پودمان ّاو ل  :برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی

پودمان 1
برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی

  ۱ـ شناخت

2ـ برنامه ریزی

۳ـ طراحی

1

واحد یادگیری 1
تهية برنامة اولية طرح فضاهاي داخلي مسكوني
آیا تا به حال پی برده اید
فرايند طراحي داخلي فضاهاي مسكوني چيست؟
در مرحلة شناخت ،طراح چه كارهايي را انجام مي دهد؟
در مرحلة برنامه ريزي ،طراح چه كارهايي را انجام مي دهد؟
در مرحلة طراحي ،طراح چه كارهايي را انجام مي دهد؟
اصول تهية و تدوين گزارش مطالعاتي چيست؟
در برنامه ريزي طراحي داخلي فضاهاي مسكوني به چه مواردي بايد توجه داشت؟

استاندارد عملکرد
پس از پايان اين واحد يادگيري از هنرجویان انتظار می رود:
 1فرايند طراحي داخلي فضاهاي مسكوني را بيان نموده و توانايي انجام آنها را در عمل داشته باشد.
 2چگونگي جمع آوري اطالعات مربوط به استفاده كنندگان را شرح دهد.
 3اصول گردآوري اطالعات و نحوة تجزيه و تحليل آنها را توضيح دهد.
 4علت بازديد از محل طرح و نكات مورد توجه در اين بازديد را بداند.
 5برداشت يا رولوة بنا را انجام دهد.
 6اهميت برنامة زماني را دانسته و آنها را در كار خود اعمال نمايد.
 7گزارشي از مطالعات مربوط به طرح را تهيه و ارائه نمايد.

مقدمه
براي انجام دادن طراحي داخلي فضاهاي مسكوني ،اطالع از فرايند طراحي ،به طراح بسیار کمک خواهد کرد.
اين آگاهي باعث مي شود كه او به مسير پيش روي خود از ابتدا تا انتها مسلط شود و به شيوة بهتر و در زمان
كمتري آن را به صورت مطلوب دنبال نمايد .در فرايند طراحي داخلي مسكوني مي توان سه فعاليت اصلي و
مهم شناخت ،برنامه ريزي ،و طراحي را در نظر گرفت .در راستاي اجرای اين سه فعاليت ،اصولي مورد توجه
است كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
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فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی سه دسته فعالیت را شامل می شود:
دستة اول مربوط به فعالیت هایی است که از طریق آنها اطالعاتی را کسب می کند.
دستة دوم تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از اطالعات به دست آمده را در بر می گیرد.
در دستة سوم فعالیت ها ،طراح به طراحی مبادرت می ورزد.
به این ترتیب به نظر می رسد که در فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی ،سه فعالیت زیر دنبال می گردد:
۱ـ شناخت (کسب آگاهی از کلیة اطالعات اثرگذار در طرح)
۲ـ برنامه ريزي (تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه گیری از آنها و تعیین خط مشی کاری و اهداف
فرایند طراحی
و اصول طرح)
۳ـ طراحی (ارائة ایده های مختلف ،ارزیابی و گزینش و پیشبرد ایدة برتر)

شناخت
قبل از اقدام به هر عملی ،الزم است که در مورد آن فكر كنيم و جوانب مختلف آن را بسنجیم .این امر به ما
کمک می کند تا به کاری که درصدد انجامش هستیم ،یقین پیدا کنیم و امکان خطای خود را در اجرای آن
به حداقل برسانیم .برای شخص طراح هم شایسته است که به این کار بسیار نیکو ،عمل نماید و پیش از آنکه
به طراحی بپردازد ،در مورد موضوع طراحی خود تفکر نماید .شناخت عوامل مؤثر در طراحی فضاهای داخلی
به طراح کمک می کند تا با در نظر گرفتن کلیة موارد اثرگذار در طراحی ،تصمیم گیری نماید و به طراحی
مبادرت ورزد .این عوامل را می توان در چهار قالب کلی زیر دسته بندی کرد:
 1استفاده کنندگان؛
 2محیط پیرامون طرح؛
 3امکانات موجود؛
 4بررسی الگوهای معماری فضاهای داخلی.
شناخت این عوامل اثرگذار در طراحی ،موجب می شود که طراح ،دقیقاً بداند که برای چه کسی؟ چه چیزی؟
در کجا؟ و چگونه؟ می خواهد طراحی کند .داشتن پاسخ های این چهار سؤال اساسی راه گشای او در طراحی
شده و او را به هدف که همانا طراحی داخلی فضاهای مسکونی برای افرادی خاص است ،رهنمون خواهد بود.

شکل ۱ـ۱

شکل ۲ـ		 ۱

شکل ۳ـ۱
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اصول گردآوري اطالعات
یکی از اصلی ترین اقدامات جهت انجام هر طرحی
گردآوری اطالعات است .اگر گردآوری اطالعات دقیق
و صحیح انجام شود ،تأثیر بسزایی در پیشبرد طرح در
مراحل آتی خواهد داشت .جمعآوری اطالعات به دو
صورت کتابخانهای و میدانی صورت میگیرد .در روش
کتابخانهای از منابعی نظیر کتاب ،مجله ،پایاننامه
و سایتهای اطالعاتی استفاده میشود .در روش
میدانی نیز از طریق مشاهده (بازدید از سایت و بناهای
مختلف و ،)...مصاحبه (با معماران و طراحان داخلی
و صاحبنظران و افراد مطلع و دستاندرکار و،)...
پر کردن پرسشنامه و دیگر موارد مشابه ،اطالعات
نکته

مورد نیاز برداشت می شوند .به منظور طراحی داخلی
فضاهای مسکونی نیز هر دو روش کاربرد دارند .برای
تهیة برخی از اطالعات ،نیاز به جمع آوری آنها از
طریق مطالعات کتابخانه ای است .مسائلی از قبیل
اقلیم منطقه و ضوابط موجود در شهرداری از این
دسته  اند .این گونه اطالعات ،اطالعات ثابتی هستند
که از قبل در کتب و جزوات خاصی تهیه شده اند.
نکته ای که در جمع آوری آنها باید مدنظر قرار گیرد،
به روز بودن و معتبر بودن آنهاست .برخی از مطالب در
منابع دست دوم آورده شده اند و یا به صورت ناقص در
منبعی ذکر شده اند .استفاده از منابع کامل تر و دست
ا ّول در گردآوری بهتر مطالب ما را یاری می رساند.

منابع دست اول و دوم
در طول انجام یک تحقیق علمی دو نوع منابع دست اول و دست دوم می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
این امر از یک سو بسته به موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن از سوی دیگر با توجه به میزان و نوع مدارک
موجود و در دسترس ،انتخاب می شود .استفاده از منابع دست اول از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار است
و موجب اعتبار علمی تحقیق می شود .در این منابع احتمال صحت مطالب باالتر ،و احتمال تحریف دانش
به حداقل می رسد .در راستای اعتبار علمی تحقیق ،استفاده از منابع بیشتر هم ،نقش بسیاری دارد .استناد
به چند منبع مختلف خیلی بیشتر از یک منبع ،ارزش کار و اطمینان از نتیجه را باال می برد.
منابع دست اول یا منابع اولیه  ،1منابع نزدیک به یک واقعه هستند .منابع اولیه ،عموماً ،نوشته های اشخاصی
است که نزدیک به ماجرایی هستند که پیرامون آن می نویسند نتیجه گیری هایی بدیع در گزارش های علمی
و تجربی ،نتایج جدول بندی شدة آمارها و پرسشنامه ها بدون هيچ گونه دخل و تصرفي ،اسناد مشاهدات
عینی ،متن کامل مصاحبه ها و مشابه این موارد را شامل می شود .به کارگیری این منابع در انجام مطالعات،
تهیة گزارش ها ،نوشتن مقاله و امثال این تحقیق و پژوهش ها ،باعث افزایش اعتبار و ارزش علمی آن آثار
می شود .کتاب «  نویفرت »2که در زمینه استانداردهای معماری است ،نمونه ای از منابع دست اول است.
منابع دست دوم یا ثانویه 3به منابعی گفته میشود که بر پایة منابع دست اول نوشته میشوند .منابع دست
دوم به اطالعات و رویدادهایی میپردازند که پیشتر به طریقي ارائه شدهاند .به عبارت دیگر منابع دست دوم
از روی منابع دست اول ساخته میشوند .منابع دست دوم معموالً ارائه تجزیه و تحلیل و دیدگاههای شخصی،
بررسی و تفسیرهای فردی را ارائه میدهد .مطالب این منابع به میزان منابع دست اول قابل اطمینان و يقین
نیستند .شایسته است که در استفاده از این منابع همواره به پایههای اصلی و منابع مرجع آنها مراجعه نمود.
 Primary Sourceـ1
 Neufertـ2
 Secondary Sourceـ3

4

پودمان ّاو ل  :برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی

مصاحبه با استفاده كنندگان
استفاده کنندگان طرح شامل همه افرادی است که قصد
زندگی در یک بنای مسکونی را داشته و از فضاهای
آن بهره برداری می کنند .این افراد می خواهند که در
خانه خود احساس آرامش کنند .لذا فضای معماری
می بایست که با توجه به ارزش های انسانی آنان شکل
بگیرد .بنابراین جا دارد که تعداد افراد ،سن و جنس
آنها ،ویژگی های فردی و عالیق شخصی آنها ،نیازها
و خواسته های فضایی شان به خوبی مورد توجه قرار
گیرد .شناخت وضعیت رابطة خانوادگی و الگوهای
فرهنگی و چگونگی روابط اجتماعی این افراد هم به
طراح کمک می کند تا به تعداد و ویژگی های الزم
برای فضاهای مورد نیاز طرح و چگونگی ساماندهی
عرصه ها و بخش های مختلف واقف شود .برای مثال
می تواند بفهمد که این خانواده به چند اتاق خواب
احتیاج دارد؟ این خانواده چه نوع آشپزخانهای را نیاز
دارند؟ در این خانواده عرصه خصوصی و عرصه عمومی
شامل چه فضاهایی است؟ و این دو عرصه چگونه
رابطهای را با هم دارند؟ آن فرد خانواده که عالقه
بسیاری به گل و گیاه دارد .چه نظراتی برای فضاهای
خانه دارد .آن عضو خانواده که اهل مطالعه است ،چه
نوع فضایی را نیاز دارد؟ و موارد مشابه دیگر.
اطالعات دیگری که در روند كار طراحی تأثیرگذار
هستند از طریق مصاحبه با استفادهكنندگان و
مشاهدات عینی ،جمعآوری میگردند .در زمان
کوتاهی از طریق مصاحبه با استفادهكنندگان میتوان
اطالعات بسیار مفیدی جمعآوری نمود .کسب توانایی
در انجام مشاهدات و مصاحبه مناسب ما را در بهتر
انجام گرفتن این روند یاری خواهند رساند.
از آنجایی که فضای داخلی مسکونی مورد نظر،
برای زندگی استفاده كنندگان طراحی می گردد،
قطعاً نظرات آنها در فراهم آوردن فضایی که در آنجا
احساس آرامش و راحتی داشته باشند ،مؤثر خواهد
بود .ویژگی های فرهنگی ،اقتصادی ،روابط خانوادگی
حاکم در خانواده و دیگر اطالعاتی از این قبیل ،طرح

مورد نظر را تحت تأثیر قرارمی دهند.

به این ترتیب با پرسیدن سؤاالتی راه گشا و مناسب،
نظر استفاده كنندگان را در مسائل مختلف مورد
سؤال قرار می دهیم .هر مطلبی که به صورت مستقیم
و غیرمستقیم در طراحی تأثیرگذار است ،در این
سؤاالت گنجانده می شود .در این رابطه بهتر است
که از تلقین و تحمیل نظرات خودداری نمود ،اما
می توان با راهنمایی های مناسب ،استفاده كنندگان را
در پاسخ گویی درست هدایت کرد .چرا که بسیاری
از استفاده كنندگان از طراحی اطالع زیادی ندارند
و صحبت و مشورت آنها با شما که در حوزة کاری
خود فرد متخصص و مطلعی هستید ،می تواند برای
آنها آموزنده و هدایت گر باشد و او را در انتخاب های
درست و تعیین خواسته هایی معقول تر کمک نماید.
در این مرحله ،اولویت های استفاده كننده را نیز
مورد پرسش قرار دهید .زیرا همواره هنگام طراحی
با مسائلی روبه رو می شوید که باید برخی جنبه ها
را بر دیگر جنبه ها برتري دهید .به طور مثال برای
برخی خانواده ها فضاهای خصوصی و اتاق های خواب
از اهمیت بیشتری برخوردار است ،ولی برای برخی
دیگر ،فضای پذیرایی یا آشپزخانه اهمیت بیشتری
دارد .این مسئله ما را در طراحی این فضاها حساس تر
خواهد کرد .در نظر گرفتن فضایی برای کتابخانه،
بچه ها می تواند در فضاهای مختلف خانه
کار یا بازی ّ
صورت گیرد .در این باره می  توان نظر کارفرما را در
مورد برتري آن جویا شد.
پیدا کردن نوع فضاها و روابط فضایی مورد عالقه
استفاده كننده و یافتن خواسته های او ،ما را در
طراحی کاری که مورد پسند او باشد ،کمک خواهد
کرد .گاهی مواقع استفاده كننده خود بیان روشنی
از فضاهای مطلوبش ندارد ،اما از خانة دوستش و يا
فضايي که در فالن مجله و سایت دیده است ،خوشش
آمده و مشابه آنها را خواهان است .در این موارد
توصیف خانة دوست و یا شرح فضای دیده شده
در سایت و مجله و در صورت امکان دیدن عکس
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دقیق آنها ،شما را در درک خواسته های استفاده كننده یاری می رساند.
مدنظر قرار دادن همة افراد خانواده نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .نوع روابط والدین و فرزندان در
چیدمان فضایی طرح ،اثرگذار خواهد بود .شرایط شغلی ،نوع رفت وآمدها ،عرصه بندی فضاها و مواردی از این
قبیل همگی مواردی هستند که می توانند ما را در طراحی داخلی فضایی مناسب تر راهنمایی کنند.
نکته دیگری که در این ارتباط الزم است مورد توجه قرار بگیرد ،فراهم آوردن فضایی مناسب از سوی ما برای
کارفرماست تا بتواند در فضایی آرام ،پاسخگوی درست سؤاالت باشد .این عمل در مواردي خاص میتواند از
راههای دیگر نیز انجام گیرد .برای مثال اگر به دالیلی مانند نداشتن وقت و یا عدم امکان مالقات حضوری بین
کارفرما و طراح ،شرایط انجام مصاحبه فراهم نباشد ،میتوان سؤاالت را از طریق پست الکترونیک و یا بهصورت
تلفنی نیز مطرح نمود.
اگرچه در انجام مصاحبه با کارفرما و کاربران پروژه ،نباید تلقین و تحمیل نظرات صورت گیرد ،لیکن ارائة
راهنمایی های منصفانه و اطالعات مناسب به آنان نه تنها جایز ،بلکه بسیار مفید و سودمند است .در این حالت
آنان می توانند با آگاهی بیشتر و شناخت عمیق تری در مورد فضاهای زندگي خود تصمیم گیری نمایند .به طور
مثال در مورد آشپزخانه باز اُپن 1یا غیر آن ،بدون اینکه حق انتخاب را از کارفرما بگیرید ،می توانید مزایا و
معایب هر یک را توضیح دهید.
به این طریق استفاده كننده با آگاهی بیشتری می تواند آشپزخانة مورد نظر خود را انتخاب کند .این مسئله
در مورد هر یک از فضاهای خانه قابل تعمیم است .این توضیحات در مورد انتخاب فضاها ،چگونگی جانمایی
و شرایط آنها و همچنین در مورد نوع ،رنگ و مواد مصالح مورد استفاده نیز می تواند تعمیم پیدا کند .به این
ترتیب به درستی می توان گفت :درست است که در طراحی ،نظر استفاده كننده بسیار اهمیت دارد ،ولی باید
منطبق با اصول طراحی باشد .در جایی که بین نظرات استفاده كننده و اصول طراحی مغایرت وجود داشته
باشد ،پیروی از نظرات او الزم نبوده و باید اصول را در طراحی دنبال کرد ،و کارفرما را نیز تا حد امکان قانع
نمود.
در هنگام مصاحبه با استفاده كننده بهتر است که سؤاالت از قبل تهیه شود .این مسئله از دو جنبه قابل تأمل
است .اول اینکه از پرسیده شدن تمامی سؤاالت اطمینان حاصل می شود .دوم اینکه هنگام پرسیدن سؤاالت،
وقفه ای ایجاد نمی شود و بدون معطلی می توان همة سؤاالت را پرسید .سؤاالتی که می توان پرسید از این
قبیل هستند:
دوست دارید آشپزخانه شما چگونه باشد؟
دوست دارید فضای نشیمن و پذیرایی شما فضاهای جداگانه ای باشند یا خیر؟
نکته

دو نمونه از سؤاالت تلقینی و غیر تلقینی.در زیر آمده است:
سؤال تلقینی :آیا تمایل به استفاده از آشپزخانة باز (اُپن) دارید؟
سؤال غیرتلقینی :دوست دارید آشپزخانة شما چگونه باشد؟

 Openـ1
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پرسش و
گفت وگوی
گروهی

فعالیت
عملی

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

 1چرا گردآوری اطالعات از استفاده كننده اهمیت دارد؟
 2چگونه می توان استفاده كننده را در پاسخ گویی به پرسش های مرتبط با طراحی داخلی هدایت
کرد؟
 3سؤاالت خوب در مصاحبه با استفاده كننده چه ویژگی هایی دارند؟
 4چرا بهتر است در هنگام مصاحبه با استفاده كننده سؤاالت از پیش تهیه شوند؟
 5چند نمونه از سؤاالتی را که می توان از استفاده كننده پرسید ،بیان کنید.
خانة خود و یا یکی از نزدیکانتان را که می توانید ارتباط مؤثری با آنها برقرار کنید به عنوان فعالیت عملی
انتخاب نمایید .مرحلة جمع آوری اطالعات را انجام دهید .با افراد خانوادة آنان صحبت نموده و نیازهایشان
را پیدا کنید .سپس جدولی تهیه نموده و در آن ،نام تک تک افراد خانواده را در ستون عمودی و نام
فضاهای مورد عالقة آنها را به همراه ویژگی های مطلوب آن فضاها در ستون افقی در مقابل هر فرد بنویسید.

