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مقدمه

از زماني كه انســان بر اين كره خاكي پا گذاشــت تأمين مســكن و ســر پناه از اولين نيازهاي او بوده است .در طول ساليان ،

پاسخگويي به اين نياز تغييراتي كرده است اما به خودي خود پا برجاست.
درابتــدا او حفره هايــي را كه در دل كوه ها وجود داشــت برگزيد ،ســپس با ديگر امكاناتي كه در اطــراف خود يافت اقدام به
ســاخت اولين ســر پناه و به عبارتي خانه خود كرد .خانه هاي اوليه را از مصالح در دسترس و با تكنيك هاي اوليه ساخت و مطابق
خواسته هايشان شكل گرفت.
هنر و تكنيك خانه سازي تا ساليان متمادي در اختيار استفاده كنندگان آنها بود .به تدريج ساخت بناهاي عمومي به افرادي كه
از نبوغ و انديشه خاصي در اين زمينه برخوردار بودند (معماران) سپرده شد .به دنبال آن طراحي و ساخت خانه هاي افراد شاخص
جامعه و ســپس ديگر افراد به معماران داده شــد .از بين ساختمان هاي مسكوني آنهايي ماندگار بودند كه عالوه بر دقت در ساخت
و اســتحكام كافي به خواســته ها و نيازهاي ساكنين آنها توجه شده بود وپاسخگوي عملكردهايي كه در آنها اتفاق مي افتاد بود ،در
ضمن جنبه زيبايي همواره در كنار ديگر عوامل مكمل آنها بود .بســياري از خانه هايي كه از معماري ســنتي ما به جا مانده اســت
داراي چنين ويژگي هايي هستند.
در كتاب حاضر ســعي شــده است عالوه بر توجه به جنبه علمي و آموزشــي معماري به نكات بارز در طراحي خانه هاي سنتي
ايران و اقليم هاي گوناگون آن تأكيد شود.
شايســته اســت هنرآموزان گرامي با در نظر گرفتن شــرايط ويژه فرهنگــي ،اقليمي و ...منطقه خود هنرجويــان را در انجام
تمرين هاي هر واحد كار راهنمايي بفرمايند.
اين كتاب در قالب ده واحد كار تأليف شــده اســت .الزم اســت هنرجويان قبل از ورود به مباحث طرح شــده در استاندارد با
فرايند طراحي آشنا شوند ،بدين منظور واحد كار اول به آن اختصاص داده شده است .در واحد كار دوم فضاهاي رايج در يك خانه
مسكوني مورد بررسي قرار گرفته و در واحد كار سوم ابعاد و اندازه در فضاها با توجه به ابعاد و مقياس انساني در فضاهاي گوناگون
خانه بررســي شــده است .واحد كار چهارم اختصاص به روابط بين فضاها دارد .پس از آشنايي هنرجويان با اين مطالب مباحثي در
خصوص حجم ،نما و شكل خانه در واحد كار پنجم بيان شده است .
آشــنایی با بســتر پروژه و مکان یابی ساختمان در قالب واحد کار ششــم توضیح داده شده است .در واحد کار هفتم چکیده ای
از مباحث مقررات ملی ســاختمان درخصوص ساختمان های مسکونی آمده است .نورپردازی فضاها به عنوان مکمل بحث هایی که
تاکنون مطرح شده است در واحد کار هشتم پیش بینی شده است.
در بخش پایانی کتاب آشنایی هنرجویان با طراحی ساختمانهای اداری و تجاری تحت عنوان واحد کار نه و ده توضیح داده شده است.
الزم به ذکر است سعی شده این مطالب بر اساس محتوای استاندارد مربوطه ولی با ترتیبی شاید متفاوت از آن برای درک بهتر
مخاطبان از مطلب بیان شود.
ارزشــیابی محتوای این کتاب به صورت تئوری ـ عملی می باشــد .ارزشیابی تئوری از محتوای هر واحد کار و ارزشیابی عملی از
تمرینات پایانی واحدهای کار به عمل آورده شود.
تقسیم بارم در هر واحد کار متناسب با ساعات تئوری و عملی اختصاص داده شده به آن واحد کار ،درنظر گرفته شود.
امید است صاحب نظران ،هنرآموزان و هنرجویان گرامی با پیشنهادات خود ،ما را در بهبود کیفیت کتاب یاری کنند.
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واحد کار اول
آشـنایــی با فـــرایـند طـراحی
هدف کلی:
شناخت مسیر طراحی از لحظه تصمیم به ساخت تا آخرین لحظه که طرح به ثمر میرسد.

هدفهای رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 سه ویژگی اساسی یک ساختمان را نام ببرد.
 روش طراحی از سؤال به جواب را شرح دهد.
 سلسله مراتب مسیر طراحی از سؤال به جواب را نام ببرد.
 سه عمل اصلی که معمار در فرایند سؤال به جواب انجام میدهدرا نام ببرد.
 مرحله شناخت را در روش طراحی سؤال به جواب توضیح دهد.
 مراحل برنامه ریزی را در روش طراحی سؤال به جواب شرح دهد.
 مراحل طراحی را در روش طراحی سؤال به جواب شرح دهد.
 طبقات اصلی در مرحله طراحی را شرح دهد.

1

قبل از ورود به قسمت تواناییهایی که در استاندارد مربوط به آن پرداخته شده ،الزم است
هنرجویان کلیتی از فرایند طراحی را در قالب واحد کار دانسته و سپس به مباحث اصلی درس
وارد شــوند .در این قسمت یکی از رایجترین فرایندهای طراحی شرح داده شده است .به دلیل
عدم آشنایی هنرجویان با مقوله طراحی از طرح پیشآزمون در این واحد صرفنظر شده است.
مقدمه
تمایل انسان به حفظ بقا او را برآن داشت تا به نیازهای خود از طریق تواناییهای جسمی
و فکریش پاســخ دهد .او با جستوجو یا کاشتن دانههای گیاهان و شکار حیوانات مواد غذایی
مــورد نیاز خود و خانــوادهاش را تأمین میکرده و با یافتن یا ســاختن پناهگاهی امن  ،بقای
طبیعی خود را تا حدی تضمین مینمود.تصویر(-1-1الف و ب)

تصویر  -1-1ب ـ نمایی از یک خانۀ مسکونی در
روستای کندوان

2

تصویر -1-1الف ـ روستای کندوان

با رشد تفکر و تمدن جامعه ،انسانها به دنبال فراهم آوردن مکانهایی مخصوص فعالیتهای
ویژه بودند .با پیشرفت در روش خانهسازی امکان ایجاد فضاهای وسیعتر مهیا شد .تا مدتهای
طوالنی معماران و ســازندگان خانهها همان استفادهکنندگان از آنها بودند ،کسانی که به خوبی
نیازها و امکانات خویش را میشــناختند .با پیشــرفت تکنولوژی در ساخت ،افزایش جمعیت
انسانی و بروز نبوغ برخی افراد در ایجاد فضاهایی کاراتر ،هنر طراحی و فن خانهسازی به افراد
خاصی واگذار شــد .امروزه نیز این روند با مراجعه کارفرمایان به افراد دارای صالحیت در این
حوزه ادامه دارد(.تصویر -1-2الف و ب)
همانطور که ذکر شــد یکــی از مهمترین اهداف معماری ،برپا داشــتن ســاختمانهایی
بــرای عملکردهای مورد نیاز انســان اســت .از اینرو بــرای فعالیتهای عبادی ،مســکونی،
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تصویر  -1-2ب -طرح یک خانه اولیه درتپه زاغه
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3

 -1میان سرا (حیاط)
 -2اتاق
 -3ورودی
تصویر -1-2الف  -چهارگونه طرح خانه در تپه زاغه

آموزشــی ،تفریحی ،ورزشــی ،تجاری و بســیاری دیگر معماری ویژه ای برپا میشــود .هر اثر
معماری نشــان دهنده درک و به منظور ارتقای کیفیت زندگی انســان ســاخته شــده است.
تمــام تصمیمات در حــوزه معماری اعــم از انتخاب اندازههــا ،رنگها ،حضور نور و ســایه،
نســبت بین فضاها ،ارتباط میان آنها و بســیاری دیگر زمانی مناســب و مقبــول میافتد که
با شــناخت دقیق مخاطب و به عبارتی اســتفاده کننده از فضا ،اتفــاق بیفتد؛ نکتهای که در
بســیاری از خانههایی که در گذشــته توسط اســتفادهکنندگان آن برپا میشد وجود داشت.
اگر کار معمار را شکل دادن به مکان زندگی انسان بدانیم پس باید دو عامل شکل و زندگی
را مورد توجه قرار بدهیم .با توجه به مفهوم باال به عبارت دیگر معماری درصدد ساختن ظرف
برای مظروف است .ظرفی به اسم بنا برای مظروف «زندگی انسان».
توجه بیش از اندازه به هر یک از دو مفهوم ذکر شــده نتیجه مطلوب را به بار نخواهد آورد.
معمار باید در این میان به دغدغههای سفارش دهنده بنا نیز توجه کند که خود عامل مهمی در
شناخت بهتر او از ظرف و مظروف خواهد بود .با الهام از معماری طبیعت در مییابیم که زیبایی
در صــورت تطبیق کامل ظرف و مظروف اســت و هر چه که بین ظــرف و مظروف همخوانی
بیشــتریباشد ،زیباتر است .اگر معماری ظرف زندگی انســان باشد ،پس رسیدن به معماری
خوب مســتلزم شــناخت خصوصیات مظروف آن یعنی معیارهای زندگی بهینه است .در اینجا
مقصود کل زندگی اســت و منظور از شــناخت زندگی ،شناخت تمامیت آن در همه حوزههای
جســمانی ،روانی و روحانی اســت .پس معمار قبل از ساخت هر بنایی باید خصوصیات آن نوع
زندگی را که قرار اســت در آن مکان رخ دهد بشناســدو همچنین باید امکان زندگی بهتری را
در آینده در آن فضا پیشبینی کند و در این قسمت برداشت معمار از زندگی بهتر و پررنگتر
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تصویر 1-3

تصویر  -1-4الف
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میشــود .تفاوت هن ِرمعماری با هنرهایی چون شــعر ،موسیقی و مجسمهسازی این است که در
ایــن هنرها فقط هنرمند ذوق هنری خود را در اثرش بــروز میدهد .معمار به جای اینکه مثل
مجسمهساز به تجسم زیبایی و مفهوم مورد نظر بپردازد به کالبدی میپردازد که ضمن ارائه زیبایی
و مفهوم خود به استفادهکنندگان ،به عملکردهای مورد نیاز آنها نیز پاسخ میدهد( .تصویر )1-3
معمار هنرمند با توجه به نوع فعالیت پیشبینی شــده (مظروف)  ،ظرفی مناســب طراحی
میکند .همانطور که مظروفهای مختلف در ظرفهای گوناگون نگهداری و مصرف میشــود
معماریهــای مختلف نیز با توجه بــه عملکرد و فعالیتهای تعریف شــده برای آنها به وجود
میآیند.
معمار نباید فقط به دنبال پاسخگویی طرح خود به عملکرد باشد .توجه به زیبایی هم یکی از
اصول مورد نظر او خواهد بود.الزم است که استفادهکنندگان از بنا لذت ببرند و فعالیتهایشان
را در آن با خشنودی انجام دهند.
معمــار همانند طراح یک «ظــرف برای مظروف» باید مواردی چون مصالح در دســترس،
بودجه و امکانات موجود را در نظر داشته باشد .مانند یک سفالگر که برای تهیه ظرف سفالین
خود به خاک خوب و چرخ سفالگری نیاز دارد( .تصویر )1-4
هنرمند سفالگر پس از ساخت ظرف به فکر حک کردن نقوشی زیبا ،لعاب زدن یا رنگآمیزی
ساخته خویش است .لعاب زدن عالوه بر زیبایی ،تثبیت رنگ ،قابلیت نگهداری مایعات را در سفال ارتقاء

تصویر -1-4پ

تصویر  -1-4ب

میبخشــد .معمار نیــز در روند طراحــی به این
میاندیشــد که طرح زیبایــش را با چه مصالحی و
چگونه بسازد( .تصویر )1-5
«رونــد طراحــی از لحظه تصمیم به ســاخت
تــا آخریــن لحظه که بــه ثمر میرســد به طول
میانجامد».
تصویر 1-5

در طی این مسیر ،طراح تالشی مستمر برای رسیدن به سه هدف را دارد:
 -1شکل و حجمی جوابگو به نیاز
 -2مصالحی مناسب برای ساخت
 -3چگونگی شکل دادن به مصالح برای شکل و حجم مورد نظر
رسیدن به سه هدف یاد شده ،او را به سه ویژگی اساسی یک ساختمان
یعنی کارایی ،استحکام و زیبایی رهنمون میکند( .تصویر )1- 6

استحکام

کارایی

زیبایی
تصویر1-6

روند طراحی (مسیر از سؤال به جواب):

در طراحی ســاختمانها معماران روشهای مختلفی را به کار میبرند .یکی از منطقیترین
روشهای طراحی ،روش «مســیر از ســؤال به جواب» اســت .در این روش در لحظات آغازین
طراحی ســؤاالتی نظیر؛ مظروف چیست؟ چگونه ظرفی برای این مظروف خاص مناسب است؟
ظرف چه شــکلی داشته باشد؟ جنس آن چه باشــد؟ چگونه ساخته شود؟ و بسیاری سؤاالت
دیگر برای طراح مطرح میشــود .او ســعی میکند با جمعآوری اطالعــات ،آگاهی خود را در
خصوص ســؤاالت طرح شده باال ببرد .او به تجزیه و تحلیل دادهها میپردازد .با سنجش دقیق
میتواند به نتیجهگیری و تصمیمگیری صحیح دست یابد .البته تجربیات قبلی او در این زمینه
تأثیر قابل توجهی در روند و نتیجه کار او دارند .در نهایت طرح ذهنی با ابتکار و نوآوری طراح
و با توجه به اســتداللهای ذهنی او و تجربیات گذشتهاش شکل میگیرد .طرح ذهنی با ثبت
شدن روی کاغذ ظهور مییابد.
مراتب مسیر طراحی سؤال به جواب به صورت زیر میباشد:
 جمعآوری اطالعات
 تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجهگیری از آنها
 بهرهگیری از تجارب پیشین
 شکلگیری طرح ذهنی
 ظاهر شدن طرح ذهنی
موقعی که به معمار ســفارش طراحی یک خانه مسکونی داده میشود ،در ذهن او سؤاالتی
نظیــر فعالیتهایی کــه در خانه انجام میگیرد؛ تعداد افراد ،شــرایط ســنی افراد ،موقعیت و
ویژگیهای فرهنگی خانواده و  ...مطرح میشود .پس از پاسخگویی به این سؤاالت برای ساخت
بنا الزم است طراح به انتخاب مصالح ساختمانی مناسب و شیوه برپایی خانه مبادرت بنماید.
عالوه بر موارد فوق ،چون افرادی که قرار است در خانه ساکن شوند انسانهایی دارای روح
و روان هســتند پس معمار باید بتواند به کالبد مادی بنا معنایی ببخشد که پاسخگوی نیازهای
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روحی و روانی او باشد.
بســیاری از ما با واژههایی چون فضای دلباز ،بیروح ،خستهکننده ،سرد و پویا آشنا هستیم
و یا در وصف جایی آن را به کار بردهایم .این موارد نشان دهنده الزام توجه به معنا در طراحی
معماری اســت .بنابراین فضاها عالوه بر کالبد مادی دارای روحی هستند که در عین ارتباط با
کالبد مادی تأثیری فراتر از آن بر روان و جسم انسان میگذارد.
بیشتر بدانیم
خلق معنا در معماری
با وجود ارتباط زیاد بین معنا و ویژگیهای مادی و فیزیکی یک بنا وضع ظاهری و ویژگیهای مادی و فیزیکی یک بنا کیفیت
یا به عبارتی یک معنا و باطن را برای او رقم میزند .همانطور که ویژگیهای ظاهری هر شخص بسیاری از صفات باطنی او را آشکار
میسازد ،در تمام مراحل طراحی ،معمار به دنبال اکتساب معنایی خاص در کنار جسمیت بخشیدن به کل و اجزاء اثر خودش است.
درک و بینش طراح نسبت به مقولهای که به آن وارد میشود در معنا بخشیدن متفاوت خواهد بود .مث ً
ال اگر او فضای نشیمن
را مکانی آرام پس از کار روزانه و خواندن مجله فرض کند فضایی متفاوت با کســی که همانجا را فضایی برای معاشــرتهای
دوستان خانوادگی ،بازی با کودکان و گپ زدن با آنها بداند ،طراحی خواهد کرد.
با مطالب و مثالهای طرح شــده متوجه میشویم که هدف از معماری تنها ساخت قالبی برای فعالیتهای گوناگون نخواهد
بود و چون انســانها ورای جســم خود روانی بس پیچیده نیز دارند ،لذا معماری باید با فراهم ساختن فضاهای مورد نیاز او ،به
شکوفایی این وجه از شخصیت انسان نیز توجه کند.
معمار در طی فرایند سؤال به جواب سه فعل اصلی را انجام میدهد.
 شناخت
 برنامهریزی
 طراحی
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مرحله  :1شناخت
شناخت ،اولین و پایهایترین کاری است که معمار در ابتدا انجام میدهد .او قبل از دست بردن
به کار ،عوامل آشکاری چون بستر و محیط پروژه ،محدوده زمین ،عوارض و خصوصیات آن ،سازه و
تأسیسات موجود ،مصالح و تکنولوژی ساخت و مهمتر از همه درک استفادهکنندگان طرح و شناخت
نیازهای آنها ،عالیق و خواستههایشان ،مسائل اقتصادی و بسیاری موارد دیگر را شناسایی میکند.
زمینه عوامل اثرگذار در طرح و کســب شناخت
بدین ترتیب معمار با کســب اطالعاتی در
ٔ
دقیق از آنها ،بر موضوع طرح خود آگاهی کامل مییابد.

