه 
صورت گيرد. در اين باره می  توان نظر كارفرما را در 

مورد برتري آن جويا شد.
عالقه  مورد  فضايی  روابط  و  فضاها  نوع  كردن  پيدا 
در  را  ما  او،  خواسته های  يافتن  و  استفاده كننده 
او باشد، كمک خواهد  طراحی كاری كه مورد پسند 
روشنی  بيان  خود  استفاده كننده  مواقع  گاهی  كرد. 
اما از خانة دوستش و يا  از فضاهای مطلوبش ندارد، 
فضايي كه در فالن مجله و سايت ديده است، خوشش 
موارد  اين  در  است.  خواهان  را  آنها  مشابه  و  آمده 
شده  ديده  فضای  شرح  يا  و  دوست  خانة  توصيف 
امكان ديدن عكس  در سايت و مجله و در صورت 
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دقيق آنها، شما را در درک خواسته های استفاده كننده ياری می رساند.
فرزندان در  و  والدين  روابط  نوع  است.  برخوردار  زيادی  اهميت  از  نيز  افراد خانواده  دادن همة  قرار  مدنظر 
چيدمان فضايی طرح، اثرگذار خواهد بود. شرايط شغلی، نوع رفت وآمدها، عرصه بندی فضاها و مواردی از اين 

قبيل همگی مواردی هستند كه می توانند ما را در طراحی داخلی فضايی مناسب تر راهنمايی كنند.
نكته ديگری كه در اين ارتباط الزم است مورد توجه قرار بگيرد، فراهم آوردن فضايی مناسب از سوی ما برای 
كارفرماست تا بتواند در فضايی آرام، پاسخ گوی درست سؤاالت باشد. اين عمل در مواردي خاص می تواند از 
راه های ديگر نيز انجام گيرد. برای مثال اگر به داليلی مانند نداشتن وقت و يا عدم امكان مالقات حضوری بين 
كارفرما و طراح، شرايط انجام مصاحبه فراهم نباشد، می توان سؤاالت را از طريق پست الكترونيک و يا به صورت 

تلفنی نيز مطرح نمود. 
اگرچه در انجام مصاحبه با كارفرما و كاربران پروژه، نبايد تلقين و تحميل نظرات صورت گيرد، ليكن ارائة 
راهنمايی های منصفانه و اطالعات مناسب به آنان نه تنها جايز، بلكه بسيار مفيد و سودمند است. در اين حالت 
آنان می توانند با آگاهی بيشتر و شناخت عميق تری در مورد فضاهای زندگي خود تصميم گيری نمايند. به طور 
مثال در مورد آشپزخانه باز اُپن1 يا غير آن، بدون اينكه حق انتخاب را از كارفرما بگيريد، می توانيد مزايا و 

معايب هر يک را توضيح دهيد.
به اين طريق استفاده كننده با آگاهی بيشتری می تواند آشپزخانة مورد نظر خود را انتخاب كند. اين مسئله 
در مورد هر يک از فضاهای خانه قابل تعميم است. اين توضيحات در مورد انتخاب فضاها، چگونگی جانمايی 
و شرايط آنها و همچنين در مورد نوع، رنگ و مواد مصالح مورد استفاده نيز می تواند تعميم پيدا كند. به اين 
ترتيب به درستی می توان گفت: درست است كه در طراحی، نظر استفاده كننده بسيار اهميت دارد، ولی بايد 
منطبق با اصول طراحی باشد. در جايی كه بين نظرات استفاده كننده و اصول طراحی مغايرت وجود داشته 
باشد، پيروی از نظرات او الزم نبوده و بايد اصول را در طراحی دنبال كرد، و كارفرما را نيز تا حد امكان قانع 

نمود. 
در هنگام مصاحبه با استفاده كننده بهتر است كه سؤاالت از قبل تهيه شود. اين مسئله از دو جنبه قابل تأمل 
است. اول اينكه از پرسيده شدن تمامی سؤاالت اطمينان حاصل می شود. دوم اينكه هنگام پرسيدن سؤاالت، 
وقفه ای ايجاد نمی شود و بدون معطلی می توان همة سؤاالت را پرسيد. سؤاالتی كه می توان پرسيد از اين 

قبيل هستند:
 دوست داريد آشپزخانه شما چگونه باشد؟

 دوست داريد فضای نشيمن و پذيرايی شما فضاهای جداگانه ای باشند يا خير؟

Open ـ1

دو نمونه از سؤاالت تلقينی و غير تلقينی.در زير آمده است:
سؤال تلقینی: آيا تمايل به استفاده از آشپزخانة باز )اُپن( داريد؟

سؤال غیرتلقینی: دوست داريد آشپزخانة شما چگونه باشد؟

نکته
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محیط پیرامون طرح
از دیگر عوامل مؤثر بر طراحی فضاهای داخلی محیط پیرامون طرح است. در این رابطه مواردی نظیر شرایط 
آب و هوایی محیط، مناظر موجود در پیرامون بنا و ساختمان  همسایگان اطراف خانه می توانند مورد توجه و 
ارزیابی قرار گرفته و با توجه به آنها برای طرح فضاهای داخلی تصمیم گیری شود. در رابطه با شرایط آب و 
هوایی با توجه به اینکه در چه نوع آب و هوایی قرار داریم، مدت و نحوة تابش خورشید، میزان دما، بارندگی و 
رطوبت، بادهای غالب و مطلوب و نامطلوب منطقه چگونه است و مواردی نظیر اینها می توان برای جهت گیری 
فضاهای مختلف و چگونگی طرح کلی و جزئیات آنها فکرهایی کرد. برای مثال در مناطق سرد خوب است که 
برای بهره وری بیشتر از نور خورشید، کشیدگی ساختمان را در جهت شرقی غربی در نظر گرفت، و ورودی را 
به صورتی طراحی کرد که ضمن پاسخ گویی به عملکردهایش، به عنوان محفظة عایق هوایی بین درون و بیرون 
نیز عمل کند؛ و یا اتاق هایی را که به نور مستقیم خورشید نیازمند هستند در جبهة جنوب و در معرض تابش 
خورشید انتخاب کرد، و یا فرم، ابعاد و سایه بان پنجره ها را با توجه به محل قرارگیری فضای مربوطة آنها 

)رو به شمال، جنوب، شرق و یا غرب( با دقت و به درستی طراحی نمود.

گروه های 2 یا 3 نفره تشکیل دهید و فهرستی از سؤاالتی را که می توان از استفاده کننده و تک تک 
اعضای خانواده اش پرسید، تهیه کنید.

1  چرا گردآوری اطالعات از استفاده کننده اهمیت دارد؟
2  چگونه می توان استفاده کننده را در پاسخ گویی به پرسش های مرتبط با طراحی داخلی هدایت 

کرد؟
3  سؤاالت خوب در مصاحبه با استفاده کننده چه ویژگی هایی دارند؟ 

4  چرا بهتر است در هنگام مصاحبه با استفاده کننده سؤاالت از پیش تهیه شوند؟
5  چند نمونه از سؤاالتی را که می توان از استفاده کننده پرسید، بیان کنید.

تحقیق کنید

فعالیت
خانة خود و یا یکی از نزدیکانتان را که می توانید ارتباط مؤثری با آنها برقرار کنید به عنوان فعالیت عملی   عملی

انتخاب نمایید. مرحلة جمع آوری اطالعات را انجام دهید. با افراد خانوادة آنان صحبت نموده و نیازهایشان 
نام  افراد خانواده را در ستون عمودی و  نام تک تک  را پیدا کنید. سپس جدولی تهیه نموده و در آن، 
فضاهای مورد عالقة آنها را به همراه ویژگی های مطلوب آن فضاها در ستون  افقی در مقابل هر فرد بنویسید.

پرسش و 
گفت وگوی

 گروهی



8

چگونگی مناظر موجود در پيرامون بنا نيز می تواند در ميزان و چگونگی ايجاد رابطة درون با بيرون و يا كنترل 
آن نقش داشته باشد. برای مثال منظره های طبيعی و آرامش بخش بيرون خانه را می توان در قالب پنجره های 
زيبا قاب نموده و بر آنها تأكيد كرد. در بعضی موارد اين استفاده نه تنها از طريق پنجره هاي گشوده شده به 
مناظر زيباي اطراف فراهم مي شود، بلكه با پيش بيني ايوان و يا بالكن هايي مناسب، امكان دور هم نشستن و 

تماشاي مطلوب مناظر زيبا در فضايي نيمه باز نيز پيش بيني مي شود.

                شکل 7ـ1ـ پیش بینی فضای نیمه باز ایوان  شکل 6  ـ1ـ قاب شدن منظرة زیبا به وسیلة پنجره 

توجه داشته باشيد كه مناظر پيرامون بنا هميشه و در همة شرايط خوشايند ومطلوب نيستند، بلكه در بعضي 
موارد صحنه هايي نظير مغازه هاي تعمير خودروها، انبار پشت ميدان ميوه وتره بار و مشابه اين موارد مي توانند 

شکل 4ـ1ـ خانه ای روستایی در شمال ایران
)نمونه ای از طراحی برون گرا( 

ایران    کویری  مناطق  در  خانه ای  5  ـ1ـ  شکل 
)نمونه ای از طراحی درون گرا(

را  ايران  هوايی  و  آب  و  اقليمی  پهنه  های  اقليمی،  موضوع  با  مرتبط  و  مناسب  كتاب های  بررسی  با 
شناسايی كنيد و پهنه های اقليمی ايران را نام ببريد. شرايط آب و هوايی هر پهنه را توضيح دهيد. 
محل سكونت شما در كدام پهنه واقع گرديده است؟ در اين پهنه برای جوابگويی به شرايط آب و 

هوايی، چه تدابير هوشمندانة معماری دنبال شده است؟

تحقیق کنید
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مورد مشاهدة خانه باشند. در اين مواقع چشم دوختن به آنها چندان هم لذت بخش نيست. در اين شرايط 
مي توان با تمهيداتي نظير طرح شبكه هايي زيبا در مقابل گشودگي ها و روزن هاي بنا و يا چرخاندن ديد از پنجرة 

داخل خانه به سمتی كه مناظر زيباتري دارد، به چاره جويي پرداخت.

آگاهي از همسايگان بنا و چگونگي ساختمان آنها )كاربری، تعداد طبقات، نوع اشراف آنها به بنا و...( نيز در 
پيش بيني تدابيري براي رفع برخي مشكالت مؤثر است. براي مثال همسايگي با فضاهاي عمومي پررفت و آمد و 
پر سر و صدا و همچنين بزرگ راه هاي پررفت وآمد، مي تواند مزاحمت هايي را براي ساكنين فضاهاي مسكوني 
به همراه داشته باشد. در نظر گرفتن پنجره هاي چند جداره و يا پيش بيني حفاظ هايي در مقابل پنجره ها كه 
براي كنترل سر و صدا هستند و همچنين استفاده از پوشش هاي گياهي و درختان مي تواند به عنوان محافظ 

كنترل صدا )آكوستيک( براي خانه عمل نمايد. 

شکل های 1۰ـ1 و 11ـ1ـ پالن و تصویری از یک مجتمع مسکونی در تهران

بازدید از محل طرح
 در ادامة مرحله گردآوری اطالعات، بازديد از محل پروژه بسيار ضروری است. طی بازديد از محل، وضعيت 
كنونی محل مورد بررسی قرار می گيرد. در اين مرحله ابتدا بايد از وجود نقشه يا موجود نبودن آن مطمئن 
شد. در صورت وجود نقشه حتی به صورت اوليه، قطعاً كار ما آسان تر خواهد بود و با تهية آن، پياده سازی 

شکل 8  ـ1ـ پیش بینی درهایی مشبک
در جلوی پنجره رو به بیرون 

شکل 9ـ1ـ پیش بینی شبکه هایی در جلوی ایوان رو به بیرون
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نكاتی كه در بازديد به دست می آوريم، سريع تر پيش خواهد رفت. در غير اين صورت و قبل از هر اقدامی ابتدا 
بايد نقشه ای از وضع موجود تهيه نمود. حتی ممكن است نقشه ای وجود داشته باشد، اما تغييراتی در طی 
سال های گذشته در بنا ايجاد شده باشد كه اين قسمت ها نيز بايد برداشت شوند. به اين عمل، »  برداشت« يا 

»  رولوه« می گويند. 

برداشت نقشه یا رولوه
 امروزه با استفاده از ابزارهای پيشرفتة نقشه برداری، دوربين های مجهز عكاسی و رايانه می توان نقشه های 
و  روز هم دقيق تر  به  روز  نقشه برداری كه  اختراع دوربين های  از  تهيه كرد. پيش  بناهای موجود  از  دقيقی 
پيشرفته تر می شوند، يک روش آسان با دقت كافی در برداشت از بناها معمول بود كه هنوز هم مورد استفاده 

قرار می گيرد. به اين روش برداشت، »مثلث بندی« می گويند.

مثلث بندی
 نقشة بنا شكلی است مشابه با آن فقط در ابعادی كوچک تر. دو شكل وقتی مشابه اند كه زوايای آنها برابر و 
اضالع متناظر آنها متناسب باشند. مثالً  دو مثلث زير با هم مشابه اند زيرا زوايای آنها برابر و اضالع متناظر يكی، 
دو برابر ديگری است. دو شكل مساوی هم در واقع دو شكل مشابه اند كه نسبت اضالع آنها يک به يک است.

 شکل 12ـ1ـ دو مثلث با زوایای برابر و اضالع دو برابر

ترسيم دو مثلث مشابه يا مساوی با استفاده از سه ضلع، كاماًل امكان پذير است. برای اين كار ابتدا طول يک 
ضلع را ترسيم نموده و سپس از دوسر آن با پرگار دوكمان به اندازة دو ضلع ديگر ترسيم می كنيم. محل تالقی 
دو كمان رأس سوم مثلث را نشان می دهد. به اين ترتيب با داشتن سه ضلع يک مثلث، ترسيم آن شدنی 
است. اما آيا با داشتن اندازة چهار ضلع از يک چهار ضلعی هم می توان شكل مشابه آن را ترسيم كرد؟ پاسخ 
منفی است. زيرا به اندازة برخی زاويه ها هم نياز داريم. برای مثال اندازة چهار ضلع اشكال زير برابر است اما 

آنها با هم برابر نيستند.

شکل 1۳ـ1ـ دو چهار ضلعی با اضالع برابر ولی نا مساوی با هم، )به دلیل برابر نبودن زوایا(

a

a

2

b

b

2

c

c

2
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دو  به  مجاور  زاوية  دو  و  داشتن حداقل سه ضلع  يكديگر،  با  مشابه  يا  دو چهارضلعی مساوی  ترسيم  برای 
ضلع معلوم، الزم است. اما راه ديگری هم برای ترسيم چهار ضلعی مشابه يا مساوی وجود دارد و آن روش 
مثلث بندی است. روش مثلث بندی يعنی تبديل يک چهارضلعی به دو مثلث. از آنجا كه مثلث را با سه ضلع 

معلوم هم می توان رسم كرد، پس چهار ضلعی متشكل از دو مثلث را هم می توان ترسيم نمود.

 شکل 14ـ1ـ به دو گونه می توان این چهار ضلعی را به دو مثلث تبدیل نمود و سپس آن را ترسیم کرد.

چگونگی تقسيم چهار ضلعی به مثلث چندان اهميتی ندارد. هر كدام از قطرها را كه ترسيم كنيد، چهارضلعی 
است  بهتر  عمل  در  ولی  دارد.  وجود  آن  مشابه  شكل  ترسيم  امكان  نتيجه  در  و  شده  تبديل  مثلث  دو  به 
مثلث بندی به نحوی انجام شود كه طول های قابل اندازه گيری كوچک تر باشند و اندازه گيری آسان تر شود. از 

اين روش برای ترسيم انواع چند ضلعی ها می توان بهره جست.  

 شکل 15ـ1ـ تبدیل یک شکل به مثلث هایی و ایجاد قابلیت ترسیم آنها به روش مثلث بندی

الزم به ذكر است كه بدون داشتن نقاله يا ابزار ديگری برای سنجش زاويه و بدون دانستن زوايای يک شكل، 
تنها از طريق داشتن ابعاد اضالع آن، می توان آن شكل را ترسيم كرد. به اين عمل »مثلث بندی« می گويند. 
مثلث بندی روش ساده و عملی برای تهية نقشه های يک بنای موجود است. در اين روش می توانيد با استفاده 

از متر و طناب، نقشة بناهای معمولی را برداشت يا رولوه كنيد. 
نكته ای كه بهتر است هنگام برداشت مورد توجه قرار بگيرد، آوردن وسايل مورد نياز و حضور يک يا دو نفر 
جهت كمک در امر اندازه گيری )گرفتن سر متر و يادداشت كردن اندازه ها( فضاهاست. استفاده از نور روز نيز 
قاعدتاً پيشبرد كار را تسريع می بخشد. در هنگام برداشت، گرفتن عكس و فيلم نيز به ما كمک می كند. زيرا 

آيا همة اشكال را می توان به تعدادی مثلث تبديل كرد؟ فکر کنید
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ممكن است موقع برداشت نكاتی از ديد ما پنهان بماند كه با ديدن تصاوير يادآوري شود. اين پياده سازی 
هر چه زودتر انجام بگيرد، امكان فراموشی كمتر می شود. اين عكس ها در هنگام تنظيم گزارشات نيز مورد 

استفاده قرار می گيرند. 
برداشت و رولوه فقط به پالن بنا اختصاص ندارد. نما و مقاطع نيز الزم است در اين بازديدها برداشت شود. در 

اين برداشت ها اطالعاتی نظير ارتفاع پنجره ها، ديوارها، سايه بان ها و دست اندازها برداشت می گردد. 
از ديگر اطالعاتی كه در اين بازديدها يا با پرسش از كارفرما و يا با مشاهدة دقيق جزئيات )ديدن آثار تيرها، 
بادبندها و...( به دست می آيد، اطالعاتی در مورد سازه بناست. اين اطالعات در تصميماتی كه گاهی الزم است 
توصيه  بازسازی فضاهای مسكونی  بود. در  تأثيرگذار خواهد  بنا گرفته شود،  از  تغيير در قسمت هايی  برای 
می شود حتی االمكان به عناصر اصلی ساختمان دست نزنيد. در صورت نياز به برداشتن ديوارها و بزرگ كردن 
برخی فضاها، بخش های اصلی سازه ای بايد حفظ شوند و انجام هر گونه تغييرات در عناصر باربر ديوار و سقف 
همواره با احتياط كامل و پس از مشورت با صاحب نظران انجام گيرد. ضمناً مقررات ملی و استانداردها در 

همه حال بايد رعايت شوند. 
اطالعاتی نظير چشم انداز پنجره ها، جهت اقليمی بنا، نورگيری فضاها، و اطالعاتی از اين دست نيز بر كيفيت 
فضاها تأثيرگذار خواهند بود و با توجه به آنها طراحی موفق تری خواهيد داشت. در نتيجه در برداشت به همة 

اين موارد بايد به دقت توجه كرد.

مراقبت هاي ایمني در هنگام بازدید
برای  بنا،  اتمام كارهای ساختمانی يک  از  از طرف كارفرمايی خاص، پيش  يک طراح داخلی ممكن است   
طراحی داخلی يک واحد مسكونی و يا برای بازسازی يک خانة موجود، دعوت به كار شود. در چنين مواردی 
اگر دستيابی به نقشة بنا ميسر نباشد، الزم است برای بازديد به محل مورد نظر رفته و خود به تهية نقشه 

مبادرت نمايد. مسئله ای كه همواره بايد در بازديدها مدنظر قرار گيرد، رعايت نكات ايمنی است.
استفاده از كاله ايمنی و پوشيدن كفش مناسب، مراقبت هنگام استفاده از داربست يا نردبان به دليل خطراتی 

1 برداشت يا رولوه كردن به چه معناست؟
2 تعريف ساده ای از نقشة يک بنا را بيان كنيد و نمونه ای از ابزار برداشت فضا را نام ببريد. 

۳ در چه صورت دو شكل متشابه اند و چگونه می توان يک سه ضلعی، چهارضلعی و يا چند ضلعی 
مشابه را رسم كرد؟

4 با روش مثلث بندی چگونه می توان يک چند ضلعی را رسم كرد؟ يک پنج ضلعی را با اين روش 
رسم كنيد.

5  در هنگام رولوه كردن يک فضا چه نكاتی را بايد مورد توجه قرار داد؟

فعالیت
خانه خود يا يكی از بستگان خود را رولوه كنيد و نقشه های آن  را با مقياس 1:1۰۰ و به همراه مبلمان   عملی

نمايش دهيد. )پالن، مقطع، نما( آن را نقد و بررسی كنيد. از نظر شما نكات خوب و بد اين خانه ها 
چيست؟

پرسش و 
گفت وگوی
 گروهی
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مثل پرت شدن، سقوط و یا محکم نبودن داربست، مراقبت در کارگاه های در حال فعالیت به دالیلی مثل 
ریختن مالت، افتادن آجر، افتادن میخ، تخته، خرده شیشه، پیچ خوردن پا به دلیل وجود ناهمواری ها و... از 

جمله موارد ایمنی است که در هنگام بازدید رعایت آنها ما را از خطرات احتمالی حفظ می کند.
عالوه بر نکات فوق، هیچ گاه تنها به بازدید نروید و همواره سعی کنید به همراه فرد یا افراد مطمئنی این 
مأموریت را انجام دهید. این افراد نه تنها به برداشت هر چه سریع تر، بهتر و کامل تر شما کمک می کنند، بلکه 
خدای ناکرده در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده، می توانند به شما یاری رسانند. ضمناً همیشه پس از 

هماهنگی با سرپرست و یا مسئول کارگاه به محیط کارگاه وارد شوید. 
در هنگام بازدید اگر در قسمت هایی از بنا به تابلوی »  ورود ممنوع« برخورد کردید، به آن بخش ها وارد نشوید. 

عالوه بر آن همواره به تمامی عالمت های هشداردهندة کارگاهی توجه داشته و آنها را رعایت نمایید. 

شناخت امکانات موجود
شناخت امکانات موجود، این بینش را به طراح می دهد که چگونه باید طراحی نماید. با بررسی دو عامل قبل 
یعنی خواسته های استفاده کنندگان و ویژگی های محیط پیرامون طرح، او پاسخ سؤاالت برای » چه کسانی؟« 
» چه فضاهایی؟« و » در کجا؟« را خواهد یافت، اما هنوز هم به طور دقیق نمی داند که چگونه طرحی را باید 
ارائه دهد. در این راستا او باید بداند که وضعیت اقتصادی و شرایط مالی کارفرما برای تأمین هزینه های طرح 
چگونه است؟ مسائل سازه ای را چگونه در طرح خود حل کند؟ از چه نوع تأسیسات سرمایشی و گرمایشی 
از نظر مصالح و فناوری ساخت موجود است؟  در طرحش استفاده نماید؟ در محل مورد نظر چه امکاناتی 
او چه پیشنهادهایی می تواند داشته باشد؟ و مواردی مشابه اینها که سومین دسته عوامل مؤثر در طراحی 
فضاهای مسکونی را شامل می شوند و در طرح معمار اثرات قابل توجهی دارند. برای مثال اگر وظیفه انتقال 
بارهای بنا به زمین به کمک دیوارهای آجری باربر صورت می گیرد، برای جابه جایی دیوارهای داخلی و یا 
ایجاد گشودگی در آنها، محدودیت های زیادی وجود دارد، اما اگر بنا دارای اسکلت باشد و وظیفة انتقال بارها 
به زمین توسط ستون های باربر صورت گیرد، محدودیت های قبل وجود نداشته و طراح آزادی عمل بیشتری 
را در طرح فضاهای داخلی و چگونگی دیوارگذاری ها و میزان گشودگی فضاها خواهد داشت. بنابراین نوع و 
چگونگی امکانات فنی و اجرایی پیش بینی شده برای طرح هم از جمله عوامل مؤثر در طراحی فضاهای داخلی 

بوده و جای تأمل بسیار دارند.

اهمیت دقت و صداقت
 در کار تحقیق، دو اصل دقت و صداقت همواره باید مدنظر قرار گیرد. این موضوع هم در جمع آوری اطالعات 
کتابخانه ای و هم در مشاهدات شخصی از اهمیت برخوردار است. ممکن است موضوعاتی وجود داشته باشد 
که به صورت های گوناگون مطرح شده باشند. در این گونه موارد باید به اطالعاتی که مورد نیاز بوده و از منابع 
معتبرتری استخراج می شوند تکیه نمود. وجود اطالعات غیر دقیق ـ هر چند ناچیز ـ ممکن است در نتیجة 
مطلوب اشکاالتی ایجاد نماید. این خطا حتی ممکن است در هنگام ثبت اطالعات صورت گیرد که باید  با 

دقت کافی از این خطاها جلوگیری کرد. 
متخصصان  بین  در  به ویژه  و  بوده  معتبر  باید  کتابخانه ای  مطالعات  بخش  در  استفاده  مورد  مآخذ  و  منابع 
رشته دارای اعتبار باشد. منابع دست چندم و غیر معتبر ممکن است اطالعات نادرستی در اختیار ما قرار دهند 

و در نتیجه اطالعات و تحقیق را خدشه دار کنند. 
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صداقت در ثبت اطالعات نيز دارای اهميت زيادی است كه عدم رعايت آن عواقب ناخوشايندی در پی خواهد 
داشت. اين مسئله نه تنها بر طرح اثر نامطلوبی می گذارد، بلكه در تصويری كه از طراح در نظر كارفرما و 

ديگران ايجاد خواهد كرد، تأثير نامطلوب و گاهی جبران ناپذيری خواهد گذاشت.
عدم دقت در ثبت اطالعات به هنگام برداشت از فضاهای داخلی عالوه بر موارد فوق، مشكل ديگری را نيز به 
همراه دارد. در اين موارد الزم است دوباره وقت گذاشت و به بازديد از محل رفت و اندازه ها را كنترل كرد. حال 
آنكه با كمی صبر و حوصله و تأمل می توان از دوباره كاری پرهيز كرد و از همان ابتدا كار را با صحت كامل 
انجام داد. در هنگام برداشت و برای انجام كنترل نهايی در ثبت ارقام، حداقل دو بار اندازه گيری الزم است. يک 
بار از نقطة شروع به پايان و بار ديگر به صورت معكوس از نقطه پايان به نقطة شروع برويد. در صورت تطابق 

هر دو حالت با يكديگر، اطمينان خاطر حاصل می شود. 

بررسی الگوهای معماری داخلی
عنوان چهارمين دسته از عوامل مؤثر در طراحی فضاهای داخلی بررسی الگوها می باشد. از آنجا كه در مناطق 
فضاهای  برای  گوناگونی  بومی  الگوهای  خاص،  قومی  و  اقليمی  محيطی،  شرايط  با  متناسب  ايران  مختلف 
مسكونی وجود دارد، خوب است هر طراحی پيش از شروع به كار در منطقه ای خاص، شناختی از الگوهای 
بومی فضاهای سكونتی به دست آورد. اين شناخت به او كمک می كند تا به جنبه های مثبت اعمال شده در 
آن الگوها آگاهی يابد و از نقاط ضعف و ناكارآمد آنها اطالع حاصل كند. با كسب اين آگاهی ها او هم می تواند 
نقاط مثبت را در طرح خود ادامه دهد و هم برای نقاط ضعف چاره انديشی نموده و يا آنها را به نقطة قوت 
تبديل كند. به اين ترتيب اوالً طراح، فضای آرام بخش و مناسبی برای ساكنين طراحی نموده است و ثانياً به 

حفظ الگوهای بومی و ارتقای آنها در طول زمان كمک می نمايد.

                            

 شکل 17ـ1ـ  نمای داخلی خانه ای در کندوان شکل 16ـ1ـ نمای بیرونی خانه ای در کندوان           
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 شکل 2۰ـ1                                                              شکل 21ـ1

 شکل 18ـ1                                                                                      شکل 19ـ1

 اتاق

دستشویی اتاق

 انبار
 انبار

 انبار

 انبار

 ایوان ایوان

پالن طبقه همکف و اول خانه اي درالهیجان

نمای اصلی خانه ای در الهیجاننمای شرقی
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اطالعات به دست آمده از مرحلة قبل، در زمينه های گوناگون و با درجة اهميت متفاوتی هستند. بنابراين با 
ارزيابی آنها الزم است عوامل اصلی و مهم تأثيرگذار از عوامل فرعی و غيرمهم تشخيص داده شوند تا به اين 
ترتيب حجم زياد اطالعات به نوعی غربال و درجه بندی شوند. بعد از دسته بندی و مرتبه بندی اطالعات، بايد 
آنها را تجزيه و تحليل نموده و از آنها نتيجه گيری كرد. برای تجزيه و تحليل، تعاريف مختلفی ارائه شده است. 

»  به دست آوردن بينش و نگرش از داده جهت تصميم گيری بهتر« يكی از اين تعاريف است. 

    در هنگام طراحی يا بازسازی يک ساختمان يا يک فضای داخلی، در ابتدای امر بايد پيرامون ابعاد مختلف 
آن، اطالعاتی را گردآوری و تجزيه و تحليل كرد و سپس نتيجه گيری نمود. نتايج حاصل از اين كار دو موضوع 
را برای طراح روشن می سازد. موضوع اول تعيين يک سری احكام معماری است. احكامی كه برخی بايدها و 
نبايدها را برای معمار تعيين می كنند و هنگام طراحی به او جهت می دهند؛ مثاًل استفاده كنندگان اين خانه 
چه نوع نشيمنی را دوست دارند؟ مجزای از پذيرايی يا مرتبط با آن؟ با توجه به محيط پيرامون اين خانه، 
بهتر است اتاق خواب ها را در كدام قسمت خانه در نظر بگيريد؟ جهت قرارگيری پنجره ها چگونه باشد تا 
نورگيری مناسب تری داشته باشيم؟ با توجه به امكانات سازه ای اين خانه، كدام ديوار را می توان برداشت؟ با 
توجه به پيشينه مردم اين منطقه و افراد اين خانه، حريم خصوصی و عمومی چه مفهومی برايشان دارد و در 
طرح چگونه بايد عرصه ها را تفكيک و جانمايی كرد؟ و مواردی ديگر كه همگی نياز به تصميم گيری دارند. 
موضوع دوم تهية برنامة فيزيكی يا برنامة كالبدی طرح است. در برنامة فيزيكی يا كالبدی و يا فضايی طرح، 
كلية فضاهای مورد نياز طرح به همراه مساحت و كيفيت های مطلوبشان تعيين می گردند. اين دو موضوع، 
برنامة راه طراح را روشن كرده و به طرح وی جهت داده و او را هدايت می كنند. به عبارتی ديگر شايد بتوان 
گفت كه برنامه ريزي، حلقة وصل شناخت و طراحی به يكديگر است. گويی كه برنامه ريزی اين دو مرحله را 

به يكديگر اتصال می دهد.

                                  

فعالیت
الگوهای بومی فضاهای داخلی محل زندگی خود را پيدا كنيد و شرايط مؤثر در ايجاد چنين فضاهايی   عملی

و فضاهای داخلی آن را نقد و بررسی كنيد. )برای اين كار مدارک معماری شامل پالن ها، مقاطع، نماها، 
جزئيات و عكس های مناسب را در يک شيت معماری ارائه دهيد.( از نظر شما نكات ضعف و قوت اين 

الگوها چيست؟

    بینش  اقدام   داده  تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

 1  

 2    

  2ـ برنامه ریزی  1ـ شناخت                    ۳ـ طراحی 

برنامه ریزی
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برنامة زمان بندي
در ابتدای هر پروژه تعيين نمودن چهارچوب های زمانی، به پيشبرد طرح كمک شايانی می كند. در اين مواقع 
نظر كارفرما و محدوديت های ديگری چون موارد اقتصادی، مسائل قابل تأملی هستند. زيرا هر كدام از اينها 
تأثير مستقيمی بر زمان انجام طرح خواهند داشت. تعيين كردن مقاطع مختلف زمانی جهت انجام هر بخشی 

از پروژه، ما را به رعايت آن و در نتيجه تسريع روند انجام هر مرحله از كار ملزم می كند.
در هنگام برنامه ريزی زمان برای پيشبرد كار، به وقايع پيش بينی نشده و غيرمنتظره و شرايط خاصی كه 
ممكن است در حين كار پيش آيد نيز توجه كنيد و برای آنها زمانی را در نظر گيريد. به عبارت ديگر در برنامة 
زمانی خود ضريب اطمينان را هم لحاظ كنيد و از مدت زمان معمول فراتر رفته و وقت بيشتری را برای پايان 

كار برآورد نماييد.
داشتن برنامة زمان بندی برای كارها و مقيد بودن به رعايت آن نه تنها در اجرای موفق و پيشبرد به موقع كارها 
مؤثّر است، بلكه باعث می شود تا شما فردی خوش قول و منظم به حساب آييد. اين صفت از ويژگی هايی 
است كه همه آن را دوست داشته و طالب همكاری با اين چنين فردی هستند. مديران دفاتر معتبر معماری، 
در حال حاضر مهم ترين ويژگی كه در استخدام همكاران جديد دفترشان در نظر می گيرند، منظم بودن، 
خوش قولی و عمل به وعده ها و قرارها است. قطعاً بد عهدی برخی از كاركنان دفتر باعث می شود پروژه ها در 

موعد مقرر به اتمام نرسند.  

نام فعالیت های الزم برای 
طراحی

زمان انجام فعالیت های مختلف

چهار هفته دومچهار هفته اول

برداشت اطالعات کتابخانه ای

مصاحبه با استفاده کنندگان

بازدید از محل طراحی

تهیة برنامة فیزیکی

برنامه ریزي طرح

ارائة ایده های اولیه

انتخاب ایده برتر و پیشبرد طرح

تهیة نقشه های نهایی طرح

شکل 22ـ1ـ نمونه ای از یک برنامه زمان بندی فشردة دو ماهه برای انجام طراحی داخلی یک خانه در حال بازسازی
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طراحی

در اين مرحله، طراح با توجه به برنامة فيزيكی به دست آمده و با عنايت به احكام استخراج شده و بايد و 
نبايدهايی كه برای طراحی تعيين نموده است، در ساية عقل سليم خويش و با كمک توانايی های خالقانه اش 
دست به آفرينش اثر می زند و فضاهای داخلی مسكونی مورد نظر كارفرمايش را طراحی می نمايد. طرح های 
اوليه ای كه يک طراح ارائه می دهد، ايده های كلی او را به صورت ساده و با كمترين خطوط ممكن، نمودار 
می سازد. پس از پديدار شدن ايده های اوليه بر روی كاغذ و يا ساخت ماكت های اوليه از فضاها، طراح به 
ارزيابی آنها پرداخته و با مشورت كارفرما و كسب نظرات او، از بين طرح های مختلف، طرحی را به عنوان 
طرح برگزيده انتخاب می كند. سپس تمام توجه خود را معطوف به ايدة برگزيده نموده و به جزئيات بيشتر 
آن می  پردازد. در اين راستا، او به تفصيل هر چه بيشتر اين ايده می پردازد و برای كلية جزئيات آن تدابيری 

انديشيده و آنها را به صورت دقيق ترسيم می كند.

شکل 2۳ـ1ـ ارائه نقشه و ماکت برای طراحی داخلی بخش نشیمن و آشپزخانه یک خانه
نمودار زير مراحل مختلف فرايند طراحی داخلی فضاهای مسكونی را به صورتی خالصه و فهرست وار نشان 

داده است.
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فرایند طراحی

شناخت

برنامه ریزي 

طراحی 

شناخت نیازها و خواسته های بهره برداران فضای مسکونی
شناخت شرایط حاکم بر پیرامون طرح )نور، دید به اطراف و 

همسایگان و...(
تکنولوژی  و  فنی  امکانات  و  کارفرما  مالی  وضعیت  شناخت 

موجود )سازه، تأسیسات، ساخت و...( 
بررسی تجربیات انجام شدة پیشین

تهیه برنامه کالبدی طرح
استخراج احکام طراحی

تعیین ضوابط و استانداردها
تدوین مبانی نظری شخص طراح

ارائه ایده های کلی اولیه برای طرح 
ارزیابی ایده های اولیه و انتخاب ایدة برتر

ارائه تفصیلی ایدة برتر و یافتن جزئیات آن 
ارائة طرح نهایی

شکل 24ـ1ـ ارائة ایدة اولیه و اجرای آن

شکل 25ـ1



2۰

توجه به محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی

امروزه حفظ محيط زيست از مسائلی است كه بايد در همة حوزه ها و عرصه های گوناگون زندگی مورد توجه 
ويژه واقع شود. استفاده از سايه بان و بادگير دو مورد از مسائلی هستند كه استفادة مناسب از آنها در طراحی 
می تواند مفيد واقع شود. اگر اندازة پيش آمدگی سقف خانه يا سايه بان پنجره ها مناسب طراحی شوند، ضمن 
اينكه در تابستان می توانند از تابش مستقيم خورشيد به داخل خانه جلوگيری كنند، به هدايت آن در زمستان 
نيز كمک می كنند. نور خورشيد در زمستان ضمن ايجاد گرما در داخل خانه، سبب روشنايی فضاها می شود و 
بر روح و روان ساكنان خانه اثر مفيدی می گذارد. همچنين سطوح مورد لمس را ضدعفونی و ويتامين D مورد 
نياز بدن را تأمين می كند. اما همين خورشيد گرمابخش و مطبوع زمستان، در تابستان سبب گرمی بيش از 
حد خانه می شود، مصالح نما را به تدريج خراب می كند، پوست بدن را می سوزاند، موجب رنگ پريدگی فرش 
و برخی كفپوش های چوبی می شود، و.... . بنابراين تابش خورشيد با توجه به طراحی ساختمان، می تواند هم 
سازنده باشد و هم مخرب. لذا جا دارد كه طراح به تمامی آثار آن توجه دقيق داشته باشد و در طرح خويش 

آنها را لحاظ كند. 
استفاده از مصالحی كه مخرب محيط زيست نبوده و آلودگی زيست محيطی كمتری دارند و همچنين استفاده 
از مصالح و طرح هايی كه باعث صرفه جويی در مصرف انرژی می شوند، دو نمونه از مسائلی هستند كه در اين 
زمينه می توانند مفيد واقع شوند. برای مثال استفاده نكردن از رنگ روغن برای روكش ديوارها و يا به كار 
نبردن سنگ هايی كه اشعه های مضر خورشيد را بازتاب می دهند، و نيز استفاده از پنجره های دو جداره كه 
در كاهش آلودگی صوتی و جلوگيری از اتالف انرژی نقش مهمی دارند، و مواردی نظير اينها را می توان در 

طراحی مدنظر قرار داد.
مصالح ساختماني سازگار با محيط زيست باعث افزايش ارزش پروژه های ساختمانی و كاهش اثرات سوء بر 
محيط زيست می گردند. اين نوع مصالح معموالً دارای مزايای زيادی هستند، از جمله كاهش مصرف انرژی، 

آلوده نكردن هوا، آب و خاک، افزايش سطح بهداشت و سالمت ساكنين.
توجه به طبيعت و بهره گيری از منابع ارزشمند خدادادی آن در معماری بومی مناطق مختلف كشور توسط 
نيكوی  اين خصلت  به  امروزه  نيز  به شيوه های گوناگونی رعايت شده است. جا دارد كه ما  معماران سنتی 
گذشتگان باز گرديم و از آنها پيروی نماييم. ضرورت اين امر در ساير نقاط جهان نيز حس شده و در نتيجه 
موضوعاتی چون معماری پايدار، معماری سبز، مصالح سبز و مشابه اينها، در همة محافل معماری مورد توجه 

جدی و در حال پيگيری است.

فعالیت
خانة خود و يا يكی از بستگان را كه رولوه كرده ايد، بررسی كرده و موارد سازگاری يا عدم سازگاری   عملی

آن را با محيط زيست پيدا كنيد. آيا برای موارد نامناسب راهكارهای مناسب اصالحی سراغ داريد؟
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اصول تهیه و تدوین گزارش مطالعات

پس از جمع آوری اطالعاتی كه برای انجام طراحی فضاهای داخلی مورد نياز است، می توان به تهيه و تدوين 
گزارش مطالعات همت گماشت. اين گزارش تمامی اطالعات جمع آوری شده را به صورتی سامان يافته و منظم 
در بردارد و پشتوانة طرح است. در آينده و در هر زمانی كه طراح به بررسی مجدد و مرور اطالعات نياز پيدا 
كند، به اين گزارش مراجعه كرده و آن را مورد بهره برداری قرار می دهد. عالوه بر شخص طراح، كارفرما و يا 
هر فرد عالقه مند ديگری كه مايل است گزارش را مورد بازبينی قرار دهد نيز می تواند آن را مطالعه نموده و از 

شرايط و نظرات عوامل دست اندركار طراحی مطلع گردد.
برای تهيه و تدوين گزارش مطالعاتی، عالوه بر دقت بسيار در ثبت اطالعات، الزم است كه مطالب به نحو 
مطلوبی سازماندهی شده و نظم پيدا كنند. زيرا مطالب دسته بندی شده و منظم را به راحتی می توان پيدا و 

از آنها استفاده نمود.
مطالب گزارش را می توان در دو بخش كلی سازماندهی كرد:

1 اطالعات مربوط به تک تک استفاده كنندگان
2 اطالعات مربوط به محيط پيرامون و سايت

شکل 26ـ1
در تدوين گزارش سعی كنيد كه ويژگی های ساختاری و محتوايی يک گزارش علمی را كه عبارت اند از: داشتن 
جلد مناسب و زيبا، اطالعات شناسنامه  ای روی جلد، فهرست مطالب، عكس ها، تصاوير، چكيده، مقدمه، فصول 
منظم گزارش و در پايان، نتيجه گيری، و فهرست منابع و پيوست ها مراعات نماييد. در زمينة محتوايی نيز نوع 
نگارش گويا و روان، انسجام منطقی بين مطالب، ذكر نام مآخذ و منابع در متن گزارش و در زير تمامی تصاوير 
و عكس ها و مواردی نظير اينها می تواند مورد توجه قرار گيرد. فراموش نكنيد كه در يک گزارش مطلوب، هر 
چقدر اطالعات ارائه شده به صورتی دقيق تر، منظم تر و در قالب هايی نظير جداول، عكس ها و دياگرام كه قابل 

فهم تر هستند، ارائه گردند، جذاب تر و مفيدتر خواهند بود.

فعالیت
گزارشی از كلية اطالعاتی را كه تاكنون از مصاحبه با كارفرما و بازديد از سايت طرح به دست آورده ايد،   عملی

به صورتی منظم و دسته بندی شده تهيه نماييد. )خانة خود و يا يكی از بستگان را كه برای رولوه و 
اين گزارش، مدارک معماری شامل تصاوير داخلی، پالن ها،  بوديد(. در  با كارفرما برگزيده  مصاحبه 

مقاطع، نماهای داخلی، جزئيات و عكس های مناسب را هم ارائه كنيد. 
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شایستگی تهیة برنامة اولیة طرح فضاهای داخلی مسکونی

شرح کار:  
گردآوری اطالعات، انجام رولوه و تهية كروكی، تجزيه و تحليل و اولويت بندی اطالعات ، انجام برنامه ريزی و تهية برنامة زمان بندی

استاندارد عملکرد: تهية برنامة اوليه طرح فضاهای داخلی طبق سفارش كارفرما، ضوابط و بخش نامه های قانونی، مبحث ٤ مقررات 
ملی ساختمان و اقليم منطقه

شاخص ها:
  دروندادی: دقت در گردآوری اطالعات و طبقه بندی آنها

  فرايندی: مصاحبه با كارفرما، گردآوری اسناد، تجزيه و تحليل اطالعات، تنظيم اطالعات 
  محصول: تهية يک برنامة اوليه مطابق سفارش كارفرما و ضوابط و مقررات قانونی وضع شده 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان : كالس درس و بازديدها

زمان : ٨ ساعت      
ابزار و تجهیزات: متر، دوربين، زاويه سنج، شاسی، لوازم التحرير، ميزتحرير، صندلی 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ۳ مرحله کارردیف

2گردآوری اطالعات پايه از كارفرما1

2برداشت اطالعات ميدانی 2

2تجزيه و تحليل اطالعات3

2ارائه برنامه نهايی اوليه٤

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

2

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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آیا تا به حال پی برده اید

 عرصه در خانه هاي مسكوني به چه معناست؟
 يک خانه مسكوني از چه عرصه هايي تشكيل شده است؟

 هر يک از عرصه هاي خانة مسكوني شامل چه فضاهايي است؟
 فضاهاي خانه داراي چه ويژگي هايي هستند؟

 شناخت مصاديق معماري چه كمكي به طراح فضاهاي داخلي مسكوني مي كند؟
 برنامة كالبدی چيست؟

 در برنامه ريزي طراحي داخلي فضاهاي مسكوني چه كارهايي انجام مي شود؟

استاندارد  عملکرد

در پايان اين واحد يادگيري از هنرجويان انتظار مي رود:

1  عرصه را تعريف كرده و عرصه هاي يک خانة مسكوني را نام ببرند.
2  ويژگي هاي فضاهاي يک واحد مسكوني و اصول طراحي آنها را بيان كنند.

۳  ضرورت شناخت مصاديق معماري و برخی از الگوهاي معماري سنتي را بشناسند.
4   تعريف برنامه كالبدي و روش تهية آن را توضيح دهند.

5   كارهايي را كه در مرحله برنامه ريزي انجام مي شود، نام ببرند.

مقدمه 

در دومين مرحله از فرايند طراحي فضاهاي داخلي خانه، از اطالعات به دست آمدة چهار موضوع قبلی )شامل 
نيازهاي استفاده كنندگان، شرايط حاكم بر سايت و محل طرح، شرايط و امكانات موجود، و بررسی الگوهای 
تعيين  را  خانه  نياز  مورد  فضاهاي  كيفي  و  كّمي  ابعاد  كه  فيزيكي  برنامة  مي شود.  نتيجه گيري  معماری( 
مي نمايد، يكي از مهم ترين دستاوردهاي اين مرحله از كار است . در پايان هم مي توان نتايج به دست آمده از 

كليه اطالعات جمع آوري شده را در قالب يک گزارش مطالعاتي ارائه نمود.

واحد یادگیری 2
 

تهیة گزارش مطالعات مقدماتي از طراحی فضاهاي داخلي 
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در نقاط مختلف کشور ما مردمی با قومیت های مختلف، آداب گوناگون و شرایط آب وهوایی متفاوت زندگی 
الگوی زندگی و نحوة  الگوهای فرهنگی، اجتماعی و... خاص خود هستند؛ در نتیجه  می کنند که دارای 
عرصه بندی فضاهای خانة آنها تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. بنابراین جا دارد که در طراحی داخلی 
خانه های مسکونی به این موارد دقت ویژه ای شود و برای هر خانواده مطابق با آن طرحی خاص ارائه گردد. 

نکته

عرصه های خانه
در هر بنای مسکونی با توجه به نیازهای افراد خانواده و تنوع فعالیت های آنان، فضاهای مختلفی مورد نیاز 
با پیش بینی  است. برای طراحی داخلی الزم است که تمامی فضاها شناسایی و دسته بندی شوند و سپس 

ارتباط مناسب بین آنها، یک مجموعة واحد برای خانه طراحی شود.
به فضاهایی که عملکردهای سازگار و به هم وابسته ای دارند و در بخش مشخصی از نقشه، طراحی و مکان یابی 
این عرصه ها  نمود.  قالب پنج عرصه تقسیم  را می توان در  می شوند، »عرصه« می گویند. فضاهای یک خانه 

عبارت اند از:
1 عرصة زندگی خانوادگی؛ )رنگ نارنجی(

2 عرصة زندگی خصوصی؛ )رنگ زرد(
3 عرصة پذیرایی و مراسم؛ )رنگ صورتی(
4 عرصة خدمات و پشتیبانی؛ )رنگ آبی(

5 عرصة فضاهای باز و نیمه باز. )رنگ سبز(

شکل 27ـ1ـ عرصه های مختلف یک خانه

1  عرصة زندگی خانوادگی
این عرصه، مهم ترین بخش خانه بوده و بسیاری از فعالیت های جمعی اعضای خانواده در آن انجام می گیرد. 
در این عرصه، افراد راحت و خودمانی هستند. فضای نشیمن خانوادگی )خصوصی(، آشپزخانه، و غذاخوری 

خانوادگی از جمله فضاهای این عرصه هستند.
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  عرصة زندگی خصوصی 2  
اين عرصه، آرام ترين و خصوصی ترين بخش خانه است؛ بنابراين جا دارد كه در قسمت ساكت خانه قرار بگيرد. 
اين عرصه  نتيجه خوب است  را مختل می نمايد. در  از خانه  اين بخش  آرامش  فعاليت های عرصة عمومی، 
به صورت مستقل و جدا از عرصه پذيرايی طراحی شود. اتاق خواب های والدين و فرزندان، حمام و سرويس 

بهداشتی خصوصی خانه و همچنين اتاق مطالعه يا كار خصوصی در اين قسمت جای می گيرند.

  عرصة پذیرایی و مراسم ۳
اتفاق  اين عرصه  در  به مهمان ها  ارائة خدمات  و  فاميل، دوستان، همسايگان  با  معاشرت  و  ارتباط  برقراری 
می افتد و شامل فضاهای پذيرايی، غذاخوری عمومی، اتاق خواب مهمان، ورودی و سرويس بهداشتی مهمان 
است. برگزاری جشن ها و مهمانی ها و سايرمراسم جمعی و خانوادگی نيز در اين عرصه انجام می شود. كيفيت 
اين عرصه به خوبی می تواند گويای فرهنگ و ارزش های خانواده باشد. از آنجا كه اين عرصه، بخش عمومی 
خانه است، شايسته است كه در نزديكی ورودی خانه و به صورتی جانمايی گردد كه افراد غريبه در هنگام 

ورود و خروج، از بخش های خصوصی خانه عبور نكرده و به آن اشراف نداشته باشند.

 عرصة خدمات و پشتیبابی 4
امكان زندگی راحت توأم با آرامش در يک خانه، به پيش بينی و طراحی مناسب عناصر خدماتی مورد نياز 
نظير انباری، رخت شوی خانه، پاركينگ، موتورخانه، بهره مندی از سيستم های مناسب مكانيكی و الكتريكی و 
مواردی از اين قبيل بستگی دارد. اين موارد به عرصه خدمات و پشتيبانی خانه مربوط بوده و جا دارد كه در 

طراحی برای اين فضاها و پيش بينی تجهيزات و وسايل مورد نياز آنها به دقت توجه شود.

  عرصة فضاهای باز و نیمه باز 5
تهويه  و  نورگيری  امكان  و  افراد خانواده،  برای  را  و آسمان  با طبيعت  ارتباط  زندگی در  اين عرصه شرايط 
را برای خانه فراهم می كند. بنابراين الزم است طراح از همان ابتدای كار به آنها توجه خاص داشته باشد. 
فضاهايی نظير حياط اندرونی و بيرونی و حياط خدماتی )آشپزخانه روباز، پاركينگ در محوطه، و ...(، پاسيوها 
و نورگيرهای ميان خانه، بالكن، ايوان و تراس، بام سبز و امثال اينها در عرصه فضاهای باز و نيمه باز خانه 
جای دارند. ايجاد و نحوة تعريف رابطة بين فضاهای داخلی با فضاهای باز و نيمه باز، بر كيفيت و عملكرد آنها 

تأثير زيادی دارد.

بام سبز، بامی است كه قسمتی و يا همة آن با پوشش گياهی پوشيده شده، و يا دارای بستری با قابليت 
كشت است.

نکته

در منطقه ای كه شما زندگی می كنيد، در اطراف شما فضاهای باز و نيمه باز چه نقشی در خانه ها 
دارند؟ چگونه در طراحی داخلی خانه اثر می گذارند؟ نام و وظايف آنها چيست؟

تحقیق کنید
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 فضاهای خانه
پس از معرفی عرصه های خانه، جا دارد كه توضيحاتی پيرامون فضاهای خانه نيز ارائه گردد. مهم ترين اين 
بهداشتی،  اتاق خواب ها، سرويس های  آشپزخانه، غذاخوری،  پذيرايی،  نشيمن،  ورودی،  از:  عبارت اند  فضاها 

رخت شوی خانه، انبار، فضاهای باز و نيمه باز. 

ورودی
بنابراين خوب است به گونه ای  از گشودن در خانه وارد آن می شويم.  اولين فضايی است كه بعد  »ورودی« 
جذاب، دعوت كننده، و زيبا طراحی شود، و شرايط مناسبی را برای فرد وارد شونده  ايجاد كند. در بدو ورود به 
خانه الزم است كه كفش و چتر خيس را در جايی قرار داده و بعد از شستن دست ها و صورت خود، عاری از 
آلودگی های خارج از خانه، تميز و پاكيزه وارد فضاهای ديگر شود. در نتيجه شايسته است كه در ورودی خانه، 
فضايی برای يک سرويس بهداشتی، رخت َكن   ، كمدی برای كفش و لباس و جايی برای گذاشتن چتر و كيف 
و عصا در نظر گرفته شود. بودن سكويی برای نشستن و بستن بند كفش، و آينه ای جهت ديدن سر و وضع 

خود در هنگام ورود و يا قبل از خروج خانه نيز به كارايی بيشتر اين فضا كمک می كند. 
 ورودی، اولين محلی است كه ميزبان به استقبال مهمان خود آمده و آخرين جايی است كه با او خداحافظی 
می كند؛ بنابراين خوب است كه ابعاد و اندازه و وسايل به گونه ای پيش بينی شوند كه ورودی خانه فضای كافی 

را برای استقبال و روبرو شدن با مهمان تازه وارد و نيز بدرقة ايشان داشته باشد.

                 شکل 29ـ1ـ فضایی برای پوشیدن پالتو    شکل 28ـ1ـ فضایی برای ورود وخوشامدگویی 
 

فعالیت
1  عرصه های زندگی و نحوة تقسيم آنها را در پالن خانة خود و يا نمونه ای ديگر بررسی كرده و آنها   عملی

را در قالب دياگرام نشان دهيد.
2  ماكت يكی از عرصه های زندگی خود را بسازيد.
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 شکل 3۰ـ1ـ فواصل الزم برای طراحی ورودی 

عالوه بر ابعاد و تناسب فضای ورودی، درب ورودی نیز اهمیت خاصی دارد. این در حد واسط بین فضای 
اندرونی خانه و فضای بیرونی آن است و همة وسایل خانه از آنجا به داخل برده می شوند. بنابراین خوب است 
که نسبت به سایر درهای خانه شکیل تر بوده و از عرض بیشتری برخوردار باشد و حتی االمکان به صورت 
دو لنگه طراحی شود تا در مواقع جابه جایی وسایل بزرگ خانه بتوان هر دو لنگة در را گشود و وسایل را به 

راحتی از میان آنها جابه جا کرد. 

 شکل 31ـ1ـ فضای کافی در مقابل در ورودی                         شکل 32ـ1ـ در دو لنگه و نسبتًا بزرگ برای ورودی

اگر فضای ورودی در بین دو فضای سربستة درون خانه و فضای سرباز بیرون خانه واقع  شود، شایسته است اوالً 
این فضا به صورت حد واسط خوبی برای فاصلة دو حریم خصوصی داخل خانه و عمومی بیرون از آن عمل کند 
تا از نگاه افراد غریبه به داخل خانه ممانعت نموده و حرمت خانواده را حفظ نماید، ثانیاً به عنوان فیلتر هوا، از 
نفوذ سرما، گرما، گرد و خاک و دیگر آالینده ها نظیر دود و گرد و غبار به داخل خانه ممانعت به عمل آورد. 
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ـ  راهروی اتصال دهنده کوچه  شکل های ۳۳ـ1 و ۳4ـ 1
و خانه

ـ پیر نشین جلوی در خانه، و هشتی  ـ 1 ـ 1 و ۳6 شکل های ۳5
ورودی آن

شکل ۳7ـ1ـ فضای ورودی، در حد واسط درون و بیرون قرار گرفته و بدون عبور از عرصة خصوصی به عرصة عمومی دسترسی 
پیدا می کند.

عرصة خصوصی
 ورودی

عرصة عمومی
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به عمل آورد. 
 

نشیمن
»نشيمن« فضايی است گرم و صميمی و جايی كه افراد خانواده به صورت راحت و خودمانی در كنار هم جمع 
می شوند. با توجه به الگوی زندگی اعضای خانواده، نشيمن می تواند به صورت فضايی كاماًل در بسته و خصوصی 
و يا با درجة محرميت كمتر و به صورت باز و در ارتباط با فضاهايی نظير پذيرايی و غذاخوری و آشپزخانه 

طراحی شود. 

 
همان طور كه گفته شد نشيمن جايی است كه افراد خانواده در كنار يكديگر به دور هم و به فعاليت هايی نظير 
گفت وگو، تماشای تلويزيون، مطالعة روزنامه، بازی و ... می پردازند؛ بنابراين معموالً در نشيمن برای انجام اين 
فعاليت ها بايد وسايلی مانند مثل مبل راحتی، ميز، لوازم صوتی و تصويری، قفسه ای برای قرار دادن كتاب و 

روزنامه و عكس های خانوادگی و مانند اينها وجود داشته باشد.

فعالیت
فضای ورودی خانة خودتان را به صورت كروكی ترسيم نماييد و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی كنيد.   عملی

در پايان نتيجه را به دوستانتان در كالس ارائه نماييد.

شکل ۳9ـ1ـ حالت نشیمن و پذیرایی ازهم جدا هستند.شکل ۳8ـ1ـ حالت نشیمن و پذیرایی باهم ادغام شده اند.
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شکل 4۰ـ1ـ دو نمونه نشیمن که در آن محلی برای تماشای تلویزیون و میزی برای مطالعه وجود دارد.

شکل های 41ـ1ـ و 42ـ1ـ نشیمن فضای خودمانی و راحت خانه 

خوب است که در طراحی نشیمن، به انتخاب فرمی مناسب برای دور هم نشستن صمیمی اعضای خانواده، و مساحت 
مناسبی برای تشکیل جمع خانوادگی و فعالیت های مربوط به آنان، توجه شود. به نظر می رسد که اشکالی شبیه 
به فرم نشستن افراد به صورت حلقه حول یک نقطه )مثالً تلویزیون( نظیر دایره و مربع و چند ضلعی، پالن های 
مناسب تری برای این موضوع هستند، و فرم هایی با کشیدگی زیاد و بدون تناسب، فضاهای مناسبی نیستند. 
عالوه بر فرم، ابعاد و اندازه، وسعت نشیمن، نور طبیعی کافی و داشتن دید به مناظر زیبا و محوطه های سرسبز 

هم در ایجاد نشیمن دلباز و خوشایند، تأثیر زیادی دارد.

 شکل 43ـ1ـ در حالت های کشیدة فضایی، امکان دور هم نشستن به خوبی فراهم نمی شود.
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شکل های 44ـ1 و 45ـ1ـ در حالت های نزدیک به مربع، امکان دور هم نشستن افراد بهتر فراهم می شود.

اگر در حد واسط فضای نشيمن و فضای باز بيرون، فضايی نيمه باز نظير ايوان و بالكن نيز طرح شود، ارتباط 
نشيمن و حياط بيشتر و بهتر می شود. ضمناً گسترده شدن نشيمن در امتداد ايوان سبب می شود تا فضای 
نشيمن دارای يک فضای رابط و مكمل گرديده و در شرايط مناسب آب وهوايی، اعضای خانواده بتوانند در آنجا 
در كنار فضای باز، ساعاتی را سپری نمايند؛ همچنين قرار گرفتن ايوان و بالكن در امتداد نشيمن و داشتن 

پنجره های سرتاسری، در احساس گستردگی بيشتر فضا و بزرگ جلوه نمودن آن بسيار مؤثر است. 

   
عالوه بر انتخاب فرم مناسب برای نشيمن، بهتر است كه چيدمان وسايل آن نيز به گونه ای باشد كه در مسير 
رفت و آمد قرار نداشته و گوشة دنجی را شكل داده باشند. در اين حالت امكان دور هم نشستن اعضای خانواده 
با تمركز بيشتری فراهم می شود. در نظر گرفتن محور توجه افراد به سوی كانون های توجه نظير تلويزيون، 
شومينه و منظره های زيبا نيز از ديگر مسائلی است كه بايد در چيدمان وسايل نشيمن مورد نظر قرار گيرد. 
توجه به نور و چشم انداز مناسب نيز از ديگر مواردی است كه توجه به آن در طراحی نشيمن ضروری می باشد.

شکل 46ـ1ـ فضای نیمه باز رو به 
منظره زیبا

شکل 47ـ1ـ فضای نیمه باز در 
امتداد نشیمن 

و  باز  نیمه  فضای  48ـ1ـ  شکل 
استفاده از هوای آزاد و مطلوب
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از جمله  از فضاهای ديگر خانه  بسياری  با  و  قلب خانه است  به  تا حدودی شبيه  نشيمن فضايی است كه 
آشپزخانه و سالن غذاخوری ارتباط نزديكی دارد؛ همچنين ضمن جدايی و استقالل از اتاق های خواب افراد، 
با اين بخش هم می تواند ارتباط نزديكی داشته باشد. با حياط و فضاهای نيمه باز ايوان و بالكن هم می تواند 
كار كند و از نور و چشم انداز مناسب بهره  گيرد. بنابراين جا دارد كه در جانمايی نشيمن، به اين روابط دقت 

كافی شده و جای مناسبی برای آن پيش بينی شود. 

   
افراد روی زمين بنشينند، كف نشيمن به  از مبل يا صندلی برای نشستن استفاده نشود و  اگر در نشيمن 
كف پوشی نرم و ضخيم همچون فرش يا موكت پرزدار نياز دارد. در طرح تناسبات چنين نشيمنی بايد به ابعاد 
و اندازه های رايج و استاندارد فرش نيز توجه كرد و فضا را اصطالحاً فرش خور )به صورتی كه تمامی سطح 
آن با يک يا چند فرش به خوبی پوشيده شود( طراحی كرد. پيش بينی ديوارهای پشتی برای تكيه دادن افراد 
نشسته روی زمين و دقت در فرم و جانمايی مناسب پنجره ها و طاقچه های ديوار هم، از ديگر مواردی است 
كه بايد در طراحی اين نوع نشيمن رعايت كرد. در خانه های سنتی برای جواب گويی به اين امر اوالً  پنجره ها را 
به صورت »در ـ پنجره« و تا كف اتاق می ساختند تا افراد نشسته روی زمين، ديد مناسبی رو به منظرة حياط 
پيدا كنند. ثانياً طاقچه های ديوار را در ارتفاعی باالتر از سطح سر فرد نشسته روی زمين، ايجاد می كردند تا 

برای نشستن افراد در پيرامون اتاق مزاحمتی ايجاد نكنند. 

شکل 49ـ 1ـ  چیدمان مبلمان در مسیر 
رفت و آمد نباشد.

توجه  محور  به  رو  مبلمان  شکل5۰ ـ1ـ 
فضا قرار داشته باشد.

ـ  نشیمن، محلی برای  شکل51 ـ1
فعالیت های مختلف

شکل 52 ـ1ـ ارتباط راحت نشیمن با 
آشپزخانه و فضاهای خواب

شکل 5۳ ـ1ـ تأمین محرمیت نشیمن 
با پایین تر قرار گرفتن از کف حیاط

شکل 54 ـ1ـ نشیمن به عنوان قلب 
خانه
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                           شکل 55  ـ1ـ تصویری از یک نشیمن سنتی

                                                  

                                               

در فرهنگ ژاپنی هم برای فرش كف برخی از فضاها به نام اتاق تاتامی، مدول مستطيل شكلی به نام 
تاتامی وجود دارد و ابعاد اتاق تابع اين مدول بوده و با آن پوشيده می شود .

نکته

با  اتاق  میان  و  زمین  روی  نشستن  58  ـ1ـ  شکل 
صندلی های کوتاه و دارای تکیه گاه پشتی

با مدولی از مستطیل های  اتاق تاتامی که  شکل 59  ـ1ـ 
تاتامی پوشیده شده است.

شکل 57  ـ1ـ نشستن بر روی زمین در نشیمنشکل 56  ـ1ـ غذاخوردن بر روی زمین در نشیمن



۳4

پذیرایی
پذيرايي فضاي عمومي خانه و محلي براي پذيرايي از مهمانان و برگزاري مراسم و جشن هاي خانوادگي است. 
اين فضا در خانواده هاي مختلف با توجه به نوع و ميزان رفت وآمدهاي خانوادگي و روابط اجتماعي اعضاي 
خانواده، از درجة اهميت متفاوتي برخوردار است. پذيرايي از جمله فضاهاي رسمي و بيروني خانه محسوب 
مي شود؛ بنابراين خوب است كه در نزديكي ورودي خانه طراحی شود تا مهمانان جهت رسيدن به آن، از 
فضاهاي خصوصي خانه عبور نكنند و به آن ديد نداشته باشند. عالوه بر اين، براي پذيرايي راحت تر از مهمانان، 

بهتر است كه فضاي پذيرايي با آشپزخانه نيز ارتباط نزديكي داشته باشد.

ايرانيان از گذشته های دور به مهمان نوازی مشهور بوده اند و در فرهنگ ما مهمان حبيب خداست و از جايگاه 
وااليي برخوردار است؛ به همين دليل معموالً ميزبان سعي مي كند كه از مهمان به بهترين نحو ممكن پذيرايي 
كرده و او را اكرام نمايد. به همين دليل است كه در معماری ما فضاي پذيرايي غالباً داراي مساحت مناسبی 
بوده و به شكل خوشايند و زيبايي آراسته می شود و با بهترين وسايل و مبلمان تجهيز مي گردد، تا مهمان 
در فضايي دلچسب و با شرايطي مطلوب به سر برد و به او خوش بگذرد. در خانه هايي كه مساحت چندان 
زيادي ندارند و امكان طرح يک پذيرايي، جداي از نشيمن وجود ندارد، اين فضا با نشيمن خانه ادغام مي شود. 
اما در خانه هايي كه مساحت و امكانات بيشتري دارند، معموالً پذيرايي جداي از نشيمن پيش بيني مي شود. 
زيرا نشيمن فضاي خودماني و خانوادگي است و گاه با ريخت و پاش همراه است، لذا غالب خانواده ها ترجيح 
مي دهند كه نشيمن از پذيرايي مجزا باشد تا در صورت آمدن مهمان سرزده به خانه، در فضايي آراسته و 

مرتب از او پذيرايي گردد.

فعالیت
در محيط زندگی شما، نشيمن از نظر ابعاد، تجهيزات و كيفيت فضا از چه ويژگی هايی برخوردار است؟   عملی

آن را بررسی نماييد و با تهيه مدارک معماری )پالن، مقطع، پرسپكتيو )تصوير سه بعدی( و عكس( به 
دوستانتان در كالس ارائه نماييد.

شکل 61  ـ1ـ حلقه های مختلف نشستن در پذیراییشکل 6۰ ـ1ـ رابطه پذیرایی و غذاخوری
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با توجه به الگوهاي فرهنگي و رفتاري خانواده ها و ميزان باز بودن روابط اجتماعي آنها، نشيمن خصوصي و 
پذيرايي عمومي خانه معموالً به سه شكل متفاوت كاماًل جدا از هم، در ارتباط با هم، و يا به صورت كاماًل ادغام 
شده با هم )باز يا open( طرح مي شوند. در برخي خانواده ها مجزا بودن فضاي پذيرايي خانم ها و آقايان نيز 
اهميت دارد همان طور در برخي ديگر از خانواده ها روي زمين و به دور هم نشستن از اهميت بااليي برخوردار 
است و مواردی از اين قبيل كه الزم است در هنگام طراحي به آنها توجه شده و در طرح خانه لحاظ گردند. 

شکل 62 ـ1ـ فضای پذیرایی و غذاخوری مهمان

حالت های  داشتن  6۳ـ1ـ  شکل 
بودن  راضی  به  مبلمان،  مختلف 
کمک  افراد  سلیقه های  همة 

می کند.

شکل 64ـ1ـ گوشه های دنج برای 
امکان تشکیل گروه های  نشستن 

کوچک تر را می دهد.

موجب  پله  باز،  پالن  یک  در  65 ـ1ـ  شکل 
پله ای  است.  شده  مختلف  قسمت های  تفکیک 
با سکویی کارا و فضای سبزی زیبا در مجاورش 
تفکیک  و موجب  گرفته  قرار  میان خانه  در  که 

بخش های گوناگون آن شده است. 
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شکل 66ـ1ـ پذیرایی و نشیمن 
جدا از هم

شکل 67ـ1ـ پذیرایی و نشیمن ادغام 
شده با هم 

جدا  نشیمن  و  پذیرایی  68ـ1ـ  شکل 
ولی در ارتباط با هم

پذيرايی،  مانند  خصوصی  نيمه  و  عمومی  فضاهای  آن  در  كه  می شود  گفته  طرحي  به  باز«  »طرح 
غذاخوری، نشيمن و آشپزخانه، با در و ديوار از يكديگر مجزا نشده اند و در مجاورت هم قرار گرفته و 

با هم در ارتباط هستند. )ارتباط بصری، صوتی، عبوری و ...(

نکته

فضای پذيرايی را در خانه هاي منطقة خود با توجه به آداب و رسوم محلی بررسی كرده و تجزيه و 
تحليل نماييد. به نظر شما برای فضای پذيرايی چه مساحتی مفيد است؟

آيا در منطقة شما آداب خاصی برای پذيرايی از مهمان وجود دارد؟ آيا فضای پذيرايی بايد شرايط 
خاصی داشته باشد؟

يک فضای پذيرايی را كه شما در آن قرار گرفته و به نظرتان مطلوب بوده است، برای دوستانتان تشريح 
كنيد.

تحقیق کنید

بحث گروهی
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آشپزخانه
آشپزخانه فضايی است كه سه فعاليت اصلی نگه داری و آماده سازی مواد غذايی، شستن مواد غذايی و ظروف 
و طبخ غذا، در آن انجام می شود. در كنار اين سه كار اصلی، فعاليت های ديگری نظير غذا خوردن، شستن 
و خشک كردن لباس و غيره نيز ممكن است در اين فضا صورت پذيرد. برای عملی شدن سه فعاليت اصلی 
آشپزخانه، سه وسيلة مهم يخچال و فريزر، لگن ظرف شويی )سينک( و اجاق گاز مورد نياز است. هر يک از اين 
سه وسيله به محدوده ای در پيرامون خود به منظور انجام كار و حركت احتياج دارند. لذا اين سه وسيله در كنار 
هم جا داده نمی شوند، بلكه با فاصله ای مناسب از يكديگر قرار می گيرند. اگر محل استقرار اين سه وسيله را با 
خطی فرضی به هم وصل كنيم، غالباً مثلثی شكل می گيرد كه اصطالحاً به آن مثلث كار آشپزخانه می گويند. 
به منظور در نظر گرفتن فاصله ای معقول و مناسب در بين اين سه وسيلة اصلی، خوب است يخچال و سينک 
و گاز در جايی از آشپزخانه و به نحوی استقرار يابند كه محيط مثلث كار، اندازه ای در حدود ٤/٨۰ تا ۶ متر را 
داشته باشد. در اين حالت اوالً اين سه وسيله كامالً  مجاور يكديگر قرار نگرفته و مزاحمتی برای محدودة كاری 
هيچ يک به وجود نمی آيد. ثانياً فاصلة بين آنها، چنان زياد نمی شود كه باعث رفت و  آمد اضافی و خستگی 

فرد در آشپزخانه گردد. 

افقی  و  قائم  های  قفسه  عملکردی  اندازه های  7۰ـ1ـ  شکل 
آشپزخانه )بر حسب میلی متر(
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شکل 69 ـ1ـ مثلث کار آشپزخانه و ابعادو اندازه های کابینت ها 
و فواصل آنها
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شکل 71ـ1ـ آشپزخانة 
یک طرفه با میز کار وبدون 

آن 

آشپزخانة  72ـ1ـ  شکل 
ماشین  با  موازی  دوطرفة 
ظرف شویی و لباس شویی،     

 یا بدون آنها 

شکل 7۳ـ1ـ آشپزخانة 
دوطرفة متصل )L شکل(

سه  آشپزخانة  74ـ1ـ  شکل 
طرفه 

يخچال و فريزر محل نگهداری مواد غذايی است. اين مواد از بيرون خريداری شده و به داخل آشپزخانه آورده 
می شوند، بنابراين خوب است كه اوالً آشپزخانه در ارتباط نزديكی با ورودی خانه و پاركينگ طراحی شود. 
ثانياً بهتر است يخچال و فريزر را در محلی نزديک به ورودی آشپزخانه جای داد تا دركوتاه ترين فاصله بتوان 
مواد غذايی را در داخل آنها قرار داد. ضمناً در انتخاب محل يخچال و فريزر بايد به نحوة باز شدن در آنها و 
وجود فضای كافی در پشت در و همچنين به وجود فضای عبوری كافی در جلوی دِر باز يخچال و سد معبر 

نكردن توجه كافی داشت. 
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لگن ظرف شویی )سینک(
مختلف  اندازه های  و  طرح  ها  در  ظرف شويی،  لگن 
و  ميوه  سبزی،  ظروف،  برای شستن  و  شده  ساخته 
ساير مواد غذايی از آن استفاده می گردد. برای تأمين 
آب در شير لگن، الزم است محل انشعاب لولة آب در 
زير آن پيش بينی شود. از اين لوله كشی می توان برای 
ساير وسايلی كه نيازمند به آب هستند نظير ماشين 
به اين  كرد.  استفاده  نيز  لباس شويی  و  ظرف شويی 
ترتيب خوب است كه سه وسيله نيازمند آب )سينک، 
ماشين ظرف شويی و لباس شويی( در نزديكی هم قرار 
گيرند تا اوالً طول لوله كشی آب به حداقل ممكن خود 
كاهش يابد. ثانياً لوله های تخليه فاضالب آنها در يک 

لولة اصلی جمع گردد. 

معموالً از سينک به صورت سرپايی و در طول مدت 
زمان الزم برای ظرف شويی استفاده می شود؛ لذا بهتر 
است در باالی آن پنجره ای رو به بيرون طراحی شود 
تا فرد مشغول به كار با تماشای چشم انداز، محيط را 
كمی خوش آيندتر احساس نمايد. ضمناً چون سينک 
و اطرافش خيس است، عبور جريان هوا و تابش آفتاب 
حاصل از پنجره، به خشک شدن سريع تر آن كمک 
می كند. در اين حالت جا دارد كه به طراحی پنجرة 
باالی سينک دقت كافی مبذول شود تا باز شدن آن 
با مشكلی )نظير ارتفاع شير آب، پردة جلوی پنجره، 

جا ظرفی باالی سينک و ...( روبرو نشود.

 

شکل 76ـ1ـ قرار دادن یخچال در ابتدای ورود به آشپزخانهشکل 75ـ1ـ رابطه نزدیک آشپزخانه با پارکینگ و ورودی
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اجاق گاز 
اجاق گاز كه به منظور پخت و پز غذا مورد استفاده قرار می گيرد، نبايد در مجاورت يخچال، سينک و يا پنجره 
قرار گيرد؛ بلكه بهتر است از هر دو طرف با كابينت همجوار باشد تا محدودة كاری مناسبی را در اطراف خود 
داشته باشد. پخت غذا سبب ايجاد بو، دود و بخار می شود و الزم است كه برای هدايت و خروج آنها به بيرون از 
آشپزخانه، از دو روش تهوية طبيعی )باز نمودن پنجره و برقراری جريان هوا( و مصنوعی )نصب هود در باالی 
اجاق برای مكش( مدد گرفت. اجاق گاز را نبايد در زير و يا در مسير مستقيم جريان هوا قرار داد، زيرا اين 
عمل هم می تواند سبب خاموش شدن شعلة اجاق و پخش گاز در فضای آشپزخانه شود و هم باعث سرايت 

آتش به نقاط ديگر و موجب آتش سوزی گردد. 

شکل 77ـ1ـ پنجرة دلباز آشپزخانه و تأمین نور و تهویه
برای آن

ـ1ـ غذا خوری خانواده در ابتدای ورود به آشپزخانه  شکل 79

شکل 78ـ1ـ پنجره در باالی سینک آشپزخانه

و     کار  میز  عنوان  به  آشپزخانه  پیشخوان  8۰ـ1ـ  شکل 
غذاخوری 

از آنجا كه سمت شمال خانه معموالً در سايه قرار داشته و از تابش آفتاب و گرمای حاصل از آن بهرة 
چندانی ندارد، نسبت به جبهة جنوب خانه كه از اين شرايط كاماًل بهره مند است، سردتر می باشد. لذا 

در اصطالح جبهة جنوب را جبهه گرم و در مقابل جبهة شمال را جبهة سرد خانه می گويند. 

