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فصل 1

آشنایی با رشته معماری داخلی

(تزیینات داخلی)

1

مقدمه

ما معموالً بيش از  %90از زندگي روزانه خود را در فضاهاي بسته به عبارتي در فضاهاي داخلي سپري
مي كنيم .همين امر لزوم توجه به عناصر اين فضا و تأثير آنها بر كارايي و احساسات ما را دو چندان مي كند.
حوزۀ حرفه ای معماري داخلي بسيار فراتر از انتخاب وسايل و كنار هم گذاشتن آنهاست .امروزه در مشاغل
مقررات ملي ساختمان،
اين بخش ،افراد همانند ساير متخصصين حوزه معماري و ساختمان بايد استاندارد ها و ّ
قوانين ايمني و سالمت را فرا گرفته و به د ّقت به كار بگيرند .لحاظ كردن تأسيسات الكتريكي ،و مكانيكي در
طراحي و اجرا و در نظر داشتن پايداري بنا از ضرورت هاي موفقيت در اين كار است.
کتاب دانش فنی پایه منبعی برای آشنایی با رشته معماری داخلی (تزیینات داخلی) است ،تا پاسخی به
سؤاالت ویژه هنرجویان باشد و هم نگرشي کلی از فرایند و مباحث مرتبط در رشته فراهم سازد .هدف کتاب
حاضر ،تهیه منبعي مفيد برای رشته معماري داخلی (تزیینات داخلی) است.
امید است کتاب حاضر بتواند با گسترش تخصصی این دانش و غنای علمي این حرفه ،راهگشای رشته معماری
داخلی (تزیینات داخلی) برای هنرجویان هنرستان باشد.

کلیات
ایجاد انگیزش در رشته
براي موفقيت در اين رشته الزم است با همكاران
و سفارش دهندگان ارتباط سازنده اي داشته باشيد
و براساس اصول اين رشته و متناسب با فرهنگ و
سليقه افراد فعاليت كرد .تبديل كردن يك فضاي
خالي داخلي به محيطي كارا ،زيبا و ايمن احساس
رضايت مندي و سودمندي را در طراحان و مجريان
آن فراهم مي كند .طراحان و مجريان اين حوزه از
طريق كارهاي آنها توسط افراد جامعه شناسايي
مي شوند و فرصت هاي زيادي از نظر كاري پيش
رويشان قرار مي گيرد .رشد تكنولوژي هاي اجرا و
ورود مصالح جديد با قابليت هاي فراوان باعث ارتقاي
كيفيت طراحي و اجرا در فضاهاي داخلي شده
است .به گفته بسياري از طراحان و مجريان يكي
از هيجان انگيز ترين احساسات افراد اين حرفه ديدن
نتايج نخستين كارهاي خود است.
افراد اين حوزه توانايي حل مشكالت و ارائه راه حل هاي
شکل ١
مناسبي را براي بخش هاي طراحي داخلي و اجرا دارند.
كار معمار داخلي تأثيري عميق و اساسي در روش زندگي كارفرما هاي خود يا به عبارتي استفاده كنندگان
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دارد .كمك كردن به افراد براي ايجاد فضايي مناسب براي فعاليت هايشان حس نزديكي به افراد جامعه با
فرهنگ ها و سليقه هاي مختلف را خواهد داشت .افرادي كه با آموزش وارد اين حوزه مي شوند شناخت كاملي
از مقررات ملي ساختمان ،قوانين برنامه ريزي ،مصالح و پوشش هاي ساختماني ،تكنيك هاي اجرا و هزينه ها
پيدا خواهند كرد .آگاهي از شيوه هاي رايج و شناخت نمونه هاي ارزشمند گذشته و الهام از طبيعت باعث
افزايش خالقيت در طراحي فضاهاي داخلي مي شود.
تحقیق و
ارائه