مرحله  :2برنامهریزی
برنامهریزیبهمعنایتعیینفعالیتهایاثربخشدرجهتتحققهدفبهبهترینشکلممکناست.
در طبقهبندی کارهای انجام شده در مسیر طراحی ،برنامهریزی ،حلقه واسطه بین شناخت
و طراحی است .در مرحله برنامهریزی ،محدودیتها و قابلیتهای پروژه تعیین شده و تصمیمها
گرفته میشود .در این مرحله معمار به  4دسته از اطالعات نیاز دارد.
 اطالعات به دست آمده از کارفرما یا استفادهکنندگان
 اطالعات به دست آمده از شناخت کلیه شرایط حاکم بر طرح چون بستر ،سازه و ...
 اطالعات به دست آمده از ضوابط قانونی و احکام قانونگذار
 نظرات شخصی معمار
نتیجهگیریهای گرفته شــده از اطالعات دسته اول برنامه فیزیکی پروژه را فراهم میکند.
جمعبندی اطالعات دسته دوم منجر به استخراج برخی از احکام معماری میشود .دسته سوم
اطالعات ضوابط قانونی طرح را روشــن کرده و سرانجام دســته چهارم منجر به تدوین مبانی
نظری و مشخص شدن ارزشهای معمارانه طرح میگردد.
برنامهریزی شامل مراحلی به ترتیب زیر است:
 ارزیابی اطالعات و طبقهبندی آنها
 تهیه برنامه فیزیکی پروژه
 استخراج احکام طراحی
 تعیین ضوابط قانونی طرح
 تدوین مبانی نظری معماری
حال به تبیین موارد فوق میپردازیم:
ارزیابی اطالعات و طبقهبندی آنها :معمار دارای اطالعات پراکنده و زیادی از پروژه اســت که
باید آنها را ارزیابی کند و عوامل مهم و مؤثر را از سایر موارد که کم اثرتر یا غیر مرتبط هستند،
تفکیک کند تا بتواند اطالعات غیر ضروری را حذف کرده و اطالعات باقی مانده را نیز به ترتیب
اولویــت طبقهبندی کند ،در این صورت در مراحل بعدی پایهای محکم و منســجم برای ادامه
کار خواهد داشت.
تهیه برنامه فیزیکی :تهیه برنامه فیزیکی بخشــی از کار برنامهریزی را تشــکیل میدهد و
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برای رســیدن به چنین برنامهای الزم است معمار با کارفرما و استفادهکنندگان صحبت کند و
از نظرات و نیازهای آنها با خبر شود .معمار به عنوان یک فرد مطلع با مقایسه این خواستهها با
اســتانداردهای معمول به یک جمعبندی دست پیدا میکند که راهنمای خوبی برای ادامه راه
اوســت .در واقع کلیه نیازهای کمی و کیفی پروژه را برایش مشــخص میکند ،که اصطالحاً به
آن برنامه فیزیکی پروژه میگویند .در برنامه فیزیکی ،کلیه فضاهای پروژه به همراه مســاحت و
ویژگیهای کلی آنها مشخص میشود .البته اگر به جمع مقادیر خالص فضاها حدود  20تا 30
درصد به عنوان مساحت زیر دیوارها و فضاهای ارتباطی ،پلهها و کمد و موارد مشابه اضافه شود
مساحت تقریبی یک خانه به دست میآید( .جدول )1-1
جدول  -1-1برنامه فیزیکی
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ردیف

عنوان فضا

تعداد

مساحت

مساحت کل

مالحظات کیفی

1

اتاق نشیمن

1

35

35

در صورت امکان ،بهتر است حوزهای جدا برای نشیمن طراحی شود و
با توجه به اهمیت آن در موقعیت مناسبی مکانیابی شود.

2

صبحانهخوری

1

10

10

ارتباط ودسترسی مناسب با ورودی و نشیمن

3

آشپزخانه

1

15

15

دسترسی راحت به نشیمن و ورودی ،بدنههای مناسب برای کابینت

4

ناهارخوری

1

15

15

ارتباط راحت با آشپزخانه و منظر مناسب

5

خواب کودکان

2

12

24

آرام ،آفتابگیر با تهویه مناسب

6

خواب اصلی (والدین)

1

20+6

26

6متر به عنوان رختکن و سرویس

7

انباری

1

10

10

تهویه الزم دارد و نور مهم نیست.

8

پارکینگ

1

20

20

میتواند جدا از ساختمان اصلی در نظر گرفته شود.

9

موتورخانه

1

12

12

بهتر است در زیرزمین پیشبینی شود.

10

بالکن نشیمن

1

10

10

در جبهه جنوب وکنار حیاط اصلی خانه باشد ،بهتر است.

11

حیاط بیرونی

1

25

25

حدفاصل ساختمان و پیادهرو ،حریم مناسبی برای خانه و فضای مناسبی
برای درختکاری و پارکینگ موقت ایجاد میکند.
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حیاط اصلی

1

25

25

13

سرویس بهداشتی

2

1/30

2/60

14

حمام

1

1/80

1/80

استخراج احکام معماری :یکی از نتایج مهم مرحله شناخت که از تحلیل اطالعات گردآوری شده
به دست میآید ،نتیجهگیریهای منطقی و پیدایش احکامی برای طراحی است .به عنوان نمونه
با مطالعه بستر پروژه میتوان به سؤالهای زیر جواب داد و احکامی را در خصوص پروژه وضع کرد.
بهتر است خانه چگونه در زمین مستقر شود؟

برای بهرهگیری از باد مطلوب تابســتان و پرهیز از باد نامطلوب زمســتان چه شکلی برای
خانه بهتر است؟
با توجه به بارشهای شدید و مداوم ،استفاده از چه سقفی برای پوشش آن مناسبتر است؟
مث ً
اگرخیابان ضلع غربی خانه ،پرتردد بوده و مزاحمتهای صوتی به همراه دارد ،باید چه
ال
ِ
فکری برای این مزاحمت شود؟
و بســیاری سؤالهای دیگر که احکام پروژه را تعیین میکنند .شناخت این احکام عالوه بر
دید و بینش عمیقی که به معمار میدهد ،به رشد خالقیت او کمک میکند.
تعیین ضوابــط قانونی طرح :مراجع تعییــن کننده اســتانداردها و آییننامهها در بخش
ساختمان ،ضوابط و مقرراتی را برای نقاط مختلف کشور تعیین و الزماالجرا میکنند که اجرای
آن برای دستاندرکاران این صنعت اعم از معمار ،مهندس سازه ،مهندس تأسیسات و مجریان
ضروری است .این ضوابط مواردی چون میزان تراکم تا جزئیات اجرایی را دربر میگیرد که در
بخشهای بعدی به طور مفصل راجع به آن بحث خواهد شد.
تدوین مبانی نظری معماری :تمامی افراد جــدای از حرفه و تخصص خود دارای نگرش و
دیدگاه تفکری و اعتقادی خاصی هســتند که بر نوع رفتار و اخالق آنها در زندگی و نیز حرفه
و تخصصشــان اثرگذار اســت .معمار به عنوان یک فرد دارای افکار و ویژگیهای شخصیاست
که در فرایند طراحی دائماً با تکیه به عقل و اندیشــه و تفکرات خود این روند را طی میکند.
قطعــاً به تعداد معماران مبانی نظری خاصی در خصــوص ارزشهای معمارانه وجود دارد .این
امر در مسابقات معماری که با وجود شرایط یکسان پروژه برای شرکتکنندگان برگزار میشود
مشــهود است و ما همواره شاهد طرحهایی با شــاخصهای ویژه و متفاوت از یکدیگر هستیم.
بــه طور خالصه میتوان نتیجهگیری کرد که ،معمار در این مرحله با ارزیابی عوامل مؤثر بر
طرح ،درجه اهمیت هر یک را مشخص میکند .به عبارت دیگر اطالعات با حجم باال غربالگری،
دستهبندی و درجهبندی میشوند.
انجام تجزیه و تحلیل اطالعات پس از غربالگری ،دستهبندی و درجهبندی آنها ،امکانپذیر
است و میتوان بر اساس نتایج استخراج شده به احکامی تحت عنوان احکام معماری در خصوص
طرح دست یافت .احکام شامل بایدها و نبایدهایی است که به طرح معمار جهت میدهند .البته
شایان ذکر است همواره دیدگاه و نظر شخصی معمار بر این احکام تأثیر میگذارند.
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مرحله  :3طراحی
سومین مرحله از فرایند طراحی در شیوه سؤال به جواب ،طراحی میباشد.
ِ
شناخت دقیق حاصل شده و برنامهریزی منسجم انجام شده در
در این مرحله با پشــتیبانی
مراحل  1و  ، 2معمار به این آمادگی رســیده اســت که با بهرهگیری از ذوق هنری ،عقل سلیم
خود و توانایی خالقانهاش دســت به آفرینش بزند .در این مرحله طراح دســت به قلم برده و به
مرحله طراحی قدم میگذارد .نوآوری معمار در این مرحله بر پایه خرد او شکل میگیرد .حال
آنکه خالقیت او هرگز به معنای دســتیابی به راهحلهای عجیب و غریب و استفاده از مصالح
در ترکیبهای نامناســب و بدون معنی نیست .بلکه خالقیت نحو ٔه پیوند اطالعات به یکدیگر،
تصمیمگیری و ارائه راهحل در قالب یک مجموعه پیوسته ،هماهنگ و جوابگو میباشد .در دو
مرحله گذشــته (شناخت و برنامهریزی) مسائل مهم از هم تفکیک و به صورت جداگانه تعریف
میشد ،اما در این بخش ترکیب آنچه را که گرد هم آمده بودند انجام میشود.
هنوز مشخص نیست که در مرحله خالقیت پس از ورود دادهها در ذهن طراح چه اتفاقاتی
رخ میدهد ،که منجر به خلق اثر میگردد.
در طراحی  4مرحله اصلی انجام میگیرد:
 ارائه طرحهای اولیه
 ارزیابی و انتخاب ایده برتر
 پرداخت ایده انتخابی و کامل کردن آن
 ارائه طرح کامل و تفضیلی
الزم به ذکر است که تمامی معماران در مسیر یاد شده دارای روشهای متفاوتی هستند و
الزاماً از روش یاد شــده اســتفاده نمیکنند ،حتی ممکن است یک معمار در طول کار حرفهای
خــود یا در پروژههای گوناگون از روشهای مختلفی بهــره جوید .عواملی چون موضوع طرح،
سلیقهها و ارزشهای اعتقادی و شخصی ،مشخص کننده روش طراح میباشد.
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ارائه طرحهای اولیه
در این مرحله یک تصور کلی در ذهن شــکل میگیرد و موقعی که بر کاغذ نقش میبندد
کلی و بدون جزئیات است .البته آنچه را که طراح از آن برداشت میکند فراتر از یک تصور کلی
است و حاوی افکار بسیاری است .ممکن است بسته به توجه طراح به درون یا خارج بنا شمایی
به صورت پالن از فضاها یا پرسپکتیو از کل ساختمان را ارائه نماید .هر چند واضح است که این
دو گونه ترسیم الزم و ملزوم یکدیگرند و ایده را بهتر نمایش میدهند .خمیر مایه اولیه طرحها
که در یک فرایند پیچیده شــکل میگیرد کانسپت 1نامیده میشــود که با کار کردن روی آن
1- concept

طرح نهایی شکل میگیرد .در این مرحله باید توجه کرد که آنچه را که در اطراف ما به صورت
ساختمانهای متداول هستند مانع از بروز افکار خالقانه نشوند و مواظب باشیم خود را در قید
الگوهای جامعه گرفتار نکنیم .این موضوع به این معنی نیســت که به آنها توجه نداشته باشیم
بلکه از نکات حســن آثار خوب تاریخی و معاصر کشور و حتی سایر مناطق جهان بهره بگیریم.
اکتفــا کردن به اولین ایده که به ذهن خطور میکند شــانس بــروز خالقیت را در فرد محدود
میکند .طراح موفق کســی است که چندین ایده برای یک کار خلق کند و پس از ارزیابی آنها
یکی را انتخاب کرده و آن را به جلو ببرد .در مرحله ایدهپردازی ترسیمهای دستی و ماکتهای
تمرینی انتخابهای مناسبی هستند .بهتر است در صورت استفاده از ماکت از مصالحی استفاده
شــود که موقع کار روی آن بتوان بخشــی را برداشت یا به آن اضافه کرد .پرداختن به جزئیات
زیاد در روی ماکت ذهن را از پرورش حجم اصلی باز میدارد(.تصویر1-7و)1-8
خواب
حمام

باد زمستانی

خواب خواب

آشپزخانه
نشیمن و
پذیرایی

ورودی

ورودی

خواب
حمام
جداکننده

آشپزخانه

بالکن

بالکن
متمرکز کردن
توده ساختمان

آشپزخانه

غذاخوری نیمه باز

نشیمن و پذیرایی
عرصه خدمات
آشپزخانه

خواب

خانواده

الف

بالکن

نشیمن و
پذیرایی

تصویر1-7
یک نمونه از ترسیم دستی (اسکیس)

تصویر  -1-8دو نمونه ماکت
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ارزیابی و انتخاب ایده برتر
مرحله ارزیابی ایده اولیه بسیار حائز اهمیت است که ایده برتر به
درستی انتخاب شود تا در مراحل بعدی مجبور به برگشتن به این
مرحله و انتخاب مجدد نباشیم .ارزیابی و مقایسه یک ایده طراحی
خانه با مواردی چون رابطه حجم با بنا ،جانمایی مناسب ،سازگاری
حجم با اقلیم ،رعایت محرمیتها ،ضوابط و  ...انجام میشــود .در
ابتدای کار طراحی ،معمار ایدههای کلی خود را به صورت ساده با
جزئیات بســیار کم ارائه میدهد .ارزیابی این طرحهای اولیه مدام
در حال شکلگیری آنها صورت میگیرد.
و پــس از انتخاب ایده برترطراح تمام توجه خود را به پردازش
آن معطوف کرده و به روشــن کردن جزئیات این ایده میپردازد.
(تصویر )1-9
تصویــر  -1-9ایده های مختلف
برای یک طرح