محیط پیرامون طرح
از دیگر عوامل مؤثر بر طراحی فضاهای داخلی محیط پیرامون طرح است .در این رابطه مواردی نظیر شرایط
آب و هوایی محیط ،مناظر موجود در پیرامون بنا و ساختمان همسایگان اطراف خانه می توانند مورد توجه و
ارزیابی قرار گرفته و با توجه به آنها برای طرح فضاهای داخلی تصمیم گیری شود .در رابطه با شرایط آب و
هوایی با توجه به اینکه در چه نوع آب و هوایی قرار داریم ،مدت و نحوة تابش خورشید ،میزان دما ،بارندگی و
رطوبت ،بادهای غالب و مطلوب و نامطلوب منطقه چگونه است و مواردی نظیر اینها می توان برای جهت گیری
فضاهای مختلف و چگونگی طرح کلی و جزئیات آنها فکرهایی کرد .برای مثال در مناطق سرد خوب است که
برای بهره وری بیشتر از نور خورشید ،کشیدگی ساختمان را در جهت شرقی غربی در نظر گرفت ،و ورودی را
به صورتی طراحی کرد که ضمن پاسخ گویی به عملکردهایش ،به عنوان محفظة عایق هوایی بین درون و بیرون
نیز عمل کند؛ و یا اتاق هایی را که به نور مستقیم خورشید نیازمند هستند در جبهة جنوب و در معرض تابش
خورشید انتخاب کرد ،و یا فرم ،ابعاد و سایه بان پنجره ها را با توجه به محل قرارگیری فضای مربوطة آنها
(رو به شمال ،جنوب ،شرق و یا غرب) با دقت و به درستی طراحی نمود.
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شکل ۴ـ۱ـ خانه ای روستایی در شمال ایران
(نمونه ای از طراحی برون گرا)
تحقیقکنید

شکل  ۵ـ۱ـ خانه ای در مناطق کویری ایران   
(نمونه ای از طراحی درون گرا)

با بررسی کتاب های مناسب و مرتبط با موضوع اقلیمی ،پهنه  های اقلیمی و آب و هوایی ایران را
شناسایی کنید و پهنه های اقلیمی ایران را نام ببرید .شرایط آب و هوایی هر پهنه را توضیح دهید.
محل سکونت شما در کدام پهنه واقع گردیده است؟ در این پهنه برای جوابگویی به شرایط آب و
هوایی ،چه تدابیر هوشمندانة معماری دنبال شده است؟
چگونگی مناظر موجود در پیرامون بنا نیز می تواند در میزان و چگونگی ایجاد رابطة درون با بیرون و یا کنترل
آن نقش داشته باشد .برای مثال منظره های طبیعی و آرامش بخش بیرون خانه را می توان در قالب پنجره های
زیبا قاب نموده و بر آنها تأکید کرد .در بعضی موارد این استفاده نه تنها از طريق پنجره هاي گشوده شده به
مناظر زيباي اطراف فراهم مي شود ،بلكه با پيش بيني ايوان و يا بالكن هايي مناسب ،امكان دور هم نشستن و
تماشاي مطلوب مناظر زيبا در فضايي نيمه باز نيز پيش بيني مي شود.

شکل  ۶ـ۱ـ قاب شدن منظرة زیبا به وسیلة پنجره	                شکل ۷ـ۱ـ پیش بینی فضای نیمه باز ایوان

توجه داشته باشید كه مناظر پيرامون بنا هميشه و در همة شرايط خوشايند ومطلوب نيستند ،بلكه در بعضي
موارد صحنه هايي نظير مغازه هاي تعمیر خودروها ،انبار پشت ميدان ميوه وتره بار و مشابه این موارد مي توانند
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مورد مشاهدة خانه باشند .در اين مواقع چشم دوختن به آنها چندان هم لذت بخش نیست .در اين شرايط
مي توان با تمهيداتي نظير طرح شبكههايي زيبا در مقابل گشودگيها و روزن هاي بنا و يا چرخاندن ديد از پنجرة
داخل خانه به سمتی كه مناظر زيباتري دارد ،به چارهجويي پرداخت.

شکل  ۸ـ۱ـ پیش بینی درهایی مشبک
در جلوی پنجره رو به بیرون

شکل ۹ـ۱ـ پیش بینی شبکه هایی در جلوی ایوان رو به بیرون

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

شکل های ۱۰ـ ۱و ۱۱ـ۱ـ پالن و تصویری از یک مجتمع مسکونی در تهران

بازدید از محل طرح
در ادامة مرحله گردآوری اطالعات ،بازدید از محل پروژه بسیار ضروری است .طی بازدید از محل ،وضعیت
کنونی محل مورد بررسی قرار می گیرد .در این مرحله ابتدا باید از وجود نقشه یا موجود نبودن آن مطمئن
شد .در صورت وجود نقشه حتی به صورت اولیه ،قطعاً کار ما آسان تر خواهد بود و با تهیة آن ،پیاده سازی
9

نکاتی که در بازدید به دست می آوریم ،سریع تر پیش خواهد رفت .در غیر این صورت و قبل از هر اقدامی ابتدا
باید نقشه ای از وضع موجود تهیه نمود .حتی ممکن است نقشه ای وجود داشته باشد ،اما تغییراتی در طی
سال های گذشته در بنا ایجاد شده باشد که این قسمت ها نیز باید برداشت شوند .به این عمل  « ،برداشت» یا
«  رولوه» می گویند.
برداشت نقشه یا رولوه
امروزه با استفاده از ابزارهای پیشرفتة نقشه برداری ،دوربین های مجهز عکاسی و رایانه می توان نقشه های
دقیقی از بناهای موجود تهیه کرد .پیش از اختراع دوربین های نقشه برداری که روز به روز هم دقیق تر و
پیشرفته تر می شوند ،یک روش آسان با دقت کافی در برداشت از بناها معمول بود که هنوز هم مورد استفاده
قرار می گیرد .به این روش برداشت« ،مثلث بندی» می گویند.
مثلث بندی
نقشة بنا شکلی است مشابه با آن فقط در ابعادی کوچک تر .دو شکل وقتی مشابه اند که زوایای آنها برابر و
اضالع متناظر آنها متناسب باشند .مث ً
ال دو مثلث زیر با هم مشابه اند زیرا زوایای آنها برابر و اضالع متناظر یکی،
دو برابر دیگری است .دو شکل مساوی هم در واقع دو شکل مشابه اند که نسبت اضالع آنها یک به یک است.
a
c
2a
b
2c

2b

شکل ۱۲ـ۱ـ دو مثلث با زوایای برابر و اضالع دو برابر

ترسیم دو مثلث مشابه یا مساوی با استفاده از سه ضلع ،کام ً
ال امکان پذیر است .برای این کار ابتدا طول یک
ضلع را ترسیم نموده و سپس از دوسر آن با پرگار دوکمان به اندازة دو ضلع دیگر ترسیم می کنیم .محل تالقی
دو کمان رأس سوم مثلث را نشان می دهد .به این ترتیب با داشتن سه ضلع یک مثلث ،ترسیم آن شدنی
است .اما آیا با داشتن اندازة چهار ضلع از یک چهار ضلعی هم می توان شکل مشابه آن را ترسیم کرد؟ پاسخ
منفی است .زیرا به اندازة برخی زاویه ها هم نیاز داریم .برای مثال اندازة چهار ضلع اشکال زیر برابر است اما
آنها با هم برابر نیستند.

شکل ۱۳ـ۱ـ دو چهار ضلعی با اضالع برابر ولی نا مساوی با هم( ،به دلیل برابر نبودن زوایا)
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برای ترسیم دو چهارضلعی مساوی یا مشابه با یکدیگر ،داشتن حداقل سه ضلع و دو زاویة مجاور به دو
ضلع معلوم ،الزم است .اما راه دیگری هم برای ترسیم چهار ضلعی مشابه یا مساوی وجود دارد و آن روش
مثلث بندی است .روش مثلث بندی یعنی تبدیل یک چهارضلعی به دو مثلث .از آنجا که مثلث را با سه ضلع
معلوم هم می توان رسم کرد ،پس چهار ضلعی متشکل از دو مثلث را هم می توان ترسیم نمود.

شکل ۱۴ـ۱ـ به دو گونه می توان این چهار ضلعی را به دو مثلث تبدیل نمود و سپس آن را ترسیم کرد.

چگونگی تقسیم چهار ضلعی به مثلث چندان اهمیتی ندارد .هر کدام از قطرها را که ترسیم کنید ،چهارضلعی
به دو مثلث تبدیل شده و در نتیجه امکان ترسیم شکل مشابه آن وجود دارد .ولی در عمل بهتر است
مثلث بندی به نحوی انجام شود كه طول های قابل اندازه گیری کوچک تر باشند و اندازه گیری آسان تر شود .از
این روش برای ترسیم انواع چند ضلعی ها می توان بهره جست.

شکل ۱۵ـ۱ـ تبدیل یک شکل به مثلث هایی و ایجاد قابلیت ترسیم آنها به روش مثلث بندی
فکرکنید

آیا همة اشکال را می توان به تعدادی مثلث تبدیل کرد؟
الزم به ذکر است که بدون داشتن نقاله یا ابزار دیگری برای سنجش زاویه و بدون دانستن زوایای یک شکل،
تنها از طریق داشتن ابعاد اضالع آن ،می توان آن شکل را ترسیم کرد .به این عمل «مثلث بندی» می گویند.
مثلث بندی روش ساده و عملی برای تهیة نقشه های یک بنای موجود است .در این روش می توانید با استفاده
از متر و طناب ،نقشة بناهای معمولی را برداشت یا رولوه کنید.
نکته ای که بهتر است هنگام برداشت مورد توجه قرار بگیرد ،آوردن وسایل مورد نیاز و حضور یک یا دو نفر
جهت کمک در امر اندازه گیری (گرفتن سر متر و یادداشت کردن اندازه ها) فضاهاست .استفاده از نور روز نیز
قاعدتاً پیشبرد کار را تسریع می بخشد .در هنگام برداشت ،گرفتن عکس و فیلم نیز به ما کمک می کند .زیرا
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ممکن است موقع برداشت نکاتی از دید ما پنهان بماند که با دیدن تصاویر يادآوري شود .این پیاده سازی
هر چه زودتر انجام بگیرد ،امکان فراموشی کمتر می شود .این عکس ها در هنگام تنظیم گزارشات نیز مورد
استفاده قرار می گیرند.
برداشت و رولوه فقط به پالن بنا اختصاص ندارد .نما و مقاطع نیز الزم است در این بازدیدها برداشت شود .در
این برداشت ها اطالعاتی نظیر ارتفاع پنجره ها ،دیوارها ،سایه بان ها و دست اندازها برداشت می گردد.
از دیگر اطالعاتی که در این بازدیدها یا با پرسش از کارفرما و یا با مشاهدة دقیق جزئیات (دیدن آثار تیرها،
بادبندها و )...به دست می آید ،اطالعاتی در مورد سازه بناست .این اطالعات در تصمیماتی که گاهی الزم است
برای تغییر در قسمت هایی از بنا گرفته شود ،تأثیرگذار خواهد بود .در بازسازی فضاهای مسکونی توصیه
می شود حتی االمکان به عناصر اصلی ساختمان دست نزنید .در صورت نیاز به برداشتن ديوارها و بزرگ کردن
برخی فضاها ،بخش های اصلی سازه ای باید حفظ شوند و انجام هر گونه تغییرات در عناصر باربر دیوار و سقف
همواره با احتیاط کامل و پس از مشورت با صاحب نظران انجام گیرد .ضمناً مقررات ملی و استانداردها در
همه حال باید رعایت شوند.
اطالعاتی نظیر چشمانداز پنجرهها ،جهت اقلیمی بنا ،نورگیری فضاها ،و اطالعاتی از این دست نیز بر كیفیت
فضاها تأثیرگذار خواهند بود و با توجه به آنها طراحی موفقتری خواهید داشت .در نتیجه در برداشت به همة
این موارد باید به دقت توجه کرد.
 1برداشت یا رولوه کردن به چه معناست؟
 2تعریف ساده ای از نقشة یک بنا را بیان کنید و نمونه ای از ابزار برداشت فضا را نام ببرید.
 3در چه صورت دو شکل متشابه اند و چگونه می توان یک سه ضلعی ،چهارضلعی و یا چند ضلعی
مشابه را رسم کرد؟
 4با روش مثلث بندی چگونه می توان یک چند ضلعی را رسم کرد؟ یک پنج ضلعی را با این روش
رسم کنید.
 5در هنگام رولوه کردن یک فضا چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟
خانه خود یا یکی از بستگان خود را رولوه کنید و نقشه های آن را با مقیاس  ۱:۱۰۰و به همراه مبلمان
نمایش دهید( .پالن ،مقطع ،نما) آن را نقد و بررسی کنید .از نظر شما نکات خوب و بد این خانه ها
چیست؟
مراقبت هاي ايمني در هنگام بازديد
یک طراح داخلی ممکن است از طرف کارفرمایی خاص ،پیش از اتمام کارهای ساختمانی یک بنا ،برای
طراحی داخلی یک واحد مسکونی و یا برای بازسازی یک خانة موجود ،دعوت به کار شود .در چنین مواردی
اگر دستیابی به نقشة بنا میسر نباشد ،الزم است برای بازدید به محل مورد نظر رفته و خود به تهیة نقشه
مبادرت نماید .مسئله ای که همواره باید در بازدیدها مدنظر قرار گیرد ،رعایت نكات ایمنی است.
استفاده از کاله ایمنی و پوشیدن کفش مناسب ،مراقبت هنگام استفاده از داربست یا نردبان به دلیل خطراتی
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مثل پرت شدن ،سقوط و یا محکم نبودن داربست ،مراقبت در کارگاه های در حال فعالیت به دالیلی مثل
ریختن مالت ،افتادن آجر ،افتادن میخ ،تخته ،خرده شیشه ،پیچ خوردن پا به دلیل وجود ناهمواری ها و ...از
جمله موارد ایمنی است که در هنگام بازدید رعایت آنها ما را از خطرات احتمالی حفظ می کند.
عالوه بر نکات فوق ،هیچ گاه تنها به بازدید نروید و همواره سعی کنید به همراه فرد یا افراد مطمئنی این
مأموریت را انجام دهید .این افراد نه تنها به برداشت هر چه سریع تر ،بهتر و کامل تر شما کمک می کنند ،بلکه
خدای ناکرده در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده ،می توانند به شما یاری رسانند .ضمناً همیشه پس از
هماهنگی با سرپرست و یا مسئول کارگاه به محیط کارگاه وارد شوید.
در هنگام بازدید اگر در قسمت هایی از بنا به تابلوی «  ورود ممنوع» برخورد کردید ،به آن بخش ها وارد نشوید.
عالوه بر آن همواره به تمامی عالمت های هشداردهندة کارگاهی توجه داشته و آنها را رعایت نمایید.
شناخت امکانات موجود
شناخت امکانات موجود ،این بینش را به طراح می دهد که چگونه باید طراحی نماید .با بررسی دو عامل قبل
یعنی خواسته های استفاده کنندگان و ویژگی های محیط پیرامون طرح ،او پاسخ سؤاالت برای « چه کسانی؟»
« چه فضاهایی؟» و « در کجا؟» را خواهد یافت ،اما هنوز هم به طور دقیق نمی داند که چگونه طرحی را باید
ارائه دهد .در این راستا او باید بداند که وضعیت اقتصادی و شرایط مالی کارفرما برای تأمین هزینه های طرح
چگونه است؟ مسائل سازه ای را چگونه در طرح خود حل کند؟ از چه نوع تأسیسات سرمایشی و گرمایشی
در طرحش استفاده نماید؟ در محل مورد نظر چه امکاناتی از نظر مصالح و فناوری ساخت موجود است؟
او چه پیشنهادهایی می تواند داشته باشد؟ و مواردی مشابه اینها که سومین دسته عوامل مؤثر در طراحی
فضاهای مسکونی را شامل می شوند و در طرح معمار اثرات قابل توجهی دارند .برای مثال اگر وظیفه انتقال
بارهای بنا به زمین به کمک دیوارهای آجری باربر صورت می گیرد ،برای جابه جایی دیوارهای داخلی و یا
ایجاد گشودگی در آنها ،محدودیت های زیادی وجود دارد ،اما اگر بنا دارای اسکلت باشد و وظیفة انتقال بارها
به زمین توسط ستون های باربر صورت گیرد ،محدودیت های قبل وجود نداشته و طراح آزادی عمل بیشتری
را در طرح فضاهای داخلی و چگونگی دیوارگذاری ها و میزان گشودگی فضاها خواهد داشت .بنابراین نوع و
چگونگی امکانات فنی و اجرایی پیش بینی شده برای طرح هم از جمله عوامل مؤثر در طراحی فضاهای داخلی
بوده و جای تأمل بسیار دارند.
اهميت دقت و صداقت
در کار تحقیق ،دو اصل دقت و صداقت همواره باید مدنظر قرار گیرد .این موضوع هم در جمع آوری اطالعات
کتابخانه ای و هم در مشاهدات شخصی از اهمیت برخوردار است .ممکن است موضوعاتی وجود داشته باشد
که به صورت های گوناگون مطرح شده باشند .در این گونه موارد باید به اطالعاتی که مورد نیاز بوده و از منابع
معتبرتری استخراج می شوند تکیه نمود .وجود اطالعات غير دقیق ـ هر چند ناچیز ـ ممکن است در نتیجة
مطلوب اشکاالتی ایجاد نماید .این خطا حتی ممکن است در هنگام ثبت اطالعات صورت گیرد که باید با
دقت کافی از این خطاها جلوگیری کرد.
منابع و مآخذ مورد استفاده در بخش مطالعات کتابخانه ای باید معتبر بوده و به ویژه در بین متخصصان
رشته دارای اعتبار باشد .منابع دست چندم و غیر معتبر ممکن است اطالعات نادرستی در اختیار ما قرار دهند
و در نتیجه اطالعات و تحقیق را خدشه دار کنند.
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صداقت در ثبت اطالعات نیز دارای اهمیت زیادی است که عدم رعایت آن عواقب ناخوشایندی در پی خواهد
داشت .این مسئله نه تنها بر طرح اثر نامطلوبی می گذارد ،بلکه در تصویری که از طراح در نظر کارفرما و
دیگران ایجاد خواهد کرد ،تأثیر نامطلوب و گاهی جبران ناپذیری خواهد گذاشت.
عدم دقت در ثبت اطالعات به هنگام برداشت از فضاهای داخلی عالوه بر موارد فوق ،مشکل دیگری را نیز به
همراه دارد .در این موارد الزم است دوباره وقت گذاشت و به بازدید از محل رفت و اندازه ها را کنترل کرد .حال
آنکه با کمی صبر و حوصله و تأمل می توان از دوباره کاری پرهیز کرد و از همان ابتدا کار را با صحت کامل
انجام داد .در هنگام برداشت و برای انجام کنترل نهایی در ثبت ارقام ،حداقل دو بار اندازه گیری الزم است .یک
بار از نقطة شروع به پایان و بار دیگر به صورت معکوس از نقطه پایان به نقطة شروع بروید .در صورت تطابق
هر دو حالت با یکدیگر ،اطمینان خاطر حاصل می شود.
بررسی الگوهای معماری داخلی
عنوان چهارمین دسته از عوامل مؤثر در طراحی فضاهای داخلی بررسی الگوها می باشد .از آنجا که در مناطق
مختلف ایران متناسب با شرایط محیطی ،اقلیمی و قومی خاص ،الگوهای بومی گوناگونی برای فضاهای
مسکونی وجود دارد ،خوب است هر طراحی پیش از شروع به کار در منطقه ای خاص ،شناختی از الگوهای
بومی فضاهای سکونتی به دست آورد .این شناخت به او کمک می کند تا به جنبه های مثبت اعمال شده در
آن الگوها آگاهی یابد و از نقاط ضعف و ناکارآمد آنها اطالع حاصل کند .با کسب این آگاهی ها او هم می تواند
نقاط مثبت را در طرح خود ادامه دهد و هم برای نقاط ضعف چاره اندیشی نموده و یا آنها را به نقطة قوت
تبدیل کند .به این ترتیب اوالً طراح ،فضای آرام بخش و مناسبی برای ساکنین طراحی نموده است و ثانیاً به
حفظ الگوهای بومی و ارتقای آنها در طول زمان کمک می نماید.

