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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
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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



83

پودمان دوم : طراحی فضاهای داخلی مسکونی

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
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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
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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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واحد یادگیری 4: تهیۀ طرح نهایی فضاهای داخلی مسکونی

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 يک ايده را بايد برگزيد و به پيش برد؟
5  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  يک طرح اوليه را به طرحي پرداخت شده و با جزئيات فكر شده، تبديل كند.

5  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
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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.