پرداخت ایده انتخابی و کامل کردن آن
پس از ارزیابی ایدههای اولیه یکی انتخاب شــده و ادامه کار بر

روی آن صورت میگیرد .در مرحله ایدهپردازی شــمای کلی ایده ترسیم میشود و جایگزینی
موقعیــت فضاهای آن تقریبی مشــخص میگردد .در این مرحله خطــوط اصلی بنا به صورت
مشــخصتر و دقیقتر ترسیم شده و تناســبات و جانمایی فضاها با تناســبات تقریبی پدیدار
میشــوند .عالوه بر فضاهای بنا در این مرحله راههای عبوری ،فضاهای باز و بســته و مواردی
از این دســت روشن میشــود ،حجم کلی بنا نیز مانند موارد دیگر کاملتر میشود و جزئیات
بیشــتری از آن به نمایش گذاشــته میشــود .در این مرحله عالوه بر پالن و تصاویر سهبعدی
از حجــم کلی بنا ،مقاطع داخلی ،نماهای خارجی ،پرســپکتیوهای خــاص و تصویر برخی از
جزئیاتها با تناسبات دقیقتر از مرحله قبل ارائه میگردد .بهتر است برای یک پالن چند حجم
و بــرای یک حجم چنــد پالن طراحی و پس از ارزیابی ،یکی را بــرای ادامه کار انتخاب نمود.
همزمان با پردازش ایده ،معمار باید به موارد اقتصادی طرح توجه کند که با شــرایط و امکانات
کارفرما قابل اجرا باشد.
طراحی خانه به تعبیری عبارتســت از «موضوع نظم دادن به کلیه فضاهای مورد نیاز افراد
خانواده با هدف رسیدن به کل واحد معنادار»
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ارائه طرح کامل و تفضیلی
در این مرحله آخرین مرحله اصالح طرح اولیه با کنترل تمامی عوامل بر روی طرح توســط

معمار انجام میشود .در این مرحله عواملی چون سازه ،تأسیسات و پیامدهای حاصل از آنها از
موارد اثرگذار روی طرح هستند.
در مقایسه ســه مرحله برای فرایند طراحی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که درمرحله اول،
طرح در دنیای خیالی معماری و به صورتی ذهنی شــکل میگیرد .مرحله دوم طرح به ســوی
واقعیت گام برداشــته و در مرحله ســوم طرح واقعی به دنیای اجرا و یافتن شرایط الزم جهت
تحقق عملی میرود.

به خاطر داشته باشیم
معمار خالق و پیشــرو فردی نیســت که صرفاً به طراحی فضاهای معمول ،غیرمعمول یا نو بپردازد.
بلکه هنرمندی اســت که با به کارگیری تمامی توان حسی و ادراکی خود فضایی طراحی میکندکه در
آن زندگی بهرهبرداران تا حد ممکن به کمال مطلوب خود نزدیکتر شود.

تمرین
 -1فضایی را در منزل مســکونی خود یا یکی از اقوام و آشــنایان خود که با قرارگیری در آن ویژگیهای خاص معنایی
را برای شــما داشــته باشــد پیدا کنید و با ذکر ویژگیهای فیزیکی آن مانند اندازه ،رنگ ،نوع مبلمان و  ...به تشــریح
مشخصههای معنایی آن بپردازید.
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پرسش های پایانی
پرسش های چهار گزینه ای

 -1کدام یک از گزینههای زیر صحیح نمیباشد؟
الف) معماری در صدد ساختن ظرف برای مظروف است.

ج) کار معمار شکل دادن به مکان زندگی انسان است.

ب) ظرف به معنای زندگی انسان و مظروف بنا میباشد.

د) زیبایی اثر در صورت تطبیق کامل ظرف و مظروف است.

 -2ویژگیهای اساسی یک ساختمان چیست؟
ب) کارایی ،زیبایی ،تناسب
الف) کارایی ،استحکام ،زیبایی
د) مقاومت ،تناسب ،زیبایی
ج) زیبایی ،مصالح ،استحکام
 -3در کدام یک از مراحل زیر شناسایی مواردی چون سایت و محیط پروژه توسط معمار انجام میگیرد؟
د) شناخت
		
ج) برنامهریزی
			
ب) طراحی
الف) ارزیابی اطالعات
 -4در کدام مرحله باید از اطالعات کارفرما یا استفاده کننده بهره گرفت؟
د) الف و ب
ج) استخراج احکام معماری
ب) تعیین ضوابط قانونی طرح
الف) تهیه برنامه فیزیکی
 -5برای محاســبه مساحت تقریبی خانه باید چه مقداری به عنوان مساحت زیر دیوارها و فضاهای ارتباطی و  ...به مقادیر
خالص فضاها اضافه شود؟
د)% 25-30
ب) % 15-20
الف)% 20-25
ج)% 20-30
 -6خمیرمایه اولیه طرحها که در یک فرایند نامشخص شکل میگیرد  ......................نامیده میشود.
د) ایده انتخابی
ج) ایده برتر
ب) کانسپت
الف) طرح تفضیلی
پرسش های تشریحی
 -1در طی فرایند طراحی معماری تالش معمار برای رسیدن به چه مواردی میباشد؟
 -2روش طراحی از سؤال به جواب را شرح دهید.
 -3سه عمل اصلی معماری در طی فرایند سؤال به جواب را نام ببرید.
 -4در مرحله شناخت چه مسائلی مورد توجه میباشد؟
 -5در مرحله برنامهریزی معمار به چه اطالعاتی توجه خاصی دارد؟
 -6برنامهریزی شامل چه مراحلی میباشد؟نام ببرید.
 -7در مرحله تهیه برنامه فیزیکی ،معمار به چه اطالعاتی نیاز دارد و به چه نتایجی دست مییابد؟
 -8مراحل اصلی در مرحله طراحی را نام ببرید.
 -9ارزیابی و انتخاب ایده برتر را شرح دهید.
14

9

 ٢


ﭘ
ا ﯽ ﻼن ی




ﭘ

ﯾ
ا ﯽ ﻼن ی آﭘﺎر ﻤﺎ ﯽ و و ﻼ ﯽ


ﯾ
آﭘﺎرﻤﺎ ﯽ و و ﻼ ﯽ

واحد کار دوم
آشـنایی با فضاهای مختلف یک واحد مسکونی
هدف کلی:
شناخت فضاهای مختلف یک واحد مسکونی

هدفهای رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 عرصههای مختلف یک واحد مسکونی را نام ببرد.
 اجزاء عرصه خانوادگی را توضیح دهد.
 بخشهای مختلف عرصه زندگی خصوصی را شرح دهد.
 قسمتهای مختلف عرصه پذیرایی و مراسم را بیان کند.
 بخشهایی را که عرصه خدمات و پشتیبانی در آن جا قرار میگیرند را توضیح دهد.
 عرصههای باز و نیمه باز را در خانه مسکونی شرح دهد.
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پیش آزمون
پرسش های چهارگزینهای
 -1به تعدادی از فضاها و عملکردهای ســازگار با هم که در بخش مشخصی از نقشه طرح و مکانیابی میشوند ..................
میگویند.
د) یک بخش
ج) دسته		
		
ب) عرصه
		
الف) مجموعه
 -2کدامیک از فضاهای زیر در عرصه زندگی خانوادگی قرار میگیرند؟
د) آشپزخانه و پذیرایی
الف) نشیمن و آشپزخانه ب) نشیمن و پذیرایی ج) غذاخوری و پذیرایی
 -3کدامیک از فضاهای زیر با ورودی ،در ارتباط بیشتری است؟
  د) غذاخوری
ج) آشپزخانه
ب) حمام
			
الف) خواب
 -4کدام گروه جزء عناصر اصلی آشپزخانه هستند؟
ب) یخچال ،اجاق گاز ،سینک ظرفشویی
الف) یخچال ،کابینت ،اجاقگاز
د) کابینت ،ماشین لباسشویی ،اجاق گاز
ج) سینک ظرفشویی ،کابینت ،اجاق گاز
 -5به نظر شما کدامیک از فضاهای زیر جزء فضاهای پذیرایی و مراسم محسوب نمیشود؟
   د) ورودی
ب) نشیمن خانوادگی ج) ناهارخوری
الف) پذیرایی
 -6کدامیک از فضاهای زیر دارای حوزههای نشیمن ،کمد لباس ،رختکن و سرویس بهداشتی کامل است؟
د) اتاق مهمان
ج) اتاق پذیرایی
    ب) اتاق نشیمن
الف) اتاق خواب والدین
 -7از میان فضاهای زیر کدام یک باید خوانا ،دعوت کننده ،جاذب و زیبا باشد؟
   د) غذاخوری
  ج) ورودی
ب) نشیمن
الف)پذیرایی
 -8مکان پارکینگ بستگی به چه چیزهایی دارد؟
الف) ابعاد و نوع طرح خانه ب) ابعاد و شیب زمین   ج) نوع طرح خانه و شبکه دسترسی د) موارد ب و ج
 -9بخش خدمات خانه شامل چه فضاهایی است؟
ب) آشپزخانه ،پارکینگ ،موتورخانه
الف)موتورخانه ،انبار ،آشپزخانه
د) انبار ،آشپزخانه ،پارکینگ
ج) موتورخانه ،پارکینگ ،انبار
 -10در خانههای کوچک کدام فضاها با هم ادغام نمیشوند؟
د) پذیرایی و غذاخوری
ب) نشیمن و پذیرایی ج) آشپزخانه و غذاخوری
الف) آشپزخانه و نشیمن
 -11طراحی فضای باز به چند صورت انجام می شود؟
د) یک
   ج) سه
ب) چهار
الف) دو
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پرسش های تشریحی
 -1فضاهای مختلف یک واحد مسکونی را نام ببرید.
 -2در فضای نشیمن چه فعالیت هایی انجام می شود؟
 -3در یک خانه مسکونی معموالً چند اتاق خواب وجود دارد؟
 -4سرویس های بهداشتی شامل چه بخش هایی است؟
 -5برای معاشرت با افراد فامیل و دوستان از چه فضاهایی استفاده می شود؟ چه ویژگی هایی دارند؟
 -6انواع فضاهای باز و نیمه باز را در یک خانه نام ببرید.
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آشنایی با عرصههای مختلف واحد مسکونی

بــرای کارا بودن فعالیتهای یک ســاختمان الزم اســت تمامی فضاهای آن شناســایی و
دستهبندی شوند و سپس با پیشبینی ارتباط مناسب بین آنها ،بتوانند به صورت یک مجموعه
واحد عمل نمایند .طراحی مسکن نیز از این امر مستثنی نبوده و قبل از مبادرت به کار طراحی
الزم است دستهبندی فضاها و یا به تعبیری دیگر عرصهبندی در آن مشخص شود.
«به تعدادی از فضاها و عملکردهای ســازگار که با هم وابستگی دارند و در بخش مشخصی
از نقشه طرح و مکانیابی میشوند ،عرصه میگویند».
قبل از انجام کار دستهبندی باید معیارهای صحیحی برای این کار مشخص شود تا قرارگیری
فضاهای هماهنگ و سازگار در یک دسته به درستی انجام گیرد و عرصههای ناسازگار از هم دور
شــوند .به طور معمول این شاخصها از بررسی و توجه به الگوهای فرهنگی ،اقلیمی و اعتقادی
به دســت میآیند .از آنجایی که در هر نقطه از کشــورمان مردمی بــا قومیتهای مختلف و
آداب گوناگون زندگی میکنند بنابراین دارای شــرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی متفاوتی
میباشند .البته دارای نقاط مشترکی چون مسائل اعتقادی و مذهبی نیز هستند .اما عیناً تمامی
فضاهای خانه آنها مشابه یکدیگر نیستند و برای طراحی خانه هر خانواده باید به الگوی زیستی
آنها توجه شود(.تصویر  2-1و)2-2

تصویر 2-1
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تصویر 2-2

چه بســا نزدیکی و ارتباط فضاهای نامأنــوس باعث اختالل در
عملکرد آنها شــده و موجبات نارضایتی استفادهکنندگان را فراهم
مــی آورد .یکی از مالکهای دســتهبندی فضاهــا میزان عمومی
یا خصوصی بودن آنهاســت ،ممکن اســت در بعضــی فرهنگ ها
دســتهبندی دیگری مانند تقسیم فضاهای مورد استفاده در شب یا
روز انجامشــود .مث ً
ال در بخش روز فضای پذیرایی ،غذاخوری ،عبور
و مرور ،هــال ،پلهها و درب ورودی قرار گیرند و بخش شــب اتاق
سرویس و اتاقهای خواب را در بر میگیرد.
اما با توجه به اهمیت محرمیتها در بحث خانههای مسکونی در
ایــران از قدیماالیام تا کنون عرصهبندی با توجه به میزان عمومی و
خصوصی بودن فضاها در ترکیب با عملکردشــان مقبولیت بیشتری
در میان طراحان داشته است .در این عرصهبندی برای خانه مسکونی
 5عرصه در نظر گرفته میشودکه در این بخش به بحث پیرامون هر
یک از آنها پرداخته میشود.
این عرصه ها شامل؛
ـ عرصه زندگی خانوادگی
ـ عرصه زندگی خصوصی
ـ عرصه پذیرایی و مراسم
ـ عرصه خدمات و پشتیبانی
ـ عرصه فضاهای باز و نیمه باز می باشد.

الزم به ذکر اســت در این کتاب عرصهبندیها و فضاهای موجود در خانه بر اساس فضاهای
موجود در یک خانواده معمول شهری انجام میشود.
عرصه زندگی خانوادگی
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فضای نشیمن خانوادگی (خصوصی) ،آشــپزخانه و غذاخوری خانوادگی در این عرصه قرار
دارد( .تصویر 2-3و)2-4
این عرصه مهمترین بخش خانه بوده که بســیاری از فعالیتهای جمعی اعضای خانواده در
آن رخ میدهد .در این عرصه افراد راحت و خودمانی هستند.
تشــخیص فضاهایی که در این عرصه قرار میگیرند و ســعی در ســاماندهی مناسب آنها،
شــرایط خوبی را برای دور هم جمع شــدن و فعالیتهایی نظیر گفتوگو ،تماشای تلویزیون،
مطالعه ،بازی و  ...فراهم میکند .خوب است که بهترین موقعیت به آن اختصاص یابد و از مناظر
مناســب و شــرایط خوب جوی و آفتاب بهره ببرد .حتیاالمکان به فضای باز یا بالکن و فضای
ورودی دسترسی داشته باشد.

