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                           مسير يادگيري درس تزيينات چوبي و پارچه اي

مشاور انتخاب 
مصالح طرح 

داخلی مسکونی

تهیۀ طرح های 
اجرایی فضاهای 
داخلی مسکونی

 طراح فضاهای 
داخلی مسکونی 
٠١٠٤ــ٠١٠٣        

برنامه ریز طرح 
داخلی مسکونی 

ـ  ٠١٠١ ٠١٠٢ـ

نقشه کش فاز ١ معماری 
داخلی با رایانه

اجرای جداکنندۀ 
چوبی

اجرای دیوارپوش 
چوبی

اجرای کف چوبی

اجرای تزیینات اجرای مبلمان چوبی
پارچه ای

مسير يادگيري درس معماري داخلي فضاهاي مسكوني
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فصل 2
مفاهیم، قوانین و مقررات رشته
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نام و تعريف برخی فضاهای مهم خانه های ايرانی
ارسي : پنجرة بزرگ چوبي كه غالباً يك 
بازشوهاي  و  مي پوشاند  را  اتاق  جبهة 
كشويي باال رونده و شيشه هاي معموالً 

رنگين دارد.
اتاق ارسي: اتاقي كه پنجرة اصلي آن 

ارسي مي باشد.
تاالر ارسي: تاالري كه پنجرة اصلي آن 

ارسي باشد.

اندروني: بخشی از خانه كه مخصوص اهل خانه و محارم آنان است.
بیروني: عرصه اي از خانه يا كاخ كه غيرمحارم را در آنجا مي پذيرفته اند.

ایوان: فضايي نيمه باز كه معموالً از سه طرف بسته و از يك طرف مشرف به 
فضاي باز است.

گاه  باز،  فضاي  بر  مشرف  و  بنا  از  جبهه  يك  جلوی  در  وسيع  سكويي  صفه: 
به معناي ايوان نيز به كار مي رود.
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بادگیر: عنصري مرتفع بر روي بام بنا كه هواي بيرون بنا را به درون آن، و هواي 
درون را به بيرون منتقل مي كند و موجب خنكي هوا مي شود.

با  مجلل  و  مرتفع  بستة  فضاي  تاالر: 
شكل  مستطيل  قاعدة  با  و  وسيع  دهانة 
در خانه ها كه معموالً در ضلع بزرگ تاالر 

مجاور حياط است و ارسي دارد.
تاالر چلیپا: تاالري كه قاعده اش به شكل 
چليپا باشد. اين شكل معموالً حاصل وجود 
عناصري چون بادگير و كفش كن و پستو 

در چهارگوشة تاالر است.
تاالر سرداب: سرداب مفصل و تاالر مانند.

تاالر شاه نشین دار: تاالري كه در ضلع 
بزرگ تر خود، در مقابل پنجرة بزرگ روبه 
حياط، شاه نشين دارد. گاه ممكن است 

شاه نشين در جوار حياط قرار گيرد.
ميان  در  فرورفته  فضايي  نشین:  شاه 
يا  ايوان  يا  تاالر  صحن،  اصلي  ضلع 
براي  مناسب  محلي  كه  ديگر  فضاهاي 

نشستن است.
پستو: فضايي كوچك در پشت فضاي اصلي 
است. انباري  معموالً  كه  آن،  با  مرتبط   و 

صندوق خانه: پستو
تنورخانه: محلي كه تنور در آن قرار دارد.
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و  مياني اش مربع شكل است  قاعدة چليپايي، كه بخش  با  چهارصفه: فضايي 
تاقي مدور و مرتفع تر از ديگر قسمت ها، با نورگيري در ميانه، دارد.

حوضخانه: فضايي سرپوشيده با حوضي 
درميانه، كه معموالً مرتفع است و از سقف 

نور مي گيرد.

حیاط: فضاي باز محصور شده با بنا.
حیاط خلوت:حياطي كوچك در پشت 
فضاهاي اصلي بنا، كه معموالً فضاهاي 

خدماتي در كنار آن قرار مي گيرد.
حیاط مرکزي: حياط مياني

حیاط میاني: حياطي كه فضاهاي بسته 
و نيمه باز، آن را احاطه كرده باشند. 

نگهداري  براي  حياطي  دام:  حیاط 
هم  اسطبل  يا  طويله  معموالً  كه  دام، 

در كنار آن قرار دارد.
حیاط زاویه: حياطي كوچك، واقع در 

گوشة بنا.
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و  كوتاه  راستة  اين  است  معبر  معموالً  كه  فضاي سرپوشيدة كشيده اي  داالن: 
باريك و سرپوشيده، معموالً آغاز و انجام مشخصي دارد.

دستگاه ورودي: مجموعة فضاهاي ورودي، كه ممكن است شامل همه يا بعضي 
از اين عناصر باشد: جلوخان، سردر، درگاه، هشتي و دهليز.

ورودي: بخشی از بنا كه بيرون بنا را به داخل آن مرتبط مي كند.
جلوخان : محوطه اي باز از اجزاي دستگاه ورودي، كه پيش از سر در و در جلوی 

آن قرار مي گيرد.
دهلیز: داالني كه در حد فاصل مدخل و درون بنا باشد.

راهرو: فضاي كشيده اي كه دو يا چند فضا را به هم مرتبط مي كند.

دق الباب: كوبه ای كه بر در خانه می زدند تا صاحبخانه با شنيدن صدای آن برای 
باز نمودن در خبردار شود. به دو صورت حلقه ای با صدای زير برای زنان، و شكل 
وزنه ای با صدای بم برای مردان بوده است تا صاحبخانه از جنسيت فرد پشت در، 

آگاه شده و حجاب مناسب را داشته باشد. 
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 رواق: فضاي نيمه باز طويل تك اليه، با ستون هاي متعدد، در كنار فضاي باز، 
كه معموالً از تكرار چهارطاقي هاي مشابه در يك راستا پديد مي آيد.

زیر زمین: فضايي كه كف آن پايين تر 
از كف حياط باشد.

سرداب: سردابه، زير زمين.

يا  مربع  قاعدة  با  اتاقي  سه دري: 
دركنار  قدي  پنجرة  سه  كه  مستطيل 
تناسباتش  و  دارد  حياط  به  رو  و  هم 
يا  ورودي  و  گرفته  آنها شكل  برمبناي 
آن  طرفين  اضالع  در  آن  ورودي هاي 

است.
اتاق بزرگي كه پنج پنجرة  پنج دري: 
در  حياط  به  رو  و  هم  كنار  در  قدي 
تناسباتش  و  دارد  خود  بزرگ تر  ضلع 
بر مبناي آنها شكل گرفته و ورودي يا 
ورودي هاي آن در طرفين و در اضالع 

كوتاه تر واقع است.
هفت دري: اتاقي مشابه پنج دري، ولي 

با هفت پنجرة قدي.
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عرصه : حوزه يا مجموعه اي از فضاهاي 
بنا كه به اعتباري از ديگر قسمت ها قابل 
و  بيروني  عرصة  مانند  باشد،  تشخيص 

عرصة اندروني.
كاركرد  كه  فضايي  ارتباطي:  فضاي 
اصلي آن ايجاد ارتباط در بين فضاهاست.
از  اعم  بدون سقف،  فضاي  باز:  فضاي 

محصور يا غير محصور.
كه همة  فضاي مسقفي  فضاي بسته: 

جوانب آن بسته باشد.
فضاي خدماتي: فضايي با كاركردهايي 

چون شستشو، آشپزي و انبار.
فضاي نيمه باز: فضاي مسقفي كه يك يا 
چند وجه آن به فضاي باز گشوده باشد.

دهانة  با  باز  نيمه  فضايي  کن:  کفش 
كوچك، در بين فضاهاي پيرامون حياط 
قرار مي گيرد و آنها را به حياط مرتبط 

مي كند.
راهروها در حكم كفش كن هستند.

عمقش  معموالً  كه  ديگر،  حياطي  ميان  در  گودنشسته  باغچه: حياطي  گودال 
درحدود يك طبقه است و باغچه دارد. 
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گوشوار: فضاهايي متقارن در طبقة باال و در طرفين فضاهاي مرتفعي چون تاالر 
و ايوان و معموالً مشرف بر آنها.

محوطه: فضـاي باز وسـيع، معموالً در 
پيرامـون بنا.

مضیف: بنا يا فضاي پذيرايي از مهمانان.
مهتابي: فضاي باز پس نشسته در جبهه اي از بنا، مانند ايواني بدون سقف، كه 

در سه طرف بسته، و از يك طرف به فضاي باز مشرف است.

از در ورودی است.  بعد  به كوچه، و فضايی  هشتی: فضای سرپوشيدة متصل 
مهم ترين كاركرد هشتی، تقسيم مسير ورودی به دو يا چند جهت و حفظ حريم 
خانه  است. هشتی به شكل های مختلفی مانند مربع يا مستطيل، هشت ضلعی و... 
ساخته می شد. در خانه های سنتی اگر كسی می خواست با اهل خانه ای ارتباط 
برقرار كند، اما از درگاه آن خانه داخل نشده و وارد حريم خصوصی آنها نشود، 
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دليل  به همين  می ماند.  منتظر  هشتی  در 
معموالًً در هشتی سكوهايی در دل ديوار يا 
بيرون زده از آن برای نشستن افراد ساخته 
پر  برخی  و  ساده  برخی هشتی ها  می شد. 
معماری  تزيينات  دارای  و  نگار  و  نقش 
بودند. همچنين در برخی هشتی ها، روزنی 
در سقف، نور را به داخل آورده، داخل آن 

را روشن می كرد.

ابعاد کاربردی بدن انسان در حالت های مختلف

ابعاد کاربردی بدن انسان
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ابعاد صندلی های دسته دار

سانتی متر اینچ

A8٣/8 ـ ٣٣78/7ـ٣١

B١5/540/٦ ـ ١٦٣9/4ـ

C4٣/2 ـ ١740/٦ـ١٦

D١7٦١ ـ 244٣/2ـ

E0١5/2ـ٦0/0 ـ

F١5/545/7ـ١8٣9/4ـ

G8 25/4ـ١020/٣ـ

H١2٣0/5

I١8   50/8   ـ2045/7ـ

J247١/١ ـ 28٦١ـ

K27٣/7 ـ 2958/4ـ٣

سانتی متر اینچ
A4٣/2 ـ ١740/٦ـ١٦
B8/5  22/9 ـ 92١/٦ـ
C١0٣0/5 ـ ١225/4ـ
D١٦/5 44/5 ـ ١7/54١/9ـ
E١8   ـ ٦١ ـ 2445/7 
F22/9 ـ 9١5/2ـ٦
G١0adjust25/4adjust
H١5/5 40/٦ ـ ١٦٣9/4ـ
I١2max٣0/5max
J٣0adjust7٦/2adjust
K١5٣8/١
L١2٣5/٦ ـ ١4٣0/5ـ

رابطۀ ميان ابعاد بدن انسان، مبلمان و فضا
نشیمن

صندلی ، چهار پایۀ مخصوص نقشه کشی
صندلی برای استفاده های عمومی

صندلی مدیر

صندلی راحتی
دید از باال

دید از باالدید از باال

دید از پهلو

دید از پهلو

دید از پهلو
دید از پهلو
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سانتی متر اینچ
A١8    ٦١ ـ 2445/7ـ
B١5/5 40/٦ ـ ١٦٣9/4ـ
C4٣/2 ـ ١740/٦ـ١٦
D٣07٦/2
E24 ٦١