                            

شکل ۱۶ـ۱ـ نمای بیرونی خانه ای در کندوان           
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شکل 18ـ                                                                                      ۱شکل 19ـ۱
پالن طبقه همکف و اول خانه اي درالهیجان

نمای شرقی

نمای اصلی خانه ای در الهیجان

شکل 20ـ                                                              ۱شکل 21ـ۱
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فعالیت
  عملی

الگوهای بومی فضاهای داخلی محل زندگی خود را پیدا کنید و شرایط مؤثر در ایجاد چنین فضاهایی
و فضاهای داخلی آن را نقد و بررسی کنید( .برای این کار مدارک معماری شامل پالن ها ،مقاطع ،نماها،
جزئیات و عکس های مناسب را در یک شیت معماری ارائه دهید ).از نظر شما نکات ضعف و قوت این
الگوها چیست؟

برنامه ریزی
اطالعات به دست آمده از مرحلة قبل ،در زمینه های گوناگون و با درجة اهمیت متفاوتی هستند .بنابراین با
ارزیابی آنها الزم است عوامل اصلی و مهم تأثیرگذار از عوامل فرعی و غیرمهم تشخیص داده شوند تا به این
ترتیب حجم زیاد اطالعات به نوعی غربال و درجه بندی شوند .بعد از دسته بندی و مرتبه بندی اطالعات ،باید
آنها را تجزیه و تحلیل نموده و از آنها نتیجه گیری کرد .برای تجزیه و تحلیل ،تعاریف مختلفی ارائه شده است.
«  به دست آوردن بینش و نگرش از داده جهت تصمیم گیری بهتر» یکی از این تعاریف است.
    2
اقدام

تصمیم گیری

    بینش  

تجزیه و تحلیل

  داده

  1

    در هنگام طراحی یا بازسازی یک ساختمان یا یک فضای داخلی ،در ابتدای امر باید پیرامون ابعاد مختلف
آن ،اطالعاتی را گردآوری و تجزیه و تحلیل کرد و سپس نتیجه گیری نمود .نتایج حاصل از این کار دو موضوع
را برای طراح روشن می سازد .موضوع اول تعیین یک سری احکام معماری است .احکامی که برخی بایدها و
نبایدها را برای معمار تعیین می کنند و هنگام طراحی به او جهت می دهند؛ مث ً
ال استفاده کنندگان این خانه
چه نوع نشیمنی را دوست دارند؟ مجزای از پذیرایی یا مرتبط با آن؟ با توجه به محیط پیرامون این خانه،
بهتر است اتاق خواب ها را در کدام قسمت خانه در نظر بگیرید؟ جهت قرارگیری پنجره ها چگونه باشد تا
نورگیری مناسب تری داشته باشیم؟ با توجه به امکانات سازه ای این خانه ،کدام دیوار را می توان برداشت؟ با
توجه به پیشینه مردم این منطقه و افراد این خانه ،حریم خصوصی و عمومی چه مفهومی برایشان دارد و در
طرح چگونه باید عرصه ها را تفکیک و جانمایی کرد؟ و مواردی دیگر که همگی نیاز به تصمیم گیری دارند.
موضوع دوم تهیة برنامة فیزیکی یا برنامة کالبدی طرح است .در برنامة فیزیکی یا کالبدی و یا فضایی طرح،
کلیة فضاهای مورد نیاز طرح به همراه مساحت و کیفیت های مطلوبشان تعیین می گردند .این دو موضوع،
برنامة راه طراح را روشن کرده و به طرح وی جهت داده و او را هدایت می کنند .به عبارتی دیگر شاید بتوان
گفت که برنامه ريزي ،حلقة وصل شناخت و طراحی به یکدیگر است .گویی که برنامه ریزی این دو مرحله را
به یکدیگر اتصال می دهد.
  ۱ـ شناخت
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برنامۀ زمان بندي
در ابتدای هر پروژه تعیین نمودن چهارچوب های زمانی ،به پیشبرد طرح کمک شایانی می کند .در این مواقع
نظر کارفرما و محدودیت های دیگری چون موارد اقتصادی ،مسائل قابل تأملی هستند .زیرا هر کدام از اینها
تأثیر مستقیمی بر زمان انجام طرح خواهند داشت .تعیین کردن مقاطع مختلف زمانی جهت انجام هر بخشی
از پروژه ،ما را به رعایت آن و در نتیجه تسریع روند انجام هر مرحله از کار ملزم می کند.
در هنگام برنامه ریزی زمان برای پیشبرد کار ،به وقایع پیش بینی نشده و غیرمنتظره و شرایط خاصی که
ممکن است در حین کار پیش آید نیز توجه کنید و برای آنها زمانی را در نظر گیرید .به عبارت دیگر در برنامة
زمانی خود ضریب اطمینان را هم لحاظ کنید و از مدت زمان معمول فراتر رفته و وقت بیشتری را برای پایان
کار برآورد نمایید.
داشتن برنامة زمان بندی برای کارها و مقید بودن به رعایت آن نه تنها در اجرای موفق و پیشبرد به موقع کارها
مؤثّر است ،بلکه باعث می شود تا شما فردی خوش قول و منظم به حساب آیید .این صفت از ویژگی هایی
است که همه آن را دوست داشته و طالب همکاری با این چنین فردی هستند .مدیران دفاتر معتبر معماری،
در حال حاضر مهم ترین ویژگی که در استخدام همکاران جدید دفترشان در نظر می گیرند ،منظم بودن،
خوش قولی و عمل به وعده ها و قرارها است .قطعاً بد عهدی برخی از کارکنان دفتر باعث می شود پروژه ها در
موعد مقرر به اتمام نرسند.
نام فعالیت های الزم برای
طراحی

زمان انجام فعالیت های مختلف
چهار هفته اول

چهار هفته دوم

برداشت اطالعات کتابخانه ای
مصاحبه با استفاده کنندگان
بازدید از محل طراحی
تهیة برنامة فیزیکی
برنامه ريزي طرح
ارائة ایده های اولیه
انتخاب ایده برتر و پیشبرد طرح
تهیة نقشه های نهایی طرح
شکل ۲۲ـ۱ـ نمونه ای از یک برنامه زمان بندی فشردة دو ماهه برای انجام طراحی داخلی یک خانه در حال بازسازی
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طراحی
در این مرحله ،طراح با توجه به برنامة فیزیکی به دست آمده و با عنایت به احکام استخراج شده و باید و
نبایدهایی که برای طراحی تعیین نموده است ،در سایة عقل سلیم خویش و با کمک توانایی های خالقانه اش
دست به آفرینش اثر می زند و فضاهای داخلی مسکونی مورد نظر کارفرمایش را طراحی می نماید .طرح های
اولیه ای که یک طراح ارائه می دهد ،ایده های کلی او را به صورت ساده و با کمترین خطوط ممکن ،نمودار
می سازد .پس از پدیدار شدن ایده های اولیه بر روی کاغذ و یا ساخت ماکت های اولیه از فضاها ،طراح به
ارزیابی آنها پرداخته و با مشورت کارفرما و کسب نظرات او ،از بین طرح های مختلف ،طرحی را به عنوان
طرح برگزیده انتخاب می کند .سپس تمام توجه خود را معطوف به ایدة برگزیده نموده و به جزئیات بیشتر
آن می  پردازد .در این راستا ،او به تفصیل هر چه بیشتر این ایده می پردازد و برای کلیة جزئیات آن تدابیری
اندیشیده و آنها را به صورت دقیق ترسیم می کند.

شکل 23ـ۱ـ ارائه نقشه و ماکت برای طراحی داخلی بخش نشیمن و آشپزخانه یک خانه

نمودار زیر مراحل مختلف فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی را به صورتی خالصه و فهرست وار نشان
داده است.
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شکل 24ـ۱ـ ارائة ایدة اولیه و اجرای آن

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

شناخت وضعیت مالی کارفرما و امکانات فنی و تکنولوژی
موجود (سازه ،تأسیسات ،ساخت و)...
بررسی تجربیات انجام شدة پیشین

فرایند طراحی

برنامه ريزي

تهیه برنامه کالبدی طرح
استخراج احکام طراحی
تعیین ضوابط و استانداردها
تدوین مبانی نظری شخص طراح

طراحی

ارائه ایده های کلی اولیه برای طرح
ارزیابی ایده های اولیه و انتخاب ایدة برتر
ارائه تفصیلی ایدة برتر و یافتن جزئیات آن
ارائة طرح نهایی

شکل 25ـ۱
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توجه به محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی
امروزه حفظ محیط زیست از مسائلی است که باید در همة حوزه ها و عرصه های گوناگون زندگی مورد توجه
ویژه واقع شود .استفاده از سایه بان و بادگیر دو مورد از مسائلی هستند که استفادة مناسب از آنها در طراحی
می تواند مفید واقع شود .اگر اندازة پیش آمدگی سقف خانه یا سایه بان پنجره ها مناسب طراحی شوند ،ضمن
اینکه در تابستان می توانند از تابش مستقیم خورشید به داخل خانه جلوگیری کنند ،به هدایت آن در زمستان
نیز کمک می کنند .نور خورشید در زمستان ضمن ایجاد گرما در داخل خانه ،سبب روشنایی فضاها می شود و
بر روح و روان ساکنان خانه اثر مفیدی می گذارد .همچنین سطوح مورد لمس را ضدعفونی و ویتامین  Dمورد
نیاز بدن را تأمین می کند .اما همین خورشید گرمابخش و مطبوع زمستان ،در تابستان سبب گرمی بیش از
حد خانه می شود ،مصالح نما را به تدریج خراب می کند ،پوست بدن را می سوزاند ،موجب رنگ پریدگی فرش
و برخی کفپوش های چوبی می شود ،و . ....بنابراین تابش خورشید با توجه به طراحی ساختمان ،می تواند هم
سازنده باشد و هم مخرب .لذا جا دارد که طراح به تمامی آثار آن توجه دقیق داشته باشد و در طرح خویش
آنها را لحاظ کند.
استفاده از مصالحی که مخرب محیط زیست نبوده و آلودگی زیست محیطی کمتری دارند و همچنین استفاده
از مصالح و طرح هایی که باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شوند ،دو نمونه از مسائلی هستند که در این
زمینه می توانند مفید واقع شوند .برای مثال استفاده نکردن از رنگ روغن برای روکش دیوارها و یا به کار
نبردن سنگ هایی که اشعه های مضر خورشید را بازتاب می دهند ،و نیز استفاده از پنجره های دو جداره که
در کاهش آلودگی صوتی و جلوگیری از اتالف انرژی نقش مهمی دارند ،و مواردی نظیر اینها را می توان در
طراحی مدنظر قرار داد.
مصالح ساختماني سازگار با محیط زیست باعث افزایش ارزش پروژه های ساختمانی و کاهش اثرات سوء بر
محیط زیست می گردند .این نوع مصالح معموالً دارای مزایای زیادی هستند ،از جمله کاهش مصرف انرژی،
آلوده نکردن هوا ،آب و خاک ،افزایش سطح بهداشت و سالمت ساکنین.
توجه به طبیعت و بهره گیری از منابع ارزشمند خدادادی آن در معماری بومی مناطق مختلف کشور توسط
معماران سنتی به شیوه های گوناگونی رعایت شده است .جا دارد که ما نیز امروزه به این خصلت نیکوی
گذشتگان باز گردیم و از آنها پیروی نماییم .ضرورت این امر در سایر نقاط جهان نیز حس شده و در نتیجه
موضوعاتی چون معماری پایدار ،معماری سبز ،مصالح سبز و مشابه اینها ،در همة محافل معماری مورد توجه
جدی و در حال پیگیری است.
فعالیت
  عملی
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خانة خود و یا یکی از بستگان را که رولوه کرده اید ،بررسی کرده و موارد سازگاری یا عدم سازگاری
آن را با محیط زیست پیدا کنید .آیا برای موارد نامناسب راهکارهای مناسب اصالحی سراغ دارید؟
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اصول تهيه و تدوين گزارش مطالعات
پس از جمع آوری اطالعاتی که برای انجام طراحی فضاهای داخلی مورد نیاز است ،می توان به تهیه و تدوین
گزارش مطالعات همت گماشت .این گزارش تمامی اطالعات جمع آوری شده را به صورتی سامان یافته و منظم
در بردارد و پشتوانة طرح است .در آینده و در هر زمانی که طراح به بررسی مجدد و مرور اطالعات نیاز پیدا
کند ،به این گزارش مراجعه کرده و آن را مورد بهره برداری قرار می دهد .عالوه بر شخص طراح ،کارفرما و یا
هر فرد عالقه مند دیگری که مایل است گزارش را مورد بازبینی قرار دهد نیز می تواند آن را مطالعه نموده و از
شرایط و نظرات عوامل دست اندرکار طراحی مطلع گردد.
برای تهیه و تدوین گزارش مطالعاتی ،عالوه بر دقت بسیار در ثبت اطالعات ،الزم است که مطالب به نحو
مطلوبی سازماندهی شده و نظم پیدا کنند .زیرا مطالب دسته بندی شده و منظم را به راحتی می توان پیدا و
از آنها استفاده نمود.
مطالب گزارش را می توان در دو بخش کلی سازماندهی کرد:
 1اطالعات مربوط به تک تک استفاده کنندگان
 2اطالعات مربوط به محیط پیرامون و سایت