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

تاریخچه
در ايران معماري داخلي فضاها به صورت
يك پارچه با كل ساختار بنا در نظر
گرفته مي شد .كاشي كاري ،آينه كاري،
مقرنس،گچ بري ،كاربندي ،تزیینات سنگي،
گره چيني و ...مهم ترين تزییناتي هستند
كه در فضاهاي داخلي معماري گذشته ايران
به كار گرفته مي شد.
تزیینات در معماري گذشته از اهميت
ويژه اي برخوردار بودند كه در دوره هاي
مختلف و با توجه به تحوالت اجتماعي،
شکل 2ـ تصويري از حجاري
فرهنگي و اقتصادي خود را به صورت هاي
گوناگون و هماهنگ با بنا آشكار مي ساختند.
نكته قابل توجه در تزیینات معماري بناهاي ايران اين است كه تزیینات جزئي از بنا بوده و هيچ گاه به صورت
عنصري اضافي نبوده است و هم زمان با اجراي بنا ،تزیینات نيز اجرا مي شده است .اين همه توجه به آرايه و
تزیینات سبب ارتقاء كيفيت فضاهاي مورد استفاده بوده است.
در دورۀ هخامنشيان ،حجاري جزيي از تزیینات تحكيم كننده در فضاهاي داخلي بود ،حجاري ها با كمال دقت
و ظرافت انجام مي شد و كليه جزئيات بر روي سنگ حجاري شده است.
پيش از ظهور اسالم در دورههاي اشكاني و ساساني گچبريهاي بسيار زيبايي بهصورت كندهكاري و برجستهكاري
معماري استفاده ميشد.
در دوره اسالمي آجر كاري ،كاشي كاري ،گره چيني ،آينه كاري و مقرنس ،حجاري و گچ بري و ساير هنرهاي
تزیيني در اوج زيبايي و مهارت اجرا مي شد.
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فعالیت