سانتی متر اینچ

A42١2١/9 ـ 48١0٦/7ـ
B22/9 ـ 9١5/2ـ٦
C١5/2 ـ ٦7/٦   ـ ٣
D287١/١
E٦2 ١72/7 ـ ٦8١57/5 ـ
F90 24٣/8 ـ 9٦228/٦ ـ
G40 ١١٦/8 ـ 4٦١0١/٦ ـ
H2٦٦٦
I58 ١٦2/٦ ـ ٦4١47/٣ ـ
J84 228/٦ ـ 902١٣/4 ـ

نشیمن

الزم  فضای  و  دسته،  بدون  صندلی های  ابعاد 
برای نشستن افراد در کنار هم 
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سانتی متر اینچ

A84284/5 ـ ١١22١٣/٣ـ

B40/٦ ـ ١٦٣٣ـ١٣

C58   ـ 20٣/2 ـ ٣/80١47  

D45/7 ـ ١840/٦ـ١٦

E١44٣/2 ـ ١7٣5/٦ـ

F١245/7 ـ ١8٣0/5ـ

G٣09١/4 ـ ٣٦7٦/2ـ

H١240/٦ ـ ١٦٣0/5ـ

I٦0١72/7 ـ ٦8١52/4  ـ

J54١57/5 ـ ٦2١٣7/2   ـ

 ابعاد الزم برای طراحی مبلمان دو فرد
روبه روی هم

سانتی متر اینچ

A٣4-408٦/4 ١0١/٦ـ

B287١/١

C42 - 48١0٦/7 ١2١/9 ـ

D٦-9١5/2 22/9 ـ

E٣7/٦

F٣2 - ٣889٦/5 ـ ١/٣

G2٦٦٦

H40 - 4٦١0١١٦/8 ـ ١/٦

I٣8 - ٦0١2١/9 ١52/4 ـ

J٦-٣7/١5/2 ـ ٦

ابعاد الزم برای طراحی مبلمان در کنج ها
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سانتی متر اینچ
A١8   ٦١ ـ 2445/7ـ
B48   ـ ١47/٣ ـ 9/58١2١  
C١0١/٦ ـ 409١/4ـ٣٦
D4١٣2/08 ـ 52١١٦/8   ـ٦
E٣09١/٣ ـ ٣٦7٦/2ـ
F72١82/9
G٦9١75/٣
H42١27 ـ 50١0٦/7   ـ
I١240/٦ ـ ١٦٣0/5ـ
J١845/7
K248١/٣ ـ ٣2٦١ـ
L٣9١0٦/7 ـ 4299/١ـ
M99/١ ـ ٣99١/4ـ٣٦

ابعاد الزم برای دسترسی افراد به
قفسه های بوفه و کتابخانه و موارد مشابه

غذاخوری
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سانتی متر اینچ
A27٦8/٦
B١845/7
C922/9
D٣07٦/2
E2١5٣/٣
F١٦40/٦
G5١2/7
H24٦١
I90228/٦
J72١82/9

 

محدودۀ فضایی هر فرد در 
پشت میز غذاخوری

سانتی متر اینچ

A54١٣7/2
B١2٣0/5
C٣07٦/2
D48١2١/9
E١845/7
F42١0٦/7
G922/9
H24٦١
I40١0١/٦
J١٦40/٦
K١025/4
Lـ ١28294/٦ـ ١١٦  ٣25/١
M١8 ـ 2445/7ـ   ٦١
N8020٣/2
O78 ـ 90١98/١ـ  228/٦

عرض و طول مناسب برای میز 
غذاخوری با توجه به تعداد افراد

سانتی متر اینچ
A9ـ ٦ ـ 8/١0224٣   259/١
B١8 ـ 2445/7ـ  ٦١
C١2٣0/5
D٣07٦/2
E١٣2 ـ ١44٣٣5/٣ـ  ٣٦5/8
F9٦24٣/8
G١845/7
H54١٣7/2
Iـ ٣٦ ـ 4/429١   ١0٦/7
J48min١2١/9min
K١8min45/7min

ابعاد و فواصل پشت میز 
غذاخوری

سانتی متر اینچ

A٣0min7٦/2min

B٦١5/2

C24٦١

D١8 ـ 2445/7ـ    ٦١

E١2٣0/5

F48   ـ ـ 9/54١2١     ١٣7/2

G٣٦9١/4

H٣0 ـ ـ 2/٣٦7٦   9١/4

I١١4 ـ ـ ٦/١2٦289   ٣20

J84 ـ ـ 4/9٦2١٣   24٣/8

K48١2١/9

ابعاد و فواصل الزم برای میز غذاخوری گرد  

ميز آشپزخانه چهار نفرة گرد برای صبحانه،
قطر ٣٦ اينچ )9١/4 سانتی متر(

ميز گرد چهار نفره با قطر 48 اينچ )١2١/9سانتی متر( ، طرح حداقل
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سانتی متر اینچ

A70 ١9٣ ـ 7٦١77/8 ـ
B40min١0١/٦min
C٣0 9١/4 ـ ٣٦7٦/2 ـ
D١845/7
E24min٦١min
F28 ١0٦/7 ـ 427١/١ ـ
G١8min45/7min
H١2min٣0/5min
I24 ٦٦ ـ 2٦٦١ ـ
J57min١44/8min
K٣5 9١/4 ـ ٣٦88/9 ـ
L22min55/9min
M٣7/٦
N4١0/2

آشپزخانه

ابعاد الزم برای فضای ظرف شویی در 
آشپزخانه

فضای  و  یخچال  برای  الزم  ابعاد 
اطراف آن

سانتی متر اینچ
A٣٦9١/4
B٣5/٦ ـ ١427/9ـ١١
C25/5٦4/8
D٣5 9١/4 ـ ٣٦88/9 ـ
E59١49/9
F55 ١7٦/5 ـ ٦9/5١٣9/7 ـ
G٣0 9١/4 ـ ٣٦7٦/2 ـ
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سانتی متر اینچ

A2/56/4
B7/519/1
C84213/4
D78198/1
E615/2
F7 20/3 ـ 817/8 ـ
G44 116/8 ـ 46111/8 ـ
H4 12/7 ـ 510/2 ـ
I1 5/1 ـ 22/5 ـ
J3691/4
K48121/9
L3999/1
M54137/2
N60152/4
O70177/8
P1640/6
Q2255/9
R3076/2

فضای الزم برای خواب یک و دو نفر

سانتی متر اینچ
A108  289/6 ـ 114274/3ـ
B36 99/1 ـ 3991/4ـ
C3691/4
D18 55/9 ـ 2245/7ـ
E3076/2
F82 332/7 ـ 131208/3 ـ
G46 157/5 ـ 62116/8 ـ

فواصل الزم در اطراف تختخواب

خواب

تختخواب ، دید و خّط چشم

تختخواب یک نفره ، فواصل و ابعاد

تخت های مجاور ، فواصل و ابعادتخت یک نفره و دو نفره
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سرویس های بهداشتی  

سانتی متر اینچ
A١5 45/7 ـ ١8٣8/١ ـ
B28 7٦/2 ـ ٣07١/١ ـ
C٣7 ١09/2 ـ 4٣94 ـ
D٣2 9١/4 ـ ٣٦8١/٣ ـ
E28١/٣ ـ ٣2٦٦ ـ ٦
F١4 40/٦ ـ ١٦٣5/٦ ـ
G٣07٦/2
H١845/7
I2٦٦ ـ 2٦5٣/٣ ـ ١

ابعاد الزم برای دست شویی  و فضای مقابل آن 

سانتی متر اینچ
A48١2١/9
B٣07٦/2
C١9 ٦١ ـ 2448/٣ ـ
D27min٦8/٦min
E١845/7
F٣7 ١09/2 ـ 4٣94 ـ
G72max١82/9max
H٣29١/4 ـ ٣٦8١/٣ـ
I٦9max١75/٣max
J45/7 ـ ١840/٦ ـ ١٦
K28١/٣ ـ ٣2٦٦ ـ ٦
L٣28١/٣
M20 ٦١ ـ 2450/8 ـ
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سانتی متر اینچ
A١2min٣0/5min
B28min7١/١min
C24min٦١min
D52min١٣2/١min
E١2 45/7 ـ ١8٣0/5 ـ
F١2٣0/5
G40١0١/٦
H١845/7
I٣07٦/2

ابعاد و فواصل الزم برای توالت فرنگی

سانتی متر اینچ
A54١٣7/2
B١2٣0/5
C42min١0٦/7min
D١845/7
E٣٦min9١/4min
F٣07٦/2
G24٦١
H١2min٣0/5min
I١5٣8/١
J40 ـ 48١0١/٦ ـ  ١2١/9
K40 ١27 ـ 50١0١/٦ ـ
L72min١82/9min

و  دوش  برای  الزم  فواصل  و  ابعاد 
استحمام 
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ابعاد و مبلمان فضاهای خانه

مبلمان اتاق خواب والدین با مساحت های حدود ١٤ـ١٢ متر مربع

اندازه ها به سانتی متر است
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ـ  8 متر مربع مبلمان اتاق خواب یک نفر با مساحت های حدود 9

اندازه ها به سانتی متر است.
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مبلمان اتاق خواب دو نفر با مساحت های حدود ١5ـ١٢ متر مربع

اندازه ها به سانتی متر است.



٣٠

نشیمن و غذاخوری خانوادگی در مساحت های حدود ١5ـ١٣ متر مربع

حالت های مختلف نشیمن و غذاخوری با توجه به محل ورود در به اتاق و جای تلویزیون 
 

ـ  ١8 متر مربع نشیمن به مساحت حدود ٢٠

خوابیدن در اتاق نشیمننشستن به دور سفره در نشیمننشستن به دور هم در نشیمن



٣١

ـ   ١8 مترمربع اتاق پذیرایی و غذاخوری میهمان با مساحت حدود ٢5

اتاق با عرض ٣6٠ سانتی متراتاق با عرض ٣9٠ سانتی متراتاق با عرض ٤٢٠ سانتی متر

آشپزخانه با کابینت موازی با عرض ٢٤٠ سانتی متر و مساحت ١١-6 مترمربع

ـ  5/5 متر مربع  حالت های مختلف آشپزخانه با مساحت های ١١  



٣٢

ـ  6/5 متر مربع  حالت های مختلف آشپزخانه با مساحت های ١١  

آشپزخانه با کابینت دو یا سه طرفه با عرض ٣٠٠ـ٢١٠ سانتی متر و طول ٣9٠ـ٢7٠ سانتی متر

ابعاد و فواصل الزم برای قرارگیری وسایل بهداشتی

فواصل الزم و وسایل و عناصر مهم سرویس های بهداشتی از یک دیگر

حریم و فضای الزم برای قرار گرفتن وسایل و عناصر سرویس های بهداشتی



٣٣

برخی الگوهای قرارگیری تجهیزات در سرویس های بهداشتی
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ابعاد کمدهای مختلف در خانه

چرخۀ رنگ

ـ   زرد پرتغالی   سبز

فیروزه ای

ـ    بنفش آبی   ارغوانی

ـ  نارنجی قرمز 

زرد

زرد
سبز

بز
س

آبی

آبی

بنفش

بنفش قرمز

قرمز

نارنجی                                           نارنجی                                           



٣5

 چرخة رنگ ها بر اساس رنگ های رنگين كمان تنظيم شده است: قرمز ـ نارنجی ـ
زرد ـ سبز ـ آبی ـ بنفش. با قرار دادن اين طيف ها در حول يك دايره تركيب 
جديد قرمز ـ بنفش رنگی را ايجاد می كند كه در رنگين كمان وجود ندارد، ولی 
در چرخة رنگ ها يافت می شود. با استفاده از اين چرخة رنگ، فهميدن ارتباط 

بين رنگ های مختلف آسان تر می شود.
اجزاِء چرخۀ رنگ

تمام رنگ ها از تركيب سفيد، سياه و رنگ های اصلی ساخته شده اند. چرخة رنگ 
ارتباط بين رنگ ها را تشريح می كند.