شکل ۲۶ـ۱

در تدوین گزارش سعی کنید که ویژگی های ساختاری و محتوایی یک گزارش علمی را که عبارت اند از :داشتن
جلد مناسب و زیبا ،اطالعات شناسنامه  ای روی جلد ،فهرست مطالب ،عکس ها ،تصاویر ،چکیده ،مقدمه ،فصول
منظم گزارش و در پایان ،نتیجه گیری ،و فهرست منابع و پیوست ها مراعات نمایید .در زمینة محتوایی نیز نوع
نگارش گویا و روان ،انسجام منطقی بین مطالب ،ذکر نام مآخذ و منابع در متن گزارش و در زیر تمامی تصاویر
و عکس ها و مواردی نظیر اینها می تواند مورد توجه قرار گیرد .فراموش نکنید که در یک گزارش مطلوب ،هر
چقدر اطالعات ارائه شده به صورتی دقیق تر ،منظم تر و در قالب هایی نظیر جداول ،عکس ها و دیاگرام که قابل
فهم تر هستند ،ارائه گردند ،جذاب تر و مفیدتر خواهند بود.
فعالیت
  عملی

گزارشی از کلیة اطالعاتی را که تاکنون از مصاحبه با کارفرما و بازدید از سایت طرح به دست آورده اید،
به صورتی منظم و دسته بندی شده تهیه نمایید( .خانة خود و یا یکی از بستگان را که برای رولوه و
مصاحبه با کارفرما برگزیده بودید) .در این گزارش ،مدارک معماری شامل تصاویر داخلی ،پالن ها،
مقاطع ،نماهای داخلی ،جزئیات و عکس های مناسب را هم ارائه کنید.
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شایستگی تهیۀ برنامۀ اولیۀ طرح فضاهای داخلی مسکونی
شرح کار  :
گردآوری اطالعات ،انجام رولوه و تهیۀ کروکی ،تجزیه و تحلیل و اولویت بندی اطالعات  ،انجام برنامه ریزی و تهیۀ برنامۀ زمان بندی
استاندارد عملکرد :تهیۀ برنامۀ اولیه طرح فضاهای داخلی طبق سفارش کارفرما ،ضوابط و بخش نامه های قانونی ،مبحث  ٤مقررات
ملی ساختمان و اقلیم منطقه
شاخصها:
دروندادی :دقت در گردآوری اطالعات و طبقه بندی آنها
فرایندی :مصاحبه با کارفرما ،گردآوری اسناد ،تجزیه و تحلیل اطالعات ،تنظیم اطالعات
محصول :تهیۀ یک برنامۀ اولیه مطابق سفارش کارفرما و ضوابط و مقررات قانونی وضع شده
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط مکان  :کالس درس و بازدیدها
زمان  ٨ :ساعت
ابزار و تجهیزات :متر ،دوربین ،زاویه سنج ،شاسی ،لوازم التحریر ،میزتحریر ،صندلی
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

گردآوری اطالعات پایه از کارفرما

٢

2

برداشت اطالعات میدانی

٢

٣

تجزیه و تحلیل اطالعات

٢

٤

ارائه برنامه نهایی اولیه

٢

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
2

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،میباشد.
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واحد یادگیری 2
تهية گزارش مطالعات مقدماتي از طراحی فضاهاي داخلي
آیا تا به حال پی برده اید
عرصه در خانه هاي مسكوني به چه معناست؟
يك خانه مسكوني از چه عرصه هايي تشكيل شده است؟
هر يك از عرصه هاي خانة مسكوني شامل چه فضاهايي است؟
فضاهاي خانه داراي چه ويژگي هايي هستند؟
شناخت مصاديق معماري چه كمكي به طراح فضاهاي داخلي مسكوني مي كند؟
برنامة کالبدی چيست؟
در برنامه ريزي طراحي داخلي فضاهاي مسكوني چه كارهايي انجام مي شود؟

استاندارد عملکرد
در پايان اين واحد يادگيري از هنرجويان انتظار مي رود:
1
2
3
4
5

عرصه را تعريف كرده و عرصه هاي يك خانة مسكوني را نام ببرند.
ويژگيهاي فضاهاي يك واحد مسكوني و اصول طراحي آنها را بيان كنند.
ضرورت شناخت مصاديق معماري و برخی از الگوهاي معماري سنتي را بشناسند.
تعريف برنامه كالبدي و روش تهية آن را توضيح دهند.
كارهايي را كه در مرحله برنامه ريزي انجام مي شود ،نام ببرند.

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

در هر بنای مسکونی با توجه به نیازهای افراد خانواده و تنوع فعالیتهای آنان ،فضاهای مختلفی مورد نیاز
است .برای طراحی داخلی الزم است که تمامی فضاها شناسایی و دسته بندی شوند و سپس با پیشبینی
ارتباط مناسب بین آنها ،یک مجموعة واحد برای خانه طراحی شود.
به فضاهایی که عملکردهای سازگار و به هم وابسته ای دارند و در بخش مشخصی از نقشه ،طراحی و مکانیابی
میشوند« ،عرصه» میگویند .فضاهای یک خانه را میتوان در قالب پنج عرصه تقسیم نمود .این عرصهها
عبارت اند از:
 1عرصة زندگی خانوادگی؛ (رنگ نارنجی)
 2عرصة زندگی خصوصی؛ (رنگ زرد)
 3عرصة پذیرایی و مراسم؛ (رنگ صورتی)
 4عرصة خدمات و پشتیبانی؛ (رنگ آبی)
 5عرصة فضاهای باز و نیمه باز( .رنگ سبز)

شکل ۲۷ـ۱ـ عرصه های مختلف یک خانه
نکته

در نقاط مختلف کشور ما مردمی با قومیتهای مختلف ،آداب گوناگون و شرایط آب وهوایی متفاوت زندگی
میکنند که دارای الگوهای فرهنگی ،اجتماعی و ...خاص خود هستند؛ در نتیجه الگوی زندگی و نحوة
عرصه بندی فضاهای خانة آنها تا حدودی با یکدیگر متفاوت است .بنابراین جا دارد که در طراحی داخلی
خانههای مسکونی به این موارد دقت ویژه ای شود و برای هر خانواده مطابق با آن طرحی خاص ارائه گردد.

 1عرصة زندگی خانوادگی
این عرصه ،مهم ترین بخش خانه بوده و بسیاری از فعالیتهای جمعی اعضای خانواده در آن انجام میگیرد.
در این عرصه ،افراد راحت و خودمانی هستند .فضای نشیمن خانوادگی (خصوصی) ،آشپزخانه ،و غذاخوری
خانوادگی از جمله فضاهای این عرصه هستند.
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   2عرصة زندگی خصوصی
این عرصه ،آرامترین و خصوصیترین بخش خانه است؛ بنابراین جا دارد که در قسمت ساکت خانه قرار بگیرد.
فعالیتهای عرصة عمومی ،آرامش این بخش از خانه را مختل مینماید .در نتیجه خوب است این عرصه
به صورت مستقل و جدا از عرصه پذیرایی طراحی شود .اتاق خوابهای والدین و فرزندان ،حمام و سرویس
بهداشتی خصوصی خانه و همچنین اتاق مطالعه یا کار خصوصی در این قسمت جای میگیرند.
   3عرصة پذیرایی و مراسم
برقراری ارتباط و معاشرت با فامیل ،دوستان ،همسایگان و ارائة خدمات به مهمانها در این عرصه اتفاق
میافتد و شامل فضاهای پذیرایی ،غذاخوری عمومی ،اتاق خواب مهمان ،ورودی و سرویس بهداشتی مهمان
است .برگزاری جشنها و مهمانیها و سایرمراسم جمعی و خانوادگی نیز در این عرصه انجام میشود .کیفیت
این عرصه به خوبی میتواند گویای فرهنگ و ارزشهای خانواده باشد .از آنجا که این عرصه ،بخش عمومی
خانه است ،شایسته است که در نزدیکی ورودی خانه و به صورتی جانمایی گردد که افراد غریبه در هنگام
ورود و خروج ،از بخشهای خصوصی خانه عبور نکرده و به آن اشراف نداشته باشند.
 4عرصة خدمات و پشتیبابی
امکان زندگی راحت توأم با آرامش در یک خانه ،به پیشبینی و طراحی مناسب عناصر خدماتی مورد نیاز
نظیر انباری ،رختشوی خانه ،پارکینگ ،موتورخانه ،بهرهمندی از سیستمهای مناسب مکانیکی و الکتریکی و
مواردی از این قبیل بستگی دارد .این موارد به عرصه خدمات و پشتیبانی خانه مربوط بوده و جا دارد که در
طراحی برای این فضاها و پیشبینی تجهیزات و وسایل مورد نیاز آنها به دقت توجه شود.
   5عرصة فضاهای باز و نیمه باز
این عرصه شرایط زندگی در ارتباط با طبیعت و آسمان را برای افراد خانواده ،و امکان نورگیری و تهویه
را برای خانه فراهم میکند .بنابراین الزم است طراح از همان ابتدای کار به آنها توجه خاص داشته باشد.
فضاهایی نظیر حیاط اندرونی و بیرونی و حیاط خدماتی (آشپزخانه روباز ،پارکینگ در محوطه ،و  ،)...پاسیوها
و نورگیرهای میان خانه ،بالکن ،ایوان و تراس ،بام سبز و امثال اینها در عرصه فضاهای باز و نیمه باز خانه
جای دارند .ایجاد و نحوة تعریف رابطة بین فضاهای داخلی با فضاهای باز و نیمه باز ،بر کیفیت و عملکرد آنها
تأثیر زیادی دارد.
نکته

تحقیقکنید

بام سبز ،بامی است که قسمتی و یا همة آن با پوشش گیاهی پوشیده شده ،و یا دارای بستری با قابلیت
کشت است.
در منطقه ای که شما زندگی می کنید ،در اطراف شما فضاهای باز و نیمه باز چه نقشی در خانه ها
دارند؟ چگونه در طراحی داخلی خانه اثر می گذارند؟ نام و وظایف آنها چیست؟
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فعالیت
  عملی

 1عرصه های زندگی و نحوة تقسیم آنها را در پالن خانة خود و یا نمونه ای دیگر بررسی کرده و آنها
را در قالب دیاگرام نشان دهید.
 2ماکت یکی از عرصه های زندگی خود را بسازید.

فضاهای خانه

پس از معرفی عرصه های خانه ،جا دارد که توضیحاتی پیرامون فضاهای خانه نیز ارائه گردد .مهم ترین این
فضاها عبارت اند از :ورودی ،نشیمن ،پذیرایی ،آشپزخانه ،غذاخوری ،اتاق خوابها ،سرویس های بهداشتی،
رخت شویخانه ،انبار ،فضاهای باز و نیمه باز.
ورودی
«ورودی» اولین فضایی است که بعد از گشودن در خانه وارد آن میشویم .بنابراین خوب است به گونهای
جذاب ،دعوت کننده ،و زیبا طراحی شود ،و شرایط مناسبی را برای فرد وارد شونده ایجاد کند .در بدو ورود به
خانه الزم است که کفش و چتر خیس را در جایی قرار داده و بعد از شستن دستها و صورت خود ،عاری از
آلودگیهای خارج از خانه ،تمیز و پاکیزه وارد فضاهای دیگر شود .در نتیجه شایسته است که در ورودی خانه،
فضایی برای یک سرویس بهداشتی ،رخت َکن  ،کمدی برای کفش و لباس و جایی برای گذاشتن چتر و کیف
و عصا در نظر گرفته شود .بودن سکویی برای نشستن و بستن بند کفش ،و آینهای جهت دیدن سر و وضع
خود در هنگام ورود و یا قبل از خروج خانه نیز به کارایی بیشتر این فضا کمک میکند.
ورودی ،اولین محلی است که میزبان به استقبال مهمان خود آمده و آخرین جایی است که با او خداحافظی
میکند؛ بنابراین خوب است که ابعاد و اندازه و وسایل به گونهای پیشبینی شوند که ورودی خانه فضای کافی
را برای استقبال و روبرو شدن با مهمان تازه وارد و نیز بدرقة ایشان داشته باشد.

		                 شکل ۲۹ـ۱ـ فضایی برای پوشیدن پالتو
شکل ۲۸ـ۱ـ فضایی برای ورود وخوشامدگویی
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شکل ۳۰ـ۱ـ فواصل الزم برای طراحی ورودی

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

شکل 31ـ۱ـ فضای کافی در مقابل در ورودی

شکل ۳2ـ۱ـ در دو لنگه و نسبت ًا بزرگ برای ورودی

اگر فضای ورودی در بین دو فضای سربستة درون خانه و فضای سرباز بیرون خانه واقعشود ،شایسته است اوالً
این فضا به صورت حد واسط خوبی برای فاصلۀ دو حریم خصوصی داخل خانه و عمومی بیرون از آن عمل کند
تا از نگاه افراد غریبه به داخل خانه ممانعت نموده و حرمت خانواده را حفظ نماید ،ثانیاً به عنوان فیلتر هوا ،از
نفوذ سرما ،گرما ،گرد و خاک و دیگر آالیندهها نظیر دود و گرد و غبار به داخل خانه ممانعت به عمل آورد.
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شکل های ۳۳ـ ۱و ۳۴ـ ۱ـ راهروی اتصال دهنده کوچه
و خانه

شکل های۳۵ـ  ۱و ۳۶ـ ۱ـ پیر نشین جلوی در خانه ،و هشتی
ورودی آن

عرصة خصوصی
ورودی
عرصة عمومی

شکل ۳۷ـ۱ـ فضای ورودی ،در حد واسط درون و بیرون قرار گرفته و بدون عبور از عرصة خصوصی به عرصة عمومی دسترسی
پیدا می کند.
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فعالیت
  عملی

فضایآورد.
به عمل
ورودی خانة خودتان را به صورت کروکی ترسیم نمایید و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کنید.
در پایان نتیجه را به دوستانتان در کالس ارائه نمایید.
نشیمن
«نشیمن» فضایی است گرم و صمیمی و جایی که افراد خانواده به صورت راحت و خودمانی در کنار هم جمع
میشوند .با توجه به الگوی زندگی اعضای خانواده ،نشیمن میتواند به صورت فضایی کام ً
ال در بسته و خصوصی
و یا با درجة محرمیت کمتر و به صورت باز و در ارتباط با فضاهایی نظیر پذیرایی و غذاخوری و آشپزخانه
طراحی شود.

شکل ۳۸ـ۱ـ حالت نشیمن و پذیرایی باهم ادغام شده اند.

شکل ۳۹ـ۱ـ حالت نشیمن و پذیرایی ازهم جدا هستند.

همانطور که گفته شد نشیمن جایی است که افراد خانواده در کنار یکدیگر به دور هم و به فعالیتهایی نظیر
گفتوگو ،تماشای تلویزیون ،مطالعة روزنامه ،بازی و  ...میپردازند؛ بنابراین معموالً در نشیمن برای انجام این
فعالیتها باید وسایلی مانند مثل مبل راحتی ،میز ،لوازم صوتی و تصویری ،قفسهای برای قرار دادن کتاب و
روزنامه و عکسهای خانوادگی و مانند اینها وجود داشته باشد.
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شکل ۴۰ـ۱ـ دو نمونه نشیمن که در آن محلی برای تماشای تلویزیون و میزی برای مطالعه وجود دارد.

شکل های ۴۱ـ۱ـ و ۴۲ـ۱ـ نشیمن فضای خودمانی و راحت خانه

خوب است که در طراحی نشیمن ،به انتخاب فرمی مناسب برای دور هم نشستن صمیمی اعضای خانواده ،و مساحت
مناسبی برای تشکیل جمع خانوادگی و فعالیتهای مربوط به آنان ،توجه شود .به نظر میرسد که اشکالی شبیه
به فرم نشستن افراد به صورت حلقه حول یک نقطه (مث ً
ال تلویزیون) نظیر دایره و مربع و چند ضلعی ،پالنهای
مناسبتری برای این موضوع هستند ،و فرمهایی با کشیدگی زیاد و بدون تناسب ،فضاهای مناسبی نیستند.
عالوه بر فرم ،ابعاد و اندازه ،وسعت نشیمن ،نور طبیعی کافی و داشتن دید به مناظر زیبا و محوطههای سرسبز
هم در ایجاد نشیمن دلباز و خوشایند ،تأثیر زیادی دارد.

شکل ۴۳ـ۱ـ در حالت های کشیدة فضایی ،امکان دور هم نشستن به خوبی فراهم نمی شود.
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شکلهای ۴۴ـ ۱و ۴۵ـ۱ـ در حالت های نزدیک به مربع ،امکان دور هم نشستن افراد بهتر فراهم می شود.