فضای نشیمن
در این فضا عالوه بر دور هم جمع شدن اعضای
خانــواده ،ممکن اســت پذیرایی از خویشــاوندان
و دوســتان نیــز در آن اتفــاق بیفتد .بــا توجه به
فعالیتهای ذکر شده در مییابیم که یکی از موارد
مهم در طرح نشیمن ،آماده کردن شرایط الزم برای
دور هم جمع شــدن یک خانواده با بهترین کیفیت
اســت .برای طرح کلی آن از فرمهایی مانند دایره،
مربع ،چندضلعی یا مستطیل با طول و عرض نزدیک
به هم اســتفاده میشــود .ابعاد و اندازه این فضا با
توجه به تعداد افراد خانواده و مبلمان مورد استفاده
آنها تعیین میگردد .به طور معمول امروزه نشیمن دارای
مبل راحتی ،میز ،لوازم صوتی تصویری ،قفســه نگهداری
اشیاء ،قفســه کتابخانه ،میز یا قفســهای برای نمایش
عکسهای یادگاری میباشد .نحوه قرار دادن مبلمان باید
طوری باشــد که تأکید بر گردهم بــودن اعضای خانواده
داشته باشد و محل نشیمن افراد یا مکان مبلها به سوی
تلویزیون یــا منظرهای جالب پیشبینیشــود .از اینرو
طراحی نشیمن به دلیل اهمیت این فضا بسیار مهم است.
در زندگی ســنتی ،معموالً از قالی و پشتی برای
مبلمان فضا اســتفاده میکنیم و اندازه فضا بر این
اساس تعیین خواهد شد( .تصویر )2-5

تصویر2-3

تصویر2-4

تصویر 2-5
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اگر افراد خانواده از کف اتاق برای نشستن استفاده کنند پیشنهاد میشود کفپوش نرم
به کار برده شــود .این شرایط بیشتر در الگوهای معماری سنتی کاربرد دارد که الزم است
برای تکیه دادن افراد ،محل دیوارها و اندازه آنها با تعداد افراد استفاده کننده از فضا تناسب
داشــته باشــد .در این الگو با تعبیه تاقچه میتوان مکانهایی برای اشیاء تزیینی یا مورد
اســتفاده فراهم کرد .ارتفاع پنجرهها نیز متناســب با ارتفاع نشستن افراد تنظیم میشود.
در فضاهای نشــیمن خانههای سنتی ایرانی برای بهرهگیری از چشمانداز زیبای فضای باز
میانی ،پنجرهها را تا کف ادامه میدادند( .تصویر )2-6

تصویر2-6

از ویژگیهای یک نشیمن خوب مبلمان متناسب با فرهنگ ،مساحت کافی برای تعداد افراد
خانواده ،نور و دید و منظره خوب ،ارتباط مناســب با سایر فضاها از جمله ورودی ،آشپزخانه و
فضای باز خانه یا حیاط اســت .این فضا بسته به الگوی زندگی ساکنین میتواند از سایر فضاها
تفکیک شود و یا با رعایت درجات مختلفی از محرمیت ،با سایر فضاها چون پذیرایی ،غذاخوری
و یا آشپزخانه ادغام گردد.
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آشپزخانه
آشپزخانه از جمله فضاهایی است که مشخصات آن در زمانهای گوناگون با پیشرفت تأسیسات
و وســایل داخل آن بســیار تغییر کرده است .امروزه ما دارای فضایی کلیدی و مهم هستیم که
کدبانوی خانه مدت زیادی را برای آماده کردن بخشی از احتیاجات خانواده در آن سپری میکند.

این فضا به دلیل کاربرد آن باید طوری طراحی شــود که به نشــیمن ،پذیرایی ،غذاخوری و
ورودی دسترسی راحتی داشته باشد( .تصویر )2-7

تصویر 2-7

ویژگی کاربردی آشــپزخانه باعث شــده که طراحان آن   ،از گذشته که تحت عنوان مطبخ
در خانهها جای داشــته تاکنون ،به تهویه طبیعی و نور آن توجه خاصی کنند .آشپزخانه برای
نگهداری ،آمادهسازی و پخت مواد غذایی ،شست وشوی ظروف و گاهی هم برای صرف صبحانه
و ســایر وعدههای غذایی خانواده کاربرد دارد .پیش بینی یک فضــای نیمه باز مانند بالکن به
کارایی آشپزخانه می افزاید.
یخچال ،ســینک ظرفشویی و اجاق گاز سه عنصر اصلی در آشپزخانه هستند که مهمترین
فعالیتها حول آنها انجام میگیرد .ســینک برای آمادهســازی و شستوشــوی مواد غذایی و
ظروف ،یخچال برای نگهداری مواد غذایی و اجاق گاز برای پخت و پز کاربرد دارند.
البتــه عالوه بر ســه عنصر اصلی بــرای نگهــداری ظروف ،مــواد غذایی و ســایر لوازم،
الزم اســت که تعــدادی کابینت طراحی و تعبیه شــود .بــرای صرف صبحانــه میز کوچکی
بــه همــراه صندلیهای مــورد نیــاز در آنجــا پیشبینــی می شــود .در ضمن وســایلی
چــون فریــزر ،ماشــین لباسشــویی و ماشــین ظرفشــویی در آن جــا قــرار میگیــرد.
نکته قابل توجه در طراحی آشــپزخانه این اســت که حرکتهای اصلی در آن پیرامون سه
عنصر اصلی دور میزنند .از آنجاییکه این ســه وســیله در کنار هم نیستند ،باید با فاصلهای
معقول و مناسب از یکدیگر قرار بگیرند تا ضمن نزدیکی به هم ،هر یک محدوده مورد نیاز خود
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را داشته و خللی در کار یکدیگر وارد نکنند.
اگر محل اســتقرار این ســه عنصر را به هم وصل کنیم مثلثی شکل میگیرد که به آن «مثلث
کار» آشــپزخانه میگویند .در تصویر  -2-8الف این ســه عنصر در یک امتــداد قرار گرفتهاند که
همین مســئله بر کارکرد آنها اثر منفی میگذارد .در شــرایط معمولی بهترین حالت این است که
محیط مثلث کار  4/8تا  6متر باشد .در این صورت فاصله نه آنقدر زیاد است که باعث رفت و آمد
اضافی شود و نه آنقدر کم که محدوده کاری و حرکتی الزم برای هر یک را مخدوش کند( .تصویر
-2-8ب،پ،ت وث)

پ

تصاویر  -2-8چند نوع مثلث کار در
آشپزخانه

الف

ث

ت

ب

همانطور که گفته شــد بــا طراحی کابینتهای زمینــی و هوایی میتوان مــکان خوبی برای
نگهداری ظروف و مواد غذایی و ســایر لوازم در آشپزخانه فراهم نمود .کابینتهای زمینی عمق
بیشــتری دارد و کابینتهای باالیی برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای افراد استفاده کننده
با عمــق نصف کابینتهای زمینی طراحی و تعبیه میشــود .با توجه به اینکه این ســه عنصر
در بیــن کابینتهــا قرار دارنــد باید از این امکان برای راحتی کار در این فضا اســتفاده شــود.
عناصر اصلی آشپزخانه
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سینک ظرفشویی
سینک ظرفشویی برای شســتن ظروف ،مواد غذایی ،میوه و سبزی و  ...استفاده میشود.
چون مدت زمان نسبتاً طوالنی و به صورت ایستاده از این وسیله استفاده میشود ،بهتر است دید

و منظر مناســبی با در نظر گرفتن محدودیتهایی
چون کابینت باالی ســینک ،حفظ محرمیت ،لوله
آب و  ...طرح شــود .در ضمن به دلیل خیس بودن
این بخش از آشپزخانه ،عبور جریان هوا و تابش نور
آفتاب ،شرایط بهداشــتی خوبی را برای آن فراهم
میکند(.تصویر )2-9
وجــود میز کار  60تا  90ســانتیمتری در دو
طرف ســینک اســتفاده از آن را بســیار راحتتر
میکند .سینک با توجه به مساحت کل آشپزخانه
و نیاز ســاکنین در شــکلها و اندازههای مختلفی
تهیه و نصب میشود( .تصویر )2-10
یخچال
یخچال بــرای نگهداری کوتــاه مدت مواد غذایــی و فریزر برای
نگهداری طوالنی مدت آنها استفاده میشود.
برای سهولت در پر و خالی کردن یخچال پیشبینی یک میز کار 90
سانتیمتری در کنار آن و از سمتی که در یخچال باز میشود ضروری است.
یخچال در آشپزخانه باید طوری قرار گیرد که در صورت باز بودن
د ِر آن باعث اختالل در حرکت نشود( .تصویر )2-11

تصویر2-9

تصویر2-10

تصویر 2-11
در صورت باز شدن در یخچال عبور
و مرور دچار اشکال خواهد شد.
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اجاق گاز
این وســیله برای گرم کردن یا پختن مــواد غذایی به کار میرود .از
آنجاییکه فرایند پخت و پز همراه با ایجاد بو ،دود و بخار میباشد ،برای
هدایت آنها به خارج از فضای خانه باید از تهویه طبیعی یا مکانیکی (هود)
اســتفاده کرد .قرارگیری اجاق گاز در معرض جریان مستقیم هوا امکان
خاموشی شعله و خطرات بعدی را به دنبال خواهد داشت.درتصویر12ـ2
محل استقرار مناسب یک اجاق گاز نشان داده شده است.
موقع طراحی آشــپزخانه باید تا حدود زیادی مثلث کار مشخص
شــده باشد .زیرا هر کدام از سه وســیله اصلی در آشپزخانه نیازمند
تجهیزات و تأسیساتی هستند .مث ً
ال لولهکشی و خروجی فاضالب برای
سینک ،گازرسانی برای اجاق گاز و پریز برای یخچال پیش بینی شود.
در آشــپزخانه به تبع فعالیتهایی چون پخت و پز مواد غذایی در
آن ،گرما و بخار تولید میشود .مکانیابی این فضا باید با توجه به اقلیم
منطقه انتخاب شــود و از قرارگیری آن در جبهه جنوبی پرهیز نمود.
در شرایطی که ناچار به طراحی آشپزخانه در
این جبهه شویم میتوانیم با طراحی ایوان و
بالکن عمیق در مجاور فضای باز از گرم شدن
زیاد این فضا جلوگیری کنیم(.تصویر )2-13
در آشپزخانههایی که فضای بزرگی دارند
غذاخــوری خانوادگی و یــا صبحانهخوری
در آن قــرار میگیرد .گاهی بنا به ســلیقه
طراح و اســتفادهکنندگان و یا کافی نبودن
فضای آشــپزخانه ،فضای غذاخوری جدا از
آن طراحی میشــود .در این شرایط باید به
دسترسی راحت بین این دو فضا توجه کرد.
(تصویر )2-14

تصویر 2-12

تصویر 2-13
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تصویر  -2-14چند نمونه از ترکیب فضای صبحانه خوری و آشپزخانه به
همراه مثلث کار
 =REFیخچال
 =OVENگاز
 =DESKمیز کار
 =BARBECUEکباب پز
 =Wماشین لباس شویی

 =Sسینک
 =Dخشک کن
 =DWماشین ظرف شویی
 =TVتلویزیون
= CLکمد
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پذیرایی و غذاخوری مهمان نیز از فضاهایی هستند که برای خدمات رسانی راحتتر به آنها
الزم است با آشپزخانه ارتباط ،مناسبی داشته باشند.
در صورت تمایل اســتفادهکننده از فضای آشــپزخانه ،این فضــا میتواند ارتباط نزدیکی با
نشیمن داشته باشد .زیرا تعدادی از افراد عالقه دارند موقع آشپزی یا انجام امور آشپزخانه برای
کنترل فعالیت فرزندان یا صحبت کردن با اعضای خانواده به نشیمن دید داشته باشند .این مورد
الزامی نبوده و این ارتباط با توجه به عالقه استفاده کنندگان تعیین میشود .در آشپزخانههایی
که ماشینلباسشویی در آن قرار دارد برای خشک شدن لباسها در زیر آفتاب رابطه با بالکن یا
فضای باز حائز اهمیت است .وجود بالکن و فضای باز مجاور آشپزخانه امکان صرف غذا را در برخی
از روزهای ســال در فضای باز فراهم میکند( .تصویر  )2-15در تعدادی از آشپزخانهها فضای
انباری مجاور آشپزخانه برای نگهداری مواد غذایی خشک و یا لوازم مورد نیاز طراحی میشود.
در طراحی آشــپزخانه ممکن است آشپزخانه کام ً
ال مســتقل یا با تلفیق در فضاهای دیگر
طراحی شود .در هر مورد باید به نیازهای استفادهکنندگان توجه دقیقی داشت( .تصویر )2-16
S

 =Kآشپزخانه
 =LIVINGاتاق پذیرایی
 =FAMILYنشیمن
 =DINNINGغذاخوری
 =STOREانباری

تصویر 2-15
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تصویر2-16

غذاخوری خانوادگی
خانوادههــا معموالً برای صرف غذا ســفره پهن میکنند و دور آن مینشــینند یا دور میز
آشپزخانه یا میز ناهارخوری و یا کنار پیشخوان آشپزخانه به دور هم جمع میشوند .با توجه به
فرهنــگ (آداب) غذاخوردن در هر خانواده فضایی مجزا یا در تلفیق با دیگر فضاها برای صرف
غذا طراحی میشــود .ابعاد ناهارخوری نیز تابــع آداب غذاخوری در هر منطقه و مبلمان مورد

استفاده در آن است(.تصویر )2-17
در کنــار آشــپزخانه میتــوان
فضایی را بــرای غذاخوری خانواده
بــه مســاحت حــدودی  3×3متر
تحت عنوان صبحانهخوری طراحی
کنیم تا در ســایر وعدههای غذایی
نیز مورد استفاده قرار گیرد(.تصویر
 )2-18در صورتی که مساحت خانه
امکان بدهــد غذاخوری جداگانهای
را می تــوان بــرای مهمانــان در
عرصــه پذیرایی پیشبینــی نمود.
در خانههای کوچــک معموالً برای
غذاخوری مهمان و اعضای خانواده
از یک فضا استفاده میشود.
این فضــا که بــه منظور صرف
صبحانه یا شام (رسمی و غیررسمی)
برای افراد خانواده تدارک می شود،
بهتر اســت مجاور آشپزخانه بوده و
به دلیل ورود افــراد خانه از طریق
نشیمن به این فضا با نشیمن ارتباط
مناسبی داشته باشد .بهترین محل
قرارگیــری ایــن نــوع غذاخوری،
پیشبینــی آن بیــن نشــیمن و
آشپزخانه است .نورپردازی مناسب
ایــن فضــا مخصوصــاً موقع صرف
شــام فضا را جذاب خواهــد کرد.

تصویر2-17

تصویر 2-18
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عرصه زندگی خصوصی

این بخش آرامترین و خصوصیترین بخش خانه است.
به صورت مستقل و جدا از عرصه پذیرایی طراحی میشود.
در عین نزدیکی و ارتباط با نشیمن نباید فعالیتهای عرصه
عمومی آرامش این عرصــه را مختل نماید .در این عرصه
اتاق خواب والدیــن ،فرزندان و اتاق مطالعه قرار میگیرد.
در فضای اتاق خوابها فعالیتهایی چون استراحت کردن،
تعویض لبــاس ،مطالعه و احیاناً کار انجام میشــود .این
عرصه باید در قســمت ساکت خانه قرار بگیرد ،به حمامها
و سرویسها دسترســی و نزدیکی داشــته باشد .ابعاد و
اندازه اتاق خوابها با توجه به تعداد افراد اســتفادهکننده
و وســایل و مبلمان داخل اتاقها تعیین میشود .وسایلی
چون تخت خواب ،آینه ،کمد لباس ،میز و صندلی مطالعه،
قفســه کتاب ،مبل راحتی ،قفسه نگهداری اشیاء در اتاق
خواب ممکن است وجود داشــته باشد .در خصوص ابعاد
و نحوه قرارگیری وســایل در ایــن فضا در بخش مربوطه
مفصل بحث خواهد شد( .تصویر 2-19و)20
تصویر 2-19

پذیرایی

انباری

نشیمن
رخت شوی خانه

پارکینگ

آشپزخانه

غذاخوری

تصویر2-20
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اتاق خواب
اصلی
اتاق
خواب

اتاق خواب

در طراحی اتــاق خوابها توجه بــه آفتابگیر
بــودن آن ،ارتبــاط با بالکــن ،فضای بــاز و دید به
منظر مناســب بــه کیفیت ایــن فضــا میافزاید.
اگر در خانهای احتیاج به اتاق خواب مهمان بود،
ایــن فضا از عرصه خصوصی جدا بــوده و در عرصه
پذیرایــی قرار میگیــرد و در زمانهایــی که مورد
اســتفاده قرار نمیگیرد فعالیتهایی چون مطالعه و
خیاطی در آن انجام میپذیرد.