رنگ های اصلی: رنگ های اصلی يا رنگ های بنيادين، سه رنگی هستند كه همه 
ديگر رنگ ها را با تركيب آنها می توان به دست آورد. رنگ های اصلی )قرمز، زرد و 
آبی( رنگ های خالص بوده و از تركيب هيچ رنگ ديگری به دست نمی آيند. اگر 
سه رنگ با هم مخلوط شوند نتيجة كار، رنگ خاكستری تيرة فام دار )يا به قولی 

ديگر سياه يا قهوه ای( است.
اوليه،  يا  اصلی  رنگ  دو  مساوی  تركيب  از  دوم(:  )درجه  ثانویه  رنگ های 
زرد(،   + )آبی  سبز  از  عبارت اند  رنگ ها  اين  می آيند.  به دست  ثانويه  رنگ های 
بنفش )آبی + قرمز( و نارنجی )زرد + قرمز(. سه رنگ نارنجی، سبز و بنفش كه از 

تركيب دو رنگ اوليه تشكيل می شوند، رنگ های ثانويه، هستند.
رنگ های درجه سوم: رنگ های مرتبة سوم و يا رنگ های متوسط، به رنگ هايی 
شده  تشكيل  ثانويه  رنگ  يك  و  اوليه  رنگ  يك  تركيب  از  كه  می گردد  اطالق 
 باشند. رنگ های قرمز ـ نارنجی، قرمز ـ بنفش، زرد ـ سبز، زرد ـ نارنجی، آبی ـ

با هم تركيب شده و رنگ های  ثانويه  از رنگ های اصلی و  بنفش و آبی ـ سبز 
مرتبه سوم را تشكيل می دهند. به اين ترتيب رنگ های مرتبه سوم عبارت اند از:

بنفش متمايل به آبی؛
بنفش متمايل به قرمز؛

پرتقالی متمايل به قرمز؛
پرتقالی متمايل به زرد؛

سبز متمايل به زرد؛
سبز متمايل به آبی.

رنگ در معماری
كه  است  تغييرپذير  و  مستقل  ديداری  بُعد  سه  يا  صفت  سه  دارای  رنگ  هر 

عبارت اند از: فام، درخشندگی و پرمايگی.
فام رنگ:

صفتی از رنگ است كه جايگاه آن را در سلسلة رنگی ) از قرمز تا بنفش( معادل 
با نور طول موج های مختلف در طيف مرئی مشخص می كند. قرمز، زرد و آبی را 
فام های اصلی می نامند و چون مبنای ساير فام ها هستند رنگ های اصلی نيز نام 
گرفته اند. فام های درجه دوم عبارت اند از: نارنجی، سبز و بنفش كه از اختالط 
از اختالط  اوليه حاصل می شوند. فام های درجه سوم  از دو فام  مقادير مساوی 
)پرتقالی(، قرمز ـ  نارنجی  ـ  به دست می آيند: زرد  فام های اصلی و درجه دوم 
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بنفش )ارغوانی(، بنفش ـ آبی )الجوردی(، آبی ـ سبز )فيروزه ای(، سبز ـ زرد 
)مغز پسته ای(. فام های نامبرده در چرخة رنگ نشان داده شده است. 

جای  اصلی  فام  زوج  يك  بين  كه  سوم  و  دوم  درجه  فام های  رنگ،  در چرخة 
هماهنگی  ساده ترين  دركنار هم  و  روابط خويشاوندی هستند  دارای  گرفته اند 
رنگی را پديد می آورند. مادامی كه اين رنگ ها با رنگ های خالص سفيد و سياه 

تركيب شوند رنگ ها و سايه های بی شمار و مختلفی ايجاد می نمايند.
درخشندگی رنگ

دومين صفت رنگ است و درجة نسبی تيرگی و روشنی آن را مشخص می كند 
نقاشان اصطالح رنگ سايه را نيز در همين معنا به كار می برند(. معموالً  )غالباً 
در  می سنجند.  بی فام  رنگ های  با  قياس  در  را  فام دار  رنگ های  درخشندگی 
به  نزديك  روشن  خاكستری  )معادل  درخشندگی  بيشترين  زرد  رنگ،  چرخه 
سفيد( و بنفش كمترين درخشندگی )معادل خاكستری تيرة نزديك به سياه( 

را دارد.
پرمایگی )اشباع( رنگ

سومين صفت رنگ است و ميزان خلوص فام آن را مشخص می كند )گاه واژة 
شدت را در اين مورد به كار می برند(. فام های چرخه رنگ صددرصد خالص اند 

ولی در طبيعت به ندرت می توان فام خالصی يافت.
رنگ های گرم و سرد

ديوارها و پيش زمينه های روشن رنگ های سرد، مختصر كاهش در دمای بدن 
نگرنده ايجاد می كنند و رنگ های گرم باعث مختصر افزايش دمای بدن می شوند. 

به لحاظ بصری، رنگ گرم پيش می آيد و رنگ سرد پس می نشيند.

تأثير و روان شناسی انواع رنگ در معماری داخلی
رنگ ها می توانند به شيوه های مختلف تأثيراتی بنيادين در زندگی برجای گذارند 
كه از جمله مهم ترين آنها می توان به تأثير آنها بر احساسات اشاره كرد. جهانی كه 
انسان در آن زندگی می كند، متشكل از هزاران رنگ و توناليته های مختلفی است 
كه موجودات و اشياء را برای ما جذاب تر و حتی به گونه ای معنوی، عميق تر نشان 

ـ   زرد پرتغالی   سبز

فیروزه ای

ـ    بنفش آبی   ارغوانی

ـ  نارنجی قرمز 

زرد

زرد
سبز
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س

آبی

آبی
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نارنجی                                           نارنجی                                           
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می دهند. هركدام به سبب ويژگی های 
دارا  كه  روان شناسانه ای  و  شيميايی 
هستند، منبع مهمی از انرژی، درجهت 
فزونی سالمت و نشاط روح و روان در 
تك  جهانی  می روند.  به شمار  انسان ها 
با  را،  محدودی  توناليته های  با  رنگ 
طبيعت اطراف خويش مقايسه كنيد و 
يا خود را ساكن شهری سياه و سفيد 
بدون هيچ كنتراستی و هيجانی بدانيد، 
. معنای زندگی تغيير يافته و سردی و 
مردگی بر همه جا حاكم می شود. فضايی 
بی روح و عاری از هر جنب و جوشی كه 
تشنة جرعه ای رنگ است. مسئله رنگ 
به سبب تأثيرات مهم روان شناسانه اش، 
در مقولة شهر و فضاهای معماری امری 
مهم به شمار می رود. هماهنگی در رنگ 
موسيقی  نت های  در  هماهنگی  مثل 
ايجاد  در  ويژه ای  اهميت  از  و  است 
مانند  به  و چشم نواز  مناسب  هارمونی 

قطعة موسيقی برخوردار است.
برای رسيدن به اهدافی همچون كاركرد 
مناسب، زيبايی بصری، هارمونی فضايی، 
تأثير محيطی و روانی مؤثر و مثبت  و 
استفادة  مستلزم  داخلی،  طراحی  در 
زيبا  و  معنی دار  منسجم،  هماهنگ، 
طرح  يك  در  است.  طراحی  عناصر  از 
به  نسبت  اجزا  و  عناصر  همة  مطلوب، 
تأثيرات كيفی و معنايی كه به فضا اعمال 
می كنند در ارتباطی تنگاتنگ باهم قرار 
موفقيت هر طرح،  اساس،  بر  اين  دارند. 
بستگی كامل به چگونگی تركيب عناصر 
تجربة  دارد.  فضا  سه بعدی  الگوهای  و 
ساليان دراز كار با رنگ، ثابت كرده است 
كه رنگ ها نيز مانند انسان ها از جهات 
مختلف با يكديگر مرتبط اند و سليقه ها 
برعكس  يا  و  دارند  مشتركی  صفات  و 
متضاد يكديگرند. شايد تصور كنيد كه 
نارنجی و سرخ متضاد هم اند، درحالی كه 
در دايرة رنگ كنار هم قرار می گيرند و 

دارای هارمونی هستند.

رنگ بندی اتاق ها و استفاده از مصالحی 
كه بتواند خصوصيات رنگی و بافت مورد 
نظر ما را برآورده سازد بسيار مهم است.

استفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن 
با  متناسب  رنگ های  يافتن  برای 
رنگ  چرخه  ماست.  نظر  مورد  رنگ 
سه  كه  است  رنگ  دوازده  از  متشكل 
رنگ قرمز، زرد و آبی در آن رنگ های 
به عنوان  آنها  ميان  رنگ های  و  اصلی 
رنگ های درجه دوم شناخته می شوند. 
با  می تواند  چرخه  اين  در  رنگ  هر 
رنگ های  كه  خود  كناری  رنگ های 
می شوند  محسوب  خانواده اش  هم 
رنگ  كه  مقابلش  رنگ  همچنين  و 
به خوبی تركيب شده  مكمل آن است 
بيافريند.  موزون  و  زيبا  نتيجه ای  و 
استفاده از رنگ های هم خانواده كه در 
چرخه رنگ در كنار هم قرار گرفته و 
تركيبی  هستند  همسايه  اصطالح  به 
می كند  ايجاد  را  هماهنگ  و  ماليم 
كه نگاه بيننده را به راحتی از يكی به 

ديگری رهنمون می شود.
استفاده از يك رنگ با ميزان كمی از 
و  درستی  به  چنانچه  آن  مكمل  رنگ 
گرفته  صورت  صحيح  اندازه های  در 
چشمگير  و  درخشان  نتيجه ای  باشد 
می آفريند و بر جذابيت مجموعه رنگی 
شدن  غالب  مانع  و  می افزايد  حاضر 
كامل يك رنگ بر فضای اتاق می شود.