اگر در حد واسط فضای نشیمن و فضای باز بیرون ،فضایی نیمه باز نظیر ایوان و بالکن نیز طرح شود ،ارتباط
نشیمن و حیاط بیشتر و بهتر میشود .ضمناً گسترده شدن نشیمن در امتداد ایوان سبب میشود تا فضای
نشیمن دارای یک فضای رابط و مکمل گردیده و در شرایط مناسب آب وهوایی ،اعضای خانواده بتوانند در آنجا
در کنار فضای باز ،ساعاتی را سپری نمایند؛ همچنین قرار گرفتن ایوان و بالکن در امتداد نشیمن و داشتن
پنجرههای سرتاسری ،در احساس گستردگی بیشتر فضا و بزرگ جلوه نمودن آن بسیار مؤثر است.

شکل ۴۶ـ۱ـ فضای نیمه باز رو به
منظره زیبا

شکل ۴۷ـ۱ـ فضای نیمه باز در
امتداد نشیمن

شکل ۴۸ـ۱ـ فضای نیمه باز و
استفاده از هوای آزاد و مطلوب

عالوه بر انتخاب فرم مناسب برای نشیمن ،بهتر است که چیدمان وسایل آن نیز به گونهای باشد که در مسیر
رفت و آمد قرار نداشته و گوشة دنجی را شکل داده باشند .در این حالت امکان دور هم نشستن اعضای خانواده
با تمرکز بیشتری فراهم میشود .در نظر گرفتن محور توجه افراد به سوی کانونهای توجه نظیر تلویزیون،
شومینه و منظرههای زیبا نیز از دیگر مسائلی است که باید در چیدمان وسایل نشیمن مورد نظر قرار گیرد.
توجه به نور و چشم انداز مناسب نیز از دیگر مواردی است که توجه به آن در طراحی نشیمن ضروری می باشد.
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شکل49ـ ۱ـ چیدمان مبلمان در مسیر
رفت و آمد نباشد.

شکل 50ـ۱ـ مبلمان رو به محور توجه شکل 51ـ۱ـ نشیمن ،محلی برای
فعالیت های مختلف
فضا قرار داشته باشد.

نشیمن فضایی است که تا حدودی شبیه به قلب خانه است و با بسیاری از فضاهای دیگر خانه از جمله
آشپزخانه و سالن غذاخوری ارتباط نزدیکی دارد؛ همچنین ضمن جدایی و استقالل از اتاقهای خواب افراد،
با این بخش هم میتواند ارتباط نزدیکی داشته باشد .با حیاط و فضاهای نیمه باز ایوان و بالکن هم می تواند
کار کند و از نور و چشم انداز مناسب بهرهگیرد .بنابراین جا دارد که در جانمایی نشیمن ،به این روابط دقت
کافی شده و جای مناسبی برای آن پیشبینی شود.

شکل  52ـ۱ـ ارتباط راحت نشیمن با
آشپزخانه و فضاهای خواب

شکل  ۵3ـ۱ـ تأمین محرمیت نشیمن
با پايين تر قرار گرفتن از کف حیاط

شکل  54ـ۱ـ نشیمن به عنوان قلب
خانه

اگر در نشیمن از مبل یا صندلی برای نشستن استفاده نشود و افراد روی زمین بنشینند ،کف نشیمن به
کفپوشی نرم و ضخیم همچون فرش یا موکت پرزدار نیاز دارد .در طرح تناسبات چنین نشیمنی باید به ابعاد
و اندازههای رایج و استاندارد فرش نیز توجه کرد و فضا را اصطالحاً فرش خور (به صورتی که تمامی سطح
آن با یک یا چند فرش به خوبی پوشیده شود) طراحی کرد .پیشبینی دیوارهای پشتی برای تکیه دادن افراد
نشسته روی زمین و دقت در فرم و جانمایی مناسب پنجرهها و طاقچههای دیوار هم ،از دیگر مواردی است
که باید در طراحی این نوع نشیمن رعایت کرد .در خانههای سنتی برای جوابگویی به این امر اوالًپنجرهها را
به صورت «در ـ پنجره» و تا کف اتاق میساختند تا افراد نشسته روی زمین ،دید مناسبی رو به منظرة حیاط
پیدا کنند .ثانیاً طاقچههای دیوار را در ارتفاعی باالتر از سطح سر فرد نشسته روی زمین ،ایجاد میکردند تا
برای نشستن افراد در پیرامون اتاق مزاحمتی ایجاد نکنند.
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                           شکل  55ـ۱ـ تصویری از یک نشیمن سنتی

شکل  56ـ۱ـ غذاخوردن بر روی زمین در نشیمن
                                                  
نکته

شکل  57ـ۱ـ نشستن بر روی زمین در نشیمن

در فرهنگ ژاپنی هم برای فرش کف برخی از فضاها به نام اتاق تاتامی ،مدول مستطیل شکلی به نام
تاتامی وجود دارد و ابعاد اتاق تابع این مدول بوده و با آن پوشیده می شود .

                                               

شکل  58ـ۱ـ نشستن روی زمین و میان اتاق با
صندلی های کوتاه و دارای تکیه گاه پشتی

شکل  59ـ۱ـ اتاق تاتامی که با مدولی از مستطیل های
تاتامی پوشیده شده است.
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فعالیت
  عملی

در محیط زندگی شما ،نشیمن از نظر ابعاد ،تجهيزات و كيفيت فضا از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
آن را بررسی نمایید و با تهیه مدارک معماری (پالن ،مقطع ،پرسپکتیو (تصویر سه بعدی) و عکس) به
دوستانتان در کالس ارائه نمایید.
پذیرایی
پذيرايي فضاي عمومي خانه و محلي براي پذيرايي از مهمانان و برگزاري مراسم و جشن هاي خانوادگي است.
اين فضا در خانواده هاي مختلف با توجه به نوع و ميزان رفت وآمدهاي خانوادگي و روابط اجتماعي اعضاي
خانواده ،از درجة اهميت متفاوتي برخوردار است .پذيرايي از جمله فضاهاي رسمي و بيروني خانه محسوب
مي شود؛ بنابراين خوب است كه در نزديكي ورودي خانه طراحی شود تا مهمانان جهت رسيدن به آن ،از
فضاهاي خصوصي خانه عبور نكنند و به آن ديد نداشته باشند .عالوه بر اين ،براي پذيرايي راحت تر از مهمانان،
بهتر است كه فضاي پذيرايي با آشپزخانه نيز ارتباط نزديكي داشته باشد.

شکل  60ـ۱ـ رابطه پذیرایی و غذاخوری

شکل  61ـ۱ـ حلقه های مختلف نشستن در پذیرایی

ایرانیان از گذشته های دور به مهمان نوازی مشهور بوده اند و در فرهنگ ما مهمان حبيب خداست و از جايگاه
وااليي برخوردار است؛ به همين دليل معموالً ميزبان سعي مي كند كه از مهمان به بهترين نحو ممكن پذيرايي
کرده و او را اكرام نمايد .به همين دلیل است كه در معماری ما فضاي پذيرايي غالباً داراي مساحت مناسبی
بوده و به شكل خوشايند و زيبايي آراسته میشود و با بهترين وسايل و مبلمان تجهيز مي گردد ،تا مهمان
در فضايي دلچسب و با شرايطي مطلوب به سر برد و به او خوش بگذرد .در خانه هايي كه مساحت چندان
زيادي ندارند و امكان طرح يك پذيرايي ،جداي از نشيمن وجود ندارد ،اين فضا با نشيمن خانه ادغام مي شود.
اما در خانه هايي كه مساحت و امكانات بيشتري دارند ،معموالً پذيرايي جداي از نشيمن پيش بيني مي شود.
زیرا نشيمن فضاي خودماني و خانوادگي است و گاه با ريخت و پاش همراه است ،لذا غالب خانواده ها ترجيح
مي دهند كه نشيمن از پذيرايي مجزا باشد تا در صورت آمدن مهمان سرزده به خانه ،در فضايي آراسته و
مرتب از او پذيرايي گردد.
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شکل  ۶2ـ۱ـ فضای پذیرایی و غذاخوری مهمان

شکل ۶3ـ۱ـ داشتن حالت های
مختلف مبلمان ،به راضی بودن
همة سلیقه های افراد کمک
میکند.

شکل ۶4ـ۱ـ گوشه های دنج برای
نشستن امکان تشکیل گروه های
کوچکتر را می دهد.

شکل  ۶5ـ۱ـ در یک پالن باز ،پله موجب
تفکیک قسمت های مختلف شده است .پله ای
با سکویی کارا و فضای سبزی زیبا در مجاورش
که در میان خانه قرار گرفته و موجب تفکیک
بخشهای گوناگون آن شده است.

با توجه به الگوهاي فرهنگي و رفتاري خانواده ها و ميزان باز بودن روابط اجتماعي آنها ،نشيمن خصوصي و
ال جدا از هم ،در ارتباط با هم ،و يا به صورت کام ً
پذيرايي عمومي خانه معموالً به سه شكل متفاوت کام ً
ال ادغام
شده با هم (باز يا  )openطرح مي شوند .در برخي خانواده ها مجزا بودن فضاي پذيرايي خانم ها و آقايان نيز
اهميت دارد همانطور در برخي ديگر از خانوادهها روي زمين و به دور هم نشستن از اهميت بااليي برخوردار
است و مواردی از این قبیل كه الزم است در هنگام طراحي به آنها توجه شده و در طرح خانه لحاظ گردند.
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شکل 66ـ۱ـ پذیرایی و نشیمن
جدا از هم
نکته

تحقیقکنید

بحث گروهی
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شکل ۶7ـ۱ـ پذیرایی و نشیمن ادغام
شده با هم

شکل ۶8ـ۱ـ پذیرایی و نشیمن جدا
ولی در ارتباط با هم

«طرح باز» به طرحي گفته میشود که در آن فضاهای عمومی و نیمه خصوصی مانند پذیرایی،
غذاخوری ،نشیمن و آشپزخانه ،با در و دیوار از یکدیگر مجزا نشدهاند و در مجاورت هم قرار گرفته و
با هم در ارتباط هستند( .ارتباط بصری ،صوتی ،عبوری و )...
فضای پذیرایی را در خانه هاي منطقة خود با توجه به آداب و رسوم محلی بررسی کرده و تجزیه و
تحلیل نمایید .به نظر شما برای فضای پذیرایی چه مساحتی مفید است؟

آیا در منطقة شما آداب خاصی برای پذیرایی از مهمان وجود دارد؟ آیا فضای پذیرایی باید شرایط
خاصی داشته باشد؟
یک فضای پذیرایی را که شما در آن قرار گرفته و به نظرتان مطلوب بوده است ،برای دوستانتان تشریح
کنید.
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آشپزخانه
آشپزخانه فضایی است که سه فعالیت اصلی نگهداری و آماده سازی مواد غذایی ،شستن مواد غذایی و ظروف
و طبخ غذا ،در آن انجام می شود .در کنار این سه کار اصلی ،فعالیتهای دیگری نظیر غذا خوردن ،شستن
و خشک کردن لباس و غیره نیز ممکن است در این فضا صورت پذیرد .برای عملی شدن سه فعالیت اصلی
آشپزخانه ،سه وسیلة مهم یخچال و فریزر ،لگن ظرف شویی (سینک) و اجاق گاز مورد نیاز است .هر یک از این
سه وسیله به محدودهای در پیرامون خود به منظور انجام کار و حرکت احتیاج دارند .لذا این سه وسیله در کنار
هم جا داده نمیشوند ،بلکه با فاصلهای مناسب از یکدیگر قرار میگیرند .اگر محل استقرار این سه وسیله را با
خطی فرضی به هم وصل کنیم ،غالباً مثلثی شکل میگیرد که اصطالحاً به آن مثلث کار آشپزخانه میگویند.
به منظور در نظر گرفتن فاصلهای معقول و مناسب در بین این سه وسیلة اصلی ،خوب است یخچال و سینک
و گاز در جایی از آشپزخانه و به نحوی استقرار یابند که محیط مثلث کار ،اندازهای در حدود  4/80تا  ۶متر را
داشته باشد .در این حالت اوالً این سه وسیله کام ً
ال مجاور یکدیگر قرار نگرفته و مزاحمتی برای محدودة کاری
هیچ یک به وجود نمیآید .ثانیاً فاصلة بین آنها ،چنان زیاد نمیشود که باعث رفت و آمد اضافی و خستگی
فرد در آشپزخانه گردد.
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شکل  69ـ۱ـ مثلث کار آشپزخانه و ابعادو اندازههای کابینتها
و فواصل آنها

شکل ۷۰ـ۱ـ اندازه های عملکردی قفسه های قائم و افقی
آشپزخانه (بر حسب میلیمتر)
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شکل ۷1ـ۱ـ آشپزخانة
یک طرفه با میز کار وبدون
آن

شکل ۷2ـ۱ـ آشپزخانة
دوطرفة موازی با ماشین
ظرف شویی و لباس شویی     ،
یا بدون آنها

شکل ۷3ـ۱ـ آشپزخانة
دوطرفة متصل ( Lشکل)

شکل ۷4ـ۱ـ آشپزخانة سه
طرفه

یخچال و فریزر محل نگهداری مواد غذایی است .این مواد از بیرون خریداری شده و به داخل آشپزخانه آورده
میشوند ،بنابراین خوب است که اوالً آشپزخانه در ارتباط نزدیکی با ورودی خانه و پارکینگ طراحی شود.
ثانیاً بهتر است یخچال و فریزر را در محلی نزدیک به ورودی آشپزخانه جای داد تا درکوتاهترین فاصله بتوان
مواد غذایی را در داخل آنها قرار داد .ضمناً در انتخاب محل یخچال و فریزر باید به نحوة باز شدن در آنها و
وجود فضای کافی در پشت در و همچنین به وجود فضای عبوری کافی در جلوی د ِر باز یخچال و سد معبر
نکردن توجه کافی داشت.
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شکل ۷5ـ۱ـ رابطه نزدیک آشپزخانه با پارکینگ و ورودی

شکل ۷6ـ۱ـ قرار دادن یخچال در ابتدای ورود به آشپزخانه

لگن ظرف شویی (سینک)
لگن ظرفشویی ،در طرحها و اندازههای مختلف
ساخته شده و برای شستن ظروف ،سبزی ،میوه و
سایر مواد غذایی از آن استفاده میگردد .برای تأمین
آب در شیر لگن ،الزم است محل انشعاب لولة آب در
زیر آن پیشبینی شود .از این لولهکشی میتوان برای
سایر وسایلی که نیازمند به آب هستند نظیر ماشین
ظرفشویی و لباسشویی نیز استفاده کرد .به این
ترتیب خوب است که سه وسیله نیازمند آب (سینک،
ماشین ظرف شویی و لباس شویی) در نزدیکی هم قرار
گیرند تا اوالً طول لولهکشی آب به حداقل ممکن خود
کاهش یابد .ثانیاً لولههای تخلیه فاضالب آنها در یک
لولة اصلی جمع گردد.