شکل 3ـ آجر كاري

شکل 4ـ كاشي كاري

شکل 5ـ گره چيني

شکل 6ـ آينه كاري

شکل 7ـ مقرنس

شکل 8ـ گچ بري و آجرکاری

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

در گذشته معماري داخلي و بخش هاي عمده اي از تزيينات در فضاهاي داخلي توسط معماران كه طراحان اصلي
ساختمان بودند انجام مي گرفت .همان طور که گفته شد در واقع فضاسازي و تزیینات ،ارتباطي قطع نشدني با
ساختار اصلي بنا داشت .اما به تدريج لزوم ايجاد تغييراتي با درجات مختلف پس از ساخت بنا در آن و استفادۀ
طوالني از ساختمان ،مشاغل تزیینات داخلي ،طراحي داخلي و معماري داخلي به صورت مستقل به عنوان
تخصص هايي نسبتاً جديد شكل گرفتند.
البته بايد خاطر نشان كرد توضيحات باال بدين معني نيست كه در گذشته به معماري داخلي پرداخته نمي شد،
بلكه به صورت موضوعي مستقل از معماري طرح نمي شد .به عنوان مثال رويه كاران و سازندگان مبلمان
پيشنهاداتي براي ساماندهي وسايل منزل ارائه مي كردند و معماران با كنترل طراحي داخل و خارج ساختمان
انتخاب نهايي را به عهده مي گرفتند .زمان شكل گيري حرفه دكوراسيون (تزیینات) داخلي مربوط به اوايل
قرن بيستم ميالدي است.
از آنجايي كه دكوراسيون خانه ها از فعاليت هاي خانم ها در منازل بود ،در ابتدا اين رشته به عنوان يك حرفه
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مناسب براي آنها ترويج يافت و باعث شد خانم ها فعاليت هاي مستقل اقتصادي داشته باشند و به عنوان مشاور
در خصوص ساماندهي و دكوراسيون محيط هاي مسكوني مشغول به كار شوند.
همچنين ظهور طبقه اي از افراد با سرمايه هاي مالي در آغاز قرن بيستم باعث افزايش تقاضاي آنان براي
نمايش رفاه خويش شد .از اين رو طراحان براي طراحي مجدد خانه هاي آنها استخدام شدند .عالوه بر خانه هاي
شخصي فضاهاي عمومي احداث شده توسط اين افراد نيز بايد زمينه هاي اشرافي براي مهماني هاي بزرگ را
فراهم مي كردند .بدين صورت دكوراتورها در اين فضا ها كار انتخاب و هماهنگي مبلمان ،بافته ها ،رنگ ها ،نور
و كليه عوامل مؤثر بر كيفيت فضاهاي داخلي را انجام مي دادند .هم زمان كتاب هايي هم در حوزه تزیینات
داخلي منتشر مي شد ،1كه به توسعه و مقبوليت اين حرفه كمك شاياني كرد .پس از ايجاد اين تغييرات افرادي
از واژه معماري داخلي به جاي دكوراسيون استفاده كردند .در فضاهاي داخلي مينيماليست(2حداقل گرايي)
سبك مدرنيسم هرگونه امكاني را تفسير يا هر مداخله اي را از بين مي برد ،معماراني نظير آدولف لوس 3و
لوكوربوزيه ،4فضاهاي داخلي را عاري از تزیینات و دكوراسيون ها را غير ضروري مي دانستند.
در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم ،شكوفايي اين حرفه شروع شد و جايگاهش در جامعه بهبود يافت.
به رسميت شناخته شدن اين حرفه در دهه  1950به عنوان حرفه ای با حقوق مشخص به توسعۀ آن كمك
كرد .انستيتوهايي كه در گذشته از عنوان دكوراتورها براي نام گذاري خود استفاده مي كردند با افزايش حوزۀ
فعاليت شان از واژه هاي طراحي داخلي يا معماري داخلي استفاده مي كردند .امروزه افراد شاغل در اين حرفه
ِ
ماهيت آن ،با حوزه هاي متعددي در ارتباط هستند.
به صورت تخصصي فعاليت كرده و به دليل
حرفۀ معماري داخلي به دليل وابستگي ريشه اي با ساير حرفه ها ،تاريخچه اي كوتاه ،وابسته و يا حتي پيوسته
با ساير حرفه ها دارد .در گذشته معماران براي باال  بردن كيفيت فضاهاي داخلي از صنعت گران هنرمند مانند
سازندگان مبلمان ،تجهيزات و اشياء هنري و صنايع دستي نيز بهره مي بردند .بيشتر تاريخ نويسان از خانم
«الزی ِد ولف»1950( 5ـ )1865به عنوان اولين نفري كه حرفۀ معماري داخلي را به عنوان حرفه ای مستقل
معرفي كرد نام مي برند.
از آثار انقالب صنعتي در قرن نوزدهم مي توان به افزايش توليدات ماشيني و انبوه تجهيزات و مبلمان اشاره
كرد كه اين تغييرات سبب عرضه محصوالت ارزان تر بود .افتتاح و رشد فروشگاه هاي زنجيره اي با انبوهي از
كاالها سبب جذب مشتريان و عالقه آنها به چيدمان فضاهاي مسكوني توسط افراد متخصص شد.
از عوامل تقویت اين حرفه ورود بانوان به آن بود .برنامه هاي آموزشي و دانشگاهي نیز در اين زمينه بر اهميت
آن افزودند.

1ـ خانه اي با سليقه خوب 1913نوشته الزی ِد ولف ـ دكوراسيون خانه ها  1897اديس وارتن و اگدن كادمن
The house in good taste
The decoration of house
2- minimalist
3- Adolf loos
4- Le corbusier
5- Elise de wolfe

5

شکل 9ـ خانه سنگي ما قبل تاريخ در «اسكارابرا» با نيمكت ها و تخت خواب هاي توكار

هم زمان با رشد اين حرفه ،انجمن هاي مربوط به دكوراتورها در شهرهاي مختلف به منظور برگزاري جلسات
مشترك تأسيس شد .در ابتدا اين انجمن ها با عنوان دكوراتور يا دكوراتور داخلي شكل مي گرفت و بعدها با
تغييرات در حوزه وظايف اين گروه نام معماران داخلي براي آنها به كار رفت .برگزيدن اين نام به اين معنا بود
كه «معمار داخلي» متمايز و ارجح بر «دكوراتور داخلي» است.