برای  رنگ  انتخاب  در  عواملی  چنين 
مبلمان  و  داخلی  دكوراسيون  بناها، 
فضا، رويكردهای مختلفی را در طراحی 
عوامل  از  يكی  رنگ  می كنند.  ايجاد 
است  سياقی  و  سبك  كنندة  تعيين 
پيرامون  محيط  با  طريق  بدان  كه 
بيشتر  و  می كنيم  برقرار  ارتباط  خود 
می تواند  ديگری  مستقل  عامل  هر  از 
اطراف  يكنواخت  و  كسالت بار  فضای 
سازد.  مبدل  بخش  روح  مكانی  به  را 
تغيير دادن رنگ ديوار ها می تواند بيش 
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يك  ساختار  يا حتی  مبلمان  تغيير  از 
آورد.  بار  به  چشمگيری  نتايج  اتاق، 
بايد توجه نمود كه در شرايط مختلف 
اجتماعی و به خصوص اقليمی، چگونه 
بايد از رنگ ها استفاده كرد. به عنوان 
برای  درخشان  زرد  ديوارهای  مثال 
با  منطقه ای  در  آفتاب گير  خانة  يك 
زيبا  بسيار  آفتابی  و  گرم  هوای  و  آب 
بر  رنگ  همين  اما  می رسند  نظر  به 
كه  شمالی  اتاق  يك  ديوارهای  روی 
است  بهره مند  كمی  طبيعی  نور  از 
در  بود.  خواهد  كننده  كسل  و  نازيبا 
زرد  رنگ  از  استفاده  اتاقی  چنين 
مناسب تر  بسيار  نتيجه ای  خردلی 
خواهد داشت. ديوارهايی به رنگ های 
استخوانی،  مثل  نامحسوس  و  ماليم 
مناسب اند،  بسيار  كردن  زندگی  برای 

رنگ، عنصری مهم در طراحی داخلی
انتخاب رنگ يكی از مهم ترين جنبه های طراحی داخلی است. طراحان داخلی 
و  گوناگون  رنگ های  از  استفاده  با  ارتباط  در  سابق  قوانين  همة  تقريباً  امروزه 
تركيب آنها با يكديگر را درهم شكسته اند و امروزه هر رنگی را می توان در طراحی 
داخلی منزل به كار برد. ديگر مرزها و محدويت های گذشته در كاربرد رنگ ها در 
طراحی داخلی رعايت نمی شوند و شايد به همين دليل انتخاب مجموعه رنگی 
دلخواه برای طراحی داخلی يك خانه مشكل تر شده باشد. اما هنوز راه هايی برای 
تشخيص مجموعه رنگی مناسب برای هر خانواده وجود دارد. امروزه بيش از هر 
افراد احتماالً  از  چيز به سليقه و روحيات ساكنين خانه توجه می شود. هريك 
ايده هايی دربارة رنگ های مورد عالقة خود دارد. عالقه و سليقة آنها اغلب بهترين 
راهنما برای انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای طراحی محل زندگی و مبلمان 

داخلی منزل آنان است.
رنگ هايی كه افراد خانواده می پسندند، تركيب آنها با يكديگر در يك مجموعة 
واحد، و تأثير نور موجود در فضا بر آنها، عواملی هستند كه نتيجة كار را تحت تأثير 

قرار می دهند.
نور چه از نوع طبيعی و چه مصنوعی باشد تأثيرات مختلفی بر رنگ خواهد داشت 
و آگاهی از اين امر هنگام طراحی رنگ يك فضا ضروری است. دقت كنيد كه در 
چه زمانی از روز و به چه ميزان، نور طبيعی به هر يك از اتاق ها می تابد و رنگ 

مورد نظر برای هر يك از اتاق ها را در نور همان اتاق بيازماييد.
انتخاب رنگ مناسب برای پوشش ديوارها، سقف و كف، اولين قدم در طراحی 

انتخاب  با  آنها  در  كنتراست  ايجاد  اما 
رنگ های خاص در لوازم جانبی منزل 
روح  باعث  رومبلی ها  و  روكش ها  و 
با  مؤثر  كار  می شود.  فضا  به  بخشی 
حس  تحريك  به  همه  از  بيش  رنگ، 
خالقيت نيازمند است. به دست آوردن 
يك تركيب رنگ مناسب كه درست با 
منظور و هدف فرد منطبق باشد خود 
به نوعی »آفرينش« محسوب می شود.

به كاربردن رنگ در فضاها و با مبلمانی 
ساده معموالً نيازمند مهارت زياد نبوده 
معماری  طراح  يك  نيست.  پرهزينه  و 
نيازهای  از  بسياری  می تواند  خوب 
محرک روانی را به وسيله گوناگونی و 
اجتناب از تك رنگ بودن و با استفاده 
از رنگ های مناسب و اندكی خالقيت 

در فضا ايجاد نمايد. 
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رنگی برای دكوراسيون هر اتاق است اما شايد يافتن رنگ های متناسب با آن برای 
ديگر اجزای فضا و مبلمان كمی مشكل تر به نظر برسد.

يافتن  برای  مطمئن  روشی  رنگ،  چرخة  از  استفاده  شد  ذكر  كه  طور  همان 
رنگ های متناسب با رنگ مورد نظر ماست. استفاده از رنگ های هم خانواده كه 
به اصطالح همسايه هستند تركيبی  در چرخة رنگ در كنار هم قرار گرفته و 
ماليم و هماهنگ را ايجاد می كند كه نگاه بيننده را به راحتی از يكی به ديگری 
هدايت می كند. استفاده از يك رنگ با ميزان كمی از رنگ مكمل آن، چنانچه به 
درستی و در اندازه های صحيح صورت گرفته باشد نتيجه ای درخشان و چشمگير 
می آفريند و بر جذابيت مجموعه رنگی حاضر می افزايد و مانع غالب شدن كامل 

يك رنگ بر فضای اتاق می شود.

رنگ،  با  ارتباط  در  دکوراسیون  طراحان  متداول  اصطالحات  از  برخی  به  ادامه  در 
اشاره می کنیم.

رنگ های آکسان:
بـرای  و درخشـانی كـه  تنـد  رنگ هـای 
يك  به  بخشيدن  انرژی  و  زنده كردن 
مجموعه رنگی به آن اضافه می شوند، مانند 
رنگ صورتی تند چند كوسن و يك جفت 
با خانوادة  اتاق نشيمن كه  شمع در يك 

رنگ كرم، رنگ آميزی شده است.
رنگ زمینه:

رنگ زمينه رنگی است كه در بزرگ ترين 
سطوح و به بيشترين ميزان در يك فضا 

ـ   زرد پرتغالی   سبز

فیروزه ای

ـ    بنفش آبی   ارغوانی

ـ  نارنجی قرمز 

زرد

زرد
سبز

بز
س

آبی

آبی

بنفش

بنفش قرمز

قرمز

نارنجی                                           نارنجی                                           
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گرفته  قرار  استفاده  مورد 
ديوارهای  رنگ  مانند  است، 
اغلب  زمينه  رنگ  اتاق.  يك 
برای  پس زمينه ای  به عنوان 
ساير رنگ های به كار رفته در 
اتاق مورد استفاده قرار می گيرد 
و ساير رنگ ها مانند رنگ های 
درخود  را  متضاد  يا  آكسان 

جای می دهد.
رنگ های متضاد:

رنگ ها در كنار هم تأثيری چشمگير بر بيننده باقی می گذارند چنان كه حتی 
پس از بستن چشم ها اين تأثير تا مدت كوتاهی در ذهن بيننده باقی می ماند.

رنگ های سرد:
اين رنگ ها حاوی مقدار زيادی 
به عنوان  هستند،  آبی  رنگ 
كه  خاكستری هايی  مثال 
شامل مقداری رنگ آبی باشند 
احساس سردی و سرما را در 
درحالی  می كنند  ايجاد  شما 
قرمز  حاوی  خاكستری  كه 
گرما  حس  قرمز،  بنفش  يا 
و  می كنند  القا  بيننده  در  را 
 ويژگی ديگری خواهند داشت.
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رنگ های مکمل:
رنگ  چرخة  در  كه  رنگ ها  اين 
در برابر يكديگر قرار دارند در كنار 
متعادل  و  چشمگير  نمايی  هم، 
می آفرينند. اين رنگ ها هرگز از يك 
تفاوت  حداكثر  و  نيستند  خانواده 
مثال  به عنوان  دارند.  يكديگر  با  را 
تند  نارنجی  كوسن  چند  می توان 
از رنگ آبی، نمونة  را در زمينه ای 

بارزی از اين تركيب درنظرگرفت.
رنگ های غالب:

در  كه  رنگی  هميشه  غالب  رنگ 
بزرگ ترين سطوح و به بيشترين ميزان در مجموعه ای به كار رفته نيست، بلكه 

رنگی است كه بيش از بقية رنگ ها نظر را به خود جلب می كند.
یک خانوادۀ رنگی:

هستند.  مرتبط  يكديگر  با  نوعی  به  كه  می شود  رنگ ها  از  مجموعه ای  شامل 
برای مثال خانوادة آبی شامل مجموعه ای از رنگ های آبی است كه از يك سو با 
آبی سبزها شروع می شود و از سوی ديگر به رنگ های آبی بنفش ختم می شود. 
خانوادة قهوه ای از رنگ قهوه ای و قهوه ای خاكستری تا پرده های نارنجی و قرمز 

را شامل می شود.
رنگ های گرم:

اين رنگ ها محتوی مقدار قابل مالحظه ای قرمز هستند. حتی برخی از آبی ها نيز 
ممكن است به واسطة وجود مقداری قرمز در آنها در اين مجموعه جای بگيرند.



٤٢

رنگ های هم پرده:
اينها رنگ هايی هستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبی پررنگ، اين رنگ ها لزوماً از 
يك خانواده نيستند بلكه هر دو دارای ميزان مساوی از رنگ قرمز يا آبی هستند 

و هيچ يك بر ديگری غلبه نمی يابند.

رنگ های مناسب برای اتاق خواب
و  دكوراسيون  طراحی  در  است،  خانه  هر  در  فضا  خصوصی ترين  خواب،  اتاق 
انتخاب رنگ بايد بيش از هر چيز سليقه و نيازهای شخصی صاحب آن را درنظر 
گرفت. ضمن مدنظر داشتن سليقة افراد، بايد كاربرد يك اتاق خواب را نيز در 

نظر داشت.
يك اتاق خواب بايد همواره فضايی آرامش بخش و راحت باشد كه مكانی مناسب 
خواب،  اتاق  يك  رنگ  طراحی  هنگام  آورد.  فراهم  را  استراحت  و  خواب  برای 
بهتر است از انتخاب رنگ های درخشان پرهيز كنيم چرا كه ممكن است هنگام 

استراحت اين رنگ ها آزاردهنده به نظر برسند. 
در انتخاب رنگ در اتاق كودكان نيز بايد دقت نمود. اتاق خواب نوزادان را بهتر 
است با رنگ های ماليم طراحی نمود. اتاق خواب كودكان خردسال و نوجوانان را 

نيز می توان با رنگ های شاد و پر انرژی تر درنظر گرفت.
يكديگر  دركنار  رنگ  چرخة  در  كه  هارمونيك  رنگ های  تركيب  از  استفاده 
قرارگرفته اند نيز در دكوراسيون يك اتاق خواب می تواند بسيار موفقيت آميز باشد. 
توناليته های مختلف رنگ بنفش و سبز در كنار يك  از  به عنوان مثال استفاده 
رنگ روشن متضاد مانند كرم، فضايی زيبا می آفريند. آنچه بايد در طراحی رنگی 
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تنها  نه  كه  است  اين  باشيد  داشته  درنظر  همواره  خواب  اتاق  يك  دكوراسيون 
انتخاب مجموعه ای از رنگ ها بلكه ميزان به كارگيری آنها و سطوحی كه اشغال 

می كنند در مقايسه با هم نيز از اهميت به سزايی برخوردار است.
همچنين ايجاد رابطه ميان سطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئياتی چون 
يك قاب عكس، حاشيه های كاغذ ديواری نصب شده به ديوار، تكرار طرح خاصی 
بر روی ملحفه و روبالشی ها و يا حتی قرار دادن يك جفت آباژور يا گلدان بر روی 
انسجام و هماهنگی  اتاق  يا ميز آرايش می تواند به دكوراسيون يك  پاتختی ها 