نکته
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معماران معموالً آشپزخانه را در جبهه های گرم خانه 
مثل ضلع جنوبی طرح نمی كنند؛ زيرا در اين حالت 
به طرف  از جبهة گرم  گردش هوای درون خانه كه 
شمال  طرف  به  جنوب  ضلع  از  يعنی  سرد  جبهة 
را  آشپزخانه  بخار  و  بو  و  گرم  هوای  می شود،  برقرار 
در كل خانه پخش می كند. حال اگر در خانه ای اين 
بازسازی می خواستيد  حالت وجود داشت و شما در 
آن آشپزخانه را به صورت باز طراحی كنيد، به پديدار 

شدن اين مشكل در خانه دقت داشته باشيد.
كار  برای  نيز  ميز كوچكی  آشپزخانه  در  است  خوب 
)پاک كردن مواد غذايی، خردكردن گوشت و سبزی، 
آماده سازی مواد در سينی برای پخت داخل فر و ...( 
پيش بينی گردد. از اين ميز می توان برای صرف غذای 
استفاده كرد. چنانچه  اين ميز در وسط  نيز  خانواده 
آشپزخانه قرار دارد، بهتر است خارج از محدودة مثلث 
كار باشد تا مخل آن نگردد. به اين ترتيب غذاخوری 
خانوادگی در داخل آشپزخانه واقع شده و برای بردن 
غذا و برگشت ظروف خالی، مسيری طی نمی شود. اما 
اگر غذاخوری خانواده در داخل آشپزخانه پيش بينی 
نزديكی  رابطة  آشپزخانه  با  كه  است  الزم  نمی شود، 

داشته باشد. 
ديگر  از  نيز  مهمان  غذاخوری  و  پذيرايی  نشيمن، 
فضاهايی هستند كه خوب است به نوعی با آشپزخانه 
در ارتباط باشند، تا رفت و آمدهای الزم برای پذيرايی 
رابطة  به  از خانواده ها  برخی  پذيرد.  انجام  راحتی  به 
نزديک آشپزخانه با نشيمن و مخصوصاً به وجود ديد 

از آشپزخانه به تلويزيون نيز عالقه مندند. 
خانه  باز  فضای  يا  حياط  با  آشپزخانه  نزديک  رابطة 
و پيش بينی فضای نيمه بازی در حد واسط آن دو، 
سبب می شود كه امكان غذاخوردن در فضای باز در 
مواقع مناسب امكان پذير باشد. اين رابطه در صورت 
بردن  برای  آشپزخانه،  در  لباس شويی  ماشين  وجود 
لباس های شسته شده به فضای باز و پهن كردن آنها 

زير آفتاب نيز مفيد است.
 

شکل 81ـ1ـ مسیر تابش خورشید در تابستان و زمستان

شکل 82ـ1ـ نورگیری از سقف برای آشپزخانه

از  بیرون  فضای سبز  به  رو  دری شیشه ای  شکل 8۳ـ1ـ 
آشپزخانه

            زمستان

تابستان
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غذاخوری
غذاخوری فضایی است که خانواده برای صرف غذا از 
آن استفاده می کند. خوب است این فضا به آشپزخانه 
نزدیک باشد تا آوردن غذا و وسایل غذاخوری بر سر 
و  باشد  راحت  تر  آنها  کردن  جمع  و  میز  یا  و  سفره 
غذا هم به صورت گرم تری میل شود. به همین دلیل 
از  گوشه ای  در  خانواده  غذاخوری  معموالً  که  است 
آن  به  نزدیک  جداگانه ای  فضای  در  یا  و  آشپزخانه 
در  هم  را  غذا  خانواده ها  از  برخی  می شود.  طراحی 

همان نشیمن خانوادگی خود صرف می کنند. 
در بعضی از خانه ها، محل غذاخوری خانواده و مهمان 
دو  این  از خانه ها  برخی  در  اما  دارد.  قرار  در یک جا 
فضا از هم جدا هستند؛ در این حالت الزم است محل 
مهمان طراحی شود. خوب  غذاخوری  برای  مجزایی 
است که در طراحی غذاخوری مهمان به رابطة نزدیک 

آن با فضای پذیرایی و آشپزخانه توجه شود. 

آیا در منطقة شما غذاهای محلی خاصی وجود دارد که به شرایط و فضای مخصوصی برای طبخ نیاز 
داشته باشند؟ ضمن تهیة عکس از وسایل طبخ، توضیح مختصری ارائه دهید.

استفاده  و طبخ غذا  تهویة آشپزخانه  برای  از روش خاصی  قدیمی منطقة شما،  منازل  آیا مردم در 
می کردند؟ به نظر شما آشپزخانه ها در گذشته و حال چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

تحقیق کنید

بحث گروهی

شکل ۸4ـ1ـ غذاخوری در پشت پیشخوان آشپزخانه

شکل ۸5ـ1ـ صرف غذا در نشیمن

شکل ۸6ـ1ـ رابطه غذاخوری با نشیمن و پذیرایی 



4۳

ل : برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی پودمان او ّ

شکل 88ـ1ـ غذاخوری خانواده پشت پیشخوان و  شکل 87ـ1ـ رابطه نزدیک غذاخوری و پذیرایی و آشپزخانه 
                                                                                                    غذاخوری مهمان جدا از آن

خانواده های ايرانی معموالً غذا را به سه صورت نشسته بر دور سفرة گسترده بر روی زمين، جمع شدن در 
پشت ميز غذاخوری و يا پيشخوان آشپزخانه )open( صرف می كنند. به هر حال در هنگام طراحی، بايد به 
فضای الزم جهت پهن كردن سفره و نشستن افراد در پيرامون آن و حاشية عبوری پشت سرشان و يا ابعاد ميز 
و صندلی و فاصلة الزم برای مسير حركت پشت صندلی ها، به عبارتی به ابعاد، اندازه و تناسب فضای غذاخوری 
توجه كافی داشت. همچنين خوب است بين محل غذاخوری و آشپزخانه اختالف سطح وجود نداشته باشد تا 

برای رفت وآمد افراد در بين اين دو فضا مشكلی به وجود نيايد.

  شکل 89ـ1ـ فضایی برای عبور از پیرامون  
صندلی ها

میز  باالی  پردازی  نور  9۰ـ1ـ  شکل 
غذاخوری

شکل 91ـ1ـ فرش زیر پای افراد استفاده 
کننده از میز غذاخوری

در خانة شما صرف غذا چگونه است؟ و چه فضايی برای آن اختصاص يافته است؟
بهترين محل برای صرف غذا در كدامين فضای خانه است؟

رابطه آشپزخانه و غذاخوری چگونه بايد باشد؟

گفت وگو
 و پرسش
 گروهی
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اتاق خواب
شكل  را  خانه  خصوصی  بخش  خواب  اتاق های 
می دهند و خوب است در جای دنج و آرام و به دور 
را  خانه  عمومی  بخش  كه  مهمان  پذيرايی  فضای  از 
شكل می دهد، قرار گيرند. معموالً در هر خانه سه نوع 
اتاق خواب برای والدين، فرزندان و مهمانان در نظر 
اتاق ها محل استراحت فردی و  گرفته می شوند. اين 
حريم خصوصی اعضای خانواده و يا مهمانان است و 
فعاليت هايی همچون خوابيدن، مطالعة فردی، كار با 
رايانه، بازی كودكان، لباس عوض كردن، آرايش كردن 
و ... در آنها صورت می گيرد. مساحت اتاق های خواب 
فعاليت ها،  نوع  افراد استفاده كننده،  تعداد  به  توجه  با 
چگونگی مبلمان و وسايل داخل اتاق تعيين می شود. 

از پنجره در  با فاصله ای  شکل 92ـ1ـ قرار گرفتن تخت 
مقابل آن

شکل 95ـ1ـ خوابیدن بر زمین

شکل 9۳ـ1ـ قرار گرفتن تخت در جلوی پنجره و لزوم ایجاد 
 فاصله ای مابین آنها   

تخت خواب معموالً يكی از وسايل اتاق خواب است. 
در جانمايی اين وسيله در اتاق به دو نكتة مهم بايد 

توجه كرد:
در  و  ورودی  در  مقابل  در  را  تخت  است  بهتر     1
تا  نداد  قرار  اتاق  به  شونده  وارد  فرد  ديد  معرض 

محرميت بهتری برای آن فراهم باشد.
2   بين تخت و ديوارها حداقل به ميزان فضای عبور 
گرفته  نظر  در  فاصله  سانتی متر(  )٨۰  ـ۶۰  نفر  يک 
شود تا از يک طرف امكان پايين آمدن از تخت از هر 
سو فراهم باشد و از طرف ديگر بتوان به راحتی در 

اطراف تخت حركت كرده و روتختی را مرتب نمود. 

شکل 94ـ1ـ بخش خواب در خانه
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بعضی از افراد دوست دارند كه تخت را در زير پنجره قرار ندهند، تا از سوز بادی كه از درزهای پنجره به 
درون می وزد، در امان باشند. برخی هم دوست دارند تخت آنها رو به پنجرة شرق باشد تا با طلوع خورشيد 

بيدار شوند.
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شکل 96ـ1ـ چند نمونه از چیدمان وسایل اتاق خواب والدین با میز کار و تخت نوزاد
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شکل 98ـ1ـ پیوند تخت و میز کار کودکشکل 97ـ1ـ نمونه هایی از چیدمان وسایل اتاق یک تخته
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شکل 99ـ1ـ اتاق دو نفره با کمد جدا و میز مشترک 

39
0

330

شکل 1۰۰ـ1ـ اتاق دو نفره با کمد مشترک و میز جدا
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420
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0

خوابيدن  برای  می دهند  ترجيح  خانواده ها  از  بعضی 
از تخت استفاده نكرده و بر تشک گسترده بر سطح 
زمين بخوابند. اين امر سبب می شود تا بخشی از اتاق 
از  غير  مواقع  در  می گيرد،  قرار  تخت  اشغال  در  كه 
ديگر  استفاده های  مورد  بتواند  و  باشد  آزاد  خواب، 
مناسبی  محل  است  الزم  موارد  اين  در  بگيرد.  قرار 
اين  اگر  گردد.  پيش بينی  رختخواب  نگهداری  برای 
محل در داخل كمدهای ديواری اتاق پيش بينی شده 
از عمق معمول  بيشتر  را  آن  است عمق  بهتر  باشد، 
كمدهای لباس كه در حدود ۶۰ سانتی متر است، در 
نظر گرفت. برای اين منظور عمقی در حدود ٨۰ تا 

1۰۰ سانتی متر می تواند مناسب باشد. 
شکل 1۰1ـ1ـ اتاق دو نفره با کمد مشترک و میز مجزا

شکل 1۰۳ـ1ـ اتاقی برای دو نفرکه بر روی زمین می خوابند.  شکل 1۰2ـ1ـ اتاق خوابی برای دو نفر با داشتن تخت  

بخش خواب خانه بهتر است مكانی دور از سر و صدا و رفت و آمد باشد. به اين ترتيب بخش خواب 
می تواند با فضاهای عمومی مانند پذيرايی و غذاخوری مهمان ارتباط نزديكی نداشته باشد ولی بهتر 
است در نزديک فضاهای آشپزخانه و نشيمن خصوصی خانواده باشد. اين نكته در مورد اتاق خواب 
مهمان می تواند صادق نباشد و شايد بتوان آن را نزديک ورودی و بخش عمومی خانه نيز پيش بينی 
كرد. اين تصميم به ميزان زيادی در گرو شناخت مهمانان خانه و نوع ارتباط آنها با اعضای خانواده 
اعضای خانواده داشته  با  نزديكی  و  رابطة بسيار صميمی  می باشد. ممكن است در خانه ای مهمانان 
باشند و افراد خانه بخواهند كه اتاق خواب مهمان نيز به بخش خصوصی خودشان وارد شده و در كنار 
اتاق های خواب آنان جای گيرد. برخی از خانواده ها نيز ترجيح می دهند كه اتاق خواب مهمان دارای 
عملكردهای ديگری نظير فضای خياطی و مانند اينها باشد. به عبارت ديگر اين خانواده ها دوست دارند 

نکته
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شکل 1۰1ـ1ـ اتاق دو نفره با کمد مشترک و میز مجزا

كه اتاق مهمان به صورت چند عملكردی طراحی شده و در زمان هايی هم كه مهمان در خانه نيست، 
مورد بهره برداری اعضای خانواده قرار گيرد و بالاستفاده نماند.

شکل 1۰4ـ1ـ اندازه کمد های مختلفی که در خانه کاربرد دارند.
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اگر چه اتاق های خواب معموالً در نزديكی هم و در بخش خصوصی خانه متمركز می شوند، اما بهتر است 
كه اتاق خواب والدين از ساير اتاق های خواب به نوعی استقالل نسبی داشته باشد. حتی می توان سرويس 
اتاق های خواب،  برای ساير  اتاق در نظر گرفت و  بهداشتی خواب والدين را كاماًل مستقل و مختص همان 

سرويس مشترک ديگری را پيش بينی كرد. 
طراحی پنجرة اتاق های خواب از حساسيت خاصی برخوردار است. پنجره های اين اتاق ها ضمن آنكه بهتر است 
آفتاب گير و رو به حياط و منظره های سبز و زيبا باشد، خوب است كه به نوعی، ديد از خارج به داخل اتاق 
را هم مسدود كند و محرميت الزم برای اين فضاها را فراهم نمايد. آفتاب گير بودن اتاق خواب و فضای بازی 
كودكانی كه در سن رشد هستند، از اهميت باالتری برخوردار است. در اين حالت بهتر است اتاق خواب ها را 

در ضلع جنوب خانه پيش بينی كرد تا از نور جنوب بهره الزم را داشته باشند.

1  شما در خانه روي چه چيزی می خوابيد زمين تختخواب يا مبل تختخواب شو؟ اين امر چه تأثيری 
در فضاهای خانه دارد؟ )با ترسيم دياگرام و يا ارائه عكس(.

2  فضای خواب شما در كدام جهت از منزلتان قرار گرفته است و نورگيری آن چگونه مي باشد؟ 
)با ترسيم دياگرام و يا ارائة عكس(.

تحقیق کنید

آيا شما با خواهر يا برادر خود اتاق خواب مشترک داريد؟ به نظر شما اتاق مشترک چه محاسن و چه 
معايبی دارد؟

بحث گروهی

سرویس بهداشتی

در هر خانه معموالً يک سرويس بهداشتی شامل توالت و دست شويی نزديک ورودی و بخش عمومی خانه و 
يک حمام در بخش خصوصی خانه طراحی می شود. در خانه های بزرگ تری كه امكانات بيشتری دارا هستند، 
می توان حمام اتاق خواب والدين را مستقل از حمام عمومی خانه طراحی كرد. در برخی خانه ها برای اتاق 

خواب مهمان و تک تک اتاق  های خواب نيز سرويس های بهداشتی مجزا پيش بينی می شود. 

شکل 1۰5ـ1ـ تفکیک بخش خیس حمام از 
بقیة قسمت  ها با دری شیشه ای 

ـ                   جانمایی سرویس های مهمان ،   شکل1۰6ـ1
خواب والدین و خواب فرزندان در خانه 
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يا  توالت )تخت  يعنی  اين فضاها  ابعاد عناصر اصلی  و  به فرم  بهداشتی الزم است  در طراحی سرويس های 
فرنگی(، دست شويی، وان و زير دوشی توجه داشت. در چيدمان اين وسايل بايد به ابعاد و اندازه های الزم 
جهت استفادة عملی، حريم و فاصله های مورد نياز در اطرافشان و جهت گيری درست آنها )مثاًل توالت نبايد 
رو يا پشت به قبله باشد( دقت داشت. دِر ورودی سرويس و فضای كافی برای باز شدن آن هم، از ديگر موارد 

قابل تأمل در طراحی اين فضاها می باشد. 
INCM

A12 min3۰/5 min

B2٨ min71/1 min

C2٤ min۶1 min

D52 min132/1 min

E12-1٨3۰/5-٤5/7

F125/3۰

G٤۰1۰1/۶

H1٨٤5/7

I3۰7۶/2

شکل 1۰7ـ1ـ ابعاد و اندازه های انسانی مربوط 
به طرح سرویس های بهداشتی

شکل 1۰8ـ1ـ تجهیزات سرویس بهداشتی
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پنجره های سرویس هم دارای اهمیت هستند، چرا که نه تنها نور رسانی به این فضا، بلکه انجام گرفتن تهویة 
طبیعی و مناسب نیز بر عهدة آنهاست. انتخاب محل مناسب برای نصب دستگاه های گرم کنندة سرویس های 
بهداشتی و اطمینان از ایمنی آنها نیز از دیگر نکات قابل تأمل برای طراح است. چنانچه در حمام از رادیاتورهای 

حوله خشک کن استفاده شود، الزم است به ابعاد و محل مناسب نصب جهت نصب آن نیز دقت داشت.

 شکل 11۰ـ1ـ فواصل بین وسایل سرویس                                     شکل 111ـ1ـ ابعاد وسایل سرویس

شکل 112ـ1ـ ابعاد و مساحت تقریبی فضاهای سرویس

کف و دیوار سرویس های بهداشتی را معموالً با مصالح صاف و صیقلی نظیر کاشی و یا سرامیک و در رنگ های 
روشن می سازند تا نظافت آنها راحت تر انجام گیرد. از این رو کاربرد این مصالح در کف حمام خطر سرخوردن 
را به همراه دارد؛ و جا دارد که طراح برای این موضوع چاره اندیشی نماید. حمام خانه از جمله فضاهایی است 
که می تواند بخش های مکملی را در کنار خود داشته باشد. رخت َکن مناسب و جادار و رخت شوی خانه از 

جملة این فضاها هستند. 

شکل 1۰9ـ1ـ طرح سرویس بهداشتی برای افراد معلول و کم توان

فضای الزم بین
روشویی و وان

فضای الزم بین توالت فرنگی 
و روشویی

فضای الزم بین کاسه
 توالت تخت و روشو

فضای الزم در اطراف
 توالت فرنگی

فضای الزم جلویفضای آزاد جلوی وان
 روشویی گوشه ای

فضای الزم در اطراف
کاسه توالت تخت

فضای الزم برای
 استفاده از روشویی
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فضای رخت شویی و اتوکشی
در بسياری از خانه ها با قرار دادن يک ماشين لباس شويی 
در آشپزخانه يا در نزديكی حمام، عمل شست وشوی 
از  برخی  اما  می پذيرد.  صورت  خانواده  لباس های 
خانواده ها دوست دارند برای اين منظور، فضای مجزا 
معموالً  فضا  اين  در  شود.  گرفته  نظر  در  مستقلی  و 
لباس های  سبد  خشک كن،  و  شويی   لباس  ماشين 
چرک، قفسه هايی برای قرار دادن وسايل شست وشو 
و مواد شوينده و لگنی )سينكی( برای شستن دستی 
برخی از لباس ها و يا كفش كثيف قرار دارد. چنانچه 
قرار باشد فعاليت اتوكشی هم در اين فضا انجام شود، 
وسايل و تجهيزات الزم جهت انجام اين كار نيز بايد 

پيش بينی شود. 
بهتر است فضای رخت شويی در ارتباط با آشپزخانه 
اين  است  خوب  همچنين  شود.  طراحی  حمام  يا  و 
فضا نزديک محلی آفتاب گير باشد تا به راحتی بتوان 
ملحفه و لباس های شسته شده را برای خشک كردن 

در هوای طبيعی و با نور خورشيد خشک كرد. 

انبار
خانه  وسايل  از  بسياری  كه  فضاهايی هستند  انبارها 
وسايل  چمدان،  و  ساک  اتو،  ميز  جاروبرقی،  نظير 
و  رختخواب  مختلف،  فصل های  لباس های  ورزشی، 
امثال اينها را در خود جای داده و به منظم و مرتب 
صورت  دو  به  غالباً  انبار  می كنند.  كمک  خانه  بودن 

آيا در خانة شما بعد از استحمام در حمام، محل مناسبی برای پوشاندن لباس كودكان توسط مادرانشان 
وجود دارد؟ در اين رابطه چه تدابيری می توان انديشيد؟

آيا در خانة شما برای پوشيدن دمپايی توالت بعد از گشودن در، مشكلی وجود ندارد؟ اگر پاسخ شما 
منفی است چگونه اين مشكل حل شده است؟

آيا در خانه شما برای شستن و خشک كردن 
وجود  مناسبی  شرايط  و  فضا  لباس هايتان 
دارد؟ به نظر شما در اين راستا چگونه می توان 

از مصرف انرژی صرفه جويی كرد؟

فکر کنید

فکر کنید

شکل 11۳ـ1ـ مثال هایی  از فضای رخت شویی با امکانات متفاوت

شکل 114ـ1ـ فضای رخت شویی در نزدیکی آشپزخانه

و  ماشین  ـ      ـ     1 115 شکل 
برای شست و شوی  سینک 

لباس

شکل 117ـ1ـ فضای رختشویی در نزدیکی حمام ها

شکل116ـ  1ـ      فضای 
رخت شویی در نزدیکی حمام ها 

آشپزخانه

فضای باز اطراف خانه

خشکشویی و اتوکشی



52

آیا شما در خانه به انبار نیاز دارید؟ چه نوع انباری را برای خانه خود الزم می دانید؟ چگونه می توانید 
آن را در خانة خود ایجاد نمایید؟

فکر کنید

کمد و قفسه دار، و یا فضایی در بسته در نظر درگرفته می شود و معموالً به نور نیاز ندارد. لذا می توان انبار را در 
جاهای مختلف خانه و مخصوصاً در مناطق میانی و نقاط کور آن پیش بینی کرد. انبار نه تنها در داخل خانه، 
بلکه در محوطه بیرون و فضای باز و زیرزمین هم کارساز و مفید است و وسایلی نظیر لوازم ماشین، وسایل 

باغبانی، دوچرخه و امثال اینها را می توان در آن جای داد.

فضاهای باز
فضاهای باز به دو دستة عمومی و خصوصی تقسیم می شوند. فضای باز خصوصی در ارتباط با عرصة خصوصی 
خانواده و در رابطة منطقی با آشپزخانه، نشیمن و اتاق های خواب قرار دارد. فضای باز عمومی معموالً در رابطه 
با عرصة عمومی خانه و در جبهه ای از ساختمان واقع می شود که در مجاورت معبر عمومی است و افراد برای 

ورود به خانه از آن عبور می کنند.
و...( هر محل در طراحی  اقلیمی و محیطی )وجود پوشش های گیاهی، کوه و عوارض شیب زمین  شرایط 
فضاهای باز و انتخاب عناصر آن نقش بسیاری دارند. در فضاهای باز، با استفاده از انواع درختان و گیاهان 
می توان   ... و  روشنایی  چراغ های  آالچیق،  آب نما،  و  فواره  و  حوض  چمن،  سبز  پوشش های  و  گل کاری  و 
کیفیت های فضایی زیبا و خوشایندی را فراهم ساخت. کارکردهای مختلفی نظیر صبحانه خوری، بازی بچه ها، 
پارک ماشین، برخی از پخت و پزها، خشک کردن لباس، دور هم جمع شدن افراد، نگهداری پرندگان، کاشت 

گل و سبزی و... می تواند در فضای باز رخ دهد.

شکل 117ـ1ـ تصاویری از عناصر و کارکردهای فضاهای باز
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الگوی »حياط مركزی« در خانه های مناطق مركزی ايران، نمونة بسيار موفقی از طراحی همساز با اقليم است. 
در برخی از حالت های اين الگو، ساختمان به صورت دو طبقه و يا بيشتر در اطراف حياط مركزی ساخته 

می شود و فضای باز به صورت گودال باغچه در طبقة همكف قرار می گيرد.

فضاهای نیمه باز )بالکن، ایوان، تراس، مهتابی، صّفه یا سکو و ...(
فضاهای نيمه باز، در ميان دو فضای باز و بسته واقع می شوند و نقطة اشتراک آن دو می باشند. اين فضاها 
ضمن اينكه به فضای بسته متصل هستند، در مقابل فضای باز قرار دارند و معموالً به منظرة سرسبز و زيبای 
آن نگاه می كنند. در اين فضاها، معايب فضای بسته و فضای باز برطرف شده و محاسن آن دو با هم جمع 
می شوند. در فضاهای نيمه باز می توان از هوای آزاد و منظرة زيبا لذت برد )نعمتی كه در هر فضای بسته وجود 
ندارد( و در عين حال از تابش شديد آفتاب و ريزش باران در امان ماند )امكانی كه در فضاهای باز وجود ندارد(.

 

شکل 119ـ1ـ تصویری از حیاط سرسبز و حوض آب در میان آنشکل 118ـ1ـ تصویری از داخل فضای ایوان رو به حیاط

شکل 121ـ1ـ ایوان در خانه های درون گرای نواحی مرکزی ایرانشکل 12۰ـ1ـ ایوان در خانه های برون گرای نواحی شمالی ایران
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کدام  با  ارتباط  در  باز  نیمه  فضای  اینکه  به  توجه  با 
بخش از خانه و مجاور چه فضایی است، تناسبات و 
عملکرد خاصی را به خود می گیرد. مثاًل بالکن مجاور 
خواندن  و  تنهایی  به  فرد  نشستن  برای  خواب  اتاق 
نشستن  هم  دور  برای  نشیمن  مجاور  ایوان  و  کتاب 
افراد مناسبت دارد. سقف فضاهای نیمه باز می تواند در 
حکم سایه بانی برای پنجره های موجود در دیوارهای 
مجاورش باشد؛ لذا خوب است در طراحی آنها، عمق 
مناسبی پیش بینی شود. همچنین در فضاهای نیمه 
از طریق سایه بان و  تهویة مناسب  و  نور  باز، کنترل 

پنجره های مشبک امکان پذیر است.
شکل 122ـ1ـ بام سبز

شکل 123ـ1ـ بالکن رو به حیاط

1   فضاهای باز و نیمه باز چه نقشی در زندگی 
انسان دارند؟

2   آیا این فضاها در زندگی امروزی کاربرد 
دارند؟

می کنید،  زندگی  شما  که  منطقه ای  در     3
چه نوع درخت و پوشش گیاهی غالبی وجود 

دارد؟

بحث کنید

شناخت مصادیق معماری
شناخت مصادیق مشابه یکی از موارد بسیار مهم در 
فرایند هر طرح معماری به حساب می آید. برای این 
آنچه که  و  تجربیات گذشتگان  به  فرد طراح  منظور 
تاکنون طراحی و ساخته شده است، به دقت نگریسته 
و با تعمق و تفکر بر روی آنها، آن تجربیات را متعلق 
به خود می سازد. به این ترتیب او کار را از ابتدا آغاز 
دیگران  تجارب  از  غنی  پشتوانه ای  با  بلکه  نمی کند، 
معماری  مصادیق  بررسی  می کند.  طراحی  به  اقدام 
مثبت  جنبه های  از  تنها  نه  طراح  تا  می شود  باعث 
اعمال شده در آن طرح ها آگاهی یابد، بلکه از نقاط 

و  موارد خوب  یابد.  اطالع  نیز  آنها  ناکارآمد  و  ضعف 
نقطه  از  و  نموده  دنبال  خویش  طرح  در  را  مناسب 
نماید.  چاره جویی  آنها  برای  و  بگیرد  درس  ضعف ها 
به این ترتیب او به طرحی پخته تر، بهتر و کارآمدتر 

دست می یابد.
بناهای  تمامی  معماری،  مصادیق  شناخت  مسیر  در 
ایران و چه در خارج  در  و در دسترس، چه  موجود 
ایران و کلیة بناهای معرفی شده در کتاب  ها، مجالت، 
سایت های معتبر اینترنتی و انواع سبک های معماری 

می توانند مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
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بررسی مصاديق معماری كه به يک مكان و فرهنگ 
خاص محدودند، اگر به صورتی منظم و در يک مسير 
را  بنا  يک  تحول  از سير  اطالع  دنبال شود،  تاريخی 
می كند  كمک  طراح  به  آگاهی  اين  می سازد.  فراهم 
فرم  يا  الگو  يک  تكامل  و  ظهور  داليل  و  ريشه ها  تا 
معماری را بشناسد و نحوة برخورد با الگوهای رايج در 

زمان حال حاضر را بهتر بيابد.
فضاهای  زمينة  در  ايران  بزرگ  شهرهای  اكثر  در 
و  سنتی  تأمل  قابل  و  شاخص  الگوی  دو  مسكونی، 
مدرن وجود دارد. هر بنای قديمی الزاماً سنتی نيست 

و هر بنای جديد هم ممكن است مدرن نباشد. سنت 
و  اصول  و  قواعد  نمودن يک سری  دنبال  معنای  به 
فنون است كه بر پاية كاربرد صحيح شان در زمان های 
طوالنی توسط افراد مختلف همواره دنبال شده، ادامه 

يافته و در زمان های طوالنی ماندگار شده اند.
سنتی  الگوهای  ايران،  مختلف  نقاط  در  كه  آنجا  از 
به  پرداختن  مجال  اينجا  در  و  دارد  وجود  متفاوتی 
همة آنها فراهم نيست، فقط يک نمونه از آنها را كه 
در مناطق مركزی ايران متداول باشد، برگزيده و به 

بررسی سير تحول آن می پردازيم.

1   ورودی
2   حياط
۳   هشتی

4   اتاق
5   ايوان
6   راهرو

7   اتاق بادگير
8   آشپزخانه

9   انبار
1۰   پستو

11   سقاخانه

شکل 124ـ1ـ الگوی فضایی یک خانه در منطقة یزد
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شکل 125ـ1ـ الگوی یک خانه در منطقه رامسر

1  ورودی
2   اتاق

۳   ايوان
4   انبار
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4

راهنمای پالن
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الگوهای سنتی فضاهای مسکونی
مركزی  مناطق  مسكونی  بناهای  سنتی  الگوهای  در 
و  می آمدند  گرد  حياط  دور  به  معموالً  فضاها  ايران، 
نور و ديد به آسمان را از طريق آن تأمين می كردند. 
فضاها غالباً پنجره ای به بيرون خانه نداشتند و درب 
ورودی تنها نقطة اتصال درون و بيرون خانه بود. به 
اين ترتيب خانه ها از بيرون روی پوشيده و به درون 

توجه داشتند و در اصطالح »درون گرا« بودند. 
در اين نمونه از خانة سنتی، حياط در قلب بنا جای 

1   چرا الزم است كه طراح قبل از طراحی، مصاديق طرح خود را بشناسد؟
2   سنت چيست؟

۳   آيا هر بنای قديمی، »سنتی« و هر بنای جديدی، »مدرن« است؟

داشته و از اهميت بسياری برخوردار بود. اين فضای 
با يک شكل هندسی منظم و به همراه  باز كه غالباً 
فضای سبز و حوض آب در ميان فضاهای بسته قرار 
می گرفت، طبيعت كوچک زيبايی را در ميان بنا فراهم 
می كرد. از آنجا كه جانمايی و شكل حياط معموالً با 
اقليم  ُخرد  می گرفت،  اقليمی شكل  جهات  به  توجه 
مطبوعی در دل خانه تشكيل می شد و در برخی موارد 
جبهة  در  زمستان نشين،  و  تابستان نشين  بخش  دو 

شکل 126ـ1ـ پالن و نماهای یک خانه سنتی

پرسش و
 گفت وگوی
 گروهی
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از  برخی  در  می گرفت.  شكل  آفتاب،  به  رو  و  سايه 
خانه ها نه تنها يک حياط بلكه چند حياط اندرونی و 

بيرونی و خدماتی و حياط دام وجود داشت.
فضاهای اصلی غالباً با شكل هندسی منظم در اطراف 
حياط جای گرفته و فضاهای خدماتی مانند مطبخ، 
بنا و  انبار و سرويس معموالً در جبهة شرق و غرب 
در  يا  و  اصلی  فضاهای  پشت  و  خانه  گوشه های  در 
حياط  به  ورودی  دِر  اتصال  داشتند.  قرار  زيرزمين 
به  مستقيمی  ديد  هيچ گونه  كه  مسيری  از  معموالً 

درون خانه نداشت، صورت می گرفت. 
بودند  هندسی  و  منظم  كاماًل  حياط  اطراف  نماهای 
می خورد.  چشم  به  آنها  در  شاخصی  تقارن  محور  و 
گفت وگو و هماهنگی بين نماهای دو جبهة روبه روی 
هم از اهميت بسياری برخوردار بود؛ تا جايی كه حتی 
اگر در يک جبهه فضاهای مسكونی و در جبهة مقابلش 
قرار می گرفت، تقسيمات جبهة دارای  ديواری ساده 
فضا، عيناً بر روی ديوار مقابلش هم نقش می بست تا 
اوالً اين دو نمای روبروی هم، در هماهنگی با هم به 
دور حياط قرار بگيرند، ثانياً هيچ ديوار ساده و بدون 

جزئياتی در كنار حياط قرار نگيرد. 
پس از قلب خانه يعنی حياط، كه فضايی باز و گشوده 
به آسمان است، فضاهای نيمه باز و نيز فضاهای بسته 
در ساماندهی الگوهای سنتی فضاهای مسكونی، نقش 

بازی می كنند. از جمله فضاهای نيمه باز می توان به 
ايوان، ُصّفه و مهتابی و از نمونه فضاهای بسته می توان 
هفت دری،  پنج دری،  دری،  سه  اُُرسی،  اتاق  تاالر،  به 
شاه نشين، حوض خانه، مطبخ و مانند اينها اشاره كرد.

از جمله نكات قابل تأمل در فضاهای بستة مسكونی 
كه از اسامی آنها نيز پيدا است، اهميت ارتباط آنها با 
حياط است؛ به گونه ای كه نوع و تعداد »در پنجرة« آنها 
مشخص كنندة نام فضا می باشد. برای مثال اتاق سه 
دری دارای سه »در پنجره« رو به حياط، و اتاق هفت 
دری دارای هفت »در پنجره« است؛ ولی در بناهای 
كاركردشان  از  فضاها  نام  معموالً  امروزی  مسكونی 
نشأت می گيرد. برای مثال اتاق نشيمن فضايی برای 
نشستن و گرد همايی اعضای خانواده در كنار هم است. 
اتاق خواب، پذيرايی و مطالعه نيز گويای كاربری غالب 
بتوان گفت  در آن فضاهاست. به عبارتی ديگر شايد 
و  بوده  عملكردی  چند  معموالً  سنتی  اتاق های  كه 
نشيمن،  مختلف  رفتارهای  حاكم،  شرايط  فراخور  به 
غذاخوری، خواب و پذيرايی را در بر می گرفته است. 
در اين رابطه تفاوت مبلمان سنتی و امروزی هم نقش 
داشته است. نبود وسايلی نظير ميز، صندلی، مبل و 
تختخواب كه در جای خاص مستقر شده و عملكرد 
خاصی را برای فضا تعريف می كنند نيز از جمله عوامل 
مؤثر در قابليت انعطاف پذيری و چند كاربردی بودن 

شکل 128ـ1ـ کرسی درداخل یک اتاقشکل 127ـ1ـ فضای داخلی یک اتاق سنتی
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بر  افراد  معموالً  گذشته  در  است.  سنتی  فضاهای 
اطراف  به ديوارهای  با تكيه دادن  و  اتاق  روی فرش 
می نشستند و برای غذا خوردن سفره و برای خواب 
اين رو  از  هم رختخواب، گسترده و جمع می كردند؛ 
يک اتاق می توانست جواب گوی هر سه رفتار نشستن، 

غذا خوردن و خواب باشد. 
فضاهای  با  كاركرد  نظر  از  تنها  نه  سنتی  اتاق های 
امروزی فرق داشتند، بلكه شكل، هندسه و تناسبات 
اتاق ها  اين  عرض  بودند.  دارا  نيز  را  متفاوتی  نسبتاً 
شكل  و  بنا  باربر  ديوارهای  دهنة  اندازة  به  معموالً 
آنها هم به گونه ای كه فرش خور باشد، در نظر گرفته 
می شد  موجب   هم  زمين  روی  بر  نشستن  می شد. 
تا جزئيات خاصی برای اتاق ها پيش بينی شود. برای 
مثال پايين ديوارها دارای تكيه گاهی برای فرد نشسته 

بود و طاقچه های اتاق معموالً در ارتفاعی باالتر از سر 
فرد نشسته روی زمين ساخته می شد. از پنجره هايی 
كه تا كف اتاق ادامه داشت )در پنجره( و در صورت باز 
شدن ديد خوبی برای فرد نشسته در اتاق به حياط 
اين نكته حتی در مورد  می گشود، استفاده می شد . 
اتاق های طبقات باال هم رعايت می شد و پنجره های 
آنها نيز به صورت »در پنجره«  تا كف اتاق امتداد پيدا 
می كرد تا با چشم فرد نشسته در داخل اتاق متناسب 
باشد. تعداد »در پنجره های« هر اتاق هم معموالً اعداد 
بر  اتاق  تقارن  محور  تا  بود   7 و   5 و   3 فردی چون 
اتاق. در  نه جرز  قرار گيرد  پنجرة« ميانی  روی »در 
اين صورت افراد نشسته در پيرامون اتاق ديد خوبی 
چشم  اتاق  ميان  بستة  جرز  به  و  داشتند  بيرون  به 

نمی دوختند.

شکل 1۳۰ـ1ـ نمای بیرونی درپنجره های نمای یک اتاقشکل 129ـ1ـ درپنجره های رو به حیاط

1  در خانه های درون گرای سنتی منظور از قلب خانه چيست؟
2   ورودی در اين خانه ها چگونه بود؟

۳   فضاهای باز و نيمه باز در آنها چگونه بود؟
4   اسامی برخی از فضاها را در خانه های سنتی نام برده و آنها را تعريف نماييد.

5   پنجره های سنتی چگونه بودند؟
6   هندسه در بناهای سنتی چه نقشی داشت؟ ورودی در اين خانه ها چگونه بود؟

7   انعطاف پذيری فضاهای سنتی از چه چيزی ريشه می گرفت؟
8   نماها در خانه های سنتی چه ويژگی هايی داشتند؟

پرسش و
 گفت وگوی
 گروهی
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تغییر الگوهای سنتی فضاهای مسکونی
در دورة قاجار تحوالت اجتماعی و فرهنگی به تدريج 
از  الگوپذيری  اثر  بر  و  تحوالت  اين  پی  در  آغاز شد. 
تغيير  به  رو  رفتاری  الگوهای  و  زندگی  شيوة  غرب، 
به  شروع  معماری  فضاهای  آن  دنبال  به  و  گذاشت. 
شدت  تغييرات  اين  بعد  دوره های  در  و  كرد.  تغيير 
دهه،  چند  طی  در  تا  شد  موجب  و  يافت  بيشتری 
فضاهای  از جمله  و  معماری  فضاهای  برخی  ساختار 
مسكونی دگرگون شود و از حالت درون گرای سنتی 

خود به كلی خارج شده و به شكلی جديد درآيد.
و  مستقيم  و  عريض  خيابان های  دوران  اين  در 
اتومبيل  رو در سطح شهر گسترش يافت. شكل تقسيم 
درآمد.  منظم تری  شكل  به  و  شد  دگرگون  زمين 
تقسيمات منظم شكل زمين در كنار تحوالت به وجود 
آمده در زمينة تأسيسات )برق كه وابستگی فضاها به 
امكان  لوله كشی كه  و آب  را كاهش داد  نور طبيعی 
دسترسی به آب و در نتيجه جانمايی فضاهای سرويس 
و آشپزخانه در هر جای خانه را محقق كرد(، تجهيزات 
گرمايش  كه  نفتی  بخاری های  و  اجاق  ورود  و  )نفت 
كرد(،  تميزتر  و  آسان تر  را  پز  و  پخت  و  ساختمان 
سازه و تكنولوژی ساخت )ورود تيرآهن و استفاده از 
ستون های باربر و طاق های ضربی كه محدوديت های 

ديوارهای باربر قديم را از ميان برد(، ورود انواع وسايل 
غذاخوری،  ميز  و  )صندلی  زندگی  مدرن  و  جديد 
شد  سبب  قبيل،  اين  از  مواردی  و  تختخواب(  مبل، 
خانه ها  فضايی  سازماندهی  نحوة  و  كالبدی  شكل  تا 
خانه ها،  جديد  شكل  در  كند.  پيدا  اساسی  تغييرات 
در  پيوسته  به هم  و  مجتمع  صورتی  به  فضاها  كلية 
اين  به  می گرفت.  قرار  حياط  و  زمين  از  جبهه  يک 
ترتيب ساختار خانه های درون گرای سنتی با حياطی 
در ميان، به ساختاری كاماًل متفاوت تبديل گرديد. در 
راستای عملی شدن اين تغيير، ساختارهای معماری 
تحصيل  معماران  بازگشت  الگوهای جديد،  معرفی  و 
كرده از غرب به وطن و طرح های جديدی كه آنها ارائه 

می نمودند نيز نقش مهمی ايفا می كرد.
به مرور زمان و با گسترش و اهميت يافتن هر چه بيشتر 
به  خيابان ها،  شطرنجی  اصطالحاً  شبكه های  ماشين، 
الگوی رايج و متداول تقسيم بندی معابر شهر تبديل 
شد. در اين شبكة شطرنجی، بلوک های مسكونی غالباً 
و  يافت  امتداد  غربی  ـ  شرقی  خيابان های  كنار  در 
تقسيمات زمين معموالً در قواره های مستطيل شكل 
پذيرفت.  صورت  جنوب  ـ  شمال  جهت  در  كشيده 
جنوبی،  و  شمالی  اصطالحاً  خانه های  ترتيب  اين  به 

تيپ های متداول و معمول خانه ها شدند. 

شکل 1۳2ـ1ـ تقسیم بندی قطعات زمین در بافتشکل 1۳1ـ1ـ شبکة شطرنجی خیابان
 شطرنجی و نحوة همسایگی در آن
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در خانه های شمالی، »حياط« دو فضای كاماًل عمومی معبر و كاماًل خصوصی خانه را از هم جدا می سازد و 
در حكم يک فضای نيمه خصوصی در حد واسط معبر و خانه ايفای نقش می كند. در اين خانه ها ابتدا وارد 
حياط شده و سپس داخل خانه می شويد. در خانه های جنوبی معموالً حياط در قسمت جنوبی زمين و مجزا 
از معبر قرار دارد و در ورود به خانه نقشی ندارد. در اين نوع خانه ها مستقيماً از معبر به فضای بستة خانه 

وارد می شويد. 

نشيمن،  ورودی،  نام های  به  دارند،  جای  مسكونی  بناهای  مدرن  و  جديد  الگوی  در  كه  فضاهايی 
انبار و  اتاق مطالعه،  اتاق های خواب،  بهداشتی،  پذيرايی، غذاخوری، خواب، آشپزخانه، سرويس های 

رخت شوی خانه ناميده می شوند.

شکل 1۳4ـ1ـ پالن یک خانه جنوبیشکل 1۳۳ـ1ـ پالن یک خانه شمالی

تفاوت خانه های شمالی و جنوبی ارائه شده در تصوير 133ـ1 و 13٤ـ1 در چيست؟ فکر کنید

آيا در منطقه ای كه شما زندگی می كنيد، در گذشته الگوهای خاصی برای فضاهای داخلی خانه ها 
وجود داشته است؟ علت تغيير آن چه بوده است؟ در كالس با دوستان خود در اين رابطه گفت وگو 

نماييد.

بحث گروهی
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تهیه برنامة کالبدی
تعداد و كيفيت فضاهای  بنايی، تعيين  در طراحی هر  فرايند طراحی داخلی فضاهای مسكونی و اصوالً  در 
داخلی مورد نياز از اهميت بااليی برخوردار است. اين امر به طراح كمک می كند تا بداند چه چيزی را بايد طرح 
كند. با روشن شدن اين موضوع، طراح متوجه می شود كه برنامة كارش چيست و بايد به دنبال چه چيزی 
باشد. شايد به همين دليل است كه به اين مرحله از فرايند طراحی، مرحله تهية برنامة فضايی می گويند. 

برنامة كالبدی و يا برنامة فيزيكی نيز از ديگر عناوين مربوط به اين مرحله از فرايند طراحی معماری است.
برای تبيين فضاهای مورد نياز خانه و مشخص كردن ابعاد كّمی و كيفی آنها و به عبارتی تهية برنامة فضايی 
يا كالبدی طرح می بايد به سراغ استفاده كنندگان طرح رفت و با آنها مصاحبه نمود. در اين گفت وگو می توان 
با  رابطه  فضا،  مبلمان،  رنگ،  مورد عالقه ، مساحت، شكل،  فضاهای  مورد  در  افراد خانواده  تک  نظر تک 
نور آفتاب، چشم انداز، حال و هوای حاكم بر فضا و امثال اينها را جويا شد. با جمع بندی از نظرات كلية 
ساكنين خانه و با نگاهی به وضعيت اقتصادی كارفرما و ساير شرايط موجود، می توان به آنچه كه عقالنی و 

منطقی است، دست يافت و آن را در برنامة فضايی گنجاند و در طراحی دنبال كرد.

مساحت نام فضاردیف
مشخصات)مترمربع(

12ورودي1

نسبتاً بزرگ و جادار براي استقبال از مهمان.
داشتن كمد لباس و جاكفشي.

داشتن سرويس بهداشتي براي مهمان.
نزديكي به آشپزخانه و پذيرايي مهمان.

سرويس بهداشتی 2
داشتن توالت تخت ايراني، روشويي و آينه.2مهمان

25پذيرايي3

در نزديكي ورودي و آشپزخانه.
داشتن ارتباط نزديک با غذاخوري مهمان.

فضايي نسبتاً بزرگ  و جادار براي مهماني ها.
داراي فرمي كه مبل ها را بتوان به خوبي دور هم چيد.

1٤غذاخوري مهمان٤
رابطة بسيار نزديک با آشپزخانه و پذيرايي.

داشتن بوفه اي براي قرار دادن ظروف پذيرايي.
ميز غذاخوري ٨ نفره.

1۶نشيمن5

رو به نور جنوب و ديد به حياط اصلي خانه.
رابطه نزديک با آشپزخانه و بخش خواب خانه.

رابطه با پذيرايي و كمک به آن در مهماني هاي بزرگ.
داشتن ايواني در جلوي نشيمن براي صرف غذا و استراحت.
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15آشپزخانه۶

رو به نور شمال.
نزديكي به ورودي، پذيرايي و نشيمن خانه.

داشتن رخت شوي خانه در ارتباط با آشپزخانه.
داشتن ميز غذاخوري خانواده.

كف قابل شست وشو داراي كف شو.
داشتن پنجره در باالي سينک لگن ظرف شويي.

2رخت شوي خانه7
داشتن ماشين رخت شويي و خشک كن و لگن رخت شويي دستي. 

داشتن قفسه هايي براي جا دادن مواد شوينده و ميز اتو.

15اتاق خواب والدين٨
رو به نور جنوب و ديد به حياط اصلي.

داشتن سرويس خصوصي و داشتن دسترسي مستقيم به آن. 
كمد به اندازة كافي.

داشتن دوش، توالت فرنگي، روشويي و آينه. 3سرويس والدين9

13اتاق خواب فرزند1۰
داشتن نور جنوب.

داشتن تخت، كمد، ميز تحرير و كتابخانه.
رنگ اتاق ترجيحاً صورتي.

13اتاق خواب فرزند11
داشتن تخت، كمد، ميز تحرير و كتابخانه.

دور بودن از بخش عمومي و داشتن آرامش زياد.
رنگ اتاق ترجيحاً آبي.

داشتن دوش، توالت فرنگي، روشويي و آينه.3سرويس فرزندان12
به ورودي خانه نزديک باشد.1۶پاركينگ سرپوشيده 13
1٤9 متر مربعجمع كل خالص1٤
1٤9× %2۰=3۰  متر مربع    سطح ناخالص15

1۶
179 =3۰+1٤9 متر مربعزير بناي خانه

شکل 1۳5ـ1ـ نمونه ای از جدول مربوط به برنامه کالبدی یک خانه

مساحت نام فضاردیف
مشخصات)مترمربع(
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اصول انجام برنامه ریزی
در مرحلة اول طراحی يعنی مرحلة شناخت ، طراح به تعقل می پردازد. تعقل معمار يعنی توجه او به تمامی 
عوامل اثرگذار در طرح مانند شرايط اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی مردم، شرايط محيطی، آب و هوا، 
ويژگی های اقليمی محل، نيازهای كارفرما وخواسته های استفاده كنندگان از طرح، وضعيت مالی كارفرما، سازه 
و تأسيسات و مصالح و تكنولوژی ساخت و... در اين مرحله، طراح به كندوكاو پيرامون همة مسائلی كه قابل 
تأمل و تفكر است می پردازد و برای خود سؤال طرح می كند. سؤاالتی نظير اينكه استفاده كنندگان چه كسانی 
هستند و چه الگوی اجتماعی و فرهنگی دارند؟ عملكردهايشان چيست؟ به فضاهايی با چه كيفياتی عالقه مند 
را در  استانداردها و ضوابط خاص، چه محدوديت هايی  قابليت هايی دارد؟  هستند؟ محيط اطراف طرح چه 
طرح به وجود می آورند؟ و سؤاالتی نظير اينها. طراح پس از طرح اين سؤاالت می تواند به جمع آوری اطالعات 

و يافتن پاسخ مناسب برای آنها بپردازد.
در دومين مرحله از كار، طراح به انجام برنامه ریزی مبادرت می كند. طراح برای اين كار به تعقل و تفكر 
بر روی چهار دسته از اطالعات تمركز بيشتری نموده و با بررسی ها و تحليل های عقالنی و منطقی از آنها 

نتيجه گيری كرده و نكاتی را برای طراحی استخراج می كند. اين چهار دسته اطالعات عبارت اند از:
1  اطالعات به دست آمده از كارفرما يا استفاده كنندگان فضای مسكونی؛

2   اطالعات به دست آمده از بررسی های كلية شرايط حاكم بر طرح )سايت، سازه، الگوهای بومی و...(؛
۳   اطالعات به دست آمده از استانداردها و ضوابط مؤثر در طرح؛

4   اطالعات به دست آمده از ارزش های مذهبی، فرهنگی، عاليق و سليقه های شخصی طراح.
نتيجه گيری از اطالعات دستة اول، برنامة فيزيكی يا كالبدی پروژه را فراهم می سازد. )تعيين فضاهای مورد نياز 
خانه و روشن كردن ابعاد كّمی و كيفی آنها(. جمع بندی از اطالعات دستة دوم منجر به استخراج احكام طراحی 
می شود. دستة سوم اطالعات، ضوابط و استانداردهای طرح را روشن می كند. سرانجام در بررسی اطالعات دستة 

چهارم، طراح به تدوين مبانی نظری معماری و مشخص كردن ارزش های معمارانة خود دست می يابد.

به همراه مساحت و  برنامة فضايی، كلية فضاهايی كه الزم است در طرح پيش بينی شوند،  تهية  با 
ويژگی های كيفی  مربوطه، برای طراح مشخص می شوند. اگر به جمع مساحت اين فضاها كه اصطالحاً 
به آن »مساحت خالص« طرح می گويند، حدود 2۰ الی 3۰ درصد هم به عنوان مساحت ناخالص برای 
فضاهای ارتباطی، پله، زيرديوارها، داكت )مسير تأسيساتی( و دودكش و مشابه اين موارد اضافه شود، 

»مساحت كل« و يا »زيربنای خانه« به دست می آيد. 

نکته

فعالیت
برای خانواده ای كه قصد طراحی خانة آنها را داريد، برنامه فيزيكی تهيه و جدول آن را ترسيم كنيد.  عملی

 

فعالیت
با توجه به آنچه آموختيد، دفترچة برنامه ريزی مربوط به طرح خود را تهيه نماييد.  عملی
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ل : برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی پودمان او ّ

 شایستگی تهیة گزارش مطالعات مقدماتی از طرح فضاهای داخلی

شرح کار:  
تعيين دسته بندی فضاهای مسكونی و عرصه های اصلی خانه، تعيين كيفيت های موردنظر برای فضاهای داخلی مسكونی، تعيين اجزا 
و وسايل هريک از فضاهای داخلی مسكونی، بررسی ويژگی های الگوهای سنتی معماری داخلی منطقه، تدوين اصول و ويژگی های 

كمی و كيفی حاكم بر طرح داخلی، تهية گزارش مطالعات مقدماتی

استاندارد عملکرد: تهية گزارش مطالعات مقدماتی طرح طبق ضوابط و بخش نامه های قانونی، مباحث 3 ، ٤ ، 13 ، 1٤ ، 1۶ ، 1٨  و 
19 مقررات ملی ساختمان، اقليم منطقه

شاخص ها:
  دروندادی: دقت در گردآوری اطالعات و امانتداری در تهيه و تجزيه و تحليل اطالعات

ارائه  اندازة مبلمان فضاهای داخلی مسكونی،  و  ابعاد  استاندارد  تهية  اقتصادی، فرهنگی، فنی پروژه،  تعيين عوامل  فرايندی:    
نمونه های طراحی داخلی سنتی و جديد، تعيين كيفيت فضاهای داخلی و وسايل آن، تدوين گزارش مطالعات مقدماتی 

  محصول: گزارش مطالعات مقدماتی 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان : كالس درس و بازديدها

زمان : ٨ ساعت      
ابزار و تجهیزات: لوازم التحرير، تخته شاسی، ميزتحرير، صندلی 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ۳ مرحله کارردیف

2تعيين عرصه ها و دسته بندی فضاهای داخلی مسكونی1

2تعيين استانداردها و ضوابط فضاهاو مبلمان داخلی مسكونی2

2تهيه ويژگی های كمی و كيفی طرح داخلی فضاهای مسكونی3

2ارائة نمونه های برجستة معماری داخلی مسكونی٤

2تدوين گزارش مطالعاتی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

2

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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طراحی فضاهای داخلی مسکونی

پودمان 2
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 طراحي داخلي چيست؟
 طراحي داخلي در جست وجوي فراهم ساختن چه شرايطي براي فضاهاست؟

 درسازماندهي فضاهاي خانه چه مالك هايي را مي توان درنظر گرفت؟
 عناصر معماري نظير سقف، كف و ديوار چگونه مي توانند در كيفيت يك فضا مؤثر باشند؟

 در و پنجره چگونه در كيفيت فضاهاي داخلي تأثير دارند؟
  براي نيل به زيبايي داخلي يك فضا چه مالك هايي مي توانند مورد توجه قرار گيرند؟

 شروط الزم براي تأمين كارايي يك فضا چيست؟
 سازه چيست؟

 براي خلق كيفيات شايسته و مطلوب فضايي، چه موارد مهمي نقش ايفا مي كنند؟

پس از فراگيری اين واحد يادگيری هنرجو قادر خواهد بود كه:
1 طراحي داخلي را تعريف كرده و مراحل الزم براي اجرای آن را انجام دهد.

2 راه كارهاي مناسب براي تأمين كارايي، زيبايي، و پايداري يك فضا را بشناسد.
3 شرايط الزم براي خلق كيفيات شايسته و مطلوب در يك فضا را بشناسد.

4 نقش سازه، مصالح و تأسيسات را در طراحي داخلي بشناسد.

ارائة تعريفي از طراحي داخلي، فرايند پيش روي طراح را روشن نموده و مشخص مي سازد كه او چه هدفي را 
دنبال و چه راهي را براي نيل به آن طي می نمايد؟ به اين جهت در اين بخش براي طراحي داخلي فضاهاي 
مسكوني تعريفی ارائه می شود كه بر طبق آن جانمايي فضاهاي گوناگون، انتخاب عناصر معماري و تنظيم و 
تركيب آنها و خلق كيفيات شايسته و مطلوب فضايي از جمله مهم ترين كارهايي هستند كه طراح پيگيري 

مي نمايد.

آیا تا به حال پی برده اید که:

مقدمه

واحد  یادگیری 3: 

ارائۀ طرح های اولیه فضاهای داخلی مسکونی

استاندارد عملکرد



69

پودمان دوم : طراحی فضاهای داخلی مسکونی

طراحی داخلی

طراحی داخلی را شاید بتوان فرایند جانمایی فضاهای گوناگون یک بنا در محل مناسب خود و انتخاب عناصر 
معماری )سقف، کف، دیوار و ستون، در و پنجره، پله، و....( و تنظیم و ترکیب آنها به منظور ایجاد کارایی، 

زیبایی، پایداری و خلق کیفیات شایسته و مطلوب برای فضاها دانست. 

طراحی 
داخلی

1ـ جانمایی فضاهای گوناگون

2ـ انتخاب عناصر معماری )سقف، کف، دیوار و ستون، در و پنجره، پله  و...(

3ـ تنظیم و ترکیب عناصر انتخابی )کارایی، زیبایی، پایداری(

4ـ خلق کیفیات شایسته و مطلوب فضایی

1ـ جانمایی فضاهای گوناگون 
سازماندهی عرصه ها و جانمایی فضاهای خانه را شاید بتوان اولین مرحله از فرایند طراحی داخلی فضاهای 
مسکونی به حساب آورد. برای نظم دادن به فضاهای مختلف خانه و ایجاد گونه ای سازماندهی در بین آنها، 
درجات مختلف محرمیت مورد نیاز یک فضا از یک طرف و میزان عمومیت و خصوصی بودن آن از طرف 
دیگر، می تواند مالک قرار گیرد. میزان خصوصی بودن فضاها در میان خانواده های مختلف و در فرهنگ های 
گوناگون، تعابیر متفاوتی دارد. برای مثال درخانواده هایی که روابط اجتماعی بسیار بازی دارند، سازماندهی باز 
فضاها خوشایند است، اما در برخی دیگر از خانواده ها حداکثر محرمیت و خصوصی بودن فضاها مطلوب است. 
بنابراین شایسته است که طراح پس از مشورت با خانوادة کارفرما و اطالع از نحوة زندگی آنان و سالیق خاص 
تک تک افراد آن، برای میزان باز و بسته بودن پالن خانه، نوع تقسیمات داخلی و چگونگی استقرار فضا های 

خانه تصمیم گیری نماید.

شکل 1ـ2ـ نمونه ای از سه پالن که در پی گیری سه نوع عرصه بندی مختلف فضایی پدید آمده است.

پالن جوابگو به عرصه بندی 1

پالن جوابگو به عرصه بندی 2

پالن جوابگو به عرصه بندی 3

با  فضاها  تمامی   :1 عرصه بندی 
یک  دور  به  یکسان  تقریبًا  ارزشی 

راهرو استقرار یافته اند.

عرصه بندی 2: تقسیم فضاها به سه 
هم  مجاور  آنها  قرارگیری  و  دسته 

صورت گرفته است.

به  فضاها  تقسیم   :3 عرصه بندی 
دستۀ  دو  که  به صورتی  دسته،  سه 
خویشاوند در کنار هم و دستۀ دیگر، 

کمی دورتر از آنها استقرار یافته اند.
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پس از جانمايی فضاهای مختلف در محل های مناسب، برای رسيدن از ورودی اصلی خانه تا تك تك فضاها 
راه هايی شكل می گيرد. شايسته است فضا هايی كه به محرميت بيشتری نياز دارند، محل عبور و مرور ساير 
افراد نباشند و در معرض ديد آنان قرار نگيرند. همچنين الزم است كه مسيرهای عبوری، مساحت زيادی از 
خانه را اشغال نكنند و به حداقل ممكن تقليل يابند. در اين رابطه اگر بتوان مسيرهای عبوری را به صورت 
راهروهای مجزا از فضاهای ديگر طراحی نكرده و در بخشی از يك فضای اصلی در نظر گرفت، تا حدودی 
در سطح اشغال آن صرفه جويی می شود. البته اين امر در صورتی ممكن است كه عبور از كنار فضای اصلی، 
موجب بر هم خوردن محرميت و سلب آرامش آن فضا نگردد. مسيرهای عبوری، عامل وصل فضاهای مختلف 
خانه و اتصال دهندة آنها به يكديگر هستند و برای رسيدن به هر فضايی بايد از آنها عبور كرد. بنابراين جا 
دارد كه در طرح آنها دقت كافی مبذول گرديده و طول، عرض، ارتفاع مناسب، و نور و منظر و پرسپكتيو زيبا 

را برای آنها پيش بينی نمود. 

از فضای  به دیوار و استفاده  شکل 4ـ2ـ تکیه دادن مبلمان 
جلوی تلویزیون برای رفت و آمد

شکل 3ـ2ـ تعیین محدودة نشستن با فرش و رها شدن باقی 
فضا برای عبور

الف( راهروی ارتباطی ، تمامی فضاهای خانه را در اطراف 
خود گرد آورده است.

ب( بخشی از راه ارتباطی مجاور نشیمن خانه قرار گرفته و با 
آن ادغام شده است.لذا، طول راهرو کوتاه تر و سطح اشغال 

آن کمتر شده است.

پذیراییپذیرایی
نشیمننشیمن اتاق خواباتاق خواب

اتاق خواب
اتاق خواب

آشپزخانه

آشپزخانه

شکل 2ـ2ـ دو حالت مختلف از طراحی راهرو در خانه
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شکل ۵ـ2ـ با گشوده شدن درهای آکاردئونی جمع شوندة راهرو در مجاورت حیاط سبز خانه، راهرو و حیاط یکی شده و  
 فضایی دل باز و زیبا برای نشستن پدید آمده است.

 

2ـ انتخاب عناصر معماری مناسب
پس از سامان يافتن عرصه های خانه و استقرار فضاها در جای مناسب، نوبت فكر بيشتر برای هر فضا و طراحی 
دقيق آن می شود. برای اين منظور ابتدا بايد به عناصر اصلی معماری هر فضا پرداخته و برای آنها تصميم گيری 
كرد. اين عناصر كه در ساخت هر فضای معماری نقش بسياری ايفا می كنند عبارت اند از: سقف، كف، ديوار 

و ستون، در و پنجره، پله و....

سقف: »سقف« پوشش باالی سر انسان را شكل داده و برايش سرپناه می  سازد. اين عنصر معماری می تواند 
به اَشكال مختلف صاف، شيب دار، طاق و گنبد و امثال اينها باشد. هر يك از اين فرم ها حالتی خاص را به فضای 
زير خود می دهد. سقف صاف، حالت يكنواخت و يكسانی را برای فضا به وجود می آورد. سقف شيبدار فضايی 
با چند  نهايت، سقفی  و در  دارد  تأكيد  بر مركز خود  و متنوع می سازد. سقف گنبدی  ارتفاعات مختلف  با 

شكستگی، تقسيمات خاصی را در زير خود شكل می دهد.

عرصه بندی فضايی، مشابه كاری است كه معلم  كالس اول برای بخش كردن كلمه انجام می دهد. او برای 
ساده كردن آموزش كلمات به دانش آموزان، از بخش كردن كلمه و تعيين حروف سازندة هر بخش كمك 
می گيرد. در معماری هم عرصه بندی و در پس آن تعيين فضاهای هر عرصه، همچون بخش كردن كلمات، كار 
سازماندهی فضاهای يك ساختمان را ساده تر می سازد. به اين ترتيب كه تعداد زياد فضاهای متنوع تبديل به 
چند دستة فضا می شوند و طراح با فكر و تسلط بيشتری به ساماندهی آنها می پردازد و پس از جانمايی كلی 

بخش ها يا عرصه ها، به طراحی تك تك فضاها و جزئيات آنها مشغول می شود.

نکته
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عالوه بر شكل سقف، ارتفاع آن نيز بر حال و هوای 
فضای زيرين خود اثرگذار است. ارتفاع بلند وكشيده، 
بر محور عمودی فضا و رو به آسمان باال تأكيد نموده 
و فضا را دل بازتر نشان می دهد، اما ارتفاع كوتاه، فضا 
ارتفاع خيلی كم فضا  و  را دنج و صميمی می سازد، 
را بسته و تحت فشار به نظر می رساند. بنابراين بهتر 
است كه ارتفاع سقف هر فضا را با توجه به عملكرد 
رابطه جا  اين  در  كرد.  پيش بينی  فضا  آن  مقياس  و 
توجه  سرويسی  فضاهای  كوتاه تر  ارتفاع  به  كه  دارد 
ايرانی  يا  تخت  توالت های  در  داشت.  مبذول  خاصی 
به جهت عبور شتر گلو از زير سقف زيرين و نياز به 
ساخت سقف كاذب، معموالً ارتفاع فضا كمتر می شود. 
حمام ها نيز به جهت داشتن حجمی كمتر برای گرم 
شدن، منطقی است كه ارتفاعی كوتاه تر داشته باشد. 
در مقابل در فضاهای عمومی و دارای مساحت بيشتر 
خانه نظير پذيرايی خوب است كه ارتفاع فضا بلندتر 
باشد. نوع اقليم نيز در ارتفاع فضا نقش دارد. در اقليم 
گرم ارتفاع را بلندتر در نظر می گيرند تا فضا خنك تر 
شود، اما در اقليم سرد ارتفاع فضا را كوتاه تر می گيرند 

تا فضا راحت تر گرم شود.

شکل 6ـ2ـ سقف های بلند و کوتاه، تنوع فضایی را 
به وجود می آورد.

را  خود  زیر  فضای  سقف،  شکستگی  7ـ2ـ  شکل 
تقسیم بندی می نماید.

انسانی  تناسبات  سقف،  بلند  ارتفاع  8ـ2ـ  شکل 
از فضا بی استفاده  فضا را به هم می ریزد و بخشی 

می ماند.

سقف های بلند معموالً القاکننده رفعت و شکوه اند؛ درحالی که 
سقف های کوتاه تداعی کنندة فضایی صمیمانه و گرم )همانند 
فضای غارها( هستند. البته نباید پنداشت که تعبیر ما از ابعاد 
یک فضا تنها تحت تأثیر ارتفاع آن است؛ بلکه رابطۀ ارتفاع با 

طول و عرض آن هم در این امر سنجیده می شود.

شکل 9ـ2ـ تأثیر ارتفاع های گوناگون سقف در فضا
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سقف می تواند بر روی ديوار و يا ستون های باربر قرار گرفته و بار خود را از طريق آنها به زمين منتقل نمايد. 
نحوة اتصال سقف به ديوار و ستون به اَشكال مختلفی امكان پذير است. در برخی موارد سقف با ديوارها پيوسته 
شده و مستقيماً به زمين می رسد. در اين موارد الزم است كه به سرگير نشدن قسمت های نزديك به زمين 

توجه نموده و برای آنها چاره جويی كرد.
عناصر سازة موجود در سقف را به دو صورت نمايان و پنهان می توان طراحی كرد. در صورت نمايان شدن 
عناصر سازه ای سقف، شايسته است كه به هندسه و نظم موجود در آنها دقت نموده و تقسيمات زيرين سقف 
با آن هماهنگ نمود. سقف ها می توانند يك پوسته و يا چند پوسته باشند. سقف دو پوسته كه معموالً  را 
پوستة زيرين آن سبك و متصل به سقف سازه ای باالی خود است، بيشتر رايج و اصطالحاً سقف كاذب ناميده 
می شود. فضای مابين دو پوستة سقف می تواند برای عبور كانال های تأسيساتی استفاده  گرديده و آنها را 
مخفی سازد. پوسته های كاذب سقف می تواند در ايجاد اشكال و هندسه های تزيينی سقف هم نقش بازی 
كند. عالوه بر شكستگی های تزيينی سقف، تزيينات ديگری همچون نقاشی و گچ بری ومقرنس و رسمی بندی 
نقاشی های متحرك و  از  نيز  اخيراً  باشند.  زيباتر ساختن سقف كاربرد داشته  نيز می تواند در  آنها  امثال  و 

آسمان های مجازی در باالی سر فضاها استفاده می گردد.

در مواقعی كه سقف در حد واسط درون و بيرون ساختمان است، عالوه بر تأثيراتی كه بر فضاهای درونی 
دارد، در حجم بيرونی بنا هم نمود پيدا كرده و اثر می گذارد. در اين شرايط الزم است كه سقف، درون بنا را از 
برف و باران و تابش خورشيد هم محافظت نمايد. ضمناً در اين حالت امكان نورگيری از سقف برای فضاهای 
درون، مخصوصاً در قسمت هايی كه كور است و به جداره های بيرونی بنا گشودگی ندارد، وجود دارد. از اين 
قابليت می توان با طراحی نورگيرهای زيبای سقفی برای بهره بردن از نور طبيعی خورشيد و تماشای آسمان 

استفاده كرد. 

شکل 10ـ2ـ ایجاد پوستۀ سبک حصیری 
در زیر سقف اصلی برای تأکید بر قسمت 

میانی اتاق.

شکل 11ـ2ـ نمایانی عناصر سازه ای در 
زیر سقف و نرسیدن دیوار به آن.

شکل 12ـ2ـ در سقف هایی که به زمین 
می رسند باید به سرگیر شدن قسمت های 

نزدیک زمین توجه داشت.
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دیوار: ديوار عنصری است كه در ايجاد حس حريم 
از  نمودن يك فضا  يا جدا  و  برای يك فضا  و حصار 
ساير فضاها نقش مهمی بر عهده دارد. ديوار می تواند 
جدا كنندة فضای درون از بيرون و يا دو فضای درونی 
باشد. در حالتی كه ديوار در مرز داخل و  از يكديگر 
خارج بنا قرار گرفته و فضای درونی را از محيط بيرون 
جدا می كند، در معرض عوامل محيطی مانند رطوبت 
و  برف  و  باران  بارش  گرما،  و  سرما  آفتاب،  تابش  و 
يخبندان، وزش باد و طوفان و فرسايش قرار گرفته و 
بايد در مقابل آنها مقاوم باشد و ضمناً نمای ساختمان 
اين  به  تأمين می كند.  را  بنا  امنيت  و  داده  را شكل 
داليل است كه معموالً ديوارهای خارجی از ضخامت 
بيشتری برخوردار بوده و وظايف دوگانه ای را برعهده 
دارند. از يك رو با خارج در تماس هستند و از سويی 

ديگر با داخل كار می كنند.
ديوارهای مجاور با بيرون ضمن آنكه فضاهای درونی 
باران،  )باد،  بنا  پيرامون  محيط  آسيب های  از  را 
تأمين  در  می كنند،  حفظ  بيگانه(  نفوذ  و  سروصدا 
نيز  با خارج  ارتباط بصری فضای داخل  و  نور و هوا 
و  ديوار  در  ايجاد گشودگی  با  امر  اين  مؤثر هستند. 
روزن ها  پيش بينی  يا  و  آن  در  زيبا  طرح شبكه های 
می شود.  امكان پذير  كارآمد  و  مناسب  پنجره هايی  و 
سنگين  و  صلب  ديوار  شفاف،  قسمت های  حضور  با 
سبك تر به نظر رسيده و حس بسته بودن فضا كاهش 
يافته و عمق ديد و وسعت بصری فضا افزايش می يابد. 

شکل 13ـ2ـ تا شکل 1۵ـ2ـ ایجاد نورگیرهای سقفی موجب 
رساندن نور به اعماق بی نور خانه شده و نوعی تهویۀ هوا را نیز 

سبب می شوند.

شکل 16ـ2ـ ایجاد گشودگی در دیوار و تمایز رنگ شدید آن 
با سقف.
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به  درون  از  ناظر  چشم  حركت  امكان  پديده  اين  با 
احساس  بصری،  تداوم  ايجاد  و  فضا  بيرون  محدودة 
در  دلبازی  نوعی  و  آمده  به وجود  فضا  در  گشودگی 
در  می تواند  ديوار  ترتيب  اين  به  می شود.  ظاهر  آن 
ايجاد درجة بسته بودن و محصوريت و محرميت فضا 
فضا  شدن  باز  و  گشودگی  ميزان  آن  مقابل  نقطة  و 
بسيار  وظيفة  اين  بر  عالوه  نمايد.  ايفا  مهمی  نقش 
بگيرد  برعهده  را  باربری  نقش  می تواند  ديوار  مهم، 
نقش  ساختمان  سازة  در  باربر  عنصری  عنوان  به  و 
طرح،  در  باربر  ديوارهای  پيش بينی  باشد.  داشته 
اندازة دهنه های مابين دو  از نظر  را  محدوديت هايی 
ديوار و نيز ميزان گشودگی روزن در داخل ديوارهای 
باربر به وجود می آورد كه الزم است در هنگام طراحی 

مورد توجه قرار گيرد. 
ديوار می تواند به صورت قائم و با زاوية ۹۰ درجه و يا 
كج و با زوايای كمتر و بيشتر از ۹۰ درجه به زمين 
و يا سقف برسد و به آنها متصل گردد. نحوة اتصال 
آن به سقف و كف نيز می تواند با جزئيات و تزيينات 

متفاوتی طرح گردد. 
قطع  منظور  به  معموالً  داخلی  جدا كنندة  ديوارهای 

شکل 17ـ2ـ ایجاد گشودگی و عمق در دیوار و یکسانی رنگ 
آن با سقف.

روی  بر  وکاربرد چوب  دیوار  و  پیوستگی سقف  شکل 18ـ2ـ 
نمای دیوار مانند پوسته بر روی نمای سفید.

از  بو  انتشار  از  ممانعت  يا  و  سروصدا  كنترل  ديد، 
به  توجه  با  می شوند.  طرح  ديگر،  بخش  به  بخشی 
هر يك از اين وظايف می توان شكل و ارتفاع خاصی 
و  متفاوت  شفافيت  و  گشودگی  ميزان  با  ديوار،  از 
همچنين نوع خاصی از اتصال ديوار به سقف و يا كف 
را طرح نمود. حتی می توان ديوار را با فاصله از سقف 
و كف و بدون اتصال به آنها در نظر گرفت. در برخی 
از مواقع نقش ديوارهای كوتاه و جداكننده را می توان 
به كمدها و قفسه های گوناگون سپرد. به اين ترتيب 
عالوه بر ايفای نقش تعيين حريم و جدا نمودن فضاها، 
كمدها و قفسه هايی جادار در خانه به وجود می آوريد 
كه می توان وسايل متفرقه و خرت و پرت های خانواده 
را در آن جا داد و به اين ترتيب فضای خانه را مرتب 

و آراسته نشان داد. 
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ديوارهای داخلی خانه اگر قرار باشد به منظور نشستن 
افراد بر روی زمين و تكيه دادن به آنها استفاده شوند، 
بايد مورد توجه خاص قرار گيرند. در اين مواقع الزم 
است كه اوالً به ايجاد هر چه بيشتر سطح ديوارهای 
تكيه گاه و ثانياً به شكل مناسب دور هم نشستن افراد 
افراد  تكيه گاه  بر  عالوه  ديوارها  شود.  خاص  توجه 
نشسته بر زمين، به منظور تكية برخی از اشيا نظير 
و  آينه  تزيينی،  گل  تابلو،  آويختن  و  و صندلی  مبل 
امثال اينها نيز كاربرد دارند. ديوارهای مشبك چوبی و 
آجری زيبا نيز می توانند ضمن ارائة سطوح تكيه گاهی 
و جدا نمودن حريم های مختلف خانه، امكان ديد به 

فضاهای مختلف و تداوم بصری را فراهم سازند. 
خانه  بهداشتی  سرويس های  و  آشپزخانه  ديوارهای 
عالوه بر نقشی كه ديوارهای بخش های خشك خانه 
بر عهده دارند، به جهت حضور در فضاهای خيس و 
آشپزی  از  حاصل  بخار  و  بو  وجود  امكان  كه  مكانی 
فراهم است، شرايط ويژه ای نيز دارند و جا دارد كه 
با طراحی جزئيات خاص برای اين ديوارها و انتخاب 
پوشش  در  كه  موادی  برای  مناسب  رنگ  و  جنس 
آنان  نقش  اين  ايفای  به  می شود،  ظاهر  آنها  نهايی 
نازك كاری  به  توجه  يعنی  اخير  نكتة  كرد.  كمك 
از  آنها  برای  بافتی مناسب  انتخاب رنگ و  ديوارها و 
اهميت زيادی برخوردار بوده و در ايجاد احساس فضا 

نقش مهمی دارد.

شکل 20ـ2ـ دیواری چوبی و مشبکشکل 19ـ2ـ دیواری جداکننده و متصل به مبل اتاق

شکل 21ـ2ـ دیواری باز و جمع شونده

از  و  شده  تنوع  سبب  دیوار  روی  نقش های  22ـ2ـ  شکل 
یکنواختی فضا کاسته است.
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کف: كف ها، سطوح غالباً افقی هستند كه حد تحتانی فضا را مشخص می كنند و محل هايی را برای عبور و 
حركت و يا قرار دادن وسايل و مبلمان زندگی فراهم می كنند. كف، عنصری است كه انسان ارتباط لمسی با 
آن داشته و با عبور كِف پا از روی آن، حس می گردد. به همين دليل كف فضاهای مختلف با توجه به كاركردی 
كه دارد، با كف پوش  متفاوتی پوشيده می شود. كف پوش های نرم مانند فرش و موكت و كف پوش های سخت 

مانند سنگ، سراميك و پاركت از جمله موارد معمول در كف فضاهای مسكونی هستند. 

كف می تواند به دو فضای خيس و خشك مربوط باشد. در هر دو حالت بايد به شرايط فضا توجه نموده و 
كف پوشی مناسب را برای آن انتخاب نمود. معموالً در فضاهای خيس مسكونی نظير سرويس های بهداشتی 
و آشپزخانه، از سنگ، كاشی و سراميك كه در مقابل آب و رطوبت مقاوم ترند، استفاده می گردد. الزم به ذكر 
است كه در همة حاالت بايد به ويژگی استحكام و ايمن بودن كف جهت حركت انسان بر روی آن اطمينان 
داشت و از ُسر خوردن بر روی كف پوش های گسترده در زمين و يا كاشی های كف حمام در وقت استحمام و 
امثال اين موارد يقين حاصل كرد، تا خدای ناكرده در وقت استفاده از فضاهای خانه، حادثه ای برای ساكنين 

آن مخصوصاً سالمندان رخ ندهد. 