معموالً از سینک به صورت سرپایی و در طول مدت
زمان الزم برای ظرف شویی استفاده میشود؛ لذا بهتر
است در باالی آن پنجرهای رو به بیرون طراحی شود
تا فرد مشغول به کار با تماشای چشم انداز ،محیط را
کمی خوشآیندتر احساس نماید .ضمناً چون سینک
و اطرافش خیس است ،عبور جریان هوا و تابش آفتاب
حاصل از پنجره ،به خشک شدن سریعتر آن کمک
میکند .در این حالت جا دارد که به طراحی پنجرة
باالی سینک دقت کافی مبذول شود تا باز شدن آن
با مشکلی (نظیر ارتفاع شیر آب ،پردة جلوی پنجره،
جا ظرفی باالی سینک و  )...روبرو نشود.
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شکل ۷7ـ۱ـ پنجرة دلباز آشپزخانه و تأمین نور و تهویه
برای آن

شکل ۷8ـ۱ـ پنجره در باالی سینک آشپزخانه

شکل 79ـ۱ـ غذا خوری خانواده در ابتدای ورود به آشپزخانه

شکل ۸0ـ۱ـ پیشخوان آشپزخانه به عنوان میز کار و    
غذاخوری

اجاق گاز
اجاق گاز که به منظور پخت و پز غذا مورد استفاده قرار میگیرد ،نباید در مجاورت یخچال ،سینک و یا پنجره
قرار گیرد؛ بلکه بهتر است از هر دو طرف با کابینت همجوار باشد تا محدودة کاری مناسبی را در اطراف خود
داشته باشد .پخت غذا سبب ایجاد بو ،دود و بخار میشود و الزم است که برای هدایت و خروج آنها به بیرون از
آشپزخانه ،از دو روش تهویة طبیعی (باز نمودن پنجره و برقراری جریان هوا) و مصنوعی (نصب هود در باالی
اجاق برای مکش) مدد گرفت .اجاق گاز را نباید در زیر و یا در مسیر مستقیم جریان هوا قرار داد ،زیرا این
عمل هم میتواند سبب خاموش شدن شعلة اجاق و پخش گاز در فضای آشپزخانه شود و هم باعث سرایت
آتش به نقاط دیگر و موجب آتشسوزی گردد.
نکته
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از آنجا که سمت شمال خانه معموالً در سایه قرار داشته و از تابش آفتاب و گرمای حاصل از آن بهرة
چندانی ندارد ،نسبت به جبهة جنوب خانه که از این شرایط کام ً
ال بهره مند است ،سردتر می باشد .لذا
در اصطالح جبهة جنوب را جبهه گرم و در مقابل جبهة شمال را جبهة سرد خانه می گویند.
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معماران معموالً آشپزخانه را در جبهههای گرم خانه
مثل ضلع جنوبی طرح نمی کنند؛ زیرا در این حالت
گردش هوای درون خانه که از جبهة گرم به طرف
جبهة سرد یعنی از ضلع جنوب به طرف شمال
برقرار میشود ،هوای گرم و بو و بخار آشپزخانه را
در کل خانه پخش میکند .حال اگر در خانه ای این
حالت وجود داشت و شما در بازسازی می خواستید
آن آشپزخانه را به صورت باز طراحی کنید ،به پدیدار
شدن این مشکل در خانه دقت داشته باشید.
خوب است در آشپزخانه میز کوچکی نیز برای کار
(پاک کردن مواد غذایی ،خردکردن گوشت و سبزی،
آماده سازی مواد در سینی برای پخت داخل فر و )...
پیش بینی گردد .از این میز میتوان برای صرف غذای
خانواده نیز استفاده کرد .چنانچه این میز در وسط
آشپزخانه قرار دارد ،بهتر است خارج از محدودة مثلث
کار باشد تا مخل آن نگردد .به این ترتیب غذاخوری
خانوادگی در داخل آشپزخانه واقع شده و برای بردن
غذا و برگشت ظروف خالی ،مسیری طی نمی شود .اما
اگر غذاخوری خانواده در داخل آشپزخانه پیشبینی
نمیشود ،الزم است که با آشپزخانه رابطة نزدیکی
داشته باشد.
نشیمن ،پذیرایی و غذاخوری مهمان نیز از دیگر
فضاهایی هستند که خوب است به نوعی با آشپزخانه
در ارتباط باشند ،تا رفت و آمدهای الزم برای پذیرایی
به راحتی انجام پذیرد .برخی از خانوادهها به رابطة
نزدیک آشپزخانه با نشیمن و مخصوصاً به وجود دید
از آشپزخانه به تلویزیون نیز عالقهمندند.
رابطة نزدیک آشپزخانه با حیاط یا فضای باز خانه
و پیشبینی فضای نیمه بازی در حد واسط آن دو،
سبب میشود که امکان غذاخوردن در فضای باز در
مواقع مناسب امکانپذیر باشد .این رابطه در صورت
وجود ماشین لباس شویی در آشپزخانه ،برای بردن
لباسهای شسته شده به فضای باز و پهن کردن آنها
زیر آفتاب نیز مفید است.

            زمستان

تابستان

شکل 81ـ۱ـ مسیر تابش خورشید در تابستان و زمستان

شکل 82ـ۱ـ نورگیری از سقف برای آشپزخانه

شکل 83ـ۱ـ دری شیشه ای رو به فضای سبز بیرون از
آشپزخانه
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تحقیقکنید

بحث گروهی

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

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

غذاخوری
غذاخوری فضایی است که خانواده برای صرف غذا از
آن استفاده میکند .خوب است این فضا به آشپزخانه
نزدیک باشد تا آوردن غذا و وسایل غذاخوری بر سر
سفره و یا میز و جمع کردن آنها راحتتر باشد و
غذا هم به صورت گرم تری میل شود .به همین دلیل
است که معموالً غذاخوری خانواده در گوشهای از
آشپزخانه و یا در فضای جداگانهای نزدیک به آن
طراحی میشود .برخی از خانوادهها غذا را هم در
همان نشیمن خانوادگی خود صرف میکنند.
در بعضی از خانهها ،محل غذاخوری خانواده و مهمان
در یکجا قرار دارد .اما در برخی از خانهها این دو
فضا از هم جدا هستند؛ در این حالت الزم است محل
مجزایی برای غذاخوری مهمان طراحی شود .خوب
است که در طراحی غذاخوری مهمان به رابطة نزدیک
آن با فضای پذیرایی و آشپزخانه توجه شود.

شکل ۸4ـ۱ـ غذاخوری در پشت پیشخوان آشپزخانه

شکل ۸5ـ۱ـ صرف غذا در نشیمن

شکل ۸6ـ۱ـ رابطه غذاخوری با نشیمن و پذیرایی
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شکل ۸8ـ۱ـ غذاخوری خانواده پشت پیشخوان و
شکل ۸7ـ۱ـ رابطه نزدیک غذاخوری و پذیرایی و آشپزخانه
                                                                                                    غذاخوری مهمان جدا از آن

خانوادههای ایرانی معموالً غذا را به سه صورت نشسته بر دور سفرة گسترده بر روی زمین ،جمع شدن در
پشت میز غذاخوری و یا پیشخوان آشپزخانه ( )openصرف میکنند .به هر حال در هنگام طراحی ،باید به
فضای الزم جهت پهن کردن سفره و نشستن افراد در پیرامون آن و حاشیة عبوری پشت سرشان و یا ابعاد میز
و صندلی و فاصلة الزم برای مسیر حرکت پشت صندلیها ،به عبارتی به ابعاد ،اندازه و تناسب فضای غذاخوری
توجه کافی داشت .همچنین خوب است بین محل غذاخوری و آشپزخانه اختالف سطح وجود نداشته باشد تا
برای رفت وآمد افراد در بین این دو فضا مشکلی بهوجود نیاید.

شکل 89ـ۱ـ فضایی برای عبور از پیرامون شکل 90ـ۱ـ نور پردازی باالی میز شکل ۹1ـ۱ـ فرش زیر پای افراد استفاده
کننده از میز غذاخوری
غذاخوری
صندلی ها
گفتوگو
و پرسش
گروهی

در خانة شما صرف غذا چگونه است؟ و چه فضایی برای آن اختصاص یافته است؟
بهترین محل برای صرف غذا در کدامین فضای خانه است؟
رابطه آشپزخانه و غذاخوری چگونه باید باشد؟
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اتاق خواب
اتاقهای خواب بخش خصوصی خانه را شکل
میدهند و خوب است در جای دنج و آرام و به دور
از فضای پذیرایی مهمان که بخش عمومی خانه را
شکل میدهد ،قرار گیرند .معموالً در هر خانه سه نوع
اتاق خواب برای والدین ،فرزندان و مهمانان در نظر
گرفته میشوند .این اتاقها محل استراحت فردی و
حریم خصوصی اعضای خانواده و یا مهمانان است و
فعالیتهایی همچون خوابیدن ،مطالعة فردی ،کار با
رایانه ،بازی کودکان ،لباس عوض کردن ،آرایش کردن
و  ...در آنها صورت میگیرد .مساحت اتاقهای خواب
با توجه به تعداد افراد استفاده کننده ،نوع فعالیتها،
چگونگی مبلمان و وسایل داخل اتاق تعیین میشود.

شکل ۹2ـ۱ـ قرار گرفتن تخت با فاصله ای از پنجره در
مقابل آن

شکل ۹3ـ۱ـ قرار گرفتن تخت در جلوی پنجره و لزوم ایجاد
فاصله ای مابین آنها

تخت خواب معموالً یکی از وسایل اتاق خواب است.
در جانمایی این وسیله در اتاق به دو نکتة مهم باید
توجه کرد:
 1بهتر است تخت را در مقابل در ورودی و در
معرض دید فرد وارد شونده به اتاق قرار نداد تا
محرمیت بهتری برای آن فراهم باشد.
 2بین تخت و دیوارها حداقل به میزان فضای عبور
یک نفر (  80ـ 60سانتی متر) فاصله در نظر گرفته
شود تا از یک طرف امکان پایین آمدن از تخت از هر
سو فراهم باشد و از طرف دیگر بتوان به راحتی در
اطراف تخت حرکت کرده و روتختی را مرتب نمود.
44

شکل ۹4ـ۱ـ بخش خواب در خانه

شکل ۹5ـ۱ـ خوابیدن بر زمین
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شکل ۹6ـ۱ـ چند نمونه از چیدمان وسایل اتاق خواب والدین با میز کار و تخت نوزاد

بعضی از افراد دوست دارند که تخت را در زیر پنجره قرار ندهند ،تا از سوز بادی که از درزهای پنجره به
درون میوزد ،در امان باشند .برخی هم دوست دارند تخت آنها رو به پنجرة شرق باشد تا با طلوع خورشید
بیدار شوند.
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شکل ۹7ـ۱ـ نمونه هایی از چیدمان وسایل اتاق یک تخته

شکل ۹8ـ۱ـ پیوند تخت و میز کار کودک

390

390

360

330

شکل 99ـ۱ـ اتاق دو نفره با کمد جدا و میز مشترک

شکل ۱۰0ـ۱ـ اتاق دو نفره با کمد مشترک و میز جدا
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شکل ۱۰2ـ۱ـ اتاق خوابی برای دو نفر با داشتن تخت  
نکته
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330

بعضی از خانوادهها ترجیح میدهند برای خوابیدن
از تخت استفاده نکرده و بر تشک گسترده بر سطح
زمین بخوابند .این امر سبب میشود تا بخشی از اتاق
که در اشغال تخت قرار میگیرد ،در مواقع غیر از
خواب ،آزاد باشد و بتواند مورد استفادههای دیگر
قرار بگیرد .در این موارد الزم است محل مناسبی
برای نگهداری رختخواب پیشبینی گردد .اگر این
محل در داخل کمدهای دیواری اتاق پیشبینی شده
باشد ،بهتر است عمق آن را بیشتر از عمق معمول
کمدهای لباس که در حدود  ۶۰سانتیمتر است ،در
نظر گرفت .برای این منظور عمقی در حدود  ۸۰تا
 ۱۰۰سانتیمتر میتواند مناسب باشد.

420
شکل ۱۰1ـ۱ـ اتاق دو نفره با کمد مشترک و میز مجزا

شکل ۱۰3ـ۱ـ اتاقی برای دو نفرکه بر روی زمین می خوابند  .

بخش خواب خانه بهتر است مکانی دور از سر و صدا و رفت و آمد باشد .به این ترتیب بخش خواب
میتواند با فضاهای عمومی مانند پذیرایی و غذاخوری مهمان ارتباط نزدیکی نداشته باشد ولی بهتر
است در نزدیک فضاهای آشپزخانه و نشیمن خصوصی خانواده باشد .این نکته در مورد اتاق خواب
مهمان میتواند صادق نباشد و شاید بتوان آن را نزدیک ورودی و بخش عمومی خانه نیز پیش بینی
کرد .این تصمیم به میزان زیادی در گرو شناخت مهمانان خانه و نوع ارتباط آنها با اعضای خانواده
میباشد .ممکن است در خانهای مهمانان رابطة بسیار صمیمی و نزدیکی با اعضای خانواده داشته
باشند و افراد خانه بخواهند که اتاق خواب مهمان نیز به بخش خصوصی خودشان وارد شده و در کنار
اتاقهای خواب آنان جای گیرد .برخی از خانوادهها نیز ترجیح میدهند که اتاق خواب مهمان دارای
عملکردهای دیگری نظیر فضای خیاطی و مانند اينها باشد .به عبارت دیگر این خانوادهها دوست دارند

پودمان ّاو ل  :برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی

که اتاق مهمان به صورت چند عملکردی طراحی شده و در زمانهایی هم که مهمان در خانه نیست،
مورد بهرهبرداری اعضای خانواده قرار گیرد و بالاستفاده نماند.

شکل ۱۰4ـ۱ـ اندازه کمد های مختلفی که در خانه کاربرد دارند.
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اگر چه اتاقهای خواب معموالً در نزدیکی هم و در بخش خصوصی خانه متمرکز میشوند ،اما بهتر است
که اتاق خواب والدین از سایر اتاقهای خواب به نوعی استقالل نسبی داشته باشد .حتی میتوان سرویس
بهداشتی خواب والدین را کام ً
ال مستقل و مختص همان اتاق در نظر گرفت و برای سایر اتاقهای خواب،
سرویس مشترک دیگری را پیشبینی کرد.
طراحی پنجرة اتاقهای خواب از حساسیت خاصی برخوردار است .پنجرههای این اتاقها ضمن آنکه بهتر است
آفتاب گیر و رو به حیاط و منظرههای سبز و زیبا باشد ،خوب است که به نوعی ،دید از خارج به داخل اتاق
را هم مسدود کند و محرمیت الزم برای این فضاها را فراهم نماید .آفتابگیر بودن اتاق خواب و فضای بازی
کودکانی که در سن رشد هستند ،از اهمیت باالتری برخوردار است .در این حالت بهتر است اتاق خوابها را
در ضلع جنوب خانه پیش بینی کرد تا از نور جنوب بهره الزم را داشته باشند.
تحقیقکنید

بحث گروهی

 1شما در خانه روي چه چیزی میخوابید زمين تختخواب يا مبل تختخوابشو؟ این امر چه تأثیری
در فضاهای خانه دارد؟ (با ترسیم دیاگرام و یا ارائه عکس).
 2فضای خواب شما در کدام جهت از منزلتان قرار گرفته است و نورگیری آن چگونه مي باشد؟
(با ترسیم دیاگرام و یا ارائة عکس).
آیا شما با خواهر یا برادر خود اتاق خواب مشترک دارید؟ به نظر شما اتاق مشترک چه محاسن و چه
معایبی دارد؟
سرویس بهداشتی
در هر خانه معموالً یک سرویس بهداشتی شامل توالت و دست شویی نزدیک ورودی و بخش عمومی خانه و
یک حمام در بخش خصوصی خانه طراحی میشود .در خانههای بزرگ تری که امکانات بیشتری دارا هستند،
میتوان حمام اتاق خواب والدین را مستقل از حمام عمومی خانه طراحی کرد .در برخی خانهها برای اتاق
خواب مهمان و تک تک اتاقهای خواب نیز سرویسهای بهداشتی مجزا پیشبینی می شود.

شکل ۱۰5ـ۱ـ تفکیک بخش خیس حمام از
بقیة قسمت ها با دری شیشه ای
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شکل106ـ۱ـ جانمایی سرویس های مهمان   ،
خواب والدین و خواب فرزندان در خانه
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در طراحی سرویسهای بهداشتی الزم است به فرم و ابعاد عناصر اصلی این فضاها یعنی توالت (تخت یا
فرنگی) ،دست شویی ،وان و زیر دوشی توجه داشت .در چیدمان این وسایل باید به ابعاد و اندازههای الزم
جهت استفادة عملی ،حریم و فاصلههای مورد نیاز در اطرافشان و جهت گیری درست آنها (مث ً
ال توالت نباید
رو یا پشت به قبله باشد) دقت داشت .د ِر ورودی سرویس و فضای کافی برای باز شدن آن هم ،از دیگر موارد
قابل تأمل در طراحی این فضاها میباشد.
IN

CM

12 min A

30/5 min

28 min B

71/1 min

24 min C

61 min

132/1 min 52 min D
E

12-18

30/5-45/7

F

12

5/30

G

40

101/6

H

18

45/7

I

30

76/2

شکل ۱۰7ـ1ـ ابعاد و اندازههای انسانی مربوط
به طرح سرویسهای بهداشتی

شکل ۱۰8ـ۱ـ تجهیزات سرویس بهداشتی
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شکل ۱09ـ۱ـ طرح سرویس بهداشتی برای افراد معلول و کم توان

پنجرههای سرویس هم دارای اهمیت هستند ،چرا که نه تنها نور رسانی به این فضا ،بلکه انجام گرفتن تهویة
طبیعی و مناسب نیز بر عهدة آنهاست .انتخاب محل مناسب برای نصب دستگاههای گرم کنندة سرویسهای
بهداشتی و اطمینان از ایمنی آنها نیز از دیگر نکات قابل تأمل برای طراح است .چنانچه در حمام از رادیاتورهای
حوله خشککن استفاده شود ،الزم است به ابعاد و محل مناسب نصب جهت نصب آن نیز دقت داشت.