بيشتری ببخشد.
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کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور

١ Align*AL Scale و Rotate ،Move جهت انجام دستورات
به صورت تركيبی

2ArcAترسيم كمان

٣AreaAAاستخراج مساحت

4ArrayARآرايه سازی

5Audit-رفع مشكالت فايل

٦ Auto Snap **Fرهگيری دنبالة شكل ها١١

7 Autocad text
window**F2 نمايش پنجره متن اتوكد )نمايش تاريخچة دستورات و

گزارشات دستوری(

8BlockBايجاد بلوک

9Block EditBE يا Double Clickويرايش بلوک

١0BoundryBOايجاد خط مرزی يكپارچه

١١BreakBRشكستن خط، كمان، منحنی، چند خطی

١2ChamferCHايجاد پخ

١٣CircleCترسيم دايره

خالصه دستورات اتوکد
 Command از طريق در جدول زير، دستوراتی كه در كتاب درسی آمده اند، و 
line قابل اجرا می باشند، به همراه خالصه دستور، كليِد ميان بُر و توضيحات دستور 
آورده شده است. همچنين مواردی نيز وجود دارند كه خارج از كتاب درسی بوده 
و پيشنهاد می شود با تحقيق فراگرفته شوند كه اين موارد با يك ستاره در كنار 
نام دستور مشخص شده اند. عالوه بر اين، مواردی نيز كه كليد ميان بُر آنها يكی از 
كليدهای F١ تا F١2 در باالی صفحه كليد می باشد، با دو ستاره مشخص شده اند.
مواردی كه فاقد خالصه دستور و يا كليد ميان بُر می باشند، بايستی از طريق تايپ 

كامِل عبارِت دستوری، اجرا شوند.
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١4Close-بستن يك فايل جاری

١5CopyCOكپی

١٦DimAlignedDALاندازه گذاری مورب 

١7DimAngularDANاندازه گذاری زاويه

١8DimArcDARاندازه گذاری طول كمان

١9DimBaselineDBAاندازه گذاری مبنايی

20DimCenterDIMCENاندازه گذاری مركز دايره و كمان

2١DimCountinueDCOاندازه گذاری ادامه دار

22DIMDLI- متغير سيستمی، برای تعيين فاصله خودكار در
DIMSPACE دستور

2٣DimEdit-ويرايش اندازه گذاری انجام شده

24 Dimention
Space

DIMSPACEمنظم سازی فاصله بين اندازه گذار های موازی

25 Dimention
Style

Dايجاد و يا تنظيم سبك های اندازه گذاری

2٦DimLinearDLIاندازه گذاری خطی

27DimOrdinateDORاندازه گذاری مختصات نقاط

28DimRadiusDRAاندازه گذاری شعاع

29DistanceDiاستخراج فاصله بين دو نقطه

٣0DivideDIV تقسيم خط، منحنی، كمان، چند خطی به فواصل
يكسان

٣١ Dynamic Input
**Fابزار كمكی در داخل و يا خارج از دستورات٦

کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور
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٣2EllipseELترسيم بيضی

٣٣EraseEحذف شكل ها و موضوعات ترسيم شده

٣4ExitAlt + F4خروج از برنامه

٣5ExplodeX متالشی كردن يك بلوک يا چند خطی به شكل های
تشكيل دهندة آن

٣٦ExtendEX امتداد دادن خطوط، كمان، منحنی يا چند خطی تا
جايی كه به شكل مقصد برسند.

٣7FilletF گرد كردن و همچنين به هم رساندن دو خط
غيرموازی

٣8Filter *FI انتخاب پيشرفته و گزينشی شكل ها و موضوعات
ترسيم شده

٣9Gradient-ايجاد هاشور از نوع طيف رنگی

40Grid **F7فعال يا غيرفعال كردن صفحه شطرنجی

4١GroupGايجاد گروهی از شكل ها

42Group OffCtrl + Shift + A فعال يا غيرفعال كردن گروه بندی هايی كه با دستور
Group ايجاد شده باشند.

4٣HatchBH
ايجاد هاشور ـ پنجره تنظيمات در اجرا از طريق 

 پلت ريبون
 و اجرا از طريق خط فرمان متفاوت می باشد.

44Help **Fباز كردن راهنمای داخلی برنامه١

45IDPointIDاستخراج مختصات نقطه

4٦InsertIوارد كردن يك فايل يا يك بلوک به فايل جاری

47JoinJ )يكپارچه كردن چند شكل )خط، كمان، چند خطی
به هم پيوسته و در امتداد هم

کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور
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48Kateb-
ايجاد نوشته فارسی تك خطی ـ جزء دستورات 

 پيش فرض 
 برنامه اتوكد نمی باشد و تنها با بارگذاری فايل 

kateb.lsp قابل اجرا خواهد بود.

49Layer Proper-
ties

LAباز كردن پنجره تنظيمات اليه بندی

50LineLترسيم خط

5١ListLiگزارش گيری از موضوعات انتخاب شده

52LTScaleLTS تنظيم اندازه  در خطوط بريده )خط چين، خط
نقطه و... (

5٣Match Prop-
erties

MAيكسان سازی مشخصات شكل ها

54MeasureMEAاندازه گيری فاصله، شعاع، زاويه و مساحت

55MirrorMIقرينه سازی

5٦MoveMجابه جايی

57MtextT يا MT ايجاد نوشته )انگليسی( چند خطی با امكانات
ويرايشی

58NewCtrl + Nايجاد يك فايل جديد

59Object Snap **Fفعال و يا غيرفعال كردن ابزار گيره شكل ها٣

٦0OffsetO)ايجاد خطوط موازی )خط، كمان، چند خطی

٦١Ortho Mode **F8فعال و يا غيرفعال كردن ابزار ترسيم عمودی

٦2Over KillOVانتخاب و حذف موارد اضافه و منطبق بر هم

٦٣Pan فشردن غلتك ماوس
P جابه جايی مسطح ديديا

٦4PlinePLترسيم چند خطی

کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور
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کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور

٦5Plot يا PrintCtrl + Pتهيه چاپ

٦٦PointPOترسيم نقطه

٦7Polar 
Tracking **F١2فعال يا غيرفعال كردن ابزار رديابی قطبی

٦8PolygonPOLترسيم چند ضلعی

٦9PropertiesCtrl + باز كردن يا بستن پنجره مشخصات شكل ها١

70PurgePUحذف اطالعات استفاده نشده در فايل جاری

7١Qiuck Dimen-
tion

QD اندازه گذاری سريع با كمك گيری از گزينه های
دستوری مختلف

72Quit Ctrl + F4خروج از فايل

7٣Recover- رفع اشكال يك فايل اتوكد كه آسيب ديده و باز
نمی شود

74RecrangleRECترسيم مستطيل

75RedoCtrl + Yلغو آخرين بازگشت

7٦RedrawRحذف نقاط موقت

77RegenREبازسازی نمايش ترسيم

78RotateROدوران دادن

79SaveCtrl + Sذخيره فايل جاری

80Save AsCtrl + Shift + Sذخيره فايل جاری به نام جديد

8١ScaleSCتغيير مقياس شكل های ترسيم شده

82Snap **F9فعال يا غيرفعال كردن گيره نقاط شطرنجی

8٣SPLineSPLترسيم منحنی



49

کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور

84StretchSکشیدگی خطی

85Text-ایجاد نوشته )انگلیسی( یک خطی

86Text StyleSTایجاد یا تنظیم سبِک نوشتار

87TrimTR برش خطوط، کمان، چند خطی، منحنی نسبت به
یک یا چند شکل 

88UndoU یا Ctrl + Zبازگرداندن آخرین تغییرات

89UnGroup-تجزیه یک گروه به عناصر تشکیل دهنده آن

90UnitsUNتنظیمات واحد ها

91Xline*XLترسیم خطوط بی نهایت

92ZoomZ بزرگ نمایی یا کوچک نمایی نمایش ترسیمات در
صفحه نمایش
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جدول 255 رنِگ برنامه اتوکد
 اين جدول در فايلی به نام chroma . dwg در پوشه support و در محل نصب برنامه وجود دارد.
بيشترين استفاده را در ترسيم خطوط اصلی نقشه كشی مانند ديوار،  رنگ های ١ الی 9 معموالً 

در، پنجره، هاشور، خطوط مقطع و... دارند. به هركدام از اين رنگ ها، يك سبِك چاپی اختصاص 
Plot style table بخش  در   ،Plot دستور  پنجرة  در  را  آنها  می توانيم  كه  است  شده   داده 

)pen assignment( تنظيم نماييم.

نمونه ای از تنظيمات اندازه گذاری
ترسيم  متر  واحد  با  كه  معماری  نقشه كشی  فايل  يك  اندازه گذاری  برای  پيشنهادی  نمونه  يك 
فايل  اين  تنظيمات  در  نماييم.  اندازه گذاری  سانتی متر  واحد  با  را  آن  می خواهيم  و  است  شده 

اندازه گذاری ها ١00 برابر شده اند تا به سانتی متر تبديل شوند.
نام سبك اندازه گذاری كه برای اندازه گذاری پالن، نما و مقطع درنظر گرفته شده است »١00ـ١« 

می باشد.
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)Lines( تنظیمات خطوط
همان طور كه در تصوير زير می بينيد، رنگ خطوط اندازه گذاری به رنگ Red يا 
همان رنگ شماره ١ در جدول رنگ های استاندارد تعيين شده است. معموالً رنگ 
اندازه گذاری را طوری تنظيم می نماييم كه در صفحه نمايش، علی رقم  خطوط 
اينكه به خوبی ديده می شوند، ولی از خطوط اصلی نقشه كشی كمتر به چشم آيند، 
تا خوانايی نقشه ها را در مانيتور كامپيوتر كاهش ندهند . از طرف ديگر معموالً 
خطوط اندازه گذاری )با كمك تعيين ضخامت برای سبِك رنِگ مربوط به آنها در 

هنگام چاپ( با ضخامت كم مانند 09/ 0 چاپ می شوند.

)Symbols and Arrows( تنظیمات عالئم و فلش ها

)Text( تنظیمات نوشته
در اينجا، نوشته به رنگ Yellow يا رنگ شماره 2 در جدول رنگ های استاندارد 
اتوكد تعيين شده است. با ايـن كار هم خوانايی عدد اندازه گذاری در مانيتور باالتر 
می رود، و هم می توان در هنگام چاپ برای سبِك رنِگ شماره 2 ضخامتی مناسب 

مانند ١8/ 0 را تعيين نماييم.
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دقت نماييد كه در تنظيمات نوشته، از يك سبك نوشتاری با قلم انگليسی و بـه 
نام Romans استفاده شده است كه تنظيمات ايـن سبك نوشتاری در شكل زير 

مشخص است.

)Fit( نحوۀ جاگیری نوشته های اندازه گذاری شده
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نمونه ای از اليه بندی در اتوکد
 )Layer properties( در شكل زير، يك نمونه از تنظيمات بخش تنظيمات اليه ها
آمده است. دقت نماييد كه براساس نياز، سليقه، استاندارد كاری خود و يا محيط 
كاری كه در آن فعاليت می نماييد، می توان به ايجاد اليه هايی با نام های مختلف و 

تنظيمات مختلف رنگ، نوع خط و... اقدام نمود.