شکل 23ـ2ـ دیواری سبک و سبز برای تفکیک حریم های 
خانه و ایجاد زیبایی.

شکل 24ـ2ـ قفسه در حکم دیوار جداکننده برای فضای 
داخلی.

شکل 2۵ـ2ـ چیدن مبل ها در اطراف 
بر  افراد  پای  که  باشد  به صورتی  فرش 

روی فرش قرار گیرد.

شکل 26ـ2 و 27ـ2ـ با پهن شدن کف پوش بر روی زمین، گویی جزیره ای بر آن پیدا 
شده و مبل ها  بر روی آن و یا به دور آن گرد می آیند.
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وجود اختالف سطح و تغيير مصالح و رنگ در كف سازی فضاها می تواند به تقسيم و تفكيك فضا منجر گردد. 
در اين حالت ضمن پديدار شدن حوزه های مختلف فضايی بر روی كف، وسعت فضا و تداوم و ارتباط بصری 
در آن همچنان حفظ شده و باقی می ماند. قابل ذكر است كه اختالف سطح در كف فضاها، عبور و حركت 
آسان و بی مشكل را برای سالمندان و معلولين از بين می برد و آنان را ناخشنود می سازد. در اين گونه موارد 

می توان از سطوحی كه حداكثر به ميزان ۸٪ شيب دارند)رامپ(، استفاده نمود.

شکل 28ـ2 و شکل 29ـ2ـ ایجاد اختالف سطح در کف، جایگاه خاصی را در کف متمایز نموده و اشراف از باال به آنجا را بیشتر می سازد.

شکل 30ـ2 و شکل 31ـ2ـ به کارگیری کف پوش های متفاوت در رنگ های تیره و روشن و وجود اختالف سطح در کف، مکان های 
مختلفی را تعریف کرده است. تغییر رنگ، طرح و مصالح کف سازی موجب تمایز قسمت های فضا و تغییر حریم ها می شود.

نحوة اتصال كف به ديوار و همچنين رابطة بين كف و سقف باالی سرش از ديگر مواردی است كه بايد در 
طراحی به آن دقت شود. كف، به شيوه های گوناگونی می تواند به ديوار برسد و به آن متصل گردد. معموالً در 
مرز بين اين دو عنصر برای استحكام بيشتر در مقابل ضربه های حاصل از برخورد جاروبرقی و ديگر وسايل، از 

قرنيز محكم تر و با رنگی نسبتاً  تيره تر و چرك تاب تر استفاده می گردد.
گفت وگوی سقف و كف هم موضوعی است كه از قديم در معماری سنتی ما مورد توجه خاص بوده است. همراهی 
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اين دو عنصر با هم و هماهنگی هندسة آنها، فضايی خالص تر را شكل داده و محدوده های فضايی محكم تری 
را تعريف می كند. برای مثال در شكل ۳۲ـ۲ـ گفت وگويی در بين سقف و كف ديده نمی شود ولی در شكل 

۳۳ـ۲ اين گفت وگو به طور آشكار حس می شود.

كف كاذب راهكاری است كه به منظور تنظيم تناسبات ارتفاعات داخلی و همچنين برای فراهم ساختن فضايی 
در زير كف اصلی و به منظور عبور كانال های تأسيساتی، كابل های برق، سيم های رايانه و مانند اينها استفاده 

می گردد و در شرايط خاص و الزم می توان از آن در طراحی بهره جست. 
ستون: ستون عنصر اصلی باربر ساختمان است و می تواند به صورت عيان در ميان فضاهای داخلی و يا پنهان 
اول  اما در حالت  ندارد،  نمودی در فضای داخلی  باشد. در حالت دوم  قرار داشته  ديوارهای خانه  ميان  در 
به صورت رها در ميان فضای داخلی پديدار شده و به جلوه درمی آيد. در اين حالت است كه بايد به طرح آن 

دقت بسيار نمود تا به آن، ستون مزاحم و سرراهی و دست و پاگير اطالق نشود. 

فرم  با  کف پوش  نقش  شکل  دایره ای  محدودة  32ـ2ـ  شکل 
منحنی مبلمان آن در رابطه است. 

سقف  با  کف پوش  طرح  شکل  دایره ای  محدودة  شکل 33ـ2ـ 
دایره شکل در رابطه است ولی با شکل مبل آن هماهنگ نیست. 

شکل 3۵ـ2ـ ستون در ترکیب با شومینه و دودکش و دیواری شکل 34ـ2ـ ستون به صورت آزاد در فضای داخلی
جداکننده
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با حضور يك ستون در ميان فضای داخلی، آن فضا به صورت نامرئی تفكيك شده و به حوزه هايی تقسيم 
می گردد. تداوم و استمرار حضور چند ستون در امتداد هم، نوعی ديوار فرضی را شكل می دهد و گويی مرزی 
نوعی  و  را ساخته  ديوار فرضی  نيز چهار  با هم  رابطه  در  و  نزديك  تعيين می سازد. چهار ستون  را  نامرئی 

چهارديواری فضايی تشكيل می دهند. 

شکل 37ـ2ـ ستون های جداکنندة دو حریم شکل 36ـ2ـ ستون ها و ایجاد فضای نشیمن

شکل 38ـ2ـ ستون زمینه ساز ایجاد فضای غذاخوری خانواده

ديوارها  آزادی  و  باربر  ستون های  شدن  پيدا  با 
پائين،  به  نيروها  انتقال  و  باربری  مسئوليت  از 
باربر  ديوارهای  برای  گذشته  در  كه  محدوديت هايی 
وجود داشت، از بين رفته و اكنون ديوارهای داخلی را 
می توان با آزادی عمل و فرم های متنوع تر و دهنه های 
وسيع تر و گشودگی های بيشتری طرح نمود. امروزه 
ستون  ها بيشتر در محل پاركينگ خانه ها مشكل ساز 
يا  و  ماشين  عبور  راه  سر  معموالً  كه  چرا  هستند. 
به همين جهت  آنها هستند.  توقف  مزاحم در محل 
می شود  سعی  مسكونی  فضاهای  طراحی  هنگام  در 
از  تابعی  باربر  كه مدول سازه ای و فاصلة دهانه های 
اندازه های الزم برای توقف ماشين ها باشد. دهانه های 
5 و 7 متر، فواصل مناسبی برای پارك ۲و ۳ ماشين 

هستند.
ستون  ميانه  ستون،  سر  بخش  سه  دارای  ستون ها 
آزاد  ستون های  اتصال  نحوة  هستند.  ستون  پاية  و 
ستون(  )پايه  كف  و  )سرستون(  به سقف  فضا  ميان 
جمله  از  دهد،  رخ  آنها  در  می تواند  كه  تزييناتی  و 
در  ستون ها  طراحی  در  می تواند  كه  است  مواردی 
ستون  گيرد.  قرار  توجه  مورد  داخلی  فضاهای  ميان 

كتابخانه  قفسه های  و  كمد  با  می تواند  همچنين 
و  شده  تركيب  اينها  مانند  و  مشبك  ديوارهای  و 
بخش هايی زيبا و كارا برای خانه فراهم سازد. مقطع 
می توان  كه  است  مواردی  از  ديگر  يكی  هم  ستون 
در  كه  ستون هايی  داد.  قرار  نظر  مورد  طراحی  در 
ميان راه قرار داشته و پيرامون آن رفت و آمد صورت 
می گيرد، بهتر است كه با مقطع دايره ای طراحی شده 

و گوشه های تيز نداشته باشند.
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 ،L پله: پله عنصری است كه ارتباط عمودی بين طبقات يك بنا را فراهم می سازد و به شكل های گوناگون
U شكل، مستقيم، گرد و مانند اينها وجود دارد. با وجود شكل های مختلفی كه می توان برای پله طراحی نمود، 
اجزای نسبتاً مشابه و استانداردی نظير كف پله، ارتفاع پله، پاگرد، نرده و دستگرد را هم داراست. دو اندازة ۳۰ 
سانتی متر برای كف پله و ۱۸ سانتی متر برای ارتفاع مابين دوپله از موارد رايج و معمول در طراحی پله است. 

در طراحی پله الزم است كه به نظام سازة بنا و مسير عبور تيرهای اصلی و تيرهای فرعی سقف توجه نمود تا 
در ارتفاع نامناسب باالی سر پله گذر نكرده و مشكل سرگير شدن را برای آن فراهم نسازند. در كنار مشكل 
سرگير بودن پله، موضوع هدر رفت فضای زير پله نيز می تواند مورد توجه طراح قرار گيرد و به نحو شايسته ای 
انبار، سرويس بهداشتی كوچك،  بازی بچه ها،  يافته و آن  را به فضای مفيدی چون فضای  برای آن راهكار 
كمد و... تبديل كرد. در برخی موارد هم پله را می توان در ميان فضايی بزرگ و به همراه حفره ای در سقف 
مجاورش )void( طراحی نموده و به اين طريق ارتباط دو طبقه را به نحو بازتر و بيشتری فراهم ساخت. پله ها 

را به صورتی زيبا و شكيل و مجسمه وار در ميان فضاهای بزرگ نيز می توان طرح نمود.

شکل 41ـ2 و شکل 42ـ2ـ اختالف سطح در بین فضاهای داخلی به تفکیک قلمروها کمک می کند و اشراف بخش باالتر به 
پائین تر را سبب می شود.

شکل 40ـ2ـ پله ای ساده با دستگردی بر روی دیوار مجاور آنشکل 39ـ2ـ پله ای در میان فضا 
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در هنگام طراحی پله توجه داشته باشيد كه برخی از فرم های دايره شكل 
پله كه كف پله های آن به ستون ميانی رسيده و فضای كافی برای قرار 
آمد  و  رفت  برای  مناسبی  چندان  پله های  ندارد،  را  انسان  پای  گرفتن 

دو طرفه و باال بردن وسيله های بزرگ نيستند.
آپارتمان های مسكونی  و  در ساختمان های چند طبقه  فرار هم  پله های 
كاربرد دارند. اين پله ها بايد به صورتی در بسته و اصطالحاً دودبند طراحی 
شوند و پاگرد پله ها نيز در ابعاد مناسب و بدون حضور مانع به صورتی 
باشد كه درهای خروج به راحتی بر روی آنها گشوده شده و فرار افراد از 
آن ميسر گردد. نكتة  اخير نه تنها در طرح پله های فرار، بلكه در طرح 
پله های معمولی نيز الزم است اعمال شود. به اين ترتيب الزم است كه 
از گشودن در به روی پله خودداری و برای باز شدن در، پا گرد و يا محل 

مناسبی در پله پيش بينی گردد.

فراهم  را  فضا  دو  ميان  تردد  و  ارتباط  امكان  كه  است  عنصری  در،  در: 
و  محرميت  نوعی  آن،  بودن  بسته  و  فضا  يك  برای  در  وجود  می سازد. 
اختصاصی بودن فضا را معنی می دهد. شدت و ضعف اين معنی با توجه به 
جنس در و نحوة باز شدن آن متفاوت است. در می تواند از مواد گوناگون 
مانند چوب، فلز، شيشه و... و در طرح های متنوع ساخته شده، و در انواع 
با  باشد.  داشته  بازشو  و...  تلسكوپی  آكاردئونی،  لواليی، كشويی،  مختلف 
توجه به نوع فضا و نحوة استفاده از آن می توان در مناسب را برای آن 

پيش بينی كرد.

شکل 43ـ2ـ پله ای شفاف در میان فضا که موجب پیوستگی 
شده است.

شکل 44ـ2ـ استفاده از زیر پله و فضای مجاور آن با طراحی 
قفسه هایی برای کاربری های مختلف.

شکل 4۵ـ2ـ در لوالیی

شکل 46ـ2ـ در کشویی
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شکل 47ـ2ـ در آکاردئونی

شکل 48ـ2ـ در تلسکوپی

ورودی،  در  نوع  چهار  معموالً  مسكونی  فضاهای  در 
پاركينگ  در  و  سرويس  درهای  داخلی،  درهای 
كاربرد رايج و متداول دارند. در ميان آنها دِر ورودی 
تشّخص  بيانگر  و  بوده  برخوردار  بيشتری  اهميت  از 
از جنس مرغوب تر و  خانه است و در نتيجه معموالً 
اندازة بزرگ تری برخوردار بوده و گاهی هم به صورت 
در  كه  می شود  باعث  اين  می شود.  لنگه طراحی  دو 
صورت نياز بتوان وسايل نسبتاً بزرگ را به راحتی و 

بدون مشكل داخل خانه آورد و يا از آن بيرون برد. 
نكتة  دو  به  است  الزم  سرويس  در های  طراحی  در 
مهم دقت داشت: اول اينكه خوب است اين درها از 
مواد مقاوم در برابر آب و رطوبت ساخته شده باشند و 
دوم اينكه در قسمت پائين در، كه امكان خوردگی و 
پوسيدگی بيشتر است، بايد جزئياتی را در نظر گرفت 

كه مقاومت آن  را تقويت نمايد.
در می تواند عالوه بر كنترل ورود و خروج افراد به فضا، 
ورود سر و صدا، نور، سرما و گرما و بوهای موجود در 
هوای پيرامون خود را نيز كنترل نمايد. دِر شيشه ای 
می تواند امكان ديد به درون فضا و ورود نور به داخل 
در  خوبی  عايق  می تواند  چوبی  دِر  سازد.  فراهم  را 
می توانند  مشبك  درهای  باشد.  گرما  و  سرما  مقابل 
امكان عبور هوا و تهوية درون فضا را برقرار سازند و 
بوده  درهای فلزی می توانند ضربه پذيرتر و محكم تر 
و  باشند،  داشته  حريق  برابر  در  بيشتری  مقاومت  و 

همچنين ساير موارد. 
عالوه بر انتخاب جنس در، داشتن يا نداشتن آستانه 
در زير آن نيز بايد در نظر گرفته شود. وجود آستانه 
باعث جلوگيری از ورود گرد و خاك و آب و حشرات 
آمد  و  رفت  برای  اما  می شود.  فضا  داخل  به  موذی 
مشكل  كودكان  حركت  و  معلولين  چرخ دار  صندلی 
ايجاد نموده و سبب لغزش و افتادن می شود. بنابراين 
در،  آستانة  به  نياز  احساس  صورت  در  كه  دارد  جا 
حداكثر به ارتفاع ۲ سانتی متر باشد تا مشكل كمتری 

را برای موارد فوق فراهم آورد. 
برای انتخاب رنگ در می توان با در نظر گرفتن بافت 

مواد و رنگ ديوار اطراف تصميم گيری نمود. معموالً 
سه نوع رابطة مخفی و مشابه ديوار، متضاد ديوار، و يا 
هماهنگ با آن را می توان در انتخاب رنگ در لحاظ 

نمود. 
در  پس  می كند.  فراهم  را  فضا  به  ورود  امكان  در، 
برای گشوده شدن در وجود  بايد حريمی  آن  جلوی 
داشته باشد. پس از آن مسيری برای عبور از جلوی 
فضا  داخل  لوازم  به  دسترسی  و  شده  گشوده  دِر 
دِر  محل  به  توجه  با  ترتيب  اين  به  می شود.  كشيده 
يك فضا، حوزه های عبوری و عملكردی )مكث( در آن 
فضا پديدار می شود. حال اگر برای يك فضا بيش از 
يك در طراحی شود، عالوه بر موارد فوق، محل های 
اتصال درها به يكديگر نيز به حوزه های عبوری تبديل 
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می شوند و در حوزه های مكث و عملكردی تغييراتی به وجود می آيد. اين امر در چيدمان وسايل الزم در داخل 
يك فضا تأثير بسياری دارد و جا دارد كه در طراحی داخلی، توجه خاصی به آن مبذول گردد. عالوه بر اين بايد 
توجه داشت كه استقرار نامناسب در های ورودی، فضا را خرد كرده و امكان استفاده از آن را كاهش می دهد. 

شکل 49ـ2ـ  با باز شدن یک در به داخل اتاق فضای جلوی در به عبور و باقی فضا به فضای مکث و قابل نشستن اختصاص می یابد.

شکل ۵0  ـ2ـ با باز شدن دو در به داخل اتاق،  بسته به حالت آن، یک یا دو فضای مکث و قابل نشستن پدیدار می شود.

شکل ۵1  ـ2ـ با باز شدن سه در به داخل اتاق، بسته به حالت آن، دو یا سه فضای مکث و قابل نشستن پدیدار می شود.

 شکل ۵2  ـ 2ـ با باز شدن چهار در به داخل اتاق،  بسته به حالت آن، دو یا چهار فضای مکث و قابل نشستن پدیدار می شود.

شکل 49ـ2 تا ۵2ـ2 تعداد و نحوة بازشدن درهای یک اتاق در تقسیمات داخلی آن و ایجاد فضاهای مکث و عبور تأثیر به سزایی دارد.
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در برخی مواقع برای جدا كردن دو فضا، نيازی به در نيست، اما الزم است كه دو حريم پيوسته به هم ايجاد 
كرد. در اين موارد می توان در را از ميان دو فضا برداشته و درگاه در را نگه داشت. در بعضی شرايط هم می توان 
انعطاف پذير  ترتيب فضا  اين  به  پر كرده و پوشاند.  قابليت جمع شدن دارند،  با در هايی كه  را  دهنة درگاه 
گرديده و هر دو قابليت جدا از هم، و با هم را به دست می آورد. در انتها قابل ذكر است كه درهای فرار بايد 

به صورت لواليی و در جهت خروج و رو به بيرون باز شوند. 

شکل ۵4  ـ2 و شکل ۵۵  ـ2ـ وجود در، در فضا به حوزه بندی 
فضا کمک می کند.

شکل ۵3  ـ2ـ دیوار پشت در سبب جلوگیری از برخورد در با 
افراد پشت آن می شود.

در  اکاردئونی  دری  حضور  با  ۵7  ـ2ـ  شکل  و  ۵6  ـ2  شکل 
باز و پیوسته به راهرو  مجاور فضا می توان آن را به دو صورت 

)شکل۵6  ـ2( و یا بسته و مستقل )شکل۵7  ـ2( درآورد.

شکل ۵4  ـ2

شکل ۵6  ـ2

شکل ۵7  ـ2
شکل ۵۵  ـ2
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ديوارهای  ميان  در  شفافی  روزن  پنجره،  پنجره: 
خارجی بناست كه تأمين نور و هوا و ديد به منظره های 
بيرون را برای فضای پشت خود بر عهده دارد. پنجره 
در مرز درون و بيرون ساختمان قرار داشته و به هر 
دو سو نظر دارد. پنجره از نظر بار معنايی و سمبليكی 
در نقطة مقابل ديوار است. اگر ديوار را سمبل حصار 
و حبس و محدود شدن بدانيم پنجره برعكس، سمبل 
شكافتن ديوار و رها شدن و آزادی و به نور رسيدن 
است. اين مبانی مثبت، برای طرف ديگر پنجره هم 
كه در نمای بيرونی ساختمان ظاهر می گردد مصداق 
دارد. بنابراين از سمت بيرون هم پنجره را به عنوان 
آن  به  و  می شناسند  بنا  يك  بينی  و  گوش  و  چشم 
دارای  خانه های  می دهند.  را  ديوار«  »  لبخند  عنوان 
پنجره را خانه هايی دل باز و خوش رو و خانه های بدون 
پنجره را قلعه مانند، سنگين و عبوس لقب می دهند. 
در  پنجره  بسيار  اهميت  از  حاكی  همگی  موارد  اين 
به  معماری،  ديگر  عناصر  از  يك  هيچ  شايد  بناست. 
نكرده  برقرار  عاطفی  احساس  مردم  با  پنجره  اندازة 
باشد. شاهد اين ادعا حضور بسيار اين واژه در اشعار 
توجه  فارسی است. در معماری سنتی هم  ادبيات  و 
به پنجره با حساسيت بسيار و به وجهی نيكو صورت 
ارسی،  انواع  از  زيبايی  نمونه های بسيار  گرفته است. 
سه دری، پنج دری، هفت دری و.... شاهدی بر اين 

ادعا است. 
به منظور تأمين نور مناسب از طريق پنجره، الزم است 
به سمت و سوی استقرار آن )شمال، جنوب، شرق، 
غرب( توجه كرد. برای ايجاد قاب مناسب مشرف به 
زيبای  مناظر  به  توجه  با  آنها،  و رؤيت  بيرون  مناظر 
پنجره  نصب  برای  مناسبی  محل  بايد  بنا،  از  خارج 
در نظر گرفت. برای برقراری تهوية هوای طبيعی از 
طريق پنجره نيز بايد به جهت وزش بادهای مطلوب 

منطقه دقت داشت. 
فرم، ابعاد و محل استقرار پنجره در ديوار نيز از ديگر 
مواردی است كه الزم است در طراحی آن لحاظ گردد. 
ارتفاع پنجره از كف داخل فضا هم عاملی است كه در 

شکل ۵8ـ2ـ طراحی محلی در کنار پنجره برای نشستن.

شکل ۵9ـ2ـ پنجره ای برای گوشه خلوت. 

چيدمان وسايلی نظير تخت خواب، مبل، صندلی و... 
در زير آن نقش بازی می كند. 

پنجره از عناصری است كه معموالً برای افراد جذاب و 
دوست داشتنی است. برخی از مردم ترجيح می دهند 
كه در سكوی زير آن نشسته و به بيرون خيره شوند 
و يا در نور آفتاب زير آن لميده و به خواندن كتاب 
بپردازند و گروهی ديگر نيز دوست دارند مبلمان خود 
را كنار پنجرة قدی اتاق چيده و از ميهمانان خود در 

آنجا پذيرايی كنند. 
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به بيرون برای ساكنين  از پنجره  به ميزانی كه نگاه 
خانه مطلوب و خوشايند است، به همان ميزان هم ديد 
از بيرون به حريم خصوصی داخل خانه ناخوشايند و 
نامطلوب است. لذا جا دارد كه طراح، اين چالش را 
در طرح پنجره های فضاهای مسكونی به بهترين نحو 

پاسخ گو باشد. 

شکل 61ـ2ـ استفاده از زیر پنجره برای قرار دادن کتاب و 
سایر اشیای اتاق.

شکل 60ـ2ـ از سکوی زیر پنجره ها برای گذاشتن برخی 
وسایل تزیینی استفاده شده است.

شکل 63ـ2ـ با طرح پنجرة سرتاسری دید به بیرون تأمین، 
بیرون  به  افراد  افتادن  از  پنجره  جلوی  در  نرده  گذاشتن  با 
با نصب کرکره، امکان کنترل  جلوگیری شده است. همچنین 
دید از بیرون به درون بنا فراهم شده است )تأمین سه هدف 

به طور هم زمان(.

شکل 62ـ2ـ تأمین دید به منظره ای زیبا با طرح پنجره ای مناسب
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نور عالقه مند  از  بيشتر  بهره  گيری هر چه  منظور  به  پنجره ها  با  از مجاورت  نيز  گياهان  انسان ها،  بر  عالوه 
هستند. بنابراين اگر در خانواده ای، اشخاصی به نگه داری از گل و گياه عالقه مند باشند، اين نكته را می توان 
در طراحی پنجره های آن خانه مدنظر قرار داد و برای گلدان های گل هم جايگاه خاصی را طرح كرد. جانمايی 
عناصر گرمايشی هم معموالً در زير پنجره ها صورت می گيرد. اين وضعيت باعث می شود تا تبادل حرارتی 

كمتری بين فضای سرد بيرون و هوای گرم داخل بنا رخ دهد. 

شکل 64  ـ2 و شکل 6۵  ـ2ـ گیاهان به نور خورشید حاصل از پنجره ها عالقه مند هستند لذا خوب است به جایی برای آنها 
اندیشید. 

نحوة باز شدن پنجره ها غالباً به دو صورت لواليی و كشويی است. در بازشوهای لواليی فضايی برای گشودن 
پنجره الزم است اما در بازشوهای كشويی، پنجره بر روی ريلی جابه جا شده و در هنگام باز شدن، فضايی را 
اشغال نكرده و مزاحمتی برای پرده، كركره و ساير ملحقات جلوی پنجره ايجاد نمی كند. اين ملحقات ضمن 
افراد غريبة خارج به داخل بنا، می توانند به صورتی طراحی شوند كه با ساير  كنترل تابش خورشيد و ديد 

عناصر معماری و مبلمان فضا هماهنگ باشند و يكپارچه به نظر برسند. 

شدن  باز  امکان  بیرون،  در  کرکره ها  نصب  با  67ـ2ـ  شکل 
پنجرة لوالیی در داخل فضا فراهم شده است.

بر  تمرکز  بنا،  سازة  به  توجه  با  پنجره  طراحی  66ـ2ـ  شکل 
منظرة بیرون و مبلمان داخل فضا
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3ـ تنظیم و ترکیب عناصر انتخابی
پس از ساماندهی بخش ها و فضاهای گوناگون خانه 
و انتخاب عناصر معماری مناسب برای آنها، به مرحلة 
تنظيم و تركيب عناصر می رسيد. در اين زمان الزم 
است كه عناصر مختلف سقف، كف، ديوار، در و پنجره 
و پله را به صورت معنی داری به هم مرتبط نموده و 
هيچ  معماری  در  آوريد.  فراهم  را  فضايی  واحد  يك 
و  ديگر  عناصر  با  ارتباط  بدون  نمی تواند  عنصری 
تركيب مناسب با آنها، در طرح و خلق يك فضای سه 
بعدی حضور يابد. اصوالً در يك تركيب معماری، همة 
اجزا و عناصر به يكديگر متكی و وابسته هستند. هدف 
از تركيب عناصر معماری، ايجاد يك فضای واحد به 
هم پيوسته از آنهاست به صورتی كه فضای سه بعدی 
را با سه قابليت مهم زيبايی، پايداری وكارايی فراهم 

سازد. 
زیبایی

اصول  از  برخی  فضا،  يك  زيبايی  به  نيل  منظور  به 
تنوع،  هماهنگی،  و  وحدت  نظير  بصری  تركيب 

تناسب، تعادل و... می توانند راهگشای شما  باشند. 
انسان  بدن  ساختمان  به  اگر  هماهنگی:  و  وحدت 
كه  می بينيد  كنيد،  توجه  آن  مختلف  بخش های  و 
تركيب متوازن و سنجيدة اعضای بدن از سلول ها تا 
رگ ها، ماهيچه ها، استخوان ها و ساختار در هم تنيده 
و حساب شدة آنها به رغم كثرت و تنوعی كه دارند، به 
نحوی هدفمند و سازگار و بامعنا، يك موجود واحد و 
هماهنگ را به وجود آورده اند. يعنی همة اجزا در عين 
كثرت به وحدت رسيده اند و جسم انسان را كه قالب 
حيات  و  شعور  و  روان  و  روح  حضور  برای  مناسبی 
طراحی  در  ساخته اند.  فراهم  می باشد،  وی  كمال  و 
معماری و خلق يك فضا نيز ايجاد وحدت و هماهنگی 

هنرجويان به گروه های دو يا سه نفره تقسيم شوند و هر گروه يكی از عناصر سقف، كف، ديوار، پنجره، در، 
ستون و پله را انتخاب نموده و برای آن تصاويری ازنمونه های گوناگون خوب و بد معمارانه تهيه و آنها را 

بررسی نموده و گزارش خود را به كالس ارائه نمايند.

تمرین 
گروهی

در بين اجزا و عناصر آن امری مهم و ضروری است. 
وحدت در عين كثرت الزمة ايجاد هر كليت واحد و 

منسجم است.
به  گرايش  و  احساسی  و  ادراكی  جويی  وحدت 
هماهنگی از يك طرف، و نياز به تنوع و تضاد منطقی 
در بين عناصر مختلف از طرف ديگر، در تقابل با هم 
امكان ديده شدن و در نتيجه فهميدن را برای انسان 
فراهم می آورند. ما از طرفی نيازمنديم كه با مشاهدة 
اجزا و عناصر متفاوت ذهن را تحريك و توجه را جلب 
محرك های  كه  عالقه منديم  ديگر  طرف  از  و  كنيم 
مختلف را به صورت يك مجموعة واحد درآوريم تا از 
برسيم.  آرامش  به  و  خارج شويم  و سردرگمی  ابهام 
بين  در  هم نوايی  و  توافق  ايجاد  طريق  از  هماهنگی 

عناصر معماری پديد می آيد. 
در معماری با استفاده از ساماندهی عناصر در اطراف 
عناصر  گزينش  تقارن،  محور  يا  و  كانونی  نقطة  يك 
گرفتن  نظر  در  هم گروه،  و  خانواده  هم  فرم های  از 
شبكة مدوالر به منظور داشتن نظمی پنهان در طرح، 
راهكارهايی  و  پيوسته  الگوهای  و  زمينه  از  استفاده 
هماهنگی  و  وحدت  ايجاد  در  می توان  آنها  مشابه 
عناصر معماری و راهگشايی به سمت وحدت فضايی 

قدم برداشت.
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شکل 69ـ2ـ اتاق خوابشکل 68ـ2ـ فضای داخلی یکی از اتاق ها 

شکل 71ـ2ـ فضای داخلی یکی از اتاق هاشکل 70ـ2ـ وید داخلی

شکل 73ـ2ـ نمای کلی خانهشکل 72ـ2ـ تراس رو به منظره 

شکل 68ـ2 تا شکل 73ـ2ـ در معماری این خانه، تمامی عناصر درون و بیرون خانه در یک الگو و با استفاده از منحنی طرح 
شده و دارای وحدت و هماهنگی می باشند.
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هماهنگی در بين عناصر بصری از طريق ايجاد توافق 
پديدار  خاص  صفتی  زمينة  در  تشابه  و  هم نوايی  و 
و  سازنده،  مواد  رنگ،  اندازه،  شكل،  فرم،  می شود. 
می توانند  كه  هستند  عواملی  جمله  از  جهت گيری 
فراهم  را  بصری  اجزای  بين  در  هماهنگی  موجبات 

سازند. 
كنيد،  توجه  خود  پيرامون  طبيعت  به  اگر  تنوع: 
گوناگون  رنگ های  و  اَشكال  مواد،  از  متنوعی  دنيای 
را خواهيد ديد. گويی كه خداوند هيچ دو موجودی 
را صد درصد مثل هم در جهان خلق نكرده است و 
مبنای خلقت بر تنوع و گوناگونی استوار است. وجود 
موجب  نيز  فضا  يك  سازندة  عناصر  در  صفت  اين 
جذابيت و مطلوبيت آن می شود و از شكل گيری يك 
می نمايد.  ممانعت  خسته كننده  و  يكنواخت  تركيب 
نه  افراطی  طلبی  تنوع  كه  داشت  توجه  بايد  البته 
به  برعكس می تواند  بلكه  نيست،  و معقول  زيبا  تنها 
آشفتگی و هرج ومرج بصری منجر شود. بنابراين در 
ايجاد تنوع همواره بايد حد معقول و متعادل را رعايت 
نموده و در به كارگيری عناصر متنوع زياده روی نكرد 

و آنها را به يك مجموعة واحد رسانيد.
تناسب: در دنيای پيرامون ما هر موجودی به اندازة 
موجودات خلق  با ساير  تناسب  در  و  معين  و  خاص 
بخصوص  اندازة  و  قدر  چيزی  هر  برای  است.  شده 
مقدر گرديده و در مقايسه با ديگران به شكلی خاص 
و در شرايطی پديد آمده كه امكان بقا و كمال برای 
همه ميسر باشد. به عبارت ديگر همة اشيای عالم با 
نيز  مسكونی  فضاهای  طراحی  در  دارند.  تناسب  هم 
تركيب  در  مهم  و  اهميت  با  اصول  از  يكی  تناسب 
نسبت  به  كه  است  الزم  راستا  اين  در  فضاهاست. 
و  به كل خانه  با هم، نسبت هر فضا  تك تك فضاها 
نسبت بخش های مختلف يك خانه با هم دقت كافی 
مبذول شود. برای مثال نسبت بين اتاق خواب پدر و 
مادر و اتاق خواب فرزندان، نسبت بين فضای نشيمن 
خصوصی خانه و فضای پذيرايی، نسبت آشپزخانه به 
عمومی  بخش  به  خصوصی  بخش  نسبت  خانه،  كل 

خانه و ساير موارد  بايد نسبتی منطقی و معقول باشد. 
عالوه بر اين، در هر فضای سه بعدی و از جمله در 
بين سه  در  است  نيز الزم  فضاهای مسكونی  تمامی 
وجه طول، عرض و ارتفاع فضا، نسبت هايی درست و 
معقول برقرار باشد و سه بُعد فضا با هم تناسب داشته 

باشند. 
برای  الزم  شروط  از  يكی  تعادل  و  پايداری  تعادل: 
و  رشد  امكان  ساختن  فراهم  و  موجود  هر  بقای 
ناپايداری  توسعه و كمال وی است. در نقطة مقابل، 
نوعی  با  و  بوده  تعادل  و  پايداری  تضاد  در  حالتی 
احساس ناامنی و تزلزل همراه است. به همين دليل 
امنيت  و  آرامش  خواهان  همواره  انسان  كه  آنجا  از 
در طراحی  است.  تعادل  و  پايداری  است، دوست دار 
مبلمان  ديوار،  عناصر سقف، كف،  كلية  معماری هم 
و... در ارتباط كامل با نيروی جاذبة زمين و با انتخاب 
سازه ای مقاوم و استوار، به صورتی پايدار و محكم در 
نظر گرفته می شوند. اما اين تعادل كالبدی ساختمان 
كافی نبوده و دستگاه حسی ما نيز، نياز شديدی به 
تعادل دارد. اين تعادل از طريق توجه به درك مركز 
ثقل و يا محور تعادل بصری موجود در عناصر سازندة 

يك فضا فراهم می شود.
كف،  سقف،  نظير  فضا  يك  سازندة  مختلف  عناصر 
اندازه، بافت مواد و  اَشكال،  با  در و پنجره و مبلمان 
گوناگونی  بصری  وزن های  دارای  مختلف،  رنگ های 
هستند. شايسته است كه اين عناصر متنوع به گونه ای 
در كنار يكديگر سازماندهی شوند كه ضمن دارا بودن 
و  متعادل  تركيب  يك  فيزيكی،  و  كالبدی  ايستايی 
بصری  نيروهای  و  دهند  نيز شكل  را  بصری  متوازن 
كه به وسيلة هر يك از آنها ايجاد می شود در نهايت به 
نوعی توازن و تعادل دست يابند. برای اين منظور الزم 
است كه طراح فضاهای داخلی به اندازه، شكل، رنگ، 
سازنده  عناصر  كلية  قرارگيری  محل  و  جهت  بافت، 
مقدار  و  بصری  وزن  ميزان  و  از يك طرف  فضا  يك 
جلب توجه به هر يك از عناصر، از سوی ديگر دقت 

خاص مبذول نمايد.
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قانون اهرم ها، دو عامل تكيه گاه و وزنه های گذاشته شده در دو سوی اهرم، نقش  در فيزيك و در كاربرد 
زيادی در برقراری تعادل دارند. تعادل را می توان از دو راه متقارن و نامتقارن ايجاد كرد. اين دو حالت در 
تركيب عناصر معماری نيز كاربرد دارند. در تعادل متقارن، عناصر فضايی با اَشكال و اندازه، رنگ، جهت يكسان 
به صورتی متقارن نسبت به يك محور تقارن ميانی سازماندهی می شوند و استقرار می يابند. در اين گونه از 
تركيب ها، عنصر واقع بر روی محور تقارن معموالً دارای تأكيد بيشتر و با اهميت تر است. اين نوع سازماندهی 

در معماری سنتی ايران كاربرد وسيعی داشته است. 

در تعادل نامتقارن، تشابه و همسانی عناصر فضايی الزامی نيست. در اين حالت عناصر می توانند با ويژگی ها 
و وزن و نيروی بصری متفاوتی در يك تركيب بصری وارد  شوند و با توجه به سنگينی نيروی بصری خود، در 
جايگاه مناسبی نسبت به محور تعادل جايگزين شوند. عناصر جذاب مانند اشكال نامتعارف و ناآشنا، رنگ های 
براق، اجسام تيره و بافت های خشن، معموالً دارای وزن بصری سنگين تر و برعكس سطوح ساده، كم رنگ و 
بافت های نرم دارای وزن بصری سبك تری هستند. تعادل نامتقارن پوياتر و تغييرپذيرتر از تعادل متقارن است؛ 

در نتيجه امكان هماهنگی با عملكردها و مقتضيات متنوع فضايی را راحت تر ميسر می سازد. 

شکل 74ـ2ـ پالن و پرسپکتیو فضایی متقارن که دارای شومینه 
و مبلمان در کنار آن است.

شکل 7۵ـ2ـ حوض خانه ای با پالن متقارن

شکل 77ـ2ـ فضایی نسبتًا متقارن شکل 76ـ2ـ فضایی نا متقارن

تعادل محوری شومینه و مبلمان
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کارایی
و  انتخاب  طريق  از  فضا  آن  كالبدی  قالب  شكل گيری  بر  عالوه  كه  می شود  فراهم  زمانی  فضا  يك  كارايی 

سازماندهی مناسب عناصر اصلی )سقف، كف، ديوار، در و پنجره و...( دو شرط زير نيز مهيا گردد:
1 دارا بودن مبلمان و وسايل الزم برای انجام فعاليت های مربوطه؛

2 به كار افتادن تأسيسات و تجهيزات مناسب.
دو مورد فوق با عناوين مبلمان و تأسيسات در ادامه توضيح داده می شوند.

مبلمان
هر فضايی با توجه به فعاليت هايی كه در آن رخ می دهد، به وسايلی خاص نيازمند است. انتخاب اين وسايل 
و نحوة چيدن آنها در فضا، نقش زيادی در باال بردن شرايط مناسب استفاده و در نتيجه كارايی آن فضا دارد. 
اين امر در درجة اول به سليقة افراد استفاده كنندة از فضا و نظرات خاص آنها مربوط می شود. برای مثال در 
گزينش وسايل و نحوة چيدمان آنها در خانه، نظرات افراد خانوادة مورد نظر و در انتخاب مبلمان اتاق خواب 
فرزند خانواده، سليقه و عاليق خود فرزند نقشی كليدی خواهند داشت. اما در كنار اين موضوع، برخی مسائل 
كلی و عام را هم می توان مدنظر قرار داد. برای مثال در انتخاب مبلمان خاص يك فضا، خوب است كه به 
سبك كلی حاكم بر طراحی فضا دقت كرد. خانه ای كه به سبك كالسيك ساخته شده است با خانه ای كه به 
سبك مدرن طرح شده است، فرق دارند. پس مبلمان انتخابی نيز بايد با حال و هوای فضا و سبك طراحی 
داخلی بنا مطابقت داشته باشد. عالوه بر آن، راحتی، جنس، رنگ و اندازة مبلمان هم  بايد با نوع استفاده از 

فضا، رنگ و وسعت آن هماهنگ باشد.

با مقایسۀ دو فضای خالی از مبلمان)شکل 78ـ2( و فضایی مبلمان شده )79ـ2(، می توان نقش مبلمان را در فضای خانه حس کرد.
 

هنرجويان به گروه های دو يا سه نفره تقسيم شوند و هر گروه يكی از مالك های زيبايی فضای داخلی يعنی 
وحدت و هماهنگی، تنوع، تناسب و تعادل را انتخاب نموده و برای آن تصاويری از نمونه های گوناگون خوب 
و نامناسب فضاهای داخلی مسكونی را تهيه و آنها را بررسی نموده و گزارش خود را به كالس ارائه نمايند.

تمرین 
گروهی

شکل 79ـ2ـ فضای با مبلمان شکل 78ـ2ـ فضای بدون مبلمان
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شکل 80  ـ2 و 81  ـ 2ـ مبلمان باید با سبک و سیاق کلی فضا هماهنگ باشد. 

شکل 82  ـ2 و 83  ـ2ـ دو نوع مبلمان ثابت و قابل جابه جایی، هر یک قابلیت های خاصی دارند.

در استقرار مبلمان فضا بايد به حركت افراد و مسيرهای عبوری و مكث و همچنين ديد و منظر فضا توجه داشت. 
وسايل را بايد به گونه  ای چيد كه بيشترين سطح مفيد و كارايی فضا و كمترين سطح عبوری و راهرويی در فضا 
فراهم گردد. رعايت فواصل بين وسايل و اندازه های الزم برای حركت از ميان آنها نيز از ديگر مسايلی است كه 

بايد در چيدمان مبلمان لحاظ گردد.

شکل 81  ـ2ـ مبلمان مدرن با دیوارهای گچ بری شده هماهنگ 
نیست.

   شکل 80  ـ2ـ مبلمان با فضا هماهنگ است. 

شکل 83ـ2ـ مبلمان با قابلیت جابه جاییشکل 82  ـ2ـ مبلمان ثابت

شکل 8۵  ـ2ـ در چیدمان مبلمان بهتر است، سعی گردد که 
پشت به هم نباشند و جمعی در مقابل جمع دیگر و در فاصلۀ 

نزدیک به هم قرار نگیرند.

میز  بین  در  پشتی  بدون  نیمکت  گذاشتن  با  84  ـ2ـ  شکل 
غذاخوری و مبل جلوی آن، این دو به هم وصل شده و پشت 

به هم نیز نیستند.
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شکل 86  ـ2ـ منظره پشت مبل را می توان با میز، قفسه های 
مناسب، و.. به شکلی زیبا آراست.

مبلمان يك فضا بهتر است به گونه  ای چيده شوند كه آراسته به نظر رسيده و شلوغ و نامنظم نباشند. در 
استفاده  كاره  چند  و  انعطاف پذير  مبلمان های  از  می  توان  فضا  كارايی  بردن  باال  به منظور  كوچك  فضاهای 
نمود. برای مثال تخت خواب های دو طبقه برای فرزندان، تخت خواب های جمع شونده و تاشو و يا به كارگيری 

مبلمان های تختخواب شو می تواند در اين زمينه كارگشا باشد.

تأسیسات 
نيازمند  تأسيسات گوناگونی  به  باشند  قابل سكونت، راحت و مطبوع  اينكه فضاهای داخلی يك خانة  برای 
هستند. تنظيم شرايط مناسب هوا و تهوية آن، آبرسانی، گاز، برق، تلفن، اينترنت و ساير ارتباطات ماهواره ای، 
آسانسور، دفع فاضالب و پسماندهای خانه، سيستم های ايمنی دزدگير، اطفای حريق و غيره نمونه هايی از 
اين تأسيسات هستند. هر يك از اين خدمات، دستگاه ها و تجهيزاتی دارند كه بايد در جايی مناسب از خانه 
استقرار يافته و به روش هايی مخصوص به نقاط مختلف فضاهای خانه برسند. به همين دليل شايسته است 

شکل 87  ـ2ـ ورود فرد و داخل شدن وی به حلقۀ مبلمان 
دور هم و بسته با مشکل روبه روست.

در  تاشو  تخت خواب   88ـ2ـ  شکل 
هنگام  بسته شدن به گشودگی فضا 

کمک می کند.

شکل 89ـ2ـ استفاده از مبل  
تختخواب شو، امکان انجام دو کارکرد با 

یک وسیله را فراهم می سازد.

مبل  زیر  از  استفاده  90ـ2ـ  شکل 
برای قرار دادن برخی وسایل به منظم 

شدن فضا کمک می کند.

1 اگر بخواهيد اتاقی برای يك نوزاد، يك سالمند و يا يك معلول طراحی كنيد، در هر كدام چه مواردی 
را در نظر می گيريد؟

بحث  کنید
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تمامی  ملزومات  به  مسكونی  فضاهای  داخلی  طراح 
آنها  تلفيق  نحوة  برای  و  داشته  توجه  تأسيسات  اين 
با اجزا و عناصر معمارانة خانه و يا مبلمان فضاهای 

داخلی دقت كافی مبذول نمايد.
آرامش  احساس  انسان  به  كه  مناسبی  هوای  تأمين 
كارايی  ميزان  بردن  باال  در  بسياری  نقش  بدهد، 
هوا،  دمای  عامل  چهار  منظور  اين  برای  دارد.  افراد 
آن  پاكيزگی  و  هوا،  جريان  برقراری  رطوبت،  ميزان 
بايد كنترل گردد. در معماری سنتی با شناخت دقيق 
شرايط طبيعی آب و هوای محل، به زيباترين شكل 
ممكن از موارد مساعد آن بهره برده و به بهترين نحو 
ممكن با شرايط نامساعد آن به مقابله برمی خاستند. 
برای مثال حياط با داشتن حوض و باغچه، هوای پاك 
يك  بادگيرهای  می كرد.  فراهم  را  مناسب  رطوبت  و 
بادهای  با قرار گرفتن در مسير وزش  يا چند جهته 
مطلوب، آنها را مكيده و به درون فضاها می فرستادند. 
حوض خانه ، فضايی خنك و مطبوع را در تابستان ها 
دری های  چند  باالی  شمسه های  می ساخت.  فراهم 
اتاق، نور خورشيد و تابش آن را به عمق فضا ميسر 
می ساخت. ارسی ها با شيشه های رنگی ميزان تابش 

خورشيد را تنظيم می كرد و موارد مشابه ديگر.
به  كه  دارد  جا  نيز  امروزی  خانه های  طراحی  در 
و  داشت  آگاهی  بنا  پيرامون  طبيعی  ويژگی های 
حتی االمكان از آنها برای ايجاد محيطی مطلوب برای 
امر سبب می شود  اين  بهره جست.  زندگی ساكنين 
و  سرمايشی  سيستم های  از  استفاده  ميزان  كه 
گرمايشی كمتر شده و در استفادة انرژی های فسيلی 
و غيره صرفه جويی گردد. در صورت استفاده از اين 
توجه  منطقه  اقليم  به  كه  است  خوب  سيستم ها، 
شود.  استفاده  شرايط  آن  با  مناسب  انواع  از  و  شود 
آبی  از كولر  استفاده  مناطق مرطوب،  مثال در  برای 
چندان مناسب نيست و استفاده از شومينه های گازی 
و  درختان  شاخه های  و  هيزم  از  نكردن  استفاده  و 
قطع تعداد كمتری از درختان به حفظ محيط زيست 

می انجامد و مواردی نظير اينها.

شکل 91ـ2ـ پنکۀ سقفی که به طرز زیبایی آراسته شده است.

شکل 92ـ2ـ ظاهر شدن دستگاه تهویه مطبوع بر روی دیوار 
داخل اتاق

برای تجهيز خانه به برخی از سيستم های سرمايشی، 
الزم است به محل های عبور كانال های هوا و تهويه 
كوتاه تر  و  كاذب  سقف  ايجاد  و  افقی  مسيرهای  در 
شدن سقف در آن قسمت ها و نيز به محل های عبور 
عمودی آنها در طبقات و احياناً مناسب نبودن جای 
آنها در پالن و مزاحم بودن در ميان فضاهای اصلی 
تأسيساتی  كانال های  اين  كه  است  بهتر  شود.  دقت 
حتی االمكان از كنار كمدها و قفسه ها و يا از فضاهای 

انباری عبور داده شوند.
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گرمايشی  رادياتورهای  آب گرمكن،  استقرار  محل 
فضاهای  در  آنها  نصب  برای  زيبا  جزئيات  طراحی  و 
داخلی و يا رادياتورهای حوله خشك كن در حمام ها 
و مشابه اين موارد نيز از جمله مواردی هستند كه در 
طراحی فضاهای داخلی مسكونی اهميت داشته و به 
تأمل نياز دارند. گرمايش از كف نيز امروزه در برخی 
خانه ها كاربرد دارد. در بازسازی اين قبيل خانه ها و 
به  كه  است  الزم  آنها  كف  در  تغييراتی  انجام  برای 
مسير عبور لوله های گرم زير كف دقت كافی مبذول 
گردد. دودكش موتورخانة مركزی هم يكی از عناصری 
است كه در برخی از خانه ها از داخل پالن عبور نموده 
و جا دارد كه در بازسازی خانه حتی االمكان به حفظ 

محل و آسيب نرسيدن به آن، دقت شود.

شکل 9۵ـ2ـ جزئیات نصب رادیاتور در زیر پنجره )واحدها 
میلی متر است(

شکل 93ـ2 و شکل 94ـ2ـ  نصب رادیاتور در زیر پنجره  در 
فضای نشیمن و کنار پله

لوله های آب سرد و گرم ساختمان،  مسيرهای عبور 
لوله های تخلية آب بام و فاضالب، لوله كشی های گاز، 
مواردی  و  تأسيساتی  تجهيزات  بازديد  دريچه های 
مشابه  اينها می توانند در برخی قسمت های كف و يا 
داخل بعضی ديوارها و مجاور ستون ها، محدوديت هايی 
را ايجاد كنند. لذا شايسته است كه در هنگام بازسازی 
فضاهای داخلی مسكونی، به منظور جابه جايی مسير 
آنها به كلية جوانب فكر شود. اين امر در زمان تغيير 
دكوراسيون آشپزخانه و جابه جايی وسايلی كه به آب 
)سينك، ماشين لباس شويی و ظرف شويی( و يا گاز 
)اجاق گاز( نياز دارند، جابه جايی محل سرويس های 
و مشابه  و جابه جايی محل شومينة گازی  بهداشتی 

اين موارد ضرورت بيشتری می يابد.
اگر در بازسازی برخی فضاها مجبور به لوله كشی روكار 
و  ديوارها  لوله ها در روی  اثرات حضور  به  می شويد، 
سقف و كف توجه داشته باشيد. درصورتی كه اين كار 
و يا بخشی از آن در نمای خارجی ساختمان صورت 
می گيرد، به مشكل يخ زدگی مسيرهای آب در مناطق 
نماييد. چاره جويی  آن  برای  و  نموده  فكر  سردسير 

45 45

55 40

40 40
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 شيب لوله های فاضالب سرويس های بهداشتی و آشپزخانه هم از جمله مواردی است كه می تواند در كف فضا 
و يا سقف زيرين آن اثراتی داشته باشد و بايد به آن توجه نمود.

در فضاهای مسكونی، وسايل برقی زيادی مورد استفاده قرار می گيرد. روشنايی مصنوعی فضاها و به كارگيری 
تلفن و ساير خدمات ماهواره ای و مخابراتی نيز كاربرد زيادی دارتد. در نتيجه الزم است كه در طراحی داخلی 
فضاهای خانه به كليدهای روشن و خاموش كنندة و تنظيم كننده شدت نور، پريزهای برق و تلفن و مسائل 
ايمنی مربوط به سيم كشی های برق و ادوات آن در قسمت های خيس و نمناك مخصوصاً  در حمام ها دقت 

كافی مبذول شود.
پایداری

برای پايداری هر بنايی، مجموعه ای يك پارچه از اجزای ساختمان، وظيفة تحمل بارهای مختلف و انتقال آنها 
به زمين را بر عهده دارند. اين مجموعه همچون اسكلت بدن انسان كه قامت او را استوار و درحالتی خاص و 
كشيده بر پا نگه می دارد، ساختمان را ايستا و سرپا می كند. اين مجموعة پيوسته و هماهنگ با هم را اصطالحاً 
»  سازة بنا« می گويند. در بازسازی فضاهای داخلی مسكونی الزم است كه نوع سازة بنا و اجزا و عناصر آن با 
دقت بسيار شناخته شده و در آنها هيچ گونه دخل و تصرفی انجام نگيرد. در صورت نياز به هرگونه تغييری در 

سازة بنا، اين امر تنها با مشورت متخصصين سازه و با كسب اجازه و راهنمايی از آنها امكان پذير است.

هر ساختمانی بايد قابليت تحمل سه نوع بار را داشته باشد: بارهای مرده، بارهای زنده و بارهای متحرك. بار 
مرده يا ثابت به وزن اجزا و عناصر خود ساختمان مربوط می شود. بارهای زنده، نيروهای غيرثابت و متغيری 
نظير وزن افراد، وسايل، اتومبيل، برف و ساير نزوالت آسمانی روی بام و موارد مشابه اينها هستند كه هميشگی 
نيستند و امكان جابه جا شدن و تغيير را دارند. سرانجام بارهای جانبی و موقتی هستند، كه به نيروهای افقی 

حاصل از وزش بادهای شديد و زمين لرزه و امثال اينها گفته می شود.

شکل 97ـ2ـ سازه ای مرکب از تیر و ستون و بادبندشکل 96ـ2ـ عناصر اصلی سازندة سازة بنا

تیرچه تیر اصلی

ستون
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شکل 98ـ2 و شکل 99ـ2ـ آشکار بودن عناصر سازه ای در سقف و نقش مهم آنها در شکل دادن به حال و هوای فضای داخلی 

سازة خانه های مسكونی معموالً به دو صورت كلی اجرا می گردد ۱ـ ديوارهای باربر۲ـ ستون های باربر. اين دو 
نوع سازه می تواند با مصالح گوناگون بتن، آجر، فلز و غيره ساخته شده باشند. در سيستم ديوار باربر، ديوارهای 
باربر موازی هم، نظم حاكم بر پالن بنا را شكل می دهند. ضخامت اين ديوارها معموالً به جهت وظيفة باربری 
و انتقال نيروها، ضخيم تر از ديوارهای عادی است و ميزان گشودگی )در و پنجره و ساير روزش ها و بازشوها( 
انتقال  بار و  از ستون های منظم كه وظيفة تحمل  باربر، تكراری  در آن كمتر است. در سيستم ستون های 
آن به پايين را برعهده دارند، همچون ميخ های كوبيده شده در پالن، نظمی را در آن به وجود می آورند. در 
هنگام بازسازی نمی توان ديوارها و ستون های باربر را حذف و يا ضخامت آنها را تغيير داد و آنها را اصطالحاً 

شکل 99ـ 2ـ سازة آشکار در اتاق خوابشکل 98ـ2ـ سازة آشکار در نشیمن

شکل 101ـ2ـ محدودیت های حاصل از حضور دیوارهای باربر 
در بنا

شکل 100ـ2ـ رهایی دیوارهای غیر باربر از شبکه تیر و ستون

شبکۀ ساختاری

متخصصين  مشورت  با  )مگر  باز(  نمود  )فضای  اپن 
به  جواب گو  و  جانشين  راهكارهای  يافتن  و  سازه 
باز  اصطالحاً  و  زياد  گشودگی های  ايجاد  مسئله(. 
نمودن پالن در سيستم های ديوارهای باربر هم دارای 
آنها  از  و  رعايت شده  بايد  كه  است  محدوديت هايی 

فراتر نرود.
نمايان  و  باربر  فلزی  ستون های  تراشيدن  صورت  در 
رنگ  اليه های  آنها  روی  بر  است  الزم  آنها،  ساختن 
محافظ ضد زنگ و روكش های مقاوم در برابر حريق 
را پيش بينی كرد. بادبندها )تيرهای ضربدری و مشابه 
اينها( نيز از جمله عناصری هستند كه در سيستم های 
ستون های باربر فلزی، كاربرد زيادی دارند و ساختمان 
را در مقابل نيروهای افقی باد و زلزله مقاوم می سازند. 

دیوارهای غیرباربر
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جا دارد كه به محل آنها در ساختمان احترام گذاشته 
و به منظور ايجاد پنجره های بزرگ و ساير گشودگی ها 
در  را حذف كرد. مشابه همين محدوديت  آنها  نبايد 
بتنی به صورت ديوارهای برشی وجود دارد  سازه های 

كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
درز انبساط و درز انقطاع نيز از ديگر موارد سازه ای  
احترام  ساختمان  در  آنها  به حضور  بايد  كه  هستند 
گذاشته شود و نبايد در آنها دخل و تصرفی انجام داد. 
نوعی  درزها  اين  برمی آيد،  آنها  نام  از  كه  همان طور 
كف  )سقف،  معماری  عناصر  مابين  درز  يا  و  شكاف 
پوشانده  با مصالحی ديگر  نبايد  ديوار( هستند كه  و 
حركات  دفع  و  جذب  برای  درزها  اين  شوند.  پر  و 
ناخواستة ساختمان طراحی می شوند تا از جابه جايی، 
و  خوردگی  ترك  شدن،  معوج  و  كج  شكنندگی، 
برخی آسيب های احتمالی ديگر جلوگيری كنند. درز 
انبساط در ساختمان هايی كه حجم كلی آنها متشكل 
و  مختلف  ارتفاع های  با  متنوع حجمی  جزء  چند  از 
زيرا  می رود؛  كار  به  نيز  است،  گوناگون  دهانه های 
قسمت های گوناگون دارای وزن های مختلف هستند 
نيست.  همگن  و  يكسان  آنها  همة  نشست  ميزان  و 
عدم  صورت  در  تا  می كنند  جدا  هم  از  را  آنها  لذا 
پيش  ساختمان  در  تركی  يا  و  شكاف  يك پارچگی، 
نيز  هم  مجاور  خانة  دو  بين  در  مشكل  اين  نيايد. 
می تواند رخ دهد. مسائلی نظير تفاوت احجام دو خانة 
نيروهای  برابر  در  آنها  ناهمسان  رفتار  و  هم  مجاور 
زلزله، انبساط ناهمگون آنها، نشست نابرابر زمين های 
زير دو ساختمان و مسائلی مشابه اينها باعث بروز اين 

امر می گردد. 
برخی از تصميم های در رابطه با عناصر سازه ای كه در 
طراحی داخلی فضاها نقش بسياری دارند عبارت اند 
از: ۱ـ حذف ديوارهای غيرباربر و ايجاد گشودگی در 
پالن و باز ساختن آن ۲ـ رنگ كردن عناصر سازه ای 
مزاحم  ستون های  تلفيق  ۳ـ  آنها  ساختن  آشكار  و 
و  چوبی  قفسه های  و  تزييناتی  عناصر  با  فضاها  بين 
كاذب  سقف های  برداشتن  ۴ـ  ديگر  كاربردی  موارد 

»  وید« فضایی باز در بین دو طبقه است. )شکل 103ـ2( در بازسازی 
می توان با حفظ تیرهای باربر سقف به برداشت پوشش های میانی 

اقدام و در خانه ویدی ایجاد کرد. )شکل 102ـ2(

شکل 102ـ2ـ ایجاد حفره درون سقف )وید ـ void(در فضا  
با حفظ تیرهای باربر سقف 

شکل 103ـ2ـ فضایی با داشتن ویدی در باالی سر آن

برای بلندتر كردن ارتفاع داخلی فضاها و يا برعكس 
ارتفاع  از  كاستن  منظور  به  كاذب  سقف های  ايجاد 
در  سبك  تقسيم كنندة  ديوارهای  ايجاد  5  ـ  فضاها 
ميان فضاها و موارد مشابه، با اين شرط كه در ميزان 
فراهم  توجهی  قابل  تغييرات  ساختمان  بر  وارده  بار 
نساخته و در نظام باربری و ايستايی آن خللی وارد نسازد 

و حداقل های استاندارد معماری را هم از طرح نگيرد.
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4ـ خلق کیفیات شایسته و مطلوب
هدف نهايی طراحی داخلی را شايد بتوان »  خلق فضايی با كيفيت« دانست. در اين صورت تمامی مراحل انجام 
شده تاكنون، در خدمت به ثمر رساندن اين هدف قرار می گيرند. كيفيت فضا را با عناوين ديگری نظير حال 
و هوای حاكم بر فضا، روحية فضا، باطن فضا و معنای فضا نيز ياد می كنند. كيفيت فضا يا همان باطن فضا، 
امری غيرمادی است، ولی در پس ويژگی های مادی و فيزيكی آن فضا بروز پيدا می كند. چگونگی وضعيت 
ظاهری يك فضاست كه كيفيتی به خصوص برای آن فراهم می كند و يا به عبارتی ديگر باطنی خاص را برای 
آن رقم می زند. همان طور كه باطن هر فردی را هم معموالً از چگونگی ظاهر او و حركات و افعالش می توان 
حدس زد. به اين ترتيب، طراح داخلی ضمن تفكر پويا برای يافتن فرمی مناسب جهت بروز رفتاری خاص، 
به باطنی كه از پس كيفيات فرم مورد نظر به دست آمده و تناسب آن با حال و هوای الزم به منظور انجام 
گرفتن هر چه بهتر رفتار نيز توجه می كند؛ تا به اين وسيله نه تنها وجوه جسمانی فرد، بلكه روح و روان وی 
را نيز سيراب كند. مثاًل فرض كنيد كه طراح درصدد طراحی فضايی برای خلوت و عبادت و نمازگزاردن است؛ 
ممكن است برای اين نيت، فضايی به اندازة ۲×۲ متر مناسب و اندازه باشد، ولی اين فضا از باطنی شايسته و 
مناسب برای اين رفتار برخوردار نيست و در واقع فرد در آنجا احساس خلوت و كنده شدن از دنيای مادی و 
حضور در يك مكان ساكت و آرام و روحانی و دور از رفت و آمد را ندارد. همچنين ممكن است ورودی يك 
ابعاد مناسب برخوردار و دارای كمد، جالباسی، جاكفشی، جاچتری و آينه، غيره باشد و  با  از فضايی  خانه 
كاماًل مجهز و شيك به نظر برسد، ولی با باز شدن درب ورودی، تمامی فضاهای خصوصی خانه ديده شود. لذا 
ساكنين آن محرميت الزم را برای درون خانة خود نداشته باشند و احساس آرامش نكنند. پس آن نمازخانه 
و اين ورودی ضمن آنكه از جهت ابعاد و اندازه و مبلمان فضا كاماًل مناسب و مجهز هستند، ولی از كيفيات 

شايسته و مطلوب فضايی برخوردار نمی باشند.

هنرجويان به گروه های دو يا سه نفره تقسيم شوند و هر گروه يكی از اهداف مهم معماری يعنی كارايی، 
نمونه های  ارائة  به همراه  برای آن  و  نموده  انتخاب  را در فضاهای داخلی مسكونی  تأسيسات  و  پايداری 
ارائه نمايند.  بحث و گفت و گوی جمعی  نامناسب، گزارشی را تهيه و آن را به كالس  گوناگون خوب و 

پيرامون مسائل مطرح شده توصيه می گردد..

تمرین 
گروهی
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فضاهای  داخلی  طراحی  به  نگاهی  چنين  داشتن  با 
مسكونی، هدف از يك طرح فقط يافتن قالب مناسب 
آن  استفاده كنندگان  مختلف  كاركردهای  بروز  برای 
قالب طرح شده فقط  اين مرحله،  تا  نيست. چرا كه 
حال  است؛  كرده  توجه  انسان ها  جسمانی  ابعاد  به 
بسيار  روانی  و  روح  خود،  جسم  ورای  در  آنها  آنكه 
ساختن  فراهم  به  بايد  طراح  كه  دارند  نيز  پيچيده 
داشته  توجه  هم  اخير  وجه  اين  شكوفايی  شرايط 
باشد. بنابراين او بايد عناصر معماری سازندة فضاها را 
آن گونه گزينش و تركيب نمايد كه در نهايت كيفيتی 
و  با شرايط روحی  و مساعد  حادث شود كه سازگار 
روانی استفاده كنندگان هم باشد و آن را ارتقا بخشد.

در جهت نيل به هدف فوق، يعنی خلق باطنی شايسته 
و مناسب برای هر فضا، عالوه بر تمامی مسائلی كه 
تاكنون ذكر شد، سه ويژگی مهم رنگ، بافت و جنس 
با  می تواند  او  می آيند.  به كمك طراح  نور  و  مصالح 
اين سه عامل، ظاهر يك فضا را چنان حالت  كمك 
را  آن  كاركرد  با  هماهنگ  و  معقول  باطنی  كه  دهد 
برايش شكل دهد و به اين ترتيب تمامی وجوه جسم، 
روح و روان انسان را پاسخ گو باشد. در ادامه به منظور 
روشن شدن بيشتر نقش سه عامل اخير يعنی رنگ، 
آنها  پيرامون  نور توضيحاتی  بافت و جنس مصالح و 

ارائه می شود. 

شکل 104ـ2ـ تا شکل 106ـ2ـ فضاهای گوناگون با سبک های 
متفاوت

شکل 10۵ـ2ـ فضایی با حال و هوای روستاییشکل 104ـ2ـ فضایی با حال و هوای مصالح بومی

شکل 106ـ2ـ فضایی با حال و هوای مدرن
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مصالح
مصالح ساختمانی غالباً برای سه منظور باربری، پركنندگی، و پوشش نهايی يا نازك كاری به كار می روند. البته 
يك مادة واحد هم زمان می تواند هر سه نقش را برعهده داشته باشد. در اين حالت اصطالحاً می گويند كه ماده 
به صورت نمايان۱ كار شده است. در طراحی داخلی نقش روكش يا پوشش نهايی مصالح در عناصر سقف، كف 
و ديوار از اهميت بسيار برخوردار بوده و در ايجاد حس فضا و حال و هوای حاكم بر آن تأثير عميقی دارد. در 

اين زمينه دو ويژگی بافت مصالح و رنگ آنها در ساخت كيفيت فضايی اثرات قابل توجهی دارند.
عالوه بر دو ويژگی بافت و رنگ مصالح، خوب است كه به بومی بودن يا نبودن مصالح و مواد هم دقت نمود. 
در مناطق مختلف كشور ما با توجه به طبيعت و اقليم های متفاوت، مصالح گوناگونی در دسترس و اختيار 
است. مثالً  در مناطق شمالی چوب، كنف و ساقه های برنج )شالی(، در نواحی كويری خاك، خشت و گل و در 
قسمت های كوهستانی انواع سنگ ها برای استفاده موجود است. به كارگيری اين مصالح بومی، در هماهنگی بنا 
با محيط، و سازگاری با آب و هوا و اقليم پيرامونشان نقش بسياری دارد. ضمناً ممكن است هزينه های حمل 
و نقل مصالح نيز كاهش يافته و قيمت نهايی تا حدودی پايين بيايد. اين  موارد و نكاتی مشابه آنها، مسائلی 
هستند كه می تواند مورد تفكر و بررسی طراح داخلی قرار گيرند و او را در انتخاب مصالح برای فضاهای داخلی 

ياری نمايند.
مسائلی نظير ميزان مقاومت مصالح )مثاًل برای به كارگيری در قرنيز پايين ديوارها(، خصوصيات عايق صوتی 
ديوارهای پشت  ديوارهای مجاور همسايگان،  در  به كارگيری  برای  )مثاًل  بودن مصالح  و رطوبتی  و حرارتی 
شومينه، ديوارهای سرويس های بهداشتی(، قابليت شست وشو و تميز نمودن مصالح )مثاًل برای ديوارها و كف 
آشپزخانه(، ميزان درخشش و صيقلی بودن مصالح )برای كف و يا ديوارهای فضا(، نرم بودن و يا زبر بودن بافت 
مصالح )برای پوشش كف و يا ديوارها تا ارتفاعی كه قابل لمس هستند(، ريزدانه و يا درشت دانه بودن فرم 
ظاهری مصالح )برای ايجاد تنوع در تركيب های بصری عناصر داخلی فضاها(، بهداشتی و غيرآالينده بودن مواد 
)نظير برخی از رنگ های روغنی و سنگ های گرانيت و صفحات ايرانيت كه برای سالمتی مناسب نيستند(، 
قابليت اصطكاك و نحوة حركت بر روی آنها )برای انتخاب كفپوش هايی كه حركت بر روی آنها راحت نبوده و 
امكان ليز خوردن دارند( و امثال اينها می تواند در لحظة انتخاب مصالح فضاهای داخلی مسكونی، مورد توجه 

و دقت طراح قرار گيرند.
به سه شيوة گوناگون اجرا می گردد: به صورت مصالحی يك  به كارگيری مصالح در فضاهای داخلی معموالً 

دست، مصالحی متنوع و مصالحی متضاد. 
در شيوة اول، مصالحی يك دست، عناصر اصلی سازندة يك فضای داخلی را تشكيل می دهند مثاًل همة اتاق 
با چوب روكش می شود. در اين شيوه برای رفع يك نواختی خسته كننده و ايجاد تنوع می توان به تغييراتی در 
نوع اجرا و بافت مادة مصرفی انديشيد. مثاًل می توان رگه های چوب را در جهات مختلف اجرا كرد و يا چوب ها 
را در قطعات متفاوت برش داد و در كنار هم چيد و يا طرح و نقشی خاص را از چيدمان كنار هم آنها دنبال 

كرد.

۱-. expose



104

در شيوة دوم، مصالح متنوعی در كنار هم قرار می گيرند و فضای داخلی را شكل می دهند. مثاًل بخشی از ديوار 
اطراف شومينه با سنگ يا آجر و بقية ديوارها با روكش گچ و رنگ اجرا می شود. به اين ترتيب فضا متنوع و 

غيريك نواخت به نظر می رسد.

در شيوة سوم، مصالح متضاد در يك فضا گرد هم می آيند. مثاًل كف سالن با سنگ های سياه و سقف آن با 
روكش گچ و به رنگ سفيد ساخته می شود. مصالح متضاد معموالً سبب ايجاد توجه بيشتر و تمركز ديد افراد 
به آن بخش خاص از بنا می شود و آن قسمت را به خوبی در بين قسمت های هم جوارش متمايز و متفاوت 

نمودار می كند.

شکل 107ـ2ـ به کارگیری آجر به تنهایی در داخل فضا موجب 
یک دستی آن شده است.

شکل 108ـ2ـ به کارگیری بتن با نقش های متفاوت در داخل 
فضا از یک نواختی آن کاسته است.

شکل 109ـ2ـ به کارگیری سنگ های 
و  شومینه  باالی  قسمت  در  متفاوت 

سایر بخش های دیوار

شکل 110ـ2ـ به کارگیری دیوار گچی و 
تمایز آن با بخش آجری باالی شومینه

شکل 111ـ2ـ به کارگیری دیوار گچی 
رنگی و پوشش بخشی از آن با چوب

شکل 113ـ2ـ فضایی با رنگ های متنوع شکل 112ـ2ـ فضایی با رنگ های متضاد
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بافت مصالح
هرماده ای، سطح و رويه ای خاص و منحصر به  فرد دارد، كه به آن بافت می گويند. بافت يك ماده به ساختار 
آن مربوط بوده و كيفيت ظاهر آن را می سازد. برای مثال سه دِر چوبی، فلزی و شيشه ای كاماًل با هم فرق 
بافت های گوناگون بوده و كيفيت  بنا هم دارای  از يكديگر قابل تمايز هستند. مصالح مختلف يك  دارند و 
ظاهری متفاوتی دارند. بافت مصالح می تواند بيان گر نرمی و سختی نسبی يك سطح، صافی و ناهمواری، زبری 
و لطيف بودن، گرمی و سردی، سنگينی و سبكی و برخی كيفيات ديگر باشد. برای مثال شفافيت شيشه، 
صالبت سنگ، صميميت آجر، سختی فوالد و نرمی الستيك از جمله صفاتی هستند كه برخی از مردم برای 

اين مصالح برمی شمرند.
بافت مصالح به كار رفته در يك ساختمان به دو طريق لمسی و بصری مورد تجربه و درك انسان قرار می گيرد. 
احساس لمسی مصالح معموالً از طريق حس المسه و دست در تماس با مصالح كف و ديوار و درك بصری 

مصالح از طريق مشاهدة مصالح سقف، كف، در و ديوار و غيره به وسيلة چشم انسان حاصل می گردد.

حس بينايی و المسة انسان بسيار نزديك و مرتبط به هم عمل می كنند. لذا بافت در گفت وگوی هم زمان با 
حس المسه و باصره قرار دارد. وقتی بافتی را مشاهده می كنيم، به دليل تجارب قبلی مانند اين است كه آن 
را لمس می كنيم. به همين دليل بافت مصالح موجود در فضای معماری، تأثير ادراكی و احساس عميقی در 
انسان دارد. سطوح با بافت ريزتر، نرم تر از بافت های درشت به نظر می رسند. سطوح با بافت درشت و خشن 
نيز وقتی از فاصلة دور ديده می شود، نرم تر و ظريف تر احساس می شود. بافت های ريز و درشت در تشخيص 

اندازه و مقياس و تناسبات نيز اثر دارند.

شکل 117ـ2ـ ترکیبی از آجر مشبک و آجر و چوب

شکل 114ـ2ـ بافتی نقش دار و دارای برجستگی و غیر صاف 
و نسبتًا خشن

شکل 11۵ـ2ـ بافتی صاف و نسبتًا نرم

شکل 116ـ2ـ ترکیبی از  دیوارهای آجری و گچی رنگی با ستون سنگی
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رنگ مصالح
مصالح ساختمانی در كنار بافت خاص خود، از رنگی ويژه نيز برخوردارند. اصوالً هر موجودی در عالم، رنگ 
مخصوص به خودش را دارد. رنگ يكی از اصلی ترين ويژگی های هر شیء است. رنگ و بافت مصالح باعث 
شناخت بهتر آنها شده و بر ادراك، عواطف و احساسات انسان تأثير می گذارند. برای مثال بافت هايی با رنگ 

روشن، سبك تر از همان بافت با رنگ تيره به نظر می رسند.

شکل 118ـ2ـ جزییات بافت آجر از دور 
و نزدیک

شکل 120ـ2ـ نمای دیوار آجری از دورشکل 119ـ2ـ نمای آجری از نزدیک

شکل 118ـ2 تا شکل 120ـ2ـ جزئیات بافت مصالح است که از فواصل مختلف به شکل های گوناگونی دیده می شوند.

شکل 123ـ2ـ بافت چوب و گچ رنگ شدهشکل 122ـ2ـ بافت بتن نقش برجسته شکل 121ـ2ـ بافت آجری

دور نزدیک
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در طبيعت، دو رنگ آبی آسمان و خاكی زمين رنگ های غالب به كار رفته هستند. رنگ خاكی كه تيره تر و 
سنگين است، بر زمين می نشيند و رنگ آبی كه روشن تر و سبك تر است به باال می رود. يكی از روش های 
توزيع رنگ در فضاهای داخلی مسكونی نيز استفاده از همين الگوی طبيعی است كه ذهن بسياری از افراد 
به طور مداوم آن را ديده و با آن خو گرفته است. در اين الگوی رنگی، كف فضا را تيره ترين رنگ، رنگ ديوارها 
را روشن تر، و رنگ سقف را روشن ترين رنگ و سبك همچون آسمان در نظر می گيرند. اين انتخاب ها عالوه 

و  حال  ایجاد  در  کف  متفاوت  رنگ های  تأثیر  124ـ2ـ  شکل 
هوای فضا

شکل 12۵ـ2ـ تأثیر رنگ های متفاوت سقف در ایجاد حال و 
هوای فضا

مثال های زیر در یک فضا با ابعاد ثابت انجام پذیرفته

اثر رنگی به دست آمدهکف پوش فضارنگ فضاتصویر

ايجاد شادی نموده و تشويق به راه رفتن می كندزردسفيد۱
مناسب فروشگاه كفش

سطح را وسيع جلوه داده و آرامش می بخشدآبیسفيد۲
ايجاد سكوت و آرامش می كند

ايجاد شور و هيجان نموده، فضا را گرم جلوه می دهدقرمزسفيد۳

ايجاد بی تفاوتی و سردی می نمايدخاكستریسفيد۴

قدم ها را ثابت و عزم راسخ ايجاد می كندسبزسفيد5

ايجاد عظمت نموده ـ فضا را صميمانه جلوه می دهد.بنفشسفيد6

ايجاد قدرت نموده و مقاومت را بيشتر می نمايدقهوه ایسفيد7

ايجاد نفی می نمايد، قدم ها را سنگين می نمايد.سياهسفيد۸

فضا را سبك جلوه می دهدصورتیسفيد۹

مثال های زیر در یک فضا با ابعاد ثابت انجام پذیرفته

اثر رنگی به دست آمدهرنگ سقفرنگ فضاتصویر

سقف را بلند و روح را جلوه داده، موجب شادمانی می گردد.آبیسفيد۱

احساس سبكی به دست می دهد.زردسفيد۲

فضا را گرم نموده، سقف كوتاه تر جلوگر می شودقرمزسفيد۳

فضا را خفه و سقف خيلی كوتاه تر به نظر می رسدسياهسفيد۴

باعث روشنی دل شده، غم و اندود از بين می رودسبزسفيد5

سقف را كوتاه تر جلوه داده، ايجاد قدرت می نمايدقهوه ایسفيد6

سقف را كوتاه نموده، فضا را صميمی می نمايدبنفشسفيد7

فضا را آرام و قابل سكونت جلوه می دهدصورتیسفيد۸
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بر انطباق بيشتر با الگوهای ذهنی افراد، با كاركردهای كف، سقف و ديوار نيز مطابقت دارد. كف، كه بيشترين 
لمس و استفاده را دارد، چرك تاب تر و سقف كه كمترين لمس و تماس را دارد روشن ترين رنگ را به خود 
می گيرند. البته اين الگو برای همة فضاها و همة سليقه ها مورد قبول و الزم االجرا نبوده و طراح فضاهای 

داخلی می  تواند تصميمات ديگری را در اين زمينه پی گيری كند.
در راستای تصميم گيری برای رنگ عناصر اصلی سازندة يك فضا، وسعت آن فضا، كاركرد فضا، ميزان نور، 
ويژگی های كيفی غالب در فضا و مبلمان آن می توانند مورد توجه قرار گيرند. در هر صورت خوب است كه 
انتخاب رنگ ها به گونه ای باشد كه در ضمن داشتن تناسب رنگ ها با موارد فوق الذكر، گونه ای تنوع خوشايند، 

تعادل و هماهنگی نيز در كل فضا پديدار شود.