فضای الزم بین

فضای الزم بین توالت فرنگی

فضای الزم بین کاسه

روشویی و وان

و روشویی

توالت تخت و روشو

شکل ۱۱0ـ۱ـ فواصل بین وسایل سرویس

فضای الزم در اطراف

فضای الزم در اطراف

فضای الزم برای

توالت فرنگی

کاسه توالت تخت

استفاده از روشویی

فضای آزاد جلوی وان

شکل ۱۱1ـ۱ـ ابعاد وسایل سرویس

فضای الزم جلوی
روشویی گوشه ای

شکل ۱۱2ـ۱ـ ابعاد و مساحت تقریبی فضاهای سرویس

کف و دیوار سرویسهای بهداشتی را معموالً با مصالح صاف و صیقلی نظیر کاشی و یا سرامیک و در رنگهای
روشن میسازند تا نظافت آنها راحتتر انجام گیرد .از این رو کاربرد این مصالح در کف حمام خطر سرخوردن
را به همراه دارد؛ و جا دارد که طراح برای این موضوع چاره اندیشی نماید .حمام خانه از جمله فضاهایی است
که میتواند بخشهای مکملی را در کنار خود داشته باشد .رخت َکن مناسب و جادار و رخت شوی خانه از
جملة این فضاها هستند.
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فکرکنید

آیا در خانة شما بعد از استحمام در حمام ،محل مناسبی برای پوشاندن لباس کودکان توسط مادرانشان
وجود دارد؟ در این رابطه چه تدابیری می توان اندیشید؟
آیا در خانة شما برای پوشیدن دمپایی توالت بعد از گشودن در ،مشکلی وجود ندارد؟ اگر پاسخ شما
منفی است چگونه این مشکل حل شده است؟
فضای رختشویی و اتوکشی
در بسیاری از خانهها با قرار دادن یک ماشین لباس شویی
در آشپزخانه یا در نزدیکی حمام ،عمل شست وشوی
لباسهای خانواده صورت میپذیرد .اما برخی از
خانوادهها دوست دارند برای این منظور ،فضای مجزا
و مستقلی در نظر گرفته شود .در این فضا معموالً
ماشین لباس شویی و خشککن ،سبد لباسهای
چرک ،قفسههایی برای قرار دادن وسایل شستوشو
و مواد شوینده و لگنی (سینکی) برای شستن دستی
برخی از لباسها و یا کفش کثیف قرار دارد .چنانچه
قرار باشد فعالیت اتوکشی هم در این فضا انجام شود،
وسایل و تجهیزات الزم جهت انجام این کار نیز باید
پیشبینی شود.
بهتر است فضای رخت شویی در ارتباط با آشپزخانه
و یا حمام طراحی شود .همچنین خوب است این
فضا نزدیک محلی آفتاب گیر باشد تا به راحتی بتوان
ملحفه و لباسهای شسته شده را برای خشک کردن
در هوای طبیعی و با نور خورشید خشک کرد.

فکرکنید

آیا در خانه شما برای شستن و خشک کردن
لباس هایتان فضا و شرایط مناسبی وجود
دارد؟ به نظر شما در این راستا چگونه می توان
از مصرف انرژی صرفه جویی کرد؟
انبار
انبارها فضاهایی هستند که بسیاری از وسایل خانه
نظیر جاروبرقی ،میز اتو ،ساک و چمدان ،وسایل
ورزشی ،لباسهای فصل های مختلف ،رختخواب و
امثال اینها را در خود جای داده و به منظم و مرتب
بودن خانه کمک میکنند .انبار غالباً به دو صورت

شکل ۱۱3ـ۱ـ مثالهایی از فضای رخت شویی با امکانات متفاوت
فضای باز اطراف خانه
آشپزخانه

خشکشویی و اتوکشی

شکل ۱۱4ـ۱ـ فضای رخت شویی در نزدیکی آشپزخانه

شکل ۱۱5ـ۱ـ ماشین و
سینک برای شست و شوی
لباس

شکل116ـ 1ـ فضای
رخت شویی در نزدیکی حمام ها
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کمد و قفسه دار ،و یا فضایی در بسته در نظر درگرفته میشود و معموالً به نور نیاز ندارد .لذا میتوان انبار را در
جاهای مختلف خانه و مخصوصاً در مناطق میانی و نقاط کور آن پیشبینی کرد .انبار نه تنها در داخل خانه،
بلکه در محوطه بیرون و فضای باز و زیرزمین هم کارساز و مفید است و وسایلی نظیر لوازم ماشین ،وسایل
باغبانی ،دوچرخه و امثال اینها را میتوان در آن جای داد.
فکرکنید

آیا شما در خانه به انبار نیاز دارید؟ چه نوع انباری را برای خانه خود الزم می دانید؟ چگونه می توانید
آن را در خانة خود ایجاد نمایید؟
فضاهای باز
فضاهای باز به دو دستة عمومی و خصوصی تقسیم میشوند .فضای باز خصوصی در ارتباط با عرصة خصوصی
خانواده و در رابطة منطقی با آشپزخانه ،نشیمن و اتاقهای خواب قرار دارد .فضای باز عمومی معموالً در رابطه
با عرصة عمومی خانه و در جبههای از ساختمان واقع میشود که در مجاورت معبر عمومی است و افراد برای
ورود به خانه از آن عبور میکنند.
شرایط اقلیمی و محیطی (وجود پوششهای گیاهی ،کوه و عوارض شیب زمین و )...هر محل در طراحی
فضاهای باز و انتخاب عناصر آن نقش بسیاری دارند .در فضاهای باز ،با استفاده از انواع درختان و گیاهان
و گلکاری و پوششهای سبز چمن ،حوض و فواره و آبنما ،آالچیق ،چراغهای روشنایی و  ...میتوان
کیفیتهای فضایی زیبا و خوشایندی را فراهم ساخت .کارکردهای مختلفی نظیر صبحانه خوری ،بازی بچهها،
پارک ماشین ،برخی از پخت و پزها ،خشک کردن لباس ،دور هم جمع شدن افراد ،نگهداری پرندگان ،کاشت
گل و سبزی و ...میتواند در فضای باز رخ دهد.

شکل ۱۱7ـ۱ـ تصاویری از عناصر و کارکردهای فضاهای باز
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الگوی «حیاط مرکزی» در خانههای مناطق مرکزی ایران ،نمونة بسیار موفقی از طراحی همساز با اقلیم است.
در برخی از حالت های این الگو ،ساختمان به صورت دو طبقه و یا بیشتر در اطراف حیاط مرکزی ساخته
میشود و فضای باز به صورت گودال باغچه در طبقة همکف قرار میگیرد.

شکل ۱۱8ـ۱ـ تصویری از داخل فضای ایوان رو به حیاط

شکل ۱19ـ۱ـ تصویری از حیاط سرسبز و حوض آب در میان آن

فضاهای نیمه باز (بالکن ،ایوان ،تراس ،مهتابی ،صفّه یا سکو و )...
فضاهای نیمه باز ،در میان دو فضای باز و بسته واقع میشوند و نقطة اشتراک آن دو میباشند .این فضاها
ضمن اینکه به فضای بسته متصل هستند ،در مقابل فضای باز قرار دارند و معموالً به منظرة سرسبز و زیبای
آن نگاه میکنند .در این فضاها ،معایب فضای بسته و فضای باز برطرف شده و محاسن آن دو با هم جمع
میشوند .در فضاهای نیمه باز میتوان از هوای آزاد و منظرة زیبا لذت برد (نعمتی که در هر فضای بسته وجود
ندارد) و در عین حال از تابش شدید آفتاب و ریزش باران در امان ماند (امکانی که در فضاهای باز وجود ندارد).

شکل ۱20ـ۱ـ ایوان در خانه های برونگرای نواحی شمالی ایران

شکل ۱۲1ـ۱ـ ایوان در خانه های درونگرای نواحی مرکزی ایران
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با توجه به اینکه فضای نیمه باز در ارتباط با کدام
بخش از خانه و مجاور چه فضایی است ،تناسبات و
عملکرد خاصی را به خود میگیرد .مث ً
ال بالکن مجاور
اتاق خواب برای نشستن فرد به تنهایی و خواندن
کتاب و ایوان مجاور نشیمن برای دور هم نشستن
افراد مناسبت دارد .سقف فضاهای نیمه باز میتواند در
حکم سایهبانی برای پنجرههای موجود در دیوارهای
مجاورش باشد؛ لذا خوب است در طراحی آنها ،عمق
مناسبی پیشبینی شود .همچنین در فضاهای نیمه
باز ،کنترل نور و تهویة مناسب از طریق سایه بان و
پنجره های مشبک امکان پذیر است.

بحثکنید

 1فضاهای باز و نیمه باز چه نقشی در زندگی
انسان دارند؟
 2آیا این فضاها در زندگی امروزی کاربرد
دارند؟
 3در منطقه ای که شما زندگی می کنید،
چه نوع درخت و پوشش گیاهی غالبی وجود
دارد؟
شناخت مصادیق معماری
شناخت مصادیق مشابه یکی از موارد بسیار مهم در
فرایند هر طرح معماری به حساب میآید .برای این
منظور فرد طراح به تجربیات گذشتگان و آنچه که
تاکنون طراحی و ساخته شده است ،به دقت نگریسته
و با تعمق و تفکر بر روی آنها ،آن تجربیات را متعلق
به خود میسازد .به این ترتیب او کار را از ابتدا آغاز
نمیکند ،بلکه با پشتوانهای غنی از تجارب دیگران
اقدام به طراحی میکند .بررسی مصادیق معماری
باعث میشود تا طراح نه تنها از جنبههای مثبت
اعمال شده در آن طرحها آگاهی یابد ،بلکه از نقاط
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شکل ۱۲2ـ۱ـ بام سبز

شکل ۱۲3ـ۱ـ بالکن رو به حیاط

ضعف و ناکارآمد آنها نیز اطالع یابد .موارد خوب و
مناسب را در طرح خویش دنبال نموده و از نقطه
ضعفها درس بگیرد و برای آنها چارهجویی نماید.
به این ترتیب او به طرحی پختهتر ،بهتر و کارآمدتر
دست مییابد.
در مسیر شناخت مصادیق معماری ،تمامی بناهای
موجود و در دسترس ،چه در ایران و چه در خارج
ایران و کلیة بناهای معرفی شده در کتابها ،مجالت،
سایتهای معتبر اینترنتی و انواع سبک های معماری
میتوانند مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

پودمان ّاو ل  :برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی

بررسی مصادیق معماری که به یک مکان و فرهنگ
خاص محدودند ،اگر به صورتی منظم و در یک مسیر
تاریخی دنبال شود ،اطالع از سیر تحول یک بنا را
فراهم میسازد .این آگاهی به طراح کمک میکند
تا ریشهها و دالیل ظهور و تکامل یک الگو یا فرم
معماری را بشناسد و نحوة برخورد با الگوهای رایج در
زمان حال حاضر را بهتر بیابد.
در اکثر شهرهای بزرگ ایران در زمینة فضاهای
مسکونی ،دو الگوی شاخص و قابل تأمل سنتی و
مدرن وجود دارد .هر بنای قدیمی الزاماً سنتی نیست

 1ورودی

 2حیاط

و هر بنای جدید هم ممکن است مدرن نباشد .سنت
به معنای دنبال نمودن یک سری قواعد و اصول و
فنون است که بر پایة کاربرد صحیحشان در زمانهای
طوالنی توسط افراد مختلف همواره دنبال شده ،ادامه
یافته و در زمانهای طوالنی ماندگار شدهاند.
از آنجا که در نقاط مختلف ایران ،الگوهای سنتی
متفاوتی وجود دارد و در اینجا مجال پرداختن به
همة آنها فراهم نیست ،فقط یک نمونه از آنها را که
در مناطق مرکزی ایران متداول باشد ،برگزیده و به
بررسی سیر تحول آن میپردازیم.
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راهنمای پالن
 1ورودی

 2اتاق

 3ایوان

 4انبار

شکل ۱۲5ـ۱ـ الگوی یک خانه در منطقه رامسر
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پودمان ّاو ل  :برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی
پرسش و
گفتوگوی
گروهی

1
2
3

چرا الزم است که طراح قبل از طراحی ،مصادیق طرح خود را بشناسد؟
سنت چیست؟
آیا هر بنای قدیمی« ،سنتی» و هر بنای جدیدی« ،مدرن» است؟

الگوهای سنتی فضاهای مسکونی
در الگوهای سنتی بناهای مسکونی مناطق مرکزی
ایران ،فضاها معموالً به دور حیاط گرد میآمدند و
نور و دید به آسمان را از طریق آن تأمین میکردند.
فضاها غالباً پنجرهای به بیرون خانه نداشتند و درب
ورودی تنها نقطة اتصال درون و بیرون خانه بود .به
این ترتیب خانهها از بیرون روی پوشیده و به درون
توجه داشتند و در اصطالح «درونگرا» بودند.
در این نمونه از خانة سنتی ،حیاط در قلب بنا جای

داشته و از اهمیت بسیاری برخوردار بود .این فضای
باز که غالباً با یک شکل هندسی منظم و به همراه
فضای سبز و حوض آب در میان فضاهای بسته قرار
میگرفت ،طبیعت کوچک زیبایی را در میان بنا فراهم
میکرد .از آنجا که جانمایی و شکل حیاط معموالً با
توجه به جهات اقلیمی شکل میگرفتُ ،خرد اقلیم
مطبوعی در دل خانه تشکیل میشد و در برخی موارد
دو بخش تابستان نشین و زمستان نشین ،در جبهة

شکل ۱۲6ـ۱ـ پالن و نماهای یک خانه سنتی
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سایه و رو به آفتاب ،شکل میگرفت .در برخی از
خانهها نه تنها یک حیاط بلکه چند حیاط اندرونی و
بیرونی و خدماتی و حیاط دام وجود داشت.
فضاهای اصلی غالباً با شکل هندسی منظم در اطراف
حیاط جای گرفته و فضاهای خدماتی مانند مطبخ،
انبار و سرویس معموالً در جبهة شرق و غرب بنا و
در گوشههای خانه و پشت فضاهای اصلی و یا در
زیرزمین قرار داشتند .اتصال د ِر ورودی به حیاط
معموالً از مسیری که هیچگونه دید مستقیمی به
درون خانه نداشت ،صورت میگرفت.
نماهای اطراف حیاط کام ً
ال منظم و هندسی بودند
و محور تقارن شاخصی در آنها به چشم میخورد.
گفتوگو و هماهنگی بین نماهای دو جبهة روبه روی
هم از اهمیت بسیاری برخوردار بود؛ تا جایی که حتی
اگر در یک جبهه فضاهای مسکونی و در جبهة مقابلش
دیواری ساده قرار میگرفت ،تقسیمات جبهة دارای
فضا ،عیناً بر روی دیوار مقابلش هم نقش میبست تا
اوالً این دو نمای روبروی هم ،در هماهنگی با هم به
دور حیاط قرار بگیرند ،ثانیاً هیچ دیوار ساده و بدون
جزئیاتی در کنار حیاط قرار نگیرد.
پس از قلب خانه یعنی حیاط ،که فضایی باز و گشوده
به آسمان است ،فضاهای نیمه باز و نیز فضاهای بسته
در ساماندهی الگوهای سنتی فضاهای مسکونی ،نقش

بازی میکنند .از جمله فضاهای نیمه باز میتوان به
ایوانُ ،ص ّفه و مهتابی و از نمونه فضاهای بسته میتوان
به تاالر ،اتاق ا ُ ُرسی ،سه دری ،پنج دری ،هفتدری،
شاهنشین ،حوض خانه ،مطبخ و مانند اينها اشاره کرد.
از جمله نکات قابل تأمل در فضاهای بستة مسکونی
که از اسامی آنها نیز پیدا است ،اهمیت ارتباط آنها با
حیاط است؛ به گونهای که نوع و تعداد «در پنجرة» آنها
مشخص کنندة نام فضا میباشد .برای مثال اتاق سه
دری دارای سه «در پنجره» رو به حیاط ،و اتاق هفت
دری دارای هفت «در پنجره» است؛ ولی در بناهای
مسکونی امروزی معموالً نام فضاها از کارکردشان
نشأت میگیرد .برای مثال اتاق نشیمن فضایی برای
نشستن و گرد همایی اعضای خانواده در کنار هم است.
اتاق خواب ،پذیرایی و مطالعه نیز گویای کاربری غالب
در آن فضاهاست .به عبارتی دیگر شاید بتوان گفت
که اتاقهای سنتی معموالً چند عملکردی بوده و
به فراخور شرایط حاکم ،رفتارهای مختلف نشیمن،
غذاخوری ،خواب و پذیرایی را در بر می گرفته است.
در این رابطه تفاوت مبلمان سنتی و امروزی هم نقش
داشته است .نبود وسایلی نظیر میز ،صندلی ،مبل و
تختخواب که در جای خاص مستقر شده و عملکرد
خاصی را برای فضا تعریف میکنند نیز از جمله عوامل
مؤثر در قابلیت انعطافپذیری و چند کاربردی بودن

شکل ۱۲7ـ۱ـ فضای داخلی یک اتاق سنتی

شکل ۱۲8ـ۱ـ کرسی درداخل یک اتاق
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فضاهای سنتی است .در گذشته معموالً افراد بر
روی فرش اتاق و با تکیه دادن به دیوارهای اطراف
مینشستند و برای غذا خوردن سفره و برای خواب
هم رختخواب ،گسترده و جمع می کردند؛ از این رو
یک اتاق میتوانست جواب گوی هر سه رفتار نشستن،
غذا خوردن و خواب باشد.
اتاقهای سنتی نه تنها از نظر کارکرد با فضاهای
امروزی فرق داشتند ،بلکه شکل ،هندسه و تناسبات
نسبتاً متفاوتی را نیز دارا بودند .عرض این اتاقها
معموالً به اندازة دهنة دیوارهای باربر بنا و شکل
آنها هم به گونهای که فرش خور باشد ،در نظر گرفته
میشد .نشستن بر روی زمین هم موجب میشد
تا جزئیات خاصی برای اتاقها پیشبینی شود .برای
مثال پایین دیوارها دارای تکیهگاهی برای فرد نشسته

شکل ۱29ـ۱ـ درپنجرههای رو به حیاط
پرسش و
گفتوگوی
گروهی

1
2
3
4
5
6
7
8

بود و طاقچههای اتاق معموالً در ارتفاعی باالتر از سر
فرد نشسته روی زمین ساخته میشد .از پنجرههایی
که تا کف اتاق ادامه داشت (در پنجره) و در صورت باز
شدن دید خوبی برای فرد نشسته در اتاق به حیاط
میگشود ،استفاده می شد  .این نکته حتی در مورد
اتاقهای طبقات باال هم رعایت میشد و پنجرههای
آنها نیز به صورت «در پنجره» تا کف اتاق امتداد پیدا
میکرد تا با چشم فرد نشسته در داخل اتاق متناسب
باشد .تعداد «در پنجرههای» هر اتاق هم معموالً اعداد
فردی چون  ۳و  ۵و  ۷بود تا محور تقارن اتاق بر
روی «در پنجرة» میانی قرار گیرد نه جرز اتاق .در
این صورت افراد نشسته در پیرامون اتاق دید خوبی
به بیرون داشتند و به جرز بستة میان اتاق چشم
نمیدوختند.