)Primary Units( واحد اندازه گذاری
سانتی متر،  واحد  به  اندازه گذاری  نمايش  برای 
در نقشه ای كه با واحد متر ترسيم شده است، 
بايستی اندازه گذاری ها را صد برابر نماييد. بدين 
منظور عدد Scale Factor را مساوی ١00 قرار 
می دهيم. دقت نماييد چنانچه اين گزينه بر روی 
با  اندازه گذاری ها  باشد،  شده  تنظيم  يك  عدد 
همان مقياس موجود در ترسيم، به نمايش در 
خواهد آمد كه در اين مثال، به واحد متر خواهد 

بود.

مختلف،  ترسيمی  موضوعات  همچنين  و  كمكی  و  اصلی  خطوط  ترسيم  برای 
اليه های مختلفی با تنظيمات متفاوت ايجاد و استفاده می شوند. به عنوان مثال 
اليه های ١، 2 و ٣ برای ترسيم خطوط پنجره ها و خطوطی كه به صورت نما )برش 
نخورده( ديده می شوند. اليه 4 برای خطوط برش خورده و اليه 7 و همچنين اليه 
wall برای ترسيم خطوط برش ديوار در پالن و يا مقطع استفاده می شوند. عالوه 
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ـ DIM برای   AX برای اندازه گذاری های عمومی و اليه Dim بر اين موارد اليه
 Column و   AXE استفاده شده اند. اليه های  اندازه گذاری خطوط آكس بندی 
برای ترسيم و دسته بندی خطوط آكس و ستون گذاری استفاده شده اند. اليه 
Hatch  برای ترسيم هاشورها و اليه Text نيز برای دسته بندی نوشته ها استفاده 

شده اند. 

سبِک ضخامت خطوط چاپ
)Plot Style Table | Pen Assignment(

در اين قسمت، به عنوان نمونه، برخی از سبك های ضخامِت خطوِط چاپ، كه 
مربوط به مثال فوق می باشند، توضيح داده شده است. 

)Red( سبِک چاپ برای رنِگ شماره ١

اين سبك مشكی  برای  همان طوركه در شكل مالحظه می نماييد ، رنگ چاپی 
 mm نيز بر روی )Line Weight( درنظر گرفته شده است . ضخامت چاپ )Black(
0/١ تنظيم شده است و بنابراين كليه خطوط و موضوعاتی كه با اين رنگ كشيده 
شده اند، در هنگام چاپ ، اگر اين تنظيمات را داشته باشند ، به رنگ مشكی و با 

ضخامت mm 0/١، چاپ خواهند شد.
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شونده  چاپ  رنِگ  سبك ،  اين  در  می نماييد،  مالحظه  شكل  در  همان طوركه 
كليه  بنابراين  است،  شده  تنظيم   Use object color گزينه  برروی   )Color(
اين  اگر  اين رنگ كشيده شده اند، در هنگام چاپ،  با  خطوط و موضوعاتی كه 
تنظيمات را داشته باشند، به رنگ طوسی و با ضخامت ١٣/mm 0، چاپ خواهند 
شد. در بسياری موارد، رنِگ چاپ را برای هاشورهای از نوع Solid ، در نقشه هايی 
)با چاپگرهای فقط دارای رنگ مشكی( چاپ می شوند  به صورت تك رنگ  كه 
يكی از رنگ های 8 يا 9 و گاهی اوقات نيز يكی از رنگ های 250 الی 255 در 
نظر می گيرند. در نتيجه، اين قسمت های هاشور خورده، به رنگ طوسی چاپ 
اندازه، در نقشة چاپ شده  از  خواهد شد و باعث ايجاد تيرگی و سياهِی بيش 

نخواهند شد.

سبِک چاپ برای رنِگ شماره 8
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جدول ارزش گذاری ضخامت خطوط در اليه ها
جدول زير، پيشنهادی برای نام گذاری اليه ها و همچنين، تعيين رنگ اليه، رنگ 
چاپ، ضخامت چاپ و نوع خط می باشد. می توانيم برای هر موضوع ترسيم، يك 
نام اليه متناسب داشته باشيم، مانند ديوار، پنچره، گياهان و... . در جدول زير 
ضخامت خطوط، به صورت پيشنهادي و بر اساس كاغذ A٣ در نظر گرفته شده 
است. براي كاغذهاي كوچك تر و يا نقشه هاي داراي جزئيات بسيار زياد و نزديك 
به هم، معموالً ضخامت هاي باالتر از 4/ 0 را كمتر در نظر مي گيرند؛ همچنين 
براي كاغذهاي بزرگ تر مانند A0 نيز ضخامت خطوط در برخي از اليه ها، بسته 
به پيچيدگي نقشه مي تواند بيشتر در نظر گرفته شود. در هنگام تهيه چاپ در 
دفاتر فني، بايستي براساس اليه هاي موجود در فايل ، چنين جدولي را به چاپ 
گيرنده نقشه ارائه دهيد تا ضخامت و رنگ خطوط مطابق با نظر شما و به طور 

صحيح چاپ شوند .

اسم الیهرنگ الیهشماره رنگضخامت چاپرنگ چاپنوع خط

CONTINUOUSBlack0/١١Red١

CONTINUOUSBlack0/22Yellow2

CONTINUOUSBlack0/٣٣Green٣
CONTINUOUSBlack0/44Cyan4
CONTINUOUSBlack0/75Blue5

CONTINUOUSBlack0/٦٦Magen-
ta٦

CONTINUOUSBlack0/457White7
DASHDOTBlack0/05١55١55Axe

CONTINUOUSBlack0/١١RedDIM

CONTINUOUSBlack0/١4CyanColumn

CONTINUOUSBlack0/١١RedFURNI-
TURE

CONTINUOUS80/١88HATCH

HIDDENBlack0/١99HID-
DEN

CONTINUOUSBlack0/١١RedFurni-
ture

CONTINUOUSBlack0/١٦4١4١Text

CONTINUOUSBlack0/١22YellowNivo
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جدول مقياس های رايج و مورد استفاده در چاپ

Unitmmمقیاس نقشهواحد ترسیم

١:٢٠٢٠٠٢متر

١:٢5١٠٠٢/5متر

١:5٠١٠٠5متر

١:١٠٠١٠٠١٠متر

١:٢٠٠١٠٠٢٠متر

١:٢٠١٠٢٠سانتی متر

١:٢5١٠٢5سانتی متر

١:5٠١٠5٠سانتی متر

١:١٠٠١٠١٠٠سانتی متر

١:٢٠٠١٠٢٠٠سانتی متر

مدارک اصلی نقشه های اجرايی معماری داخلی )مرحله دوم(
١  پالن اندازه گذاری: پالن كليه طبقات با اندازه گذاری كامل و كدگذاری های 

الزم معرفی می شود. 
٢  پالن مبلمان: در پالن كليه طبقات اصلی نام فضاهای داخلی آن ذكر شده 

و مبلمان اصلی آن با مقياس صحيح ترسيم می گردد .
٣  پالن معکوس )پالن سقف کاذب(: يكی از مدارک خاص نقشه های مرحله 
دوم ، پالن معكوس از سقف كاذب داخلی فضاها بوده و تراز و جنس سقف كاذب 

معرفی می گردد .
٤  پالن کف سازی: يكی از مدارک تخصصی نقشه های معماری داخلی، پالن 
كف سازی می باشد. در اين پالن محدوده كف سازی داخلی فضاها ترسيم شده و 

مشخصات، جنس و ابعاد مصالح كف سازی معرفی می گردد.
5  نماهای خارجی )پیرامونی( : نماهای پيرامونی در نقشه های مرحله دوم 

با معرفی دقيق و كامل مصالح نما، بازشوها و ترازهای ارتفاعی معرفی می شود.
نقشه های  تخصصی  مدارک  از  يكی   : داخلی(  )طراحی  داخلی  نماهای    6
كليه  ترسيم  می باشد.  خاص  فضاهای  داخلی  نماهای  ترسيم  داخلی  معماری 
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عناصر ديوار با معرفی دقيق و كامل مصالح ديوار، عناصر تزيينی و تأسيساتی 
معرفی می شود.

ارائه جزئيات و اطالعات  با  7 مقاطع طولی و عرضی: مقاطع اجرايی پروژه 
بيشتر از مقاطع مرحله اول ترسيم و اندازه گذاری می شود .

8 بزرگ نمایی پالن )layout( : بزرگ نمايی از فضاهای خاص و آبريزگاهی 

1 و يا بزرگ تر 
50

كه دارای عناصر و تجهيزات بيشتری بوده و می بايد در مقياس 
ارائه شود.

معرفی  جهت   :)wall section( دیوار  تفصیلی  برش  و  موضعی  مقطع   9
جزئيات اجرايی و مصالح كف، ديوار، سقف كاذب و سقف سازه ای در يك برش 

1 ترسيم می شود.
25

1 يا 
20

عمودی از يك ديوار خارجی با مقياس 

در  گوناگون  مصالح  اجرای  روش  و  نحوه   :)Details( اجرایی  جزئیات    ١٠

  ١  ___
 تا  ١0

١  ___
2
بخش های مختلف ساختمان با ارائه جزئيات اجرايی با مقياس بزرگ 

معرفی می شود.
١١ جدول نازک کاری : مصالح نازک كاری تمامی سطوح كليه فضاهای داخلی )كف، 

ديوار، سقف( از جهت نوع، جنس، ابعاد و رنگ در جدول مشخصی معرفی می گردد.

عالئم اختصاری 

T.O.F. (Top Of Floor Level)                              تراز كف تمام شده معماری

T.O.S. (Top Of Slab Level)                                    تراز كف تمام شده سازه

B.O.B. (Bottom Of Beam Level)                                  تراز زير تير اصلی

B.O.W. (Bottom Of Window Level)                                تراز زير پنجره

T.O.W. (Top Of Window Level)                                     تراز روی پنجره

T.O.R. (Top Of Railing)                                             تراز روی دست انداز

O.K.B. (Ocoupenci Kingstone Benchmark)                ارتفاع كف پنجره

حروف اختصاری رایج در نقشه کشی مرحله دوم 

نحوه كدگذاری در عالئم تيپ بندی در و پنجره در نقشه های مرحله دوم



59

نمونه جدول نازک کاری مرحله دوم ساختمان

شماره طبقه
اسم فضافضا

سقف کاذبدیوار قرنیزکف

آسترـ ارتفاعجنس ابعادجنس
زیرسازی

پوشش 
نهایی

رنگجنسرنگ

همكف

پاركينگ١

پيش ورودی 2
)آستانه(

البی و ٣
رختكن

پلكان 4
ارتباطی

حياط5

اول

فضای ٦
غذاخوری

فضای 7
نشيمن

اتاق خواب 8
والدين

اتاق خواب 9
فرزندان

آشپزخانه١0
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نمودار مراحل انتخاب مشاور و وظايف آن

شروع

کارفرما

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی

در پروژه های 
دولتی 

سازمان نظام 
مهندسی

وزارت مسکن و 
شهرسازی

 احراز شرایط 
عضویت 

صالحیت مشاور

وظایف مشاور

تهیۀ نقشه های مطالعات اولیه
اجرایی

نظارت بر
حسن انجام کار

انتخاب پیمانکار

دارای پروانۀ اشتغال 
به کار در پروژه های 

خصوصی

انتخاب مشاور با تأیید صالحیت از
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نمودار ارتباطی عوامل اجرايی در پروژه های ساختمانی 

تعریف پروژه و انتخاب مهندسین مشاور طراح

انتخاب  مناقصه/  )برگزاری  پروژه  اجرایی  عوامل  انتخاب 
مستقیم(

ساختمان  مدارک  و  نقشه ها  کلیه  تهیه 
)معماری، سازه، برق، مکانیک(

انجام مراحل مختلف اجرایی 
ساختمان

نظارت بر انجام فعالیت های اجرایی 
پیمانکار

بررسی فنی و مالی صورت وضعیت ها

بررسی نهایی صورت وضعیت و پرداخت حق الزحمه به پیمانکار

تهیۀ صورت وضعیت های اجرایی 
براساس پیشرفت کار

انجام متره و برآورد اولیه و تخمین هزینه 
ساخت پروژه

کارفرما

کارفرما

کارفرما

دستگاه نظارت 
)مهندسین

 مشاور ناظر(

مجری پروژه 
)پیمانکار اصلی(

مهندسین
 مشاور طراح
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سرفصل های فهرست بهاي ابنيه
شرح رديف های فهرست بهای ابنيه به نحوی تهيه شده كه اقالم عمومی كارهای 
رشته ابنيه را در فصل های مجزا زير پوشش قرار دهد . فصول فهرست بها ابنيه 

به شرح ذيل می باشد .