شکل 10
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قلمرو دانش رشته
دكوراسيون داخلي( تزیینات داخلي) :براي انتقال يك ويژگي خاص در يك فضا از هنر تزيين استفاده
مي شود كه با معماري موجود آن به خوبي كار كند .اين رشته در قالب انتخاب و اجراي نقش سطوح (كف،
ديوار و سقف) ،تزیینات مبلمان ،نورپردازي و مصالح فعاليت مي كند و به تغييرات ساختاري بناي موجود بسيار
كم مي پردازد .فضاهايي كه اين شغل طراحي مي كند كاربردهاي متفاوتي دارد.

شکل ١١

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

شکل ١٢

شکل 13
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معماري داخلي :اعمال تغييرات كلي در بناهاي موجود به منظور استفاده مجدد از ساختمان توسط شاغلين
اين رشته انجام مي شود .اين رشته نقش پلي ارتباطي ميان حرفه هاي طراحي داخلي و معماري را دارد و
به همين دليل حل كنندۀ مسائل پيچيده ساختاري است .پروژه هايي نظير موزه ها ،گالري ها و به طور كلي
بسياري از بناهاي عمومي و ساختمان هاي تجاري و طرح توسعه بناهاي مسكوني را شامل مي شود.

شکل 14

با توجه به مباحث طرح شده اين نتيجه گرفته مي شود كه حوزه هاي ذكر شده از هم متمايز بوده و هر
تخصص ويژگي هاي خاص خود را دارد .ضمن ارتباط نزديك با يكديگر گاهي در وظايف خود اشتراكاتي نيز
دارند .رشته معماري داخلي مرهون به كارگيري بخش دانشي رشته معماري است و از بخش هنري رشته
معماري بهره مي گيرد و هر تغييري از نظر چيدن لوازم ،مبلمان و عناصر تزييني با رعايت كاربرد آنها در حوزۀ
دكوراسيون داخلي قرار مي گيرد.
مطالعه فضاهاي داخلي ارتباط نزديكي با معماري و مباحثي نظير حفاظت ،مداخالت مرمتي ،برنامه ريزي
مرمتي و طراحي پايدار دارد .در طراحي يا باز طراحي فضاهاي داخلي بايد به سه اصل زيبايي ،پايداري و
عملكرد توجه داشت.
تعيين صالحيت شاغلين اين رشته بر اساس عواملي چون آموزش رسمي ،تجربه حرفه ای و ميزان رعايت
قوانين و دستورالعمل هاست.
حفظ ساختمان هايي كه داراي قدمت تاريخي هستند و به عبارتي ريشه در فرهنگ مردم دارند بسيار حائز
اهميت بوده و در اين نوع ساختمان ها بيشتر مرمت يا نوسازي انجام مي شود .در اين شرايط افراد تيم
مورخ ،باستان شناس ،استادكار
عبارت اند از معمار مجرب در زمينه بناهاي تاريخي ،متخصص معماري داخليّ ،
و كارگران .استفاده از ضوابط مرمتي ،ساختماني ،ايمني و تركيب مصالح جديد با سازه ساختمان موجود از
ديگر الزامات مورد نظر در اين گونه پروژه هاست.
حرفه هاي همكار و وابسته به معماري داخلي عبارت اند از :معماري ،مهندسين رشته هاي مختلف نظير سازه،
تأسيسات مكانيكي ،برق ،برنامه ريز امكانات ،گرافيك و.   ...
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وظایف شاغلین در رشته
دریافت ،تفسیر و فهم صحیح و دقیق نیازهای صاحب کار (کارفرما) ،بسیار اهمیت دارد .شما نیاز دارید که از
اندیشه ،نقطه نظر و هدف نهایی مشتری یا صاحب کار خود درباره پروژه آگاه شوید ،اینکه او چگونه به کار،
شغل و خانه اش ارزش مي دهد و روش زندگی خانوادگی و ارزش هاي فرهنگي او چيست.
ارائه خالقیت و نوآوری و راه حل عملی به صاحب کار از مهم ترین مسائل موجود در کار مي باشد.
نظارت کامل بر روند اجرایی پروژه و کار مشتری و آگاهی از تمام جزئیات آن از وظایف اساسی شاغلین در
حرفه است.
گوش دادن به نقطه نظرات مشتریان ،ظرفیت پذیرش آنها و احترام گذاشتن به عقاید و نظراتشان ،که حتی
ممکن است هیچ ارتباطی هم به معماری داخلی نداشته باشد ،نیازمند ذکاوت ،شکیبایی و دانش كافي در
اين  حوزه است.
توانایی برطرف کردن مشکل یا حل معضل میان پارامترهای پروژه در زمان های بحرانی مهم ترین اولويت برای
مجری طرح های داخلی است.
یافتن راه حل های مناسب هر پروژه و پیشنهاد پاسخ های اجرایی برای آنها؛ اولين تالش در طراحی راهبردی
یک پروژه است كه تا پايان كار طراحي و اجرا ادامه مي یابد.