رنگ های روشن معموالً فضا را وسيع  تر نشان می دهند و رنگ های تيره سطوح را نزديك تر و فضا را كوچك تر 
می نمايند. از اين ويژگی ها می توان در راستای تعديل و بهبود تناسبات داخلی يك فضا استفاده كرد و بهره 
جست. رنگ های گرم مانند قرمز، زرد و نارنجی، تحرك و پويايی در فضا ايجاد می كنند در حالی كه رنگ های 
انتخاب  با  ترتيب  اين  به  ايجاد می نمايند.  را در فضا  آرامش بخش و ساكن  آبی، حالتی  و  مانند سبز  سرد 
ادراكی و احساسی  تأثيرات  يا رنگ های سرد و گرم، می توان در راستای كنترل  تيره و  رنگ های روشن و 
جاری در فضاهای داخلی خانه اقدام نمود و به اين طريق كيفيت باطنی مناسب و شايسته ای را برای تك تك 

فضاهای آن ايجاد كرد.

به آرامش الزم  شکل 126ـ2ـ رنگ های روشن و مالیم 
برای اتاق خواب کمک می کند.

شکل 127ـ2ـ فضایی با 
رنگ های متنوع

شکل 128ـ2ـ فضایی با ترکیبی 
از رنگ های تیره و روشن

کشیدگی  تنظیم  در  روبه رو  دیوار  تیرة  رنگ  129ـ2ـ  شکل 
و تناسب اتاق نقش بازی می کند )دیوار تیره جلوتر احساس 

می شود(.

شکل 130ـ2ـ رنگ های گرم در فضاهای جمعی و هماهنگی 
مبلمان با آن
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نورپردازی
نور عنصری است كه اشيا با آن ديده می شوند. بدون نور هيچ فرم، رنگ يا بافتی مشاهده نمی شود. فرم های 
ساختمانی و تمامی فضاهای داخلی با نور روشن گرديده و قابل زندگی می گردند. در فضاهای روشن شده با 
نور است كه برای استفاده كنندگان حركت و فعاليت فراهم شده و آنان می توانند با راحتی، دقت و لذت به 
كارها و امور روزمرة خود بپردازند. عالوه بر كاركرد عملی، نور از جهت مفاهيم كيفی و سمبليك هم از جايگاه 
ويژه ای در ميان عناصر تشكيل دهندة فضا برخوردار است. نور و روشنی در مقابل جهل و ظلمت قرار دارد و 
از ارزش های مقدس و معنوی برخوردار است. بنابراين شايد بتوان گفت كه نور مهم ترين جزء غيرمادی در 

فضاهای داخلی مسكونی است.
در طراحی داخلی فضاهای مسكونی الزم است كه برای روشن نمودن فضاها، از طريق پنجره ها و نورگيرهای 
سقفی و ديواری و تمهيداتی ديگر، حتی االمكان از نور طبيعی روز استفاده گردد و از نور مصنوعی به عنوان 
مكمل و در ساعات محدود، بهره برداری شود. البته بايد توجه داشت كه می توان با استفاده از شيشه های 
مناسب برای پنجره ها و استفاده از سايبان های داخلی و بيرونی پنجره، فضای داخلی را از تابش بيش از حد 

نور خورشيد محافظت كرد.
نورپردازی مصنوعی معموالً به سه شيوة عمومی، موضعی و متمركز يا نقطه ای صورت می گيرد. در نورپردازی 
عمومی، نور به صورت متوازن در كل فضا پخش می شود و از ايجاد گوشه های تاريك يا قسمت هايی كه نور 
ذخيره كننده دارند، جلوگيری می شود. اين نورپردازی برای كاربری معانی مختلفی نظير گفت وگو در محدودة 
نشيمن و تماشای تلويزيون مناسب است. نورپردازی موضعی، نور را در بخش خاصی از فضا می تاباند. مثالً  اين 
نور می تواند بر حوزة غذاخوری تأكيد كند. از آنجا كه برای برخی فعاليت ها مانند مطالعه، صرف غذا، و انجام 
كارهای ظريف، نورپردازی های عمومی جواب گو نيست، از نورپردازی موضعی استفاده می شود. اين نور معموالً 
قابل تنظيم بوده و با بهره گيری از آن می توان باعث تقسيم فضا شد. اين نورپردازی برای كاربری هايی چون 
مطالعه در بستر و يا در صندلی راحتی، استحمام و موارد مشابه اينها، مناسب است. در نورپردازی متمركز يا 
نقطه ای، بر نقطه خاصی در فضا تأكيد می گردد. به عنوان مثال برای نمايش آثار هنری و تابلوهای روی ديوار 

می توان از اين نوع نورپردازی استفاده كرد.

  
  

1  اگر بخواهيد اتاقی را در خانه ای در ساحل دريا، در يك كوهستان، و يا در يك جنگل سرسبز طراحی 
كنيد چه مواردی را در آن در نظر می گيريد؟

بحث  کنید

شکل 133ـ2ـ نور خطیشکل 132ـ2ـ نور سطحیشکل 131ـ2ـ نور نقطه ای



110

شکل 13۵ـ2ـ نور حجمیشکل 134ـ2ـ نور حجمی

شکل 131ـ2 تا شکل 13۵ـ2ـ حالت های مختلف نور پردازی

منابع  كمك  به  می باشد.  و حجمی  صفحه ای  نقطه ای، خطی،  صورت  چهار  به  معموالً  مصنوعی  نور  منبع 
گوناگون نور و شيوه های مختلف نورپردازی يك فضا می توان كيفيت های فضايی خاصی را ايجاد كرد و حتی 
آن را وسيع تر و يا كوچك تر نمايش داد. برای مثال اگر نورپردازی بر روی ديوارها و كنج های يك فضا انجام 
شود، اطراف فضا روشن تر از مركز فضا شده و بزرگ تر جلوه می كند. اما اگر تنها به يك منبع نور برای روشن 
كردن منطقه ای كوچك از يك فضا اكتفا كنيم، دامنة ديد افراد محدود شده و فضا كوچك تر به نظر می رسد.

شکل 136ـ2ـ برخی حالت های مختلف استفاده از منبع نور نقطه ای و خطی و صفحه ای

نظر  در  آن  پردازی  نور  در  را  مواردی  كنيد چه  نابينا طراحی  فرد  يك  برای  را  اتاقی  بخواهيد  اگر    1
می گيريد؟

بحث  کنید

1 آيا تا كنون از فضای داخلی يك مكان حس خوب يا بدی به شما دست داده است؟ به نظر شما چه 
مواردی در اين امر دخالت داشته است؟

2  اگر قرار باشد اتاق خود را بازسازی نماييد، چه تغييراتی را در آن اعمال می كنيد؟چرا؟

فکر کنید

منبع نقطه ای ـ مستقیم

منبع خطی ـ مستقیم/ منبع خطی ـ غیرمستقیممنبع نقطه ای ـ غیرمستقیم
غیرمستقیم

منبع صفحه ای ـ مستقیم

منبع خطی ـ مستقیممنبع خطی ـ مستقیممنبع نقطه ای ـ مستقیم
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 شایستگی ارائۀ طرح های اولیۀ فضاهای داخلی مسکونی

شرح کار:  
انتخاب عناصر مناسب در فضاهای داخلی مسكونی، تنظيم و تركيب عناصر انتخابی، تعيين مبلمان و تأسيسات فضاها، تعيين مصالح 

در فضاها، تعيين نوع نورپردازی در فضاهای داخلی، طراحی فضايی با كيفيت مناسب

استاندارد عملکرد: ارائه طرح اولية داخلی فضاهای مسكونی طبق مباحث ۳، ۴، ۱۴، ۱5، ۱6 و ۱۹ مقررات ملی ساختمان، نشريه 
55 سازمان برنامه و بودجه، استانداردهای ابعاد بدن انسان و مبلمان، سفارش كارفرما

شاخص :
 دروندادی: طراحی براساس برنامه اوليه طرح و گزارش مقدماتی طرح، توجه به اقليم و عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی، 

پايبندی به استانداردهای فضا، ابعاد انسانی و مبلمان
 فرايندی: تعيين عناصر مناسب در فضاهای داخلی، تركيب عناصر با يكديگر، تعيين مبلمان و استاندارد فضا و تأسيسات فضاها، 

تعيين مصالح در فضاها، تعيين نورپردازی و طراحی فضايی با كيفيت مناسب 
 محصول: تهيه دو يا چند طرح اولية فضاهای داخلی مسكونی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان : كالس درس، كارگاه ترسيم

زمان: ۸ ساعت      
ابزار و تجهیزات: ميز، صندلی، كاغذ، لوازم ترسيم

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

۲تهية مبانی طراحی فضاهای داخلی مسكونی۱

اولويت بندی معيارهای طراحی فضاهای داخلی مسكونی و ۲
۲به كارگيری مناسب ترين معيارها

۲ارائة طرح های اولية داخلی مسكونی۳

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

۲

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ۲ می باشد.
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آیا تاکنون پی برده اید که: 
1 چگونه مي توان به طراحي داخلي فضا دست يافت؟

2 فرايند طراحي داخلي فضاهاي مسكوني را چگونه بايد دنبال كرد؟
3 چه لزومي براي ارائة چند طرح مختلف در ابتداي كار طراحي وجود دارد؟

4 چرا از ميان ايده هاي مختلف طراحي، تنها يك ايده را بايد برگزيد و به پيش برد؟
۵  براي ارزيابي طرح هاي مختلف، چه مالك هايي را مي توان در نظرگرفت؟

استاندارد عملکرد
پس از فراگيری اين واحد يادگيری هنرجو قادر خواهد بود كه:

1  مراحل مختلف فرايند طراحي داخلي فضاهاي مسكوني را درك كرده و دنبال نمايد.
2  براي طراحي داخلي فضاهاي مسكوني، ايده هاي مختلفي را ارائه نمايد.

3  طرح هاي مختلف اولية خود را ارزيابي نموده و از ميان آنها يكي را برگزيند.
4  يك طرح اوليه را به طرحي پرداخت شده و با جزئيات فكر شده، تبديل كند.

۵  مدارك معمارانة الزم براي ارائة طراحي داخلي فضاهاي مسكوني نظير پالن مبلمان، مقطع، تصاوير سه 
بعدی فضاها به همراه مبلمان و رنگ و بافت مصالح را ارائه نمايد.

مقدمه 
اطالع از فرايند طراحي، سبب مي شود تا طراح، به راه و هدف پيِش روِي خود آگاهي داشته باشد و عالمانه 
و با امكان خطاي كمتر از ابتدا تا انتهاي كار را دنبال نمايد. در اين صورت طراح فضاهاي داخلي كمتر دچار 
پشيماني و دوباره كاري شده و احتمال كسب نتيجه اي بهتر و منطقي تر افزايش مي يابد. براي اين منظور در 
واحد پيش رو، براي طراحي داخلي فضاهاي مسكوني فرايندي ارائه مي گردد كه ساختار آن دارای سه مرحله 

است كه در ادامه به شرح آنها پرداخته خواهد شد.

طراحی
با انجام دو مرحلة شناخت و برنامه ريزی، تمامی جوانب و عوامل دخيل در طراحی داخلی فضاهای مسكونی 
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در مورد آنها تصميم گيری شده است. به اين ترتيب خواسته های طرح 
كاماًل روشن گرديده و حال می توان به فرايند طراحی مبادرت ورزيد. برای نيل به اين هدف سه مرحله را 

بايد دنبال نمود:
1  ارائة طرح های اوليه؛ 

2  ارزيابی طرح های اوليه و گزينش طرح برتر؛
3  پرداخت طرح برگزيده و ارائة جزئيات.
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1ـ ارائه طرح های اولیه
برنامة فيزيكی تهيه شده از خواسته های كارفرما و نتايجی كه از مطالعات سازه و تأسيسات و مصالح و ديگر 
عوامل مؤثر در طراحی به دست آمده است، مواردی هستند كه طرح بايد جواب گوی آنها باشد. به اين ترتيب 
بايد همة اجزا را جمع كرده و مجموعه ای واحد و جامع و كارامد ارائه نمود. در ارائة طرح های اوليه، كل طرح 
را بايد مدنظر قرار داد، لذا آنچه در اين مرحله از كار اهميت دارد، ارائة كليت ايده های طراحی است. البته 
اگر در كنار ايدة كلی برای جزئی خاص هم طرحی در ذهن پديدار شد، خوب است آن  را نيز در كنار ايدة 

اصلی نشان داد.
برای نمايش ايده های مختلف بهتر است از روش هايی استفاده شود كه وقت زيادی نمی گيرند و به سرعت 
كل مطلب را نشان می دهند. ترسيم های سردستی و يا اسكيسی۱ و مدل های سه بعدی يا همان ماكت های 
اتودی، انتخاب های مناسبی برای اين منظورند. هيچ گاه به اولين ايده  ای كه به ذهنتان خطور كرد و اولين 
طرحی كه داديد، دل نبنديد و به آن بسنده نكنيد. بلكه سعی كنيد به ايده های ديگر هم فكر كرده و آنها 
را هم ارائه دهيد. در ارائة طرح های اوليه، حدود كلی عرصه ها و جانمايی فضاها با تناسبات تقريبی، راه های 

عبوری و گوشه هايی از جزئيات فضاها معين می گردد.
برای انجام مثالی در اين زمينه، به طراحی بازسازی خانه ای كه برنامة فيزيكی آن در فصل اول ارائه شد، 
پرداخته می شود. در برنامة فيزيكی ياد شده، خواسته های فضايی افراد خانواده و كيفيت های مطلوب آنان 
ذكر شده است. پس نيازهای افراد خانواده و اهداف طراحی برای طراح مشخص است. مشخصات قالب طراحی 
يعنی خانة موجود آنها هم در شكل ۱۳7ـ۲ و شكل ۱۳۸ـ۲ آمده است. برای اين موضوع طراح سه گزينه را 

ارائه كرده است.

۱- sketchy

شکل 138ـ2ـ محل ستون های باربرخانه مورد نظر برای بازسازی شکل 137ـ2ـ پالن وضع اولیه خانه ای که بازسازی شده است. 

نوع سازه و محل ستون های باربر از جمله مواردی است که در 
طراحی بازسازی این خانه محدودیت ایجاد نموده و طراح باید 

به محل آنها دقت کافی نماید.
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از جمله خواسته های مهم افراد خانواده كه در ارائة طرح های اولية بازسازی مورد توجه طراح قرار گرفته است 
عبارت اند از: ايجاد يك اتاق خواب ديگر به همراه سرويسی مستقل برای آن، ايجاد غذاخوری خانوادگی در 
نزديكی آشپزخانه، ايجاد پاركينگی سرپوشيده، ايجاد تراسی رو به حياط اصلی برای نشيمن خانه، ايجاد محلی 
برای رخت شوی خانه و وسعت بخشيدن به آشپزخانه و سرانجام باز نمودن پالن خانه. در پاسخ گويی به اين 

موارد، سه گزينة اولية زير ارائه شده است:

  

شکل 140ـ2ـ پالن فضاها در طرح شماره 1شکل 139ـ2ـ عرصه بندی ایدة اولیه در طرح شماره 1
شکل 139ـ2 و شکل 140ـ2ـ طرح شماره 1 ارائه شده برای بازسازی خانه

قرار  خانه  ابتدای  در  خانوادگی  عرصۀ  عرصه بندی،  این  در 
خانواده  عمومی  عرصۀ  به  می توان  آن  از  عبور  با  و  گرفته 
و  خانوادگی  عرصۀ  دو  رابطۀ  طرح  این  در  رسید.  )پذیرایی( 

پذیرایی زیاد است.

شکل 142ـ2ـ پالن فضاها در طرح شماره 2شکل 141ـ2ـ عرصه بندی ایدة اولیه در طرح شماره 2 

شکل 141ـ2 و شکل 142ـ2ـ طرح شماره 2 ارائه شده برای بازسازی خانه 

عرصۀ  یعنی  خانه  عمومی  عرصۀ  ابتدا  عرصه بندی  این  در 
پذیرایی قرار دارد و پس از آن می توان به عرصه نیمه خصوصی 
و خصوصی، یعنی عرصۀ خانوادگی و خواب ها رسید. در این 

طرح رابطۀ دو عرصۀ خانوادگی و خواب قوی است. 
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2ـ ارزیابی طرح های اولیه و گزینش طرح برتر
ارزيابی طرح های اوليه و انتخاب بهترين گزينه در بين آنها، اهميت زيادی دارد. اين كار سبب می شود تا در 
مراحل بعدی پشيمان نشده و به بررسی مجدد و انتخاب دوباره نياز پيدا نكنيد. ضمناً در اين حالت، گزينة 

انتخابی خود را با قدرت و اطمينان بيشتری پيش می بريد و به مرور آن را پخته تر وكامل تر می كنيد.
برای گزينش طرح برتر، الزم است همة طرح های اوليه مورد ارزيابی دقيق و نقدی همه جانبه قرار گيرند. در 
اين رابطه مالك هايی نظير پاسخ گويی هرچه بيشتر و بهتر به خواسته های برنامة فيزيكی، سازگاری با شرايط 
اقليمی و محيطی، عرصه بندی مناسب و رعايت محرميت ها، هماهنگی با سازه و تأسيسات، تناسب فضاها و 
نوع رابطة آنها با هم، قابليت مبلمان و... می توانند مدنظر قرار گيرند. وضع اقتصادی و مالی كارفرما نيز يكی 
از مالك هايی است كه در ارزيابی نقش مهمی داشته و بايد در گزينش طرح برتر، مدنظر گرفته شود. زيرا 
تأمين كند، جزئياتی كه در طرح پيش بينی شده،  را  برای اجرای طرح  نتواند بودجة الزم  چنانچه كارفرما 

قابليت اجرا و پياده شدن را نخواهند داشت و يا مجبور به انجام برخی تغييرات خواهيد شد.
برای انجام مثالی در اين زمينه، به ارزيابی سه گزينة ارائه شده در مرحلة قبل پرداخته می شود.

در این گزینه، عرصۀ نیمه خصوصی خانوادگی در بین دو عرصۀ 
عمومی و خصوصی قرار گرفته و آنها را از هم جدا کرده است. 
دو  هر  با  تا  شده  سبب  خانوادگی  عرصه  جانمایی  نحوة  این 

)عرصه پذیرایی و خصوصی( رابطه خوبی داشته باشد. 

شکل 144ـ2ـ پالن فضاها در طرح شماره 3شکل 143ـ2ـ عرصه بندی ایدة اولیه در طرح شماره 3

شکل 143ـ2 و شکل 144ـ2ـ طرح شمارة 3 ارائه شده برای بازسازی خانه
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جدول ارزیابی گزینه های طراحی
 متوسط )بدون امتياز(

 خوب )يك امتياز(
خيلی خوب )دو امتياز(

گزینۀ 3گزینۀ 2گزینۀ 1مالک های ارزیابی

نیازها

عرصه بندی فضاهای خصوصی و عمومی

رابطۀ بخش های مختلف با هم

مساحت و شکل راهروها

رابطه با سایت

بهره گیری از نور طبیعی

دید و منظر

دسترسی به ساختمان

شکل و ترکیب

جواب گویی به عملکرد

مقیاس و تناسب فضا

ترکیب بندی فضاها

کیفیات فضایی

۵917جمع تقریبی امتیاز 
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0 1 2 3 4 5m

شکل 14۵ـ2ـ پالن نهایی ارائه شده برای بازسازی خانه



118

شکل 146ـ2ـ پالن اندازه گذاری در طرح بازسازی خانه

0 1 2 3 4 5m
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0 1 2 3 4 5m

0 1 2 3 4 5m

شکل 147ـ2ـ مقاطع طولی و عرضی طرح ارائه شده برای بازسازی خانه
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ـ  2ـ نماهای شمالی و جنوبی خانه شکل 148

0 1 2 3 4 5m

0 1 2 3 4 5m
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شکل 1۵0ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای پذیرایی خانه

شکل 149ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای ورودی خانه
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شکل 1۵1ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای غذاخوری خانه

شکل 1۵2ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده مابین غذاخوری و پذیرایی خانه
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شکل 1۵4ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای آشپزخانه و دید آن به نشیمن خانه

شکل 1۵3ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای آشپزخانه
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ـ  2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای نشیمن خانه شکل 155

شکل 156ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای اتاق خواب والدین
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شکل 1۵8ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای اتاق خواب پسر خانواده، دید از جلوی پنجرة اتاق

شکل 1۵7ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای اتاق خواب پسر خانواده، دید از جلوی در ورود به اتاق
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شکل 160ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای اتاق خواب دختر خانواده، دید از جلوی پنجرة اتاق

شکل 1۵9ـ2ـ تصویر سه بعدی از فضای طرح شده برای اتاق خواب دختر خانواده، دید از جلوی در ورود به اتاق

طراحی داخلی يك خانه را برای خانواده ای كه برنامة فيزيكی آن در فصل قبل انجام شده است، پيگيری 
نماييد. برای اين مقصود مراحل ذكر شده در كتاب را انجام دهيد. برای طرح خود پالن مبلمان، دو مقطع 
را )به صورت  بُعدی )پرسپكتيو( فضاهای اصلی  )با نمايش مبلمان در آن( و تصاوير سه  طولی و عرضی 

دستی( ارائه كنيد )مقياس ارائة طرح ترجيحاً ۱:۱۰۰ باشد(. 

تمرین
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 شایستگی تهیۀ طرح نهایی فضاهای داخلی مسکونی

شرح کار:  
تدوين اصول مطرح در ارزيابی طرح های اوليه داخلی، تعيين اجزای طرح و الزامات فنی، كاركردی، اقتصادی ، زيباشناسی و فرهنگی طرح ها، 

بررسی ابعاد فنی، كاركردی، زيباشناسی، و فرهنگی طرح ها، مقايسة طرح ها براساس اصول و ابعاد ذكر شده، ارائه طرح نهايی داخلی

استاندارد عملکرد: تهية طرح نهايی فضاهای داخلی مسكونی طبق مباحث ۴، ۳، ۱۴، ۱5، ۱6 و ۱۹ مقررات ملی ساختمان، نشريه 
55 سازمان برنامه و بودجه، اقليم منطقه، استانداردهای فضا، ابعاد انسانی و مبلمان، سفارش كارفرما

شاخص :
 دروندادی: توجه به برنامه اوليه، پايبندی به مبانی و اصول طراحی داخلی، توجه به اقليم، مسائل زيست محيطی و عوامل فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و فنی
 فرايندی: تحليل طرح های اوليه بر مبنای اصول طرح شده، تحليل طرح ها بر اساس الزامات فنی ، تأسيساتی و اقتصادی ، تحليل 

طرح ها بر مبنای روابط و عملكردها، تحليل طرح ها بر اساس اصول زيبايی شناسی و استانداردها، گزينش طرح نهايی
 محصول: انتخاب طرح نهايی پس از تحليل طرح ها و مشورت با كارفرما، ارائة پالن، نما، برش و پرسپكتيو از طرح نهايی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان : كارگاه ترسيم، كالس

زمان: ۸ ساعت      
ابزار و تجهیزات: ميز ترسيم، صندلی، كاغذ، لوازم و ابزار ترسيم و ارائه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

۲تدوين اصول اوليه در ارزيابی طرح ها۱

تعيين و بررسی اجزا و الزامات فنی، كاركردی، زيبايی شناسی ،۲
۲اقتصادی و فرهنگی طرح ها

۲مقايسة طرح ها بر اساس اصول تدوين شده۳

۲ارائه طرح نهايی۴

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

۲

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ۲ می باشد.
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پودمان سوم :نقشه کشی اجرایی فضاهای داخلی مسکونی

نقشه کشی اجرایی فضاهای داخلی مسکونی

0 1 2 3 4 5m

0 1 2 3 4 5m

0 1 2 3 4 5m

پودمان 3
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1  نقشه های اصلی مرحلة دوم جهت اجرایی شدن یک پروژه ساختمانی شامل چه مدارکی هستند و چه 

تفاوت هایی با نقشه های مرحلة اول دارند؟ 
2  نقشه های اجرایی ساختمانی و اطالعات ارائه شده در آن، بر چه مبنایی دسته بندی شده و ترتیب ترسیم 

آنها چگونه است؟
3  براي ارائة خوانا و استاندارد نقشه های مرحلة دوم از چه عالئم و ضخامت خطوطی استفاده می شود؟

4  معرفی عناصر معماری داخلی و جزئیات تزیینی مربوط به آن در چه نقشه هایی و با چه شرایطی ارائه 

می شود؟
معرفی  چگونه  داخلی  معماری  پروژه های  در  آن  کیفی  کمی و  مشخصات  و  نازک کاری  مصالح  معرفی   5

می شود؟

پس از اتمام این واحد یادگیري هنرجو قادر خواهد بود مدارک اجرایی مرحلة دوم معماری داخلی ساختمان 
را ترسیم نماید. اصلی ترین نقشه ها و مطالب مهم در این مدارک عبارتند از :

1 پالن های معماری داخلی با جزئیات استاندارد شامل : پالن اندازه گذاری و پالن مبلمان؛

2 مقاطع اجرایی ساختمان شامل، کدگذاری و اندازه گذاری تفصیلی باشد؛

3 نماهای اجرایی یک پروژه همراه با نمایش مصالح و اطالعات کمی  آن؛

4 پالن های سقف کاذب و کف سازی که جزء مدارک مرحلة دوم معماری داخلی می باشد؛

5 بزرگ نمایی از بخش های مهم پالن و مقطع که در برگیرنده جزئیات معماری داخلی است؛

6 تیپ بندی در و پنجره های یک پروژه و اطالعات مربوط به آن؛

7 تنظیم جدول نازک کاری مربوط به یک پروژه که مصالح پوشش های داخل ساختمان را معرفی می کند.

تهیة نقشه های معماری و معماری داخلی ساختمان در دو مرحلة اصلی صورت می گیرد:
الف( نقشه های معماری مرحلة اول )مقدماتی(؛

ب( نقشه های معماری مرحلة دوم )اجرایی(1.
نقشه های معماری مرحلة اول که شامل معرفی مدارک اولیة پالن ها، نماها و مقاطع طرح معماری می باشد، 
در سال قبل به صورت کامل معرفی گردید و نسبت به روند ترسیم آن نقشه ها، شناخت کافی وجود دارد. 
اما چنانچه گفته شد نقشه های مرحلة اول)فاز یک( پروژه ساختمان، کلیات طرح را مشخص کرده و فاقد 

1ـ از نقشه های معماری مرحلة اول و دوم با عنوان نقشه های فاز یک و فاز دو معماری نیز یاد می شود.

آیا تا به حال پی برده اید؟

مقدمه

واحد یادگیری 5

تهیة طرح های اجرایی فضاهای داخلی مسکونی

استاندارد عملکرد
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همة مشخصات الزم برای اجرا می باشند. لذا پس از بررسی و تصویب نقشه های مرحلة اول ساختمان، تیم 
طراحی )معماری، سازه و تأسیسات( با توجه به مالحظات فنی، اقتصادی، اجرایی و نظرات کارفرما، در مورد 
نوع مصالح مصرفی، سیستم ساختمانی و نوع سازه، نوع تأسیسات سرمازا و گرمازا و سیستم های الکتریکی 
تصمیم گیری می نماید. آنگاه طرح های اجرایی ساختمان در زمینة معماری، سازه و تأسیسات تهیه و با هم 
هماهنگ می شوند. این هماهنگی منجر به تهیة و ترسیم نقشه های اجرایی معماری می شود که در اصطالح 
تأسیسات  معماری، سازه،  نقشه های  بین  ایجاد هماهنگی  )فاز دو( می گویند.  نقشه های مرحلة دوم  آن  به 
می باشد.  ساختمان  اجرایی  نقشه های  تهیة  روند  در  مهم  بسیار  مسائل  از  الکتریکی  تأسیسات  و  مکانیکی 
مهندس معمار معموالً مسئولیت نظارت و هماهنگی کل مدارک و نقشه های مرحلة دوم ساختمان را برعهده 
دارد. به همین جهت نقشه کشی مرحلة دوم، مستلزم آگاهی وسیع، دقت و تمرین زیادی می باشد تا ضمن 
کامل بون تک تک نقشه ها، هماهنگی الزم بین نقشه های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات 

الکتریکی وجود داشته باشد.
در این فصل هدف آن است که در دو بخش متوالی نسبت به شناخت »نقشه های اجرایی معماری و معماری 

داخلی« اقدام شده و مدارک اصلی آن معرفی گردد.
بخش اول شامل معرفی عالئم و نحوة ترسیمات فنی نقشه های اجرایی

بخش دوم شامل معرفی مدارک اصلی نقشه های اجرایی معماری داخلی و نحوة ترسیم آنها می باشد.

1ـ معرفی عالئم نقشه کشی و نحوۀ ترسیم فنی نقشه های اجرایی

چنانکه گفته شد تفاوت بارز نقشه های مرحلة دوم با مرحلة اول در ارائه و معرفی جزئیات بیشتر هر مدرک 
)پالن، مقطع، نما و...( و نیز دقیق تر بودن اندازه ها و اجزای نقشه ها می باشد. به طوری که مجموع نقشه های 
مرحلة دوم به دور از پیچیدگی به آسانی قابل خواندن باشد و به سازنده دقیقاً نشان می دهد که چگونه پروژه 
را اجرا کند. لذا مقیاس نقشه های مرحلة دوم عموماً بزرگ تر از نقشه های مرحلة اول بوده و عناصر و اجزای 
مقیاس  با  مقاطع  و  نما  پالن،  مانند  معماری  اول  مرحلة  مدارک  بنابراین  می گردد.  ترسیم  آن  در  بیشتری 
بزرگ تر از 100 : 1 ترسیم شده و یا در صورت ترسیم با مقیاس 100: 1، جهت معرفی دقیق تر از برخی 
مواضع مهم نقشه، بزرگ نمایی در مقیاس 1:50 یا 1:25 ارائه می گردد. از این رو نقشه کشی مرحلة دوم و نحوة 
ترسیم عناصر اصلی معماری )دیوارها، بازشوها، سقف و...( در مقیاس های بزرگ تر از 100: 1 دارای نکات و 
ظرافت های خاصی می باشد که مستلزم شناخت عالئم و اجزای نقشه های اجرایی است. مدارک و نقشه های 
مرحلة دوم معماری و روش تهیة نقشه های اجرایی ساختمان به طور مشروح در بخش های آینده توضیح داده 
خواهد شد. این فصل شامل معرفی عالئم نقشه کشی، قواعد راهنما و مثال های مختلف است. پس از مطالعة 
دقیق مطالب فصل و بررسی مثال ها، تمرین ها را به دقت انجام دهید؛ تا ضمن آشنایی با عالئم مورد استفاده 

برای ترسیم نقشه های مرحلة دوم، در به کارگیری آنها مهارت کافی به دست آورید.
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تصویر 1ـ پالن اندازه گذاری معماری و پالن سقف کاذب یک ساختمان اقامتی دو واحدی

تصویر 2ـ نماها و مقاطع اجرایی ساختمان اقامتی دو واحدی
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1ـ1ـ عالئم و ترسیم دیوارها
و شرایط محیطی  بنا، مصالح در دسترس  نوع سازة  به  زیادی  بستگی  دیوارهای ساختمان  و ضخامت  نوع 
ساختمان دارد. دیوارها از نظر تحمل نیرو، یا باربر هستند که وزن سقف را تحمل می کنند و یا غیر باربر 
که غیر از وزن خود بار دیگری بر آنها وارد نمی شود. همچنین دیوارها از نظر محل قرارگیری بر دو نوع اند: 
که  خارجی«  »دیوارهای  و  می کنند  جدا  هم  از  را  ساختمان  یک  داخلی  فضاهای  که  داخلی«  »دیوارهای 
فضاهای داخلی ساختمان را از فضای بیرونی جدا می سازند. دیوارهای خارجی معموالً ضخیم تر از دیوارهای 
مزاحم  صداهای  و  گرما  سرما،  نفوذ  مقابل  در  مناسبی  حفاظ  خانه،  امنیت  تأمین  ضمن  و  هستند  داخلی 

می باشند. تمامی  دیوارها از هر نوعی که باشند معموالً در دو مرحلة کلی اجرا می شوند: 
الف( سفت کاری دیوار : این مرحله شامل اجراي جرز اصلی و سنگین دیوار بوده و وزن دیوار و حتی سقف 
)در دیوارهای باربر( را تحمل می کند. جهت اجرای سفت کاری دیوار از مصالحی مانند آجر، بلوک سفالی، 
بلوک سیمانی و یا پانل های پیش ساخته استفاده می شود. ضخامت سفت کاری دیوارها بنابر نوع مصالح مورد 
استفاده در دیوارهای خارجی، حدود 20 الی ۳5 سانتی متر می باشد. همچنین ضخامت سفت کاری دیوارهای 

داخلی در حدود ۷ الی 15 سانتی متر متغیر می باشد.
ب( نازک کاری دیوار : این مرحله شامل نماسازی روی مصالح سفت کاری جهت ایجاد یک سطح صاف و 
زیبا می باشد. پس از اجرای سفت کاری دیوار، سطوح رویة دیوار با مصالح نازک کاری، نماسازی می گردد1. 
نماسازی بیرونی دیوارهای خارجی می تواند از جنس آجرنما، سنگ پالک، اندودهای سیمانی و... باشد. خط 
نازک کاری بیرونی دیوارهای خارجی با فاصلة 5 الی ۷ سانتی متر از خط سفت کاری دیوار ترسیم می شود. 
از اندودهای گچی می باشد، با فاصلة ۳ سانتی متر از خط  همچنین نازک کاری دیوارهای داخلی که عمدتاً 

سفت کاری داخلی کلیة دیوارها ترسیم می شود.
این دو مرحله )سفت کاری و نازک کاری دیوار( در نقشه کشی مرحلة دوم نیز لحاظ می شوند. خطوط بخش 
سفت کاری و نازک کاری دیوار، در مدارک مرحلة دوم به طور جداگانه ترسیم می شود. بخشی از انواع ترسیم 

1ـ به مصالح نازک کاری سطح رویة نهایی دیوارها و کف، در اصطالح انگلیسی finishing می گویند.

تصویر 3ـ تصاویر سه بعدی خارجی از ساختمان اقامتی دو واحدی
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در شکل زیر ارائه شده است. خطوط سفت کاری دیوارها را با ضخامت های باالی 0/۴ ترسیم کرده و حد فاصل 
جرز سفت کاری دیوارها را با  هاشور متمایز می کنند. خط نازک کاری دیوارها با نازک ترین ضخامت خط 0/1 

1 و بزرگ تر از آن، ترسیم می گردد.
50

در نقشه هایی با مقیاس 
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تصویر 4ـ نمونه نقشه کشی دیوار در مقیاس های مختلف ترسیمی
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1ـ2ـ ترسیم و معرفی بازشوها )درها و پنجره(
درها و پنجره ها بعد از دیوار و سقف، از جمله اجزای اصلی و ضروری تمام ساختمان ها می باشند. در طرح 
و ترسیم نقشه های ساختمان ها باید موقعیت، اندازه و شکل مناسب آنها با دقت در نظر گرفته شود. کیفیت 
نماها و فرم بیرونی ساختمان، روشنایی و هویت فضاهای داخلی و کیفیت زندگی در ساختمان، نحوة استفاده 

از مناظر خوب بیرونی همگی بستگی به نوع طراحی درها و پنجره ها دارد. 
عالئم و ترسیم درها: درهای ساختمانی در انواع مختلفی طراحی می شوند. درهای حیاط و اتومبیل رو از 
نوع درهای بیرونی ساختمان محسوب می شوند. اما درهای داخلی مسکونی در شکل متعارف در حدود 100 
سانتی متر عرض و 220 سانتی متر ارتفاع دارند. عرض درهای فرعی مانند فضاهای بهداشتی و بالکن ها ممکن 
است 85 سانتی متر باشد. درهای ورودی اصلی، شکلی شاخص دارند و ممکن است عرض آنها بیشتر باشد 
و به صورت دو لنگه طراحی شوند. درها معموالً از چوب )W( یا یک نوع فلز مانند فوالد )M( یا آلومینیوم 
)AL( ساخته می شوند.1 در نقشه کشی، درها در پالن به صورت باز یا نیمه باز ترسیم می شوند. درهای بیرونی 
بیرونی دارای آستانه هستند.  در قسمت  لنگه مورد استفاده قرار می گیرند و معموالً  یا چند  به صورت یک 
آستانة در ممکن است همسطح چهارچوب یا نسبت به آن برجسته باشد. آستانة در با خط نازک مشابه شکل 
بدون آستانه هستند و به طرف داخل فضا و پشت به دیوار باز  زیر ترسیم می شود. درهای داخلی معموالً 
می شوند و حدود 10 سانتی متر از دیوار پشت در فاصله دارند. عرض درهای اتاق های خواب، کار و غذاخوری 
حدود 90 تا 100 سانتی متر، برای سرویس ها ۷0تا80 سانتی متر )دارای آستانه( و برای رختکن 60 تا ۷0 
سانتی متر می باشد. برای ساختمان های عمومی  و یا ساختمان های مسکونی با فضاهای بزرگ از درهایی با 
ابعاد بزرگ تر استفاده می شود. رویة  درها ممکن است صاف، قاب بندی شده با شیشه خور یا بدون شیشه 

طراحی شوند. نمونه هایی از انواع درها و نحوة ترسیم آنها را در شکل زیر مشاهده می کنید.

1  ـ جنس در و پنجره ها با حروف اول انگلیسی در نقشه ها معرفی می گردد.

تصویر 5  ـ نمونه طرح های در های داخلی ساختمان
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عالئم و ترسیم پنجره ها: طراحی پنجره ها با توجه به نیازهای فضاهای 
داخلی و تناسبات نماهای بیرونی ساختمان انجام می پذیرد و تعیین اندازة 
دقیق آنها، به نوع پروژه، شرایط محیطی و نظر طراح بستگی دارد. نمایش 
پنجره  نمای کف  و  پنجره  مقطع  ترسیم  شامل  معموالً  پالن  در  پنجره 
می باشد. موقعیت چهارچوب پنجره به نسبت ضخامت دیوار می تواند در 
لبة داخلی، لبة خارجی یا در میانة دیوار قرار گیرد. برحسب مقیاس نقشه 
مقطع شیشه گاه با یک و گاهی با دو خط نازک ترسیم می شود. بعضی 
مواقع از نمایش بازشوهای پنجره در پالن صرف نظر شده و آن را فقط 
در نما و یا جدول مشخصات پنجره ها مشخص می کنند. عرض پنجره ها 
از 60 سانتی متر تا ۳60 سانتی متر با گام 15 سانتی متر تغییر  معموالً 
سانتی متر   160 تا  سانتی متر   105 از  معموالً  پنجره ها  ارتفاع  می کند. 
می باشد. ارتفاع کف پنجره برای اتاق خواب از ۷0 تا 90، برای آشپزخانه 
باال  به  فضاهای سرویس حدود 160 سانتی متر  برای  و  تا 120  از 90 
طراحی می شود به گونه ای که بازشو پنجره در دسترس باشد. ارتفاع کف 
پنجره در نقشه های معماری با عالمت اختصاری O.K.B 1 نمایش داده 
می شود. در تصاویر زیر با انواع پنجره و روش ترسیم آنها آشنا می شوید.

1ـ O.K.B مخفف عبارت آلمانی »Ocoupenci Kingstone Benchmark« می باشد.

تصویر 7  ـ نمونه طرح های پنجره های ساختمانی

تصویر 6  ـ نمونه ترسیم پنجره ها در 
نقشه های اجرایی معماری داخلی
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تیپ بندی در ها و پنجره ها: یکی از مراحل مهم در تهیة نقشه های مرحلة دوم، دسته بندی درها و پنجره های 
پنجره«  و  در  »تیپ بندی  نام گذاری  و  به این دسته بندی  اصطالح  در  می باشد.  آنها  و کدگذاری  مشابه هم 
می گویند. بدین منظور از عالئم اختصاری و گرافیکی خاصی استفاده می شود که معرف نوع بازشو، جنس و کد 
آن در نقشه ها می باشد. برای تیپ بندی درها از نماد D و برای پنجره از نمادW استفاده می شود و بازشوهای 
یکسان با یک شمارة خاص تیپ بندی می شوند. در معرفی جنس تیپ بندی درها و پنجره ها از نماد W برای 
چوب، M برای فلز و AL برای آلومینیوم استفاده می شود. برای تیپ بندی در یا پنجره در پالن، یک دایره 
یا یک چند ضلعی به قطر حدود 12 میلی متر در جلو پالن آن ترسیم شده و با یک خط افقی به دو قسمت 
تقسیم می شود. در باالی آن، عالمت اختصاری در یا پنجره و جنس آن نوشته می شود و در زیر آن شمارة 
تیپ آن را می نویسند. در تصویر زیر نحوة تیپ بندی بازشوها و عالئم اختصاری مرتبط با آن معرفی شده 
است. در مدارک اصلی مرحلة دوم )پالن، مقطع، نما( همة بازشو ها با عالمت معرفی تیپ آن ترسیم می شود 
و مشخصات دقیق پنجره ها را در جدول تیپ بندی در و پنجره ها یا جزئیات مربوطه نمایش می دهند. جهت 

ترسیم بازشوها در پالن، مقاطع و نماها از ضخامت قلم نازک )حدود 0/15 تا 0/1( استفاده می شود.

1ـ3ـ عالئم ترسیم پالن فضاهای آبریزگاهی )فضاهای مرطوب(
سرویس  و  حمام  آبدارخانه،  آشپزخانه،  مانند  فضاهایی  مرطوب(  )فضاهای  آبریزگاهی  فضاهای  از  منظور 
بهداشتی می باشد. این فضاها به دلیل قرارگیری تجهیزات و مبلمان خاص و وابسته بودن به عناصر تأسیسات 
مکانیکی و برقی، از حساسیت باالیی برخوردارند. با توجه به هزینة  زیاد و پیچیدگی این قسمت از ساختمان 
از نظر ایزوالسیون، لوله کشی، تهویه و شیب بندی، ترسیم این قسمت باید با دقت بیشتري صورت گیرد و 

تصویر 8   ـ عالیم کدگذاری و جدول تیپ بندی در و پنجره

تصویر 9ـ نمونه نقشه های بزرگ نمایی تیپ بندی در و پنجره پروژه های مرحلة دوم معماری

جدول تیپ بندي درب و پنجره ها

ارتفاععرضتیپردیف
تعداد 

راستگرد
تعداد 
چپگرد

جمع 
کل

جنس

1MDFD-T.110522012۳چوبي

2MDFD-T.28522012۳چوبي

۳WD-T.11202201-1چوبي

۴UPVC.W-T.11801505-5یو پي وي سي

5UPVCW-T.2۷0602-2یو پي وي سي
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معموالً در برگ های دیگر و با مقیاس بزرگ تر ترسیم و تشریح شود. از این  رو عموماً از پالن و حتی مقطع 
( موارد  1__

این فضاها نقشة بزرگ نمایی ارائه می شود1. در نقشة بزرگ نمایی اینگونه فضاها )با مقیاس حداقل 50
زیر ترسیم می گردد : 

ظرفشویی،  ماشین  گاز،  اجاق  ظرفشویی،  سینک  یخچال،  نظیر  آشپزخانه  مبلمان  و  تجهیزات  موقعیت   1

لباس شویی و... با اندازه گذاری کامل معرفی می شود.
2 موقعیت تجهیزات و عناصر سرویس بهداشتی و حمام شامل روشویی، توالت ایرانی و فرنگی، زیردوشی و 

دوش حمام، وان، آینه، چراغ دیواری و....
در طراحی و ترسیم کابینت ها و تجهیزات فضاهای آبریزگاهی، ابعاد، نحوة استفاده، اتصاالت و نکات فنی نصب 
باید مورد توجه باشند و در صورت لزوم، کتاب های استاندارد معماری  از نظر امکان تعمیر و نظافت، دقیقاً 
برای ترسیم خطوط اصلی و دور ظاهری  و تأسیسات و راهنماهای فنی تولیدات مورد مطالعة قرار گیرند. 
تجهیزات و مبلمان معموالً از خطوط نازک 0/15 تا 0/2 برحسب مقیاس نقشه استفاده می شود. برای نشان 

دادن جزئیات، استفاده از خط 0/1 یا 0/15 پیشنهاد می شود.
3 موقعیت کف شو در پالن فضاهای آبریزگاهی مشخص شده و شیب بندی کف با عالمت فلش مخصوص 

معرفی می شود. انتهای فلش سمت پایین را نشان می دهد و عدد، میزان شیب را به صورت درصد مشخص 
می کند. شیب بندی این فضاها در حدود دو تا سه درصد می باشد. شیب یک درصد به معنای آن است که در 

طول صد سانتی متر )یک متر(، یک سانتی متر اختالف سطح در ارتفاع وجود خواهد داشت.
غیر از فضاهای سرویس مانند حمام، توالت، آشپزخانه و آبدارخانه، فضاهای دیگری از قبیل موتورخانه، گلخانه، 
حوضخانه و پارکینگ که در معرض ریزش آب قرار می گیرند، باید با شیب یک تا سه درصد شیب بندی شوند. 

موقعیت کف شور نیز باید با توجه به نقشه های شبکة فاضالب و نحوة شیب بندی در پالن ها مشخص گردد.

1ـ به بزرگ نمایی نقشه های پالن، در اصطالح »Layout« و به بزرگ نمایی دیوارهای مقاطع در اصطالح »wall section« گفته می شود. در 
بخش بعدی این مدارک به تفصیل معرفی می گردند.

تصویر 10  ـ نمونه معرفی اجزای تجهیزات فضای آشپزخانه

قفسه های سیمی 
شکل گوشه با

 قابلیت چرخش
 به طرف بیرون

اجاق مایکرویو قابل استفاده برای 
یک شخص نشسته روی صندلی

فضای جازانویی و 
میزکار پایین تر جهت 
سازگاری برای معلولین

قفسه با قابلیت چرخش 
به طرف بیرون

درهای متحرک 
چوبی برای 

دسترسی آسان به 
قفسه ها

پریز اضافی برای 
وسایل برقی

تلویزیون و سایر وسایل 
برقی نصب شده در 

جایی که شخص به آن 
دسترسی داشته باشد

تلفن

سینک مخصوص با دسترسی 
آسان و عمق کم

پریز
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1ـ4ـ ترسیم پالن اندازه گذاری
یکی از تفاوت های نقشه های اجرایی مرحلة دوم )فاز دو( با نقشه های مرحلة اول )فاز یک(، اندازه گذاری کلیة 
به اندازه گذاری  وابسته  اجرایی ساختمان  نقشه های  و دقیق است. تکمیل  عناصر ساختمان در حالت کامل 
تا  اندازه های ساختمان مشخص می شوند  کّل  رو  این  از  اجزای تشکیل دهندة آن می باشد.  و کامل  دقیق 
مجریان، حق تغییر در ابعاد و مشخصات ساختمان را خارج از خطای مجاز نداشته باشند و فقط با نظر مسئول 
پروژه است که بعضی از اندازه های جزئی نوشته نمی شوند تا مجریان از آزادی عمل الزم برای تصمیم گیری 

برخوردار باشند و بتوانند با توجه به شرایط اجرا، اندازه ها را کامل و قطعی نمایند.
اندازه گذاری پالن اجرایی امری دقیق و ظریف است و به همین دلیل الزم است کلیة دیوار ها و عناصر اصلی 
آن اندازه گذاری شوند. لذا این اندازه گذاری در دو حوزة داخلی و خارجی پالن انجام می گیرد. اندازه گذاری 
اندازه گذاری  انجام می شود که کلیة فضاهای داخلی در راستای طولی و عرضی آن  داخلی پالن به گونه ای 
شود. خط اندازه گذاری داخلی به شکل پیوسته در راستای طول و عرض پالن امتداد می یابد. بنابراین الزم 
است به کمک یک خط کمکی، مسیر اندازه گذاری ها دقیقاً مشخص شود. در تصاویر زیر نکات مهم درخصوص 

اندازه گذاری های مدارک مرحلة دوم ارائه شده است.
اندازه گذاری می باشد. خط  به عبارتی ۳ سطح(  )یا  بر سه خط  اجرایی مشتمل  اندازه گذاری خارجی پالن 
اول نزدیک به جدارة خارجی ساختمان، کلیة طول دیوارها و بازشوهای بین آنها را معرفی می کند. خط دوم  

اندازه گذاری، مربوط به فواصل محورهای )آکس های1( سازه ای ساختمان می باشد. 
1ـ خط آکس، خطی فرضی است که از وسط ستون با عناصر باربر ساختمان عبور می کند و معرف نظام هندسی اسکلت ساختمان می باشد. 

آکس بندی اولیه توسط طراح معماری در نقشه های مرحلة اول پیشنهاد شده و در مرحلة دوم توسط طراح سازه تعیین و تکمیل می گردد.

تصویر 11ـ پالن بزرگ نمایی از فضاهای آبریزگاهی ساختمان اقامتی دو واحدی
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خط سوم اندازه، مربوط به اندازة کلی طول و عرض ساختمان و یا حد فاصل میان اولین آکس تا آخرین آکس 
طولی و عرضی ساختمان می باشد.
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ـ  5  ـ عالئم ارجاعات و بزرگ نمایی ها 1
چنان که گفته شد نقشه های اجرایی مرحلة دوم معماری و معماری داخلی، عناصر و جزئیات زیادی دارند که 
باید جهت اجرای مناسب، با دقت و خوانایی، معرفی و اندازه گذاری شود. از این رو از نقشه های پالن، مقطع 
و نما، بزرگ نمایی و جزئیات اجرایی ارائه شده و به نقشه های اصلی ارجاع داده می شوند. منظور از نقشه های 
1 ترسیم می گردند. حال اگر نیاز 

50
1 یا 

100
اصلی پالن ها، مقاطع و نماهای پروژه می باشد که با مقیاس 

باشد بخش هایی از پالن با مقیاس بزرگ تر ارائه شده و جزئیات و اندازه گذاری بیشتری بر روی آن مشخص 
گردد که در اصطالح انگلیسی به آن »لی اوت1« گفته می شود. همچنین از دیوارهای خارجی مقطع مرحلة 
انگلیسی آن  ارائه شده و تحت عنوان »برش تفصیلی دیوار« معرفی می شود که اصطالح  دوم بزرگ نمایی 

1 ترسیم می گردند.
50

1 تا 
20

»وال سکشن«2 می گویند. بزرگ نمایی های پالن و مقطع با مقیاس 
1 امکان تشریح و ترسیم همة جزئیات پیچیدة 

50
1 و 

20
عالوه بر مدارک یاد شده، از آنجا که در مقیاس 

ساختمان وجود ندارد، لذا موقع ترسیم نقشه ها الزم است که سازنده را به جزئیات اجرایی دیگر ارجاع دهیم. 
در این حالت، بسیاری از قسمت های پیچیده مانند ترکیب مصالح در دیوارها، اتصال در یا پنجره به دیوار، 
جزئیات اجرای حمام، توالت یا آشپزخانه و.... را در نقشه های جداگانه به صورتی جزیی تر )دیتیل۳( ترسیم 
می کنیم. در این صورت هر یک از جزئیات اجرایی در روی پالن یا مقطع، مشخص و شماره گذاری می شوند. 
برای شماره گذاری نقشه های جزیی می توان مانند شکل زیر از یک دایره به قطر یک تا یک و نیم سانتی متر 
استفاده کرد که درنیمة باالیی آن شمارة جزئیات اجرایی و در نیمة پایینی آن شمارة برگی که جزئیات در 

آن ترسیم شده است، نوشته  می شود. به رابطة متقابل شکل زیر توجه نمایید.

ـ 1  Layout                                                                                      2 ـ  Wall Section
ـ ۳  Detail
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ـ  6  ـ عالئم و ترسیمات عناصر تأسیساتی 1
با  انطباق  و  هماهنگی  در  باید  دوم  مرحلة  اجرایی  نقشه های 
تأسیسات که  اجزای مهم  و  بوده و عناصر  تأسیساتی  نقشه های 
در پالن و مقاطع معماری نمود دارند، ترسیم گردند. مهم ترین 
معماری  نقشه  های  در  باید  آنها  تأثیرات  که  تأسیساتی  اجزای 

مشخص گردند عبارتند از:
الف(تأسیسات مکانیکی: تعیین سیستم گرمایش و سرمایش و جانمایی عناصر مولد این سیستم ها مانند 
موتورخانه، پکیج گرمایشی، کولرهای آبی، کولرهای تبریدی )گازی(، سیستم کلی و مسیر لوله کشی های آب 

و فاضالب و...
ب(تأسیسات برقی: مهم ترین بخش تأسیسات برقی که در مدارک معماری )خصوصاً پالن معکوس( نمود 
خواهد داشت، عناصر روشنایی و چراغ ها می باشد. در نقشه های معماری داخلی، نمایش چراغ های سقفی، 

دیواری، توکار و... با عالمت های اختصاصی در پالن معکوس نمایش داده می شود.
نمایش عناصر تأسیسات عمودی در پالن معموالً به دو شکل ترسیم می شود. هنگامی که یک فضای اختصاصی 
یاد  از آن  یا مستطیل( جهت عبور کانال های تأسیساتی اختصاص داده شود تحت عنوان »داکت«1  )مربع 
به آن  از داخل دیوار ها عبور کند  با سطح مقطع کوچک تر  تأسیساتی  لوله های  و زمانی که صرفاً  می شود 

»رایزر«2 می گویند.

Duct ـ1
Riser ـ2

تصویر 13  ـ نمونه برخی از عالئم ارجاعات و بزرگ نمایی های نقشه های اجرایی

تصویر 14  

نمایش داکت و سوراخ های 
عمومی

نمایش دودکش
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1ـ7ـ عالئم و نمادهای نقشه کشی اجرایی
می دانیم که طراحان و نقشه کش ها برای نشان دادن عناصر، 
مصالح و تجهیزات ساختمانی در نقشه ها، از عالئم قراردادی و 
استانداردی استفاده می کنند تا به طور خالصه، جامع و خوانا 
به  دهند.  قرار  آنها  اختیار  در  را  مجریان  نیاز  مورد  اطالعات 
همین منظور در نقشه کشی دستی از انواع شابلن های معماری، 
حروف و اعداد استفاده می شود. نقشه کش های با تجربه برای 
تسریع بیشتر در کار و تولید نقشه های دقیق، از نقشه کشی 
رایانه ای استفاده می کنند. باید دقت شود که این نوشته ها و 
عالئم در هر حالتی )ترسیم دستی یا رایانه ای( می بایست زیبا، 

هماهنگ و خوانا باشند.
همچنین از آنجا که میزان اطالعات راهنمای کدها و و نوشته های روی نقشه، در مدارک مرحلة دوم زیاد 
هستند، بایدتحت یک نظام واحد و استاندارد ارائه گردند. لذا برخی کدها و عالئم اختصاری جهت معرفی 
اطالعات کمی نقشه ها توافق شده و در عموم نقشه های مرحلة دوم کاربرد دارد. این کدها جهت اختصار عمدتاً 

با حروف انگلیسی معرفی می شوند. در جدول زیر برخی از این عناوین و عالئم اختصاری معرفی می شوند.
ـ  8  ـ معرفی انواع خطوط نقشه کشی 1

هنگام ترسیم عناصر و اشکال مختلف در نقشه های معماری،جهت خوانایی و معرفی بهتر اجزای نقشه، از انواع 
شکل خطوط با ضخامت های مختلف استفاده می شود. این اصول ترسیم خطوط هم در نقشه کشی با دست 
)مدادی یا جوهری( و هم در نقشه کشی رایانه ای باید رعایت گردد. در جدول پیش رو، دسته بندی و انواع 
خطوط مورد استفاده در نقشه ها با مقیاس های مختلف ارائه شده است. بنابراین ترسیم نقشه ها در مقیاس های 
متفاوت نیاز به استفاده از گروه خطی مختص به خود را دارد تا با توجه به بزرگی یا کوچکی اجزای نقشه، 

ضخامت خطوط ترسیم با یکدیگر متناسب بوده و موجب خوانایی بیشتر نقشه گردد.

با توجه به مطالب مطرح شده درخصوص عالئم نقشه کشی مرحلة دوم، 
را  آن  تفاوت های  و  کنید  رسم   1

50
یا   1

100
مقیاس  در  را  زیر  پالن 

توضیح دهید. عرض اتاق ۳ متر و طول آن 5 متر می باشد. طول و عرض 
تراس نیز به ترتیب ۳ و 1/5 متر، ضخامت دیوارها ۳0 سانتی متر، عرض 
پنجرة کوچک  و عرض  بزرگ 1۷0سانتی متر  پنجره  متر، عرض  در 1 

120سانتی متر است.

تجربه و دانش

تصویر 16ـ پالن مقدماتی یک اتاق جهت تکمیل و ترسیم پالن اجرایی

تصویر 15ـ عالئم اختصاری کد های نقشه های مرحلة 
دوم معماری
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تصویر 17ـ جدول معرفی انواع خطوط نقشه کشی و ضخامت قلم های مربوط به هر مقیاس نقشه
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2ـ مدارک اصلی نقشه های اجرایی معماری داخلی )مرحلة دوم(
جهت شناخت مدارک اصلی نقشه های اجرایی معماری مرحلة دوم، در ابتدا باید فهرست این مدارک معرفی 

شده و سپس در ادامه، ویژگی های هر مدرک و نحوة ترسیم نقشه ها به تفصیل توضیح داده شود.
1 پالن اندازه گذاری: در این پالن، کلیة طبقات با اندازه گذاری کامل و کدگذاری های الزم معرفی می شود. 

2 پالن مبلمان: در این پالن، کلیة طبقات اصلی فضاهای داخلی آن ذکر شده و مبلمان اصلی آن با مقیاس 

صحیح ترسیم می گردد.
3 پالن معکوس )پالن سقف کاذب(: یکی از مدارک خاص نقشه های مرحلة دوم، پالن معکوس از سقف کاذب 

داخلی فضاها است که در آن تراز و جنس سقف کاذب معرفی می گردد.
4 پالن کف سازی: یکی از مدارک تخصصی نقشه های معماری داخلی، پالن کف سازی می باشد. در این پالن 

محدودة کف سازی داخلی فضاها ترسیم شده و مشخصات، جنس و ابعاد مصالح کف سازی معرفی می گردد.
5 نماهای خارجی )پیرامونی( : نماهای پیرامونی در نقشه های مرحلة دوم با معرفی دقیق و کامل مصالح نما، 

بازشوها و ترازهای ارتفاعی معرفی می شود.
نماهای  ترسیم  داخلی،  معماری  نقشه های  تخصصی  مدارک  از  یکی  داخلی(:  )طراحی  داخلی  نماهای   6

داخلی فضاهای خاص می باشد. ترسیم کلیة عناصر دیوار با معرفی دقیق و کامل مصالح دیوار، عناصر تزیینی 
و تأسیساتی معرفی می شود.

7 مقاطع طولی و عرضی: مقاطع اجرایی پروژه با ارائة جزئیات و اطالعات بیشتر از مقاطع مرحلة اول ترسیم 

و اندازه گذاری می شود.
8 بزرگ نمایی پالن )layout(: منظور از بزرگ نمایی پالن، بزرگ نمایی از فضاهای خاص و آبریزگاهی است 

که دارای عناصر و تجهیزات بیشتری بوده و می باید در مقیاس  و یا بزرگ تر ارائه شوند.
9 مقطع موضعی و برش تفصیلی دیوار )wall section(: این مقطع، جهت معرفی جزئیات اجرایی و مصالح 

 1
25

1 یا 
20

کف، دیوار، سقف کاذب و سقف سازه ای در یک برش عمودی از یک دیوار خارجی با مقیاس 
ترسیم می شود.

10 جزئیات اجرایی )Details(: در این قسمت، نحوة و روش اجرای مصالح گوناگون در بخش های مختلف 

1 معرفی می شود.
10

1 تا 
2

ساختمان با ارائه جزئیات اجرایی با مقیاس بزرگ 
و  دیوار  )کف،  داخلی  فضاهای  کلیة  تمامی سطوح  نازک کاری  مصالح  این جدول  در  نازک کاری:  جدول   11

سقف( از جهت نوع، جنس، ابعاد و رنگ معرفی می گردند.
در ادامة این فصل مدارک نقشه های مرحلة دوم به تفصیل معرفی شده و نحوة ترسیم مدارک و اجزای مهم 

آن آموزش داده می شود.
پروژۀ نمونه جهت انجام مدارک نقشه های اجرایی پروژه ویالیی مسکونی طراحی شده در فصل قبل می باشد 
که مدارک نقشه های اجرایی آن در این فصل ترسیم و معرفی می گردد. در کلیة مراحل معرفی مدارک مرحلة 
دوم معماری داخلی، مدارک اجرایی پروژة مسکونی ویالیی طراحی شده به عنوان یک تمرین مستمر ترسیم 

و ارائه می گردد.
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تصویر 18ـ پالن اندازه گذاری مرحلة دوم معماری از ساختمان مسکونی ویالیی
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2ـ1ـ اصول و مراحل ترسیم پالن های اجرایی
با  در این مرحله از کار، ترسیم پالن های اجرایی با توجه به مالحظات مربوط به سازه و تأسیسات، معموالً 
1 شروع می شود. در شکل صفحه قبل پالن اجرایی یک واحد مسکونی که در فصل قبل طراحی 

50
مقیاس 

شده بود، برای نمونه، ترسیم شده است )نقشه های مرحلة اول آن در فصل اول کتاب ترسیم شده بود(. این 
پالن باید به دقت مطالعه شده و خطوط، اندازه ها، عالیم و نوشته های آن بررسی شوند. همچنین باید دقت 
کرد که چگونه  این اطالعات در کنار هم سازماندهی شده اند. ابعاد نقشه ها به ابعاد ساختمان و مقیاس نقشه ها 
ترسیم می شوند.   ،A1 ،A2،A۳ ،ابعاد به  برگه هایی  در  واحد های مسکونی معموالً  دارد. پالن های  بستگی 
همة  برگه های مربوط به نقشه های یک ساختمان عموماً دارای اندازه مساوی هستند، یعنی ابعاد برگه ای که 
برای ترسیم یک پالن انتخاب می شود برای نقشه های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. پالن های اجرایی 
1 رسم می شوند.1 برای معرفی بخش های پیچیدة پالن ممکن است از ترسیمات 

100
1 یا 

50
معموالً با مقیاس 

با مقیاس بزرگ تر نیز استفاده شود که تحت عنوان » بزرگ نمایی« از آن نام برده و در بخش های بعدی معرفی 
می شود. 

توجه داشته باشید که در این بخش نقشه کشی معماری داخلی مسکونی مدنظر بوده و نیز جهت جانمایی پالن 
1 در کاغذ A ۳، فضای حیاط شمالی و پارکینگ )حد فاصل آکس 1تا 2( در پالن های 

50
مذکور با مقیاس 

1 ترسیم می شود، مشخص 
100

مرحلة دوم ترسیم نشده اند. هر چند موقعیت آنها در پالن بام که با مقیاس 
شده است.

به قدم بررسی  به عنوان یک روش عمومی، مراحل ترسیم پالن مسکونی نمونة طراحی شده را قدم  حال 
می کنیم. بدیهی است با نظر هنرآموز و رعایت اصول می توان غیر از مرحله بندی این کتاب، از روش های مشابه 
دیگر نیز استفاده کرد و با ابتکار عمل، تغییراتی را در اجرای مراحل مختلف کار ایجاد نمود. تمرین مداوم 
و عملی اصول ذکر شده، مهم ترین وسیلة آموزش و ارتقای سطح مهارت نقشه کشی است. قبل از شروع کار 
ترسیم، باید از تمیزی دست ها و ابزار کار اطمینان حاصل کرد. کروکی ها و اطالعات مورد نیاز در ترسیم را 
به صورت منظم در دسترس داشته و قباًل آنها را مطالعة نمود تا شناخت کاملي از طرح به دست آید. همچنین 
الزم است قبل از شروع کار، موارد مبهم را روشن نمود. برای نقشه کشی مرحلة دوم از کاغذ A۳ استفاده کرد 
و برای کار الزم است ابتدا کاغذ را با لبة میز نقشه کشی )تختة رسم( تنظیم کرده و بر روی آن چسباند. حال 

با استفاده از خطوط کمکی2 مراحل زیر را تکمیل می کنیم.

__1 بوده است که به لحاظ محدود بودن اندازة صفحات کتاب، با مقیاسی در 
1ـ مقیاس واقعی جهت خوانایی نقشه های اجرایی این کتاب، 50

___1 چاپ شده است. 
حدود 100

2ـ خطوطی کمکی، خطوط نازک و کم رنگی هستند که با استفاده از مداد H۴ و یا مداد کپی برای تکمیل نقشه ها ترسیم می شوند. این 
خطوط را به سادگی می توان پاک کرد.
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2ـ1ـ1ـ مراحل ترسیم پالن هاي اجرایي 
مرحلة 1: ابتدا باید قسمتی از کاغذ A۳ را که قرار است استفاده شود، با ترسیم کادر مشخص کرد. وجود 
با  اندازة حاشیة متناسب  نقشه ها ضروری است.  بایگانی  و  آلبوم کردن  ماندن،  برای خوانایی، سالم  حاشیة 
ابعاد نقشه می تواند از یک تا سه سانتی متر تغییرکند. اندازة حاشیة نقشه های فارسی در سمت راست برگه 
و حاشیة نقشه های خارجی، در سمت چپ برگه حدود یک سانتی متر اضافه می شود تا امکان آلبوم کردن و 

بایگانی کردن نقشه فراهم شود.

مرحلة 2: پالن با در نظر گرفتن کادر نقشه، ابعاد پالن، فضای الزم برای اندازه گذاری ها، محل ترسیم جدول 
مشخصات نقشه1 و محل نوشتن توضیحات فنی الزم2، محل تقریبی ترسیم را مشخص می کنیم. اگر برگه، 
گنجایش ابعاد فوق را نداشته باشد، یا باید کاغذی با ابعاد بزرگ تر برای مجموعة نقشه ها انتخاب کرد و یا از 
اندازه گذاری متراکم تر استفاده نمود؛ در این صورت باید مطمئن شویم که نقشه ها خوانایی خود را از دست 
نخواهند داد. جدول مشخصات نقشه در واقع شناسنامة نقشه هاست و در آن، اطالعاتی از قبیل عنوان پروژه، 
نام کارفرما، عنوان مهندس مشاور، مقیاس نقشه، واحد مورد استفاده در اندازه گذاری نقشه ها، شمارة بلوک 
ساختمانی، نوع و شمارة نقشه، مراحل طرح، ترسیم و کنترل ذکر می شود. در شکل زیر، یک نمونه جدول 
برای استفاده در تمرین های کالسی پیشنهاد شده است. در ترسیمات بعدی به دلیل کوچکی کاغذ از ترسیم 

کادر و جدول صرف نظر گردیده است.

1ـ مشخصات نقشه نظیر اسم پروژه، نام کارفرما، نام مشاور طراح، نام مدرک نقشه، تاریخ و سایر مشخصات مربوط به نقشه در جدولی که به 
انگلیسی به آن Title می گویند، آورده می شود.

2ـ توضیحات فنی و راهنمای نقشه ها در حاشیه کنار یا پایین نقشه اصلی آورده شده و در انگلیسی به آن Legend می گویند. 

تصویر 19ـ نمونه ترسیم کادر نقشه
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مرحلة 3: با توجه به کادر نقشه و ابعاد کلی پالن، محل دقیق ترسیم پالن را مشخص می کنیم. همچنین 
در اطراف پالن برای معرفی محور )آکس ها(، اندازه گذاری خارجی و یا سایر توضیحات، حاشیة مناسب را در 
نظر می گیریم. برای شروع می توان اولین و آخرین آکس از هر سمت افقی و عمودی را ترسیم نمود تا حدود 
کلی پالن مشخص گردد. سپس سایر آکس بندی ها و موقعیت ستون ها را با توجه به نقشه های سازه ترسیم 

می کنیم. در پروژة نمونه ستون های ساختمان فلزی و با ابعاد 20×20 سانتی متر می باشند.
مرحلة 4 : پس از مشخص شدن محدودة آکس ها، خطوط بیرونی دیوارهای خارجی را با استفاده از خطوط 
کمکی با مداد H۴ ،H6 به صورت کمرنگ ترسیم می نماییم؛ سپس با توجه به ضخامت سفت کاری دیوار، خط 
داخلی دیوار های خارجی را ترسیم می کنیم. ضخامت سفت کاری دیوارهای خارجی با توجه به جنس مصالح 

آن متفاوت بوده و در این تمرین 20 سانتی متر فرض شده است.
مرحلة 5: در این مرحله، خطوط دیوارهای داخلی ترسیم می گردد. مالک عمل برای ترسیم موقعیت دیوار های 
داخلی، اندازة نقشه های مرحلة اول )که مربوط به معرفی ابعاد فضا هاست( می باشد. همچنین جانمایی دیوار ها 
به گونه ای که ستون های داخلی را در داخل جرز دیوار قرار دهد، از دیگر شاخص های ترسیم موقعیت دیوار 

می باشد.

تصویر 20ـ بزرگ نمایی نمونه جدول مشخصات نقشه
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مرحلة 6: پس از ترسیم اولیة کلیة دیوارها، موقعیت و اندازه های کلیة بازشوهای داخلی و خارجی )درها، 
پنجره ها و قاب های درگاه داخلی( را مشخص می کنیم. باید دقت شود که ابعاد و نحوة استقرارهمة آنها مانند 
مشخصات خواسته شده باشد. در این مرحله، ضخامت کلیة خطوط نازک بوده تا پس از نهایی شدن نقشه 
نسبت به ترسیم خطوط ضخیم که متمایز کنندة بخش های برش خوردة پالن باشد، اقدام گردد. ضخامت قلم 

دیوارهای برش خورده در حدود 0/۴ می باشد.1
مرحلة 7: پس از ترسیم دیوار های خارجی و داخلی که در واقع قسمت های برش خوردة پالن هستند2؛ سایر 
بخش های اصلی پالن که جزء سفت کاری محسوب شده اما پایین تر از صفحه برش پالن واقع شده اند و به 
دلیل ارتفاع کمتر برش نخورده اند و به اصطالح »نمای« آنها دیده می شود، ترسیم می گردد. این عناصر مانند 
لبة کف پنجره ها، پله ها و شیب راهه، تراس و بالکن، محوطه حیاط و لبة باغچه ها می باشند. خطوط این عناصر 
به نسبت دیوارهای برش خورده )با ضخامت خط پررنگ تر( با خطوط ضخامت متوسط )حدود 0/۳( ترسیم 
می گردند. در ترسیم پله ها و سایر عناصر به اندازه های استاندارد و ضوابط مربوطه، دقت الزم ضروری می باشد.

 
1ـ این دیوارها در مرحلة نهایی ترسیم، با خطوط ضخیم تر و هاشور داخل دیوار،از خطوط برش نخورده )نما( و نازک کاری پالن متمایز می شوند.

2ـ چنانچه می دانید صفحة برش پالن، از تراز حدود دو سوم ارتفاع یک طبقه فرض می گردد. در این حالت، دیوارها و اجزای پیوستة کف تا 
سقف برش خورده و سایر عناصر کوتاه تر از صفحة برش، به شکل نما ترسیم می شوند.

تصویر 21ـ مراحل اولیه ترسیم پالن مرحلة دوم معماری از ساختمان مسکونی ویالیی
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مرحلة 8 : اکنون که موقعیت کلیة دیوارهای داخلی، خارجی و بازشوها مشخص شده است، می توان خط 
نازک کاری دیوارها را ترسیم نمود. خط نازک کاری داخلی دیوار که نشان دهندة اندود کاری درون فضا ست با 
فاصلة حدود ۳ سانتی متر و در جدارة بیرونی، نشان دهندة نماسازی خارجی دیوارها حدود 5 الی 8 سانتی متر 
از لبة سفت کاری دیوار ترسیم می گردد. به دلیل فاصلة بسیار کم خطوط نازک کاری با خط سفت کاری دیوار، 

این خطوط با ضخامت قلم بسیار نازک 0/1 ترسیم می شود. 
مرحلة 9 : در  این مرحله، عناصر مهم نازک کاری مانند انواع پارتیشن ها، جداکننده های چوبی یا آلومینیومی، 
کابینت ها، کمد های دیواری و سایر عناصری که تعریف کنندة حدود فضاها می باشند، ترسیم می گردد. این 

عناصر، جزء نازک کاری های اصلی ساختمان بوده و با ضخامت قلم در حدود 0/2 ترسیم می شود.
به  توجه  با  می شوند.  ترسیم  قبلی  شدة  جانمایی  موقعیت  در  پنجره ها  و  درها  مرحله،  این  در  مرحلة 10: 
توضیحاتی که در بخش قبل درخصوص ترسیم در و پنجره ها ارائه شد، ترسیم آنها در نقشه های اجرایی و با 

توجه به مقیاس ترسیم نقشه می تواند کامل تر و دقیق تر انجام گیرد.
مرحلة 11: در این مرحله، نسبت به ترسیم خطوط خط چیني که منعکس کنندة مرز سقف فوقانی طبقه در 
پالن می باشند، اقدام می گردد. از آنجایی که در مدارک مرحلة دوم، پالن معکوس )سقف کاذب( به شکل 
مجزا ارائه می شود، لذا ترسیم مرزهای سقف کاذب در پالن اصلی ضرورتی نداشته و سایر اتفاقات مهم مانند 
پیش آمدگی ها و عقب نشستگی های سقف نسبت به دیوارهای پیرامونی، لبة سایه بان ها و... در باالی صفحة 

برش به شکل خط چین در پالن طبقه منعکس می گردد.

تصویر 22ـ مراحل تکمیلی ترسیم پالن مرحلة دوم معماری از ساختمان مسکونی ویالیی
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مرحلة 12: محل عبور عناصر تأسیساتی عمودی مانند داکت ها، رایزرها، دودکش ها و کانال ها و... با توجه به 
نقشه های تأسیساتی، در پالن جانمایی می شود. ابعاد فضاهای تأسیساتی از نقشه های تأسیسات برداشت شده 
و یا با مهندس تأسیسات هماهنگ می گردد. تعداد و مساحت عناصر تأسیساتی که به شکل عمودی حرکت 
کرده و در پالن دیده می شوند، نسبت مستقیمی  با تعداد طبقات و نوع سیستم های گرمایشی و سرمایشی 

ساختمان دارند.1 
)آشپزخانه، حمام وسرویس  آبریزگاهی  ثابت فضاهای  و  اصلی  تجهیزاتی  عناصر  این مرحله،  در  مرحلة 13: 
بهداشتی( را به کمک شابلون های مبلمان و تجهیزات معماری، در موقعیت دقیق خودشان ترسیم می کنیم. 
هنگام ترسیم، ابعاد استاندارد و نحوة استقرار فنی آنها از نظر اتصاالت، باز شوها، دسترسی برای تعمیر، نظافت 

و استفاده باید رعایت شود. این تجهیزات با ضخامت 0/1 ـ0/2 میلی متر ترسیم می شود.
مرحلة 14: عالئم و کد گذاری های پله و رمپ مطابق با استانداردهای نقشه کشی ترسیم می گردد. در نقشه های 
ترسیم می شود.  پله و حد برش آن در پالن  پله، شماره گذاری شده و خط فلش مسیر  اجرایی، هر ردیف 
همچنین تراز ارتفاعی کلیة سطوح قبل و بعد از پله و رمپ باید معرفی شود. تراز ارتفاعی کف ها2 می تواند به 

کمک شابلون های مخصوص ترسیم شود.
مرحلة 15: در این مرحله، متن های اصلی و نوشته های داخل پالن نوشته می شوند. جهت معرفی نام فضاها 
می توان عنوان فضاها را با خطوط درشت در داخل فضا نوشت. همچنین جهت جلوگیری از شلوغی داخل 
پالن برای معرفی اسم فضاهای داخلی می توان به هر فضا یک شماره اختصاص داده و در راهنمای نقشه اسم 
فضا را معرفی کرد. جهت معرفی تجهیزات خاص هر فضا که گرافیک گویایی ندارد؛ می توان اسامی اختصاری 
آنها را ذکر کرد. در این حالت با استفاده از شابلون یا ترسیم دست آزاد، اسامی  و نمادهای مربوط به لوازم، 
تجهیزات و مصالح مصرفی نوشته می شوند )مانند DW برای ماشین لباس شویی و WH برای آب گرم کن و...(.
مرحلة 16: در این مرحله، عالئم و توضیحات خارج از پالن تکمیل می شوند. این عالئم که گرافیک و ضخامت 

قلم آنها در بخش قبلی معرفی شده است عبارتند از:
1  محور برش عمودی پالن )خط مقطع(: گرافیک مناسب برای این عالمت حالتی است که شمارة صفحة 

نقشة مقطع مربوطه، در آن درج گردد.
2  عنوان و مقیاس نقشه: عنوان نقشه در پایین آن و با خط درشت نوشته می شود. ارتفاع این اعداد با حروف، 

حدود سه برابر ارتفاع نوشته های معمولی است و در زیر آن مقیاس نقشه را در اندازه ای کوچک تر می نویسند.
3  عالمت شمال3: ترجیحاً در باالی نوار توضیحات کنار نقشه )باالی محل راهنمای نقشه( ترسیم  شود.