ب 
خری

ل ت
راح

م
ری

ردا
ک ب

ا خ
و 

ک 
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فصل اول. عمليات تخريب
فصل دوم. عمليات خاكی با دست 

فصل سوم. عمليات خاكی با ماشين 
فصل چهارم. عمليات بنايی با سنگ

فصل شانزدهم. كارهای فوالدی سبك 
فصل هفدهم. كارهای آلومينيومی

فصل هجدهم. اندودكاری و بندكشی
فصل نوزدهم. كارهای چوبی

فصل بيستم. كاشی و سراميك كاری
فصل بيست و يكم. فرش موزائيك 

فصل بيست و دوم كارهای سنگی با سنك 
پالک

فصل بيست و سوم. كارهای پالستيكی و پليمری
فصل بيست و چهارم. برش و نصب شيشه

فصل بيست و پنجم. رنگ آميزی

فصل پنجم. قالب بندی چوبی
فصل ششم. قالب بندی فلزی 

فصل هفتم. كارهای فوالدی با ميل گرد
فصل هشتم. بتن درجا

فصل نهم. كارهای فوالدی سنگين
فصل دهم. سقف بتنی

فصل يازدهم. آجركاری و شفته ريزی
بلوک  و  پيش ساخته  بتن  دوازدهم.  فصل 

چينی 
فصل سيزدهم. عايق كاری رطوبتی 
فصل چهاردهم. عايق كاری حرارتی 

فصل بيست و ششم. زير اساس و اساس
فصل بيست و هفتم. آسفالت

فصل بيست و هشتم. حمل و نقل
فصل بيست و نهم. كارهای دستمزدی
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نياز،  مورد  رديف های  به  سريع  و  راحت  دسترسی  منظور  به  بها  فهرست  در 
رديف های هر فصل با توجه به ماهيت آنها، به گروه يا زير فصل های جداگانه ای 
با شماره مشخص تفكيك شده است . شماره رديف فهرست بها شامل شش رقم 

است كه عبارت اند از:

شماره رديف      شماره زيرفصل     شماره فصل 

در مترة باز و بسته و همچنين در فهرست بها ابنيه مقادير كارهای ساختمانی 
با واحدهای خاص هر فعاليت مشخص می شوند كه قابل اندازه گيری و محاسبه 
هزينه باشند. ليست مهم ترين اين واحدها و كارهای مربوطه در جدول زير ارائه 

شده است.

واحد

 اندازه گیری

عناوین کارها و فعالیت های ساختمانی

عمليات خاكی، كارهای آجری، كارهای بتنی، مصالح از قبيل شن، ماسه، مترمکعب١
سنگ های مختلف برای سفت كاری و...

اندودهای مختلف داخلی و خارجی، انواع عايق كاری، رنگ كاری در و پنجره، مترمربع2
ديوار و سقف، انواع آسفالت )با ذكر ضخامت(، انواع سنگ های پالک )با ذكر 
انواع فرش كف ها  نماهای آجری،  انواع  پله،  نما و  بدنه  ضخامت( در كف، 
)موزائيكی، سنگی، پالستيكی(، انواع شيشه )با ذكر ضخامت( انواع كاشی، 

سراميك كف و بدنه، انواع شيروانی ها و...

اندازه های مختلف(، متر طول٣ )با  نهركشی  وپله،  نرده  روی  قرنيزها، پالستيك  انواع 
انواع كابل ها و سيم كشی لوله كشی آب سرد وگرم و فاضالب )از جنس های 

مختلف گالوانيزه، چدنی، آهنی، PVC( و...

وزن4

)Ton, kg( 

كليه كارهای فلزی )اسكلت، آرماتور،...( ـ حمل مصالح ساختمانی از قبيل 
آجر، سيمان، گچ و...

ظرفشويی، عدد5 مثل  بهداشتی  لوازم  و  پريز  كليد،  قبيل  از  برقی  ادوات  كليه 
دستشويی، توالت وغيره

می توان  بنيادين  و  اصلی  منظر  سه  از  را  ساختمان  داخلی  ديوارهای  انواع 
دسته بندی كرد و مشخصات فنی هر يك را معرفی نمود.
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از نظر موقعیت
از نظر مصالح 
)سفت کاری( از نظر سازه ای

دیوار آجر ماشینیدیوار خارجیباربر )حمال(
دیوار بلوک سفالی )آجر تیغه ای(

دیوار بلوک سیمانی
دیوار پانل پیش ساخته

دیوار مشاعات
دیوار داخلی

غیرباربر )تیغه(

انواع ديوارهای ساختمان

دیوار خارجیدیوار خارجی

 سفت کاری 

پیش ساخته

3D Panel Dry Wallبلوک آجر
گیاهان بایرامیکسسیمانی

پانل شیشهچوب سیمان آجرنماطبیعی 
آلومینیومی

نما ندارد نما دارد واحدهای
 کوچک مدوالر

نازک کاری
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ابعاد استاندارد تبديل چوب به قطعات رايج در بازار
 

ضخامت بر حسب عرض بر حسب cmطول بر حسب cmشکل چوب
cm

١± ٣١4± ١0٣5±280الوار

2١2± ١0٣2±280الوار

١± ٣١4± ١0٣5±١40نیم الوار

١± 2١4± ١0٣2±١40نیم الوار

١± ٣١4± ١0٣5±280الوار سه سوک

١± ٣١4± ١0٣0±2٦0الوار سه سوک

تراورس
ابعاد تراورس در 7 گروه و سه فرم سطح مقطع تعريف شده است كه می توان 

برای كسب اطالع بيشتر به استاندارد شماره 4١7 مؤسسه استاندارد و 
تحقيقات صنعتی مراجعه كرد.

١± ١١٣± 20025قنداق

١± ١١٣± 2١025قنداق

١± ١١٣± 22025قنداق

١± ١١٣± 2٣025قنداق

١± 25± 200١0بازو

0/2± 4 ١± 40025تخته

0/2 ± ١2/5± 40025تخته



66

مشخصات مهم ترين چوب هاي صنعتي 

رویشگاه اصليکاربردمشخصات ظاهريگونه  چوبيردیف

به رنگ زرد تا صورتي روشن ـ آزاد١
اروپا ـ جنوب روسيه ـ ايرانمبل سازي ـ پاروي قايق ـ اسكيمحكم ـ قابل ارتجاع

افرا )شيردار(2

سفيد رنگ مايل به كرم ـ 
ريزبافت و داراي تأللو صدفي ـ 
نسبتاً سبك تا نيمه سنگين و 

نيمه سخت

خراطي ـ مبلمان ـ روكش و 
تخته چنداليه ـ ساختمان  چوبي 
ـ ادوات موسيقي ـ لوازم تزييني

ايران ـ آمريكاي  شمالي  

اكاليپتوس٣
به رنگ قهوه اي مايل به قرمز ـ 
درشت بافت ـ سخت و سنگين 

ـ محكم

پل سازي ـ اسكلت سازي ـ 
ستون ـ اتاق كاميون ـ روكش ـ 

كاغذسازي ـ تخته فيبرسازي
استراليا ـ ايران

اوجا4
به رنگ زرد روشن تا قهوه اي 
تيره ـ درشت باف ـ سخت و 

سنگين

ساختمان هاي چوبي ـ درودگري 
اروپا ـ آسياي غربي ـ شمال ايرانـ ابزار چوبي منزل

بلوط5

به رنگ قهوه اي روشن تا تيره 
ـ درشت بافت ـ بادوام ـ نسبتاً 
نيمه سخت ـ نيمه سنگين تا 

سنگين ـ مقاومت زياد در برابر 
سايش )ساييدگي( 

پاركت ـ مبلمان ـ روكش گيري 
ـ ساختمان هاي چوبي ـ  تراورس 

راه آهن ـ چوب هاي معدن ـ 
پنجره سازي ـ مدل سازي

شمال ايران ـ جنگل هاي زاگرس 
در ايران 

توسكا)ييالقي(٦

به رنگ صورتي روشن يا 
قرمز)هنگام قطع درخت( و به 
رنگ نارنجي )پس از خشك 

شدن( ـ نسبتاً نرم تا نيمه سخت 
و سبك ـ مقاوم به ضربه و فشار

قايق سازي ـ مداد سازي ـ 
مبلمان ـ ساختمان هاي چوبي 
ـ كاغذسازي، جعبه سازي ـ 
منبت كاري ـ تخته چنداليه 

و روكش

شمال ايران ـ اروپا ـ آسياي 
شمالي

چنار7

به رنگ سفيد روشن تا قرمز 
مايل به قهوه اي با لكه هاي 

قهوه اي صدفي مانند ـ نيمه سخت 
ـ نيمه سنگين ـ با دوام

ساخت درهاي اماكن متبركه ـ 
دسته ابزار ـ مبلمان ـ غربال، 
صندوق ـ در و پنجره سازي ـ 

خاتم سازي 

ايران ـ آمريكاي   شمالي

راش8

به رنگ صورتی كم رنگ تا 
قهوه ای متمايل به سرخ ـ دارای 
الياف موازی و يكنواخت ـ نيمه 
سخت ـ نيمه سنگين ـ همگن 
ـ راست تار ـ خوش كار ـ بدون 

بو و طعم

مبلمان ـ پاركت ـ لمبه كوبي 
سقف ـ ديوارپوش ـ تخته 

چنداليه ـ جعبه سازي ـ اتاق 
كاميون ـ قايق سازي ـ خانه  

چوبي ـ خراطي

شمال ايران ـ اروپا

زبان گنجشك9

به رنگ زرد روشن تا خاكستري 
روشن ـ نسبتاً درخشان ـ داراي 

االستيسيتة زياد ـ سخت و 
سنگين ـ بادوام و مقاوم

هواپيماسازي ـ كشتي سازي ـ 
منبت كاري ـ روكش و تخته 

چنداليه ـ راكت تنيس ـ نجاري 
ـ دستة ابزار

تركيه ـ شمال افريقا ـ شمال 
ايران ـ اروپا
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شمشاد١0
سفيد تا زرد روشن ـ بسيار 
ريزبافت ـ سخت و سنگين ـ 