اتاق خواب والدین
با وجــود اینکه اتــاق خوابها (به
جز اتاق مهمان)در یک عرصه هســتند
اما اتاق خواب والدین باید از اســتقالل
نســبی از ســایر اتاقها برخوردار باشد.
این اتاق خواب به نام اتاق خواب اصلی
نیز در طراحی خانه مســکونی خوانده
میشــود( .تصویر  )2-21در شــرایطی
که وســعت فضــا زیاد باشــد دارای 5
حوزه شامل حوزه خواب ،محل نشیمن،
کمدهــای لباس ،رختکن ،ســرویس
کامل بهداشــتی (شــامل وان ،دوش و
توالت) است(.تصویر )2-22

تصویر2-21

در خانههــای کوچکتر برای مجموعه اتاقهای خواب از یک ســرویس بهداشــتی به طور
مشترک استفاده میشود.
کمد

حمام

توالت

محدوده تخت خواب

رختکن
محدوده نشیمن
تصویر2-22

اتاق خواب فرزندان
این اتاق میتواندبه صورت مجموعهای شــامل اتاقهای خواب و سرویس بهداشتی (حمام
و توالت) مشــترک بین آنها باشــد .در طراحی اتاقهای مجاور حمام باید دقت کرد با استقرار
کمدها در بدنه مشترک مانع از انتقال صدای مزاحم به داخل فضا شد.
پیشبینی پنجره به منظور تأمین نور و دید مناسب اهمیت ویژهای دارد .مخصوصاً آفتابگیر
بودن این اتاقها در رابطه با کودکان در سن رشد قابل توجه است( .تصویر  )2-23محل پنجره
باید طوری باشدکه اشکالی در استقرار مبلمان به وجود نیاورد .بهتر است تخت خواب در مقابل
در ورودی اتاق و در معرض دید یا چسبیده به پنجره نباشد .در داخل اتاق ،بسته به تعداد افراد

کمد
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استفادهکننده از آن و شــرایط سنی آنها
مبلمان متفاوتی قرار میگیرد و مســاحت
آن تعیین میشــود .در اتاق خواب وجود
فضای الزم برای بازی بچهها و ایجاد قفسه
وکمد برای جمعآوری وســایل بسیار مهم
اســت .برخی از افراد دوست دارند با طلوع
خورشــید از خواب بیدار شوند و استقرار
اتاق خوابها در جبهه شرقی این خواسته
را تأمین میکند( .تصویر )2-23

تصویر2-23

تراس

سرویس های بهداشتی
فضای پذیرایی

اتاق خواب اصلی

آشپزخانه

انباری

←

Ν
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توالت
در طراحی سرویسها الزم است که به عناصر اصلی
در آنها یعنی توالت (فرنگی -ایرانی) و دستشویی توجه
داشته باشیم .نحوه قرارگیری آنها در فضا باید به نحوی
باشــد که حریم و فاصله مورد نیــاز در اطراف هر یک
لحاظ شــده و به جهتگیری صحیح آنها نیز دقت شود
(توالت نباید رو یا پشــت به قبله باشد) .نیاز به تهویه به
صــورت طبیعی یا مصنوعی از الزامات این فضا اســت.
در صــورت پیشبینی پنجره برای این فضا باید با طرح
شکستگیهایی در پالن و یا پیشبینی ارتفاع مناسب و
یا تعبیه شیشــههای مات ،فضای داخلی را از دیدهای
مزاحم در امان نگه داشــت .در اکثر خانهها از یک فضا
به طور مشــترک و با رعایت تفکیک فضاها برای توالت
و حمام اســتفاده میشود و توالت اصلی در نزدیکی در
ورودی قرار می گیرد(.تصویر2-24و)2-25

اتاق خواب

اتاق خواب

تصویر2-24

اتاق
خواب

حمام

اتاق خواب
اصلی
اتاق غذاخوری

اتاق پذیرایی

اتاق
خواب

ورودی

سرویس
بهداشتی

آشپزخانه
نشیمن

پارکینگ

تصویر2-25
تصویر2-26

حمام
این فضا محل شستوشو و نظافت ساکنین خانه میباشد .ابعاد آن متناسب با وسایل داخل
آن است .فضاهای مکملی چون رختکن و رختشویخانه را میتواند در کنار خود داشته باشد.
(تصویر )2-26
در فضای رختکن ،سکو ،سبد لباسهای چرک و آویز حوله و یا لباس ،قفسه برای حولهها
و مواد شوینده قرار میگیرد( .تصویر )2-27
در تصاویر ( 2-27و  )2-28دو نمونه فضای حمام نشان داده شده است .در تصویر ()2-29
نقشه چند نوع حمام با ابعاد متفاوت مشخص شده است.
33

تصویر2-27

تصویر -2-29چند نوع حمام با ابعاد کوچک ،متوسط و بزرگ
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تصویر  -2-28تصویر یک حمام

اتاق مطالعه
در خانههای با مســاحت کوچک و یا معمولی از اتاق نشیمن و یا اتاقهای خواب به منظور
مطالعه اســتفاده میشــود .اما در خانههای بزرگتر میتوان فضایی مســتقل به اتاق مطالعه
اختصاص داد .این محل ممکن اســت با اتاق کار پدر یا مادر ادغام شــود که در این صورت به
تبعیت از این فضا نزدیک فضای ورودی قرار میگیرد.
این فضا اگر به صورت مستقل پیشبینی شودبهتر است ارتباط مناسبی با نشیمن داشته باشد در
این فضا امکان انجام فعالیتهای فوق برنامه را در اختیار افراد خانواده قرار میدهد( .تصویر )2-30

تصویر 2-30

عرصه پذیرایی و مراسم

برقراری ارتباط و معاشــرت با فامیل و دوستان و همســایگان در این عرصه اتفاق میافتد
و شــامل اتاق پذیرایی ،غذاخوری ،ورودی و سرویس بهداشــتی مهمان1است .در آن برگزاری
جشــنها ،مهمانیها ،مراسم مذهبی نیز انجام میشــود .در خانههای کوچک فضای پذیرایی
و نشــیمن با هم ادغام میشــود .این فضا باید با ورودی و غذاخوری ارتباط نزدیک داشته و از
تهویه و نور مناســب برخوردار باشد .کیفیت فضای پذیرایی به خوبی میتواند گویای فرهنگ و
ارزشهای خانواده و زیباییهای مادی و معنوی آنها باشــد .در تصویر  2-31فضای پذیرایی و
 -1معموالً به سرویس بهداشتی که در نزدیکی در ورودی قرار دارد سرویس بهداشتی مهمان هم میگویند.
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ناهارخوری با هم تلفیق شــده و فضای بزرگتر و انعطافپذیری را برای اســتفادههای دیگر در
اختیار خانواده قرار میدهد .البته برای استقالل بیشتر فضای ناهارخوری میتوان با استفاده از
پله ،دستانداز ،دکور و یا دیوار آن را از پذیرایی جدا کرد(.تصویر 33و)2-32

تصویر 2-31
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تصویر 2-32

تصویر2-33
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تصویر 2-34

غذاخوری
همانطور که گفته شد غذاخوری مهمان در خانههای
بزرگ مســتقل از غذاخوری خانوادگی طراحی میشــود.
در خانوادههایی که از ســفره استفاده میکنند ،میتوانند
بخشی از فضای پذیرایی را برای غذاخوری استفاده کنند.
در خانه های ســنتی ما ،فضایی به نام سفره خانه در کنار
پذیرایی طراحی می شــد .گاهــی غذاخوری مهمان برای
صرف غذای خانواده نیز در تمامی ایام ســال کاربرد دارد.
این فضا همانند فضای پذیرایی باید زیبا ،جذاب و کارآمد
باشد .با توجه به عملکرد این فضا در موقع شام نورپردازی
آن باید مورد توجه قرار گیرد(.تصویر )2-34
بسته به الگوی زندگی خانواده در این فضا از قفسههایی
برای نگهداری ظروف و نیز میز ناهارخوری استفاده میشود.
وجود یک میز کوتاه برای ســرو غذا بــه کارایی این فضا
میافزاید .ارتباط مناسب این فضا با آشپزخانه رفت و آمد
بین این دو فضا را راحت و کوتاهتر میکند(.تصویر )2-35

استخر

پذیرایی
آشپزخانه

ناهارخوری

اتاق خواب
اصلی

نشیمن

اتاق خواب

انباری

انباری
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پارکینگ

ورودی اصلی
تصویر 2-35

اتاق
خواب

ورودی
نحــوه دسترســی و ورود
بــه بنا بخش مهمــی از طرح
را تشــکیل میدهد .ورودی،
اولین جایی است که ساکنان
خانه و مهمانــان با آن مواجه
میشوند .این مکان باید خوانا،
دعوتکننــده ،جــاذب و زیبا
باشــد و در لحظــه اول تأثیر
خوشــایندی بر واردشــونده
داشــته باشد( .تصویر  2-36و
 2-37الف و ب)
تصویر -2-36الف -هشتی ورودی با تزئینات سقف و کف

تصویر -2-37الف -نمای ورودی از بیرون بنا

تصویر -2-36ب -ورودی یک خانه سنتی

تصویر -2-37ب -نمای ورودی از فضای داخل بنا
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ایــن فضا به طور معمول به صــورت عنصری حد فاصل بین معبــر کام ً
ال عمومی و فضای
سرپوشیده درون خانه است ،یا ابتدا از طریق آن از معبر عمومی به حیاط وارد شده و سپس به
فضای سرپوشیده درون خانه وارد میشویم که در این شرایط (وجود فضای باز میانی) حالت یک
فضای واســطه و نیمهخصوصی را دارد .یا این که به وسیله آن مستقیماً وارد فضای سرپوشیده
خانه می شویم .به دلیل اهمیت محرمیت الزم است فضای ورودی طوری طراحی شود که باعث
اشراف و دید به فضای خصوصی نشود.
در گذشته همواره قسمت باالی درهای ورودی از معبر ورودی یا از داخل ،مزین به آیات قرآن و یا
دعاهایی بوده است .پسندیده است با بهرهگیری از این شیوه کیفیت معنوی ورودی را ارتقاء ببخشیم.
در طراحی خانه های ســنتی همواره فضایی به عنوان جلوخــان در جلوی ورودی (از معبر
عمومی) پیش بینی می شد که برای نشستن کوتاه مدت کاربرد داشت .بهتر است با بهره گیری
از این الگو فضایی مسقف با سکوهایی برای نشستن در حد فاصل ورودی اصلی و معبر عمومی
طراحی کنیم( .تصویر  )2-38معموالً د ِر ورودی به فضای هشــتی باز می شود .این فضا ،امکان
مکث ،حفظ حریم خصوصی و دسترســی به بخش های مختلف خانه چون اندرونی و بیرونی را
فراهم می آورد.
افراد پس از ورود به منزل به طور مســتقیم و یا با واســطه احتیاج به فضایی برای درآوردن
کفش و تعویض لباس دارند کهورودی نامیده میشود .این محل فضایی مناسب برای استقبال
و مشــایعت از مهمانان نیز میباشــد .وجود آینه ،جالباسی ،کمد کفشها به کارایی بیشتر این
فضا میافزاید( .تصویر )2-39
در واحدهای مسکونی بهتر است یک توالت و دستشویی در محل ورودی برای استفاده
مهمانان پیشبینی شود .بهتر است با توجه به مهم بودن بحث پاکی و طهارت ،توالت از وسعت

خوانایی،زیبایی،سادگی

نورشبانه،انتظار ،ارتفاع آیفون
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رابطهی مناسب با گذرگاه عابرین
پیاده و حرکت سواره

حداقل عرض برای ورودی و کفشکن

ارتفاع آینه در فضای ورودی

فضای کافی برای ورود و تعویض لباس

تصویر 2-39

تصویر2-38

کافی برخوردار بوده و مستقل از فضای دستشویی طراحی شود .در شرایطی که به دلیل کوچک
بودن مساحت واحد مسکونی امکان طراحی مستقل آنها وجود ندارد میتوان حوزه مستقلی برای
هر یک در نظر گرفت.1
توجه به پیشبینی امکانات الزم برای گذاشتن دمپایی و لوازم بهداشتی در این مکان ضروری
است.
عالوه بر ابعاد فضای ورودی ،اندازه د ِر ورودی با اندازه سایر درهای خانه متفاوت میباشد و
از ابعاد بزرگتری و به صورت دو لنگه و از جنس مرغوبتری اســتفاده میشود .در این صورت
این در برازنده تشخص خانه بوده و ورود و خروج وسایل بزرگتر را در خانه میسر میکند.
عرصه خدمات و پشتیبانی
امــکان زندگی راحت تــوأم با آرامش در یک خانه به پیشبینی و طراحی مناســب عناصر
خدماتی مورد نیاز چون پارکینگ ،انباری ،زیرزمین ،رختشــویخانه و موتورخانه و بهرهمندی
از سیستمهای مناسب مکانیکی و الکتریکی بستگی دارد( .تصویر)2-40

پذیرایی

اتاق خواب

اتاق خواب

آشپزخانه

اتاق خواب

حمام

اتاق مطالعه

غذاخوری

اتاق
هواساز

نشیمن
رختشوی خانه

پارکینگ
تصویر2-40

1ـ حداقل وسعت برای فضای دستشویی  110×120cmاست.
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تصویر2-41

پارکینگ
پارکینگها یا محــل توقف اتومبیلهای افراد خانواده به صورت
سرباز یا سرپوشــیده طراحی میشــوند.تعداد پارکینگها با توجه
بــه نیاز خانواده و ضوابط موجود در این زمینه مشــخص میگردد.
(تصویر )2-41
پارکینگ میتواند به صورت مستقل از خانه مسکونی و یا متصل
و حتی در ترکیب با خانه طراحی شود .در اقلیمهای سرد بهتر است
پارکینگهــا را در زیرزمین و یا به صورت کام ً
ال بســته طرح کرد و
در اقلیمهای گرم با بهرهگیری از ســقفهای ساخته شده از مصالح
مناسب یا پوشش گیاهی ،سایهبان مناسبی را برای اتومبیل تدارک
دید .سقف های شیب دار می توانند در مناطق پرباران محافظ خوبی
برای وسایل نقلیه باشند.
پارکینگ در آپارتمانها به صورت جمعی در زیرزمین یا پیلوت قرار میگیرد (تصویر )2-42
مکان پارکینگ بسته به ابعاد ،شیب زمین ،نوع طرح خانه و شبکه دسترسی سواره و پیاده معین
میشود .باید دقت داشت که ورود و خروج اتومبیل نباید مزاحم ترافیک شهری شود .توجه به
ضوابط تدوین شده در این خصوص بسیار راهگشا است.
در مکانیابی محل اتومبیل باید به رابطه و نزدیکی آن به در ورودی و آشپزخانه برای حمل
راحت خریدهای خانه توجه داشت.
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تصویر2-42

موتورخانه
این فضا برای اســتقرار لــوازم و تجهیزات
گرمایشــی ،سرمایشــی و تهویه مطبوع مورد
نیاز اســت که به عنوان فضایی مشــترک میان
آپارتمانها در زیرزمین قرار میگیرد.
ابعاد آن با توجه به نوع سیستم تأسیسات و
تجهیزات و همچنین تعداد واحدهای آپارتمانی
تعییــن میشــود .در طراحــی موتورخانه باید
امکانات مربوط به انتقال سوخت ،انرژی ،ورود و
خروج دستگاهها ،تعمیر آنها و همچنین مسئله
تهویه مورد توجــه قرار گیرد .در برخی واحدها
این تجهیزات در واحد مربوطه به صورت مستقل
قرار میگیرد .مکان دودکش موتورخانه از موارد
مهمی است که باید به آن توجه کرد زیرا باید آن را از موتورخانه تا روی بام ادامه داد ،لذا طراح
باید به مسیر آن و اثرش بر طرح طبقات دقت داشته باشد.
از آنجاییکه این فضا معموالً دارای ســر و صداســت آن را در زیرزمین یا در قسمتهای
بیرونی و مجاور فضاهای فرعی نظیر پارکینگ و انباری جانمایی میکنند(.تصویر)2-43
اتاق خواب