شکل ۱30ـ۱ـ نمای بیرونی درپنجرههای نمای یک اتاق

در خانه های درونگرای سنتی منظور از قلب خانه چیست؟
ورودی در این خانه ها چگونه بود؟
فضاهای باز و نیمه باز در آنها چگونه بود؟
اسامی برخی از فضاها را در خانه های سنتی نام برده و آنها را تعریف نمایید.
پنجره های سنتی چگونه بودند؟
هندسه در بناهای سنتی چه نقشی داشت؟ ورودی در این خانه ها چگونه بود؟
انعطاف پذیری فضاهای سنتی از چه چیزی ریشه می گرفت؟
نماها در خانه های سنتی چه ویژگیهایی داشتند؟
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تغییر الگوهای سنتی فضاهای مسکونی
در دورة قاجار تحوالت اجتماعی و فرهنگی بهتدریج
آغاز شد .در پی این تحوالت و بر اثر الگوپذیری از
غرب ،شیوة زندگی و الگوهای رفتاری رو به تغییر
گذاشت .و به دنبال آن فضاهای معماری شروع به
تغییر کرد .و در دورههای بعد این تغییرات شدت
بیشتری یافت و موجب شد تا در طی چند دهه،
ساختار برخی فضاهای معماری و از جمله فضاهای
مسکونی دگرگون شود و از حالت درونگرای سنتی
خود به کلی خارج شده و به شکلی جدید درآید.
در این دوران خیابانهای عریض و مستقیم و
اتومبیل  رو در سطح شهر گسترش یافت .شکل تقسیم
زمین دگرگون شد و به شکل منظمتری درآمد.
تقسیمات منظم شکل زمین در کنار تحوالت بهوجود
آمده در زمینة تأسیسات (برق که وابستگی فضاها به
نور طبیعی را کاهش داد و آب لولهکشی که امکان
دسترسی به آب و در نتیجه جانمایی فضاهای سرویس
و آشپزخانه در هر جای خانه را محقق کرد) ،تجهیزات
(نفت و ورود اجاق و بخاریهای نفتی که گرمایش
ساختمان و پخت و پز را آسانتر و تمیزتر کرد)،
سازه و تکنولوژی ساخت (ورود تیرآهن و استفاده از
ستونهای باربر و طاقهای ضربی که محدودیت های

شکل ۱۳1ـ۱ـ شبکة شطرنجی خیابان
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دیوارهای باربر قدیم را از میان برد) ،ورود انواع وسایل
جدید و مدرن زندگی (صندلی و میز غذاخوری،
مبل ،تختخواب) و مواردی از این قبیل ،سبب شد
تا شکل کالبدی و نحوة سازماندهی فضایی خانهها
تغییرات اساسی پیدا کند .در شکل جدید خانهها،
کلیة فضاها به صورتی مجتمع و به هم پیوسته در
یک جبهه از زمین و حیاط قرار میگرفت .به این
ترتیب ساختار خانههای درونگرای سنتی با حیاطی
در میان ،به ساختاری کام ً
ال متفاوت تبدیل گردید .در
راستای عملی شدن این تغییر ،ساختارهای معماری
و معرفی الگوهای جدید ،بازگشت معماران تحصیل
کرده از غرب به وطن و طرحهای جدیدی که آنها ارائه
مینمودند نیز نقش مهمی ایفا میکرد.
به مرور زمان و با گسترش و اهمیت یافتن هر چه بیشتر
ماشین ،شبکههای اصطالحاً شطرنجی خیابانها ،به
الگوی رایج و متداول تقسیمبندی معابر شهر تبدیل
شد .در این شبکة شطرنجی ،بلوکهای مسکونی غالباً
در کنار خیابانهای شرقی ـ غربی امتداد یافت و
تقسیمات زمین معموالً در قوارههای مستطیل شکل
کشیده در جهت شمال ـ جنوب صورت پذیرفت.
به این ترتیب خانههای اصطالحاً شمالی و جنوبی،
تیپهای متداول و معمول خانهها شدند.

شکل ۱۳2ـ۱ـ تقسیمبندی قطعات زمین در بافت
شطرنجی و نحوة همسایگی در آن

پودمان ّاو ل  :برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی

ال عمومی معبر و کام ً
در خانههای شمالی« ،حیاط» دو فضای کام ً
ال خصوصی خانه را از هم جدا میسازد و
در حکم یک فضای نیمه خصوصی در حد واسط معبر و خانه ایفای نقش میکند .در این خانهها ابتدا وارد
حیاط شده و سپس داخل خانه میشوید .در خانههای جنوبی معموالً حیاط در قسمت جنوبی زمین و مجزا
از معبر قرار دارد و در ورود به خانه نقشی ندارد .در این نوع خانهها مستقیماً از معبر به فضای بستة خانه
وارد میشوید.

شکل ۱۳3ـ۱ـ پالن یک خانه شمالی

شکل ۱۳4ـ۱ـ پالن یک خانه جنوبی

فضاهایی که در الگوی جدید و مدرن بناهای مسکونی جای دارند ،به نامهای ورودی ،نشیمن،
پذیرایی ،غذاخوری ،خواب ،آشپزخانه ،سرویسهای بهداشتی ،اتاقهای خواب ،اتاق مطالعه ،انبار و
رخت شویخانه نامیده میشوند.
فکرکنید

بحث گروهی

تفاوت خانه های شمالی و جنوبی ارائه شده در تصویر ۱۳3ـ ۱و ۱۳4ـ ۱در چیست؟

آیا در منطقه ای که شما زندگی می کنید ،در گذشته الگوهای خاصی برای فضاهای داخلی خانه ها
وجود داشته است؟ علت تغییر آن چه بوده است؟ در کالس با دوستان خود در این رابطه گفتوگو
نمایید.
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تهیه برنامة کالبدی
در فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی و اصوالً در طراحی هر بنایی ،تعیین تعداد و کیفیت فضاهای
داخلی مورد نیاز از اهمیت باالیی برخوردار است .این امر به طراح کمک میکند تا بداند چه چیزی را باید طرح
کند .با روشن شدن این موضوع ،طراح متوجه میشود که برنامة کارش چیست و باید به دنبال چه چیزی
باشد .شاید به همین دلیل است که به این مرحله از فرایند طراحی ،مرحله تهیة برنامة فضایی میگویند.
برنامة کالبدی و یا برنامة فیزیکی نیز از دیگر عناوین مربوط به این مرحله از فرایند طراحی معماری است.
کمی و کیفی آنها و به عبارتی تهیة برنامة فضایی
برای تبیین فضاهای مورد نیاز خانه و مشخص کردن ابعاد ّ
یا کالبدی طرح میباید به سراغ استفاده کنندگان طرح رفت و با آنها مصاحبه نمود .در این گفتوگو می توان
نظر تک تک افراد خانواده در مورد فضاهای مورد عالقه ،مساحت ،شکل ،رنگ ،مبلمان ،فضا ،رابطه با
نور آفتاب ،چشم انداز ،حال و هوای حاکم بر فضا و امثال اینها را جویا شد .با جمعبندی از نظرات کلیة
ساکنین خانه و با نگاهی به وضعیت اقتصادی کارفرما و سایر شرایط موجود ،میتوان به آنچه که عقالنی و
منطقی است ،دست یافت و آن را در برنامة فضایی گنجاند و در طراحی دنبال کرد.
رديف

نام فضا

مساحت
(مترمربع)

1

ورودي

12

2

سرويس بهداشتی
مهمان

2

3

پذيرايي

25

4

غذاخوري مهمان

14

5

نشيمن

16

مشخصات
نسبتاً بزرگ و جادار براي استقبال از مهمان.
داشتن كمد لباس و جاكفشي.
داشتن سرويس بهداشتي براي مهمان.
نزديكي به آشپزخانه و پذيرايي مهمان.
داشتن توالت تخت ايراني ،روشويي و آينه.
در نزديكي ورودي و آشپزخانه.
داشتن ارتباط نزديك با غذاخوري مهمان.
فضايي نسبتاً بزرگ و جادار براي مهمانيها.
داراي فرمي كه مبلها را بتوان به خوبي دور هم چيد.
رابطة بسيار نزديك با آشپزخانه و پذيرايي.
داشتن بوفه اي براي قرار دادن ظروف پذيرايي.
ميز غذاخوري  8نفره.
رو به نور جنوب و ديد به حياط اصلي خانه.
رابطه نزديك با آشپزخانه و بخش خواب خانه.
رابطه با پذيرايي و كمك به آن در مهماني هاي بزرگ.
داشتن ايواني در جلوي نشيمن براي صرف غذا و استراحت.
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رديف

نام فضا

مساحت
(مترمربع)

6

آشپزخانه

15

7

رخت شويخانه

2

8

اتاق خواب والدين

15

9

سرويس والدين

3

10

اتاق خواب فرزند

13

11

اتاق خواب فرزند

13

12

سرويس فرزندان

3

داشتن دوش ،توالت فرنگي ،روشويي و آينه.

13

پاركينگ سرپوشيده

16

به ورودي خانه نزديك باشد.

14

جمع كل خالص

 149متر مربع

15

سطح ناخالص

 30=20% ×149متر مربع

زير بناي خانه

 149+30= 179متر مربع

مشخصات
رو به نور شمال.
نزديكي به ورودي ،پذيرايي و نشيمن خانه.
داشتن رخت شويخانه در ارتباط با آشپزخانه.
داشتن ميز غذاخوري خانواده.
كف قابل شستوشو داراي كف شو.
داشتن پنجره در باالي سينك لگن ظرف شويي.
داشتن ماشين رخت شويي و خشك كن و لگن رخت شويي دستي.
داشتن قفسه هايي براي جا دادن مواد شوينده و ميز اتو.
رو به نور جنوب و ديد به حياط اصلي.
داشتن سرويس خصوصي و داشتن دسترسي مستقيم به آن.
كمد به اندازة كافي.
داشتن دوش ،توالت فرنگي ،روشويي و آينه.
داشتن نور جنوب.
داشتن تخت ،كمد ،ميز تحرير و كتابخانه.
رنگ اتاق ترجيحاً صورتي.
داشتن تخت ،كمد ،ميز تحرير و كتابخانه.
دور بودن از بخش عمومي و داشتن آرامش زياد.
رنگ اتاق ترجيحاً آبي.

16

شکل ۱۳5ـ۱ـ نمونهای از جدول مربوط به برنامه کالبدی یک خانه
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نکته

فعالیت
  عملی

با تهیة برنامة فضایی ،کلیة فضاهایی که الزم است در طرح پیشبینی شوند ،به همراه مساحت و
ویژگیهای کیفی مربوطه ،برای طراح مشخص میشوند .اگر به جمع مساحت این فضاها که اصطالحاً
به آن «مساحت خالص» طرح میگویند ،حدود  ۲۰الی  ۳۰درصد هم به عنوان مساحت ناخالص برای
فضاهای ارتباطی ،پله ،زیردیوارها ،داکت (مسیر تأسیساتی) و دودکش و مشابه این موارد اضافه شود،
«مساحت کل» و یا «زیربنای خانه» به دست میآید.
برای خانواده ای که قصد طراحی خانة آنها را دارید ،برنامه فیزیکی تهیه و جدول آن را ترسیم کنید.

اصول انجام برنامهریزی
در مرحلة اول طراحی یعنی مرحلة شناخت  ،طراح به تعقل می پردازد .تعقل معمار یعنی توجه او به تمامی
عوامل اثرگذار در طرح مانند شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،قومی و مذهبی مردم ،شرایط محیطی ،آب و هوا،
ویژگیهای اقلیمی محل ،نیازهای کارفرما وخواستههای استفاده کنندگان از طرح ،وضعیت مالی کارفرما ،سازه
و تأسیسات و مصالح و تکنولوژی ساخت و ...در این مرحله ،طراح به کندوکاو پیرامون همة مسائلی که قابل
تأمل و تفکر است می پردازد و برای خود سؤال طرح می کند .سؤاالتی نظیر اینکه استفاده کنندگان چه کسانی
هستند و چه الگوی اجتماعی و فرهنگی دارند؟ عملکردهایشان چیست؟ به فضاهایی با چه کیفیاتی عالقهمند
هستند؟ محیط اطراف طرح چه قابلیتهایی دارد؟ استانداردها و ضوابط خاص ،چه محدودیتهایی را در
طرح بهوجود میآورند؟ و سؤاالتی نظیر اینها .طراح پس از طرح این سؤاالت میتواند به جمعآوری اطالعات
و یافتن پاسخ مناسب برای آنها بپردازد.
در دومین مرحله از کار ،طراح به انجام برنامهریزی مبادرت می کند .طراح برای این کار به تعقل و تفکر
بر روی چهار دسته از اطالعات تمرکز بیشتری نموده و با بررسیها و تحلیلهای عقالنی و منطقی از آنها
نتیجهگیری کرده و نکاتی را برای طراحی استخراج میکند .این چهار دسته اطالعات عبارت اند از:
 1اطالعات بهدست آمده از کارفرما یا استفاده کنندگان فضای مسکونی؛
 2اطالعات بهدست آمده از بررسیهای کلیة شرایط حاکم بر طرح (سایت ،سازه ،الگوهای بومی و)...؛
 3اطالعات بهدست آمده از استانداردها و ضوابط مؤثر در طرح؛
 4اطالعات بهدست آمده از ارزشهای مذهبی ،فرهنگی ،عالیق و سلیقههای شخصی طراح.
نتیجهگیری از اطالعات دستة اول ،برنامة فیزیکی یا کالبدی پروژه را فراهم میسازد( .تعیین فضاهای مورد نیاز
کمی و کیفی آنها) .جمعبندی از اطالعات دستة دوم منجربه استخراج احکام طراحی
خانه و روشن کردن ابعاد ّ
میشود .دستة سوم اطالعات ،ضوابط و استانداردهای طرح را روشن میکند .سرانجام در بررسی اطالعات دستة
چهارم ،طراح به تدوین مبانی نظری معماری و مشخص کردن ارزشهای معمارانة خود دست مییابد.
فعالیت
  عملی
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با توجه به آنچه آموختید ،دفترچۀ برنامه ریزی مربوط به طرح خود را تهیه نمایید.
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شایستگی تهیۀ گزارش مطالعات مقدماتی از طرح فضاهای داخلی
شرح کار  :
تعیین دسته بندی فضاهای مسکونی و عرصه های اصلی خانه ،تعیین کیفیت های موردنظر برای فضاهای داخلی مسکونی ،تعیین اجزا
و وسایل هریک از فضاهای داخلی مسکونی ،بررسی ویژگی های الگوهای سنتی معماری داخلی منطقه ،تدوین اصول و ویژگی های
کمی و کیفی حاکم بر طرح داخلی ،تهیۀ گزارش مطالعات مقدماتی
استاندارد عملکرد :تهیۀ گزارش مطالعات مقدماتی طرح طبق ضوابط و بخش نامه های قانونی ،مباحث  ١٨ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٣ ، ٤ ، ٣و
 ١٩مقررات ملی ساختمان ،اقلیم منطقه
شاخصها:
دروندادی :دقت در گردآوری اطالعات و امانتداری در تهیه و تجزیه و تحلیل اطالعات
فرایندی :تعیین عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،فنی پروژه ،تهیة استاندارد ابعاد و اندازۀ مبلمان فضاهای داخلی مسکونی ،ارائه
نمونه های طراحی داخلی سنتی و جدید ،تعیین کیفیت فضاهای داخلی و وسایل آن ،تدوین گزارش مطالعات مقدماتی
محصول :گزارش مطالعات مقدماتی
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط مکان  :کالس درس و بازدیدها
زمان  ٨ :ساعت
ابزار و تجهیزات :لوازم التحریر ،تخته شاسی ،میزتحریر ،صندلی
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

تعیین عرصه ها و دسته بندی فضاهای داخلی مسکونی

٢

2

تعیین استانداردها و ضوابط فضاهاو مبلمان داخلی مسکونی

٢

٣

تهیه ویژگی های کمی و کیفی طرح داخلی فضاهای مسکونی

٢

٤

ارائة نمونه های برجستۀ معماری داخلی مسکونی

٢

٥

تدوین گزارش مطالعاتی

٢

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
2

میانگین نمرات

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،میباشد.
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