فعالیتهای اقتصادی در منطقه و نقش رشته در توسعه کشور
امروزه طراحی و ساخت مسکن و فضاهای مناسب مورد نیاز توسط افرادی با تجربه و دانش آموخته در این
حوزه صورت مي گيرد .ساماندهی و مدیریت فضاهای داخلی این ساخت و سازها تربیت افرادی متخصص با
اطالعات کافی و به روز و متناسب با ارزش های دینی و فرهنگی کشور را ضروری مي سازد .این افراد عالوه
بر ارتقاء کیفیت زندگی خصوصی و اجتماعی افراد در مدیریت منابع و حفظ و نگهداری محیط زیست مؤثر
خواهند بود .با توجه به عدم ارائه آموزش رسمي در شاخه فنی و حرفه ای ،رشته معماري داخلی و به تبع
آن نبود کارگر ماهر و تکنسین های حوزه معماری داخلي تاکنون ،تربیت هنرجویان مستعد را دراین رشته
ضروری مي نماید .پژوهش و برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه نشان مي دهد كه طبق آمار شاغلین
حوزه معماری داخلی مرکز آمار ایران ،رشد صعودی اشتغال را در این حوزه پیش بینی مي کند.
فعالیت

در منطقه و شهر شما چه فعاليت هايي در حوزۀ معماري داخلي انجام مي شود؟ ليستي از آنها تهيه كرده
و نقش اين مشاغل را در اقتصاد خانواده ،منطقه و شهر خود شرح دهيد.
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نوآوری و اختراعات در رشته
مهم ترین مهارت ایجاد شده توسط یک معمار داخلی این است که ،دائماً ،تالش کند تا دیدگاه های تازه و
ایده های جدید را در هر پروژه ارائه کند .پرداختن به پروژه باید به گونه ای باشد که گویا پروژه مدام در حال
پیشرفت است.
دیوار سبز (دیوار زنده)
دیوار سبز فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامي در شهرهای معاصر جهان پیدا مي کند.
دیوار سبز به دیواری گفته مي شود که توسط سازۀ مستقل و یا بخشی از بنا با پوشش گیاهی پوشانده شده
باشد .دیوارهای زنده غیرفعال از پانل های مربع یا مستطیل شکل مدوالری تشکیل شده اند که کشت گیاه را
به صورت عمودی فراهم کرده و از گیاه نگهداری مي کنند .این پانل های مدوالر توسط سیستم سازه ای سبکی،
با فاصله به دیوار و یا سازه آن متصل مي شوند .ایده دیوارهای سبز اولین بار توسط استنلی هارت وایت 1در
سال  1938معرفی شد .در حال حاضر پاتریک بلنک 2به عنوان فردی که این شیوه را صنعتی نمود ،شناخته
شده است .دیوارهای سبز داخلی نسل جدیدی از دیوارهای سبز هستند ،که گیاهان موجود در آن مجموعه ای
متنوع از گیاهان باال رونده همچون پیچک هستند .دیوارهای سبز بیش از  10سال است که به عنوان فضای
سبز داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد .با توجه به اتصال نزديك ديوارهاي سبز به ديوار ساختمان
ميزان بار وارد شده به ساختمان از نكات مهم و قابل توجه در استفاده از اين نوع ديوارها به شمار مي آيد.
مواردی که باید در طراحی دیواره سبز مورد توجه
قرار داد عبارتاند از :انتخاب مجری مناسب طرح،