اتاق خواب

رخت شوی خانه

حمام

انباری
پیشبینی انبار در طرح آپارتمان فضای
اتاق خواب
انباری
الزم را برای نگهداری طوالنی مدت وسایل
امکانپذیر میکند و مســاحت آن با توجه
نشیمن
به نیاز خانواده و وســعت آپارتمان تعیین
پارکینگ
میشــود .معمــوالً انباری برای اســتفاده
مفیدتر قفسهبندی میگردد .به دلیل عدم
نیاز آن به نور طبیعی میتوان آن را در هر
قســمتی از خانه در نظر گرفت .البته بهتر
است این فضا به صورت مکانیکی یا طبیعی
تهویه شود .عملکرد غیر مداوم انباری باعث
شــده که به عنوان فضای رابط دو فضا عمل نماید .مث ً
ال بین دو اتاق خواب یا بین پارکینگ و
خانه قرار بگیرد .انباری را میتوان در فضای داخلی (مجاور آشپزخانه) و یا در محوطه بیرون و
حتی در زیرزمین در نظر گرفت(.تصویر )2-44
آشپزخانه

تصویر2-43

حمام

ورودی

حمام

پذیرایی

تصویر2-44
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رختشویخانه
در بســیاری از خانه هــا ماشین لباسشــویی کــه کارکــرد شســتن و خشــک کــردن
لباس هــا را دارد ،در آشــپزخانه قــرار می گیــرد و در برخــی دیگــر از خانههــا ماشــین
لباسشــویی و خشــککن به صــورت جداگانه در آشــپزخانه یــا نزدیکی حمام اســت .در
تعــدادی از خانوادههــا به دلیل جمعیت بیشــتر و نیــز دارا بودن امکان اســتفاده از فضایی
مســتقل برای شستوشــوی البســه و ملحفهها ،فضای رختشــویخانه طراحی میشــود.
این فضا معموالً در ارتباط با حمام قرار میگیرد .خوب است که با فضای باز و آفتابگیر رابطه
نزدیکی داشــته باشد که خشک کردن ملحفهها و لباسها در نور طبیعی خورشید انجام شود.
توصیه میشود ارتباط آن با فضای باز طوری باشد که درمعرض دید واردشوندگان به خانه نباشد.
در صورتی که این فضا در طبقات باالتر از ســطح حیاط طراحیشــود وجود یک بالکن در
جوار آن ـ به شــرط آنکه تدابیری را برای پوشــاندن منظره لباسهای آویزان شده اندیشیده
شودـ بسیار مؤثر و مفید خواهد بود.
در فضای رختشــویخانه ،لباسشویی ،خشککن ،ســینک رختشویی ،محلی برای سبد
لباسهای چرک ،میز اتوکشــی و قفســههایی برای نگهداری مواد شوینده پیشبینی میشود.
(تصویر 2-45و )2-46
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عرصه فضاهای باز و نیمهباز

طراحی یک خانه مسکونی با طراحی فضاهای داخلی ،حجم آن ،محوطه و حیاطی که آن را
در میگیرد کامل میشود .معمار از همان ابتدای کار به طراحی محوطه پیرامون بنا و فضاهای
باز و نیمه باز توجه دارد .نحوه تعریف رابطه فضاهای داخلی با فضاهای باز و نیمهباز بر کیفیت
و عملکرد آنها تأثیر زیادی دارد(.تصویر )2-47

تصویر -2-47باغ سازی در تخت جمشید
توجه به فضای باز در معماری ایران از دیرباز مورد توجه بوده است.

45

فضاهای باز
به طور کلی فضاهای باز به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم میشوند .فضای باز خصوصی،
در ارتباط با عرصه خصوصی خانواده و در رابطهای منطقی با آشپزخانه و نشیمن قرار دارد .فضای
باز عمومی معموالً در عرصه عمومی و در جبههای از ساختمان واقع میشود که در سمت خیابان
یا کوچه عمومی است.
اســتفاده از گیاهان ،درختان ،گلکاری ،آالچیق ،چــراغ ،حوض و فواره بر غنای فضاهای باز
خصوصی میافزاید( .تصویر49و)2-48
در فضــای باز خصوصی افراد خانواده فعالیتهایی چون اســتراحت ،بــازی کودکان ،برخی
پخت و پزها ،خشــک کردن لباس ،دور هم جمع شدن ،نگهداری پرندگان ،پارک ماشین ،شنا در
استخر و  ...انجام میشود .مکانیابی فضای باز و همچنین انتخاب نوع درختان و پوشش گیاهی
با توجه به اقلیم منطقه صورت میپذیرد.
بهطور معمول طراحی فضای باز در خانهها به سه صورت میباشد .در خانههای شمالی در حد فاصل
خانه و معبر قرار میگیرد .در خانههای جنوبی ،افراد مستقیماً از معبر عمومی وارد خانه میشوند و حیاط
به صورت خصوصی به دور از رفت و آمد است .گاهی هم فضای باز در پیرامون خانه طراحی میشود.
(خانههای ویالیی)
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تصویر2-48

تصویر -2-49ب
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در معماری سنتی ایران خانه هایی که به صورت کوشک طراحی می شدند از این الگو تبعیت
می کردند و ساختمان در وسط فضای باز قرار می گرفت( .تصویر ٥٠ـ)٢
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توجه به مســائلی چون ابعاد و تناســبات زمین ،نحوه و مکان استقرار
بنا ،نوع باغچهبندیها ،حل مســئله اشراف همسایگان ،وضعیت اقتصادی
و فرهنگی خانواده به طراح در خصوص ارائه پاســخهای معمارانه برای باال
بردن کیفیت حیاط کمک میکند.
فضاهای نیمهباز (ایوان ،بالکن ،تراس)
فضاهای نیمهباز در حد فاصل فضاهای بســته و باز واقع شده و محل
اشتراک آنها میباشد .در آنجا ضمن در امان بودن از تابش شدید خورشید
یا بارش برف و باران میتــوان در کنار فضای باز نظارهگر مناظر زیبا بود.
(تصویر  2-51و )2-52
فضاهای نیمهباز در مجاورت ســایر فضاها ،عملکردهای متناسبی را به
خودمیگیرد .به عنوان مثال بالکن اتاق خواب محل خوبی برای نشســتن،
مطالعه کردن و تماشای مناظر اطراف است و ایوان کنار نشیمن که مشرف
به حیاط خصوصی است امکان دور هم جمع شدن و غذاخوردن را در فصل
مناســب ســال به افراد خانواده میدهد .از اینرو ابعاد آن در قسمتهای
مختلف خانه متفاوت و متناسب با عملکرد آن میباشد.
تصویر2-51

تصویر2-52
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سقف ایوان و بالکن امکان ایجاد
ســایه را برای پنجرههای دیوار به
وجــود می آورد و عمق آنها طوری
در نظر گرفته میشود که مانع عبور
نور شدید خورشید به داخل شوند.
الگوی حیاط مرکــزی که در
خانههــای مناطق مرکــزی ایران
ساخته میشدند ،نمونههای بسیار
موفقی از طراحی همســاز با اقلیم
هســتند( .تصویر 2-53و )2-54
در برخــی از آنها در اطراف حیاط
مرکــزی ،بنا به صــورت دو طبقه
ساخته شده و فضای باز به صورت
گودال باغچه در طبقه همکف قرار
میگیرد(.تصویر )2-55

تصویر2-53

اتاق پذیرایی

راهرو

ایوان

انبار

انبار

سرویس
بهداشتی

پستو

اتاق

حیاط مرکزی
اتاق پذیرایی

ایوان
اتاق
راهرو
پستو

هشتی

اتاق

تصویر2-54

اتاق

آشپزخانه
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تصویر 2-55

تمرین
عرصههای موجود در خانه مســکونی خود را با ارائه پالن آن مشــخص کرده و بخشهایی را که در هر عرصه وجود
دارد ،روی نقشهها نشان داده و با توجه به محتوای کتاب آنها را نقد و بررسی کنید.
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پرسش های پایانی
پرسش های چهارگزینه ای

 -1برای خانه مسکونی چند عرصه در نظر گرفته میشود؟
د) سه
ج) شش
ب) پنج
الف) چهار
 -2این عرصه مهمترین بخش خانه بوده که بسیاری از فعالیتهای جمعی اعضای خانواده در آن رخ میدهد؟
د) آشپزخانه و پذیرایی
ج) نشیمن و پذیرایی
ب) زندگی خانوادگی
الف) پذیرایی و مراسم
 -3کدام فضا است که به دلیل کاربرد آن باید با نشیمن ،پذیرایی ،غذاخوری و ورودی دسترسی راحتی داشته باشد؟
د) اتاق میهمان
ج) اتاق خواب
ب) هال
الف) آشپزخانه
 -4محیط مثلث کار چه میزان است؟
د)4-6/8متر
ج)  4-6/20متر
ب) 4/2-6متر
الف) 4/8-6متر
 -5ابعاد غذاخوری خانواده (صبحانهخوری) حدودا ً چه مقدار است؟
د) 3/20× 2/20متر
ج)  3×2متر
ب)  3×4متر
الف)  3×3متر
 -6میز کار کنار یخچال چه اندازه است و از چه سمتی باز میشود؟
ب)  90سانتیمتر از سمتی که در یخچال باز میشود.
الف)  60سانتیمتر پشت در یخچال
د)  60-90سانتیمتر از سمتی که در یخچال باز میشود.
ج)  60سانتیمتر از سمتی که در یخچال باز میشود.
 -7عرصه زندگی خصوصی شامل چه بخشهایی است؟
ب) خواب والدین ،نشیمن ،خواب فرزندان و توالت
الف) نشیمن ،خواب ،توالت ،حمام
ج) هال خصوصی ،نشیمن ،خواب والدین و خواب فرزندان د) خواب والدین ،خواب فرزندان ،توالت و حمام
 -8در کدام یک از فضاهای مسکونی به آفتابگیر بودن توجه بیشتری می شود؟
د) خواب والدین
ج) خواب فرزندان
ب) پذیرایی
الف) نشیمن

پرسش های تشریحی
 -1عرصههای یک واحد مسکونی را نام ببرید.
 -2اجزای عرصه زندگی خانوادگی را نام ببرید.
 -3مهمترین فعالیتهایی که در نشیمن اتفاق میافتد را توضیح دهید.
 -4مثلث کار را در آشپزخانه تعریف کنید.
 -5حوزههای اتاق خواب والدین را نام ببرید.
 -6عناصر اصلی یک آشپزخانه را نام ببرید.
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 -7ورودی یک خانه چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ شرح دهید.
 -8بخشهای مختلفی که در عرصه خدمات و پشتیبانی قرار میگیرند را نام ببرید.
 -9پارکینگ در واحدهای آپارتمانی یا ویالیی به چه صورتهایی طراحی و مکانیابی میشود؟
 -10فضاهای باز در یک خانه مسکونی به چند دسته تقسیم میشود؟ هر یک را شرح دهید.
 -11در فضاهای نیمهباز یک خانه مسکونی چه فعالیتهایی انجام میشود؟
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واحد کار سوم
ابعاد و اندازه در فضاهای مختلف یک واحد مسکونی
هدف کلی:

شناخت ابعاد و اندازه فضاهای مختلف یک واحد مسکونی

هدفهای رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 ارتباط بین مقیاس انسانی و طرح را توضیح دهد.
 ابعاد کاربردی بدن انسان را از جدول مربوطه استخراج نماید.
 ابعاد و اندازه فضای نشیمن را با توجه به مبلمان شرح دهد.
 ابعاد و اندازه فضای غذاخوری را با در نظر گرفتن ابعاد مبلمان آن مشخص نماید.
 ابعاد و اندازه فضای آشپزخانه را با توجه به ابعاد وسایل و مبلمان موجود در آن شرح دهد.
 ارتباط بین ابعاد و اندازه اتاق خواب با وسایل موجود در آن و در مقیاس انسانی را بیان نماید.
 ابعاد و اندازه ســرویسهای بهداشــتی را باتوجه به تجهیزات و وسایل موجود در آن و
مقیاس انسانی توضیح دهد.
حفظ ابعاد واندازه های درج شده برروی تصاویر وترسیمات وهمچنین اعداد مربوط
به جداول ضروری نمی باشد.
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پیش آزمون
پرسش های چهارگزینهای
 -1ارتفاع قرارگیری تابلوهادر فضای نشیمن چگونه تعیین میشود؟
الف) ارتفاع دیوار                     ب) هماهنگی با مبلمان اتاق     ج) ارتفاع دید انسان       د) اندازه تابلو
 -2اندازه فضای غذاخوری با کدامیک از موارد زیر ارتباط مستقیم دارد؟
الف) ابعاد میز                        ب) تعداد افراد                     ج) اندازه صندلیها         د) قفسه و کمد ظروف
 -3کدامیک از فرمهای میز امکان صرف غذاهای آماده را دارد و برای غذای راحت خانگی استفاده میشود؟
الف) گرد و چهارگوش              ب) گرد                            ج) چندضلعی                د) بیضی
 -4کدامیک از وسایل زیر بر فضای ارتباطی و حرکتی آشپزخانه تأثیرمستقیم دارد؟
الف) سینک ظرفشویی            ب) در یخچال                    ج) پیش خوان                  د) اجاق گاز رومیزی
 -5مهمترین عامل در تعیین ابعاد اتاق خواب چیست؟
الف) میز مطالعه و کمد دیواری   ب) میز مطالعه                   ج) کمد دیواری             د) تجهیزات و مبلمان خانه
 -6کدامیک از موارد زیر در راحتی استفاده از سینک دستشویی مهمتر است؟
الف) ارتفاع شیر نصب شده روی سینک                             ب) اندازه سینک دستشویی  
ج) ارتفاع دستشویی                                                   د) رابطه سینک دستشویی با لولهکشی آن
پرسش های تشریحی
 -1ارتباط بین اندازه فضای نشیمن را با اندازه و ابعاد مبلمان موجود در آن شرح دهید.
 -2مهمترین مبلمان و تجهیزات موجود در آشپزخانه که بر ابعاد این فضا مؤثر هستند را نام ببرید.
 -3در فضای غذاخوری چه وسایلی مورد استفاده قرار میگیرند؟
 -4مبلمان و لوازم فضاهای خواب شامل چه وسایلی است؟
 -5تجهیزات اصلی فضای سرویس بهداشتی (حمام ،توالت) را نام ببرید.