4  راهنمای نقشه: کلیة توضیحات مربوط به معرفی فضا ها، مصالح یا سایر اطالعات مکمل نقشه می باشد که 

در نوار کناری کاغذ که محل و توضیحات نقشه می باشد، درج می گردد.

1ـ در پالن مسکونی نمونه، به دلیل یک طبقه بودن و ارتباط بالفاصل پالن همکف با بام و کف زمین، کانال ها و لوله های تأسیساتی در کف و 
سقف کاذب جانمایی شده و نمود زیادی در پالن ندارند. صرفاً لوله های پایین برندة آب باران از پشت بام به کف،در پالن نمایش داده شده اند.

2ـ »Nivo« معادل انگلیسی ترازهای ارتفاعی در نقشه  های معماری بوده و در اصطالح به آن »نیووگذاری« می گویند.
۳ـ معموالً در نقشه های معماری ساختمان های مذهبی در گرافیک، عالمت شمال، جهت قبله را نیز مشخص می کنند.
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مرحلة 17: اکنون که بسیاری از عناصر پایه ای پالن ترسیم شده است می توان به کمک هاشورها در موقعیت های 
مورد نیاز نسبت به معرفی بهتر گرافیک پالن اقدام نمود. موقعیت هایی که معموالً در نقشه های اجرایی با هاشور 

معرفی می گردند، عبارتند از:
1   هاشور داخل سفت کاری دیوار: برخی مواقع از این هاشور جهت معرفی مصالح متنوع سفت کاری دیوارها 

نیز استفاده می شود.
2   هاشور کف سازی فضاهای آبریزگاهی: جهت متمایز کردن فضاهای آبریزگاهی، معموالً کف سازی بخشی 

از آن فضاها ترسیم می شود. 1
بهتر  معرفی  جهت  می توان  متنوع  از هاشورهای  سبز:  فضای  و  محوطه سازی  به  مربوط  3  هاشورهای 

محوطه سازی بیرونی و فضاهای سبز استفاده نمود.

1ـ البته در صورتی که »پالن کف سازی« جهت معرفی مصالح کف کلیة فضاها ارائه  شود، نیازی به هاشور کف در پالن معماری نمی باشد.

کلیة  هاشورها با کمترین ضخامت ممکن قلم )دستی یا رایانه ای( یعنی 0/1 میلی متر ترسیم می شود. نکته
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تصویر 23ـ مراحل تکمیلی نوشته ها و راهنما های پالن مرحلة دوم معماری از ساختمان مسکونی ویالیی
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نهایی نمودن  اکنون جهت  به یک پالن مرحلة دوم ترسیم شده است.  اجزای اصلی مربوط  این مرحله،  تا 
»پالن  بر  شامل  حالت،  دو  این  نمود.  تکمیل  را  پالن  جداگانه  قالب  دو  در  می توان  پالن  اجرایی  اطالعات 
مبلمان« و »پالن اندازه گذاری« می باشند، لذا در ادامه به مراحل تکمیل نقشة ساختمان مسکونی در دو حالت 
ذکر شده می پردازیم. بر این اساس می توان جهت تمرین و بازآموزی بیشتر، مراحل طی شده در ترسیم پالن 
را یک بار دیگر اجرا نمود تا دو پالن مجزا و مشابه )تا مرحلة 1۷( داشته باشیم. سپس با تکمیل اطالعات، 
هر کدام از پالن های ترسیم شده را به »پالن مبلمان« و دیگری را به »پالن اندازه گذاری« تبدیل مي کنیم.1

2ـ1ـ2ـ ترسیم پالن مبلمان
اصلی  مبلمان  ترسیم  معماری جهت  مبلمان  شابلون های  از  می توان  مبلمان،  پالن  تهیة  مرحلة 18: جهت 
خانه اقدام نمود. در نظر داشتن موارد طراحی ذکر شده در فصل طراحی مرحلة اول معماری، می تواند جهت 
جانمایی صحیح و کارایی مبلمان در این مرحله نیز مدنظر قرار دارد.2 بدیهی است در صورت ترسیم رایانه ای 
قلم  مبلمان وجود خواهد داشت. ضخامت  بیشتر  ترسیم جزئیات  و  متنوع  مبلمان  از  استفاده  امکان  پالن، 
ترسیم مبلمان 0/1 یا 0/15 می باشد. از آنجایی که پالن مبلمان، جهت معرفی کیفی فضاها و مبلمان داخل 
»پالن  در  و...  ارجاعات  عالئم  بازشوها،  تیپ بندی  اندازه گذاری،  مانند  کّمی  اطالعات  لذا  می شود،  ارائه  آنها 

اندازه گذاری« ارائه می شود.

1ـ همچنین می توان به کمک کاغذ کالک از روی نقشة موجود، نقشة دوم و یکسانی ترسیم نمود تا به عنوان پالن مبلمان تکمیل گردد.
2ـ برای آشنایی با استاندارد و مبلمان ها در فضاهای داخلی می توانید به کتاب های تخصصی در این زمینه مراجعه نمایید. 

تصویر 24ـ مراحل ترسیم پالن مبلمان مرحلة دوم معماری از ساختمان مسکونی ویالیی
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2ـ1ـ3ـ ترسیم پالن اندازه گذاری
مرحلة 19: کدگذاری جهت تیپ بندی بازشوها )در و پنجره ها( معموالً در پالن اندازه گذاری انجام می شود. 
البته برای این کار باید قباًل کلیة پنجره ها و درها در پالن، نما و نقشة تیپ بندی بازشوها طراحی و ترسیم 
شده و سپس در پالن اندازه گذاری، اقدام به کدگذاری آنها نمود. همچنین درج ارتفاع کف پنجره ها1 در کنار 

آنها ذکر می گردد.
مرحلة 20: همان طور که در بخش اندازه گذاری فصل قبل عنوان شد، اندازه گذاری پالن اجرایی در دو حوزة 
داخلی و خارجی پالن انجام می گیرد. اندازه گذاری داخلی پالن به گونه ای انجام می شود که کلیة فضاهای 
داخلی در راستای طولی و عرضی آن اندازه گذاری گردد. خط اندازه گذاری داخلی به شکل پیوسته در راستای 
طول و عرض پالن امتداد می یابد. بنابراین ابتدا باید به کمک یک خط کمکی، مسیر اندازه گذاری را مشخص 
نمود و سپس اندازه ها را با دقت در وسط و باالی خطوط اندازه گذاری کرده و با مداد F یا H و یا قلم راپید 
0/2 آنها را نوشت. اعداد را می توان با شابلن 0/2 و یا به صورت دست آزاد نوشت. برای عدد نویسی با دست 
آزاد می توان از خطوط راهنما استفاده کرد تا مهارت الزم را به دست آورد. برای نشان دادن ابتدا و انتهای 

اندازه ها می توانید با نظر هنرآموز، از »نقطه«، »ممیز« و یا » فلش« استفاده نمود.
مرحلة 21 : اندازه گذاری خارجی پالن اجرایی مشتمل بر سه خط )یا به عبارتی ۳ سطح( اندازه گذاری می باشد. 
خط اول، نزدیک به جدارة خارجی ساختمان کلیة طول دیوارها و بازشوهای مابین آنها را معرفی می کند. خط 
دوم اندازه گذاری مربوط به فواصل آکس های سازه ای ساختمان می باشد. خط سوم اندازه، مربوط به اندازة کلی 
طول و عرض ساختمان و یا حد فاصل میان اولین آکس تا آخرین آکس طولی و عرضی ساختمان می باشد.

1ـ عالمت اختصاری کف پنجره در نقشه ها، O.K.B ذکر می گردد.



156

 مرحلة 22: در مرحلة نهایی نقشه کشی پالن، نسبت به ارجاع بزرگ نمایی ها و جزئیات پالن اقدام می گردد. 
بسیاری از اطالعات فضاهای پالن مرحلة دوم مانند پله، آشپزخانه، فضاهای آبریزگاهی و.... به قدری پیچیده اند 
نقشه های مجزا  را در  آنها  باید  بلکه  و  داد  نمایش  اصلی  را در پالن های  آنها  نمی توان همة مشخصات  که 
بزرگ نمایی کرده و سپس اطالعات تفصیلی آنها را قید کرد. بنابراین باید این قسمت از پالن ها را مشخص و 
کدگذاری کرد تا در نقشه های دیگر و با مقیاس بزرگ تر ترسیم شوند. به نمونة کادرها در اطراف پله و سرویس 
توجه نمایید. مشخص کردن محدودة بزرگ نمایی، با کادر خط چین و ارجاع به شمارة نقشة مربوطه از آخرین 

مراحل تکمیل نقشه پالن اندازه گذاری معماری می باشد.

تصویر 25ـ روند ترسیمات تکمیلی پالن اندازه گیری مرحلة دوم معماری
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مرکّبی کردن کل اجزای نقشه : در انتهای ترسیمات باید همة ترسیمات و نوشته های مدادی را کنترل و 
کمبودهای احتمالی را مشخص و کامل کرد تا از صحت، خوانایی، زیبایی و نظم آنها مطمئن شد. همچنین 
باید صحت کارهای انجام شده را با سایر مدارک مرحلة دوم که الزم است همزمان و موازی با پالن طراحی 
شوند کنترل نمود تا بتوان از هماهنگی آنها با اطالعات داده شده در زمینة مصالح، تیپ بندی بازشوها و... 
اطمینان حاصل شود. در صورتی که بخواهیم از روی نقشه های مدادی، نقشه مرکّبی ترسیم نماییم می توانیم 
با استفاده از قلم های راپید1 و کاغذ کالک با دقت و با استفاده از ضخامت های مناسب گفته شده کلیة اجزا 
و عناصر نقشه را مرکبی کنیم. قبل از شروع به کار ترسیم و مرکّبی کردن هر پروژه می توان مانند دفاتر 
مهندسی با توجه به نوع پروژه، مقیاس نقشه، سادگی و پیچیدگی در کل نقشه ها را در یک صفحه تیپ بندی 
و مشخص نموده و از آن برای ترسیم یکنواخت و هماهنگ نقشه ها استفاده کرد. برای مثال به جدول زیر 
توجه کنید. همچنین ضخامت قلم های مورد استفاده در جدول گروه بندی خطوط که در بخش قبلی ارائه 
با قسمت های  را  برخورد  تا دست حداقل  باید سعی کرد  تمیزکاری  برای  است.  استفاده  قابل  بود،  گردیده 

مختلف ترسیم داشته باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده درخصوص ترسیم پالن اجرایی )مرحلة دوم( ساختمان مسکونی طراحی 
شده است، اکنون هنرجویان می توانند به صورت مرحله ای »پالن مبلمان« و »پالن اندازه گذاری« ساختمان 
با  را  یاد شده  توانایی هنرجویان می توان پالن های  افزایش  نمایند. همچنین جهت  را ترسیم  مسکونی 

نرم افزار اتوکد در رایانه ترسیم نمود.

1ـ به جای راپیدهای قابل شارژ که مشکالت خاص خود را دارند، می توان از روان نویس های سرنمدی با ضخامت قلم های استاندارد استفاده 
نمود.

تجربه و دانش:پروژۀ مستمر
تصویر 26ـ معرفی برخی ضخامت قلم های نقشه کشی در عناصر مختلف



158

2ـ2ـ پالن بام
پالن بام یک ساختمان که در واقع مرتفع ترین تراز افقی ترسیم شده می باشد، شامل معرفی اجزای زیر است:

1 هندسة کلی بام )شیب دار یا مسطح( و مرز پیرامونی محیط کل ساختمان و لبة جان پناه بام؛

2 جانمایی بام دستگاه پلة ارتباطی که به اصطالح »خرپشته« از آن یاد می شود؛

3 موقعیت آب رو بام و جهت و اندازه شیب بندی کف بام و نیز خط الرأس کروم بندی بام؛

4 معرفی تراز ارتفاعی روی کف شو، لبه جان پناه بام و سایر موقعیت های حساس؛

5 موقعیت عناصر تأسیساتی مهم مانند خروجی داکت های تأسیساتی، دودکش ها و سایر تجهیزات مهم.

پالن بام، یکی از مدارک نقشه های مرحلة دوم معماری می باشد و ترسیم آن در نقشه های معماری داخلی 
ضرورتی ندارد. بنابراین از آنجا که هدف از این بستة آموزشی، یادگیری و شناخت مدارک مرحلة دوم معماری 
داخلی می باشد، لذا پالن بام ساختمان مسکونی ویالیی صرفاً جهت معرفی این مدرک و انطباق اطالعات 

مندرج در آن، با سایر مدارک اجرایی ارائه شده است.1 

1ـ براساس آنچه که عنوان شد، به مراحل ترسیم پالن بام همانند پالن طبقات به تفصیل پرداخته نشده است و صرفاً جهت آشنایی 
مقدماتی هنرجویان آورده شده است. بنابراین ترسیم پالن بام توسط هنرجویان ضروری نبوده و می تواند به عنوان تمرین آزاد توسط 

هنرآموز مطرح گردد.

0 1 2 3 4 5m

تصویر 27ـ پالن بام پروژه مسکونی
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2ـ3ـ پالن معکوس )پالن سقف کاذب(
فضاهای داخلی عالوه بر سقف سازه ای که جداکنندة آن فضا از فضای طبقة فوقانی می باشد، دارای یک سقف 
کاذب معلق از سقف سازه ای نیز می باشد. سقف کاذب، سقفی سبک است که در زیر سقف اصلی ساخته 
می شود و از آن برای پوشاندن عناصر تأسیساتی )مانند کانال ها، لوله های فاضالب و کابل های برق (، عناصر 
نازیبایی که در حد  یا کلیة عناصر  الحاقات زیر سقف سازه ای( و  سازه ای )مانند آویز تیرها، خرپاها و سایر 
فاصل سقف کاذب و سقف سازه ای قرار دارند؛ استفاده می شود. همچنین طراحان معماری داخلی از فرم ها و 
ارتفاعات مختلف در طراحی سقف کاذب به منظور تنظیم شکل و تناسبات زیبای فضاها جهت ایجاد حس 

فضایی متفاوت در طراحی داخلی استفاده می کنند. 
در ساختمان هایی که درصد کمی از سطح آنها با سقف کاذب پوشیده می شود، می توان محل سقف کاذب 
را با خط چین در پالن های اصلی نمایش داد، اما عموماً جهت معرفی در سقف های تزیینی، پالن مستقلی 
به عنوان پالن سقف کاذب ترسیم می گردد. جهت ترسیم سقف کاذب مرز شکستگی های سقف کاذب را 
ترسیم کرده و به کمک  هاشورهای متفاوت، ترازهای مختلف سقف و جنس های متفاوت آن را در راهنمای 
نقشه معرفی می کنیم. همچنین در مدارک معماری داخلی، عناصر تأسیساتی مهم نمایان در سقف کاذب 
)مانند عناصر روشنایی، دریچه های هوای سقفی و...( نمایش داده می شود. طراح می تواند جهت آرایش بهتر 
چراغ ها در سقف، موقعیت آنها را در پالن معکوس جانمایی کرده و انواع چراغ ها را در راهنمای نقشه مشخص 
نماید. در صورتی که سقف کاذب دارای شکستگی و اختالف سطح باشد، با ترسیم مقطع شکل و مشخصات 
شکستگی های سقف و نحوة اتصال آن به دیوارها معرفی می شود. برای اجرای سقف کاذب و تزیینات آن، 

اندازه ها و جزئیات اجرایی آنها در مقیاس مناسب، در قسمت جزئیات مرحلة دوم ترسیم می شوند.1

1ـ جزئیات اجرایی مرحلة دوم )Details( معموالً در انتهای آلبوم مدارک مرحلة دوم ارائه می شود.

تصویر 28ـ نمونه هایی از سقف کاذب
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تصویر 29ـ نقشه پالن معکوس و جزئیات اجرایی سقف کاذب
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پالن سقف کاذب ساختمان مسکونی ویالیی )تمرین مستمر( طراحی شده و ترازهای آن معین شده است. 
به کمک هنرآموز خود پالن معکوس این ساختمان را ترسیم کرده و چراغ های مناسب را در موقعیت های 

مختلف سقف کاذب جانمایی کنید.

تجربه و دانش

0 1 2 3 4 5m

 تصویر 30ـ نقشه پالن سقف کاذب ساختمان ویالیی مسکونی
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تجربه و دانش

   2ـ4ـ پالن کف سازی
و  بهتر  معرفی  داخلی، جهت  معماری  پروژه های  در 
»نقشة پالن کف سازی«  از  دقیق تر کف سازی داخلی 
متفاوت  مصالح  مرز  نقشه  این  در  می کنند.  استفاده 
با کمک  هاشورهای  و  فضاهای مختلف ترسیم شده 
می شود.  مشخص  کف  مصالح  تایل بندی،  معماری 
ترسیم  فضا  پالن  ابتدا  کف سازی  پالن  ترسیم  برای 
می شود، آنگاه با توجه به جنس، شکل و ابعاد قطعات 
پالن کف سازی با خطوط کمرنگ ترسیم می شود. در 
صورت لزوم )در فضاهای آبریزگاهی( نحوة شیب بندی 
نمایش داده می شود. جهت درک  و محل کف شوي 
بافت،  و  رنگ  از  استفاده  با  می توان  کف سازی  بهتر 
نقشه،  راهنمای  در  و  داده  نمایش  را  آن  کیفیت 
مصالح کف با ذکر جنس، ابعاد و رنگ معرفی گردد. 
باید  کف سازی  پالن  اجرایی،  شریط  معرفی  جهت 
اندازه گذاری شده و جزئیات اجرایی آن معرفی شود.

)تمرین  ویالیی  مسکونی  ساختمان  کف سازی  پالن 
است.  شده  ارائه  و  طراحی  نمونه  عنوان  به  مستمر( 
پالن اولیة این ساختمان را ترسیم کرده و به کمک 
هنرآموز خود با مصالح جدید کف سازی آن را کامل 

نمایید.
 تصویر 31ـ نمونه پالن کف سازی فضاهای داخلی، مسکونی

 تصویر 32ـ نمونه برخی جزئیات اجرایی از کف سازی های داخلی مسکونی
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 تصویر 31ـ نمونه پالن کف سازی فضاهای داخلی، مسکونی
ـ  5  ـ نماهای خارجی ساختمان 2

اول در سال گذشته  اطالعات مرحلة  نماهای خارجی ساختمان در حد  ترسیم  پایه ای در خصوص  مسائل 
معرفی شده است. در این بخش ترسیم و قرائت دقیق نماهای اجرایی تشریح می شود. هر کدام از عناصر 
مهم نمای خارجی مانند موقعیت محوطه و خط زمین، نوع مصالح بدنه، تناسبات پنجره ها، پیش آمدگی 
بدنةنما، خط لبة بام و... از عوامل اصلی در اجرای ساختمان می باشند. هر چند نماهای خارجی جزء مدارک 
اصلی »معماری داخلی« محسوب نمی شوند، اما ترسیم نماهای ساختمان ضمن هماهنگی با بقیة نقشه های 
ساختمان، باید از دقت کافی برخوردار باشد و تمام عناصر ضروری را به درستی معرفی نماید. از آنجایی که 
مراحل ترسیم نمای خارجی مرحلة اول ساختمان در سال قبل تشریح گردید، اکنون اطالعات و مشخصات 

تکمیلی نما جهت تهیة نقشه اجرایی مرحلة دوم معرفی می شود.
موارد تکمیلی نماهای اجرایی نسبت به نمای مرحلة اول:

1 ترازگذاری کامل تر : ترازگذاری در نماهای اجرایی، مفصل تر از نقشه های مرحلة اول بوده و عالوه بر 

سطوح کف طبقات، تراز باال و پایین پنجره ها، تراز روی نرده و جان پناه بام و بالکن نیز معرفی می شود.
2 اندازه گذاری دقیق تر و کامل تر نما : این اندازه گذاری شامل اندازه های مربوط به ارتفاع ها می باشد. 

تصویر 33ـ پالن کف سازی ساختمان مسکونی

0 1 2 3 4 5m
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اندازه هایی از قبیل ارتفاع ساختمان، ارتفاع کف پنجره ها، نعل درگاه و... را که نمی توان در پالن ها نشان داد، 
در نماها اندازه گذاری می کنیم. برای اندازه گذاری نما، فاصلة میان لبه های افقی مهم در نما را در یک راستای 

ارتفاعی، اندازه گذاری می کنیم.
دقیق کردن  )فاز یک(،  اول  مرحلة  نمای  با  اجرایی  نمای  تفاوت های  از  یکی   : 3 تیپ بندی در و پنجره 

قاب بندی در و پنجره ها و معرفی تیپ بندی آنها می باشد. با توجه به مقیاس بزرگ تر در نقشه های مرحلة 
دوم، می توانیم پنجره ها را با تمام جزئیاتی که مقیاس طرح اجازه می دهد رسم کنیم و کف پنجره، قاب دور 

شیشه ها، تقسیمات قاب و چهارچوب را نشان دهیم.
4 مشخص کردن ضخامت و ارزش خطوط نما : جهت خوانایی بهتر سطوح نما معموالً سطوح نزدیک تر، 

پررنگ تر از سطوح دورتر ترسیم می شوند. خط دور ظاهری ساختمان و خط دور عناصر اصلی مانند ستون ها، 
درها و پنجره ها پررنگ تر از خطوط فرعی ترسیم می شوند.

5 معرفی جزئیات نازک کاری نما و مرز مصالح : خطوط قاب بندی نما، تغییر مصالح و بافت، خط باالی سنگ 

ازاره و ضخامت درپوش ها و کف پنجره، خطوط هره چینی، عناصر تزیینی اطراف پنجره و... ترسیم می شوند.
6  معرفی بافت مصالح نازک کاری نما : در ساخت نما معموالً از مصالح مختلفی از قبیل شیشه، چوب، فلز، 

آجر، بتن، سنگ و... استفاده می شود. حال می توان به سادگی با استفادة مؤثر از نمادها و  هاشورهای مناسب، 
نوع مصالح مصرفی در نما را نشان داد تا نما واقعی تر و قابل درک تر شود.

 تصویر 34ـ نماهای شمالی و جنوبی ساختمان ویالیی
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ـ 6  ـ نماهای داخلی 2
در طراحی معماری داخلی، نماهای داخلی بیشتر از دیگر قسمت های فضا در معرض دید استفاده کنندگان 
قرار دارند. با توجه به تنوع کارکرد و مقیاس فضاها و سبک طراحی بنا، نحوة طراحی دیوارها متفاوت است. 
برای پوشش و تزیینات بناها ممکن است از انواع اندودها مانند گچ، سیمان، رنگ و عناصر الحاقی مانند کاغذ 
دیواری، چوب، پارچه در رنگ ها و ترکیبات مختلف استفاده شود. همچنین، دیوارها محل استقرار درها و 
پنجره ها هستند. از طرفی عناصر تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مانند فن کویل، بلندگو، کلید پریز چراغ های 
روشنایی و تزیینی بر روی آن قرار می گیرند. عناصر تزیینی مانند تابلوها و اشیای تزیینی نیز بر روی آن نصب 
می شوند. بنابراین جهت معرفی دقیق جزئیات همة این عناصر نیاز به ارائة نقشه های فنی از نماهای داخلی 

می باشد. در واقع از ترسیم نماهاي داخلي اجرایي دو هدف مهم برآورده می گردد:
الف( ارائه و نمایش کیفّیت بصری فضاي داخلي : در واقع نمای داخلی، اطالعات الزم در مورد تناسبات 
افقی و عمودی اجزای داخلي و نمایش وضعیت عناصر تزیینی نما را به نمایش می گذارد. به عبارت دیگر نمای 

داخلی، کیفیت فضایی ارائه شده در پرسپکتیوهای داخلی را به شکل فنی و دقیق تر ارائه می دهد.
ب( تأمین کنندۀ نیازهای اجرایی وفنی مجری پروژه: زیرا نماهای داخلی در واقع معرف تنوع و مرز 
پوشش نهایی دیوارها، موقعیت، ابعاد و نوع بازشوها، موقعیت عناصر تأسیساتی و تجهیزاتی که در پالن دیده 

نمی شود و همچنین جنس و ارتفاع قرنیزها و سایر جزئیات اجرایی می باشد.

 تصویر 35ـ نمونه نماهای داخلی از اتاق های واحد مسکونی
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تصویر 37ـ نمونه پالن و پرسپکتیو داخلی از اتاق خواب اصلی

 تصویر 36ـ نمای داخلی از آشپزخانه

 تصویر 38ـ نمای داخلی سالن پذیرایی مسکونی
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روش ترسیم نماهای مورد نیاز فضاي داخلي: در شرایط عادی 
فضا  نماهای  مقطع  ترسیم  از  فضاها  داخلی  نماهای  ترسیم  برای 
می تواند  متنوع  سرتاسری  مقاطع  که  آنجا  از  می کنند.  استفاده 
معرف اجزای داخلی دیوارها باشد، لذا بخشی از دیوارهای داخلی 
در  شد  گفته  چنانچه  اما  می گردد.  معرفی  سرتاسری  مقاطع  در 
پالن هایی که دارای فضاهاي داخلي با هندسه های پیچیده هستند 
و یا فضاهای خاصی که تجهیزات و عناصر تزیینی متنوعی در آن 
به کار رفته است، جهت معرفی بهتر دیوار و عناصر روی آن، نیاز به 
ترسیم نماهای داخلي می باشد. یک نمای داخلی، تصویر روبه رویي 
از فضاي داخلي است که سیمای یک جبهه از شش جبهة فضاي 
داخل را نشان می دهد. بنابراین برای نشان دادن ترکیب و سیمای 
دروني یک فضا، ترسیم چهار نمای آن مورد نیاز است. بر این اساس 
می توان ابتدا پالن راهنماي فضای مربوطه را ترسیم کرده و چهار 
از وجوه معرفی  نام گذاری کرد و سپس هر یک  را  آن  اصلی  دید 
شده از کل به جزء اجزای آن را ترسیم نمود. در واقع پس از ترسیم 
خطوط پیرامونی نما، تقسیمات و عناصر نمای داخلی را با خطوط 

نازک نمایش می دهند. در شکل های زیر تصویر چهارنمای داخلی
 فضا، پالن راهنما به عنوان نمونه ترسیم شده است. 

پس از آنکه کلیات نمای داخلی هر دیوار ترسیم شد، عناصر تأسیساتی و تجهیزاتی، تزیینات نما، اندازه ها و 
جزئیات اجرایی الزم به آن افزوده می شود. همچنین با استفاده از رنگ، بافت و پرسپکتیوهای داخلی، کیفیت 

و  راهنما  پالن  از  نقشه  نمونه  39ـ  تصویر   
تصاویر نماهای داخلی

 تصویر 40ـ نمونه نقشه اجرایی از نمای داخلی راهرو مسکونی و اجزاء داخلی آن
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ترسیمات  از  می توان  داخلی  فضاهای  بهتر  و  کامل  معرفی  می شود. جهت  مشاهده  قابل  خوبی  به  دیوارها 
سه بعدی و طرح پرسپکتیو فضاهای داخلی بهره گرفت. این تصویرها با نمایش همزمان مبلمان، کف، دیوارها 
و سقف فضاهای داخلی، تصویری یکپارچه، زیبا و هماهنگ از فضا را ارائه می دهد. همچنین فضا را قابل درک 

کرده و زمینه را برای اجرای بهتر عناصر معماری داخلی فراهم می آورد. 

چهار نمای داخلی فضای سالن نشیمن ویالی مسکونی )تمرین مستمر( را با کمک هنرآموز خود طراحی 
نموده و با مقیاس 50 :1 ترسیم نمایید.

2ـ7ـ مقاطع اجرایی سرتاسری
نقشه های  مهم ترین  جمله  از  مقاطع  نقشه های 
ساختمان می باشند که مجریان ساختمان به آن نیاز 
با  ساختمان  رابطة  می توان  مقاطع،  ترسیم  با  دارند. 
عمودی  ترکیب  و  تعداد طبقات  داد،  نشان  را  زمین 
داخلی  نمود، ساختار قسمت های  را مشخص  فضاها 
داد  نمایش  را  مصالح  از  استفاده  نحوة  و  ساختمان 
و نیز نوع سازه، نوع سقف و کیفیت نماهای داخلی 
ساختمان را معرفی کرد. اندازة ساختمان و پیچیدگی 
قسمت های مختلف آن معموالً مشخص کنندة انواع 
ساختمان  یک  نقشه های  برای  الزم  مقاطع  تعداد  و 
است. برای تکمیل نقشه های اجرایی ساختمان ممکن 
است از سه نوع مقطع استفاده شود که عبارت اند از : 
مقاطع سرتاسری، مقاطع موضعی و مقاطع جزیی یا 

دیتیل. 
مقاطع سرتاسری: مقاطع سرتاسری کل ساختمان را 
در امتداد یک خط مستقیم یا شکسته قطع می کنند. 
همان طور که در زیر مشاهده می کنید، برای معرفی 
هر ساختمان حداقل یک مقطع عرضی و یک مقطع 
با  را  سرتاسری  مقاطع  محِل  است.  نیاز  مورد  طولی 

خط و نقطة قوی و معموالً با قلم راپید 1/2 تا 0/8 
میلی متر مشخص می کنیم و با استفاده از فلش نیز

 جهت دید را نشان داده و نام گذاری می کنیم. خط مقطع شکسته به این دلیل مورد استفاده قرار می گیرد که 
دیوارها و فضاهای متفاوت برش بخورند و جزئیات بیشتر و الزم تر در یک مقطع ترسیم و به مجریان معرفی 

شوند. 

تجربه و دانش

 تصویر 41ـ نحوه معرفی محورهای برش در پالن جهت ترسیم 
مقاطع
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 تصویر 42ـ نمونه نقشه های مقاطع موضعی و مقاطع جزئیات
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مقاطع موضعی 
از  موضعی  مقاطع  ترسیم  متعدد،  سرتاسری  مقاطع  ترسیم  بر  عالوه  بزرگ،  و  پیچیده  ساختمان های  در 
بخش های پیچیدة ساختمان مانند برش موضعی یک دیوار )برش تفصیلی دیوار1( که جزئیات و ترکیب اجزای 
یک دیوار را از کف تا بام نشان می دهد و یا مقطع موضعی از سرویس بهداشتی که نمای داخلی و جزئیات 

اجرای آن را نمایش می دهد نیز الزم است. برای مثال به نقشه زیر توجه نمایید.

مقاطع جزیی )دیتیل2(
عالوه بر مقاطع فوق در قسمت های پیچیدة ساختمان، ترسیم مقاطع جزیی در جهت قائم و یا افقی مانند 
را نشان دهد.  اجرایی جزئیات کوچک ساختمان  تا ترکیب و روش  بزرگ موردنیاز است  با مقیاس  روبه رو 
جزئیات اجرایی ساختمان از جمله مدارک مهم و اصلی آلبوم نقشه های مرحلة دوم معماری و معماری داخلی 
می باشند. لذا در ادامه به عنوان یک بخش مستقل درخصوص ویژگی های جزئیات اجرایی پرداخته خواهد شد.

با  معماری  پالن های  مقیاس  با  برابر  معموالً  دوم،  مرحلة  نقشه های  در  سرتاسری  مقاطع  مقاطع:  مقیاس 
1 ترسیم می شوند و قسمت های پیچیدة آنها در مقیاس بزرگ تر در قالب مقاطع جزیی 

50
1 و 

100
مقیاس 

تشریح می گردند. مقیاس مقاطع موضعی می تواند برابر با مقیاس مقاطع سرتاسری باشد و یا برای نشان دادن 
جزئیات بیشتر، با مقیاس بزرگ تر رسم گردد. مقاطع جزیی و دیتیل ها برحسب نیاز، ممکن است با مقیاس تا 

رسم شوند تا مانند نقشه های زیر مشخصات دقیق قسمت های کوچک و پیچیده را نشان دهند.       

مراحل ترسیم مقاطع سرتاسری: برای ترسیم مقاطع ساختمان ابتدا باید پالن های طبقات، پی ها و پوشش 
بام را بررسی کرده و قسمت های متفاوت ساختمان را از نظر تعداد طبقات، نوع سقف، نوع عملکرد و ساخت 
از قبیل بالکن، پله، شیب راهه و... مطالعه نمود و آنگاه محل مقاطع طولی و عرضی ساختمان را به گونه ای 
مشخص کرد که بتوان بیشترین اطالعات الزم را برای اجرای ساختمان نمایش داد. پس از آن که محل برش 
و جهت دید، با عالئم مربوط در روی پالن مشخص و نام گذاری شد، به ترسیم هر یک از مقاطع اقدام می شود. 
ترسیم نقشه های مقاطع ممکن است با استفاده از نقشه های پی، پالن زیرزمین، همکف، اول و سایر طبقات 

Wall Section ـ1

Detail ـ2

___1 جهت نقشه های مرحله دوم
50 ___1 برای نقشه های مرحله اول و مقیاس 

100  تصویر 43ـ نمونه مقطع سرتاسری در مقیاس 
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و نیز نقشه های نما انجام شود. نحوة ترسیم و خصوصیات مقطع سرتاسری در مدارک مرحلة اول )نقشه فاز 
اول( در سال گذشه آموزش داده شد. در این بخش سعی می شود مقطع ساختمان مسکونی ویالیی که پالن و 
نماهای آن در بخش های قبلی ترسیم شده است، با ارائه جزئیات بیشتر و کامل تر، به شکل دقیق تر در مدارک 

مرحلة دوم )نقشة فاز دو( ترسیم شود.
مرحلة 1: با توجه به ابعاد طول و ارتفاع ساختمان، محل تقریبی ترسیم مقطع را بر روی برگه مشخص و خط 
زمین را ترسیم می کنیم. اندازة برگة نقشه های مقاطع، مساوی با نقشه های پالن ها انتخاب می شود.1 پس از 
نصب پالن، با انتقال خطوط جانبی پالن بر روی خط زمین، محدودة ترسیم را مشخص می کنیم. دقت شود 
که در اطراف ترسیم مقطع، فضای کافی برای اندازه گذاری و نوشتن مشخصات وجود داشته باشد. همچنین 

باید آکس های مرتبط با مقطع را از پالن منتقل کنیم.
مرحلة 2: یکی از خطوط اندازه را در کنار مقطع می کشیم و اندازة ارتفاعات ساختمان را بر روی آن مشخص 
می کنیم. تراز های افقی اصلی ساختمان را نیز که قباًل در نما ها مشخص شده است، به مقطع منتقل می کنیم.
مرحلة 3: در این مرحله، عناصر زیر کف ساختمان و مجاور با خاک، ترسیم می شوند. در این مرحله معموالً با 
توجه به پالن فونداسیون2 ابعاد پی ها را مشخص و آنگاه محدودة کف تمام شده را در داخل و خارج ساختمان 
ترسیم می کنیم. همچنین با توجه به تراز کف های داخل و خارج، مقاطع دیوارهای کرسی چینی را با رعایت 
ضخامت مورد نیاز رسم می کنیم. ضخامت دیوارهای کرسی چینی برابر یا بیشتر از ضخامت دیوارهایی است 
که برروی آن قرار می گیرند. باید دقت نمود که پی ها و دیوارهای کرسی چینی در امتداد دیوارهای خارجی 

و آکس ستون ها ترسیم شود.
بلوکاژ، بتن  مرحلة 4: الیه های کف را نسبت به نقشه های مرحله اول دقیق تر مشخص می کنیم. محدودة 
سازه ای کف و ضخامت کف سازی نهایی را ترسیم می کنیم. جزئیات بیشتر از الیه های کف سازی و معرفی 

مشخصات آن در بخش جزئیات ارائه می شود.
مرحلة 5: با توجه به ارتفاع کف تا زیر سقف، خط زیر سقف را ترسیم می کنیم. همچنین با توجه به تراز کف 
بام، خط باالی سقف )کف بام( را ترسیم می کنیم. الیه ها و عناصر سقف های سازه ای با توجه به نوع سقف 
متفاوت می باشند. همچنین الیه های کف سازی روی سقف متناسب با مقیاس نقشه ترسیم می شوند. همچنین 

تیرهای اصلی با توجه به ابعاد آن در نقشه های سازه و در امتداد آکس های مقاطع ترسیم می گردند.
مرحلة 6: ضخامت دیوارهای خارجی و داخلی را براساس تطابق با پالن، در موقعیت های خودشان ترسیم 

می کنیم.
و  داخلی جانمایی شده  و  دیوارهای خارجی  در  و درگاه(  پنجره ها  )درها  بازشوها  کلیة  موقعیت  مرحلة 7: 
بخش های برش خورده دیوار با ضخامت خط بیشتری پر رنگ می گردد. تراز نعل درگاه درها و پنجره ها را با 
توجه به ابعاد درها و پنجره ها هماهنگ با نماها ترسیم می کنیم. تراز کف پنجره ها را با توجه به ابعاد پنجره ها 

و نماها مشخص می کنیم. مقطع قاب پنجره و شیشه را با خطوط نازک رسم می کنیم.

1 ترسیم شود.

50
1ـ پیشنهاد می شود ترسیم مقاطع سرتاسری مانند پالن مرحلة دوم با مقیاس 

2ـ اطالعات و مشخصات فونداسیون )پی( جزء مدارک سازه ای می باشد. در پروژه های معماری داخلی، در صوت نیاز، این اطالعات مورد 
استفاده قرار می گیرد و به صورت شماتیک )کلی( ترسیم شده و اطالعات دقیق به نقشه های سازه ارجاع داده می شود.
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تصویر 44ـ روند ترسیم مقاطع اجرایی از ساختمان مسکونی ویالیی
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مرحلة 8 : سقف کاذب هر فضا، با توجه به اطالعات ذکر شده در پالن سقف کاذب و ترازهای مربوطه ترسیم 
می گردد. در نظر داشته باشید که طراحی مقطع و پالن سقف کاذب یک فرایند رفت و برگشتی بوده و می توان 

با توجه به شرایط هر نقشه تغییراتی در مدارک دیگر ایجاد کرد.
مرحلة 9: عناصر دیوارهای داخلی که در نمای مقابل دیده می شوند، ترسیم می گردد. این عناصر شامل درها، 
پنجره ها، کمد، قفسه و سایر اجزای مهم معماری داخلی می باشند. این عناصر معموالً با ضخامت نازک 0/1 

ترسیم می گردند.
مرحلة 10: در این مرحله، عناصر باالی سقف آخرین طبقه ترسیم می شود. این عناصر شامل جان پناه بام، 
نمای خرپشته، سقف های شیب دار و... می باشد. با توجه به شکل مقطع بام، ضخامت سقف را طبق مشخصات 
داده شده رسم می کنیم. خطوط کف سازی بام و بتن شیب بندی را اضافه می کنیم. دست انداز بام را با توجه به 
ارتفاع و ضخامت داده شده رسم کرده و سپس در پوش دست انداز بام را ترسیم می کنیم. ارتفاع دست انداز بام 
با توجه به کارکرد آن و شرایط حفاظتی و اقلیمی، معموالً بین 80 تا 100سانتی متر در نظر گرفته می شود.
مرحلة 11: در این مرحله، جهت نهایی کردن عناصر اصلی مقطع، برای مرکّبی نمودن خطوط، با ضخامت قلم 
مناسب اقدام می شود. حال که اجزای اصلی مقطع از پی تا بام، با استفاده از خطوط کمکی رسم شد می توانیم 
ترسیم را کنترل کنیم، پس از آنکه از هماهنگی پالن ها، نماهاو مقاطع اطمینان حاصل کردیم، با توجه به 
گروه خطی مناسب، خطوط را با قلم های مناسب پررنگ می کنیم. در این مرحله با استفاده از کاغذ کالک و 

قلم های راپید می توان اقدام به مرکّبی کردن نقشه نمود.

تصویر 45ـ نمونه ترسیم هاشور ها و جزئیات اجرایی در مقاطع اجرایی ساختمان

مرحلة 12: پس از مرّکبی کردن خطوط اصلی نقشه و تثبیت آنها می توان اقدام به ترسیم  هاشورها و سایر 
عالئم تکمیلی مقطع نمود. از جملة این موارد،  هاشورهای داخل دیوارهای برش خورده،  هاشور عناصر سازه ای 
)دال سقف، فونداسیون و....( و سایر هاشورهایی است که می تواند در جهت معرفی بهتر اجزای نقشه عمل 

نمایند.
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مرحلة 13: مراحل اندازه گذاری و ارجاع بزرگ نمایی مقاطع اجرایي: اندازه گذاری کامل، خوانا و دقیق 
الزمة همة ترسیمات اجرایی از جمله اندازه گذاری مقاطع می باشد. پس از کنترل نقشه های ترسیم شده الزم 
است همة عناصر ساختمانی اندازه گذاری شوند. قبل از اندازه گذاری باید سطوح اصلی ساختمان در مقاطع 
با  با توجه به پالن ها و نماها  مانند زیرپی ها، کف تمام شدة محوطه، کف تمام شدة فضاهای داخلی و بام 
ترازهای ارتفاعی معرفی شود. ترازهای ارتفاعی سطوح، هم در حاشیة ترسیم مقطع و هم در روی ترسیم 
می تواند انجام شود. اندازه گذاری در مقاطع تنها در جهت عمودی و معرفی ارتفاع مفید نما، سقف کاذب، 
کف سازی و نظایر آنها می باشد. همچنین توجه به ماهیت معماری داخلی بودن مقاطع، اگر بخش هایی از 
مقطع نیاز به بزرگ نمایی در مقیاس بزرگ تر داشته باشد محدوده مدنظر را در مقطع اصلی مشخص کرده و 

در نقشه های بزرگ نمایی یا برش های تفصیلی با جزئیات بیشتر نمایش می دهند.

تصویر 46ـ روند ترسیمات نهایی مقاطع اجرایی از ساختمان مسکونی ویالیی
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تجربه و دانش

تصویر 47ـ مقاطع اجرایی پروژه ساختمانی نمونه

مراحل ترسیم یکی از مقاطع طولی ساختمان مسکونی ویالیی به صورت مرحله تشریح شد. اکنون دو 
مقطع دیگر مشخص شده در پالن این پروژه را به کمک مراحل تشریح شدة قبلی ترسیم نمایید.

0 1 2 3 4 5m
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1ـ1ـ بزرگ نمایی و مقاطع موضعی 
برخی از فضاهای داخلی معماری دارای جزئیات و عناصر 
نقشه ها  متداول  مقیاس های  در  که  می باشند  زیادی 
ندارند.  اندازه گذاری  و  معرفی  قابلیت   ) 1

100
)مقیاس 

این فضاها در ساختمان های مسکونی شامل آشپزخانه، 
می باشد.  ارتباطی  پلکان  و  حمام  بهداشتی،  سرویس 
این فضاها به دلیل وجود عناصر تأسیساتی و تجهیزات 
مختلف نیاز به ارائة نقشه های دقیق و خوانا در مقیاس 
پالن ها،  نمایی  بزرگ  بخش های  به  دارند.   1

50
حداقل 

همچنین  می گویند.  اوت«1  »لی  انگلیسی  اصطالح  در 
معرفی  عنوان شد جهت  قبل  بخش  در  که  طور  همان 
کامل تر فضاهای خاص، مقاطع موضعی از آن فضا ترسیم 
همة  نتوانیم  سرتاسری  مقاطع  ترسیم  با  اگر  می گردد. 
این  در  کنیم،  معرفی  را  ساختمان  اجرایی  مشخصات 
صورت می توانیم با استفاده از مقاطع موضعی، بخش های 
مقاطع  کنیم.  معرفی  مجریان  به  را  ساختمان  مبهم 
موضعی ممکن است مقطع سرتاسری یک دیوار، مقطع 
پلکان ارتباطی، جزئیات شومینه و یا مقطعی از یک فضا 
مانند آشپزخانه یا حمام باشد. اصول و روش های ترسیم 
مقاطع موضعی مانند مقاطع سرتاسری است. اگر مقیاس 
1 بزرگ تر باشد، در ترسیم آن مانند 

50
مقاطع موضعی از 

مقاطع جزیی )جزئیات اجرایی( عمل می کنیم. در ادامه 
چند نمونه از بزرگ نمایی پالن و مقاطع موضعی فضاهای 

مسکونی معرفی می گردد.
از مهم ترین  پله ها یکی  ارتباطی:  بزرگ نمایی پلکان 
هندسه،  نظر  از  ساختمان  قسمت های  پیچیده ترین  و 
معماری  و  سازه  مشخصات  هماهنگی  مصالح،  ترکیب 
می باشند؛ لذا در نقشه های اجرایی با استفاده از مقاطع 
موضعی، پالن و مقطع پله ها را با جزئیات دقیق معرفی 
و  پالن  بزرگ نمایی  از  پله  معرفی  جهت  می کنند. 
ترسیم  در  می شود.  استفاده  آن  از  موضعی  مقطع  ارائة 
ترسیم  پله ها،  تعداد  شماره  ذکر  پله،  پالن  بزرگ نمایی 
و  ابتدا  ارتفاعی  تراز  دست انداز،  و  نرده  پله،  کف  دقیق 

Layout ـ1

تصویر 48ـ نمونه نقشه های اجرایی پله های ارتباطی داخلی
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انتها، پاگرد پلکان و اندازه گذاری تمامی  اجزا ضروری می باشد. جهت معرفی کامل اجزای پله، ترسیم یک 
مقطع موضعی بر طول پله نیاز می باشد. در مقطع پلکان ارتباطی، عالوه بر موارد ذکر شده در پالن، نازک کاری 

دیوارها، پنجره، سنگ قرنیز پله، اسکلت پله و ضخامت سنگ های پله نیز ترسیم می گردد.

اطالعات مربوط به پلکان ارتباط با بام ساختمان مسکونی ویالیی در پالن همکف و خرپشتة بام معرفی 
شده است. اکنون نسبت به ترسیم پالن بزرگ نمایی این پلکان و ترسیم مقطع طولی موضعی از آن در 

1 اقدام نمایید. 
25

مقیاس 
بزرگ نمایی آشپزخانه: فضاهای آشپزخانه، از پرهزینه ترین و پیچیده ترین فضاهای ساختمان است. تنوع 
لوازم و تجهیزات مورد استفاده، ضرورت تأمین برق، روشنایی و تهویة این فضا همراه با نیازهای تأسیسات 
مکانیکی مانند لوله های آب گرم، آب سرد و فاضالب به همراه نیازهای بهداشتی ایجاب می کند که مشخصات 
فنی و تجهیزات اجرایی این فضا در مقاطع موضعی ترسیم و معرفی شوند. در شکل به پالن و مقطع موضعی 

از سرویس بهداشتی،حمام و آشپزخانه توجه کنید.

تجربه و دانش

تصویر 49ـ آشپزخانه به عنوان یکی از پر تجهیزات ترین فضاهای مسکونی نیاز به نقشه های اجرایی دقیق دارد
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یخچال،  مانند  آن  تجهیزات  موقعیت  دقیق  معرفی  و  اندازه گذاری  آشپزخانه،  نمایی  بزرگ  پالن  ترسیم  در 
سینک ظرفشویی، ماشین ظرفشویی، اجاق گاز هدف اصلی می باشد، تا براساس آن، تأسیسات مختلف برقی، 
آب رسانی، فاضالب و تهویه )هود اجاق گاز( طراحی و اجرا گردند. همچنین موقعیت کابینت، پیشخوان، میز 
غذاخوری و سایر اجزا و مبلمان آشپزخانه در پالن ترسیم و اندازه گذاری می شود. ترسیم موقعیت کشوی 

آشپزخانه، شیب بندی کف و کف سازی از دیگر اطالعات مورد نیاز می باشد.
جهت معرفی کامل تر آشپزخانه، کابینت ها و قفسه های دیواری و...، ترسیم نماهای داخلی آشپزخانه نیاز می باشد. لذا از 
آن فضا، مقطع موضعی در راستای طولی و عرضی ترسیم می گردد. بنابراین، وجوه اصلی فضای آشپزخانه به تفکیک، 
به شکل نما ترسیم و اندازه گیری می شود. تعیین موقعیت تجهیزات، قسمت بندی کابینت های زمینی و هوایی، ترسیم 
نمای کابینت، کاشی دیوار، کشوها و اندازة اجزای اصلی دیوار آشپزخانه از موارد مهم در نمای داخلی آشپزخانه می باشند.

تصویر 50  ـ نقشه های بزرگ نمایی از نمای داخلی آشپزخانه و معرفی جزئیات اجرایی آن

کاشی دیواری
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تصویر 51  ـ نمونه بزرگ نمایی از فضاهای آبریزگاهی 
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در پروژه مسکونی ویالیی )تمرین مستمر( پالن بزرگ نمایی آشپزخانه و سایر فضاهای آبریزگاهی ترسیم شده است. 
پیشنهاد می شود هنرجویان از آشپزخانه ساختمان مسکونی ویالیی دو مقطع موضعی در راستای طولی 
و عرضی آن ترسیم کرده و تجهیزات و کابینت های مربوطه را ترسیم نمایید. برای آگاهی از برخی ابعاد 

و اندازه ها می توانید از مقطع سرتاسری ترسیم شدة بخش قبل و نیز پالن بزرگ نمایی کمک بگیرید.

0 1 2 2.51.50.5 m

بزرگ نمایی سرویس بهداشتی و حمام: فضاهای آبریزگاهی به دلیل وجود تجهیزات بهداشتی مختلف و 
عناصر تأسیساتی مکانیکی و برقی متنوع نیاز به نقشه های اجرایی با مقیاس بزرگ تر دارند. در پالن فضاهای 
حمام و سرویس بهداشتی ترسیم دقیق تجهیزاتی مانند کاسه توالت ایرانی، توالت فرنگی، روشویی، دوش، وان 
و سایر تجهیزات بهداشتی و تأسیساتی در ابعاد استاندارد و رایج ضروری می باشد. جهت جانمایی تأسیسات 
لوله کشی و فاضالب این عناصر فاصلة مرکز میانی )آکس لوله( تا سفت کاری دیوارها قید می شود. از دیگر 
موارد مهم در پالن بزرگ نمایی، اندازه گذاری کامل دیوارها و بازشوها، معرفی تیپ بازشوها، موقعیت کفشو و 

شیب بندی کف و سایر اطالعات وابسته به آنها می باشد.
داده می شود.  نمایش  اطالعات ذکر شده در پالن  نیز  آبریزگاهی  از فضاهای  همچنین در مقطع موضعی 

تصویر 52 ـ پالن بزرگ نمایی فضاهای آبریزگاهی ساختمان ویالیی مسکونی

تجربه و دانش
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تجربه و دانش

تصویر 53 ـ بزرگ نمایی از پالن و مقطع حوزه های آبریزگاهی

عالوه بر آن، کاشی کاری دیوارها، موقعیت سقف کاذب، نمای قاب آینه و کابینت های مربوطه و سایر تجهیزات 
و عناصر مهم موجود در نمای دیوارها در مقطع موضعی این فضاها ترسیم می گردند. الزم به ذکر است که 
جهت نمایش جزئیات اجرایی مهم در پالن ها و مقاطع، موقعیت آن جزئیات در نقشه نشان داده شده و در 
ترسیم  بزرگ تر در صفحات مجزای دیگری  با مقیاس  اجرایی  به شکل جزئیات  بخش جزئیات مرحلة دوم 

می شود.

پالن بزرگ نمایی و مقطع فضاهای سرویس و حمام ساختمان مسکونی ویالیی )تمرین مستمر( ارائه شده 
است. هنرجویان می توانند نسبت به طراحی و ترسیم چهار نمای داخلی دیوارهای یکی از این فضاها اقدام 

نمایند.

معرفی  مسکونی جهت  ویالیی  ساختمان  بهداشتی  و سرویس  فضاهای حمام  از  موضعی  مقطع  دو 
جزئیات آن فضاها و تجهیزات مربوطه ترسیم شده است. عناصر معرفی شده در این مقاطع را با کمک 

هنرآموز خود بررسی کرده و درخصوص دالیل فنی و اجرایی آن به صورت گروهی صحبت نمایید.

پرسش و 
گفت وگوی 

گروهی
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بنا )عموماً  برش تفصیلی دیوار )wall section(: جهت نمایش جزئیات اجرایی دیوارهای اصلی و مهم 
دیوارهای خارجی( یک مقطع موضعی از پایین ترین سطح دیوار )کرسی چینی روی پی( تا باالترین نقطة 
آن )جان پناه بام( در مقیاس20 :1 یا 1:25 ترسیم و ارائه می شود. به عبارتی دیگر » برش تفصیلی دیوار« 
یک بزرگ نمایی از دیوار خارجی مقطع سرتاسری می باشد که جزئیات اتصال مصالح گوناگون زیرسازی کف، 

کف سازی، قرنیز، بدنة دیوار، پنجره، سقف کاذب و سقف اصلی را در مقیاس بزرگ تر نمایش می دهد.
» برش تفصیلی دیوار« یکی از مدارک کاماًل فنی و تخصصی نقشه های مرحلة دوم است و نیازمند درک باالی 
طراح از مسائل فنی، جزئیات اجرایی مصالح متفاوت و نیز توانایی ترسیم دقیق نقشه کشی می باشد. بنابراین، 
در این مرحله چند نمونه از برش تفصیلی دیوارهای مختلف جهت آشنایی هنرجویان معرفی شده است، تا با 
دقت در چگونگی ترسیم و معرفی اجزای آن، نسبت به کلیات آن،شناخت نسبی پیدا کنند. انتظار آن است که 
در سال های آتی تحصیلی، با ارتقاء دانش فنی و افزایش توان ترسیمات جزئیات، هنرجویان بتوانند از مقاطع 
پروژه های مختلف، برش تفصیلی ترسیم کنند. در اینجا جهت شناخت بهتر هنرجویان، دو مقطع تفصیلی از 
دیوارهای خارجی ساختمان ویالیی مسکونی ارائه شده است تا با کمک هنرآموز نسبت به اجزای و عناصر آن 

شناخت نسبی حاصل شود.

0 0.5 1 1.5 2m 0 0.5 1 1.5 2m

تصویر 54ـ بزرگ نمایی از مقاطع آبریزگاهی سرویس بهداشتی و حمام
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تصویر 55 ـ برش تفصیلی دیوار از ساختمان ویالیی نمونه )تمرین مستمر(

0 1 2 2.51.50.5
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0 1 2 2.51.50.5

 تصویر 56 ـ برش تفصیلی از دیوار آشپزخانه ساختمان ویالیی نمونه )تمرین مستمر(        
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2ـ8ـ جزئیات اجرایی
مقاطع جزیی و به تعبیر دیگر دیتیل های اجرایی، ترسیماتی هستند که با استفاده از آنها می توانیم نقشه های 
مقاطع سرتاسری و موضعی و یا پالن را کامل کرده و با جزئیات بیشتر معرفی کنیم. در مقاطع سرتاسری و 
موضعی سعی می کنیم با استفاده از ترسیمات، اندازه ها و توضیحات همة اطالعات ممکن را به صورت خوانا و 
منظم در اختیار مجریان پروژه قرار دهیم. با این همه، با توجه به مقیاس کوچک این نقشه ها اغلب نمی توانیم 
نمایش  روشن  به طور  را  ساختمان  قسمت های  از  بعضی  پیچیدگی های  و  ریزه کاری  همة  زیر  شکل  مانند 
دهیم. در این صورت این بخش از مقاطع سرتاسری و موضعی را عالمت گذاری کرده و جزئیات این قسمت ها 
را در ترسیمات دیگری به نام دیتیل اجرایی با مقیاس بزرگ تر ترسیم می کنیم. مقاطع جزیی معماری در 

1 رسم می شوند.
20

1 و 
10

 ، 1
5

 ، 1
2

 ، 1
1

مقیاس های متفاوت 

 تصویر 57 ـ جزئیات اجرایی پلکان مارپیچ داخلی        

به کمک هنرآموز خود چند نمونه از مقاطع تفصیلی دیوار wall section پروژه های مختلف را در 
جمع گروهی کالس نمایش داده و اجزای آن را معرفی نمایید.

پرسش و 
گفت وگوی 

گروهی
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جهت اجرای دقیق و بی نقص نقشه های مرحلة دوم نیاز به ارائة جزئیات اجرایی )دیتیل ها1( از اجزای مهم و 
حساس پروژۀ معماری داخلی می باشد. جزئیات اجرایی تنوع و فراوانی زیادی دارند از این رو معموالً در آلبوم 

مدارک نقشه های مرحلة دوم به دو شکل دسته بندی شده معرفی می گردند :
الف(جزئیات اجرایی عمومی: این جزئیات شامل مواردی است که در اکثر پروژه ها و عموم فضاها متداول 
است و به شکل بایگانی شده در بیشتر آلبوم های مرحلة دوم قابل ارائه می باشند. برای تسهیل و تسریع کار 
انواع  استاندارد  جزئیات  مشاور  مهندسی  دفاتر  مانند  می توانید  نیز  ساختمان، شما  اجرایی  نقشه های  تهیة 
ساختمان ها را رسم و آنها را آرشیو کنید تا به تناسب، در تکمیل نقشه های اجرایی از آن استفاده نمایید. 
برخی از این جزئیات که بیشتر در مرحلة سفت کاری کاربرد دارند عبارت اند از: انواع کف سازی، جزئیات اجرای 
پله، جزئیات اجرایی توالت ایرانی و فرنگی، جزئیات اجرایی بازشوها )در و پنجره، کف پنجره، سنگ آستانه، 
نعل درگاه، سایه بان و...( و بسیاری از جزئیات اجرایی متداول در پروژه های مسکونی. الزم به ذکر است مصالح 
نازک کاری در جزئیات عمومی به »جدول نازک کاری« ارجاع داده می شود تا تغییرات کیفی و کمی آن موجب 

تغییر در جزئیات نشود.
ب(جزئیات اجرایی اختصاصی: این دسته از جزئیات ویژه مربوط به موقعیت های خاصی از نقشه می باشند 
که طراح برای آنها طرح و برنامه ای اختصاصی دارد. این نوع جزئیات، بیشتر در مرحلة نازک کاری و معماری 
مواقع  گاهی  می شوند.  داخلی  معماری  نازک کاری  بصری  و  کیفی  افزایش  سبب  و  ارائه  ساختمان  داخلی 
برای معرفی بهتر این جزئیات اجرایی، تصویر سه بعدی آنها را نیز به مقاطع جزیی اضافه می کنند. برخی 
از این جزئیات اختصاصی عبارت اند از: جزئیات اجرایی قفسه ها و طاقچه های تزیینی، جزئیات سقف کاذب، 

نورپردازی خاص و دیگر موضوعات ظریف و حساس.
برای ترسیم درست مقاطع و پالن های مرحلة دوم یک ساختمان، ابتدا باید نوع مصالح مصرفی و جزئیات 
اجرایی قسمت های مختلف آن را مشخص سازیم. جهت ایجاد زمینة الزم برای آشنایی هنرجویان و انجام 
بهتر تمرین های کالسی و پروژۀ پایانی و کسب مهارت در خواندن و ترسیم انواع نقشه ها و جزئیات اجرایی، 
با  ارائه شده در شکل های زیر توجه کرده و سعی کنند  به نمونه های  با دقت  پیشنهاد می شود هنرجویان 
راهنمایی هنرآموز بایگانی کاملی از انواِع جزئیات اجرایی را برای خود فراهم آورند. البته باید دقت شود که 
جزئیات اجرایی ساختمان ها برحسب نوع پروژه، مصالح، کیفیت اجرا و شرایط محیطی فرق می کند و با نظر 

هنرآموز می توان تغییراتی را در نقشه ها اعمال نمود.

Detail ـ1
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تصویر 58  ـ جزئیات اجرایی عمومی ساختمان
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تصویر 59  ـ جزئیات ترسیمی تجهیزات سرویس های بهداشتی
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 تصویر 60  ـ جزئیات اجرایی اختصاصی پروژه مسکونی ویالیی

به کمک هنرآموز خود پنج مورد از جزئیات مقاطع تفصیلی ارائه شده در بخش قبل را کدگذاری کرده و 
با مقیاس مناسب به عنوان جزئیات اجرایی مجزا ترسیم نمایید.

تجربه و دانش
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 تصویر 61  ـ جزئیات اجرایی اختصاصی از کمدها و قفسه های داخلی فضا
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2ـ9ـ تیپ بندی در و پنجره
همان طور که در بخش مقدماتی این فصل مطرح شد، دسته بندی درها و پنجره های مشابه هم و کدگذاری 
منظور  بدین  می شود.  برده  نام  پنجره«  و  در  »تیپ بندی  اصطالح  با  آن  از  دوم  مرحلة  نقشه های  در  آنها 
تمامی  بازشوهایی )در یا پنجره( که در نقشه های مرحلة دوم کدگذاری شده بود در نقشه تیپ بندی در و 
__ 1  (معرفی می شود. خصوصیاتی که باید در این نقشه ها مورد 

__1 یا 20
پنجره، جزئیات آن در مقیاسی خوانا )25

توجه قرار گیرد عبارت اند از :
ابعاد کلی و جزئی بازشوها، جنس آنها، تعداد بازشو ها، بخش های ثابت و قابل بازشدن پنجره ها، نحوة بازشدن 
آنها )لوالیی،کشویی و...(، چپ بازشو یا راست بازشو بودن در ها، عناصر داخل قاب درها )مانند بخش های 

شیشه خور، دریچه عبور هوا و...(.
بخشی از اطالعات ذکر شده در نقشه بزرگ نمایی بازشو ها و بخش های دیگر در جدول دسته بندی بازشو ها 
ارائه می گردد. یک نمونه از این نقشه و جدول که مربوط به پروژه مسکونی ویالیی نمونه می باشد در زیر ارائه 

شده است.

تصویر 62  ـ تیپ بندی دروپنجره پروژه مسکونی ویالیی
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باز طراحی در و پنجره های داخلی و خارجی  به  اقدام  اقلیمی شهر خود  براساس شرایط فرهنگی و 
پروژه مسکونی ویالیی )تمرین مستمر( نموده و نقشة تیپ بندی در و پنجره هاي جدیدی ارائه نمایید.

تمرین

2ـ10ـ جدول نازک کاری
به منظور معرفی مصالح نازک کاری سطوح اصلی فضاهای داخلی، جدولی اختصاصی ارائه می شود. در اولین 
ستون عمودی این جدول، نام فضاهای داخلی به تفکیک طبقات نوشته می شود. همچنین ردیف اول افقی 
جدول، سطوح اصلی فضا را معرفی می کند که شامل کف، قرنیز )ازاره( دیوار، بدنة دیوار و سقف )یا سقف 
کاذب( می باشد. به این ترتیب، در امتداد محل تالقی ردیف افقی اسم هر فضا با ستون عمودی سطح مربوطه، 
خانه هایی از جدول وجود دارد که محل معرفی مصالح نازک کاری مربوط به سطح آن فضا می باشد. تا اینجا 
کلیات جدول نازک کاری معرفی شد، اما جهت معرفی بهتر و دسته بندی کّمی و کیفی مشخصات مصالح، 
برخی تفکیک های جزئی تر در جدول صورت می گیرد. به عنوان مثال، جهت معرفی مشخصات دقیق تر مصالح 
عناصر و سطوح مختلف می توان ستون های تفکیک شده ای را از هر عنصر با عناوین زیرسازی، جنس مصالح، 

ابعاد، رنگ و سایر مشخصات، تفکیک نمود تا مشخصات فنی مصالح دقیق تر و بهتر ارائه گردد.
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پودمان سوم :نقشه کشی اجرایی فضاهای داخلی مسکونی
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تصویر 63  ـ نمونه طراحی جدول نازک کاری
نوع دیگری از معرفی مصالح، در جدول نازک کاری مشابه شکل زیر می باشد که در آن، زیر هر سطح )کف، 
دیوار، سقف(، انواع مصالح مورد استفاده در آن پروژه ذکر می گردد؛ تا در محل تالقی ردیف هر فضا با ستون 

مصالح مورد نظر، عالمت مشخصه ای ترسیم گردد.
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جدول نازک کاری
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تصویر 64  ـ نمونه جدول نازک کاری 

در بسیاری از پروژه های معماری داخلی، جدول نازک کاری جزء اولین و حساس ترین مدارک نقشه های مرحلة 
دوم می باشد که طراحان و مجریان مفاد آن را با کارفرما توافق می کنند. چرا که بخش قابل توجهی از هزینة 
مالی اجرای یک پروژه به نوع کیفی مصالح نازک کاری وابسته است. بنابراین، طراح در ابتدای مرحلة دوم 
جدول نازک کاری پیشنهادی خود را به کارفرما ارائه می دهد تا پس از اخذ نظرات وی و توافق نهایی برسر 
مصالح مورد استفاده در پروژه، تهیة سایر نقشه های اجرایی و ذکر مصالح در آنها مقدور گردد. با این حال در 
طی فرایند طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی ممکن است مشخصات کّمی و کیفی مصالح دچار تغییراتی 

گردد که در این صورت، جدول نازک کاری بازنگری و اصالح می شود.

اکنون هنرجویان  است.  ارائه شده  نازک کاری طراحان  )تمرین مستمر(، جدول  پروژة مسکونی ویالیی  جهت 
می توانند به کمک هنرآموز خود جدول دیگری طراحی کرده و بر اساس شرایط بومی و اقلیمی شهر خود نسبت 

به معرفی مصالح جدید در جدول مذکور اقدام نمایند.

تجربه و دانش
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پودمان سوم :نقشه کشی اجرایی فضاهای داخلی مسکونی
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تصویر 65  ـ جدول ناز
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 شایستگی تهیة طرح های اجرایی فضاهای داخلی مسکونی

شرح کار:  
ترسیم پالن از طرح نهایی، ترسیم برش از طرح نهایی، ترسیم نما از طرح نهایی، ترسیم نقشه های تفصیلی و بزرگنمایی از طرح 

اجرایی نهایی، تهیة جدول نازک کاری

استاندارد عملکرد: نشریة شمارة 256، 92، 55 و ۷2 سازمان برنامه و بودجه، مبحث 15 مقررات ملی ساختمان، نقشه های فاز 1، 
مطالعات اولیه

شاخص :
 دروندادی: دقت در ترسیمات

 فرایندی: ترسیم پالن ها، برش ها، نماهای اجرایی، نقشه های تفصیلی و بزرگنمایی، ترسیم جزئیات طرح های اجرایی، تهیة جدول 
نازک کاری

 محصول: ارائة طرح و جزئیات اجرایی نقشه های نهایی طرح داخلی یک واحد مسکونی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان : کارگاه ترسیم

زمان: 8 ساعت      
ابزار و تجهیزات: میز نقشه کشی، صندلی، ابزار ترسیم، کاغذ

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ترسیم پالن از طرح های اجرایی1

2ترسیم برش از طرح های اجرایی2

2ترسیم نما از طرح های اجرایی۳

2ترسیم نقشه های تفصیلی و بزرگنمایی۴

2تهیة جدول نازک کاری5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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پودمان 4
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 ارکان اصلی جهت اجرایی شدن یک پروژۀ ساختمانی چه عواملی هستند؟
 مرحله بندی کارهای ساختمانی و فعالیت های اجرایی آن بر چه مبنایی دسته بندی شده و ترتیب اجرایی 

آنها چگونه است؟
 مصالح و منابع )نیروی انسانی و تجهیزات( موردنیاز برای اجرای یک پروژۀ ساختمانی چه مقدار می باشد؟

 هزینۀ مالی پروژه برای تهیۀ مصالح و اجرای کامل طرح چه مقدار خواهد بود؟

پس از اتمام این پودمان هنرجو قادر خواهد بود مراحل مختلف اجرای کارهای معماری داخلی ساختمان را 
از هم تفکیک کرده و میزان مصالح موردنیاز آن مراحل را محاسبه نماید. همچنین بر مبنای مصالح موردنیاز 

می تواند برآورد هزینه هر مرحله کاری را محاسبه نماید.

هدف این بخش از کتاب با عنوان »نمونه مصالح طرح فضاهای داخلی مسکونی«، آشنا نمودن هنرجویان با 
نحوۀ برآورد مقادیر مصالح موردنیاز در یک ساختمان و اطالع از هزینۀ تهیه و اجرای آن مصالح می باشد. برای 
رسیدن به این هدف، الزم است ابتدا مفاهیم اولیه و اصطالحات تخصصی این حوزه معرفی گردد. از جمله 
معرفی عوامل انسانی اصلی مرتبط با یک پروژه ساختمانی که در تصمیم گیری ها، تأمین هزینه، طراحی و 

اجرای یک پروژه دخالت دارند. همچنین مسئولیت ها و حوزه کاری هر یک از این عوامل تعریف گردد.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری 6 

 ارائه نمونه مصالح طرح فضاهای داخلی مسکونی

استاندارد عملکرد
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ارکان اصلی پروژه ساختمانی

براي انجام هرگونه فعالیت ساختمانی حداقل سه عامل اصلی انسانی در روند پروژه مشارکت خواهند داشت. 
این سه رکن اصلی در روند اجرایی یک پروژه ساختمانی »کارفرما«، »مشاور« و »پیمانکار« هستند. هر یک 
از این عوامل می توانند به صورت یک فرد )یا افراد( حقیقی و یا یک نهاد حقوقی )شرکت،سازمان،ارگان یا ....( 

فعالیت نمایند.
1 کارفرما

یا بهره بردار یک پروژه که هزینه های اجرای پروژه و  کارفرما به معنای سفارش دهنده کار می باشد. مالک 
تعیین عوامل طراحی و اجرایی آن را برعهده می گیرد، »کارفرما« محسوب می شود.

افراد حقیقی )اشخاص عادی(  کارفرما شخصیت حقوقی )سازمان های دولتی یا شرکت های خصوصی( و یا 
است که اجرای عملیات موضوع پیمان )پروژه ساختمانی( را بر اساس اسناد و مدارک معین )نظیر نقشه های 
اجرایی و متره برآورد اولیه پروژه( به پیمانکار واگذار می نماید. کارفرما امضا کنندۀ یک طرف قرارداد ساخت 

پروژه بوده و نمایندگان و جانشین های قانونی او )نظیر مدیر طرح( در حکم کارفرما هستند.1
2 مشاور )مهندس مشاور(

مهندس مشاور )فرد حقیقی( یا مهندسین مشاور )شرکت های حقوقی( رکن دوم پیشبرد یک پروژه ساختمانی 
محسوب می شوند. مهندس مشاور یک پروژه دارای تخصص های حرفه ای در زمینۀ معماری، سازه یا تأسیسات 

ساختمان بوده و می تواند در دو سطح )مرحله( به کارفرمای پروژه خدمات ارائه دهد.
الف( مهندس مشاور طراح: در این حوزه، گروه مهندسین مشاور با سفارش کارفرما انجام مطالعات اولیه 

)فاز صفر(، نقشه های مقدماتی مرحله اول )فاز یک( و نقشه های اجرایی پروژه )فاز دوم( را برعهده می گیرد.
ب( مهندسین مشاور ناظر: هر گاه پس از تهیۀ نقشه های اجرایی و انتخاب پیمانکار اجرایی پروژه، کارفرما 
بخواهد نظارت فنی و مالی پروژه را برعهدۀ یک مهندس مشاور )یا شرکت مهندسین مشاور( واگذار نماید، از 

آن به عنوان »ناظر« پروژه یاد می شود.
الزم به ذکر است که کارفرما می تواند در صورت صالحیت فنی گروه مشاورین، کلیه مراحل طراحی )فاز صفر، 
یک و دو طراحی( و نظارت )فاز سه( را به یک شرکت واگذار کند. و یا هر مرحله از کار طراحی و نظارت را با 

توجه به صالحیت های متفاوت مشاورین به افراد یا شرکت های جداگانه سفارش دهد.
دستگاه نظارت: عبارت است از یک شخص حقیقی و یا حقوقی که از جانب کارفرما به منظور کسب اطمینان 
از حسن اجرای کارها انتخاب و در چهارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار 

معرفی می گردد. 
3  پیمانکار

یا  فرد  انتخاب  به  نسبت  کارفرما  گردید،  تهیه  مشاور طراح  توسط  پروژه  اجرایی  مدارک  کلیۀ  آنکه  از  پس 
شرکت تخصصی حوزۀ ساختمان،جهت اجرای پروژه اقدام می نماید. انتخاب پیمانکار اجرایی یک پروژه برحسب 

1ـ تعاریف حقوقی کارفرما،مشاورو پیمانکار بر اساس نشریه شرایط عمومی پیمان که شامل مجموعه قوانینی است که به صورت یکسان، توسط 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و ضمیمه کلیۀ قراردادهای پروژه های عمرانی باشد؛ارائه شده است. در این قوانین کلیه تعاریف و شرح 

وظایف ارکان یک پروژه ساختمانی )کارفرما، مشاور و پیمانکار( تشریح شده است.
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شرایط و مقیاس پروژه به صورت برگزاری مناقصه و یا انتخاب مستقیم کارفرما صورت می پذیرد1. بنابر تعریف 
»موافقت نامه و شرایط عمومی پیمان«، پیمانکار شخصیت حقوقی و یا حقیقی است که اجرای عملیات موضوع 
پیمان را بر اساس اسناد و مدارک معین به عهده گرفته و طرف دیگر پیمان است. نمایندگان و جانشین های 

قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار هستند.
پیمانکار، شخصی را که تخصص و تجربۀ کار اجرایی در سرپرستی کارگاه ساختمانی داشته باشد، به کارفرما 

و مهندس ناظر معرفی می کند که به او »رئیس کارگاه« می گویند.

متره و برآورد
جهت انجام هر گونه عملیات ساختمانی، پس از تهیه نقشه های اجرایی طرح، دو مسئلۀ مهم برای 

مالک )کارفرما( و مجری )پیمانکار( پروژه مطرح می باشد:
الف( مصالح موردنیاز در طول اجرای پروژه چه مقدار می باشد؟ دانستن این مقدار به آنها کمک می کند 

تا در طول پروژه با توجه به برنامه زمان بندی نسبت به تهیۀ آنها یا سفارش مصالح اقدام نمایند.
ب( هزینۀ مالی پروژه برای تهیه مصالح و اجرای کامل طرح چقدر خواهد بود؟

پاسخ پرسش اول در مرحلۀ »متره« و پاسخ پرسش دوم با »برآورد« پروژه به دست می آید.
تعریف متره

مهندسی  علم  در  و  می باشد  گرفتن  اندازه  و  کردن  متر  آن  معنی  که  فرانسوی  است  واژه ای  متره2 
ساختمان به معنای » اندازه گیری و محاسبه مقادیر مصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه« می باشد. 
بنابراین تعریف، اگر در یک پروژه، کاشی کاری یک دیوار موردنظر باشد، باید بتوان میزان کاشی، مالت 

ماسه و سیمان )به تفکیک مقادیر مواد تشکیل دهنده( و نیروی انسانی موردنیاز را محاسبه نمود.
تعریف برآورد

اگر مقادیری که با توجه به واحدهای کاری موردنیاز در مرحلۀ متره به دست آمده است قیمت گذاری گردد، 
»برآورد قیمت پروژه« نامیده می شود.

بنابراین در »متره و برآورد« دو هدف اصلی دنبال می شود:
الف( تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی )با توجه به نوع تخصص( و تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز 

در پروژه؛
ب( تعیین هزینۀ اجرای پروژه و قیمت ریالی هر مرحله از کار.
متره و برآورد هر پروژه معموالً در دو مرحله صورت می گیرد:

الف( متره و برآورد اولیه )تقریبی( که مربوط به قبل از شروع ساخت می باشد. این متره و برآورد از روی 
نقشه های اجرایی جهت پیش بینی بودجۀ موردنیاز اجرای پروژه می باشد. این مرحله از متره و برآورد توسط 

مشاور طراح پروژه انجام می پذیرد تا مالک )کارفرما( از هزینۀ اجرای پروژه آگاه گردد.
ب( متره و برآورد حین ساخت و پایان ساخت که جهت محاسبه دقیق فعالیت های انجام شده و قیمت تمام شدۀ 

هر مرحله می باشد.
به مقایسه پیشنهادهای  با توجه  و  برآورد شده پروژه  بر اساس هزینه  1ـ در روش مناقصه )که حالت های مختلفی دارد( کارفرما می تواند 

پیمانکاران مختلف و سوابق اجرایی و فنی آنها نسبت به انتخاب پیمانکار برتر اقدام نماید.
metre ـ2
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به شخصی که عمل متره و برآورد را انجام می دهد، در اصطالح »مترور« می گویند. نکته

این متره و برآورد در روند اجرای پروژه توسط پیمانکار پروژه با تأیید ناظر پروژه و به صورت مرحله ای انجام 
شده و مبنای پرداخت هزینه ها از سوی کارفرما می باشد.1

انواع روش های متره و برآورد
با توجه به آنکه مصالح و فعالیت های اجرایی یک پروژه با چه واحدی و بر مبنای چه مرجعی محاسبه شده 

است، انواع متره مطرح می شود که عبارت اند از:
الف( برآورد قیمت از طریق متره باز )آنالیز بهاء(؛

ب( برآورد قیمت از طریق متره بسته )بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان(.
الف( برآورد از طریق متره باز 

در این روش، اجرای یک فعالیت ساختمانی به عناصر مصالح، نیروی انسانی، ماشین آالت و ... تفکیک شده 
و قیمت هر یک از عناصر تفکیک شده بر اساس واقعیت روز بازار2 بررسی و محاسبه می گردد. در این روش 

معموالً سه رکن اجرایی یک فعالیت ساختمانی  باید مورد محاسبه قرار گیرد.
1  مصالح: اندازه گیری مقادیر مصالح موردنیاز از جدول متره و سپس اعمال قیمت به روز مصالح جهت تهیۀ 

)خرید و حمل به کارگاه( آنها انجام می پذیرد. 
2  نیروی انسانی: تشخیص نیروهای موردنیاز هر فعالیت اجرایی و دستمزد ساعتی یا روزانۀ آنها به صورت 

جداگانه محاسبه می شود. مجموع هزینه های حق الزحمۀ نیروی انسانی برای یک فعالیت ساختمانی به عنوان 
یک هزینۀ مجزا با هزینۀ تهیه و حمل مصالح جمع می گردد.