انتخاب نوع و سیستم مناسب دیوار سبز ،محاسبه
بارگذاری ناشی از وزن دیوار سبز بر دیوار ،طراحی
مناسب پانلهای مدوالر دیوار زنده ،مشخص
كردن نحوه اتصال پانلهای مدوالر به دیوار ،نوع
بستر کاشت ،نوع پوشش گیاهی ،انتخاب سیستم
آبیاری و نگهداری و مراقبت از پوشش گياهي.
دیوارههای سبز دامنۀ وسیعی از فواید زیست
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی را در بر ميگیرند.
پوشاندن فضای داخل با پوشش گیاهی ،از نظر
ابعاد زیستمحیطی ،در کاهش آلودگی هوا و
آالیندهها ،کاهش گازهای گلخانهای ،کاهش
دمای محیط ،کاهش مصرف انرژی و بهبود
کیفیت محیط زیست نقش تعیین کنندهای دارند.
شکل ١٥
1- Stanley Hart White
2- Patric Blanc’s
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از نقطه نظر اقتصادی دیوارهای سبز با ایجاد فضای سبز در داخل ،حفاظت بنا و نیز بعد زیباشناسی محیط،
به ارزش بنا مي افزاید .دیوار سبز همچنین ،با ایجاد عایق حرارتی موجب ذخیره انرژی گرمایي و سرمایي
در زمستان و تابستان و در نهایت کاهش هزینه های مرتبط با مصرف انرژی مي شود .از نظر بعد اجتماعی
دیوارهای سبز با ادغام طبیعت و ساختمان و
زیباسازی فضای داخلی ،موجب ایجاد و ارتقا
نشاط شده ،به سالمت جسمي و روانی شهروندان
کمک شایانی می کند .ایجاد فرصت های شغلی در
ارتباط با فناوری نوین از دیگر مزایای اجتماعی
دیوارهای سبز محسوب مي شود.
کاغذ دیواری ضد زلزله
پژوهشگران نوعی کاغذ دیواری با خاصیت ارتجاعی بسیار باال از جنس فایبرگالس ساخته اند .چسب این نوع
کاغذ دیواری از آب ،مواد چسباننده و ذرات پالستیکی بسیار ریز (دانه های پلی اورتان) تهيه شده است .پس
از پوشاندن سطح دیوار با چسب ،ذرات آن به همۀ درزهای دیوار نفوذ مي کند و پس از تركيب آب موجود در
چسب ،ذرات پالستیکی درهم تنیده مي شود.
زنجیره مولکول های این ذرات پالستیکی با شدت به دیوار مي چسبند و فایبرگالس و چسب نیز مخلوط به دست
آمده را تقویت مي کند .خاصیت ارتجاعی این محلول به ذرات پالستيکی تشکیل دهندۀ آن بستگی دارد و در واقع
با وارد شدن فشار زلزله ساختار آن تغییر مي کند .آزمايش ها نشان مي دهد دیواری که با کاغذ دیواری مخصوص
تقویت شده ،در برابر فشارهای جانبی در حد سه ریشتر مقاومت مي کند .کاغذ دیواری ضد زلزله نیروی حاصل
از زمین لرزه را به تمام قسمت هاي دیوار ساختمان منتقل کرده و از این طریق مانع از ریزش دیوار مي شود .این
کاغذ حاوی دو عنصر مهم است :یکی الیاف و رشته های سفت و محکم شیشه و دیگری ماده مصنوعی پلی پروپیلن.
الیاف شیشه در چهار جهت مختلف بافته مي شوند تا اینکه بتوانند تا اینکه بتوانند نیروهای حاصل از زمین لرزه را
بر تمامي دیوار تقسیم کنند.
شکل ١٦

آجر ماسه آهكي
گچ
اليۀ چسبنده
كاغذ ديواري ضد زلزله
(ساخته شده از الياف
شيشه اي)
شکل 17