54

ابعاد و تناسبات در فضای معماری

فضــای معماری با هــر عملکردی در صورتی کارا خواهد بود که افــراد بتوانند بدون وجود
محدودیتی از نظر ابعاد و تناســبات برای خود و وســایل مورد نیازشــان در آن به فعالیتهای
پیشبینی شده بپردازند.
از اینرو میتوان گفت که برای دستیابی به ابعاد و اندازهها در فضاهای معماری باید ابعاد و
نحوه حرکت بدن انسان در حالتهای گوناگون (ایستاده ،قدم زدن ،نشستن ،باال و پایین رفتن
از پله ،اســتراحت کردن ،خوابیدن و  )...و ابعاد و تجهیزات و مبلمان – با توجه به گروه سنی و
جنسی استفادهکنندگان -را بررسی نماییم.
عالوه بر ابعاد فیزیکی انســان و مبلمان موجود برای کیفیتبخشی به فضا باید به جنبههای
روانی و احساسی او نیز توجه شود .تفاوتهای فرهنگی از عوامل مؤثر بر این جنبهها میباشند.
چه بســاحریمهای شخصی و یا اجتماعی در اقوام و فرهنگهای گوناگون متفاوت باشد .تجزیه
و تحلیل این تفاوتها در کنار بررســی ابعاد انســانی و تجهیزات از عوامل مؤثر خلق فضاهایی
زیبا و کارآمد میباشند.
ابعاد و مقیاسهای انسانی

همانطور که اشــاره شــد فضای معماری با توجه به ابعاد و مقیاس انســانی ،مبلمان مورد
استفاده در فضا و الگوی زندگی طراحی میشود.
مقیاس از موارد قابل توجه در این بحث اســت که به مقایســه بین اندازهها ،حجم ،سطح و
ابعاد مرتبط با اندازههای پذیرفته و شناخته شده معمولی مربوط میشود.
این اندازهها ،استانداردهایی هســتند که از مقیاس انسانی (ا ِرگونومیک )1برگرفته شدهاند.
بنابراین وقتی یک طرح دارای مقیاس انســانی میشود متناسب و هماهنگ با توانایی ارگانیک
انسانی و به عبارتی دیگر متناسب با اندازه انسانی است.
اندازه یک جســم یا بخشــی از ســاختمان وقتی بزرگ یا کوچک به نظر میرســد که از
اندازههای مورد نیاز عملکرد و یا منظور خاص بزرگتر یا کوچکتر باشــد مانند ابعاد «در» که
باید اندازههایش به گونهای باشــد که یک فرد بالغ و وسایل خانگی از آن عبور کند .حدودا ً این
اندازه  90×220سانتی متر است .اگر این اندازه با حفظ تناسبات آن کوچکتر باشد ،غیر انسانی
است و اگر بزرگتر باشد باز هم نامعقول و غیر انسانی خواهد بود(2.تصاویر  3-2و )3-1

Ergonomic-1
 -2در فضاهایی مانند مساجد ،اندازه ارتفاعها و مقیاسها برای القاء حس شکوه معنوی آن بزرگتر است.
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ابعاد و اندازه فضاهای مسکونی

فضای نشیمن
همانطور که در بخش قبلی ذکر شد مبلمان مورد استفاده در این فضا متناسب با فرهنگ
افراد خانه میباشد .در صورتیکه ساکنین از قالی و پشتی برای مبلمان استفاده نمایند .ابعاد این
فضا ضریبی از اندازههای قالی ایرانی که معموالً  9 ، 6و  12متری هستند ،تبعیت میکند.
اگر برای مبلمان فضای نشــیمن از مبل اســتفاده شود با شناخت ابعاد و وضعیت انسان در
1
حالت استفاده از مبل میتوان به اندازهای تقریبی از مبلمان این فضا دست یافت.
در (تصاویر  3-5و3-4و )3-3ابعاد بدن انسان در حالت نشسته بر روی کاناپه و مبلهای تکی
نشان داده شده است .ارتفاع صندلی با توجه به ارتفاع پشت زانو تا زمین تعیین میگردد و عمق
آن به طول نشیمن گاه تـا پشت زانـو بستگی دارد .همانطور که در تصاویر میبینید در فضاهایی
که به طور مشترک مورد استفاده افراد مذکر و مؤنث قرار میگیرد ،اندازه بزرگتر مالک است.
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تصویر  -3-3نشیمن گاه کاناپه ای ،افراد مذکر
( اندازه درج شده بر روی ترسیمات به اینچ میباشد).
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 -1برای ساخت مبلمانهای موجود در بازار به طور معمول از استانداردهای رایج استفاده میکنند.
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تصویر  -3-4مبلمان راحتی
گوشه ای ،افراد مذکر و مؤنث
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228/6-243/8

40-46

101/6-116/8

26

66

58-64

147/3-162/6

84-90

213/4-228/6

تصویر  -3-5نشیمنگاه کاناپه ای افراد مؤنث ( اندازه درج شده
بر روی ترسیمات به اینچ میباشد).

59

در (شــکل  )3-6در صورتی که بین دو مبل تکی راحتی فضایی برای عبور در نظر بگیریم
باید به اندازه الزم بین آنها دقت داشــته باشــیم .در اندازه مبلها به اثر متقابل بدن انســان و
مبلمان توجه شده است.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

60

J

IN

CM

34-40

86/4-101/6

28

71/1

42-48

106/7-121/9

6-9

15/2-22/9

3

7/6

32-38

81/3-96/5

26

66

40-46

101/6-116/8

48-60

121/9-152/4

3-6

7/6-15/2

تصویر  -3-6مبلمان راحتی گوشه ای و ارتباطات کنار آن
( اندازه درج شده بر روی ترسیمات به اینچ میباشد).

ارتباطــات اطراف مبلمان ،باید به میزان پهنای بدن باشــد .همچنین محل قرارگرفتن میز
چایخوری و مبلها باید پاســخگوی ابعاد دسترســی انسان باشد .در این صورت شخص بدون
بلند شدن از روی مبل به میز دسترسی دارد(.تصاویر  3-7الف  -ب)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

IN

CM

84-112

213/4-284/5

13-16

33-40/6

58-80

147/3-203/2

16-18

40/6-45/7

14-17

35/6-43/2

12-18

30/5-45/7

30-36

76/2-91/4

12-16

30/5-40/6

60-68

152/4-172/7

54-62

137/2-157/5

چای خوری

تصویر-3-7الف  -مبلمان راحتی ،روابط فاصله ها

چای خوری

تصویر -3-7ب  -مبلمان راحتی ،فاصله ها
( اندازه درج شده بر روی ترسیمات به
اینچ میباشد).
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 -1اندازه های درج شده بر روی ترسیمات به اینچ می باشد.

ارتفاع نصب یک تابلوی نقاشی روی دیوار با توجه به ارتفاع چشم افراد مشخص میشود.
الزم به یادآوری اســت که با توجه به تفاوتهایی که در ابعاد بدن افراد مذکر و مؤنث وجود
دارد در برخی تصاویر به تفکیک ابعاد ارائه شده است( .تصویر )3-8
در صورت تعبیه قفســههای دیواری در اتاق نشیمن ،ارتفاع و ابعاد وسایل متناسب با افراد
مذکر و مؤنث متفاوت خواهد بود( .تصویر )3-9

A
B
C
D
F
H
I
J

30-42

76/2-106/7

36

91/4

20-24

50/8-61

51

129/5

33

83/8

18

45/7

40-44

101/6-111/8

80-88

203/2-223/5

IN

CM

18-24

45/7-61

48-58

121/9-147/3

36-40

91/4-101/6

46-52

116/8-132/08

30-36

76/2-91/4

72

182/9

69

175/3

42-50

106/7-127

12-16

30/5-40/6

18

45/7

24-32

61-81/3

39-42

99/1-106/7

36-39

91/4-99/1

تصویر -3-8نمایش آثار هنری

A
B
C
D
E
F
G
I
J
K

62

L
M

فاصله سطح چشم تا زمین

H

فاصله سطح چشم تا زمین

60-78

152/4-198/1

فاصله سطح دید تا زمین

G

16-24

40/6-61

فاصله سطح دید تا زمین

E

IN

CM

تصویر 3-9
ویترین نصب شده بر دیوار ،دسترسی فرد مؤنث

 -1اندازه های درج شده بر روی تصاویر به اینچ می باشد.

ویترین نصب شده بر دیوار ،دسترسی فرد مذکر

در تصاویر زیر فضاهای نشیمن با ابعاد مشابه نشان داده شده است.محل بازشو این فضاها با
یکدیگر متفاوت میباشد .در هرکدام روش چیدن مبلها با دیگری فرق دارد  .اما در نمونه  dبه
دلیل عدم تداخل مسیرهای رفت و آمد با فضای نشیمن مناسبترین طرح است( .تصویر )3-10
به سمت آشپزخانه

90سانتی مترجهت
رفت وآمد

3متر
قطر

آشپزخانه

فضای گفتگو

ورودی
90سانتی مترجهت رفت وآمد

خواب

به سمت خواب

( )Aنامناسب  :مسیر رفت وآمد زیاداست.

( )Bنامناسب  :تداخل عملکرد و اتالف فضا وجود دارد.

90سانتی مترجهت رفت وآمد اصلی

0/6
3متر
قطر
فضای گفتگو

75سانتی مترجهت
میزکار
گنجه
به سمت آشپزخانه  ،غذاخوری وخواب
( )Dمناسب

ورودی
( )Cنامناسب  :تداخل عملکرد

تصویر  -3-10فضای پذیرایی یا نشیمن ،باید به گونه ای طرح شود که جریان رفت و آمد
فضای گفت وگو را مختل نکند و رفت و آمد ،حتی االمکان از یک سمت فضا انجام گیرد.
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ابعاد و اندازه فضای غذاخوری
در ایــن فضا تعداد افرادی که میتوانند از یک میز با ابعاد مشــخص اســتفاده کنند و نیز
فاصلههای اطراف میز از موارد مهم و تأثیرگذار بر روی یک طرح است.
فاصلهای که میان لبه میز تا دیوار یا هر مانع فیزیکی دیگر در نظر گرفته میشود باید اختاللی
در بیرون کشیدن صندلیها و نیز عبور و چرخش یک شخص در بین صندلیها و میز ایجاد نکند.
در تصاویر 3-12و 3-11دو میز ســه نفره و یک میز شــش نفره که در هر کدام افرادی در
اطراف آنها نشسته اند نشان داده شده است.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

64

IN

CM

54

137/2

12

30/5

30

76/2

48

121/9

18

45/7

42

106/7

9

22/9

24

61

40

101/6

16

40/6

10

25/4

116-128

294/6-325/1

18-24

45/7-61

80

203/2

78-90

198/1-228/6

پهنای بهینه میز

پهنای حداقل میز
تصویر 3-11

IN

CM

54

137/2

12

30/5

30

76/2

48

121/9

18

45/7

42

106/7

9

22/9

24

61

40

101/6

16

40/6

10

25/4

116-128

294/6-325/1

18-24

45/7-61

80

203/2

78-90

198/1-228/6

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

تصویر  -3-12میز چهارگوش  ،طول و عرض حداقل برای شش نفر

O

اندازه فضای غذاخوری رابطه مستقیمی با میز مورد نیاز در آن دارد .معموالً میزهای شام با عرض
حدود  91/4سانتی متر کاربرد زیادی دارد که البته این اندازه متغیر بوده و تا  137سانتی متر نیز میرسد.
در تصویر 3-13یک میز چهارگوش برای صرف غذای  6نفر نشان داده شده است.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

IN

CM

96-102

243/8-259/1

18-24

45/7-61

12

30/5

30

76/2

132-144

335/3-365/8

96

243/8

18

45/7

54

137/2

36-42

91/4-106/7

48min

121/9 min

18min

45/7 min

تصویر  -3-13میز چهارگوش  ،طول و
عرض بهینه سرویس دهی به شش نفر
 -1اندازه های درج شده بر روی تصاویر به اینچ می باشد.
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در صورتیکه در فضای آشپزخانه یک میز صبحانهخوری  4نفره پیشبینی شود ،میتوان از
میزهای گرد یا چهارگوش با ابعاد داده شده درتصویر  -3-14الف و ب استفاده کرد.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

IN

CM

96-102

243/8-259/1

18-24

45/7-61

12

30/5

30

76/2

132-144

335/3-365/8

96

243/8

18

45/7

54

137/2

36-42

91/4-106/7

48min

121/9 min

18min

45/7 min

تصویر -3-14الف -میزآشپزخانه چهار نفره برای صبحانه
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-3-14ب  -میز آشپزخانه چهار نفره گرد برای
صبحانه قطر  36اینچ ( 91/4سانتی متر)

میزهای گرد و چهارگوش که در صفحه قبل نشــان داده شد امکان صرف غذاهای آماده را
دارند و برای صرف غذای راحت و خانگی توصیه میشــود از میزی به ابعاد داده شده درتصویر
 3-15استفاده گردد.
A
B
C
D
E
F
G
H

IN

CM

96-108

243/8-274/3

18-24

45/7-61

60

152/4

30

76/2

12

30/5

30-36

76/2-91/4

72

182/9

132-144

335/3-365/8

تصویر -3-15میز چهارنفره گرد،قطر  60اینچ(152/4سانتی متر) نشیمن گاه بهینه

ابعاد و اندازه صندلیها باید طوری باشــد که تکیهگاه مناسبی برای ستون فقرات در ناحیه
کمر ایجاد نماید.
استفاده راحت از میز و صندلی با پیشبینی فاصله مناسب از مانع یا دیوار امکان پذیر خواهد
بود .در تصاویر 3-18و3-17و 3-16فاصله کافی برای عبور یک نفر یا پذیرایی مشــخص شده
اســت .ارتفاع مناسب نصب چراغ آویز یا دیگر لوازم روشــنایی باید به گونهای باشد که مانعی
برای دید اشخاص ایجاد ننماید.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

IN

CM

84-112

213/4-284/5

13-16

33-40/6

58-80

147/3-203/2

16-18

40-6-45/7

14-17

35/6-43/2

12-18

30/5-45/7

30-36

76/2-91/4

12-16

30/5-40/6

60-68

152/4-172/7

54-62

137/2-157/5

تصویر  -3-16صندلی عقب رو با جاپایی ،افراد مذکر و مؤنث
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

IN

CM

132-162

335/3-411/5

66-81

167/6-205/7

30-36

76/2-91/4

18-24

45/7-61

36-42

91/4-106/7

29-30

73/7-76/2

27

68/6

19

48/3

60-72

152/4-182/9

54-60

137/2-152/4

18

45/7

29-36

73/7-91/4

تصویر  -3-17حداقل پهنای محدودۀ غذاخوری

68
تصویر  -3-18حداقل فاصله در پشت صندلی پس کشیده

چند نمونه از مبلمان رایج در اندازههای متفاوت طبق ابعاد و مقیاس انسانی

تصویر 3-19

69

در تصویر  3-20حداقل اندازهها و ابعاد در یک فضای غذاخوری نشــان داده شــده است.

تصویر 3-20

70

دو نمونه نشــان داده شــده در تصویر  3-21فضاهایی هستند که از آنها به طور مشترک برای
غذاخوری خانواده و نشیمن استفاده میشود.