3 تجهیزات و ماشین آالت: در صورتی که اجرای یک فعالیت ساختمانی نیاز به تجهیزات و ماشین آالت 

خاصی داشته باشد؛ هزینۀ خرید و یا اجارۀ آنها به عنوان عامل سوم تجزیه بهای فعالیت، محاسبه شده و با 
هزینه های قبلی )هزینۀ تهیه مصالح و نیروی انسانی( جمع می گردد.3

 
ابتدا بر اساس شرایط تجربی اجرای دیوار و یا جداول آنالیز بهای شرکت های مهندسی، مقادیر مصالح مصرفی 
در یک مترمربع دیوار آجری را برآورد می نماییم. همچنین قیمت روز هر یک از مصالح را می توان از بازار 

مصالح ساختمانی استعالم نمود.

1ـ به این گزارش های متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی می گویند و در ادامۀ این بخش توضیح داده می شود.
2ـ منظور از واقعیت روز بازار، قیمت به روز مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی مطابق شرایط زمان برآورد پروژه می باشد.

3ـ الزم به ذکر است برآورد دستمزد نیروی انسانی و اجارۀ ماشین آالت مبنای تئوری خاصی نداشته و برمبنای تجربه و استعالم از بازار کسب وکار 
ساختمانی به دست می آید.

هزینۀ اجرای دیوار چینی داخلی در طبقۀ همکف به طول مجموع 40 متر و ارتفاع 2/5 متر به صورت یک 
آجره از آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد cm 5×11×22 را به روش متره باز )تجزیه بهاء( به دست آورید.

مثال
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جدول آنالیز بهای مصالح یک متر مربع دیوار آجری

قیمت در کل دیوار آجری )ریال(قیمت واحد )ریال(در هر یک متر مربع دیوارمورد

182000 = 140 * 13001300 140 عددآجر ماشینی

مالت ماسه 
سیمان 1:6

19200 = 0/08 * 240000240000 0/08 مترمکعب

560 = 0/04 * 1400014000 0/04 مترمکعبآب

201760مجموع

جدول آنالیز بهای نیروی انسانی اجرای یک متر مربع دیوار آجری

زمان الزم برای ساخت مورد
یک مترمکعب دیوار

هزینة دستمزد نیروی انسانی اجرای یک قیمت یک ساعت 
متر مربع دیوار آجری )ریال(

18000 = 0/1 * 180000180000 ریال0/1 ساعتسر بّنا

78000 = 0/6 * 130000130000 ریال0/6 ساعتبّنا

135000 = 1/5 * 9000090000 ریال1/5 ساعتکارگر

231000مجموع

اکنون که قیمت تهیۀ مصالح و مزد نیروی انسانی برای اجرای یک مترمربع دیوار آجری را محاسبه نمودیم. 
می توان مساحت کل دیوار مورد نظر را در قیمت تمام شدۀ هر متر مربع ضرب نمود تا مجموع هزینۀ تهیۀ 

مصالح و دستمزد نیروی انسانی به دست آید.
بر این اساس مساحت کل دیوار را بر اساس واحد متر مربع حساب می کنیم:  100 = 40 * 2/5 مساحت کل 

دیوار )مترمربع(
ریال 20176000 = 100 * 201760 قیمت کل مصالح موردنیاز 
ریال 23100000 = 100 * 231000 هزینۀ دستمزد نیروی انسانی 
ریال 43276000 = 20176000 + 23100000 کل هزینۀ اجرای 100 متر مربع دیوار آجری 

 از آنجا که اجرای دیوار نیاز به تجهیزات و وسایل ویژه ای ندارد، قیمت ابزار کار )بیل و ماله( در دستمزد 
نیروی انسانی لحاظ شده است.

تذکر
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ب( برآورد قیمت از طریق متره بسته
در متره بسته، مقادیر کارها و هزینۀ تمام شدۀ هر فعالیت ساختمانی بر اساس مجموعه ای که از طرف یک 

سازمان دارای  صالحیت مشخص و ارائه شده، محاسبه می گردد.
در کشور عزیز ما ایران اسالمی، این مجموعه ها به وسیلۀ »سازمان برنامه و بودجه کشور« در دفترچه هایی 
به نام »فهرست بها« در اختیار فعاالن رشته های مرتبط با ساخت وساز گذاشته می شود. در »فهرست بهای 
رایج  و  مرسوم  مصالح  و  ساختمانی  فعالیت های  کلیه  هزینۀ  صنعتی«،  ساختمان  ابنیۀ  و  رشته  پایۀ  واحد 
اجرای کامل هر کار  ابنیه،  بهای  است. در فهرست  ارائه شده  بندی های مجزا  در ساختمان سازی در فصل 
جمع  موزائیک،  فرش  سطح  سنگی،  قرنیز  اجرای  مثل   )... و  کار  اجرت  مصالح،  حمل  و  )تهیه  ساختمانی 
آجرچینی و ... بر حسب واحدهای مربوطه مشخص شده و مقادیر آن از روی نقشه های اجرایی یا کار ساخته 
شده استخراج و در جداول مربوطه وارد می شود. بدین ترتیب مقادیر مصالح و نیروی انسانی به صورت متره 
بسته به دست خواهد آمد. حال اگر هزینۀ اجرای هر فعالیت از دفترچۀ فهرست بها برداشت شده و در مقادیر 

کارها ضرب گردد، هزینۀ اجرای هر فعالیت ساختمانی به دست خواهد آمد.

فهرست بهاي ابنیه 

چنانچه گفته شد در تهیۀ فهرست بها، کلیۀ مراحل و فعالیت های ساختمانی به عنوان ردیف های مجزا توسط 
نهاد مربوطه1 به روش متره باز، تجزیه بها شده و قیمت واحد کار به دست آمده در مقابل ردیف کاری مربوطه 
قرارداده شده است. در محاسبۀ قیمت ها،متوسط هزینۀ اجرای کارهای مربوط به رشتۀ ساختمانی مربوطه 
شامل تهیه و حمل مصالح، هزینه های تأمین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آالت و ابزار در نظر گرفته 
شده است. به عنوان مثال وقتی در فهرست بهاي سال 96 در مقابل ردیف 210503 فرش کف با موزائیک 
ماشینی فرنگی قیمت هر مترمربع 232000 ریال درج شده است. به معنای آن است که کلیۀ هزینه های 
مربوط به خرید موزائیک، ماسه و سیمان، حمل مصالح، اجرت انجام کفپوش، پرت مصالح، استهالک ابزار و 

وسایل مربوطه و ... در قیمت کل 232000 ریال در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر است که این قیمت ها متوسط هزینۀ اجرای کار در طبقۀ همکف یک ساختمان در شهر »تهران« 

فرض شده و در صورت تغییر شرایط مکانی با اعمال ضرایبی قابل افزایش یا کاهش می باشد.

1ـ فهرست بها توسط سازمان برنامه و بودجۀ کشور تهیه و ارائه می شود.

در مترۀ باز و بسته برای تعیین مقادیر کارهای ساختمانی باید از واحدهای خاص )متر طول، مترمربع، فعالیت
مترمکعب و...( هر فعالیت استفاده نمود تا در تعیین قیمت دچار اشکال نشویم. حال به کمک هنرآموز 
خود واحدهای اندازه گیری فعالیت های مختلف ساختمانی را در گروه بندی های مشترک معرفی نمایید.
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سرفصل های فهرست بهاي ابنیه
شرح ردیف های فهرست بهای ابنیه به نحوی تهیه شده که اقالم عمومی کارهای رشتة ابنیه را در فصل های 

مجزا پوشش دهد. فصول فهرست بهای ابنیه به شرح زیر می باشد:
فصل شانزدهم: کارهای فوالدی سبک فصل اول: عملیات تخریب 

فصل هفدهم: کارهای آلومینیومی فصل دوم: عملیات خاکی با دست 
فصل هجدهم: اندودکاری و بندکشی فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین 

فصل نوزدهم: کارهای چوبی فصل چهارم: عملیات بنایی با سنگ 
فصل بیستم: کاشی و سرامیک کاری فصل پنجم: قالب بندی چوبی 

فصل بیست ویکم: فرش موزائیک فصل ششم: قالب بندی فلزی 
فصل بیست ودوم: کارهای سنگی با سنگ پالک فصل هفتم: کارهای فوالدی با میلگرد 
فصل بیست وسوم: کارهای پالستیکی و پلیمری فصل هشتم: بتن درجا 

فصل بیست وچهارم: برش و نصب شیشه فصل نهم: کارهای فوالدی سنگین 
فصل بیست وپنجم: رنگ آمیزی فصل دهم: سقف بتنی 

فصل بیست وششم: زیراساس و اساس فصل یازدهم: آجرکاری و شفته ریزی 
فصل بیست و هفتم: آسفالت فصل دوازدهم: بتن پیش ساخته و بلوک چینی 

فصل بیست وهشتم: حمل و نقل فصل سیزدهم: عایق کاری رطوبتی 
فصل بیست ونهم: کارهای دستمزدی فصل چهاردهم: عایق کاری حرارتی 

فصل پانزدهم: کارهای آزبست سیمانی1

استفاده کنندگان از فهرست بها باید قبل از استفاده از موارد مربوط به هر فصل، بخش کلیات فهرست بها و 
مقدمة هر فصل را به دقت مطالعه نموده تا در انجام برآورد قیمت دچار مشکل نشوند. در فهرست بها به منظور 
دسترسی راحت و سریع به ردیف های موردنیاز، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه یا زیر 

فصل های جداگانه ای با شمارة مشخص تفکیک شده اند.
شماره ردیف فهرست بها شامل شش رقم است که عبارت اند از:      

                                                                                            
                                                                                                                شمارۀ ردیف       شمارۀ زیرفصل          شمارۀ فصل

مثاًل شماره ردیف ۲۱۰۲۰۴ نشان دهندة ردیفی در فصل بیست و یکم، زیر فصل دوم و ردیف چهارم از این 
زیر فصل می باشد.

ردیف هاي ستاره دار
شرح ردیف هاي فهرست بها، به نحوي تهیه شده است که بیشتر کارهاي عمومی رشتة ساختمان و ابنیه را 
پوشش دهد. در مواردي که مشخصات فنی و اجرایی ویژه اي در پروژه موردنیاز باشد ولی موضوع آن با شرح 
ردیف هاي موجود فهرست بها تطبیق نکند و یا در زمان انجام برآورد، مهندس مشاور به عملیاتی برخورد 
می کند که در فهرست بها شرح عملیات یا قیمت واحد ندارد؛ در این حالت مهندس مشاور قیمت واحد و 

۱ـ در سال های گذشته فصل پانزدهم مربوط به کارهای آزبست سیمانی بود اما به دلیل ایجاد مشکالت جدی برای سالمتی انسان و ممنوعیت 
استفاده از آن در ساختمان سازی، محتویات این فصل حذف گردید.



205

پودمان چهارم : انتخاب مصالح طرح داخلی مسکونی

هزینۀ آن عملیات را آنالیز می نماید و پس از تصویب کارفرما، در فهرست بهای منضم به مناقصه )قرارداد 
آینده( می گنجاند. این ردیف ها، با عالمت ستاره مشخص و به عنوان »ردیف هاي ستاره دار« نامیده می شوند. 
پایه  نام ردیف های غیر  به  را  پایه و موارد ستاره دار  نام ردیف های  به  را  بها  این رو موارد اصلی فهرست  از 

می شناسیم.

جداول متره و مالی پروژه
انجام متره و برآورد یک پروژۀ ساختمانی نیاز به وجود یک فرمت و جداول مشخص جهت درج اطالعات 
مقادیر کارها )متره( و هزینۀ مالی )برآورد( آنها دارد. مترورها چه بر اساس )متره باز( و چه بر پایۀ فهرست 
بهای ابنیه )متره بسته( عمل نمایند، باید اطالعات مقادیر فعالیت ها و احجام مصالح مورد استفاده در پروژه را 

بر اساس نقشه های اجرایی محاسبه کرده و در »جداول ریز متره« وارد کنند.
در جدول ریزمتره که یک نمونه از آن در صفحه بعد نشان داده شده است، مترور بر اساس نقشه های اجرایی، 
اطالعات مربوط به هر حوزۀ کاری را در ردیف های جدول درج می نماید. در انتها و پس از تکمیل جداول 
دسته بندی  را  آنها  ردیف ها،  از  زیادی  تعداد  بودن  مشابه  و  ریزمتره  برگه های  باالی  به دلیل حجم  ریزمتره 

می کنند و خالصۀ نتایج به دست آمده را در جدول هایی به نام »خالصه متره« وارد می نمایند.
در جدول خالصه متره، مجموع نهایی هر کدام از فعالیت های ساختمانی مشخص شده و آمادۀ برآورد مالی 
می شود. در این مرحله نتایج به دست آمده از خالصه متره به جدول »برگۀ مالی« انتقال می یابد و بر اساس 
شمارۀ فهرست بهای مربوطه، قیمت آن ردیف از عملیات مشخص و در عدد به دست آمده از خالصۀ متره 
ضرب می شود. از جمع این مقادیر هزینۀ کل عملیات اجرایی به دست می آید. می توان مجموع نهایی هر بخش 

از هزینه های حوزه های کاری )هر فصل فهرست بها( را در جدول خالصه مالی پروژه ارائه نمود.
صورت وضعیت نویسی

آنکه  برای  قرار می دهند،  پیمانکاران  برعهدۀ  را  آنها  دولتی ساخت  نهادهای  و  پروژه هایی که سازمان ها  در 
هزینه های جاری پیمانکاران تأمین گردد، باید به نسبت پیشرفت کار به پیمانکاران پول پرداخت شود. بدین 

لحاظ باید میزان کار انجام شده توسط پیمانکار هر ماه تعیین یا اصطالحاً »متره« شود.
به جداول متره که در آنها ریز محاسبات و نحوۀ اندازه گیری مقادیر کار طبق پیشرفت پروژه و محاسبۀ هزینۀ 

آنها )بر اساس فهرست بها( درج شده است، »صورت وضعیت« گفته می شود. 
هزینه های  ارائه صورت حساب  و  پروژه  پیشرفت  عملکرد  گزارش  ارائۀ  پروژه جهت  پیمانکار  اساس  این  بر 

فهرست بهای ابنیه شامل شش پیوست به شرح زیر می باشد. به کمک هنرآموز خود کارکرد هر یک از فعالیت
فصول را بررسی کرده و برای هم کالسی های خود توضیح دهید:

پیوست 1ـ مصالح پای کار؛
پیوست 2ـ ضریب طبقات و ضریب ارتفاع؛
پیوست 3ـ شرح اقالم هزینه های باالسری؛

پیوست 4ـ ضریب های منطقه ای؛
پیوست 5  ـ دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه؛

پیوست 6ـ دستورالعمل نحوۀ استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید.
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انجام شده در مقاطع زمانی مشخص )معموالً یک ماهه(، متره و برآورد فعالیت های انجام شده در پروژه را 
تحت عنوان »صورت وضعیت موقت« به ناظر پروژه و پس از تأیید ناظر به کارفرما ارائه می دهد.

اولین صورت وضعیت هر پروژه، صورت وضعیت شماره 1 نامیده می شود. ماه بعد نیز صورت وضعیت شماره 2 تهیه 
و ارائه می گردد که جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه یا دوباره کاری، پروژه از اول متره می گردد.به عبارت 

دیگر صورت وضعیت هر ماه شامل مجموع کار انجام شده از ابتدا تا تاریخ تهیۀ صورت وضعیت می باشد.1
برنامة زمان بندی: بدیهی است تمامی فرایند های اجرایی در امور شخصی و شغلی افراد باید طبق یک 
پروژه های  ساخت  فرایند  در  پذیرد.  صورت  اجرایی  کارهای  اولویت های  به  متناسب  و  زمانی  برنامه ریزی 
ساختمانی نیز تعیین روند و ترتیب صحیح انجام فعالیت ها و زمان موردنیاز هر فعالیت از مهم ترین کارهایی 
است که الزم است قبل از شروع عملیات اجرایی صورت پذیرد. بنابراین »برنامه ریزی پروژه« بر اساس سه 
عامل مهم هرپروژه یعنی »زمان«، »منابع«2 و »هزینه« صورت می پذیرد. پیش بینی کلیۀ فعالیت های الزم 
برای تهیۀ اقالم موردنیاز، بودجه بندی پروژه، انجام کارهای اجرایی و زمان بندی هر یک از آن کارها بر اساس 
برنامۀ زمان بندی انجام می گیرد. همچنین بر اساس برنامۀ زمان بندی واقعی انجام شده، پرداخت های مالی به 

پیمانکار )صورت وضعیت ها( انجام می شود.

1ـ  در اصطالح به این گونه صورت وضعیت ها »صورت وضعیت تجمعی« گفته می شود.
2ـ منظور از منابع در پروژه های ساختمانی مصالح، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز می باشد.
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مطالعه آزاد
جدول زیرمتره

تاریخ: قسمت:  پروژه:  مشاور: 
صفحه: شمارۀ قرارداد:  پیمانکار: 

شماره 
ردیف

شمارۀ 
فهرست بها

شرح عملیات 
و جزئیات 

قسمت های کار

تعداد 
قسمت های 

مشابه
عرضطول

ارتفاع یا 
ضخامت یا 
وزن واحد

طول، 
سطح، 

حجم، یا 
وزن کل

مالحظات1

مشاور: پیمانکار:  کارفرما: 

1ـ درستون مالحظات جزئیات خاص و ضروری پروژه ترسیم می شود.
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مطالعه آزاد
خالصه متره

موقت  کارهای انجام شده قطعی   
صفحه: ..................   
ساختمان............... پروژه:  

 

شمارۀ ردیف
شرح عملیاتفهرست بها

نقل از متره
مالحظاتکلیواحد

صفحهردیف
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مطالعه آزاد
جدول برگة مالی

صورت وضعیت قطعی/ موقت شماره ................                           تاریخ تهیه وتنظیم ...................
از تاریخ ................... الی ................... نام و محل کارگاه...................................................... صفحه: ..............

شمارۀ 
ترتیب

شمارۀ 
بهای واحد به مقدار کارواحدشرح عملیاتفهرست بها

ریال
مبلغ کارکرد به 

ریال

نقل به صفحه ..........................................................................................

سرمهندس: پیمانکار:  مهندس ناظر: 
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دیاگرام ارتباطی عوامل اجرایی در پروژه های ساختمانی

تعریف پروژه و انتخاب مهندسین مشاور طراح

انتخاب عوامل اجرایی پروژه: )برگزاری مناقصه/ انتخاب مستقیم(

تهیه کلیه نقشه ها و مدارک ساختمان )معماری، 
سازه، برق، مکانیک(

انجام مراحل مختلف اجرایی ساختمان اجرایی  فعالیت های  انجام  بر  نظارت 
پیمانکار

بررسی فنی و مالی صورت وضعیت ها

بررسی نهایی صورت وضعیت و پرداخت حق الزحمه به پیمانکار

تهیه صورت وضعیت های اجرایی براساس 
پیشرفت کار

انجام متره و برآورد اولیه: تخمین هزینه ساخت 
پروژه

کارفرما

کارفرما

کارفرما

دستگاه نظارت 
)مهندسین

 مشاور ناظر(

مجری پروژه 
)پیمانکار اصلی(

مهندسین
 مشاور طراح
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سرفصل های فهرست بهاي ابنیة مرتبط با رشتة معماری داخلی
چنانچه گفته شد فهرست بهای ابنیه تقریباً کلیۀ فعالیت ها و عملیات ساختمانی را که از شروع یک پروژه 
تزئینات ساختمان  آنجا که در رشتۀ معماری داخلی و  از  اما  ساختمانی وجود خواهد داشت دربرمی گیرد. 
صرفاً برخی از فعالیت های اجرایی وجود خواهد داشت؛ لذا در این بخش به معرفی آن دسته از سرفصل های 
فهرست بها می پردازیم که در حین پروژه های معماری داخلی قابل استفاده خواهد بود. این دسته از فعالیت ها 
که در حوزۀ سفت کاری و نازک کاری ساختمان قرار دارند شامل فصل های یازدهم تا بیست و پنجم فهرست 

بهاي ابنیه هستند. 
جدول فصل های مربوط به سفت کاری و نازک کاری ساختمان در فهرست بهای ابنیه

فصل نوزدهم: کارهای چوبی فصل یازدهم: آجرکاری و شفته ریزی 
فصل بیستم: کاشی و سرامیک کاری فصل دوازدهم: بتن پیش ساخته و بلوک چینی 

فصل بیست ویکم: فرش موزائیک فصل سیزدهم: عایق کاری رطوبتی 
فصل بیست ودوم: کارهای سنگی با سنگ پالک فصل چهاردهم: عایق کاری حرارتی 
فصل بیست وسوم: کارهای پالستیکی و پلیمری فصل پانزدهم: کارهای آزبست سیمانی 

فصل بیست وچهارم: برش و نصب شیشه فصل شانزدهم: کارهای فوالدی سبک 
فصل بیست وپنجم: رنگ آمیزی فصل هفدهم: کارهای آلومینیومی 

فصل هجدهم: اندودکاری و بندکشی 

از آنجا که جهت شناخت دقیق فعالیت ها و مصالح مورد استفاده در پروژه ها و متره و برآورد آنها، شناخت 
ردیف های کاری فصل های مورد اشاره در فهرست بها و تعیین مشخصات فنی مصالح ضروری می باشد؛ لذا 
در بخش های پیش رو، مراحل اصلی فعالیت های سفت کاری و نازک کاری یک ساختمان در قالب فصل های 
فهرست بها معرفی شده و دسته بندی انواع ردیف های اصلی هر فصل و تعیین مشخصات فنی مصالح مورد 
اشاره معرفی می گردد. همچنین در پایان هر فصل با ارائۀ یک تمرین عملی از مسائل طرح شده در آن فصل، 
نسبت به متره و برآورد هزینۀ یک مرحله اجرایی از پروژه مسکونی نمونه )که در فصل قبل طراحی و تکمیل 

گردید( اقدام می گردد.

اجرای یک ساختمان را از ابتدا تا انتها معموالً به چهار مرحلۀ اصلی تقسیم می نمایند.فعالیت
4  اجرای نازک کاری 3  اجرای سفت کاری  2  اجرای اسکلت  1 تخریب و خاک برداری 

به کمک هنرآموز خود نسبت به تشریح هر یک از مراحل فوق اقدام نموده و فهرست فعالیت های مهم 
هر مرحله را ذکر نمایید.

در خصوص فصل های معرفی شده در فهرست بها که مرتبط با معماری داخلی هستند )فصل های 11 تا25 ( 
گفت وگو کنید وبگویید هر فصل در کدام مرحله )سفت کاری، نازک کاری و یا هر دو( قرار دارد.

بحث 
گروهی
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دیوار چینی و تیغه بندی داخلی ساختمان

اصلی ترین عملیات اجرایی در مرحلۀ سفت کاری یک پروژه ساختمانی، اجرای دیوار چینی پیرامونی یک 
عنوان  با  بها  فهرست  یازدهم  فصل  می باشد.  آن  فضاهای  داخلی  بندی  تیغه  و  طبقات  کلیۀ  در  ساختمان 
»آجر کاری و شفته ریزی« و فصل دوازدهم با عنوان »بتن پیش ساخته و بتن ریزی«، همۀ فعالیت های مرتبط 
با مرحلۀ دیوار چینی ساختمان را با مصالح گوناگون دسته بندی کرده اند. جهت شناخت بهتر و تشخیص فنی 
هر یک از ردیف های ذکر شده در این 2 فصل، فهرست بها ابتدا باید دسته بندی انواع دیوارها و مصالح مورد 

استفاده در دیوار چینی معرفی گردد.
انواع دیوارهای داخلی ساختمان را از سه منظر اصلی و بنیادین می توان دسته بندی کرد و مشخصات فنی هر 

یک را معرفی نمود.
                                                              انواع دیوارهای ساختمان

باربر )حمال(                                       دیوار خارجی                                      دیوار آجر ماشینی
غیر باربر )تیغه(                                    دیوار مشاعات                                     دیوار بلوک سیمانی

                                                       دیوار داخلی                                       دیوار پانل پیش ساخته
                                                                                                             سایر مصالح

 مصالح )سفت کاری(      موقعیتاز لحاظ سازه ای

شکل 2ـ4ـ اجراي دیوار چیني با بلوک سفاليشکل 1ـ4ـ ریسمان کشي جهت اجراي مستقیم دیوار
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شکل 7ـ4ـ اجراي دیوارداخلي با بلوک لیکا )بلوک سیمانی سبک با خاک رس منبسط شده(

شکل 3ـ4ـ اجراي دیوار خارجي با بلوک سفالي

شکل 5  ـ4ـ اجراي بلوک سفالي در امتداد ریسمان

شکل 4ـ4ـ تیغه چیني داخلي با بلوک سفالي

شکل 6  ـ4ـ مالت ماسه سیمان جهت اتصال بلوک ها
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در خصوص انواع دسته بندی های دیوارهای ذکر شده تحقیق کرده و خصوصیات فنی و کیفی هریک فعالیت
را به تفکیک در گزارشی در کالس ارائه دهید.

یا  باربر  به عنوان دیوار  به فصل آجرکاری و شفته ریزی که  از ردیف های مربوط  در جدول زیر شرح بعضی 
دیوارهای خارجی کاربرد دارد، آورده شده است تا در مثال ها و تمرین های این بخش مورد استفاده قرار گیرد1.

بهای واحد واحدشرح ردیفشماره
)ریال(

ماسه 110201 مالت  با  بیشتر،  و  آجر  نیم  و  یک  به ضخامت  فشاری  آجر  با  آجرکاری 
سیمان 6 :1

1715000مترمکعب

آجرکاری با بلوک سفالی )آجر تیغه ای( به ضخامت 12 تا 22 سانتی متر، با مالت 110402
ماسه سیمان 6 :1

1559000مترمربع

آجرکاری با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری به ضخامت یک و نیم 110501
آجر و بیشتر، با مالت ماسه سیمان 6 :1

1810000مترمکعب

دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری با مالت ماسه 110502
سیمان 6 :1

406500مترمربع

شده 121003 منبسط  رس  دانۀ  با  شده  تهیه  پر  کف  توخالی  سیمانی  بلوک  با  بّنایی 
به ضخامت 17 تا 20 سانتی متر با مالت ماسه سیمان 5 :1

423000مترمربع 

شکل 8  ـ4ـ نقشه دیوار با آجر ماشیني سوراخ دار
 

 300   cm  = ارتفاع دیوار
120   cm = ارتفاع پنجره

 

1ـ کلیه جداول شرح فعالیت و بهای واحد آنها از »   فهرست بهای ابنیه و کارهای ساختمانی« تدوین سال 1396 ارائه شده است.

با      )1:6( سیمان  ماسه  مالت  و  دار  سوراخ  ماشینی  آجر  با  آجره  یک  دیوار  یک  آجرکاری  هزینۀ 
مشخصات زیر را محاسبه کنید.

مثال
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در خصوص واحد مسکونی نمونۀ طراحی شده در فصل قبل، هزینۀ دیوار چینی دیوارهای خارجی با 
شرایط زیر را برآورد نمایید. 

تمرین

4/5×3 –  )1/5 ×1/2(  =  13/5 -1/8 =11/7 m2 مساحت آجر کاری
      

                                                     مساحت پنجره   مساحت کل دیوار
 

هزینۀ آجر کاری به ریال 4756050= 406500 × 11/7

بهای واحد واحدشرح ردیفشماره
)ریال(

208500مترمربعدیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 6 :1102081

ابعاد آجر فشاری با 110503 با آجر ماشین سوراخ دار به  دیوار نیم آجره 
مالت ماسه سیمان 6 :1

211000مترمربع

110401 11 cm آجر کاری با بلوک سفالی )آجر تیغه ای( به ضخامت 8 تا
و مالت ماسه سیمان

1623000مترمربع

بّنایی با بلوک های بتنی پیش ساخته از بتن سبک )بتون گازی( با 120801
مالت مخصوص یا مالت ماسه سیمان 1:5 به ضخامت 10 سانتی متر 

199000مترمربع

بّنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط 121001
شده به ضخامت تا 10 سانتی متر با مالت ماسه سیمان 5 :1

373500مترمربع 

در جدول ارائه شده بعضی از ردیف های مربوط به فصل آجرکاری و شفته ریزی که به عنوان دیوار غیرباربر یا 
دیوارهای داخلی کاربرد دارد، آورده شده است تا در مثال ها و تمرین های این بخش مورد استفاده قرار گیرد.

 کلیه دیوارهای خارجی از جنس بلوک لیکا )بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس 
منبسط شده( به ضخامت 20 سانتی متر می باشد.

  ارتفاع کلیۀ دیوارها )از روی کرسی چینی تا زیرسقف( 3 متر می باشد.
  ابعاد پنجره ها مطابق نقشه های ارائه شده در فصل قبل می باشد.
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عایق کاری رطوبتی ساختمان

عایق کاری رطوبتی در سه حوزۀکلی در ساختمان قابل دسته بندی می باشد.
1 عایق رطوبتی کف زیرزمین و دیوارهای آن جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت خاک؛ 

2 عایق رطوبتی دیوارهای خارجی در معرض بارش و بام جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت نزوالت جوی ؛

3 عایق رطوبتی کف و دیوارهای داخلی فضاهای خیس که امکان جاری شدن آب در آنها وجود دارد.

با توجه به هر یک از مواضعی که باید عایق گردد می توان از انواع عایق های رطوبتی موجود استفاده 
نمود. اما به طور عمده عایق هاي رطوبتی که در دیوارهای داخلی و کف ساختمان ها متداول است بر 

دو نوع اند:

0 1 2 3 4 5m

شکل 9ـ4ـ پالن اندازه گذاري ویالي مسکوني )طراحي شده در فصل قبل(
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1  عایق رطوبتی که در محل کارگاه تولید و اجرا می شود و شامل الیه هایی از قیر و گونی می باشد.

2  عایق رطوبتی پیش ساخته متشکل از قیر و الیاف پلی استر که به صورت رول های آماده از کارخانه 

خریداری شده و با حرارت دهی در محل نصب می گردد.

در اجرای عایق رطوبتی کف فضاها، مقداری از عایق رطوبتی بر روی دیوار باال رفته و آن را می پوشاند. 
میزان باال آمدن عایق رطوبتی بر روی دیوارهای فضاهای خیس بستگی به کاربری آن فضا و جزئیات 

اجرایی ارائه شده دارد و باید در محاسبۀ متره عایق مدنظر قرار گیرد.

با کمک هنرآموز خود موارد استفاده هر یک از انواع عایق های رطوبتی در معماری داخلی ساختمان را 
بررسی کرده و معایب و مزایاي هر یک از انواع یاد شده را با یکدیگر مقایسه کنید.

پرسش و 
پاسخ

شکل 11ـ4ـ اجراي قیرگوني کف فضاي داخليشکل 10ـ4ـ اجراي قیرگوني کف فضاي داخلي بر روي دیوار 

شکل 13ـ4ـ اجرای ایزوالسیون پیش ساخته بر روي دیوار جان پناه بام شکل 12ـ4ـ اجراي ایزوالسیون پیش ساخته بر روي کف بام
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در جدول زیر شرح برخی از ردیف های مربوط به عایق کاری رطوبتی از فهرست بهای ابنیه ارائه شده است.

بهای واحد )ریال(واحدشرح ردیفشماره

عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی برای سطوح 130203
حمام ها، توالت ها و روی پی

199000مترمربع 

عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونه برای سایر 130204
سطوح 

182500مترمربع 

عایق کاری رطوبتی با عایق پیش ساختۀ درجه یک، متشکل از قیر 130301
و الیاف و پلی استر و تی شو به ضخامت mm 3 به انضمام قشر آستر 

برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی 

106500مترمربع 

 
مترمربع 4/77 = 2/04 + 2/73 = ]0/3 × 2 × )1/3+2/1([ +1/3 × 2/1 

                                    سطح ایزوالسیون روي دیوار + مساحت کف

 
هزینۀ عایق کاری سرویس به ریال  949230 = 199000 × 4/77

هزینۀ عایق کاری رطوبتی کف یک سرویس بهداشتی پالن مسکوني نمونه را که طبق نقشه های 
اجرایی  باید عایق کاری در محل تماس با دیوار cm 30 به صورت قائم ادامه یابد، محاسبه کنید. 

با فرض آنکه عایق رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی می باشد.

مثال

هزینۀ عایق کاری رطوبتی فضای حمام های پالن مسکوني نمونه را با فرض آنکه میزان عایق کاری 
دیوارها تا ارتفاع cm 60 امتداد می یابد برآورد کنید. جنس عایق رطوبتی پیش ساختۀ درجۀ یک به 

ضخامت mm 3 می باشد.

تمرین

شکل 14ـ4ـ پالن اندازه گذاري سرویس بهداشتي
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شکل 15ـ4ـ پالن اندازه گذاري حمام ها

اندودکاری و بندکشی

اندودکاري در معماري داخلي عمدتاً مشتمل بر دو نوع اصلي اندود می باشد. 
الف( اندود هاي پایه گچي: این نوع از اندودها براي فضاهاي خشک داخلي مانند اندود گچ و خاک 
برای  فراواني دارد. همچنین  نازک کاري دیوارهاي داخلي و فضاهاي خشک کاربرد  براي زیرسازي 
اندود گچ سفیدکاري که براي پوشش بیشتر دیوارها و سقف هاي فضاهاي داخلي استفاده می شود، 

کاربرد دارد.
ب(  اندودهاي پایه سیماني:  این نوع از اندودها براي فضاهاي نمناک داخلي یا دیوارهاي خارجي 
ساختمان کاربرد دارد. به عنوان مثال اندود ماسه سیمان براي زیرسازي نازک کاري دیوارهاي فضاهاي 
خیس استفاده می شود. همچنین اندودهاي سیماني با رویه پرداخت شده که به عنوان نازک کاري سطح 
محسوب می شود، مانند اندود سیمان لیسه اي به عنوان پوشش نهایی فضاهاي کم اهمیت و نمناک 
)مثل انبار،  فضاهاي تأسیساتي( و نیز اندود سیمان لیسه اي و سیمان شسته در نماسازي دیوارهاي 

خارجي کاربرد دارد.

0 1 2 3 4 5m
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شکل 17ـ4ـ اندود گچ سفید کاري روي دیوارهاي داخلي

شکل 16ـ4ـ جزئیات نحوه ماله کشی و شمشه گیری اندودگچی دیوار

شکل 19ـ4ـ تزیینات بازشو ها و چفت هاي نازک کاري با شکل 18ـ4ـ اندود سیمان لیسه اي در نماي خارجي
اندود سیماني
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از آنجایی که انجام عملیات اندودکاری و بندکشی جزء کارهای پر جزئیات مرحله نازک کاری محسوب 
می شود، لذا تسلط بر ردیف های فصل هجدهم و مقدمۀ آن ضروری می  باشد. به عنوان مثال در خصوص 
برخی از فعالیت ها اضافه بهایی پرداخت نشده و هزینۀ اجرای آنها در قالب ردیف های اصلی گنجانده 

شده است. برخی از این فعالیت ها عبارت اند از:
اجرای  نبش ها،  گردی  یا  پخی  مشترک ها،  فصل  اجرای  سطح،  کردن  زخمی  مصالح،  تهیه  هزینۀ 

چفت ها، جاسازی عناصر تأسیساتی در سقف کاذب با مساحت کمتر از 0/25 مترمربع.

در جدول زیر شرح برخی از ردیف های مربوط به فصل اندودکاری و بندکشی ارائه شده است.

بهای واحد )ریال(واحدشرح ردیفشماره
24900مترمربع شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها با مالت گچ و خاک180201
71100مترمربع اندود گچ و خاک به ضخامت cm 2/5 روی سطوح قائم180202
96600مترمربع اندود گچ و خاک به ضخامت cm 2/5 برای زیر سقف ها180203
65400مترمربع سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته 180204
87700مترمربع سفیدکاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته 180205
22600مترمربع شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها با مالت ماسه سیمان 1803021:4

اندود سیمانی به ضخامت حدود cm 3 روی سطوح قائم با مالت ماسه 180305
109500مترمربع سیمان 1:4

223500مترمربع اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 1:4 به ضخامت حدود cm 3 برای زیر سقف 180313
  

شکل 21ـ4ـ اندود سیمان شسته موزائیکی در نماي داخليشکل 20ـ4ـ تزیینات اندود سیمان لیسه اي در نما

چنانچه اندود گچ و خاک یا سیمان بر روی سطوح سادۀ ورق رابیتس انجام شود، اضافه بهایی معادل 
10 درصد و چنانچه در سطوح تزیینی1 انجام شود، اضافه بهایی معادل 30 درصد به بهای ردیف های 

مربوط به اندود اعمال می شود.

نکته

1ـ دکوراتیو
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 3 m ×4 m هزینه اجرای گچ و خاک و سپس سفیدکاری و پرداخت آن روی سقف یک اتاق به ابعاد
را برآورد نمایید.

مثال

3×4 = 12 m2                                                                         ،مساحت سقف
هزینه گچ و خاک سقف                                      ریال 1159200 = 96600 × 12 
هزینه شمشه گیری سقف                                      ریال 271200 = 22600 × 12 
هزینه سفیدکاری سقف با گچ کشته                      ریال 1052400 = 87700 × 12 
مجموع هزینه های اندود سقف                                                   ریال 2482800 

در خصوص پالن مسکوني نمونۀ ارائه شده، هزینۀ اجرای گچ و خاک و سپس سفیدکاری و پرداخت 
آن روی دیوارهای داخلی و سقف سالن پذیرایی و غذاخوری را برآورد نمایید.

تمرین

0 1 2 3 4 5m

شکل 22ـ4ـ پالن اندازه گذاري سالن غذاخوري و پذیرایي
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كارهاي چوبي
در  می تواند  که  می پردازد  ساختمان  با  مرتبط  چوبي  کارهاي  انواع  تشریح  به  بها  فهرست  نوزدهم  فصل 
پروژه هاي معماري داخلي مفید باشد. در نظر داشتن برخي از این نکات به شرح زیر در مقدمة این فصِل 

فهرست بها ضروري می باشد.
1  تمام چوب هاي مصرفی در این فصل، باید از نوع چوب هاي عمل آورده باشد و قبل از مصرف، به 

تأیید ناظر برسد.
2  منظور از چوب نَراد خارجی، چوب هاي روسی یا مشابه آن است . چوب هاي کاج وارداتی معروف به چوب 

روسی، اعم از اینکه چوب هاي یاد شده محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آنها شبیه 
چوب روسی است، تخته نَراد خارجی نامیده می شود.

3 منظور از چوب داخلی در ردیف هاي این فصل، چوب هاي توسکا، ملچ، افرا، راش، نمدار، ممرز، کاج 

و خانوادة صنوبر محصول داخل کشور است که به صورت خود رنگ استفاده نشود.
4  در تمام قیمت هاي ردیف هاي این فصل، بهاي چسب، پیچ، میخ، اسکوپ و سایرلوازم اتصال، منظور 

شده است.

بهای واحد )ریال(واحدشرح کارشماره

۱9۱۱۰5 ۱/5 cm به ضخامت حدود MDF تهیه و نصب قرنیز چوبي از جنس
که لبة آن ابزار خورده باشد.

69۰5۰۰مترمربع

۲۱۴5۰۰مترمربع تهیه مصالح و کوبیدن لمبه با چوب نَراد خارجي روي زیرسازي چوبي۱9۱۴۰۱

۱365۰۰مترمربعنصب انواع پارکت چوبي روي سطوح آماده شده با ساب و الك ۱9۱5۰۱

با مرور و بازخوانی مطالب مرتبط با کارهای چوبي در کتاب های درسی گذشته و نیز به کمک هنرآموز 
خود، ویژگی ها، خصوصیات و مواضع پر مصرف هر یک از انواع کارهاي چوبي را تشریح نمایید. 

تحقیق

شکل 24ـ4ـ کاربرد چوب طبیعي در معماري داخليشکل 23ـ4ـ کاربرد چوب طبیعي در معماري داخلي
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فرش موزائیک

استفاده از انواع موزائیک بنابر خصوصیات آن در محوطه سازی، کف بام و نیز زیرسازی برخی کفپوش های 
داخلی )نظیر پارکت، موکت، لمینت( کاربرد دارد. در فصل 21 فهرست بها، چهار نوع موزائیک )از لحاظ نوع 

ساخت( تعریف شده است. 
1   موزائیک سیمانی ساده: موزائیکی که قشر رویۀ آن از جنس خود قشر زیرین موزائیک بوده و رویه آن 

صیقلی شده باشد.
2  موزائیک ایرانی: موزائیکی که قشر رویۀ آن از سیمان پرتلند معمولی و خرده سنگ معمولی )سیاه و 

سفید( تشکیل شده است.
3   موزائیک فرنگی: موزائیکی که قشر رویۀ آن از سیمان سفید یا رنگی و خرده سنگ های مرمر یا مرمریت 

نمرۀ 3 و 4 تشکیل شده است.
4  موزائیک ماشینی: موزائیکی که کلیۀ مراحل ساخت آن توسط ماشین های اتوماتیک در کارخانه انجام 

شده است. 
نوع مالت برای دوغاب ریزی و بندکشی در 4 نوع موزائیک معرفی شده، مالت سیمان و خاک سنگ به نسبت 
6 : 1 می  باشد. همچنین ضخامت مالت مصرفی برای فرش کردن موزائیک به طور متوسط cm 2/5 فرض شده 

و از نوع ماسه سیمان 5 : 1 می باشد.

مساحت  ابتدا  قبل(،   فصل  در  شده  )ارائه  مسکوني  ویالیي  ساختمان  گذاري  اندازه  پالن  با  مطابق 
قرنیز هاي MDF به کار رفته در فضاهاي خشک داخلي پروژه را حساب کرده و سپس بر اساس قیمت 

فهرست بها، هزینۀ اجراي آن را برآورد نمایید. ارتفاع قرنیز در کلیه فضاها 10 سانتي متر می باشد.

تمرین

شکل 26ـ4ـ تزیینات سقف کاذب چوبيشکل 25ـ4ـ سقف لمبه کوبي شده چوبي



225

پودمان چهارم : انتخاب مصالح طرح داخلی مسکونی

در جدول زیر شرح برخی از ردیف های مربوط به اجرای فرش موزائیک و قیمت های مربوط به آن 
جهت استفاده در تمرین ارائه شده است.

بهای واحدواحدشرح کارشماره
)ریال(

189000مترمربع فرش کف با موزائیک سیمانی ساده به ابعاد 30× 30 سانتی متر210104

204500مترمربع فرش کف با موزائیک ایرانی به ابعاد 30×30 سانتی متر 210203

فرش کف با موزائیک فرنگی با خرده سنگ های تا نمره 4 به ابعاد 30×30 210303
سانتی متر

224500مترمربع 

193000مترمربع فرش کف با موزائیک ماشینی ایرانی 210501

شکل 27ـ4ـ  اجراي کف موزائیک در داخل ساختمان

شکل30ـ4ـ نماي انواع موزائیک ایراني و فرنگي از نوع ماشیني

شکل 28ـ4ـ  اجراي کف پوش لمینت

شکل 29ـ4ـ  اجراي موزائیک ایراني به عنوان فرش بام

در خصوص تفاوت های فنی و کیفی هر چهار نوع موزائیک سیمانی ساده، ایرانی، فرنگی و ماشینی 
تحقیق کرده و به کمک هنرآموز خود براي موارد مصرف هر یک در ساختمان مثالي بزنید.

تحقیق
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3×4 = 12m2 مساحت کف اتاق 
ریال 2454000 = 204500 × 12  هزینۀ کف سازی با موزائیک ایرانی 

همچنین از آنجا که قیمت کفپوش لمینت در فهرست بهای ابنیه آورده نشده، با کمک هنرآموز خود و با 
استعالم از بازار هزینه تهیه لمینت ایرانی و اجرای آن را از بازار مصالح ساختمانی استعالم نموده و به عنوان 
یک ردیف ستاره دار، هزینه اجرای کفپوش لمینت ایرانی برای کف سالن پذیرایی و سالن غذاخوری را محاسبه 

نمایید.

کاشی و سرامیک کاری

چنانچه می دانیم جهت پوشش کف و دیوار برای فضاهای آبریزگاهی نظیر حمام، سرویس های بهداشتی و 
آشپزخانه از کاشی یا سرامیک استفاده می گردد. فصل بیستم فهرست بها، موارد مرتبط با اجرای کاشی و 
سرامیک بوده و ذکر نکات زیر جهت محاسبۀ متره و برآورد کاشی و سرامیک در ساختمان ضروری می باشد.
1  مبنای اندازه گیری سطوح در کارهای کاشی کاری و سرامیک، سطح کار پوشیده شده و نمایان خواهد بود. 

همچنین واحد اندازه گیری آن »مترمربع« می باشد.
2 کاشی های لعابی عمدتاً در پوشش دیوار و سرامیک ها در پوشش کف کاربرد دارند و از نوع درجه یک 

ایرانی فرض می گردد.
3  مالت نصب کاشی و سرامیک اعم از افقی یا قائم، مالت ماسه سیمان به نسبت 1:5 و مالت بندکشی آنها 

دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ به عیار 400 کیلوگرم سیمان در متر مکعب است. بهای مالت زیر کاشی 
و نیز دوغاب ریزی پس از نصب آن در قیمت ردیف های فهرست بها اعمال شده است.

در جدول زیر شرح برخی از ردیف های کاشی کاری و سرامیک کاری و بهای واحد آن، جهت استفاده در تمرین 
ذکر شده است.

در صورتی که زیرسازی برای اجرای کفپوش موکت را با موزائیک ایرانی ساده به ابعاد 30×30 در نظر 
بگیریم، آنگاه هزینه اجرای این نوع موزائیک برای یک اتاق به ابعاد m  ×4 m 3 را برآورد نمایید.

مثال

در طراحی پالن ساختمان ویالیی مصالح کف سازی سالن پذیرایی و ناهارخوری کفپوش لمینت با 
اجرای  هزینه  برآورد  است.  شده  گرفته  نظر  در  ابعاد 30×30  به  ساده  سیمانی  موزائیک  زیرسازی 
موزائیک کف را حساب نمایید. شایان ذکر است نقشه پالن اندازه گذاري سالن غذاخوري و پذیرایي 

در تمرین مربوط به محاسبه اندود گچ کاري دیوار ها ارائه شده است.

تمرین
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هزینۀ کاشی کاری دیوار با مشخصات نقشۀ زیر با کاشی لعابی به ابعاد cm 30×30 تا ارتفاع m 3 را 
برآورد نمایید.

مثال

بهای واحد واحدشرح ردیفشماره
)ریال(

332000مترمربعکاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 9 و دسی مترمربع 200108

257500مترمربعتهیه و نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 6 تا 8 دسی متر مربع200305

278500مترمربع تهیه و نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 9 تا 11 دسی متر مربع 200307

 

11/7m2 = 1/8 - 13/5 = )1/2 × 1/5( مساحت پنجره - )3×4/5( مساحت دیوار 

cm2 = 30×30 cm 900 مساحت یک قطعه کاشي برابر 9 دسي متر مربع می باشد 
هزینۀ کاشی کاری دیوار به ریال 3884400 = 332000 ×11/7 

10
0
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0

80
22

150 150 150

شکل 32ـ4ـ  اجراي سرامیک کف با شکل 31ـ4ـ  نقشه یک دیوار نمونه از فضاي آبریزگاهي
چسب سرامیک

شکل 33ـ4ـ  اجراي کاشي دیوار با چسب 
کاشي

در پروژه ساختمان ویالیی نمونه، دو حمام وجود دارد که پوشش کف و دیوار آن با مشخصات زیر انجام 
می پذیرد. هزینۀ کل کاشی کاری کف و دیوارهای فضاهای مذکور را با مشخصات زیر برآورد نمایید. 
نقشه پالن اندازه گذاري حمام ها در تمرین مربوط به محاسبه عایق رطوبتي کف حمام ارائه شده است.

تمرین

کاشی لعابی دیواری به ابعاد cm 40×30 و سرامیک لعابدار جهت کف به ابعاد cm 25×25 موردنظر 
است.
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 شایستگی انتخاب مصالح طرح داخلی مسکونی

شاخص کار:  
مترۀ فضاهای داخلی یک واحد مسکونی، استفاده از دفترچۀ فهرست بها و یا استعالم قیمت ها از بازار و برآورد هزینه های اجرای 

طرح داخلی یک واحد مسکونی، ارائه آلبوم مصالح مطابق نقشه های فاز 1 و 2 معماری داخلی

استاندارد عملکرد: انجام متره و برآورد طرح فضاهای داخلی مسکونی طبق نقشه های فاز 1 و 2 و جدول نازک کاری، دفترچۀ 
فهرست بها و سفارش کارفرما

شاخص :
 دروندادی: دقت در برداشت اطالعات از نقشه ها، صداقت و درستکاری در انجام متره و برآورد

 فرایندی: انجام متره و برآورده، ارائۀ آلبوم مصالح
 محصول: ارائۀ متره و برآورد اجرای طرح فضاهای داخلی یک واحد مسکونی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان : کالس

زمان: 6 ساعت      
ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر، کاغذ، ماشین حساب

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2انجام مترۀ طرح تهیه شده1

2انجام برآورد طرح تهیه شده2

2ارائۀ آلبوم مصالح به کار رفته در پروژه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نقشه کشی فاز 1 معماری داخلی با رایانه

پودمان 5
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 برنامه اتوکد چه ویژگی هایی دارد و محیط کاری آن دارای چه اجزایی می باشد؟
 انجام ترسیمات دو بعدی در اتوکد چگونه انجام می شوند؟

 چگونه می توان ویرایش ترسیمات انجام شده را در اتوکد انجام داد؟
 چگونه می توان با کمک روش های مدیریت عناصر ترسیمی، گزارش گیری و دسته بندی اطالعات در 

اتوکد، مدیریت سریع وصحیح عناصر ترسیمی را انجام دهیم.
 اندازه گذاری در اتوکد به چه شکل انجام می شود و چه ویژگی هایی دارد؟

 تهیه خروجی چاپی و PDF از برنامه و همچنین وارد کردن فایل به برنامه چگونه انجام می گیرد؟

پس از پایان این فصل ، هنرجویان قادر خواهند بود تا به ترسیم کامل و دقیق کلیه نقشه های دو بعدی، در 
معماری و معماری داخلی بپردازند ، مدیریت عناصر داخل یک فایل را با کمک ابزار ها و دستورات مربوطه 
انجام دهند؛ انتقال اطالعات بین فایل های مختلف در برنامه اتوکد را انجام دهند؛ و همچنین از ترسیمات 
با مقیاس و ضخامت خطوط  انجام شده، خروجی هایی را به صورت چاپی و یا به صورت فایل PDF ، و 

مناسب تهیه نمایند.

برای ساخت هر بنای کوچک یا بزرگی به وجود طرح ها و نقشه های دقیق و حرفه ای نیاز می باشد . در 
گذشته این طرح ها و نقشه ها با دست و ابزار دستی کشیده می شدند و ترسیم آن ها زمان زیادی نیاز داشت.

همچنین نگه داری و یا تکثیر آن ها با مشکالت بسیاری مواجه بود.
امروزه با کمک رایانه و نرم افزارهای آن، می توانیم نقشه های بسیار دقیقی را در کوتاه ترین زمان ممکن برای 

برخی رشته های درسی و کاری از جمله معماری، ترسیم نمود و مورد استفاده قرار دهیم. 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری 7

تهیه نقشة های دو بعدی با رایانه

استاندارد عملکرد
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آشنایی با برنامه

نرم افزار اتوکد در سال 1982 در شرکت اتودسک1 تولید شده است. این نرم افزار، از مجموعه گروه نرم افزار های 
وکتور2 می باشد و به همین دلیل از دقت بسیار باالیی برخوردار است. در این بخش، نسخة 2017 این نرم افزار 

و تنها ضروری ترین دستورات آن، در محیط دو بعدی آموزش داده مي شود.

Autodesk  ـ1

Vector ـ2

برخی از دالیل استفاده از رایانه در نقشه کشی معماری عبارت اند از :
 سرعت باالی نقشه کشی و امکان اصالح خطاهای احتمالی پیش آمده در این فرایند؛

 ذخیره سازی نقشه ها برای مدت طوالنی، بدون از بین بردن کیفیت اولیه آن ها؛
 امکان ارتباط با دیگر نرم افزار های ساختمانی از جمله برنامه های محاسبات فنی ، سازه ای و تأسیساتی؛

 مدل سازی دو بعدی و سه بعدی ارائة یک نقشه با کیفیت از یک ساختمان حقیقی؛
 به کار گیری نمونه های مختلفی از فعالیت های انجام شده و جلوگیری از عملیات تکراری در نقشه کشی.
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1ـ1ـ آشنایی با محیط برنامه
پس از اجرای برنامه، با صفحه ای مشابه شکل زیر مواجه خواهید شد و می توانید بر روی Start Drawing کلیک 
نمایید تا یک فایل جدید در برنامه باز شود. به خاطر داشته باشید برنامة اتوکد قابلیت بازکردن و کار بر روی چندین 

فایل را دارا می باشد.
فایل،  یک  بازکردن  از  پس 
محیط اصلی برنامه جدید مشابه 
شکل زیر خواهد بود. ما در اینجا 
برای خوانایی بیشتر در عکس ها، 
محیط  کاری و رنگ پس زمینه 
را به رنگ روشن تغییر داده ایم، 
در حالي که پیش فرض برنامة 
اتوکد، رنگ تیره می باشد و تیرگی 
کمک می نماید تا خوانایی مطالب 
و ترسیمات در حین کار بیشتر 
شده و چشم نیز به علت تابش 

نور کمتر، دیرتر خسته می شود.
1ـ1ـ1ـ صفحة نمایش )View port(: صفحة نمایش، بخشی از برنامه است که از نظر وسعت دید بیشترین 
بخش را به خود اختصاص مي دهد و نقشه ها در آن به نمایش در خواهند آمد و ترسیمات نیز در آن صورت 
خواهند گرفت. شما می توانید در مواقع لزوم View port خود را به چند قسمت تقسیم نمایید و یا زوایای 

دید و نحوة نمایش اجسام را، مخصوصاً در صورت کار با دستورات سه بعدی اتوکد، مدیریت نمایید. 



233

پودمان پنجم : تهیه نقشة های دو بعدی با رایانه

 تحقیق کنید نحوه تغییر رنگ پس زمینة )background( صفحة نمایش با چه روشي انجام مي شود.

1ـ1ـ2ـ نوار دسترسی سریع )Quick Access Toolbar(: این نوار، برای دسترسی به  ویژگی هایی از 
مدیریت برنامه و فایل ها، مانند ایجاد فایل جدید       ، بازکردن فایل قبلی        ، ذخیره فایل جاری      ، 
ذخیره به نام جدید     ، چاپ      ، لغو آخرین دستور       و بازگشت آخرین لغو دستور       قرار داده شده 
است، که استفاده از آن در بسیاری از نرم افزار های دیگر نیز امری متداول است. همچنین از طریق این بخش 
برنامه را که در نسخه های جدید به طور پیش فرض نمایش داده نمی شود، فراخوانی  می توان منوی اصلی 
نمود. بدین منظور از طریق quick access toolbar روی فِلِِشِ رو به پایین       کلیک نموده و گزینة 
Show Menu Bar را انتخاب نمایید. در نتیجه شما می توانید در مواقع لزوم، از منوی برنامه برای وارد کردن 

دستورات و یا انجام تنظیمات برنامه استفاده نمایید.


نمایش منو برنامه ، پس از فعال سازی



234

از صفحه کلید و  خط دستور برای ورود اطالعات و داده ها   :)Command Line( 1ـ1ـ3ـ خط دستور
همچنین مشاهدة گزینه های دستوري )یعنی مواردی که در هر دستور قابل انتخاب است( استفاده می شود. 
پیشنهاد می شود برای بزرگ تر شدن خط دستور، با کمک نگه داشتن کلیک چپ ماوس خود بر روی زبانة 

باالیی، آن را مطابق شکل کمی باال بکشید تا 3 الی 4 خط را نمایش دهد.

1ـ1ـ4ـ پَِلِت ریبون )Ribbon(: پَلِِتRibbon 1 امکان اجرای دستورات را از طریق ماوس مقدور می نماید 
و از نسخة 2009 به بعد در اتوکد قرار داده شده است. 

پلت ریبون با هدف دسته بندی دستورات، به چند بخش مختلف تقسیم شده است. چنانچه ماوس خود را 
روی هر یک از آیکون های دستوري در بخش ریبون نگه دارید، یک پنجرة راهنما باز خواهد شد و توضیحاتی 
را همراه با تصویر درخصوص کاربرد و نحوة اجرای آن دستور نمایش خواهد داد. در صورتی که روی هر دستور 

با ماوس چپ کلیک نمایید آن دستور اجرا خواهد شد.
1ـ1ـ5ـ نوار وضعیت )Status bar(: نوار وضعیت، مختصات را نمایش می دهد و همچنین دکمه های مربوط 
به ابزار های کمکی ترسیم در آن قرار دارد که با هر بار چپ کلیک ماوس وضعیت آنها از فعال به غیر فعال و 

برعکس تغییر می نماید.

کاربرد برخی موارد مهم این ابزار، در بخش ابزار های کمکي ترسیم در بخش دوم آمده است.
نرم افزار ها  از  بسیاری  و  اتوکد  برنامة  در  دستورات،  اجرای  ابزار های  از  یکی  منو،   :)Menu( منو  1ـ1ـ6ـ 

می باشد.

گرچه منو در نسخة های جدید برنامه، به طور پیش فرض نمایش داده نمی شود، ولی به علت اهمیت و کاربرد 
منو در برنامة اتوکد، آن را فعال ساخته و در مواقع لزوم نیز از آن استفاده خواهیم نمود. الزم است بدانید 

تقریباً تمامی دستورات از طریق منو قابل اجرا می باشد.
1ـ1ـ7ـ نوار ابزار )Toolbar(: به منظور اجرای دستورات با کمک ماوس، از نوار ابزار استفاده می شود. از 
آنجایي که در نسخه های جدید اتوکد به طور پیش فرض، پلت ریبون جایگزین نوار ابزار شده است، در این درس 

نیز از ریبون استفاده خواهد شد.

Palette ـ1
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1ـ1ـ8ـ فایل های اتوکد
اتوکد، فایل های ترسیمی خود را با پسوند dwg. ذخیره می نماید. تمامی نسخه های اتوکد نیز فایل های خود 
را با همین پسوند ذخیره می نمایند. اما باید توجه داشت که مانند بسیاری از نرم افزار ها، بعضی نگارش های 
فایل های  نتوانند  است  ممکن   )AutoCAD2004 یا  و   AutoCAD2007 نسخة  )مثاًل  اتوکد  از  پایین تر 
ایجادشده در نگارش های باالتر اتوکد )مانند نسخة AutoCAD2013 و یا AutoCAD2017( را باز نمایند. 

)New( ایجاد فایل جدید 
     : New  Drawing  acad.dwt  Open

Menu: File  New  Drawing  acad.dwt  Open
Quick access toolbar:           Drawing  acad.dwt  Open
Command line: New or Ctrl+N  acad.dwt  Open

)Open( بازکردن فایل های موجود 
: Open

Menu: Open
 Quick access toolbar : 
Command line: open or Ctrl+O

)Save( ذخیرة فایل 
: Save

Menu: Save
Quick access toolbar : 
Command line: open or Ctrl+S

در صورتی که پس از ایجاد یک فایل جدید، برای اولین بار از گزینة Save استفاده نمایید، برنامه از شما مسیر 
ذخیره سازی )File path( و نام فایل )File name( را خواهد پرسید و در صورتی که نام فایل از قبل مشخص 

شده باشد، آخرین تغییرات انجام شده روی فایل، ذخیره خواهند شد.

و  نسبی  مزایای  مورد  در  نمایید. همچنین  تحقیق  ابزار های مختلف  نوار  فراخوانی  نحوة  درخصوص 
تفاوت بین نوار ابزار و پلت ریبون با هم کالسی های خود مشورت نمایید.

تحقیق کنید

 درصورتی که بدون بستن برنامة اتوکد چند فایل را باز نمایید، هرکدام از آنها در یک Tab جدید باز 
خواهد شد و می توان با کلیک روی هر Tab، آن را به عنوان فایل جاری انتخاب نمود.

نکته
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)Save as( ذخیره به نام فایل  
: Save as

Menu: Save as …
 Quick access toolbar:
Command line: open or Ctrl+Shift+S

اجرای این دستور باعث می شود تا بتوانیم فایل جاری را با آخرین تغییرات آن، تحت یک نام جدید، ذخیره 
نماییم. 

  بستن فایل ها و خروج از برنامه
 )Tab( روش مرسوم برای بستن یک فایل از طریق چپ کلیک ماوس بر روی عالمت ضربدر         در کنار زبانة

مربوط به فایل است. همچنین از طریق تایپ دستور close نیز می توان اقدام به بستن یک فایل نمود. 
برای خروج از برنامه نیز مي توان همانند تمام برنامه ها در ویندوز، بر روی عالمت ضربدر         در گوشة 
باالیی سمت راست برنامه، کلیک نمود. همچنین از طریق اجرای دستور exit یا quit نیز می توان این کار را 

انجام داد.

 چنانچه بخواهیم فایل جاری را برای بازکردن در نسخة پایین تر برنامة اتوکد ذخیره نماییم، به طوری که 
آن نسخه نیز قابلیت بازکردن فایل را داشته باشد، در پنجرة این دستور، نسخة مورد نظر خود را از قسمت 

Files of type و از نوع dwg.* انتخاب می نماییم.

نکته

چنانچه قبل از بستن یک فایل آن را ذخیره نکرده باشید، برنامه، پیامی را مبنی بر ذخیره فایل به شما 
نمایش خواهد داد.

نکته

چنانچه قبل از بستن برنامة اتوکد، فایل جاری و یا فایل های باز شده را تغییر داده باشید ولی ذخیره نکرده 
باشید، برنامه به ازای هر فایِل باز، یک پیام برای ذخیرة آن فایل نمایش خواهد داد.

نکته
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 پیمایش درون فایل
از برنامه ها، روش هایی برای بزرگ نمایی1، کوچک نمایی2 و حرکت بر روی نقشه ها  اتوکد مانند بسیاری  در 
و طرح های ترسیم شده وجود دارد. ساده ترین راه انجام این موارد از طریق کلید اسکرول و یا غلتک ماوس 
می باشد. پس از بازکردن یک فایل ترسیمی و در حالي که مکان نما در صفحة View Port می باشد، چنانچه 
غلتک ماوس را به جلو بچرخانید تصویر بزرگ می شود و برعکس. این بزرگ نمایی و کوچک نمایی ها باعث 

ایجاد تغییر در فایل نخواهد شد و صرفاً اندازة نقشه را در صفحة نمایش تغییر می دهد. 
همچنین در صورتی که غلتک ماوس را به پایین فشار داده و نگه دارید و در همان حال ماوس را به حرکت در آورید، 
باعث جابه جایی مسطح و یا Pan کردن خواهد شد. در این حالت مکان نما به شکل یک دست تغییر شکل 
خواهد داد و در نهایت چنانچه روی غلتک دبل کلیک نمایید، دستور Zoom Extend اجرا خواهد شد که باعث 

نمایش کل ترسیمات انجام شده به بزرگ ترین حالت در View port خواهد شد.

  روش های اجرای دستور 

1  از طریق خط دستور یا Command Line: خط دستور، همان طورکه قباًل اشاره شد، مهم ترین و سریع ترین 

روش اجرای دستورات برنامة اتوکد در دنیای حرفه ای 
است  کافی  دستور  اجرای  برای  است.  کار  و  کسب 
خالصة دستور و یا عبارت کامل اجرای دستور را تایپ 

نموده و Enter نمایید. 
در این بخش به جای استفاده از کلمة Enter از شکل                
استفاده شده است. به خاطر داشته باشید هرکجا 
این عالمت را مشاهده کردید در درجة اول به مفهوم 
اجرای فرمان با کمک کلید Spacebar است که باید 
مطابق با شکل، با شست دست چپ زده شود. تنها در 
هنگام ایجاد نوشته )text( است که Spacebar، عمل 

انجام می دهد. »درج فاصله« را به جای عمل 
برای دستورات تک کلمه ای اغلب اولین حرف از آن 
به  می شود.  استفاده  دستور  خالصة  عنوان  به  کلمه 

تایپ کرده و  را   L Line کافی است حرف  برای اجرای دستور  نماییم.عنوان مثال 
 Command Line: L        

همچنین ضروری است تا پس از اجرای دستورات نیز به خط دستور توجه کنید، چرا که راهنمایی های الزم 
یا گزینه های موجود در برخی  از شما دارد، مشخص می نماید و  اینکه آن دستور چه تقاضایی  را در مورد 
دستورات را برای انتخاب، به شما نمایش خواهد داد که ما در این فصل از آنها به عنوان »گزینة دستور« یاد 

می کنیم.
در صورتی که از طریق صفحه کلید، F2 را فشار دهید می توانید از طریق پنجرة جدیدی که باز می شود، آخرین 

دستورات اجرا شده و جزئیات مربوط به آنها را ببینید. 
Zoon Out ـZoom In                                                                          2 ـ1
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2   از طریق Menu: برای اجرای دستورات از طریق منو، کافی است روی منوی مورد نظر رفته و از فهرست 

کرکره ای که در پایین آن منو باز خواهد شد، دستور مورد نظر خود را با کمک چپ کلیک ماوس اجرا نمایید. 
3   از طریق Ribbon: برای اجرا از طریق ریبون، روی آیکون مربوط به دستور، چپ کلیک می کنیم.

4   از طریق نوار ابزار یا Toolbar: برای اجرا از طریق نوار ابزار نیز کافی است روی آیکون دستور مورد نظر 

در آن نوار ابزار رفته و چپ کلیک نمایید.
که  مواقعی  برخی  از  غیر  به  شود،  اشاره  است  الزم 
دست  دارد،  وجود  طوالنی  عبارت های  تایپ  به  نیاز 
این  در  داشت.  خواهد  قرار  ماوس  روی  شما  راست 
کلیک  چپ   ،)Right Click( کلیک  راست  نرم افزار 

)Left Click( و غلتک )Scroll( کاربرد دارد.
هنگامی که دستوری در حال اجرا نیست، راست کلیک 
نیز آخرین دستور را مجدداً اجرا می نماید. همچنین در 

داخل دستورات )به شرط فعال بودن Dynamic Input(، راست کلیک، گزینه های دستور را نمایش می دهد. 
غلتک برای دستورات Pan و Zoom به کار می رود. چپ کلیک نیز برای انتخاب و بازکردن پنجره و موارد مشابه 

استفاده خواهد شد.

  خروج از دستورات
الزم است تا برای تصحیح دستور ها، صرف نظر از انجام یک دستور، خارج شدن در ابتدا و یا در وسط اجرای 
یک دستور، از آن دستور خارج شویم. بدین منظور می توانید از کلید Ecs 1 در باالی سمت چپ صفحه کلید 
کلید  و   Enter کلید های  از  رایج ترین روش می باشد. همچنین می توانید  و  نمایید که سریع ترین  استفاده 
ترکیبی Ctrl+c نیز استفاده نمایید. عالوه بر این موارد، در صورتی که در میانة کار با یک دستور باشید و راست 

کلیک نمایید، گزینه Cancel نیز باعث خروج از آن دستور خواهد شد.
نیاز به  اتوکد در حین اجرا  از دستور های  1ـ1ـ9ـ ورود اطالعات به دستور و گزینه های دستوري: بسیاری 

دریافت اطالعاتی از کاربر دارند. این اطالعات را می توان در دو بخش خالصه نمود: 
1 اطالعات عددی: این ورودی ها شامل مختصات برخی نقاط ترسیمی، یا ابعاد بعضی از شکل های در حال 

رسم و یا نمایش و درج فاصله می باشند.
به منظور ورود اطالعات عددی، معموالً از صفحه کلید استفاده می شود. این اطالعات را هم می توان در خط 
دستور اتوکد تایپ کرد و هم در جعبة متنی2، که در کنار ماوس ظاهر می گردد، اطالعات را وارد نمود )به 
شرطی که Dynamic input فعال باشد(. چنانچه به هر دلیل، به ورود اعداد از طریق صفحه کلید نیاز نباشد، 

کلیک ماوس بر روی صفحة ترسیم، می تواند مختصات یک نقطه و یا فاصلة بین دو نقطه را تعیین کند.
2  اطالعات گزینشی و گزینه های دستوري: این گزینش در بین دستور هایی صورت می گیرد که طی اجرای

escape 1ـ مخفف کلمه
Text Box ـ2

 )spacebar در صورتی که دستوری در حال اجرا نباشد، برای تکرار اجرای آخرین دستور، از       )کلید
استفاده نمایید. 

نکته
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 آنها، کاربر نیاز دارد تا روشی خاص از آن دستور را انتخاب کند یا در حین اجرا، اتوکد سؤالی را، برای گزینش 
تنظیماتی از آن دستور، از کاربر سؤال می نماید. اساساً در شرایطی که دستور ها دارای بخش ها و شیوه های 

ترسیمی یا ویرایشی گوناگونی هستند، چنین گزینشی الزم است. 
این اطالعات در صورتی که در خط دستور نمایش داده شود با عالمت " / " از هم جدا می شوند. همچنین برای 
انتخاب هر کدام از آنها کافی است حروفی را که به صورت بزرگ نوشته شده است )که اغلب یک یا دو حرف 
از ابتدای گزینة دستوری می باشد( تایپ کرده و           نمایید. همچنین می توانید روی گزینه ها با ماوس 
نیز کلیک نمایید تا انتخاب شوند. در زیر گزینه های دستور XLine آمده است. برای اجرای گزینة دستور 
Hor کافی است حرف H را که به صورت بزرگ تایپ شده است، اجرا نماییم و یا روی عبارت Hor با ماوس 

کلیک نماییم.
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:

چنانچه یکی از گزینه های دستور در داخل >< قرارگرفته باشد، بدین معناست که آن گزینه، حالت پیش فرض 
 ،)Spacebar(            اجرای دستور می باشد و برای اجرا نیاز به تایپ حرف ندارد و می توان با زدن کلیک
حالت پیش فرض را اجرا نمود. به عنوان مثال در دستور زیر عدد صفر به عنوان پیش فرض است و چنانچه نیاز 
به تغییر آن نباشد، کافی است           نماییم و در غیر این صورت قبل از         باید عدد مورد نظر را وارد کنیم.

Specify rotation angle of text  0 :
1ـ1ـ10ـ معرفی Cross hair: همان صلیب مویی می باشد که موقعیت مکان نما و یا ماوس شما را در

view port یا صفحة نمایش، نشان می دهد.
 Dynamic input در نسخه های جدید اتوکد، به صورت پیش فرض گزینة
فعال می باشد. این گزینه باعث خواهد شد تا اگر پس از تایپ دستور و قبل 
از          کمی مکث کنیم، فهرستی از دستوراتی که با حرف تایپ شده 
شروع می شوند، درست در کنار مکان نما، به نمایش در آیند. از این طریق 
می توان به گزینه های بیشتری در اجرا دست پیدا کرده و آنها را از طریق 

کلیک ماوس و یا کلید فلش رو به پایین در صفحه کلید اجرا نمود.
همچنین هنگام اجراي دستور نیز، با فعال بودن Dynamic input، اطالعاتی درخصوص اندازه و عملی که 

باید در ادامه صورت گیرد، در کنار مکان نما نمایش داده خواهد شد.

1ـ1ـ11ـ تنظیم واحد و دقت اندازه گیری: بدین منظور باید دستور Units را اجرا نماییم. برای این کار، 
در خط دستور، عبارت UN را تایپ کرده و        نمایید تا پنجرة صفحه بعد باز شود.
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  Length Type واحد اندازه گیری را تعیین می نماید 
که در ایران، Decimal یا ده دهی می باشد.

 Percision دقت نمایش رقم اعشار در خط دستور 
را تعیین می نماید. 

در هنگام  تعیین می نماید که   Insertion Scale   
وارد کردن یک فایل دیگر )مبدأ( به فایل جاری )مقصد(، 

واحد ترسیمی در فایل مبدأ چه می باشد.
1ـ1ـ12ـ بازگرداندن آخرین تغییرات )Undo(: این 
دستور به ازای هر بار اجرا، آخرین دستور اجرا شده را باز 

می گرداند.
 Quick access toolbar:
Command Line: U or Ctrl+z

این   :)Redo( بازگشت ها  آخرین  لغو  1ـ1ـ13ـ 
دستور آخرین بازگشت های Undo شده را باز می گرداند.

 Quick access toolbar:
Command Line: REDO , Ctrl+y

1ـ1ـ14ـ ایجاد ساختار برای فایل ها و پوشه ها: در دنیای رایانه و فناوری اطالعات، داده ها نقش مهمی 
دارند. هر چه در دنیای IT، بیشتر فعالیت داشته باشیم، داده های بیشتری را تولید و جمع آوری خواهیم نمود. 
بنابراین الزم است تا برای هر موضوع کاری، از ابتدا ساختاری مشخص برای تقسیم بندی فایل ها و پوشه ها 

در نظر گرفت.
در کار با فایل های اتوکد و سایر فایل های کاری نیز چنین موضوعی صادق است و الزم است در هر پروژه اي 
همواره به دسته بندی صحیح پوشه ها و فایل ها بپردازیم. عادت های امروز شما به فردا هم منتقل خواهد شد 
پس سعی کنید همواره از ابتدا همه چیز را با بهترین روش انجام دهید، تا بهترین عادت ها و رفتار ها را در 

آینده داشته باشید.
1ـ1ـ15ـ تهیة پشتیبان از پروژه: در هر پروژة عملي و یا پروژه های دنیای کسب و کار، افراد و یا شرکت ها 
و سازمان ها، ساعت ها وقت و منابع خود را برای پیشبرد آن، هزینه می نمایند و نتایج این تالش ها در فایل های 

داخل رایانه ذخیره می شوند.
مانند  هارد دیسک ها، کارت های حافظه،  اطالعات،  نگهداری  احتمال خرابی در سخت افزار های  به  توجه  با 
لوح های فشرده و سایر موارد، پیشنهاد می شود همواره در بازه های زمانی مشخص، از اطالعات خود نسخه های 
پشتیبان تهیه کرده و تاریخ آن را مشخص نمایید. منظور از این کار نگهداری و کپی فایل ها در حداقل دو یا 

چند جای مختلف و به صورت ساختار یافته می باشد.

 باید دقت داشته باشید که استفاده از Redo تنها بالفاصله پس از اجرای دستور Undo ممکن است و بین 
آنها نباید هیچ دستوری اجرا شده باشد. 

نکته
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1ـ1ـ16ـ سالمت جسمی: در هنگام کار با رایانه، عادت به  درست نشستن و تنظیم صحیح صندلی و میز و 
حالت و موقعیت اعضاي بدن نسبت به هم، بسیار مهم است. شما در طول زندگی خود ساعت های بسیاری را 
به کار با رایانه و سایر تجهیزات رایانه ای می پردازید. عدم رعایت این اصول در طوالنی مدت می تواند آسیب های 

جدی به سالمت شما وارد نماید.

کافی  فنی  مهارت  داشتن  تنها  و شخصیتی،  اعتبار کاری  کسب  برای  اخالق حرفه اي:  رعایت  1ـ1ـ17ـ 
نیست. داشتن دقت نظر، وقت شناسی، خوش قولی، دلسوزی در کار، حسن خلق، امانت داري و همچنین توانایی 
کار گروهی و داشتن ارتباط مفید و مؤثر با سایر افراد، بسیار مهم و راهگشا می باشد. قطعاً هر فردی )چه 
در جایگاه یک کارفرمای خصوصی و چه مدیران شرکتی و یا مدیران سازمان های دولتی( ترجیح می دهد 
تا با اشخاصی همکاری نماید که از تمامی ویژگی های فوق برخوردار باشند. این مسئله در جوامع امروز یک 
حقیقت علمی انکار ناپذیر است. پس این مهارت ها را نیز مورد توجه خود قرار دهید و آنها را توسعه ببخشید. 
عالوه بر این، دقت در کارهای فنی که با جان و مال مردم سر و کار دارد، وظیفة شما را در انجام دقیق و صحیح 

کار ها، دو چندان می نماید.