شکل 18
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گچ بری پلی استایرن
گچبری پلیاستایرن به دلیل تنوع رنگ ،نصب سریع،
قابلیت شستوشو و قابلیت جابهجایی ،جایگزین جدید
و مناسبی در گچبریهای سقفی و دیواری است.
بسیاری از افراد ،گچبریهای پلی استایرن را در تزیینات
داخلی ساختمان به دلیل داشتن کیفیت باالي آنها و
مزایای متعدد به انواع ديگرگچبري ترجیح ميدهند.
اين محصول جایگزین گچ بسیاری از معضالت تزیینات
گچی را از بین ميبرد .از سنگینی ساختمان که از
معايب اصلی ساختمانسازی است ،مي کاهد .با این
محصول دیگر نیازی به میلگرد ،رابیتس ،پروفیل و ...در
سازههای سقفیـ دیواری که اتالف وقت و هزینههای
زیادی را در بر دارد ،نیست .درضمن زمان طوالنی اجرا
توسط مجریان به دلیل استفاده از گچ و ملحقات آن را
از بین ميرود.
موارد زیر از جمله مزایای این نوع گچ بری است:
مقاوم در برابر رطوبت و برودت
نصب سریع و آسان
بسیار سبک
قابل شست وشو
قابل جابه جایی پس از نصب
تنوع رنگ بسیار زیاد
تنوع ابعاد
مطابق با سلیقه های مختلف
قابل استفاده در هتل ها ،رستوران ها ،کافی شاپ ها،
تاالرهای پذیرایی ،دفاتر ،شرکت ها و منازل

شکل 19

شکل 20

چوب مایع
این ماده دارای خواص قابل توجهی است که در عین
داشتن ظاهر چوب ،کاستی های چوب را جبران کرده
و قابلیت های فراوانی دارد .چوب مایع 1نسل جدیدی
از مصالح شبه چوب و شبه پالستیک است که به دلیل
شکل 21
مشابهت به پالستیک ها ،قابل تزریق بوده و مي تواند
خواص ظاهری چوب را داشته باشد ،و به همين داليل امکان کاربرد گسترده ای دارد .ویژگی های این محصول
1-Arboform
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شامل سبکی وزن ،قیمت پایین مصالح خام ،هزینه کم فراوری مصالح ،سازگاری با طبیعت در تمام مراحل
چرخه زیست و نحوه تجزیه در پایان عمر مفید مصالح موردنظر است.
دارای خواص مکانیکی
بهتر نسبت به پالستیک

قابلیت فراوری با ماشین ها
و تجهیزات رایج

مقاومت در برابر آب

صلبیت باال

قابل استفادۀ مجدد

سختی زیاد سطح

گسترش کم حرارت

تجدید پذیر

فاقد هر نوع پالستیک و
ماده مصنوعی

مزایای چوب مایع

این ماده به راحتی با دریل و ّاره برش داده مي شود .نیروی الزم برای سوراخ کردن و برش آن کمتر از انواع
دیگر مصالح مي باشد .امکان استفاده از چوب مایع و چوب معمولی به دلیل ضریب انبساط تقریباً مشابه آنها
وجود دارد .سطح چوب مایع از مواد چوبی دیگر صیقلی تر مي باشد و مي تواند بدون روکش استفاده شود.
موارد مصرف اين مادۀ ساختماني در نما و نشانه های معماری ،مبلمان ،لوازم منزل ،پروفیل ها و صفحات است.

شکل 22

شکل 23

شکل 24

بتن شفاف
بتن انتقال دهندۀ نور محصول نسبتاً جدیدی است که در سال  2004توسط یک معماری  27ساله
مجارستانی ابداع گردید .اين ماده ساختمانی برای ساختمان های جدید به طور وسیع قابل اجرا مي باشد.
این مصالح مي تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی ،ساخت کف پوش یا حتی طراحی اشیاء استفاده شود.
ترکیبات سازندۀ بتن انتقال دهنده نور ترکیبی از رشته های شیشه ای نوری و بتن مي باشد که مي تواند برای
13