بادوام ـ كمي درخشان

خط كش سازي ـ خراطي ـ 
منبت كاري ـ مجسمه سازي ـ 

قرقره سازي ـ ماكوسازي

ايران ـ تركيه ـ ژاپن ـ افريقا 
ـ جنوب اروپا

صنوبر١١
به رنگ سفيد يا كرم روشن ـ 
ساده و مات ـ سبك ـ خوش 

كار ـ جالپذيری نامناسب

درودگري ـ خراطي ـ تخته 
ايران چنداليه

گردو١2

به رنگ خاكستري مايل به 
قهوه اي تا قهوه اي تيره و 

داراي نقوش زيبا ـ ريزبافت ـ 
نسبتاً بادوام ـ نيمه سنگين ـ 
نيمه سخت ـ مقاوم در مقابل 

فشار، خمش و كشش 

كارهاي هنري و تزييني 
ـ تهيه  روكش ـ خراطي 
ـ مبلمان ـ ساخت ادوات 
موسيقي ـ قنداق تفنگ ـ 

مجسمه سازي ـ منبت كاري ـ 
خاتم سازي و معرق كاري

ايران ـ آسياي مركزي و 
شرقي

ملج١٣

به رنگ قهوه اي مايل به قرمز 
)گاهي با رگه هاي سبز( ـ 

درشت بافت، نيمه سخت و 
نيمه سنگين و نسبتاً با دوام 
كه در برابر ضربه و خمش 

مقاومت

ساختمان هاي چوبي ـ 
مبلمان ـ روكش ـ قايق سازي 

ـ وسايل ورزشي ـ در و 
پنجره ـ تخته چنداليه

شمال ايران ـ اروپا ـ آسياي 
شمالي تا ژاپن

ممرز١4

به رنگ سفيد مايل به كرم 
ـ سخت و نيمه سنگين ـ 

بدون بو و طعم و دارای الياف 
موازی بوده و كمی درخشان

مبلمان ـ پاركت ـ منبت ـ 
كاغذسازي

شمال ايران ـ اروپاي مركزي، 
غربي و جنوبي

نمدار )زيزفون(١5
به رنگ صورتي روشن تا كدر 
ـ ريزبافت ـ كمي درخشان ـ 

نرم ـ بي دوام   ـ سبك

تخته اليه و روكش ـ 
مداد سازي ـ بشكه سازي ـ 

خمير كاغذ ـ نجاري

شمال ايران ـ مناطق بالكان 
و شرق مديترانه

كاج ايراني ١٦
)كاج معمولي(

به رنگ سفيد تا سفيد مايل 
به كرم ـ درشت  بافت ـ 
داراي روزنه ها، كانال هاي 
صمغي و گره هاي زياد ـ 
نسبتاً سبك و نرم است

خانه هاي چوبي ـ چوب هاي 
تونلي ـ تراورس راه آهن ـ 
جعبه سازي ـ در و پنجره ـ 
تير مخابرات ـ كاغذسازي

ايران

نراد١7

به رنگ سفيد تا سفيد مايل 
به كرم تا قهوه اي مايل به 

صورتي ـ راست تار ـ داراي 
نقوش ـ سبك ـ نرم ـ كار با 

آن آسان است.

كارهاي ساختماني ـ 
مبل سازي ـ قفسه سازي ـ 
بسته بندي ـ كاغذسازي ـ 
در و پنجره ـ لمبه كوبي ـ 

كف پوش و ديوارپوش

روسيه ـ اروپا ـ كانادا 

رویشگاه اصليکاربردمشخصات ظاهريگونه  چوبيردیف
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فصل 3
ابزار و تجهیزات
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انواع ميخ مورد استفاده در کارهای چوبی
 

 انواع پيچ مخصوص کارهای چوبی
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پیچ فیکساتصال الیت

 میخ ردیفي SKمیخ ردیفي T  شکل

 سوزن منگنه
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مواد و تجهيزات برای اجرای تزيينات چوبی و پارچه ای

تصویرنام ابزارردیف

اره فارسي بر١

اره عمود بر2

دريل دستی برقی٣

دريل شارژی4

خط كش فلزی5

پرگار٦



7٣

گونيا7

چوب سای8

سوهان9

تخته )بلوک( سنباده١0

منگنه زن دستي١١

دستگاه منگنه زن١2

تفنگ ميخ كوب١٣

قيچي١4

تصویرنام ابزارردیف
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تصویرنام ابزارردیف

كاتر١5

متر١٦

مته خزينه دار١7

كمپرسور هوا١8

سرپيچ گوشتي١9

پيچ گوشتي20

اره دستي2١

چكش فلزي22

چكش الستيكي2٣
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فهرست برخي مواد اوليه براي تزيينات چوبي و پارچه ای 
در معماري داخلي

تصویرنوع مادهردیف

ام دي اف خام١

تخته چنداليه2

تخته خرده چوب٣

چوب نراد روسي4

لوالي ساده5

ورق سنباده٦

اسفنج ١5 كيلويي7

چسب چوب8
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چسب فوم9

چسب سيليكون١0

نبشي فلزي١١

كفپوش لمينت١2

پيچ ام دي اف١٣

نوار رويه كوبي١4

فنر لول١5

فنر زيگزاگ١٦

پارچه رومبلي١7

تصویرنوع مادهردیف
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فصل 4
اصطالحات پایه و تخصصی
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اصطالحات پايه و تخصصي

عناوین فارسی و التین برخی کلمات کلیدی در طراحی و اجرای فضاهای داخلی مسکونی

drawing roomاتاق پذيرايی  

bed roomاتاق خواب  

dining roomاتاق غذاخوری  

work roomاتاق كار  

living room-sitting roomاتاق نشيمن  

bondآجر چينی  

elevatorآسانسور  

poolاستخر  

kitchenآشپزخانه  

pergolaآالچيق  

storeانباری  

porchايوان  

balconyبالكن  

roofبام  

green roofبام سبز  

patioپاسيو  

projectپروژه  

perspectiveپرسپكتيو  

planپالن  

site planپالن محوطه  
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reflected planپالن معكوس  

stairپله  

windowپنجره  

pilotsپيلوت  

terraceتراس  

decorationتزيين  

yard courtحياط  

back yardحياط خلوت  

doorدر  

folding doorدر آكاردئونی  

telescopic doorدر تلسكوپی  

wooden doorدر چوبی  

glass doorدر شيشه ای  

sliding doorدر كشويی  

hinged doorدر لواليی  

chimneyدودكش  

wallديوار  

plaster wallديوار گچی  

reticulated wallديوار مشبك  

corridorراهرو  

laundryرخت شوی خانه  

عناوین فارسی و التین برخی کلمات کلیدی در طراحی و اجرای فضاهای داخلی مسکونی
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basementزير زمين  

columnستون  

ceramicسراميك  

ceilingسقف  

dropped ceilingسقف كاذب  

latticeشبكه  

fire placeشومينه  

chairصندلی  

floor-storyطبقه  

first floorطبقه اول  

second floorطبقه دوم  

third floorطبقه سوم  

fourth floorطبقه چهارم  

fifth floorطبقه پنجم  

interior designطراحی داخلی  

green spaceفضای سبز  

shelfقفسه  

 book shelfقفسه كتاب

tileكاشی  

wall paperكاغذ ديواری  

attention pointكانون توجه  

عناوین فارسی و التین برخی کلمات کلیدی در طراحی و اجرای فضاهای داخلی مسکونی
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louverكركره  

closetكمد  

axisمحور  

sectionمقطع

scaleمقياس  

machine roomموتورخانه  

tableميز

deskميز كار  

elevationنما  

voidويد  

برخی واژگان تخصصی چوب و مبلمان

A

Armchair صندلي راحتي

Ash زبان گنجشك، ون

Adhesive چسب

B

Bevel گونيا

Beech راش 

Boring سوراخ كاري

Birch گونه توس يا غان 

Brush قلم مو

Burlap كنف، كرباس

عناوین فارسی و التین برخی کلمات کلیدی در طراحی و اجرای فضاهای داخلی مسکونی
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C

Carpenter نجار، درودگر

Coil spring فنر لول

Cutting برش

Cutting direction الگوي برش

Chair صندلي

Cedar چوب سدر

Carpentry Skills مهارت های درودگري

Clamp گيره

Cypress سرو

D

Decorating آرايه گري، تزيين، دكورسازي

Distressing كهنه سازي رنگ

Dust mask ماسك غبار

Disc sander ماشين سنباده ديسكي

E

Electric drill دريل برقی

Elm نارون، ملج

F

Fitch چهارتراش

Fir نراد

Finish coat پوشش نهايي

Frame قاب

Foot پايه

Furniture مبلمان
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G

Green wood چوب تازه قطع شده

H

Hand drill دريل دستی

Handsaw اره دستی

Hardwood پهن برگ

Heart wood چوب درون

J

Jig saw اره عمودبر

L

Logwood چوب بقم

Linden نمدار، زيزفون

Lumber تخته

M

Medium density fiberboard تخته فيبر با جرم مخصوص متوسط

Miter joint اتصال فارسي، 45 درجه

Micro abrasive sandpaper كاغذ سنباده خيلي نرم

High density fiberboard تخته فيبر با جرم مخصوص زياد

Maple افرا

Miter saw اره فارسي بر

Measuring fabric اندازه گيري پارچه

N

Nail gun تفنگ ميخ كوب

Nail ميخ

O
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Olive زيتون

Oak گونه بلوط

P

Poplar صنوبر، تبريزي

PVA چسب چوب بر پايه پلي وينيل استات

Primer بتونه

Plywood تخته چنداليه

Particle board تخته خرده چوب

Pine كاج

Pith مغز چوب

R

Red wood سرخ چوب

Ruler خط كش

Rough wood چوب زبر

S

Scraping  ليسه كاري

Sap wood چوب برون

Squaring گونيايي كردن

Scraper ليسه

Sand paper كاغذ سنباده

Spring فنر

Sinuous spring فنر سينوسي، فنر زيگزاگ

Staples سوزن منگنه

Staples gun تفنگ منگنه زن

Screwdriver پيچ گوشتی
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Sawdust خاک اره

Softwood سوزني برگ

screw پيچ

Sewing دوخت

Sewing machine ماشين دوخت، چرخ خياطي

Scratchers خراش ها

T

Tack گل ميخ، پونز

Tack hammer چكش گل ميخ

Tack strip نوار ميخ

Tailoring pattern  الگوي خياطي

Tools ابزار

U

Upholstery رويه كوبي مبل

Upholstery fabric پارچه رومبلي

Upholstery tack ميخ رويه كوبي

Upholstery tools ابزار رويه كوبي مبل

V

Varnish oil روغن جال

W

Wood چوب

Wood grain نقش چوب

Wood preparation آماده سازي چوب

Wax موم

Warm holes حفره هاي حشرات )در چوب(
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Walnut گردو

Wood stool چهارپايه چوبي

Webbing نواركشي

White wood چوب خام )بدون رنگ(

Wood industry صنايع چوب

Workbench ميزكار

Work piece قطعه كار

wood glue چسب چوب

Z

Zigzag spring فنر زيگزاگ