ابزار های ترسیم و کمک ترسیم

2ـ1ـ روش های وارد کردن نقاط در اتوکد
همة  تشکیل  اساس  و  پایه  نقطه،  می نماید.  عمل   Vector سیستم  براساس  و  دقیق  است  برنامه ای  اتوکد 
شکل هاست و هر نقطه در برنامة اتوکد، تعریف دقیقی دارد. این تعریف بیانگر موقعیت آن نقطه در سیستم 
مختصات است که شامل مختصات نقاط x,y,z می باشد، هر چند در این فصل به علت کار در محیط دو بعدي 
اتوکد،  تنها با مختصات x,y کار خواهیم کرد. در ادامه به کمک دستور L( Line( که برای ترسیم خطوط 

استفاده می شود، به توضیح این روش ها می پردازیم.

بین فایل های dwg. و bak. چه تفاوتی وجود دارد؟ فایل های bak. به چه منظوری ایجاد می شوند؟ چگونه 
می توان یک فایل bak. را تبدیل به dwg. نمود؟

تحقیق کنید

 درخصوص نحوة صحیح و استاندارد نشستن در پشت رایانه و ارتباط آن با قد و همچنین مدیریت 
زمان بین کار مداوم و استراحت دادن به بدن و چشم ها و نیز تأثیر ورزش در سالمت کاری، تحقیق 

کرده و در کالس ارائه نمایید.

تحقیق کنید

با استفاده از اینترنت و گفت وگو با افراد صاحب نظر، تحقیق کنید که بی دقتی ها و کاستی ها در انجام 
امور فنی در طراحی، نقشه کشي و اجرای ساختمان، چه خرابی هایی ممکن است در پی  داشته باشد؟ 

آنها را با نتایج سایر هم کالسی های خود مقایسه و نتیجه را در کالس ارائه نمایید.

تحقیق کنید



242

ـ1ـ روش دکارتی مطلق1: در این روش، مختصات هر نقطه نسبت به نقطة صفر و صفر مطلق سنجیده می شود. ـ1 2
(X,Y(: فرمول کلی 
Command: L
 First point: # 2ـ ,2ـ
Next point: #3,3
Next point:# 2,3ـ
 Next point: #2,1ـ
از آنجایی که در نسخه های جدید اتوکد، ابزار Dynamic Input به طور پیش فرض فعال است و پیش فرض این 
ابزار، سیستم نسبی می باشد؛ پس برای ورود اطالعات به صورت مطلق باید از عالمت # قبل از ورود مختصات 
 Dynamic input می توانید ابزار F12 استفاده شود. اگر می خواهید از عالمت # استفاده نکنید، توسط کلید

را غیر فعال نمایید. 
 Dynamic 2ـ1ـ2ـ روش دکارتی نسبی2: در این روش، هر نقطه نسبت به نقطة قبلی سنجیده می شود. اگر
input فعال نباشد باید قبل از ورود مختصات از عالمت @ استفاده نمایید تا مختصات نسبی در نظر گرفته 
افقی  این حالت اگر خط ترسیمی  شود )در غیر این صورت سیستم مطلق در نظر گرفته خواهد شد(. در 
باشد، مقدار Y مساوی صفر و اگر خط در حالت عمودی باشد، X مساوی صفر در نظر گرفته می شود. در 
ترسیمات زیر Dynamic input غیر فعال می باشد و چنانچه آن را فعال نمایید، نیازی به استفاده از عالمت 

@ نخواهید داشت. 
(X,∆Y∆@( : فرمول کلی 
Command: L
First Point: 2,2
Next point: @2,0
Next point: @0,3
Next point: @2,0ـ
Next point: @0,3ـ

2ـ1ـ3ـ روش مختصات قطبی مطلق3: در این روش، ترسیم به کمک 
وارد نمودن طول )L( و زاویة مثلثاتی )A( )جهت مثبت و بر خالف جهت 
با  پیش فرض،  حالت  به شکل،  توجه  با  می شود.  انجام  ساعت(  عقربه های 
شروع از زاویة صفر انجام می گیرد و زاویه ها در جهت هاي مثبت و منفی 
مشخص شده است. در ترسیمات زیر Dynamic input فعال در نظر گرفته 

شده است. 

Absolute Cartesian Coordinates ـ1

Relative Cartesian Coordinates ـ2

Absolute Polar Coordinates ـ3
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)L A( : فرمول کلی 
Command: L
First point: 0,0
Next point: 4 45
Next point: 4 135

2ـ1ـ4ـ روش مختصات قطبی نسبی1: در این روش، هر نقطه به کمک داشتن فاصله و زاویه از مختصات 
نقطة قبلی محاسبه می شود. در این تمرین ها از دایرة فرضی برای نمایش زاویه نسبت به نقطة قبل استفاده 

شده است. در تمرینات زیر وضعیت فعال یا غیر فعال Dynamic input تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

L@( : فرمول کلی A(
 Command: L
First point: 0,0
Next point: @4 45
Next point: @5 180
Next point: @2 270

2ـ1ـ5ـ روش امتداد حرکت کشسانی: در این روش، هر کجا مکان نما را 
نگه دارید یک خط چین فرضی از نقطة ابتدا به محل توقف مکان نما نمایش 
داده خواهد شد و اگر عددی را تایپ کنید و    نمایید در همان جهت 
به مقدار وارد شده، یک خط ترسیم خواهد شد. به عنوان مثال این روش در 
هنگام کشیدن خطوط افقی و عمودی در حالتی که Ortho روشن باشد پر 

کاربرد می باشد. 
ابتدا به کمک فرمول کلی  این روش می توانیم  همچنین در 
(، زاویة خط را مشخص نماییم و سپس با تعیین جهت  A(
خط به کمک ماوس، اندازة مورد نظر را تعیین کنیم. این اندازه با 
، تعیین می شود. کمک کلیک ماوس و یا درج عدد اندازه و

Relative Polar Coordinates ـ1

 شکل رو به رو را با کمک هر 5 روش ترسیم نمایید.
تمرین
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2ـ2ـ ترسیم با کمک شکل های اولیه
در ادامه، ابزار های ترسیم شکل های اولیه در اتوکد را فرا خواهیم گرفت. در ابتدای هر دستور شما با جدولی 
مواجه خواهید شد که در آن از راست به چپ: در ستون اول، نام دستور و شکل آیکون )ICON( آن دستور را 
می بینید. شکل دستور کمک می نماید تا آن دستور را در پلت ریبون و یا نوار ابزار ها راحت تر بیابید. در ستون 
دوم، مکان آن دستور در پلت ریبون مشخص شده است. در ستون سوم، مکان دستور در منوي برنامه مشخص 
شده است. در ستون چهارم، عبارت کامل دستور در هنگام اجرای دستور از طریق تایپ در خط دستور نوشته 
شده است و نهایتاً در ستون پنجم، خالصة آن دستور در هنگام اجرا از طریق تایپ در نوار دستور آمده است. 
توجه نمایید که ضمن یادگیری کامل این موارد در هر دستور، عادت نمایید تا اکثر دستورات را از طریق 

صفحه کلید اجرا نمایید. روش اجرا نیز به صورت زیر می باشد:
تایپ خالصة دستور  فشردن کلید         )Spacebar( با کمک شست دست چپ.

دقت نمایید که در این بخش کتاب، از عالمت  براي نمایِش رفتن به مرحلة بعدي اجراي دستور، استفاده 
شده است.

2ـ2ـ1ـ خط )Line(:برای ترسیم خط، دو نقطة ابتدا و انتهای آن را تعیین می نماییم. تا زمانی که از دستور 
خارج نشده اید، می توانید به کشیدن پاره خط های به هم پیوسته ادامه دهید. خروج از دستور با کلید        و یا 

Ecs انجام می شود. 

LineRibbonMenuخالصهدستور

Home
Draw
Line

Draw
Line

LineL

اجرای دستور: L         مشخص کردن اولین نقطه از خط )first point(  مشخص نمودن نقطة بعدی 
.Ecs به تعداد الزم  پایان دستور با فشردن کلید         یا )second point(

گزینة دستوری U در این دستور، باعث حذف 
آخرین خِط کشیده شده می شود و می تواند 
چندین بار تکرار شود تا اولین خط نیز پاک 
گردد. به جای گزینة U، می توانید در حین 
کشیدن خطوط، از کلید میانبر Ctrl+z نیز 

استفاده نمایید.

در تمامی دستورات ترسیمی و ویرایشی می توانید در مواقع لزوم از ابزار گیرة شکل ها و همچنین ابزار های 
کمک ترسیم که در انتهای این بخش توضیح داده خواهد شد، استفاده نمایید.

نکته
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در تمامی دستورات ترسیمی و ویرایشی، تعیین نقاط به یکی از روش های زیر انجام می شود:
1  تعیین مختصات نقطه؛

2  کلیک چپ ماوس.

نکته

گزینة دستوری C که مخّفف Close می باشد باعث خواهد 
شد تا آخرین نقطه از ترسیم خط، به اولین نقطه متصل 

شود.
 )Diameter( و قطر )Radius( شعاع ،)Center( هر دایره اجزایي مانند مرکز :)Circle( 2ـ2ـ2ـ دایره
اجرای دستور،  نمود. روِش پیش فرِض  اتوکد ترسیم  برنامة  را در  با روش های مختلفی می توان دایره  دارد. 

RadiusـCenter می باشد.

CircleRibbonMenuخالصهدستور

Home
Draw
Circle

Draw
Circle

CircleC

تعیین دومین نقطه به عنوان شعاع  اجرای دستور: C            تعیین اولین نقطه به عنوان مرکز دایره 
دایره و یا درج اندازة عددی شعاع دایره و         .

               Pointـ 2 رسم دایره به کمک تعیین دو نقطه 
                 از دایره.

               Pointـ 3 رسم دایره به کمک تعیین سه نقطه
                 از دایره.

در این دستور، دیگر گزینه های دستوری کدام اند و هرکدام چه عملی را انجام می دهند؟ تحقیق کنید

در چه حالتی ترسیم دایرة مماس بر دو یا سه خط، امکان پذیر نمي باشد؟ بحث گروهی

    DiameterـCenter در این حالت به جای 

درج شعاع باید اندازه قطر دایره درج شود
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2ـ2ـ3ـ کمان )Arc(: هر کمان قسمتی از یک دایره می باشد، بنابراین دارای مرکز، وتر، ابتدا، میانه و انتها 
می باشد. چندین حالت مختلف برای ترسیم کمان وجود دارد که متداول ترین و پیش فرض اجرای این دستور 

Pointـ3 می باشد.
 

ArcRibbonMenuخالصهدستور

Home
Draw
Arc

Draw
Arc

ArcA

اجرای دستور: Arc          انتخاب اولین نقطه به عنوان نقطه شروع کمان  انتخاب دومین نقطه به 
عنوان نقطة وسط کمان انتخاب سومین نقطه به عنوان نقطه پایانی کمان. 

  EndـCenterـStart: در این حالت، کمان را با تعیین نقطة 
شروع، سپس نقطة مرکز و در نهایت نقطة پایانی ترسیم می نماییم.

  LengthـCenterـStart: در این حالت نیز با دادن مشخصات 
نقطة شروع، سپس نقطة مرکز و در نهایت اندازة وتر، کمان ترسیم 

 Direction گزینة  را مشخص می نماید.  داخلی کمان  زاویة   Angel گزینة  در سایر حالت ها،  خواهد شد. 
 Radius .جهت کمان را از نقطة شروع کمان، توسط خطی فرضی که مماس با کمان است، مشخص می نماید
شعاع کمان را مشخص می نماید. Continue از نقطة پایانی ترسیم آخرین خط و یا کمان، یک کمان مماس 

ترسیم می نماید.

امکان  و  هستند  یکپارچه  و  پیوسته  کاماًل  چندخطی ها،   :)Polyline یا   PLine( خطی  چند  2ـ2ـ4ـ 
آنها ضخامت  به  می توانیم  همچنین  می کنند.  ایجاد  را   )Arc( کمان  و   )Line( از خط  زمان  هم  استفادة 

)Width( بدهیم.

PolyLineRibbonMenuخالصهدستور

Home
Draw

Polyline

Draw
Polyline

PlinePL

 توجه کنید که اندازه به دو صورت می تواند وارد شود. حالت اول، وارد کردن عدد اندازه و  است. حالت 
دوم، تعیین دو نقطه توسط ماوس است که برنامة اتوکد، فاصلة بین دو نقطه را محاسبه کرده و اندازه آن 

را در نظر می گیرد. این ویژگی در بسیاری از دستورات دیگر نیز وجود دارد.

نکته

 بقیة گزینه هایی که در ریبون کمان وجود دارد را بررسی کنید. هر کدام به چه روشی کمان را ترسیم 
می نمایند؟ 

تحقیق کنید
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پس از اجرای دستور، به طور پیش فرض، ترسیم خط انجام خواهد 
ترسیم  به  اجرای دستور  میان  یا  و  ابتدا  در  بخواهیم  اگر  و  شد 
 Arc که مخفف A کمان، تغییر حالت بدهیم، از گزینة دستوری
است استفاده می نماییم. همچنین برای بازگشت به ترسیم خط، 
استفاده می کنیم.  است   Line که مخفف   L گزینة دستوری  از 
گزینه های دستور با راست کلیک نیز قابل اجرا هستند. گزینه های 

کمان، پس از فعال کردن حالت کمان قابل دسترس خواهند شد و مانند دستور کمان می باشند.

می توانیم یک چند خطی بسته ترسیم نماییم که کاربردهای فراوانی مانند استخراج مساحت و یا ترسیم  هاشور 
را دارد. بدین منظور هنگام تعیین آخرین نقطه، از گزینة دستوری C که مخفف کلمه Close می باشد، برای 

بستن چند خطی استفاده می نماییم. 
2ـ2ـ5ـ مستطیل )Rectangle(: برای ترسیم مربع و مستطیل یکپارچه از این دستور استفاده می شود. 

خصوصیات شکل ترسیم شده مانند PLine می باشد.

RectangleRibbonMenuخالصهدستور

Home
Draw

Rectangle

Draw
Rectangle

RectangleRec

اجرای دستور: Rec          تعیین نقطة اول  
تعیین نقطة دوم. )نقطة اول و دوم در واقع دو سر قطر 

مستطیل هستند(.

2ـ2ـ6ـ چند ضلعی )Polygon(: با کمک این دستور، ترسیم چند ضلعی های منتظم و یکپارچه انجام 
می گیرد. چند ضلعی ترسیم شده، خصوصیات Pline را دارا می باشد. این دستور پس از اجرا، تعداد اضالع را از 

شما می خواهد. روش کلی ترسیم آن به شکل صفحه بعد است:

و  واحد طول   12 آن  که طول ضلع  نماییم  ترسیم  مستطیلی   Rec دستور  با کمک  می توانیم  چگونه 
مساحت آن 215 واحِد مربع باشد )واحد اندازه گیري را مي توانید متر، سانتي متر و.... انتخاب نمایید(.

تحقیق کنید

گزینة دستوری Width چه مفهومي دارد و چگونه استفاده می شود؟ تحقیق کنید
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PolygonRibbonMenuخالصهدستور

Home
Draw

Polygon

Draw
Polygon

PolygonPol

اجرای دستور: Pol             وارد کردن تعداد اضالع   تعیین روش ترسیم   وارد نمودن اندازه.
از اجراي دستور، چه  باید دقت کرد که پس  همواره 
پرسش هایي از شما می شود تا بتوانید با پاسخ صحیح 
به آنها، ترسیم مورد نظر خود را انجام دهید. پس از 
اینکه دستور اجرا شد و تعداد اضالع را وارد نمودید، 
 Specify center of polygon با استفاده از گزینه
or [Edge]، برنامه از شما می خواهد که تعیین کنید، 
اولین نقطه ای که کلیک می نمایید، مرکز چند ضلعی 
باشد )حالت پیش فرض( و یا رأس یکی از اضالع آن 

باشد. در این حالت، چنانچه کلیک و یا            نمایید، حالت پیش فرض اجرا می شود و سپس باید فاصلة مرکز 
تا رأس )Inscribed in circle( و یا فاصلة عمودی مرکز تا ضلع )Circumscribed about circle( را وارد 

نمایید.
چنانچه پس از تعیین تعداد اضالع، گزینة دستوری Edge( E( را اجرا نموده و سپس کلیک نمایید، شروع 

ترسیم از رأس خواهد بود و باید اندازه یک ضلع را وارد نمایید.

2ـ2ـ7ـ بیضی )Ellipse(: این شکل هندسی از طریق وارد نمودن مرکز و داشتن اندازة قطر های آن ترسیم 
می شود. حالت پیش فرض اجرا به صورت زیر است:

EllipseRibbonMenuخالصهدستور

Home
Draw

Ellipse

Draw
Ellipse

EllipseEL

به نظر شما اگر تعداد اضالع را بیشتر کنیم چند ضلعی به کدام یک از شکل هاي هندسی شبیه خواهد 
شد؟

فکر کنید
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اجرای دستور: EL         تعیین نقطة مرکز بیضی تعیین 
فاصلة مرکز تا یک سر از قطر اول )با کلیک ماوس و یا درج 
مختصات از صفحه کلید(  تعیین فاصلة مرکز تا یک سر از 

قطر دوم )با ماوس یا صفحه کلید(
از شما خواسته  باال  اندازه هایی که در  باشید که  توجه داشته 

می شود نصف اندازه قطر می باشد.

ـ  8  ـ منحنی )SPLine(: با کمک این دستور می توانید منحني هایي ترسیم کنیم که از چندین نقطه  2ـ2
عبور مي کنند. بدین منظور پس از اجرای دستور، کافی است مختصات نقاط مذکور از منحنی را به ترتیب 

وارد نماییم )با ماوس یا صفحه کلید( و در پایان نماییم.

SPLineRibbonMenuخالصهدستور

Home
Draw

SPLine

Draw
SPLine

SPLineSPL

براي ترسیم منحني دو روش کلي وجود دارد: 1ـ روش Fit که نقاط داده شده توسط ما دقیقاً بر منحنی 
منطبق خواهد شد )حالِت پیش فرض(؛ 2ـ روش CV که در این حالت هر نقطه، راستای مماس خط منحنی 

تا نقطة بعدی را تعیین می نماید.
ـ 9ـ خِط مرزی )Boudray(: این دستور، یک خط مرزی در داخل یک محوطة بسته از شکل ها ایجاد  2ـ2

می نماید. خصوصیات خط مرزی مانند PLine است.

BoundaryRibbonMenuخالصهدستور

Home
Draw

Boundary

Draw
Boundary

BoundaryBO

اجرای دستور: BO  انتخاب گزینة Pick Points  انتخاب 
. محدوده )های( بسته در شکل ها  

تحقیق کنید روش هاي دیگر در ترسیم بیضی چگونه انجام می شوند؟
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داخل  در  ما  کلیک های  تعداد  به  دستور،  پایان  از  پس 
مرزی  خط  موضوعات،  و  شکل ها  از  بسته  محدوده های 

ترسیم خواهد شد )نوار آبی رنگ شکل رو به رو(.
چنانچه مرز در محدودة انتخابی بسته نباشد، پیام خطای 
تمامی  چنانچه  همچنین  می شود.  داده  نمایش  زیر 
محدودة مورد نظر در ViewPort قابل مشاهده نباشد نیز 

این پیام به نمایش در خواهد آمد.
محدودة  داخل  در  چنانچه   :Island Detection   
داشته  وجود  مانندی  جزیره  بستة  شکل های  انتخابی، 
این گزینه، خِط مرزی جداگانه ای،  با فعال بودن  باشند، 
و  ترسیم خواهد شد  نیز  آنها  مرز  در  به صورت همزمان، 
چنانچه غیر فعال باشد، چنین ترسیمی در حول جزیره ها 

صورت نخواهد گرفت.

2ـ3ـ ابزار های کمکی ترسیم
در ابتدای این بخش با ابزار های ترسیم آشنا شدیم؛ باید دانست که برای انجام ترسیم دقیق 
در برنامة اتوکد، همواره الزم نیست که مختصات نقاط را وارد کنیم. برای سهولت و تسریع در 
کار با اتوکد، ابزارهای کمک ترسیمی زیادي ساخته شده است که می توان از آنها به خوبی بهره 
برد و در این بخش به یادگیری این موارد می پردازیم. از آنجایی که  این ابزار ها از طریق »نوار 

وضعیت« در دسترس هستند، آشنایی با آنها را از این طریق آغاز می نماییم.
2ـ3ـ1ـ نوار وضعیت )Status bar(: با بهره گیري از نوار وضعیت می توانیم ابزار های کمک 
ترسیمی را فعال یا غیر فعال نموده و یا آنها را تنظیم نماییم. یادآوری می شود که با هر بار کلیک 
روی گزینه های موجود در این بخش، این موارد بین وضعیت فعال )آبی( و غیر فعال )طوسی(، 
می توانند  باالی صفحه کلید  ردیف  در   F کلید های  بعضی  همچنین  می دهند.  حالت  تغییر 

وضعیت این ابزار ها را تغییر دهند. 
نوار وضعیت        ، می توانیم امکان نمایش یا عدم نمایش  از  اولین گزینه  با کلیک روی 

گزینه ها در نوار وضعیت را تعیین نماییم.
در ادامه با موارد مهم این بخش که در شکل شماره گذاری شده اند، آشنا می شویم. 

دستور Boundry کاربرد های بسیار مفیدی دارد. چند مورد از آنها را با راهنمایي هنر آموز خود بیابید. تحقیق کنید

دستور Revision Cloud )ابِر تجدیِد نظر( و همچنین دستور XLine، چه عملی انجام می دهند 
و در چه مواقعی براي ترسیم از آنها استفاده می شود؟ انواع روش های اجرا و گزینه های دستوری هر 

کدام را یافته و تمرین نمایید.

تحقیق کنید
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Drawing Coordinates  1: اگر این گزینه فعال باشد، اعداد آن، به رنگ تیره نمایش داده خواهند شد و 

این بدان معناست که مختصات مکان نما را به صورت زنده نمایش می دهد و چنانچه  این گزینه غیر فعال باشد، 
اعداد به رنگ روشن در خواهند آمد و این بدان معناست که تنها، مختصات آخرین نقطه ای را که روی آن 

کلیک شده است، نمایش می دهد.
Display Drawing Grid  2: وظیفة این آیکون، فعال و غیر فعال کردن صفحة شطرنجی 

)grid( در بخش صفحة نمایش )view port( می باشد. Grid یک صفحة شطرنجی در پس زمینة 
کار برنامة اتوکد ایجاد می نماید. به جز موارد خاص، این گزینه را غیر فعال نمایید. 

Snap  3: می توان به کمک تنظیمات این بخش، حرکت مکان نما را در نقاط تقاطع یک صفحة 

شطرنجِی فرضی، محدود نمود. ابعاد این صفحه و سایر تنظیمات آن، از طریق انتخاب عالمت 
فلش رو به پایین و انتخاب گزینه Snap setting انجام می گیرد. به جز موارد خاص، این گزینه 

را غیر فعال نگه دارید. 

Dynamic Input  4: با فعال کردن این گزینه، چنانچه داخل دستوری نباشید، هنگام وارد نمودن 

دستورات از طریق صفحه کلید، گزینة انتخاب دستورات مشابه ظاهر می شود و چنانچه در داخل 
دستوری باشید، برخی گزینه های داخلی دستور مانند نمایش طول، زاویه، مختصات و... نمایش 

داده خواهند شد.

Ortho Mode  5: فعال کردن این گزینه باعث می شود در هنگام انجام ترسیمات، مکان نما در 

چهار جهت اصلی )زاویه های 0، 90، 180و 270 درجه( محدود گردد. این گزینه در ترسیمات 
عمودی و دستورات ویرایشی کاربرد زیادی دارد.

Polar Tracking  6: با کمک این ابزار می توان زوایای از پیش تعیین شده ای را تعریف نموده 

و بعداً در ترسیمات و ویرایش از آنها استفاده کرد.

Object Snap Tracking 7 و یا AutoSnap: در صورت فعال بودن هم زمان این گزینه و 

گزینة Osnap، برنامة اتوکد، امتداد ترسیمات را در هنگام انجام عمِل ترسیم و یا ویرایش، در 
نظر خواهد گرفت و این کار باعث صرفه جویی در زمان و بي نیاز شدن از کشیدن خطوط کمکی 

مي شود.

در  کار  ابزار های  پرکاربردترین  از  یکی  شکل ها  گیرة  ابزار   :Object Snap یا  و   Osnap  8

انتها، میاني،  و  ابتدا  مانند،  نقاط خاص و مهمی  اتوکد می باشد. همة شکل ها دارای  ترسیمات 
عمود، مماس، مرکز و... هستند که اغلب در ترسیم دیگر شکل ها از این نقاط استفاده می شود. 

برای بهبود روش های ترسیم به کمک تنظیمات OSNAP می توان این نقاِط ویژه را به کار گرفت. 
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F11
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F8

 

F12
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درخصوص روش های دیگر فراخوانی صفحة تنظیمات OSNAP تحقیق نمایید. تحقیق کنید

 OSNAP براي انجام تنظیمات این ابزار، روی فلِش رو به پایین، در نوار وضعیت و در کنار دکمه مربوط به
کلیک نمایید و گزینة Object Snap Setting را بزنید. در پنجره باز شده گزینه Object Osnap را فعال 
می سازیم. همچنین اگر به هرکدام از گزینه های مربوط به گیرة شکل ها نیاز باشد، می توان آن را فعال نمود 

و در نهایت دکمة OK را زد تا این تنظیمات اعمال گردند.

 

Endpoint    : نقاط انتهایی شکل های باز یا گوشه های شکستة شکل ها؛
Midpoint    : وسط شکل های گرد و منحنی یا نقطه میانی دو Endpoint؛

Center    : مرکز دایره، کمان و بیضی؛
Geometnc Center    : مرکز شکل های بسته ای که با دستورات Polyline و یا Spline کشیده شده اند؛

Node    : نقاط )point(؛
Quadrant    : نقاط چهارگانه در روی دایره و کمان )زوایای 0،90،180،270درجه(؛

Intersection    : نقطة برخورد دو شکل؛
Extension    : امتداد یک شکل باز؛

Insertion    : نقطة مرجع بلوک؛
Perpendicular    : عمود بر یک شکل از بیرون آن؛

Tangent    : مماس بر دایره، کمان، بیضی و منحنی از بیرون آن؛
Nearest     : نزدیک ترین نقطة روی هر شکل به نشانگر ماوس؛

از درس  Apparent intersection   : نقطة برخورد ظاهری )در فایل های سه بعدی کاربرد دارد و خارج 
می باشد(؛
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روش دیگری برای باز کردن پنجره تنظیمات این ابزار کدام است؟ تحقیق کنید

Parallel    : موازی یک شکل غیر منحنی.
چه  و  ترسیم  هنگام  در  چه  اتوکد،  با  کار  هنگام  در 
مورد  نقطة  به  را  ماوس  چنانچه  ویرایش،  هنگام  در 
نظرتان نزدیک نمایید، بسته به اینکه چه تنظیماتی را 
در OSNAP فعال نموده اید، گیرة شکل های مختلفی 
شد  خواهد  داده  نمایش  )پیش فرض(  سبز  رنگ  به 
نقطه،  آن  انتخاب  با  تا  کرد  خواهد  به شما کمک  و 

ترسیمات خود را سریع تر و آسان تر انجام دهید.

 آیا می توانید حدس بزنید در شکل باال چه اتفاقی 
ممکن است روي داده باشد؟

فکر کنید

با همکالسی های خود در مورد نحوة ترسیم نقشه ها در گذشته و در زمانی که رایانه وجود نداشته است، 
فکر و مشورت نمایید. به نظر شما در گذشته به جای استفاده از گیرة شکل ها، از چه روش هایی استفاده 

می کردند؟

فکر کنید

وقتي  خط،  کشیدن  هنگام  در  مقابل،  شکل  در 
شده  ترسیم  قبل  از  که  دیواره ای  به  را  نما  مکان  که 
بود نزدیک می سازیم، از آنجایی که گیرة شکل عمود 
)Perpenicular( فعال بوده است، برنامه، آن را به عنوان 
گزینه به ما پیشنهاد می دهد )به عبارت نمایش داده 
شده و شکل گیره توجه کنید( و چنانچه در این حالت 
ترسیم  عمود  به صورت  آن خط  نماییم،  کلیک  چپ 

خواهد شد.

Selection Cycling  9: در بسیاری از مواقع در 

هنگام کار با اتوکد نیاز به انتخاب وجود دارد، با فعال 
بودن این گزینه، چنانچه در هنگام انتخاب به صورت 
تکی، چندین گزینه بر روی یکدیگر هم پوشانی داشته 
باشند و یا در هنگام انتخاب تکي، چند شکل در فاصلة 
بسیار نزدیک به هم باشند، فهرستی از شکل هایی که 
در آن بخش هستند برای انتخاب شکل مورد نظر، در 

کنار مکان نما به نمایش در خواهد آمد. 
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محیط  می توانید  گزینه  این  کمک  با   :Workspace Switching  10

کاربری شامل منوها، ریبون ها، نوار ابزار ها، و بسیاري از ویژگی های ظاهری 
برنامه را از میان گزینه های از پیش تعیین شده تنظیم نمایید. در این درس، 
تنظیمات این بخش، همواره بر Drafting & Annotation که برای کار در 
محیط دو بعدی است تنظیم خواهد شد. در محیط های سه بعدی گزینه های 
3D Basics و 3D Modeling نیز استفاده می شوند. همچنین شما می توانید 
محیط برنامه را براساس انتخاب خود تنظیم نموده و آن را ذخیره نمایید تا در 

آینده بتوانید بین مواردی که تنظیم و ذخیره نموده اید به سرعت جابه جا شوید، بدون اینکه نیاز به تنظیم مجدد 
هرکدام داشته باشید.

بین  فراخوانی  و  نمایید  ذخیره  خود  دلخواه  نام  به  را  جدید  محیط  برنامه،  به  منو  نمودن  اضافه  از  بعد 
محیط های پیش فرض و محیط ذخیره شده توسط خودتان را تمرین نمایید.

تمرین

Units 11: بخشی است که می توانید به کمک آن، واحد اندازه گیری را انتخاب نمایید. در ایران، واحد ده دهی 

یا Decimal مورد استفاده می باشد.
Quick Properties  12: با فعال شدن این گزینه چنانچه هر کدام از شکل هاي ترسیم شده در اتوکد 

انتخاب شوند، پنجرة شناوری در کنار آن باز خواهد شد و ویژگی هایی از آن شکل را نمایش خواهد داد. این 
ابزار عالوه بر امکان مشاهده، امکان ویرایش از طریق این پنجرة شناور را نیز فراهم می آورد. 

2ـ3ـ2ـ تعریف چکیدة دستور ها: همان طور که اشاره شد صفحه کلید نقشی اساسی در اجرای دستور ها 
در دنیای حرفه ای ترسیم به کمک برنامة اتوکد ایفا می نماید و به آن سرعت می بخشد. همچنین برای اکثر 
دستورات پرکاربرد، یک حرف مخفف وجود دارد که با کمک آن دستور به سرعت از طریق صفحه کلید اجرا 
می شود. در اتوکد روش هایی وجود دارد که با کمک آنها می توانیم خالصة دستور های جدید را تعریف نموده 
 acad.pgp فایل  از  استفاده  این روش ها  از  تغییر دهیم. یکی  را  برنامه  یا خالصة دستور های پیش فرض  و 

می باشد.

روش تعریف خالصة دستورات از طریق acad.pgp چگونه می باشد و چه نکاتی را باید در تعریف و یا 
تغییر دستورات رعایت نمود؟

تحقیق کنید

1 نقشة رو به رو را با واحد سانتی متر ترسیم نمایید.فعالیت

دیواره ها،  شامل  درسی،  پروژه  در  نما  اصلی  خطوط   2

درب ها و پنجره ها را ترسیم نمایید.
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ابزار های ویرایشی
ابزار های ویرایشی، براي ویرایش شکل هایي که از قبل ترسیم شده است، کاربرد دارند. از آنجایي که برای 
هر ویرایش، ابتدا باید موضوِع ویرایش انتخاب شود، در ابتدا به بررسی روش های انتخاب می پردازیم و سپس 

دستورات ویرایشی را به کمک روش های انتخاب فرا خواهیم گرفت.
3ـ1ـ روش های انتخاب در اتوکد

با توجه به شکل باال، به نظر شما از میان چهار شکل موجود در تصویر، کدام موارد انتخاب خواهد شد؟ بحث گروهی

از آنجایی که در ابزار های ویرایشی نیاز به انتخاب شکل های ترسیم شده و موضوعات )Objects( وجود دارد، 
الزم است تا قبل از یادگیری روش های ویرایش، به یادگیری روش های انتخاب بپردازیم. باید دانست که نحوة 

انتخاب صحیح شکل ها بسیار مهم است و برنامة اتوکد روش های متنوعی را در اختیار ما قرار می دهد.
3ـ1ـ1ـ انتخاب تکی )Single Selection(: این روش 
تکی  به صورت  باید  کاربر  که  می شود  استفاده  هنگامی 
انتخاب نماید. بدین منظور کافی است در هنگام انتخاب، 

روی شکل های مورد نظر رفته و چپ کلیک نمایید.
 :)Window Selection(3ـ1ـ2ـ انتخاب پنجرة کامل
در هنگام انتخاب از طریق پنجره، جهت بازکردن پنجره 
مهم است و باعث ایجاد تفاوت می شود. چنانچه در هنگام 
انتخاب، پنجره را از سمت چپ به راست باز نمایید )با 
دو کلیک سادة ماوس و بدون نگه داشتن کلیک(، رنگ 
به صورت  آن  اضالع  و همچنین  بوده  آبی  پنجره  داخل 
کامل نمایش داده خواهد شد. در این نوع از انتخاب، تنها 
انتخاب خواهند شد که به صورت  شکل ها و موضوعاتی 
کامل در داخل پنجره قرار گرفته باشند و سایر عناصری 
که تنها بخشی از آنها در پنجره قرار گرفته است، انتخاب 

نخواهند شد.
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3ـ1ـ3ـ انتخاب پنجرة بُِرشی )Selection Crossing(: همان طور که گفته شد، جهت بازکردن پنجره 
در نحوة انتخاب تأثیر دارد. چنانچه در هنگام انتخاب، پنجره را از راست به چپ باز کنیم )با دو کلیک سادة 
ماوس و بدون نگه داشتن کلیک(، پنجره ای به رنگ سبز باز خواهد شد که اضالع آن به صورت نقطه چین 
می باشند. در این روش تمامی گزینه هایی که در داخل پنجره باشند، انتخاب خواهند شد؛ چه تمام شکل 

داخل پنجره باشد و چه قسمتی از آن.

 دربارة علت وجود این روش ها و مزایا و کاربرد هر کدام همفکری و مشورت نمایید و نتایج آن را به کمک     
هنر آموز خود بررسی نمایید.

فکر کنید

 :)Window Lasso Selection( با کمند بسته 3ـ1ـ4ـ انتخاب 
از نظر روش انتخاب مانند پنجرة بسته است، با این تفاوت که در هنگام 
که  حالی  در  سپس  و  می داریم  نگه  را  ماوس  کلیک  اولین  انتخاب، 
همچنان آن را نگه داشته ایم، کمند را به سمت راست باز می نماییم و 
کمند را طوری ترسیم می کنیم که عناصر انتخاب شده، به صورت کامل 

در آن قرار گیرند.
 :)Crossing Lasso Selection( ـ  5  ـ انتخاب با کمند بُِرشی 3ـ1
مبنای این روش نیز مانند روش پنجرة بُِرشی می باشد با این تفاوت که 
در هنگام انتخاب، کلیک ماوس را فشرده و پایین نگه می داریم و کمند 
را به سمت چپ باز نموده و طوری آن را ترسیم می نماییم که تمام و یا 

قسمتی از عناصری که می خواهیم انتخاب شوند، در کمند قرار گیرند.
3ـ1ـ6ـ انتخاب همه )Select All(: در این روش تمامی ترسیمات 
موجود در فایل )به غیر از الیه های فریز شده و الیه های خاموش( انتخاب 

خواهند شد. بدین منظور کافی است:
را   Ctrl+A ترکیبی  کلید های  نیست  اجرا  حال  در  دستوری  اگر   

استفاده نماییم.
 اگر داخل دستوری هستیم، در زمان انتخاب )Select object( عبارت All را در خط دستور تایپ کرده 

کدام یک از عناصر ترسیمی در شکل های قبلی، انتخاب خواهند شد؟ بحث کنید

و             نماییم.

3ـ1ـ7ـ حذف موارد انتخاب شده: بسیار پیش می آید که در هنگام انتخاب، عناصر و شکل هایي به صورت 
ناخواسته و یا اشتباهاً انتخاب مي شوند. اگر هیچ کدام از موارد انتخابی را نخواهیم و در عین حال قصد خارج 
شدن از دستور را داریم، می توانیم از کلید Esc استفاده نماییم تا انتخاب فعلي لغو و یا به طورکلي از دستور 

خارج شویم.
اما تصور کنید تعداد زیادی از عناصر را انتخاب کرده ایم و تنها برخی از آنها به اشتباه انتخاب شده اند و 
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عالوه بر این، انتخاب دوباره نیز وقت گیر خواهد بود؛ در این حالت در حالي که همچنان در حالت انتخاب 
)Select Object( هستیم کلید Shift را نگه داشته و مواردی که اشتباهاً انتخاب شده اند، انتخاب می نماییم. 
با این عمل تا زمانی که کلید Shift را نگه دارید، هر چه را انتخاب کنید، اگر قباًل در انتخاب بوده باشد، از 

انتخاب خارج خواهد شد.
روش دیگر برای انجام این کار استفاده از گزینه های دستوری است. اگر هنگامی که در حال انتخاب هستید 
از گزینة دستوری R که مخفف کلمة Remove به معنای »حذف کردن« می باشد استفاده نمایید، می توانید 
A که  از گزینة دستوری  باید  انتخاب عادی  بازگشت مجدد به حالت  برای  انتخابی را حذف نمایید.  موارد 
مخفف کلمة Add به معنای »اضافه کردن« می باشد، استفاده نمود. در اغلب موارد پس از پایان انتخاب عناصر 

و شکل ها، باید نمایید تا به مرحلة بعدی دستور وارد شوید.
در اتوکد می توانید بدون آنکه در دستوری باشید، عناصر را انتخاب نمایید؛ همچنین از دستور Select نیز 

بدین منظور استفاده می شود.
3ـ2ـ ابزارهای ویرایشی در اتوکد

حال که با روش های انتخاب آشنا شدید، به یادگیری دستورات ویرایشی می پردازیم. سعی کنید بهترین روش 
انتخاب را در هر دستور انجام دهید، به طوری که انتخاب به ساده ترین و کوتاه ترین روش انجام شود. 

عالوه بر این، الزم است هم زمان با انجام دستورات، از گیرة شکل ها یا همان OSNAP و سایر ابزار کمک 
ترسیمی مانند Dynamic Input ،Polar Tracking ،Ortho و Object Snap Tracking استفاده نمایید 
مقصد  و   )Base Point( مبدأء  نقاط  انتخاب  در  شکل ها  گیرة  از  استفاده  نمایید.  تمرین  را  آنها  با  کار  و 

)Second Point( بسیار مهم است و باعث صرفه جویی در انرژی و زمان شما خواهد شد.
3ـ2ـ1ـ جابه جایی )Move(: برای جابه جا نمودن شکل ها و ترسیمات از محلی به محل دیگر استفاده 

می شود.
MoveRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Move

Modify
Move

MoveM

اجرای دستور: m           انتخاب موضوعات و شکل ها        انتخاب نقطة مبدأ انتخاب نقطة مقصد.
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3ـ2ـ2ـ کپی )Copy(: زمانی که شکل ترسیم شدة مشخصی، به صورت مکرر و در موارد گوناگون مورد 
نیاز است، از دستور کپی استفاده می کنیم.

CopyRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Copy

Modify
Copy

CopyCo

به عنوان مثال در ترسیم نمای یک ساختمان کافی است یک پنجره ترسیم کنیم و سپس آن را در فضاهای 
دستور  با  دستور  این  تفاوت  است.   moveدستور با  مشابه  دستور  این  اجرای  روش  کنیم.  کپی  نظر  مورد 
جابه جایی در آن است که پس از تعیین نقطة دوم، اجرای عملیات کپی تمام نمی شود، بلکه می توان چندین 
از                عملیات  اتمام  برای  تهیه می گردد.  نظر  مورد  از شکل  نقطه، یک کپی  هر  ازای  به  و  نمود  تعیین  نقطه 

استفاده می شود.
اجرای دستور: co         انتخاب شکل ها         انتخاب نقطة مبدأ  انتخاب نقطة مقصد )یک یا چند 

بار(           .

MirrorRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Mirror

Modify
Mirror

MirrorMi

اجرای دستور: mi         انتخاب موضوعات و شکل ها        مشخص کردن دو نقطه از خط فرضی  
تایپ حرف Yبرای حذف شکل اولیه و یا حرف N برای باقی ماندن شکل اولیه        .

مقصد  و  مبدأ  نقاط  کپی،  و  جابه جایی  دستورات  در 
می توانند با ماوس یا درج مختصات و نیز با کمک گیری از 
گیرة شکل ها انجام گیرد. همچنین اگر ماوس را در جهت 
مشخصی نگه داشته و عددی را به عنوان فاصله وارد نماییم 
و          نماییم، عمل کپي یا جابه جایي به همان اندازه 

و در امتداد همان جهِت مشخص شده، انجام خواهد شد.

نکته

است  بهتر  عمودی  یا  افقی  قرینه سازی های  در 
کلید Ortho( F8( روشن باشد.

نکته

زمانی   :)Mirror( سازی  قرینه  3ـ2ـ3ـ 
پاره  از یک شکل، نسبت به یک  که بخواهیم 
خط فرضی، شکل متقارنی ایجاد نماییم، از این 
در  مثال  عنوان  به  می کنیم.  استفاده  دستور 
پالن هایی که دارای دو واحد متقارن می باشند، 
کافی است یک واحد ترسیم شود و با استفاده 
از این دستور، واحد دیگر را قرینه سازی کنیم.
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3ـ2ـ4ـ حذف )Erase(: برای حذف چند موضوع ترسیم شده می توان از این دستور استفاده کرد.
 

EraseRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Erase

Modify
Erase

EraseE

 اجرای دستور: E           انتخاب موضوعات و شکل ها 

3ـ2ـ5ـ تغییر مقیاس )Scale(: زمانی که نیاز است اندازة کلی یک شکل تغییر کند، به طور مثال دو برابر 
یا نصف شود، از این دستور استفاده می کنیم.

ScaleRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Scale

Modify
Scale

ScaleSc

انتخاب موضوعات و شکل ها        انتخاب نقطه مبنا  ورود ضریب تغییر   Sc         :اجرای دستور
اندازه         .

گزینه های دستوری در دستور Scale که بسیار پر استفاده نیز مي باشند، چه مواردي هستند؟ با کمک 
هنر آموز خود آنها را به خوبی فرا بگیرید.

تحقیق کنید
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3ـ2ـ6ـ کشیدگی خطی )Stretch(: زمانی که نیاز است تا بخشی از یک شکل در یک جهت کشیده شود 
از این دستور استفاده می کنیم.

StretchRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Stretch

Modify
Stretch

StretchS

          )cross selection(انتخاب موضوعات و شکل ها با روش انتخاب پنجرة بُِرشی          S :اجرای دستور
  انتخاب نقطة اول  انتخاب نقطة دوم.

به موازات  از یک شکل  به کار می رود که الزم است  این دستور زمانی   :)Offset( 3ـ2ـ7ـ کپی موازی
خودش در فاصلة معینی کپی شود. به عنوان مثال برای تبدیل خط به دیوار، از این دستور استفاده می شود.

OffsetRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Offset

Modify
Offset

OffsetO

اجرای دستور: O  تعیین فاصله    انتخاب شکل یا خط  کلیک در جهتی که می خواهیم 
شکل کپی شود )تکرار این عمل به تعداد الزم(  .

ماوس  با  را می تواند  و مقصد  مبدأ  نقاط  تعیین 
و یا درج مختصات و همچنین با کمک گیری از 

گیرة شکل ها انجام داد.

نکته1

اگر راستای کشیدگی، عمودی و یا افقی باشد، بهتر است از F8 )حالت فعال Ortho( استفاده نمایید. نکته2
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  تعیین فاصله می تواند با کلیک ماوس و یا وارد کردن عدد اندازه صورت گیرد.
 Offset فعال باشد می توان پس از انتخاب موضوع، در هر بار انجام عمل Dynamic input در صورتی که  

یک عدد جدید را وارد نمود، در غیر این صورت آخرین عدد در نظر گرفته خواهد شد.

3ـ2ـ8ـ قطع )Break(: این دستور زمانی به کار می رود که الزم است یک شکل )خط، منحنی، کمان، 
چند خطی( را در دو نقطه قطع کرده و حد فاصل آن دو نقطه را حذف کنیم.

BreakRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Break

Modify
Break

BreakBr

اجرای دستور: Br    انتخاب شکل یا خط  F   انتخاب نقطة اول  انتخاب نقطة دوم.

3ـ2ـ9ـ قطع در یک نقطه )Break at point(: این دستور زمانی به کار می رود که الزم است یک شکل 
)خط، منحنی، کمان، چند خطی( را در یک نقطه قطع کنیم. در این دستور بدون حذف هیچ بخشی از شکل، 

تنها آن را تنها در یک نقطه به دو قسمت تقسیم می شود.

Break at poinRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify

 Break at
point

ـBreakـ

اجرای دستور با         انتخاب شکل یا خط  انتخاب نقطه تقسیم

گزینة دستوری through چگونه عمل می کند و در چه مواقعی می توان از آن استفاده نمود؟ تحقیق کنید
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3ـ2ـ10ـ متالشی کردن )Explode(: این دستور زمانی به کار می رود که الزم است یک شکل را به 
این دستور می توان مستطیل ها، چند خطی ها و  با  به عنوان مثال  اجزای تشکیل دهندة آن تفکیک کنیم. 
به شکل هاي  را  بلوک ها  این دستور همچنین  کرد.   تجزیه  آنها  تشکیل دهندة  به خطوط  را  چند ضلعی ها 

تشکیل دهندة آن تجزیه مي نماید.

ExplodeRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Explode

Modify
Explode

ExplodeX

اجرای دستور:  X   انتخاب شکل یا چند خطی .

3ـ2ـ11ـ پخ زدن گوشه ها )Chamfer(: این دستور زمانی به کار می رود که الزم است در محل برخورد 
دو خط غیر موازی، پخ ایجاد کنیم.

ChamferRibbonMenuخالصهدستور
Home

Modify
Chamfer

Modify
Chamfer

ChamferCha

اجرای دستور: Cha   گزینة دستوری d   تعیین فاصلة اول)d1(   تعیین فاصلة 
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دوم)d2(  انتخاب خط اول  انتخاب خط دوم.

3ـ2ـ12ـ گردکردن )Fillet(: این دستور برای به هم رساندن دو خط غیر موازی به صورت عمود و یا گرد 
کردن محل برخورد دو خط با شعاع )r( استفاده می شود.

 
FilletRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Fillet

Modify
Fillet

FilletF

اجرای دستور: F  تایپ گزینة دستوری R  تعیین شعاع مورد نظر  انتخاب خط اول 
 انتخاب خط دوم.

با  منحنی(  و  )شامل خط، چند خطی،کمان  یا چند شکل  دو  لبه های  )Join(: هرگاه  اتصال  3ـ2ـ13ـ 
یکدیگر در تماس باشند، اما یکپارچه نباشند، این دستور، آنها را به یک چند خطی یکپارچه تبدیل می کند. 

چنانچه شعاع را صفر وارد کنیم، دو خط به صورت عمود، به یکدیگر می رسند. این حالت برای به هم 
رساندن کنج ها در معماری بسیار پر کاربرد می باشد.

نکته

باید دقت نماییم که انتخاب نقطه های ابتدا و انتهای هر شکل، در 
نتیجة این دستور تأثیر خواهد داشت. 

نکته
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JoinRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify

Join

Modify
Join

JoinJ

اجرای دستور با J   انتخاب خطوط  .

3ـ2ـ14ـ امتداد دادن شکل ها )Extend(: این دستور زمانی به کار می رود که الزم است خط، قوس و یا 
کماني را امتداد دهیم تا به شکل دیگر )مقصد( برسد. در اجرای این دستور دو روش وجود دارد:

ExtendRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Extend

Modify
Extend

ExtendEx

1ـ اجرای دستور: EX   انتخاب شکل یا خط مقصد  انتخاب شکل یا شکل هایي که می خواهیم 
امتداد دهیم .

2ـ اجرای دستور: EX    انتخاب شکل هایی که می خواهیم امتداد دهیم  .

این دستور در شکل هایی که به یکدیگر نرسیده اند یا از هم عبور کرده اند، عمل نمی نماید. نکته

انتخاب می تواند به صورت تکی و یا با پنجرة انتخاب صورت گیرد. نکته
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3ـ2ـ15ـ بریدن موضوع ها نسبت به یک مرز )Trim(: این دستور زمانی به کار می رود که الزم است در 
محِل تقاطِع شکل های ترسیمی، بخش های اضافه از یک شکل حذف شود. در این دستور دو گروه از شکل ها 
وجود دارند. گروه اول شکل هایی هستند که بخشی از آنها حذف می شود )در مثال زیر، خطوط افقی دیوار( و 
گروه دوم شکل هایی هستند که محدودة بُِرش را مشخص می کنند )در مثال زیر، خطوط عمودي چهارچوب 

در(. این دستور به دو روش اجرا مي شود:

TrimRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify

Trim

Modify
Trim

TrimTr

1ـ اجرای دستور: Tr  انتخاب شکل هاي گروه دوم )بُِرشي(  انتخاب آن قسمت از شکل هایي 
که می خواهیم بریده و حذف شود .

2ـ اجرای دستور: Tr    انتخاب قسمت هایی که می خواهیم بریده و حذف شوند   .

در شکل رو به رو کدام روش نمایش داده 
شده است؟

فکر کنید

در روش دوم نیازی به انتخاب شکل مقصد نیست و تمامي شکل هاي موجود در ترسیم انتخاب مي شوند. نکته1

نکته1

نکته2

انتخاب تمامي شکل ها می تواند هم به صورت تکی و هم با استفاده از پنجره های انتخاب، انجام شود. نکته2

روش دوم زمانی به کار می رود که تعداد اصالح های مورد نیاز زیاد است. در این روش نیازی به انتخاب 
محدودة بُِرش نیست و ابزاِر اتوکد به طور خودکار تمام شکل های موجود در محدودة ترسیم را به عنوان 

محدودة بُِرش در نظر می گیرد. 

انتخاب کلیة شکل ها می تواند هم به صورت تکی هم با استفاده از پنجره های انتخاب انجام شود.
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3ـ2ـ16ـ َدَوران )Rotate(: این دستور زمانی به کار می رود که الزم است شکل یا خطی با زاویة معین 
و حول مرکز معینی چرخانده شود. در این دستور نیاز است که مرکز َدَوران و زاویه َدَوران مشخص گردند.

RotateRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify
Rotate

Modify
Rotate

RotateRo

 . اجرای دستور: Ro  انتخاب شکل ها   انتخاب مرکز َدَوران  تعیین زاویه َدَوران 

3ـ2ـ17ـ آرایة مستطیلی )Rectangular Array(: دستور Array سه روش ترسیم دارد که یکی از 
آنها حالت Rectangular می باشد و برای تکثیر چندین سطر و ستون از یک شکل یا مجموعه ای از شکل ها 

به کار می رود. این دستور در دو بعدی و در سه بعدی کاربرد دارد.

 Rectangular
Array

RibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify

Rectangular Array

Modify
Array

Rectangular Array
ARRAYRECTAR

.Ribbonدر پلت Array اجرای دستور      انتخاب شکل ها   انجام تنظیمات از طریق زبانة

گزینه های دستوری در دستور Rotate که بسیار پر استفاده نیز مي باشند، چه مواردي هستند؟ با کمک 
هنرآموز خود آنها را به خوبی فرا بگیرید.

تحقیق کنید

نکته

برای مشخص کردن مرکز و زاویة َدَوران می توان از نشانگر ماوس استفاده کرد و یا مختصات و زاویه را نکته
به صورت عددی وارد نمود.

زاویة َدَوران با واحد درجه و در جهت مثلثاتی 
)خالف جهت عقربه های ساعت( وارد می شود.
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پس از انجام دستور Array روی شکل به وجود آمده کلیک نمایید، مشاهده می شود که عالمت هایی به 
شکل فلش و مربع با رنگ آبی در جاهای مختلفی از شکل نمایش داده می شود. کاربرد آنها را بررسی 

کنید و در کالس توضیح دهید.

تحقیق کنید

صفحة تنظیمات در هنگام اجرای دستور به شکل زیر است:

صفحة تنظیمات پس از انتخاب مجدد آرایه تنظیم شده به شکل زیر است: 

  Type: نمایش نوع دستور؛
  Columns: تنظیمات ستون ها؛

  Rows: تنظیمات ردیف ها؛
  Levels: تنظیمات ارتفاع )در سه بعدی استفاده می شود و در دو بعدی نباید تغییر کند(؛

  Base Point: تعیین نقطة مبنا؛
  Edit Source: برای ویرایش شکل اصلی؛

  Replace Item: برای جایگزینی یکی از موارد Array شده با شکلی دیگر؛
  Reset Array: برای بازنشانی تنظیمات اولیه )حذف Replacement Array های احتمالی انجام شده(؛

  Close Array: خروج از دستور.
تنظیمات آرایه، در دوبعدی به صورت زیر انجام می شود:

چنانچه در هنگام ایجاد آرایه، گزینة Associative فعال باشد می توانیم شکل آرایة ایجاد شده را بعداً 
انتخاب کرده و تنظیمات آن را تغییر دهیم.

نکته
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3ـ2ـ18ـ آرایة مسیر )Path Array(: این دستور برای تکرار یک شکل در امتداد یک مسیر استفاده 
می شود.

Path ArrayRibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify

Path Array

Modify
Array

Path Array

 Path
Array

AR

اجرای دستور   انتخاب شکل ها  انتخاب مسیر )Select path curve( انجام تنظیمات از طریق 
.Ribbon: Array Creation

  Items: تعیین تعداد )Items(، تعیین فاصلة بین شکل ها )Between ( و تعیین فاصله تا آخرین مورد 
)Total(؛

  Rows: تعیین تعداد ردیف )Rows(، تعیین فاصلة بین هر ردیف )Between(، تعیین فاصله تا آخرین 
ردیف )Total(؛

  Levels: تنظیمات ارتفاع )در سه بعدی استفاده می شود و در دو بعدی نباید تغییر نماید(؛
  Associative: اگر فعال باشد پس از انجام دستور، یک آرایه  ایجاد می شود که در آینده نیز قابل تنظیم 

خواهد بود؛ و اگر غیرفعال باشد مجموعه ای از شکل های مستقل ایجاد می شود.؛
  Base point: تعیین نقطة مبدأ؛

  Tangent Direction: تعیین مماس نمودن شکل بر مسیر؛
  Measure / Divide: اگر در این بخش Measure را انتخاب نماییم کلیة گزینه ها در زبانة Items قابل 
تنظیم خواهند بود و اگر Divide را انتخاب نماییم، تنها امکان تعیین تعداد شکل ها را خواهیم داشت. در 

شکل زیر تعداد ردیف بر روی عدد 2 تنظیم شده است.

شده  ایجاد   Array دستور  توسط  مقابل  شکل 
است. فکر می کنید علت تفاوت یکی از شکل های 
Array شده چیست و با چه روشی انجام شده 

است؟

فکر کنید
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3ـ2ـ19ـ آرایة قطبی یا مدّور )Polar Array(: در این دستور، شکل ها در حول یک نقطة مرکزی )در 
محیط یک دایرة فرضی( تکرار می شوند.

 
 Polar
Array

RibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify

Polar Array

Modify
Array

Polar Array
arraypolarAR

از  تنظیمات  انجام    )Specify center point( مرکز  انتخاب  انتخاب شکل ها  دستور  اجرای 
.Ribbon در پلت Array Creation طریق زبانة

  Items: تعیین تعداد )Items(، تعیین فاصلة بین شکل ها )Between ( و تعیین زاویة َدَوران؛
  Rows: تعیین تعداد ردیف )Rows(، تعیین فاصلة بین هر ردیف )Between(، تعیین فاصله تا آخرین 

ردیف )Total(؛
 Levels: تنظیمات ارتفاع )در سه بعدی استفاده می شود و در دو بعدی نباید تغییر نماید(؛

  Base Point: تعیین نقطة مبدأ؛
  Rotate Items: اگر فعال باشد شکل ها برای حفظ حالت و زاویة خود، نسبت به نقطة مبدأ، حول محور 

خودشان نیز َدَوران می نمایند و اگر غیر فعال باشد شکل ها بدون َدَوران، Array خواهند شد.

پس از ایجاد شکل به کمک این دستور و کلیک 
آبی  رنگ  به  فلش هایی  شده،  ایجاد  روی شکل 
نمایش داده می شوند. هرکدام از آنها چه عملی 

را انجام می دهند؟

تحقیق کنید
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در شکل رو به رو هر یک از عالمت های آبی رنگ 
چه عملی را انجام می دهند؟

تحقیق کنید

3ـ2ـ20ـ حذف انطباق )OverKill(: این دستور برای تشخیص و حذف مواردی از خطوط، منحنی ها، 
قوس ها، چند خطی ها و سایر عناصر ترسیمی که منطبق بر هم و به صورت تکراری قرار گرفته اند، به کار 

می رود. همچنین امکان انتخاب و حذف شکل هایي که با فاصلة بسیار کمي از هم هستند نیز وجود دارد. 

 Delete Dublicate
Ojbects

RibbonMenuخالصهدستور

Home
Modify

OVERKILL

Modify
 Delete Dublicate

Ojbects
OVERKILLOV

OK  انتخاب شکل ها   انجام تنظیمات   OV :اجرای دستور

به صورت عملی بررسی نمایید که با فعال بودن و یا فعال نبودن گزینه Rotate Items چه تفاوتی ایجاد 
می شود؟

تجربه کنید

در انتخاب این دستور می توان تمام فایل را با گزینة دستوری All انتخاب نمود تا نسبت به حذف همة 
موارِد اضافه، اقدام شود.

نکته

فاصلة  در  دقت  میزان  تعیین   :Tolerance  
شکل هاي بسیار نزدیک به هم؛

  Ignore objects property: چنانچه هریک از 
ویژگی های این بخش انتخاب شده باشند، در هنگام 
مقایسه، آن ویژگی ها بررسی نخواهند شد. به عنوان 
مثال، چنانچه دو خط منطبق بر هر داشته باشیم که 
یکی از آنها دارای رنگ سفید و دیگری دارای رنگ 
سبز باشد و ویژگی color را نیز فعال کرده باشیم، 
یکی از آنها انتخاب و حذف خواهد شد و در غیر این 

صورت هیچ یک انتخاب نخواهند شد.
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به نظر شما چنانچه با صرف نظر از اینکه شکل ها از نظر مشخصات )مانند رنگ، خط چین، الیه، ضخامت 
و غیره( چه تفاوت هایی دارند، بخواهیم کلیه موارد منطبق را در یک فایل حذف نماییم، چه تنظیماتی 

را باید انجام دهیم؟

فکر کنید

ابزار ها و امکانات نرم افزار
پس از آشنایی با روش های مهم ترسیم و ویرایش، در این بخش به بررسی و یادگیری برخی از امکانات جانبی 

و همچنین ابزار های مدیریِت ترسیماِت دروِن فایل و اجزای نقشه های ترسیمی در اتوکد می پردازیم. 

4ـ1ـ امکانات جانبی برنامة اتوکد
در این بخش به معرفی برخی از امکانات جانبی و کاربردی ضروری در برنامة اتوکد می پردازیم.

 )zoom out( و یا کوچک نمایی )zoom in( بزرگ نمایی :)ZOOM( 4ـ1ـ1ـ بزرگ نمایی و کوچک نمایی
ترسیمات در صفحة نمایش، توسط دستور ZOOM انجام می شود. حرف اختصار این دستور Z می باشد. این 
دستور، گزینه های دستوری مختلفی دارد. حالت پیش فرض این دستور گزینة دستورِی window می باشد.

اجرای دستور: Z   باز کردن پنجرة بزرگ نمایی با کمک دو کلیک سادة ماوس )بدون نیاز به 
داشتن کلیک( نگه 

در  ممکن  بزرگ ترین حالت  به  کرده ایم،  ترسیم  که  پنجره ای  به  توجه  با  موجود،  ترسیمات  حالت  این  در 
viewport به نمایش در خواهند آمد.

)real time برای اجرای حالت(    Z :اجرای دستور
در حالت فوق مکان نما به شکل یک ذره بین درخواهد آمد و در صورت نگه داشتن کلیک چپ ماوس و 
بردن آن به سمت باالی صفحه، عمل بزرگ نمایی و در صورت بردن ماوس به پایین صفحه، عمل کوچک نمایی 

صورت خواهد گرفت.
اجرای دستور: Z   انتخاب گزینه های دستوری )مهم ترین آنها در ادامه توضیح داده خواهد شد(.

 All: نمایش کامل ابعاد صفحة ترسیم در viewport؛
  Extend: نمایش کلیة ترسیمات انجام شده به بزرگ ترین حالت ممکن )مشابه دبل کلیک با غلتک(؛

  Previous: نمایش حالت قبلی دستور ZOOM؛
  Object: نمایش موضوعات انتخاب شده به بزرگ ترین حالت ممکن.

با کمک آنچه تاکنون آموخته اید، ترسیمات زیر را در سطح فاز یک انجام دهید:فعالیت
الف( ترسیم تمامي پالن های پروژة درسی؛

ب( ترسیم تمامي نما های بیرونی پروژة درسی؛
ج( ترسیم تمامي مقاطع پروژة درسی.

در تمرین فوق، نیازی به ترسیم نوشته ها،  هاشور ها و اندازه گذاری ها نمی باشد.
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به نظر شما غلتک ماوس کدام یک از گزینه هاي دستور Zoom را انجام می دهد؟ فکر کنید

4ـ1ـ2ـ جابه جایی مسطح دید )Pan(: به وسیلة این دستور، بدون تغییر در بزرگ نمایی ترسیمات انجام 
شده، آنها را به سمت های مختلف )چپ، راست، باال و پایین( می کشیم تا سایر بخش هایی را که در صفحه 
آن  نگه داشتن  و  غلتک  فشردن  دستور،  این  از  استفاده  روش  مهم ترین  و  ساده ترین  ببینیم.  ندارد،  وجود 

می باشد. در این حالت چنانچه ماوس را جابه جا نماییم صفحة نمایش نیز با آن جابه جا خواهد شد. 
اجرای دستور: P   جابه جایی صفحة نمایش با کمک نگه داشتن و جابه جا کردن کلیک چپ ماوس.

4ـ1ـ3ـ بازسازی نمایش ترسیم )Regen(: برنامة اتوکد موضوعات ترسیمی را گاهی به شکل ساده تری 
نمایش می دهد. به عنوان مثال یک قوس را به شکل یک چند ضلعی نمایش می دهد. با این کار مقدار پردازش 
گرافیکی کاهش پیدا کرده و در عوض سرعت نمایش، افزایش خواهد یافت. ولی از سوی دیگر ما قادر نخواهیم 
استفاده  را   Regen این مشکل دستور  رفع  برای  نماییم.  را مشاهده  ترسیمی  بود شکل درست موضوعات 

می نماییم.
. RE :اجرای دستور

4ـ1ـ4ـ حذف نقاط اضافه )Redraw(: در هنگام کار در اتوکد، گاهی مواقع در محل کلیک ماوس، نقاطی 
به طور موقت ایجاد می شوند؛ عالوه بر آنکه  این نقاط پس از اجرای دستورات Pan و Zoom از بین می روند، 

با کمک دستور Redraw نیز مي توان آنها را از بین برد. 
. R :اجرای دستور

4ـ1ـ5ـ ابزار های گزارش گیری از شکل ها و فایل ها: برنامة اتوکد دارای مجموعه ای از دستورات است 
که برای تهیه گزارش های مختلفی از آنها استفاده می شود. از هر یک از مسیر های زیر مي توانید آنها را اجرا 

نمایید:
 Ribbon   Utilities
 Menu  Tools  Inquery
چنانچه هر یک از دستورات زیر را اجرا نمایید، بالفاصله پس از نمایش نتیجة گزارش، مجدداً می توانید یکی 

از دستورات را انتخاب کرده و عمل گزارش گیری را انجام دهید.
                دستوری به نام Measure در پلت ریبون قرار دارد که چنانچه آن را به صورت مستقل اجرا نمایید، 
کلیة دستورات Angle ،Radius ،Distance و Area را در خود جای داده است و به صورت پیوسته می توانید 

آنها را تا قبل از خروج از دستور استفاده نمایید. در ادامه هر یک از این دستورات توضیح داده خواهند شد.
اجرای دستور: MEA   انتخاب گزینه های 
دستور و ادامه روند اجرای هر دستور  Esc خروج 

از دستور 
                   استخراج اندازة خطی )Distance(: این 
دستور برای اندازه گیری طول یک خط و یا فاصلة 
خطی بین دو نقطه استفاده می شود و پس از اتمام 
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اجرای دستور، نتیجه را در خط دستور خواهیم دید. همچنین چنانچه Dynamic input فعال باشد، در کنار 
مکان نما، خالصه ای از نتیجه نیز به نمایش درخواهد آمد. 

اجرای دستور  Mea: انتخاب Distance  انتخاب نقطة اول  انتخاب نقطة دوم.

روش رایج در اندازه گیری خطی :
اجرای دستور: DI    انتخاب نقطة اول  انتخاب نقطة دوم.

 :)DIMRADIUS( استخراج شعاع دایره یا قوس                 

اجرای دستور: Mea  انتخاب گزینة Radius  انتخاب دایره یا 
کمان.

                  استخراج زاویة بین دو خط )DIMANGULAR(: این دستور 
برای اندازه گیری زاویة بین دو خط به کار می رود.

اجرای دستور: Mea  انتخاب گزینة Angle  انتخاب خط اول 
 انتخاب خط دوم.

              استخراج محیط )AREA(: این دستور برای اندازه گیري محیِط 
یک چند ضلعِی بسته استفاده می شود. حالت پیش فرِض این دستور از 

طریق مشخص کردن نقاط کنِج محدودة مورد نظر انجام می شود.
اجرای دستور Mea: انتخاب گزینة Area مشخص کردن نقاط 

محدودة مورد نظر  .
روش رایج اجرای این دستور:

اجرای دستور: )AREA )AA          تعیین نقاط کنج  .

                 استخراج مشخصات موضوع ترسیمی )List(: با اجرای این دستور و انتخاب یک شیء، مشخصات 
مختلفی از آن مانند نوع، الیه، رنگ، مختصات، مساحت، محیط و ... ارائه می شود. چنانچه چند موضوع انتخاب 

شوند، مشخصات همة آنها را به طور جداگانه و پشت سر هم نمایش خواهد داد.
. اجرای دستور: LI  انتخاب موضوع یا موضوعات  

             استخراج مختصات نقطه )IDpoint(: این دستور مختصات یک نقطه را نسبت به سیستم مختصات 
جاری، ارائه می دهد. 

نتیجة حاصل از اجرای این دستور در خط فرمان را به دقت بررسی کنید و تمامی موارد را در کالس 
توضیح دهید.

تحقیق کنید

گزینه های دستور Area را بررسی کرده و در کالس ارائه دهید. تحقیق کنید
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اجرای دستور: ID  انتخاب نقطه.
همچنین  و  هاشور  انواع   ترسیم  به  می توانیم   Hatch دستور  کمک  با   :)Hatch( زدن  هاشور  4ـ1ـ6ـ 
از  بسته  محوطة  یک  داخل  در  می توان  را  دستور  این  بپردازیم.  ترسیم  مختلف  بخش های  در  رنگ آمیزی 

ترسیمات و یا یک چند خطی بسته اجرا نمود.
پس از اجرای این دستور، برنامه از ما می خواهد تا محوطة  هاشورزنی را انتخاب نماییم. براي این منظور دو 

راه وجود دارد:
HatchRibbonMenuخالصهدستور

Home

Draw

Hatch

Draw

Hatch
HatchHA

 :)Pick Point( 1  از طریق درج نقطه در محوطه

ترسیم   محوطه  انتخاب  می توان  روش  این  طریق  از 
هاشور را با کلیک چپ ماوس در داخل یک و یا چند 

محوطه بسته از ترسیمات، انجام داد. 
2  از طریق انتخاب موضوعات )Select Object(: از 

طریق این روش می توان یک یا چند عدد، چند خطی 
بسته را، به عنوان محوطة هاشورزنی انتخاب نمود.

پلت  طریق  از  می توان  را  فوق  انتخاب  روش های 
راست  طریق  از  همچنین  و  دستور  خط   ،Ribbon

کلیک انتخاب نمود. 
گزینة دستوری Undo( U( باعث می شود تا آخرین 

محوطة انتخابی از انتخاب خارج شود.
انتخاب نوع  هاشور: می توانید قبل و یا بعد از انتخاب 
محوطة  هاشورزنی، الگوی  هاشورزنی )Pattern( را از 
طریق نوارRibbon در بخش Pattern انتخاب نمایید.
انواع الگو ها: دقت داشته باشید برنامة اتوکد، الگو های   
که  است  نموده  تقسیم  دسته  چند  به  را  هاشورزنی 
یکدست  رنگ   ،)Patterns( الگو ها  از  عبارت اند 
)Solid( و طیف رنگی )Gradient( که همگی از زبانة 
هستند.  انتخاب  قابل   Ribbon پلت  در   Patterns
طیف  ترسیم  برای  بدانید،  است  الزم  این  بر  عالوه 
 Gradient  رنگی، دستور جداگانه ای به نام

نیز در اتوکد وجود دارد.
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در برنامة اتوکد امکان تعریف الگو توسط کاربر نیز 
 User Def ined وجود دارد که از آن به عنوان
نام برده شده است و خارج از موضوع این درس 

می باشد.

نکته

در   Ribbon پلت  طریق  از  هاشور:  تنظیمات  
تنظیم  به  می توان  )تنظیمات(،   Properties زبانه 
کدام  به اینکه  بسته  پرداخت.  هاشور  از    گزینه هایی 
تنظیم  گزینه های  باشید،  نموده  انتخاب  را  الگو  نوع 

مربوط به آن، نمایش داده خواهند شد. 
برای نوع Pattern گزینه هایی مانند انتخاب رنگ الگو، 
 ،)Transparency( الگو  شفافیت  پس زمینه،  رنگ 
زاویه )Angle(، مقیاس یا بزرگی الگو )Scale( وجود 

دارد.
برای نوع Gradient گزینه هایی مانند انتخاب رنگ و 

شفافیت وجود دارد.
و  رنگ  انتخاب  گزینه های  نیز   Solid نوع  برای 

شفافیت وجود دارد.
میزان شفافیت تعیین می نماید که موضوعاتی که در زیر  هاشور قرار گرفته اند و با آن منطبق شده اند، به چه 
میزان دیده شوند. در واقع می توان از آن به عنوان خاصیت شیشه ای نیز نام برد. چنانچه این عدد صفر باشد، 
میزان شفافیت صفر است و عناصر زیر  هاشور دیده نخواهند شد و چنانچه این عدد به حداکثر خود یعنی عدد 

90 نزدیک شود میزان شفافیت افزایش خواهد یافت.

برای برخی از موضوعات در ترسیمات نقشه کشی،  
هاشور های استانداردی وجود دارد. تحقیق کنید 
نوع  چه  برای  هاشورزنی  الگو های   از  هریک 
نقشه اي مناسب است و برای هرکدام یک نمونه 

ترسیم نمایید.

تمرین

شکل رو به رو را ترسیم نمایید.فعالیت
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پس از تنظیم  هاشور، مجدداً نیز می توان با انتخاب یک  هاشور به تنهایی، به گزینه های انتخاب نوع و 
تنظیمات  هاشور در پلت Ribbon دسترسی یافت و آنها را در صورت نیاز تغییر داد.

نکته

نیز  نماییم،  هاشور  و کوچک  بزرگ  را  اطراف  هاشور  کادر  و  باشد  فعال   Associative چنانچه گزینة 
متناسب با کادر تغییر خواهد کرد. در صورتی که  این گزینه فعال نباشد چنین امکانی لغو خواهد شد.

نکته

گاهی اوقات در ترسیمات پیچیده، ممکن است نیاز باشد تا قبل از ترسیم  هاشور، ابتدا یک چند خطی 
ترسیم شود و سپس از طریق انتخاب آن،  هاشور را ترسیم نماییم.

نکته

در هنگام انتخاب محوطة  هاشور از طریق روش pick point، باید تمام قسمتی را که می خواهید  هاشور 
زده شود، در صفحة نمایش دیده شود، در غیر این صورت ممکن است نتیجة مطلوب حاصل نگردد.

نکته

تمامی  روش های انتخاب و ترسیم  هاشور از راه دیگری نیز قابل دستیابی هستند. بدین منظور یک  هاشور 
را انتخاب نمایید و پس از انجام راست کلیک، روی گزینة Hatch Edit کلیک نمایید تا پنجرة مربوطه 
باز شود. خواهید دید تمامی عناوینی که تاکنون با آن آشنا شده اید )در ایجاد و ویرایش  هاشور( در این 
قسمت نیز قابل انتخاب است. همچنین این پنجره از طریق اجرای گزینة دستوری Setting نیز قابل 

دسترس خواهد بود. 

نکته
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4ـ1ـ7ـ ترسیم نقطه )Point(: این دستور برای ترسیم نقطه به کار می رود. در اتوکد معموالً نقاط نقش 
کمکی را ایفا می نمایند و یا برای مشخص کردن نقاط خاص استفاده می شوند.

 
PointRibbonMenuخالصهدستور

Home

Draw

Point

Draw

Point
PointPO

اجرای دستور: PO   انتخاب نقطه با کلیک ماوس و یا درج مختصات نقطه.
می توان نحوة نمایش نقاط در اتوکد را تنظیم نمود. به این ترتیب خواهیم توانست در مواقع لزوم نقاط را به 
سرعت تشخیص دهیم. بدین منظور به کمک یکی از روش های زیر دستور Point Style را اجرا می نماییم تا 

پنجرة ترسیمات باز شود:
Menu  Format  Point Style ـ1
Ribbon  Utilities          Point Style ـ2

در این پنجره، نوع نمایش نقطه در فایل جاری و میزان بزرگی آن قابل 
تنظیم می باشد.

یک  بخواهیم  هرگاه   :)Divide( شکل  یک  تقسیم بندی  4ـ1ـ8ـ 
قسمت  به چند  را  یا چند خطی  و  منحنی  قوس،  مانند خط،  موضوع 
مساوی تقسیم نماییم، از این دستور استفاده می کنیم. نقاط تقسیم در 

این دستور با Point مشخص می شوند.
تعداد  عدد  درج  موضوع   انتخاب    DIV دستور:  اجرای 

. تقسیم 

4ـ1ـ9ـ ایجاد متن تک خطی انگلیسی: دستور Text برای ایجاد نوشته به کار می رود. نوشته ها از نظر 
روش نگارش دو نوع هستند که یک نوع آن، تک خطی یا Single Line Text نام دارد.

TextRibbonMenuخالصهدستور

Home

Annotion

Text

Draw

Text

 Single Line
Text

Textـ

پس از اجرای این دستور، برای نمایش واضح تر نقاط تقسیم، از کدام دستور استفاده می نماییم؟ همچنین 
بگویید برای انتخاب دقیق نقاط، از کدام گیرة شکل مي توان استفاده نمود؟

فکر کنید
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اجرای دستور: TEXT  تعیین نقطة شروع نوشته )start point of text( تعیین ارتفاع نوشته 
)Specify height(  تعیین زاویة نوشته )Specify rotation angle(  تایپ متن انگلیسی 

برای رفتن به خط بعدی و در صورت لزوم(  برای اتمام دستور. مورد نظر  )

تعیین سبک متن )Text Style(: هر نوشتة ایجاد شده در اتوکد دارای یک سبک نوشتاری می باشد. برای 
نوشته های تک خطی، تنظیمات سبک نوشتاری توسط یکی 

از مسیر های زیر قابل اجرا می باشد:
1  Menu  Format  Text Style
2  Ribbon  Utilities          Text Style
3  Command Line  ST 

بخش Style، نمایش دهنده و محل انتخاب نام سبک های 
سبک  هر  انتخاب  از  پس  می باشد.  جاری  فایل  نوشتاری 
نوشتاری، در قسمت پایین می توانید نمونه ای از متن مربوطه 

را مشاهده نمایید. بخش Font، برای انتخاب نوع قلم )font( به کار می رود. در قسمت Size می توان  اندازة 
قلم را مشخص نمود. 