بلوک ها و صفحات پیش ساخته استفاده شود .هزاران رشتۀ شیشه ای به طور موازی در هر جایی میان دو
سطح اصلی بلوک ها پخش مي شوند .نسبت رشته ها در حدود  %4حجم کلی مي باشد .رشته های شیشه ای نور
را در دو سمت بتن هدایت مي کند .ترکیبات آن شامل  %98بتن و  %4فیبر نوری است و چگالی آن حدود
2400ـ 2100مي باشد.
اين مادۀ ساختماني به طور گسترده در کارهای تزیینات داخلی فضا به عنوان دیوارپوش و کف پوش استفاده
می گردد .در طول روز این بلوک های بتنی رنگ هایی را منعکس می کنند .از این نوع بتن عبور دهندۀ نور
می توان برای روکش دیوارها در طراحی داخلی استفاده کرد .در صورتی که اين ديوارها از پشت نورپردازی
شده باشند با استفاده از نورهای رنگی متنوع مي توان حس هاي فضايي جالبي را ايجاد كرد .با توجه به رنگ
خاکستری متداول بتن معمولی ،اين نوع بتن دارای رنگ های متنوعی است و بافت سطح بیرونی آن نیز
می تواند متنوع باشد.

شکل 26

شکل 25

شکل 27
فعالیت
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به جز نمونه هايي كه در كتاب معرفي شده ،يك يا چند نمونه از نو آوري هاي رشته معماري داخلي را پيدا
كرده ضمن معرفي كامل آنها ،مزايا و معايب احتمالي آنها را در كالس توضيح دهيد.
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الهام از طبیعت در رشته معماری داخلی
از سه طريق مي توان براي حل مشكالت و يا خلق طرح هاي بديع از طبيعت الهام گرفت؛ روش اول طبیعت
به عنوان راهنماي عمل در نظر گرفته می شود .در شیوه دوم طبیعت به عنوان مدل در نظر گرفته می شود و
دقیقاً مورد الگوبرداری قرار می گیرد .در آخرین روش راه حل طبیعت به عنوان راه حل معیار در نظر گرفته
می شود و از آن برای محک زدن راه های دیگر استفاده می شود .در اینجا به برخی از نوآوری های متنوع ،که
همگی از طبیعت الهام گرفته شده اند ،اشاره ای گذرا خواهیم داشت.

شیشۀ خود پاک شونده

شیشۀ معمولی

شکل 28
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الگوبرداری از طبیعت مزایای بسیاری دارد .بشر با مطالعه فرآیند تکامل ،مکانیسم های جدید فناوری را از
روی موجودات زنده نسخه برداری مي کند .بیونیک 1یا علم بررسی نظام حیات جانداران ،امروزه به عنوان یکی
از سه علم برتر جهان معرفی گردیده است .در واقع پديده هاي زيادي در طبیعت وجود دارد و انسان مي تواند
برای ساخت بناهای خود از آنها الگو برداري كند .با الهام از طبيعت مي توان در بخش هاي زير آثاري كارآمد،
زيبا و مستحكم طراحي كرد.
الهام از طبیعت

پوسته یا جلد

ساختار

		
آراستن

انرژی

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

1- Bionic
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مراحل آناليز فرم در معماري بيونيك
تعیین تناسبات و
تشخيص فرم پایه تحليل فرم پیچیده
اندازه

آنالیزساز و كار

تحليل فرم

تحليل رابطه فرم
و عملکرد

معماری بیونیک ،از آغاز زندگی انسان با او همراه بوده است .قرن ها است که بشر با طبیعت به سر برده و از
آن الهام مي گیرد .لئوناردو داوینچی از اولین کسانی بود که برای حل مسائل زمانش به جستجو و تحقیق در
ساختار بدن جانداران پرداخت.

شکل 30ـ نمونه هايي از طرح هاي لئوناردو داوينچي با الهام از طبيعت

فعالیت

با تحقيق و پژوهش نمونههايي از معماري يا معماري داخلي كه با الهام از طبيعت طراحي و ساخته شدهاند
را پيدا كرده و دركالس معرفي نماييد.

پرسش

در گذشته ارتباط میان تزیینات و فضاهای معماری سنتی ایران چگونه بوده است؟ شرح دهید.
مهمترین تزیینات معماری ایران در دورههای مختلف تاریخی را نام ببرید.
حوزۀ فعالیت معماران داخلی ،طراحان داخلی و دکوراتورها را بیان کرده و با یکدیگر مقایسه کنید.
دو نمونه از نواوریهای رشتۀ معماری داخلی را که از طبیعت الهام گرفتهاند توضیح دهید.
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