دقت نمایید چنانچه مي خواهیم از یک سبک در  اندازه های مختلفی استفاده کنیم )که معموالً نیز همین طور 
یا  و  نوشته  افزودن  هنگام  در  و  بماند  باقی  )صفر(  تغییر  بدون   Height گزینه  تا  است  آن  بهتر  است(، 
گزینة  می بینید،  نیز  شکل  در  که  همان طور  نیز   Effects بخش  در  نماییم.  تعیین  را  آن  ویرایش،  اندازة 
Upside Down باعث برعکس نوشته شدن متن می شود به طوری که جای باال و پایین نوشته جابه جا خواهد 
شد؛ گزینة Backwards نیز باعث خواهد شد تا جهت نوشته برعکس شود و نوشته حالت قرینه پیدا کند. 
توجه داشته باشید چنانچه گزینه Backwards را انتخاب نماییم، در هنگام تایپ کردن، نوشتة انگلیسی در 
جهت چپ به راست نوشته خواهد شد و پس از دو بار اینتر و خروج از دستور، حالت Backwards اعمال 
خواهد شد. گزینة width Factor برای تعیین میزان کشیدگی یا فشردگی نوشته استفاده می شود و گزینه 

Oblique Angle برای تعیین میزان اُریب بودِن قلم تعیین می گردد.
برای ایجاِد سبِک نوشتارِی جدید، از گزینة New استفاده می نماییم و پس از تعیین نام مناسب برای آن، به 

تنظیمات آن می پردازیم.
جاری  از  منظور  می رود.  به کار  نوشتن  هنگام  در  جاری  سبک  نمودن  انتخاب  برای   Set Current گزینه 
)Current( در برنامة اتوکد این است که، موردی که به عنوان Current انتخاب شود، در هنگام استفاده در 

نظر گرفته خواهد شد.
با دبل کلیک بر روی هر کدام از نوشته های تک خطی انگلیسی، می توان متن آن نوشته را ویرایش نمود.

به طور معمول اندازة زاویه در نوشته انگلیسی صفر درجه است و در این صورت به جای تایپ عدد صفر 
0 می باشد. می توان  نمود، چرا که پیش فرض 

نکته
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چنانچه بعد از ایجاد یک یا چند نوشته در یک 
سبک نوشتاری، اقدام به تغییر نوع قلم، از طریق 
Text Style نماییم، نوع قلم در تمام نوشته های 
نمود.  خواهند  تغییر  سبک،  آن  در  شده  انجام 
 Regen برای نمایش این تغییرات باید از دستور

استفاده نمود.

نکته

در خصوص اینکه در هر کدام از نوشته ها در شکل فوق از چه تنظیماتی استفاده شده است، با افراد گروه 
خود هم فکری نمایید.

فکر کنید

4ـ1ـ10ـ ایجاد متن چند خطی انگلیسی: روش دیگر در ایجاد یک نوشتة انگلیسی در اتوکد، استفاده از 
دستور Mtext می باشد.

 MultiLine
Text

RibbonMenuخالصهدستور

Home

Annotion

 MultiLine
Text

Draw

Text

 MultiLine
Text

MTextMT

اجرای دستور: MT   انتخاب نقطة شروع کادر انتخاب نقطة پایانی کادر   انجام تایپ و تنظیم 
آن   برای ذخیره و خروج مي توان از طریق ریبون و گزینة Close text editor و یا کلیک در بیرون کادر 

اقدام نمود.
چنانچه برای خروج از این دستور از کلید Esc استفاده شود، درخصوص ذخیرة تغییرات از ما پرسش خواهد 

شد.
پس از اجرای دستور و انجام تایپ، نوشتة تایپ شده از خصوصیات سبک نوشتاری جاری پیروی می نماید؛ 
تکمیلی  تنظیمات  انجام  به  می توان  دارد،  وجود  ریبون  پلت  در  که  تنظیماتی  طریق  از  که  تفاوت  این  با 
قبیل از  متن  ویرایش  برنامه های  دیگر  مشابه  حدی  تا  دستور،  این  تنظیمات  از  برخی  پرداخت.   نیز 
 Microsoft Word می باشد. پلت ریبون در هنگام تایپ و ویرایش این دستور همانند شکل زیر خواهد بود:
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بخش Style برای انتخاب سبک نوشتاری،  اندازة قلم و رنگ پس زمینه می باشد. بخش Formatting برای 
ایجاد تغییر در ضخامت فونت، ویژگی مورب )Italic(، درج خط زیر متن )Underline(، درج خط روی متن 
)Overline(، درج عدد یا متن در باالی نوشتة اصلی مانند عدد توان )Superscript(، درج عدد یا متن در 
پایین نوشتة اصلی )Subscript( و تنظیماتی مانند انتخاب قلم، انتخاب رنگ نوشته و ... به کار می رود. بخش 
Paragraph برای تنظیماتی مانند راست چین )Align right(، چپ چین )left(، تنظیم کردن حاشیه های 
متن )Justify( و همچنین ایجاد Bullet و یا شماره گذاری متن استفاده می شود. بخش Insert نیز برای 

اضافه کردن تعداد ستون های متن و یا اضافه کردن عالئم و یا داده های خاص به کار می رود. 

همچنین برای ویرایش نوشتة چند خطی، می توان روی آن دبل کلیک نمود. این تغییرات شامل ایجاد تغییر 
که  را  نوشته  از  بخشی  باید  نخست  دبل کلیک،  از  پس  نوشته،  ویرایش  برای  می باشد.  نیز  کادر  در  اندازة 

می خواهیم ویرایش نماییم، انتخاب نماییم.
4ـ1ـ11ـ ایجاد متن فارسی: ایجاد نوشتة فارسی در اتوکد دارای تفاوت هایی با ایجاد نوشته در سایر زبان ها 

مانند انگلیسی می باشد. علت اصلی این امر، عدم پشتیبانی کامل نرم افزار اتوکد از زبان فارسی می باشد. 
به عنوان مثال هرگاه با کمک ایجاد نوشتة چند خطی، اقدام به نوشتن به زبان فارسی شود، چنانچه بخواهیم 

نماییم،  یا PDF تهیه  از آن نوشته، خروجی چاپی و 
احتمال زیادی وجود دارد که نوشته های فارسی به هم 

بریزند و ناخوانا شوند.
دارد که در  این مشکل، روش هایی وجود  برای حل 

این درس به ذکر رایج ترین روش آن مي پردازیم.
انجام  را  زیر  مراحل  روش،  این  از  استفاده  برای 

می دهیم:
1 داشتن فایل های فونت فارسی مخصوص اتوکد که با پسوند shx. می باشند و این فایل ها باید در محل 

نصب برنامه و در پوشة Fonts کپی شوند.
بارگذاری  برای  مناسب   Lisp فایل  داشتن   2

نام   kateb.lsp فایل  این  فارسی.  تایپ  دستور 
 appload دارد و برای بارگذاری آن، باید دستور
را از طریق خط فرمان اجرا نموده و یا از طریق 
 load Application گزینة   ،Manage ریبون 
و  انتخاب  را   kateb.lsp فایل  و  انتخاب  را 

بارگذاری نمود.

 اندازة کادر ایجاد شده، تعیین کنندة محدودة نمایش نوشته خواهد بود. نوشتة چند خطی می تواند دارای 
چندین بند )پاراگراف( باشد و در جاهای مختلف آن تنظیمات مشابه و یا متفاوتی اعمال شده باشد. 

نکته
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 kateb.lsp فایل  باز کردن  به  اقدام   Contents از طریق گزینة  فوق،  پنجرة  باز شدن  از  چنانچه پس 
نمایید، پس از آن، برنامة اتوکد در هر فایل، خود به خود اقدام به فراخوانی آن خواهد نمود. 

نکته

دستور kateb دستوری است که پس از بارگزاری فایل kateb.lsp به دستورات اتوکد اضافه می شود و 
جزء دستورات اصلی برنامة اتوکد نمی باشد.

نکته

در هنگام تایپ، نوشته ها به صورت برعکس نمایش داده خواهند شد و پس از نوشتة شما به 
صورت صحیح و خوانا درخواهد آمد.

نکته

از  بنابراین حتماً  ریخت؛  درهم خواهد  نوشته  باشد،  روشن   Caps Lock کلید  نوشتن،  هنگام  در  اگر 
خاموش بودن این کلید اطمینان حاصل نمایید.

نکته

تصحیح متن در این نوع از نوشتن مانند روش های انگلیسی نمی باشد. در حال حاضر در صورت نیاز به 
تصحیح، متن مورد نظر را باید با اجرای مجدد دستور KATEB تایپ نمایید.

نکته

 Text Style 3 ایجاد سبک نوشتاری فارسی در بخش

و قراردادن آن به عنوان سبک جاری. 
فارسي دو شرط  نوشتاری  از سبک  استفاده  براي 

زیر الزامی  است:
مانند  فارسی  مخصوص  قلم های  از  آن  قلم   1

 ... و   Naskhd.shx  ،Nasim.shx  ،Naskh.shx
باشد.

2 گزینة Backwards فعال باشد.

پس از تعیین سبک نوشتار فارسی به عنوان سبک 
Kateb و  اجرای دستور  به  اقدام  جاری، می توان 

تایپ فارسی نمود. دقت نمایید که ویژگی های دستور درست مانند دستور ایجاد نوشتة تک خطی می باشد.

اجرای دستور: KATEB تعیین نقطة شروع خط )start point of text(  تعیین ارتفاع نوشته 
)Specify height(  تعیین زاویة نوشته )Specify rotation angle(  تایپ متن فارسی 

برای رفتن به خط جداگانة بعدی در صورت لزوم(   برای اتمام دستور. مورد نظر  )
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زاویة پیش فرض در فارسی 180 و در انگلیسی صفر درجه می باشد و در صورتی که تمایل به تایپ در 
خط افقی دارید، نیازی به تغییر آنها نیست و کافی است نمایید.

نکته

4ـ1ـ12ـ رفع اشکاالت فنی فایل ها: این احتمال وجود دارد که بنا به دالیلی فایل های برنامة اتوکد دچار 
مشکالتی شوند. این مشکالت ممکن است فایل را در حین کار دچار کاستی هایی نماید و یا منجر به عدم باز 

شدن فایل گردد.
اگر فایل قابل باز شدن باشد، می توان با اجرای دستور Audit به رفع مشکالت آن پرداخت.

.  Y  AUDIT :اجرای دستور
اگر فایل قابل باز شدن نیست، می توان از طریق اجرای دستور Recover به یکی از روش های زیر، براي باز 

کردن فایل و رفع مشکالت آن تالش نمود:
اجرای دستور: Recover   باز کردن فایل.

Menu  File  Drawing Utilities  Recover.  
در پایان باید برای ذخیره تغییرات انجام شده، فایل را ذخیره نمایید. 

4ـ2ـ مدیریت داده ها و اجزای نقشه ها
در برنامة اتوکد، امکاناتی برای مدیریت داده های موجود در هر فایل وجود دارد. این داده ها و موضوعات شامل 

شکل ها، بلوک ها،  اندازه گذاری ها و غیره می باشند. در ادامه  این بخش با مهم ترین آنها آشنا خواهیم شد.
می توان  آن  کمک  به  که  است  ابزار هایی  از  یکی  الیه  الیه:  کمک  به  نقشه  اجزای  مدیریت  4ـ2ـ1ـ 
موضوعات داخل هر فایل را دسته بندی نمود و ویژگی هایی را به هر الیه اختصاص داده و آنها را مدیریت 

نمود. استفاده از الیه ها باعث می شود پیچیدگی کار 
با فایل ها کمتر شده و از طرف دیگر بتوانیم از نظر 
کردن،  خاموش  با  نیز  موضوعات  انتخاب  و  بصری 

فریزکردن و ... بازدهی کار را باال ببریم.
به عنوان مثال در معماری می توانیم برای هر یک از 
انواع موضوعات مانند فونداسیون، سفت کاری دیوارها، 

نازک کاری، مبلمان، در و پنجره ها، نوشته ها،  اندازه گذاری ها، طبقات و ... یک الیه  ایجاد کرده و عناصر مربوط 
به هر کدام را در الیة مخصوص به خود ترسیم نمود و یا به آن منتقل ساخت. ضمناً باید برای هر الیه یک 

نام مناسب و یکتا انتخاب نمود.
و  فایل  نمایش  در  پیچیدگی  با خاموش کردن الیه ها می توان  فوق مالحظه می کنید که چگونه  در شکل 

انتخاب و ویرایش را کاهش داد.
برای مدیریت الیه ها باید از Layer Properties Manager استفاده کرد. 

 Layer Properties
Manager

RibbonMenuخالصهدستور

Home
Layers
 Layer

Properties

Format
Layer

LAYERLA
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پس از اجرای دستور، پنجرة محاوره ای تنظیمات الیه ها باز خواهد شد.
را  زیر  موارد  می توان  قسمت  این  در 

تعیین کرد:
1  الیه های مختلف را ایجاد کرد،

و  )راست کلیک  دهیم  نام  تغییر 
Rename( و حذف نمود       .

2  الیة جاری )Current Layer( را 

تعیین نمود         . تمامی ترسیمات در هر لحظه در الیة جاری انجام می گیرد.

3  ویژگی های الیه های موجود را تغییر داد، که در این صورت باعث ایجاد تغییر در عناصر ترسیم شده در آن 

الیه خواهد شد. این ویژگي ها عبارت اند از رنگ )ستون Colors(، نوع خط )ستون Line Type(، ضخامت 
.)Transparency ( و شفافیت )ستونLine Wight خط )ستون

.)On 4  اینکه آیا الیه روشن باشد و نمایش داده شود یا خاموش باشد و نمایش داده نشود )ستون

.)PLot 5  اینکه آیا الیه چاپ شود یا خیر. )ستون

.)Locked 6  اینکه آیا الیه نسبت به انجام تغییرات قفل باشد یا خیر. )ستون

7  گروه بندی، مرتب سازی و چیدمان الیه ها از طریق بخش Filters )خارج از موضوع درس(.

همچنین در این پنجره، ستون Status الیة جاری          و غیر جاری          را نمایش می دهد. ستون 
Name نام هر الیه را نمایش می دهد و امکان تغییر نام را )با کلیک بر روی نام الیه و کمی  مکث( فراهم 
می سازد. در ستون Freeze می توانیم الیه ها را فریز نماییم. Freeze مانند On عمل نموده و عناصر آن الیه 
را محو می کند ولی با این تفاوت که در دستوری مانند Zoom Extend، عناصری که فریز شده اند در نظر 
گرفته نخواهند شد. گزینة Lock باعث می شود عناصر الیه، قابل ویرایش نباشند و تنها به صورت کم رنگ تر 

دیده شوند. 
جهت انتخاب رنگ خط، بر روی رنگی که در ستون 
Colors از هر الیه وجود دارد کلیک نموده تا پنجرة 
زبانة  سه  پنجره  این  در  شود.  باز   Select Color
جهت انتخاب رنگ وجود دارد. Index Color شامل 
رنگ هایی می باشد که ما از آنها به عنوان رنگ های 
شامل  که  می نماییم  یاد  اتوکد  برنامة  استاندارد 
255 رنگ مختلف می باشد. و با کلیک رو هر رنگ 
خواهد  انتخاب  الیه  رنگ  به عنوان  رنگ  آن   OK و 
شد. رنگ های استاندارد از آن جهت اهمیت بیشتری 
دارند که قادر خواهیم بود در هنگام چاپ به هر رنگ 

استاندارد، یک ضخامت اختصاص بدهیم.
پنجره True Color جهت انتخاب رنگ از میان 16 
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میلیون رنگ و به صورت دستی خواهد بود. در پنجره Color Books سیستم های نام گذاری جهانی رنگ ها 
و نام هر رنگ مشخص شده است. در این درس، و به جهت امکان انجام تنظیمات بهتر چاپ، ما از رنگ های 

استاندارد استفاده خواهیم نمود.
 Load در الیة مربوطه کلیک نموده و با انتخاب Line Type جهت انتخاب نوع خط، ابتدا باید بر روی گزینة

نسبت به فراخوانی نوع خط مورد نظر )خط چین، خط نقطه و ... 
مطابق شکل( اقدام کرد و سپس آن را برای الیه انتخاب نمود. در 
Continuous را که به معنای خط  این صورت، تنها گزینة  غیر 

ممتد است، خواهیم دید. 
عالوه بر Layer Properties که تا اینجا بدان اشاره شد، می توان سایر 

ابزار های الیه را از طریق بخش Layers در Ribbon انتخاب نمود. 
به عنوان مثال دکمة Off  کمک می نماید تا با کلیک روی یک 
Turn All Layers On  شکل، الیة مربوط به آن خاموش گردد و 

 Isolate  .روشن شوند تمام الیه های خاموش،  باعث می شود 
باعث می گردد تمام الیه های موجود به غیر از الیة شکل و یا شکل هایی 
که انتخاب می شوند، فریز و یا قفل شوند و  Unisolate باعث 

برگردند.  قبل  حالت  به  شده  ایزوله  الیه های  آن   می شود 
Layer Walk باعث می شود تا فهرست تمام الیه ها نمایش داده شود و 

تنها الیه های انتخاب شده را، روشن نگه می دارد. )با نگه داشتن کلید Ctrl می توانید چند الیه را انتخاب نمایید.(

Line WeightLine TypeColorName

0.4 mmContinuous0Wall

0.09 mmContinuous1Finishing

0.1 mmContinuous1Door

0.1 mmContinuous2Window

0.09 mmACAD_ISO04W100151Axe

4ـ2ـ2ـ مقیاس خط )Ltscale(: بعد از نسبت یکی از انواع خط چین ها به یک خط و یا به یک الیه، 
می توانیم میزان بزرگی خطوط منقطع )خط چین( را با کمک این دستور افزایش و یا کاهش دهیم.

اجرای دستور: LTS  درج عدد مقیاس

آخرین فعالیت کتاب را براساس الیه بندی زیر، مجدداً ویرایش نمایید.فعالیت
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4ـ2ـ3ـ پاک سازی اطالعات اضافی )Purge(: در طول مدت کار با فایل های اتوکد، احتمال به وجود 
شامل  می تواند  اطالعات  این  دارد.  وجود  اضافه  اطالعات  آمدن 
اندازه گذاری،  سبک های  نوشتاری،  سبک های  الیه ها،  برخی 
نشده  استفاده  آنها  از  ولی  شده اند  که  ایجاد  باشد   ... و  بلوک ها 
است و یا موارد استفاده شدة آنها در حال حاضر پاک شده و دیگر 

وجود ندارد.
از آنجا که  این اطالعات، به خصوص در فایل های پیچیده، باعث 
آن  با  کار  بازدهي  نسبی  کاهش  و همچنین  فایل  افزایش حجم 
توسط  عمل  این  است.  بهتر  آنها  حذف  معموالً  مي شود،  فایل 

دستور purge  انجام می شود.
اجرای دستور: Purge All  PU و یا انتخاب گزینه های 

.Purge مورد نظر و زدن دکمة
حذف  اضافی  موارد  تمام  شود،  انتخاب   Purge All چنانچه 
خواهند شد و در غیر این صورت با انتخاب هر مورد و زدن دکمة 
Purge، می توان به صورت موضوعی، عمل پاک سازی را انجام داد.

4ـ2ـ4ـ یکسان سازی مشخصات شکل ها )Match Properties(: این دستور، ویژگی هایی از شکل 
انتخابی اول را به شکل های انتخابی مرحلة دوم انتقال می دهد. برخی از این ویژگی ها عبارت اند از الیه، رنگ، 

نوع خط، ضخامت خط، شفافیت، سبک نوشته، سبک  اندازه گذاری، نوع  هاشور و ... .
اجرای دستور: MA  انتخاب شکل 
مبدأ )شکل یا موضوعی که دارای مشخصات 
شکل  انتخاب  می باشد(   ما  نظر  مورد 
تمایل  که  موضوعاتی  یا  و  )شکل ها  مقصد 
مبدأ  شکل  مشابه  آنها  ویژگی های  داریم 

گردد(.
اجرا  را   Settings دستوری  گزینة  چنانچه 
نماییم، یک پنجرة محاوره ای باز خواهد شد 
که  نمود  مشخص  مي توان  آن  کمک  به  و 

دقیقاً چه ویژگی هایی باید منتقل شوند.

چنانچه خطوط منقطع به درستی نمایش داده نشوند، از این دستور استفاده می شود. توجه
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برای   :)Properties( شکل ها  ویژگی های  منوی  4ـ2ـ5ـ 
نمایش و ویرایش مشخصات و ویژگی های هر شکل، می توانیم با 
 Properties پنجرة Ctrl+1 انتخاب آن شکل و زدن کلید ترکیبی
پنجره می توانید  این  از طریق  مثال  به عنوان  نمود.  فراخوانی  را 
الیه، رنگ، متن یک نوشته و ... را مشاهده نموده و یا تغییر داد. 

توجه  می نمایید.  مشاهده  را  خط  یک  مشخصات  فوق  شکل  در 
داشته باشید که گزینه های طوسی رنگ، قابل ویرایش نیستند.

4ـ2ـ6ـ نمایش ضخامت خطوط در صفحة ترسیم: چنانچه 
یا  ترسیم  صفحة  در  را  خطوط  ضخامت  تا  باشیم  داشته  تمایل 

همان ViewPort مشاهده نماییم، می توان از نوار Statusbar، گزینة          را فعال نمود. هرچند این گزینه 
معموالً به علت ایجاد مزاحمت در نمایش موضوعات، غیر فعال نگه داشته می شود.

می توان  اتوکد  ترسیمات  در   :)Draw Order( ترسیم  موضوعات  نمایش  ترتیب  مدیریت  4ـ2ـ7ـ 
اولویت نمایش موضوعاتی را که بر روی هم منطبق شده اند، را مشخص نمود. به عنوان مثال اگر یک  هاشور 
از نوع Solid را روی قسمتی از نقشه که احتماالً شامل چند خط و متن می تواند باشد، ترسیم کرده باشیم؛ 
موضوعاتی که در زیر  هاشور قرار گرفته اند، دیده نخواهند شد و طبیعتاً چاپ نیز نخواهند شد. برای تعیین 

اولویت قرارگیری موضوعات منطبق بر هم، می توان به ترتیب زیر عمل نمود:
انتخاب موضوع  راست کلیک  Draw Order  انتخاب گزینة مناسب از موارد زیر:
  Bring to Front : باالترین اولویت نمایش )آوردن به رو، نسبت به تمام موضوعات(؛

  Send to Back : پایین ترین اولویت نمایش )بردن به پشت، نسبت به تمام موضوعات(؛
  Bring Above Objects : یک رتبه افزایش در اولویت نمایش در باال؛

  Send under Objects : یک رتبه کاهش در اولویت نمایش در باال.
استفاده از دو گزینة اول بسیار رایج می باشد. 

چه  شوند،  انتخاب  مختلف  نوع  چند  از  شکل  چند  چنانچه 
تغییری در نحوة نمایش ویژگی های آنها نسبت به انتخاب تکی 

وجود خواهد داشت؟

تحقیق کنید

مثال  عنوان  )به  انتخاب شود  نوع  یک  از  چنانچه چند شکل 
چند خط(، نحوة نمایش ویژگی های آنها چه تفاوتی با انتخاب 

تکی آنها خواهد داشت؟

تحقیق کنید

مانند آنچه که در توضیحات دستور آورده شده، یک  هاشور از نوع Solid و به رنگ شماره 8 را طوری فعالیت
رسم نمایید که چند شکل دیگر شامل خط، منحنی و نوشته در زیر آن قرار گرفته باشد. حال با کمک 

Send to Back آن را به زیر شکل ها منتقل کنید.
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ـ  8  ـ بلوک )Block(: یکی دیگر از روش های رایج در دسته بندی و مدیریت اطالعات در اتوکد استفاده  4ـ2
از بلوک می باشد. بلوک در واقع یک واحد از ترسیمات می باشد که به صورت یکپارچه در آمده و می توان از 
آن بار ها استفاده نمود. یکی از رایج ترین موارد استفاده از آن در مبلمان، در و پنجره، شکل گیاهان، انسان و... 
می باشد. چنانچه از یک بلوک چندین بار در یک فایل استفاده شود، برای ویرایش آنها، کافی است تنها یک 
مورد را ویرایش نموده تا تمام موارد به طور یکسان با آن اصالح شوند؛ بدین ترتیب سرعت ویرایش چندین 

برابر افزایش خواهد یافت. 
ساخت بلوک: برای ساخت بلوک از دستور Block Def inition استفاده می شود.

Block Def initionRibbonMenuخالصهدستور

Home

Block

Create

Draw

Block

Make

BlockB

پس از اجرا، پنجره زیر باز می شود و می توانیم از طریق آن تنظیمات الزم را انجام دهیم.
در قسمت Name، یک نام مناسب برای بلوک درج 
امکان  فایل،  هر  در  باشید که  داشته  توجه  می شود. 
وجود  مجزا  بلوک  دو  برای  یکسان  نام های  انتخاب 

ندارد.
 Base Point هر بلوک دارای یک نقطة مبنا به نام
می باشد که در هنگام ایجاد آن، نام گذاری می شود. 
همان نقطه در هنگام فراخوانی های بلوک نیز استفاده 
معموالً  می گیرد.  نام   Insertion Point و  می شود 
در  که  گیرد  صورت  طوری  باید  نقطه  این  انتخاب 

هنگام فراخوانی و یا انتخاب بلوک )با کمک گیرة شکل ها( بهترین حالت جانمایی، قابل انجام باشد. معموالً 
این نقطه از طریق کلیک ماوس انجام مي شود؛ هرچند امکان انتخاب آن در طریق ورود مختصات نیز وجود 

دارد.
انتخاب واحد ترسیمات در بلوک در بخش Block unit انجام می شود.

در قسمت Objects با انتخاب گزینة Select objects             ، اقدام به انتخاب شکل ها و موضوعاتی 
می شود که در واقع عناصر تشکیل دهندة بلوک خواهند بود. تمامی  انواع ترسیمات و شکل ها قابل انتخاب 
می باشند. همچنین یک و یا چند بالک می توانند خود عضوی از یک بالک دیگر باشند )بالک های تو در تو(.
گزینة  Objects قسمت  در  به اینکه  توجه  با  می شود.  ایجاد  بلوک   OK دکمة  زدن  با  نهایت   در 
screen ـ Convert to On انتخاب شده است، موارد انتخاب شده تبدیل به بلوک می شوند. یادآوری می شود 

که برای تبدیل یک بلوک به عناصر سازندة آن، از دستور Explode استفاده می شود. 
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فراخوانی بلوک: بلوک های ایجاد شده در یک فایل را مي توان در مواقع لزوم فراخوانی نمود. بدین منظور از 
دستور Insert استفاده مي شود.

InsertRibbonMenuخالصهدستور

Home

Block

Insert

Insert

BlockINSERTI

از آنجایی که بلوک به صورت یک موضوع یکپارچه در برنامة اتوکد در نظر گرفته می شود، با انتخاب هر 
قسمت از آن، می توان بلوک را انتخاب نمود.

نکته

با کمک اینترنت و هنرآموز خود در خصوص دستور »Write block« )با مخفف دستوری »W«( تحقیق 
کرده و آن را فراگیری نمایید.

تحقیق کنید

پس از اجرای دستور، پنجرة محاوره ای 
تنظیمات آن باز می شود.

پایین  به  رو  فلش  و   Name قسمت 
بلوک هایی  نام  انتخاب  برای  آن،  در 
می باشد.  شده اند،  ایجاد  قبل  از  که 
Insertion point چنانچه  در قسمت 

در قسمت Rotation می توان زاویة بلوک را هنگام فراخوانی تغییر داد.
گزینة Explode باعث می شود، پس از فراخوانی، خود به خود دستور Explode بر روِی بلوِک فراخوانی شده، 

اجرا شود )این دستور غیر از مواقع خاص، باید غیر فعال باشد(.
دستوراتی نظیر Copy, Move, Rotate, Scale و ... را مي توان در مورد بلوک ها نیز استفاده نمود.

ویرایش بلوک: بدین منظور از دستور Edit Block استفاده می شود. 

Edit BlockRibbonMenuخالصهدستور

Home

Block

 Block Editor

ـ
BEDITBE

پس از اجرا، پنجره ای باز می شود و با انتخاب نام بلوک مورد نظر و زدن دکمة OK وارد محیِط ویرایِش بلوک 
خواهیم شد.

روش دوم و رایج برای ورود به محیِط ویرایِش بلوک، دبل کلیک بر روی بلوک می باشد. همچنین می توان 
بلوک را انتخاب کرده، با راست کلیک گزینة Block Editor را اجرا نمود.

محل  باشد،  فعال   Specify On   ـ  screen گزینة 
قرارگیری بلوک توسط کلیک ماوس تعیین خواهد شد.

در قسمت Scale می توان تناسبات و  اندازه بلوک در 
راستای یک، دو و یا هر سه جهت محور های سیستم 
مختصات جاری را تغییر داد. عدد 1 بدان معناست 

که تناسبات اصلی حفظ خواهند شد.
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بلوک،  ویرایش  صفحة  به  ورود  از  پس 
پلِت ریبون، وارد بخِش تنظیماِت بلوک 
خواهد شد. همچنین به طور موقت، کلیة 
ترسیمات  تنها،  و  شده  محو  ترسیمات 
داده می شوند.  نمایش  بلوک  به  مربوط 
در این حالت می توان تغییرات ترسیمی و 
ویرایشی را در بلوک انجام داده و سپس 
 ،Close Block Editor از طریق گزینة

از محیط ویرایش بلوک خارج شد.

باید دقت داشت که پس از زدن این گزینه، پنجره ای باز می شود که در مورد ذخیرة تغییرات، از ما پرسش 
می شود. چنانچه مایل به ذخیرة تغییرات انجام شده باشیم، بر روی گزینة Save و در غیر این صورت بر روی 

گزینة Discard the changes کلیک می نماییم.

آسان  دسته بندی  و  مدیریت  روش های  از  یکی  گروه بندی،   :)Group( 4ـ2ـ9ـ گروه بندی موضوعات 
ترسیمات در اتوکد می باشد. با این روش می توان شکل ها و موضوعات مختلف را انتخاب نموده و آنها را با 
یکدیگر در یک گروه قرار داده و در عین حال به طور همزمان می توان در یک فایل، چندین گروه وجود داشته 
باشد. با انتخاب یک قسمت از گروه، تمام آن گروه انتخاب می شود و می توان دستوراتی مانند جابه جایی، کپی 

و َدَوران را بر روي آن اعمال نمود. 
.Group  Group  ساخت گروه: انتخاب شکل ها و موضوعات مورد نظر راست کلیک

.Ungroup  Group  خروج عناصر از گروه: انتخاب گروه  راست کلیک
می توان تمام گروه های موجود در یک فایل را به صورت موقت باز نمود، تغییرات مورد نظر را انجام داد و 
مجدداً آنها را بست. با باز کردن گروه ها، محتویات داخل هر گروه موقتاً به صورت مستقل نمایش داده مي شود 
و امکان انجام تغییرات در تک تک عناصر هر گروه مانند جابه جایی، َدَوران و ... به وجود خواهد آمد. بدین 
انجام این عمل، تمامی گروه ها بین  بار  با هر  منظور از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+A استفاده می شود. 
حالت باز و بسته تغییر وضعیت خواهند داد. همچنین می توان شکلی را به گروه اضافه و یا از آن خارج نمود.

تنظیمات پیشرفته ای در ساخت و ویرایش بلوک های هوشمند وجود دارند که خارج از موضوع درس 
می باشند. به عنوان مثال می توانید یک بلوک از یک درب را طوری ساخت که جهت بازشو، طول و میزان 

بازشو را تعریف کرده و پس از فراخوانی به سادگی بتوان آنها را انتخاب نمود. 

توجه
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اضافه کردن یک شکل به گروه : انتخاب گروه  راست کلیک  Add to Group  Group  انتخاب 
. شکل ها 

  Remove From Group   Group کلیک   راست  گروه  انتخاب  گروه:  از یک  حذف شکل 
انتخاب شکل ها.

اندازه گذاری نقشه ها
این  می شود.  تهیه   PDF یا  و  چاپی  آنها خروجی های  از  معموالً  مختلف،  مراحل  در  نقشه ها  تهیة  از  پس 
اینکه  ... دارد. بدیهی است علی رغم  خروجی ها، مخاطب هایي همچون کارفرما، دستگاه نظارت، پیمانکار و 
خروجی نقشه ها معموالً با مقیاس مناسب چاپ می شود، ولی امکان اندازه گیری دقیق تمام گزینه ها وجود 
نداشته باشد و عالوه بر این،  اندازه گیری تک تک اندازه های موجود در نقشه، کاری وقت گیر و تکراری خواهد 
بود؛ بنابراین وجود  اندازه گذاری های دقیق و کافی در نقشه ضروری خواهد بود. بدین منظور در ادامة این 

بخش با ابزار های نقشه کشی و کار با آنها آشنا خواهیم شد.
اندازة  نقشه،   اندازة  قبیل  از  ویژگی هایی  به  توجه  با  تا  است  الزم  ابتدا  با  اندازه گذاری،  کار  شروع  برای 
رفته  به کار  جزئیات  میزان  و  نقشه  مقیاس  همچنین  شد،  خواهد  چاپ  آن  در  نقشه  که  کاغذی  یا  شیت 
آنها  از  کدام  هر  تنظیم  از  پس  و  نموده  ایجاد  یا سبک هایی  و   )Style( برای  اندازه گذاری، سبک  آن،  در 
پنجرة مدیریت سبک  اندازه گذاری فراخوانی  به منظور  ایجاد یک سبک  اندازه گذاری،  برای  نمود.   استفاده 

)Dimention Style Manager( از دستور DDIM استفاده می شود. 

Dimention StyleRibbonMenuخالصهدستور

Home

Annotion

 Dimention
Style

Format

 Dimention
Style

DDIMD

می توان گروه های تو در تو ایجاد نمود. به این معنی که هر گروه می تواند به عنوان عضوي از گروه دیگر 
باشد.

نکته

کلیة ترسیماتی را که تاکنون انجام داده اید به صورت زیر ویرایش نمایید:فعالیت
1 ایجاد الیه های مناسب و الیه بندی ترسیمات به طوری که تمامی ترسیمات در الیه مخصوص به خود 

باشند )هر الیه دارای رنگ، نوع خط و ضخامت مناسب با ترسیمات آن الیه می باشد(. به عنوان مثال 
Wall, Furniture, Door, Win, Axe و غیره

گیاهان،  افراد،  هم اندازه،  پنجره های  هم اندازه،  در های  مانند  تکرار شونده  ترسیمات  از  بلوک  ایجاد   2

مبلمان و ... )برای هر مورد یک بلوک ساخته و بقیه موارد با آن بلوک جایگزین خواهند شد( 
3 کلیات ترسیمات را در شیت های A4 و یا A3 قرار داده و تمامی عناوین شیت و فضا را با دستورات 

نوشتة فارسی و انگلیسی مشخص کنید.
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پس از اجرای دستور این پنجره باز خواهد شد.
نام  انتخاب  برای   Style قسمت  پنجره،  این  در 
سبک ها به کار می رود. قسمت Preview نمایشی از 
 Set Current .سبک انتخاب شده را نشان می دهد
سبک انتخاب شده را به عنوان سبک جاری تعیین 
یک  ایجاد  برای   New آن،  بر  عالوه  می نماید. 
سبک جدید، Modify برای ویرایش سبک های از 
نمایش  و  ایجاد  برای   Override شده،  ایجاد  قبل 
ویرایش های ذخیره نشده از یک سبک )می توان آن 
را در صورت نیاز، از طریق راست کلیک و انتخاب 

گزینة Save to current style در سبک اصلی ذخیره نمود( و Compare نیز برای مقایسة تنظیمات دو 
سبک  اندازه گذاری و نمایش موارد اختالف بین آنها به کار می روند.

5ـ1ـ ایجاد سبک اندازه گذاری
برای درج صحیح و خوانای  اندازه گذاری ها در اتوکد، ابتدا الزم است تا با ایجاد سبک و نحوة تنظیم آن آشنا 
شویم. برای ایجاد یک سبک  اندازه گذاری، دکمة New در پنجره Dimention Style Manager را می زنیم 

تا پنجرة زیر باز شود.
در قسمت New Style Name نام مناسبی برای 
قسمت  در  می شود.  انتخاب  سبک  اندازه گذاری 
جدید  سبک  که  می نماییم  تعیین   Start With
قبلی  سبک های  از  کدام یک  الگوی  بر اساس  را 
تغییر  به  تنها  کار  این  با  کنیم.  ایجاد  می خواهیم 
گزینه  پرداخت.  خواهیم  غیر مشابه  گزینه های 
Use for این امکان را ایجاد می نماید که بتوانیم 
سبک  اندازه گذاری را به تمام حاالت )پیش فرض( 

انجام تنظیمات، دکمة  از  ... اختصاص دهیم. پس  یا تنها یکی از حالت های خطی، مورب، شعاع، قطر و  و 
Continue را می زنیم. در نتیجه سبک مورد نظر ایجاد شده و برنامه بالفاصله وارد پنجرة تنظیمات مربوط 

به سبک  اندازه گذاری جدید خواهد شد.
5  ـ2ـ تنظیم سبک  اندازه گذاری

همان طور که ذکر شد، پس از ایجاد یک سبک جدید، وارد بخش تنظیمات می شویم. همچنین می توان از 
طریق انتخاب نام سبک  اندازه گذاری و زدن دکمة Modify وارد بخش ویرایش شد. در اینجا، بخش هایی 
هستند که هر کدام برای تنظیم بخش مشخصی از  اندازه گذاری به کار می روند که در ادامه با آنها آشنا شده و 

به یادگیری موارد مهم آنها خواهیم پرداخت.
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برای  بخش  این   :)Lines( خطوط  5  ـ2ـ1ـ 
و خود،  می باشد  تنظیمات خطوط  اندازه گذاری 

دارای دو زیر مجموعه می باشد که عبارت اند از:
خط های   :)Dimention Lines( خط اندازه
که  اندازه )Text( در میان و یا در روی آن )بسته 

به تنظیمات( قرار می گیرد. 
رنگ،  مانند  تنظیماتی  دارای  خطوط  این 
همچنین می باشند.  خط  ضخامت  و   نوع 

فاصلة  تعیین  برای   Baseline Spacing
 Baseline روش  با  که  خطوط  اندازه ای  بین 
بخش  گزینه های  می رود.  به کار  شده اند،  ایجاد 
Suppress نیز برای حذف خط  اندازه و فلش، در 

یک و یا دو طرف عدد  اندازه استفاده می شوند.
 خط های اتصال )Extension Lines(: خطوطی که از دو انتهای خط  اندازه به سمت نقطه های مورد 

نظر در  اندازه گذاری ترسیم می شوند تا مکان دقیق آن نقاط را قابل تشخیص نمایند. 
این خطوط نیز دارای تنظیمات رنگ، نوع )برای هر دو طرف خط  اندازه و با عنوان Linetype ext line( و 
ضخامت خط می باشند. همچنین گزینه هاي بخش Suppress برای حذف یک و یا هر دو خط اتصال به کار 

می روند )مطابق شکل(. 

فاصلة  تعیین  برای   :Extend beyond dim line
بیرون زدگی از خط  اندازه؛ 

Offset from origin: برای تعیین فاصله از نقطه یا 
نقاط مبدأ )جایی که کلیک کرده ایم(؛ 

Fixed length extention line : با فعال کردن این 
گزینه می توان در بخش Length  اندازة ثابتی را برای 
خطوط اتصال تعیین نمود. این کار باعث افزایش نظم 

در ظاهر  اندازه گذاری می شود.
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5  ـ2ـ2ـ نشانه و یا فلش  اندازه گذاری )Symbols & Arrows(: این بخش، تنظیمات مربوط به نوع 
و  اندازة فلش ها و عالئم موجود در دو سر خط  اندازه 
را در خود جای داده است. عالئمی  مانند فلش، نقطة 
توخالی و نقطة توپر، خط موّرب، خط معماری و غیره.
 )Arrowhead( اندازه  خط  عالئم  نوع  تعیین   
گزینه های First و Second برای تعیین نوع عالمت 
در ابتدا و انتهای خط  اندازه استفاده می شوند. همچنین 
گزینة Leader نیز برای تعیین نوع عالمت در دستور 
Arrow Size عدد  می شود.  استفاده   Leader 

نیز میزان بزرگی عالمت را مشخص می نماید. 
  Center mark: تعیین عالمتی که مرکز دایره را 
نشان می دهد، بر عهده دارد. گزینه None یعنی مرکز 
دایره بدون عالمت باشد. Mark مرکز دایره را با یک 

مربع کوچک و Line نیز مرکز دایره را با عالمت به عالوه در مرکز آن نمایش 
می دهند و میزان بزرگی هر یک از این عالمت ها توسط عدد موجود مشخص 

می شود.
یا  و  اندازه  عدد  تنظیمات  برای   :)Text( اندازه  عدد  یا  نوشته  5  ـ2ـ3ـ 

نوشته به کار می رود و دارای سه بخش است:
  Text Apearence : تنظیمات ظاهری نوشته یا عدد  اندازه گذاری را انجام 

می دهد. 
در این قسمت، برای نوشته، یک سبک نوشتاری انتخاب و یا ایجاد می شود؛ 
Text Color رنگ نوشته را تعیین می کند،Fill color رنگ پس زمینة نوشته 
را تغییر می دهد، Text Height جهت تعیین  اندازة نوشته استفاده می شود و 

گزینة Draw Frame around text دور نوشته یک 
مستطیل ترسیم می نماید.

نامش  از  که  همان طور   :Text Placement  
نوشته  قرارگیری  موقعیت  تنظیم  برای  پیداست، 

استفاده می شود. 
و  عمودی  تنظیم  اندازه های  برای   Vertical گزینة 
گزینةHorizontal برای تنظیم  اندازه های افقی به کار 

می روند. 
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گزینه های قابل انتخاب در بخش Vertical عبارت اند از: 
Centered : درج  اندازه در مرکز خط  اندازه و در وسط؛

Above : درج  اندازه در باالی خط  اندازه؛
Outside : درج تمام  اندازه ها در بیرون خط  اندازه؛
JIS : تعیین موقعیت براساس استاندارد صنایع ژاپن؛

Below : درج  اندازه در پایین خط  اندازه. 
 Horizontal بخش  در  انتخاب  قابل  گزینه هاي 

عبارت اند از:
Centered : درج  اندازه در مرکز خط  اندازه؛

At Ext Line 1 : نزدیکی اولین خط اتصال )فاصله 
از خط اتصال به اندازة دو برابر  اندازه فلش به عالوة 

فاصلة  اندازه تا خط می باشد(؛
اتصال؛  خط  دومین  نزدیکی   :At Ext Line 2

Over Ext
 Over در باال و همراستای خط اتصال اول؛ :Line 1

Ext
Line 2: در باال و همراستای خط اتصال دوم.

نوشته  جهت  تعیین  براي   :  Text Alignment  
در  را  تمامی  اندازه ها   Horizontal می رود.  به کار 
 Align with گزینة  می دهد،  قرار  افقی  راستای 
راستای  در  را  تمامی  اندازه ها   dimention line
خط  اندازه قرار می دهد و گزینة ISO standard نیز 
براساس استاندارد ایزو، راستای  اندازه گذاری را تعیین 
اندازة مورد نظر در بین  اگر   این روش  می نماید. در 
خطوط  اندازه قرارگیرد، همراستا با خط  اندازه خواهد 

15

Centered First extension line  second extension
line

15

1 2 1 2

15

15

text over �rst
extension line

text over second
extension line

1 2 1 2

15

بود و در غیر این صورت بیرون از خطوط  اندازه و به 
صورت افقی درج خواهد شد.

فلش  و  قرارگیری  اندازه  موقعیت  5ـ2ـ4ـ 
)Fit(: در صورتی که برای اندازه و یا فلش، به  اندازة 
کافی فضا )برای قرار گرفتن در مکان اصلی خود در 
خط  اندازه( وجود نداشته باشد، در این قسمت تعیین 

می نماییم که نحوة نمایش آن چگونه باید باشد. انواع حالت های ممکن در شکل نمایش داده شده اند.

 Fit Options : در مواقعی که فلش و  اندازه، به علت فضای محدود، نمی توانند در بین خط اتصال قرار 
گیرند، گزینه های این قسمت تعیین می نمایند که موقعیت آنها نسبت به خط اتصال چگونه باید باشد.

با انتخاب گزینة Either text or arrows به برنامه اختیار می دهیم که انتخاب نماید هر یک از فلش و یا  

Centered above outside JIS below

.3
8

.3
8

.38

.38

060

060

060 060

030

030

030
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اندازه در بیرون از خط اتصال قرار گیرد. گزینة Arrows باعث می شود فلش ها و یا عالئم در بیرون خط اتصال 
 Both text and arrows .نیز باعث خواهد شد تا  اندازه در بیرون قرار گیرد Text قرار گیرند. به همین ترتیب

نیز باعث خواهد شد تا هر دو مورد در بیرون قرار بگیرند.

گزینة Always keep text between ext lines برنامه را مجبور می نماید تا هر دوی  اندازه و فلش ها را 
در بین خطوط اتصال قرار دهد.

Suppress arrows if they don’t fit inside extension lines همچنین چنانچه آخرین گزینة این بخش یعنی 
فعال باشد، باعث خواهد شد تا در هر یک از موارد فوق، چنانچه فلش ها و یا عالئم، فضای کافی برای قرارگیری 

در بین خطوط اتصال را نداشته باشند، حذف شوند.
  Text Placement : در این بخش تعیین می کنیم که اگر فضای کافی برای قرارگیری  اندازه وجود نداشته 

باشد،  اندازه در چه موقعیتی قرار بگیرد.
گزینة Beside the dimention line باعث می شود خطوط  اندازه با  اندازه جابه جا شوند.

کنیم،  جابه جا  را  که  اندازه  صورتی  در  تا  می شود  باعث   Over dimention line, with leader گزینة 
اندازه کشیده  خطوط  اندازه تغییر نکنند، ولی در عوض یک خط راهنما )leader( بین خط  اندازه و عدد  

خواهد شد.

گزینة Over dimention line, without leader در صورت انتخاب باعث می شود در صورت جابه جایی  اندازه، 
نه خط  اندازه جابه جا شود و نه خط کمکی ترسیم گردد.

  Fine tunning : برای تنظیمات تکمیلی استفاده می شود. 
موقعیت  هنگام  اندازه گذاری،  در  تا  شد  خواهد  باعث   Place text manually گزینة  بخش،  این  در 
 Draw dim line between extension line قرارگیری  اندازه توسط کاربر تعیین گردد. همچنین گزینة

باعث خواهد شد که در تمامی حاالت، خط  اندازه ترسیم شود.

0.38

0.75

0.38

0.125

0.123
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ـ  5  ـ واحد اصلی )Primary Units(: برای انجام تنظیمات واحد  اندازه گذاری، مقیاس  اندازه گذاری  5  ـ2
و دقت نمایش در  اندازه گذاری به کار می رود.

موارد پر کاربرد این بخش عبارت اند از:
Unit format : برای انتخاب واحد سیستم  اندازه گیری 
گزینة  برروی  ده دهی،  سیستم  برای  و  می باشد 

Decimal گذاشته می شود.
اعشار،  رقم  تعداد  انتخاب  برای   :  Precision

در  اندازه گذاری. 
در   اعداد  گرد شدن  میزان  تنظیم   :  Roud off
این  که  است  طبیعی  دارد.  بر عهده  را  اندازه گذاری 
این  داشت.  خواهد  بستگی  نیز   Presicion به  میزان 

گزینه بر زوایا تأثیری نخواهد داشت.
Scale Factor: ضریب بزرگ نمایی می باشد. بنابراین 
اعدادی که در  اندازه گذاری نمایش داده خواهند شد، 

با حاصل ضرب این عدد در  اندازة واقعی تعیین می شوند. این گزینه می تواند در مواردی که قسمتی از نقشه 
Scale شده است ولی باید  اندازه های اصلی نمایش داده شوند، استفاده گردد. به عنوان مثال می توان برای 
نقشه های بزرگ نمایی و یا سایت پالن ها که با دستور Scale تغییر  اندازه داده می شوند، یک سبک مجزا ایجاد 

کرده و تنظیمات این بخش را طوری انجام دهیم که  اندازه های اصلی درج شوند.
5  ـ3ـ روش های  اندازه گذاری

با توجه به ویژگی های فایل اتوکد مانند واحد  اندازه گیری )متر، سانتی متر، میلی متر و ...(، بزرگی پروژه و پیچیدگی 
 فایل و از سوی دیگر  اندازة صفحه ای که قرار است خروجی نهایی در آن چاپ شود )A0, A1, A2, A3, A4 و...(

و مقیاس چاپ، باید به تنظیمات صحیح سبک  اندازه گذاری بپردازیم. تسلط به انجام صحیح این تنظیمات نیاز به 
دقت نظر و مقداری سعی و خطا خواهد داشت. پس از آن با کمک روش های  اندازه گذاری به  اندازه گذاری پروژه 

می پردازیم. در این بخش با مهم ترین و پرکاربردترین روش های درج  اندازه گذاری آشنا خواهیم شد.
5  ـ3ـ1ـ اندازه گذاری افقی یا عمودی )DIMLinear(: با بهره گیری از این دستور، میزان فاصلة افقی 

و یا عمودی بین دو نقطه را  اندازه گذاری می نماییم. 

Dimention LinearRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimentions

Linear

 Dimention

Linear
dimlinearDLI

اجرای دستور    : انتخاب نقطة اول  انتخاب نقطة دوم انتخاب راستا )افقی یا عمودی( + انتخاب 
محل درج خط  اندازه. 
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در  و  گیرید  فرا  تجربه  با  را  این دستور  گزینه های 
صورت نیاز از هنرآموز خود کمک بگیرید.

تجربه کنید

نقطه  دو  بین  فاصلة  می توان  دستور  این  به وسیلة   :)DIMAligned( اندازه گذاری همراستا  5  ـ3ـ2ـ 
را  اندازه گذاری نمود. گزینه های دستوری در این مورد، مشابه دستور DIMLinear می باشد.

Dimention AlignedRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimentions

Aligned

 Dimention

Aligned
dimalignedDAL

اجرای دستور          : انتخاب نقطة اول  انتخاب نقطة دوم  انتخاب محل درج خط  اندازه. 

5  ـ3ـ3ـ اندازه گذاری زاویه )DIMAngular(: این دستور زاویة بین دو خط را  اندازه گذاری می نماید. 

Dimention AngularRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimen-
tions

Angular

 Dimention

Angular
dimangularDAN

اجرای دستور              : انتخاب خط اول  انتخاب خط دوم  انتخاب محل درج  اندازه. 

در شکل فوق، علت اختالف در نمایش و محل قرارگیری خطوط  اندازه، عدد  اندازه و خط اتصال چیست؟ 
این  اندازه گذاری بر اساس کدام تنظیمات انجام شده است؟

همچنین به کمک این دستور می توان زاویة مرکزی کمان و نیز زاویة قسمتی از یک دایره را مشخص نمود.

فکر کنید
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اجرای دستور              : انتخاب کمان  انتخاب محل درج اندازه. 

اجرای دستور           : انتخاب نقطة اول در روی دایره  انتخاب نقطة دوم در روی دایره  انتخاب محل 
درج  اندازه. 

5  ـ3ـ4ـ اندازه گذاری طول کمان )DIMArc(: این دستور برای  اندازه گذاری طول کمان به کار می رود.

Dimention Arc LengthRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimen-
tions

Arc Length

 Dimention

Arc Length
DIMARCDAR

اجرای دستور           : انتخاب کمان  انتخاب محل درج  اندازه. 
ـ   5  ـ اندازه گذاری شعاع )DIMRadius(: با کمک این دستور،  اندازه گذاری شعاع دایره و یا کمان  5  ـ3

انجام می شود.

Dimention RadiusRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimen-
tions

Radius

 Dimention

Radius
dimradiusDRA

اجرای دستور            : انتخاب دایره یا کمان  انتخاب محل درج  اندازه. 

تحقیق کنید در این دستور، از چه گزینه هاي دستوري استفاده می شود و هر کدام چه عملی انجام می دهند؟
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)DIMOrdinate( 5  ـ3ـ6ـ اندازه گذاری مختصات نقطه
 

Dimention OrdinateRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimen-
tions

Ordinate

 Dimention

Ordinate

dimordi-
nate

DOR

با کمک این دستور مختصات X و Y یک نقطه را مشخص می نماییم. در این دستور چنانچه پس از انتخاب 
نقطه، مکان نما را به چپ یا راست حرکت دهیم، مختصات Y و چنانچه مکان نما را به سمت باال و یا پایین 

حرکت دهیم، مختصات X در نظر گرفته خواهد شد. 
اجرای دستور                : انتخاب نقطه  انتخاب مختصات X و 

یا Y با کمک ماوس.
دستور  این  کمک  با   :)QDim( سریع  اندازه گذاری  5  ـ3ـ7ـ 
این  سرعت  دهید.  انجام  سرعت  با  را  انواع  اندازه گذاری  می توانید 
را  زیادی  شکل های  که  شد  خواهد  مشخص  هنگامی  در  دستور 
انتخاب کنید )با کمک پنجرة انتخاب و یا انتخاب تکی و یا ترکیبی(.

 Quick DimentionRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimen-
tions

Quick

 Dimention

Quick Dimention
QDIMQD

اجرای دستور             : انتخاب شکل ها با پنجره انتخاب  انتخاب گزینة دستوری  انتخاب محل 
درج  اندازه گذاری ها. 

 Continuous:  اندازه گذاری ادامه دار؛                  Staggered:  اندازه گذاری نامتعادل؛

 Ordinate :  اندازه گذاری مختصات نقاط                          Baseline : اندازه گذاری بر مبنای یک نقطه؛    
در سیستم مختصات جاری، نسبت به نقطة )0,0(.
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 Radius:  اندازه گذاری شعاع دایره یا کمان؛

 Settings: تعیین اینکه از موارد انتخاب شده، آیا Endpoint آنها انتخاب شود و یا Intersection؟
ـ   8  ـ اندازه گذاری ادامه دار )DIMCountinue(: با بهره گیری از این دستور می توان در راستای  5  ـ3
در  که  باشید  داشته  توجه  نمود.  ایجاد  را  جدیدی  سرعت  اندازه های  به  قبل،  از  موجود  یک  اندازه گذاری 
انتخاب  اندازه گذاری موجود، انتخاب سمت اول و یا دوم  اندازه گذاری تفاوت ایجاد می نماید. همچنین این 

دستور از سبک  اندازه گذاری اولیه تبعیت می کند.

Dimention CountinueRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimen-
tions

Countinue

 Dimention

Countinue

DIM-
Countin-

ue
DCO

اجرای دستور   : انتخاب  اندازه گذاری )موجود(  انتخاب نقاط بعدی )جهت درج  اندازه گذاری های 
جدید(.

 Diameter:  اندازه گذاری قطر دایره یا کمان؛

به  نقطة مشخص  تعیین یک   :  Datum Point  
Baseline و  برای گزینه های دستوری  عنوان مبنا، 

Ordinate؛

از  پس  اضافه(  و  )حذف  نقاط  ویرایش   :Edit   
انتخاب. با کلیک بر روی نقاط، عمل حذف و با گزینه 

Add عمل اضافه کردن نقاط صورت می گیرد.
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5  ـ3ـ9ـ اندازه گذاری مبنایی )DIMBaseline(: با کمک این دستور با مبنا قرار دادن یک  اندازه گذاری 
)از نوع Angular ،Linear و Ordinate(، می توان  اندازه های جدیدی را که یک نقطه مبنای مشترک دارند 

به سرعت ایجاد نمود. 

Dimention BaselineRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimen-
tions

Baseline

 Dimention

Baseline
DIM-

BaselineDBA

اجرای دستور               : درج نقاط جدید  اندازه گذاری.

بین  یکسان  فاصلة  تنظیم  برای  دستور  این   :)DIMSpace( اندازه گذاری  بین  فواصل  ـ 3ـ10ـ    5
خطوط  اندازه در  اندازه گذاری های انجام شده با دستور های Linear و Angular استفاده می شود. 

Dimention SpaceRibbonMenuخالصهدستور

Annotion

Dimen-
tions

 Adjust
Space

 Dimention

 Dimention
Space

DIM-
Spaceـ

اجرای دستور               : انتخاب اولین  اندازه )که ثابت نگه داشته خواهد شد(  انتخاب سایر  اندازه گذاری ها

. تعیین فاصله  

این دستور به صورت خودکار از آخرین اندازه گذاری شروع به کار می نماید، چنانچه بخواهیم اندازه گذاری 
مبنا را به صورت دستی انتخاب نماییم از چه روشی استفاده می کنیم؟

تحقیق کنید
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دستوری  گزینة  از  دستور  این  در  بخواهیم  چنانچه 
Auto استفاده کنیم، می توانیم قباًل میزان فاصله را 

با کمک متغیر سیستمی DIMDLI تعیین نماییم.
. اجرای دستور: DIMDLI   تعیین فاصله

دایره  مرکز  کردن  مشخص  ـ 3ـ11ـ   5
این  از  دایره  مرکز  نمایش  )DIMCenter(: جهت 

دستور استفاده می شود.
اجرای دستور: DCE  انتخاب دایره یا کمان.

 :)DIMEdit( ویرایش  اندازه گذاری  5  ـ3ـ12ـ 
مختلف  حالت های  در  اندازه گذاری  ویرایش   جهت 

به کار می رود.
گزینه های  انتخاب    DED دستور:  اجرای 

دستوری  انتخاب  اندازه گذاری.
گزینه های دستوری عبارت اند از:

 Home : بازگرداندن زاویة متن  اندازه گذاری به حالت مشخص شده در سبک  اندازه گذاری مربوطه؛
 New : جهت وارد کردن عدد  اندازه گذاری به مقدار دلخواه؛

 Rotate : جهت ایجاد َدَوران به میزان دلخواه در متن  اندازه گذاری؛
گزینه  این  از  درآورد.  مایل  صورت  به  را  خطوط  اندازه  می توانیم  گزینه  این  کمک  با   :Oblique  

برای  اندازه گذاری های شکل هایی مانند تصاویر ایزومتریک و یا تصاویر مجسم استفاده می شود.
5  ـ3ـ13ـ تغییر سبک  اندازه گذاری: جهت تغییر سبک  اندازه گذاری، روش هایی وجود دارد که در زیر 

به برخی از آنها اشاره می شود.
سبک   انتخاب    Annotion   Ribbon پلت  نظر  مورد  انتخاب  اندازه گذاری های   : اول  روش   

اندازه گذاری از طریق بخش Dimention Style مطابق با شکل.
از طریق  این امکان  نیز  چنانچه Dynamic input فعال باشد، 

پنجرة باز شده نیز وجود خواهد داشت.
.Matchprop روش دوم: از طریق دستور 

و  نموده  ایجاد   Dim نام  به  الیه  یک  حداقل 
تمامی  اندازه گذاری ها را در آن انجام دهید.

نکته

 بین  اندازه، فلش، بیرون زدگی و تو رفتگی خطوط  اندازه، 
تناسب وجود داشته باشد.

نکته
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نکته خطوط  اندازه تا حد امکان در یک راستا و منظم باشند.

خطوط اتصال تا حد امکان یک  اندازه باشند، مگر مواقعی که نیاز است تا راستای خطوط اتصال بیشتر 
معلوم باشند.

نکته

در فایل های ترسیمی پروژة درسی، سبک های  اندازه گذاری مناسب را ایجاد نموده و کلیة پالن ها، نماها فعالیت
و مقاطع را به طور کامل  اندازه گذاری نمایید. در  اندازه گذاری ها باید نکات فوق را رعایت نمایید.

ورود فایل به اتوکد و تهیة خروجی از اتوکد
در این بخش با روش های انتقال اطالعات بین فایل های مختلف اتوکد آشنا خواهیم شد. همچنین به یادگیری 

روش های تهیة خروجی های مختلف در برنامة اتوکد می پردازیم.
در این قسمت دو روش انتقال اطالعات بین فایل های اتوکد را فرا خواهیم گرفت.

6  ـ1ـ وارد کردن اطالعات به فایل
در این قسمت با برخي از روش های انتقال اطالعات بین فایل های اتوکد آشنا می شویم.

6  ـ1ـ1ـ وارد کردن یک فایل اتوکد به فایل دیگر: در اتوکد این امکان وجود دارد که یک یا چند فایل 
dwg. را به فایل dwg. دیگری وارد نماییم. بدین منظور از دستور Insert استفاده می کنیم. قباًل با این دستور 

جهت وارد کردن بلوک به فایل، آشنا شده بودیم.

InsertRibbonMenuخالصهدستور

Insert

Insert

Insert

Block
InsertI

Browse  انتخاب فایل مورد نظر از مسیر  OK  Open  انتخاب    I : اجرای دستور
.)Insertion point( نقطة ورود
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6  ـ1ـ2ـ وارد کردن یک جزء از یک فایل به فایل دیگر: گاهی پیش می آید که می خواهیم تنها قسمتی 
Insert استفاده  از روش  اگر  نماییم. بدین منظور  فایل دیگری نموده و استفاده  را وارد   .dwg فایل  از یک 
نماییم، هر چند این روش قابل اجرا می باشد، ولی باعث ایجاد حجم اضافه در فایل مقصد و افزایش پیچیدگی 
 Insert کار خواهد شد. بنابراین بهتر است از روش زیر استفاده نماییم. توجه داشته باشید نکاتی که در دستور

بیان شد، در این دستور نیز صادق می باشند.
روش اجرا : باز کردن فایل مبدأ  انتخاب ترسیمات و شکل ها در فایل مبدأ  Ctrl+Shift+C  انتخاب 

نقطة مبدأ  باز کردن فایل مقصد  Ctrl+Shift+V  انتخاب نقطة مبدأ.
توجه  می شود.  وارد  مقصد  فایل  در  بلوک  یک  صورت  به  مبدأ،  فایل  در  شده  انتخاب  قسمت  بدین ترتیب 
از  استفاده  جای  به  می توان  نباشد،  بلوک  صورت  به  جدید  اطالعات  ورود  بخواهیم  چنانچه  باشید  داشته 

Ctrl+Shift+V از Ctrl+V استفاده نمود.

PDF 6  ـ2ـ تهیة چاپ و ایجاد خروجی
در بسیاری مواقع پیش می آید که می خواهیم نقشه های ترسیم شد را به شخص دیگری مانند کارفرما، محل 
چاپ نقشه، کارگاه و ... ارسال کنیم؛ بدین منظور می توان از نقشه ها چاپ گرفته و یا آنها را به صورت فایل 

PDF ارسال نمود.
استفاده   )Print(  PLOT یا  چاپ  دستور  از   )Model( مدل  صفحة  اطالعاِت  چاِپ  جهِت  منظور،  بدین 

می نماییم. بحث چاپ فضای کاغذ )Layout(، خارج از محدودة تعریف شده در مباحث این درس می باشد.
6  ـ2ـ1ـ چاپ نقشه ها در اتوکد: جهت تهیة چاپ از نقشه های ترسیم شده در اتوکد، می توان از دستگاه های 
چاپگر )پرینتر( که معموالً برای ابعاد A4 و A3 استفاده می شوند و برای چاپ در کاغذ های قطع بزرگ تر 

مانند A0 ،A1 ،A2 و... از دستگاه های پالتر استفاده نمود. 

فایل وارد شده در این دستور، بر اساس تنظیمات پیش فرض، به صورت یک بلوک خواهد بود. به نظر شما 
برای خارج کردن آن از حالت بلوک از چه دستوری استفاده می شود؟ همچنین، یک روش مطرح کنید 

که فایل، بالفاصله پس از ورود، در حالت بلوک نباشد. 

فکر کنید

که  فایل هایی  بین  در  همنام  الیه های  و  بلوک ها  نوشتاری،  سبک های  سبک های  اندازه گذاری،  کلیة 
بدین ترتیب رد و بدل می شوند، تنظیمات و ویژگی های فایل مقصد را استفاده خواهند نمود. همچنین 
از انجام این  از این دست، که نا همنام باشند و در فایل مقصد وجود نداشته باشند، پس  کلیة مواردی 

دستور، به فایل مقصد اضافه خواهند شد.

نکته

همواره در اجرای دستورات فوق، مناسب ترین نقاِط مبدأ و مقصد را انتخاب نمایید. توجه
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برای انتخاب کادر مناسب باید بین مقیاِس چاپ،  اندازة نقشه و  اندازة کاغذ چاپی، تناسبی وجود داشته 
باشد.

نکته

PlotRibbonMenuکلید دستور
ترکیبی

Output

Plot

File

Plot
PlotCtrl+P

پس از اجرای دستور، پنجرة تنظیمات آن باز خواهد شد.

  Page setup شامل موارد زیر است:
Name : برای فراخوانی مجدد تنظیمات انجام شده در نقشة قبلی و یا تنظیماتی که خودمان ایجاد کرده ایم. 

Add : برای ذخیرة تنظیمات انجام شده با نام جدید.
  Printer /plotter شامل موارد زیر است:

Name : انتخاب نام چاپگر یا پالتر )یا گزینه های پیش فرض برنامة اتوکد(.
Properties : انجام تنظیمات احتمالی بر روی موردی که نام آن را انتخاب کرده ایم.

تمامی کادر هایی را که تاکنون ترسیم نموده اید، به  اندازة یکی از کاغذ های استاندارد درآورید.فعالیت
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Plotter: نمایش نام کامل مورد انتخاب شده.
Where: نمایش محل خروجی فایل.

Description: توضیح در مورد پالت انتخابی.
Plot to file: چنانچه در زمان اجرای دستور، پالتر 
در محل نباشد، با فعال کردن این گزینه می توان یک 
با  سپس  و  نمود  تهیه   .Plt پسوند  با  خروجی  فایل 

کمک این فایل عمل چاپ انجام گیرد. 
  Paper Size  شامل موارد زیر است:

انتخاب ابعاد و اندازة کاغذ )با توجه به نوع پرینتر یا 
پالتر انتخاب شده(، مثاًل A3 ،A4 و ... .

: Number of copies  
 تعیین تعداد چاپ از روی نقشه.

  Plot Area موارد زیر را شامل می شود:
انتخاب محدودة چاپ با گزینه های زیر:

اکنون در صفحة ترسیم  آنچه که  : چاپ   Display
قابل مشاهده است.

Extends: چاپ تمام موارد ترسیم شده در فایل که 
اکنون الیه های آنها خاموش نمی باشد. 

Limits: چاپ تمام محدودة فضای مدل.
طریق  از  ترسیمات،  از  بخشی  چاپ   :Window
)پرکاربردترین  از یک کادر  نقطه  مشخص کردن دو 

روش(.
  Plot offset موارد زیر را شامل می شود:

با کمک گزینه های X و Y می توانیم آنچه را که در 
Plot area مشخص نموده ایم، را نسبت به محور های 
X و یا Y و یا هر دو، به سمت چپ و راست و یا باال 

و پایین جابه جا نماییم. 
 ،Center to Plot گزینة  نمودن  فعال  با  همچنین 
موارد انتخابي، براي چاپ )Plot area(،در مرکز کاغذ 

چاپ خواهند شد.
 Plot scale  

برای تعیین مقیاس چاپ نقشه به کار می رود و شامل 
موارد زیر است:

Fit to paper : بدون در نظر گرفتن مقیاس، موارد 

انتخابی را با بزرگ ترین  اندازة ممکن، در کاغذ انتخاب 
شده، چاپ می کند.

به  کنید  )رجوع  نقشه  چاپ  مقیاس  تعیین   :Scale
این  انتهای  در  چاپ  در  رایج  مقیاس های  جدول 

بخش( .
نقشه  می خواهیم  که  واحدی  تعیین   :  mm/inch

براساس آن چاپ انجام شود.
Previw: پیش نمایش چاپ.

تنظیمات  بیشتر  نمایش   :          More options
چاپ

تعریف   :Plot style table )pen assignment(
و  شکل ها  استاندارد  رنگ  براساس  چاپ  سبک های 

فراخوانی آنها.

گزینة  یا  )و  پایین  به  رو  فلش  روی  منظور  بدین 
None( کلیک کرده و acad.cbt را انتخاب کنید و 
پس از زدن Yes کلید         را بزنید تا پنجرة ویرایش 

باز شود. 
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در این صفحه می توانید هر کدام از 
رنگ های استاندارد اتوکد را انتخاب 
زبانة  تغییر،  برای  نمایید.  تنظیم  و 

Form view را انتخاب می کنیم.
قسمت  این  در   :Plot Styles   
رنگ  عدد   255 از  کدام  هر 
قابل  اتوکد،  برنامة  در  استاندارد 
یک  هر کدام  و  هستند  انتخاب 
در  که  می شوند  محسوب  سبک 
آن سبک  تنظیمات  پنجره،  همین 

)رنگ( تعریف می گردد.
تعریف  برای   :Properties  
هر  به  مربوط  سبک  ویژگی های 

رنگ شامل:
انتخاب رنگ چاپ شدنی   :Color
با رنگ  یا مغایر  و  )می تواند مشابه 

هر سبک باشد(.

ارزش گذاری ضخامت  با جدول  برای هر رنگ، مطابق  ضخامت رنگ چاپ شدنی )می توان   :Lineweight
خطوط، یک ضخامت برای چاپ تعریف نمود(.

از پنجره جاری، دکمه  برای ذخیره سازی و خروج  تمام سبک های الزم،  تغییرات الزم در  انجام  از  پس 
Save & Close را می زنیم.

 Plot options براي تنظیمات چاپ است و شامل موارد زیر است:
تنظیمات چاپ شامل:

Plot Object Lineweights: چاپ براساس تنظیم های ضخامت خطوط و رنگ در الیه.
باال غیرفعال در نظر  Plot with plot styles: اگر این گزینه فعال باشد )یعنی سبک های رنگی(، گزینة 

گرفته می شود. )اولویت با این گزینه خواهد بود(.

هرچند  می باشند،   )black( مشکی  رنگ  به  چاپ،  اصلی  معماری، خطوط  نقشه های  چاپ  در  معموالً 
می توان برای برخی موارد مانند عناصر تزئینی،  هاشورها، کادر و ... از خطوط رنگی در چاپ نیز بهره 

گرفت.

نکته

پرینتر ها و یا پالتر هایی که رنگی نیستند، خطوط رنگی را به طیف خاکستری معادل آن رنگ تبدیل کرده 
و رنِگ آن طیِف خاکستری را چاپ می نمایند.

نکته
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  Drawing ordinates برای تنظیِم جهِت کادِر چاپی، نسبت به جهِت کاغذ استفاده می شود و شامل 
موارد زیر می باشد:

Portrait: چاپ عمودی نقشه بر کاغذ.
Landscape: چاپ افقی نقشه بر کاغذ.

و همچنین  نام گذاری الیه ها  برای  پیشنهادی  زیر،  جدول  ارزش گذاری ضخامت خطوط در الیه ها:  جدول 
تعیین رنگ الیه، رنگ چاپ، ضخامت چاپ و نوع خط می باشد. می توان برای هر موضوع ترسیم، یک نام الیه 

متناسب داشته باشیم، مانند دیوار، پنجره، گیاهان و ... .

ضخامت 
چاپ

شماره 
اسم الیهرنگ الیهرنگ

CONTINUOUS0.111قرمز

CONTINUOUS0.222زرد

CONTINUOUS0.333سبز

CONTINUOUS0.444فیروزه ای

CONTINUOUS0.755سفید

CONTINUOUS0.666بنفش

CONTINUOUS0.577آبی

CONTINUOUS0.11قرمزDIM

CONTINUOUS0.11قرمزFURNITURE

CONTINUOUS0.11قرمزHATCH

HIDDEN0.22زردHIDDEN

CENTER0.11قرمزCENTER

جدول مقیاس های رایج و مورد استفاده در چاپ برای واحد متر:

نوع خط

1:10010010متر

1:20010020متر

Unitmmمقیاس نقشهواحد ترسیم

1:202002متر

1:251002.5متر

1:501005متر
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1:201020سانتی متر

1:251025سانتی متر

1:501050سانتی متر

1:10010100سانتی متر

1:20010200سانتی متر

و فعالیت  PDF به صورت  مناسب،  تنظیمات ضخامت  با  نموده اید،  ترسیم  تاکنون  که  نقشه هایی  کلیة  از   1

برای  اندازة صفحة A3، با مقیاس دقیق و استاندارد، خروجی تهیه کنید.
2 در صورت دسترسی به چاپگر، چند مورد از نقشه های خود را با ضخامت قلم مناسب و مقیاس مناسب 

چاپ نمایید.

در موارد فوق کادر نقشه های ترسیم شده، کاماًل کادر صفحه چاپ شده را دربرگرفته و ترسیمات نیز 
به طور کامل داخل کادر نقشه باشند.

توجه

 .jpg روش رایج جهت تهیة تصویر با کیفیت از ترسیمات انجام شده در اتوکد )به عنوان مثال با پسوند
و یا png.(، باز کردن فایل های تهیه شده به صورت pdf. از نقشه ها، در برنامة Photoshop و انتخاب 
dpi مناسب )بیشتر از 150( و سپس ذخیره آنها از طریق برنامة Photoshop به صورت تصویر می باشد.

نکته

Unitmmمقیاس نقشهواحد ترسیم
6  ـ2ـ2ـ تهیة خروجی PDF: تهیة 
خروجی PDF بنا بر دالیلی مانند عدم 
اتوکد،  برنامة  با  مقابل  طرف  آشنایی 
و  اطالعات  نمایش  صحت  از  اطمینان 
اطمینان از درستی ضخامت قلم ها در 
فایل  ارسال  به  تمایل  عدم  یا  و  چاپ 

اصلی اتوکد و ... به کار می رود.
گزینة  پالت،  دستور  در  منظور  بدین 
 DWG to مورد  روی  بر  را   Name

PDF.pc3 تنظیم می نماییم.
واحد  با  فایلی  براي  فوق  تنظیمات 
است.  شده  گرفته  نظر  در  سانتی متر 
 window براي تعیین محدودة چاپ از
 A4 استفاده شده و قطع کاغذ انتخابي
است.  شده  انجام  مقیاس 1:100  با  و 
در  خطوط  ضخامت  و  رنگ  تنظیم 

acad.cbt انجام می گیرد.

جدول مقیاس های رایج و مورد استفاده در چاپ برای واحد سانتی متر:
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 شایستگی تهیة نقشه های دوبعدی با رایانه

شاخص کار:  
کنترل دقیق نقشه ها، آماده سازی محیط نرم افزار و تنظیم پیش فرض ها، استفاده از دستورات ترسیمی و ویرایشی و سایر امکانات 

جانبی اتوکد در ترسیم، ذخیره سازی فایل و تهیة چاپ از نقشه ها

استاندارد عملکرد: نشریه 256 سازمان برنامه و بودجه، نقشه های فاز 1 و 2، استانداردهای برنامة اتوکد

شاخص :
 دروندادی: دقت در ترسیم، به کارگیری صحیح ابزارهای ترسیمی، ویرایشی و سایر امکانات در نرم افزار اتوکد

 فرایندی: کنترل نقشه ها، اجرای نرم افزار، انجام تنظیمات اولیه، ترسیم خطوط اصلی، انجام ویرایش های الزم، فراخوانی فایل های 
مبلمان، تخصیص بافت و رنگ، تکمیل نقشه ها، ذخیره سازی فایل و چاپ آنها

 محصول: ترسیم نقشه های دوبعدی یک ساختمان به مساحت تقریبی 200 مترمربع در یک طبقه شامل پالن مبلمان، پالن 
اندازه گذاری، نما، برش و سایت پالن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان : کارگاه کامپیوتر

زمان: 4 ساعت      
ابزار و تجهیزات: رایانه، نرم افزار اتوکد )نسخة 2017( ، میز رایانه، صندلی، چاپگر

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2به کارگیری ابزار ترسیمی1

2اجرای ویرایش اشکال و ترسیمات2

2استفاده از ابزارها و امکانات جانبی اتوکد3

2اندازه گذاری نقشه ها4

2دریافت خروجی نهایی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
فارسمحسن اسکندری10هرمزگانراحله عابدینی1

خراسان جنوبیحمیدرضا محمدی11قزوین سمانه سادات خضری2

مازندرانحسن حاجی زاده12لرستانمریم رضایی3

اردبیلامیر آبانگاه13آذربایجان شرقی نسرین شاهی4

آذربایجان غربي ناصر تقی نژاد14همدان مانیا مکاری5

خراسان شمالیتکتم مظفری15شهرستان های تهرانمحمد اسکندری6

گلستان مریم سعیدی16کرمان نسرین سادات گنجعلیخان نسب7

خراسان رضوی علیرضا جاللی17گیالن شروین خسروی8

کرمانشاهبیتا سوزنی9

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در 
اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتاب های 
درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در 
انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة راهبری 
این  ارج نهادن به تالش تمامی  بر عهده داشتند. ضمن  باهو نقش سازنده ای را  دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن 
همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای 

این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

کتاب معماری داخلی فضاهای مسکونی - کد 211604


	000-C211604
	001-065-C211604
	066-127-C211604
	128-196-C211604
	197-228-C211604
	229-312-C211604