تصویر 3-21

71

ابعاد و اندازه آشپزخانه
اســتفاده راحت از وسایل آشپزخانه ،حرکت آسان و بدون مانع ،دسترسی مناسب به وسایل
داخل کابینتهای باالیی و پایینی و ســایر امکانات آشپزخانه تنها با دقت در ابعاد و اندازه بدن
انسان امکانپذیر است.
یکی از مالحظات در طراحی این فضا حداکثر پهنا و ضخامت بدن انسان و نیز بیرونآمدگی
وســایل موجود در آشپزخانه است .کشوی کابینتها ،در یخچال ،در ماشینهای لباسشویی و
ظرفشویی هنگامی که باز باشند وارد فضای ارتباطی و حرکتی میشوند.
در (تصاویر 3-23و )3-22تعدادی از فواصل افقی و عمودی الزم در یک آشپزخانه را نشان
داده شــده اســت .در (تصویر  )3-22فواصل بین دو پیش خوان که بر روی کابینتهای ظروف
قرار گرفتهاند و در (تصویر  )2-23فواصل عمودی بررسی شده است.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

IN

CM

60-66

152/4-167/6

48 min

121/9 min

24-30

61-76/2

36

91/4

48

121/9

12-13

30/5-33

76 max

193 max

72 max

182/9 max

59

149/9

25/5

64/8

24-26

61-66

15 min

38/1 min

18

45/7

35-36

88/9-91/4

69 max

175/3 max

پیش خوان بر روی
کابینت ها

پیش خوان بر روی
کابینت ها

پیش خوان بر روی
کابینت ها
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تصویر  -3-22پیش خوان و کابینت ثابت زیر آن ،فواصل کلی

پیش خوان بر روی
کابینت ها

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
تصویر  -3-23مقایسه دسترسی به کابینت ها

O

IN

CM

60-66

152/4-167/6

48 min

121/9 min

24-30

61-76/2

36

91/4

48

121/9

12-13

30/5-33

76 max

193 max

72 max

182/9 max

59

149/9

25/5

64/8

24-26

61-66

15 min

38/1 min

18

45/7

35-36

88/9-91/4

69 max

175/3 max

ارتفاع قفســهای که به صورت خطچین نشــان داده شــده اســت ،در محدوده دسترسی
کابینتهای باالیی قرار دارد که موجب بیرون آمدن کشــوها میشــود .ارتفاع قفسهای که به
صورت خط پیوسته است اگر چه اندکی بیشتر است ولی با این حال در محدوده دسترسی افراد
قرار دارد زیرا کابینت پایینی مانع دسترسی فرد نمیشود.
در (تصویــر  )3-24تعدادی از فواصل افقی و عمودی مربــوط به پیشخوانی که به عنوان
پیش خوان صبحانه استفاده میشود را نشان میدهد.
(تصویر  )3-25یکی از انواع پیش خوان را نشان میدهد که محدوده بحرانی پیش خوان کار
یک کاربر بر روی آن در حالت ایستاده مشخص شده است .دسترسی به این محدوده به راحتی
و بدون دراز کردن دســت از پهلو امکانپذیر است .آن قسمت از پیش خوان که از این محدوده
فراتر باشد با کمی تالش قابل دسترسی است.
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پیش خوان کار
پیش خوان صبحانه

میز صبحانه

تصویر 3-24

پیش خوان کار

محدوده بحرانی
پیش خوان کار

A
B
C
D
E
F
G
H
I

74

J

IN

CM

18min

45/ 7min

7/5 min

19/1min

32

81/3

30

76/2

4 max

10/2max

4

10/2

22-24/5

55/9-62/2

18

45/7

36

91/4

42

106/7

محدوده پیش خوان مشترک با ظرف شویی و یخچال
تصویر  -3-25محل مخلوط کردن و تهیه غذا

فواصل مورد نیاز در مجاورت ظرفشــویی در (تصویر )3-26نشان داده شده است .حداقل
فاصله پیشــنهادی جهت پر و خالی کردن ماشین ظرفشویی حدود  102سانتیمتر است که
این فاصله با ابعاد بدن فرد ،صفحه بیرون آمده پیشخوان و در باز شــده ماشــین ظرفشویی
هماهنگی دارد ( .تصویر  )3-27نمای جانبی همین محدوده کاری را نشان میدهد .اگر باالی
ظرفشویی قفسه دیواری باشد ،ارتفاع روی پیشخوان تا لبه پایینی قفسه دیواری نباید از 56
سانتیمتر کمتر باشد.

حداقل فاصله بین پیش خوان و
دیوار یا دیگر موانع

حداقل فضای اختصاصی
پیش خوان در دو طرف
ظرف شویی

حداقل فاصله بین لبه ظرف شویی و گوشه
پیش خوان

حداقل فضای اختصاصی
پیش خوان در دو طرف
ظرف شویی

A
تصویر  -3-26محل ظرف شویی آشپزخانه

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

تصویر  -3-27محل ظرف شویی آشپزخانه

IN

CM

70-76

177/8-193

40 min

101/6 min

30-36

76/2-91/4

18

45/7

24 min

61min

28-42

71/1-106/7

18min

45/7 min

12min

30/5 min

24-26

61-66

57min

144/8 min

35-36

88/9-91/4

22min

55/9 min

3

7/6

4

10/2
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در (تصویر  )3-28اندازههای معمول برای مکان یخچال مورد بررسی قرار میگیرد .در این
تصویر یخچال بر روی زمین یا زیر پیش خوان قرار گرفته است .قسمتهای سایهدار در تصویر
شامل محدوده دسترسی راحت است( .تصویر  )3-29نوع دیگری از روش نصب یخچال را نشان
میدهدکه یخچال به دیوار نصب شــده یا روی پیشخوان قرار میگیرد .در این صورت بیشتر
قسمتهای آن در محدوده سایهدار خواهد بود.

تصویر  -3-28محل یخچال ها،
موقعیت پیشنهادی یخچال
A
B
C
D
E
F
G

76

IN

CM

36

91/4

11-14

27/9-35/6

25/5

64/8

35-36

88/9-91/4

59

149/9

55-69/5

139/7-176/5

30-36

76/2-91/4
تصویر  -3-29محل یخچال ها،
موقعیت معمول یخچال

نوعی یخچال برای زیر
پیش خوان

فواصل مربوط به اجاق گاز در (تصاویر 3-31و )3-30نشان داده شده است .فاصله الزم برای
محدوده کار با اجاق حدود  102سانتیمتر است که اندازهای مناسب برای باز و بسته کردن در
اجاق گاز است و همچنین با ابعاد بدن انسان هماهنگی دارد  .اندامهایی که به صورت خطچین
نشــان داده شده است بیانکننده زمانی است که شخص هنگام استفاده از تجهیزات آشپزخانه
نمیتواند محدوده حرکت و ارتباطات راحتی داشته باشد.
تصویر  -3-30محل اجاق ها (پالن)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
حداقل فاصله مورد نیاز
پیش خوان در دو طرف
اجاق گاز

K
L
M
N
O
Q

حداقل فاصله مورد نیاز
پیش خوان در دو طرف
اجاق گاز

حداقل فاصله مورد
نیاز پیش خوان در
یک طرف اجاق گاز
دیواری

P

IN

CM

48min

121/9 min

40

101/6

15

38/1 min

21-30

53/3-76/2

1-3

2/5-7/6

15 min

38/1 min

19/5-46

49/5-116/8

12 min

30/5 min

17/5 max

44/5 max

96-101/5

243/8-257/8

24-27/5

61-69/9

24-26

61-66

30

76/2

60 min

152/4 min

35-36/25

88/9-92/1

24 min

61 min

35 max

88/9 max

تصویر  -3-30محل اجاق ها (برش)

77

باید دقت کرد فاصله قسمت باالی اجاق گاز تا لبه پایینی هواکش باالی آن به اندازهای باشد
که امکان دیدن شعلههای عقبی اجاق گاز را برای شخص کاربر فراهم کند.
در (تصویر  )3-32برخی از فواصل معمول و استاندارد در فضای آشپزخانه نشان داده شده است.
(تصویر  )3-33یک نمونه طراحی آشپزخانه را با رعایت استاندارد نشان می دهد.

حداقل
60-90 cm

تصویر 3-32

78

تصویر  -3-33مسیر حرکت در آشپزخانه و ابعاد ،فواصل و ارتفاعات الزم در کابینت ها و تجهیزات

ترازهای مورد نیاز در مبلمان آشپزخانه

(تصویر )3-34

ابعاد و اندازه های اتاق خواب
در الگوی زندگی ســنتی برای خوابیدن از تشــک خواب و لحافهای قابل حمل اســتفاده
میشود .این شیوه امکان بهرهبرداری از فضا را در زمانی غیر از خوابیدن فراهم میکند.
اندازه تقریبی اتاق خوابها در این روش با توجه به تعداد افرادی که از یک اتاق برای خواب
استفاده میکنند تعیین میشود.
اما در شــرایطی که افراد خانواده از تخت خواب اســتفاده میکنند ابعاد این وسیله و تعداد
افراد استفاده کننده از اتاق نقش تعیین کنندهای در اندازه این فضا خواهد داشت.
در اتــاق خواب والدین معموالً تختهای دو نفره قــرار دارد .برای فرزندان در صورت کافی
بودن فضا برای هر یک میتوان یک اتاق جداگانه با یک تخت در نظر گرفت .در غیر این صورت
فرزندان در یک اتاق به طور مشترک از یک فضا استفاده میکنند .در هر شرایطی باید دقت کرد
که اطراف تخت خواب فاصله کافی جهت حرکت و تمیز کردن زیر و کنار آن وجود داشته باشد.

79

محل کمدهای کشویی باید طوری انتخاب شوند که در صورت باز شدن کشوها اشکالی در
حرکت افراد به وجود نیاید.
در (تصویر  )3-35ابعاد انواع تخت خوابهای یک و دو نفره آمده است.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

80

IN

CM

2/5

6/4

7/5

19/1

84

213/4

78

198/1

6

15/2

7-8

17/8-20/3

44-46

11/8-116/8

4-5

10/2-12/7

1-2

2/5-5/1

36

91/4

48

121/9

39

99/1

54

137/2

60

152/4

70

177/8

16

40/6

22

55/9

30

76/2

تصویر  -3-35تخت خواب یک و دو نفره

در (تصویر  )3-36رابطه بین ارتفاع دید افراد در حالتهای نشســته ،ایســتاده و خوابیده
نســبت به ارتفاعات متفاوت آستانه پنجره نشان داده شده است .برای جلوگیری از دیده شدن
فرد در حالت خوابیده روی تخت باید به محل پنجره و ارتفاع آن توجه نمود.
در صورتی که دو تخت یک نفره در یک اتاق قرار داده میشود ،باید به فواصل آنها نسبت
به هم و همچنین محدوده مناسب برای تمیز کردن زیر تختها و مرتب کردنشان دقت کرد.

IN

CM

2/5

6/4

7/5

19/1

84

213/4

78

198/1

6

15/2

7-8

17/8-20/3

44-46

11/8-116/8

4-5

10/2-12/7

1-2

2/5-5/1

36

91/4

48

121/9

39

99/1

54

137/2

60

152/4

70

177/8

16

40/6

22

55/9

30

76/2

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

تصویر -3-36تخت خواب  ،دید و خط چشم

O

در برخی از انواع تخت خوابها امکان استفاده از فضای زیر تخت به صورت کشوهای افقی
وجود دارد .در این صورت الزم است به منظور دسترسی راحتتر به زیر تخت ،فاصله کافی بین
تخت خواب تا دیوار یا نزدیکترین مانع فیزیکی در نظر گرفته شود( .تصویر3-38و)3-37
A
B
C
D
E
F
G

P
Q
R
IN

CM

108-114

274/3-289/6

36-39

91/4-99/1

36

91/4

18-22

45/7-55/9

30

76/2

82-131

208/3-332/7

46-62

116/8-157/5

تصویر  -3-37تخت های مجاور،
فواصل و ابعاد

81

A
B
C
D
E
F
G

IN

CM

108-114

274/3-289/6

36-39

91/4-99/1

36

91/4

18-22

45/7-55/9

30

76/2

82-131

208/3-332/7

46-62

116/8-157/5

IN

CM

16

40/6

36-39

91/4-99/1

37-39

94-99/1

26-30

66-76/2

24

61

6-8

15/2-20/3

12-16

30/5-40/6

تصویر  -3-38تخت خواب یک نفره ،فواصل و ابعاد

در (تصویر  ،)3-39تختی با فاصله کم از دیوار نشــان داده اســت که شخصی در حالت زانو
زدن برای مرتب کردن تخت دیده میشود.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

82

18-24

45/7-61

48-54

121/9-137/2

تصویر  -3-39تخت خواب یک نفره ،فواصل و ابعاد

فاصله مورد نیاز برای این کار  93-99سانتیمتر است .در صورتی که حدودا ً ارتفاع تخت 61
سانتیمتر باشد مرتب کردن تخت در حالت راحتتر انجام میگیرد( .تصویر )3-40
A
B
C
D
E
F
G
H
I

IN

CM

16

40/6

36-39

91/4-99/1

37-39

94-99/1

26-30

66-76/2

24

61

6-8

15/2-20/3

12-16

30/5-40/6

18-24

45/7-61

48-54

121/9-137/2

تصویر  -3-40تخت خواب یک نفره ،ابعاد و اندازه ها

در (تصویــر  )3-41فضا و فاصله مورد نیاز برای تمیــز کردن زیر تخت که حدود -137/2
 121/9سانتیمتر است را نشان میدهد.

تصویر  -3-41مالحظات تمیز کردن زیر تخت

83

البتــه باید خاطر نشــان کرد که وضعیــت اتاق و طول آن و نــوع جاروبرقی همگی بر این
فاصلهها مؤثر است.
در فضای اتاق خواب عالوه بر تخت ،وســایلی چون میز آرایش و میز تحریر نیز وجود دارند
که باید به محدوده کار و فعالیت در آنها و فاصله شان با سایر وسایل دقت نمود.
حداقل فاصله پیشنهادی بین میز آرایش و تخت یا نزدیکترین مانع فیزیکی در شرایطی که
هیچگونه چرخش و حرکتی الزم نباشد حدود  61-71سانتیمتراست .این اندازه تنها دسترسی
به میز و حرکتهایی نظیر جابهجا شدن روی صندلی را ممکن میکند(.تصویر )3-42

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

IN

CM

24-28

61-71/1

12-16

30/5-40/6

30

76/2

16-24

40/6-61

42-46

106/7-116/8

28-30

71/1-101/6

7min

17/8 min

28-30

71/1-76/2

42-54

106/7-137/2

18-24

45/7-61

24-30

61-76/2

62-72

157/5-182/9

20-24

50/8-61

42-48

106/7-121/9

16-20

40/6-50/8

18

45/7

42

106/7

میز تحریر یا لوازم آرایش

84

تصویر -3-42الف

میز و لوازم آرایش

جالباسی ،فواصل مربوط به تخت خواب
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
تصویر -3-42ب

گاهی به منظور صرفهجویی در فضا از تختهای دو طبقه یا تختهای تاشو استفاده میشود.
امروزه تختهای تاشوی استاندارد به صورت آماده در بازار موجود است.
انواع تختهای تاشوی دیواری بزرگساالن در (تصویر  )3-43آمده است.
در نظر گرفتن فرد در حالت نشسته به منظور صرفهجویی در ارتفاع منطقی به نظر میرسد.

K
L
M
N
O
P
Q

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
تخت خواب دیواری بزرگساالن ،نمای طولی
تصویر  -3-43الف

IN

CM

24-28

61-71/1

12-16

30/5-40/6

30

76/2

16-24

40/6-61

42-46

106/7-116/8

28-30

71/1-101/6

7min

17/8 min

28-30

71/1-76/2

42-54

106/7-137/2

18-24

45/7-61

24-30

61-76/2

62-72

157/5-182/9

20-24

50/8-61

42-48

106/7-121/9

16-20

40/6-50/8

18

45/7

42

106/7

IN

CM

104

264/2

18-22

45/7-55/9

40-44

101/6-111/8

6-8

15/2-20/3

8-10

20/3-25/4

10-12

25/4-30/5

2

5/1

28-38

71/1-96/5

6-12

15/2-30/5

64-74

162/2-188

46-62

116/8-157/5

85

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

86

IN

CM

104

264/2

18-22

45/7-55/9

40-44

101/6-111/8

6-8

15/2-20/3

8-10

20/3-25/4

10-12

25/4-30/5

2

5/1

28-38

71/1-96/5

6-12

15/2-30/5

64-74

162/2-188

46-62

116/8-157/5

IN

CM

96

243/8

54/5-62

138/4-157/5

36/5-39

92/7-99/1

12-15

30/5-38/1

36/5-39

92/7-99/1

6-8

15/2-20/3

14-18

35/6-45/7

30-39

76/2-99/1

37-39

94-99/1

34-36

86/4-91/4

3

7/6

130-136

330/2-345/4

84

213/4

46-52

116/8-132/1

17

43/2

11

27/9

5-14

12/7-35/6

6-8

15/2-20/3

2

5/1

تصویر  -3-43ب -تخت خواب دیواری بزرگساالن ،نمای عرضی

انواع تخت خوابهای تاشــوی دیواری مخصوص کودکان نیز متناسب با ابعاد و انداره اندام
آنها طراحی و ســاخته میشود.در خصوص ارتفاع تخت کودکان باید دقت کرد که ارتفاع تخت
تاشوی باالیی بر اســاس حداقل اندازههای الزم باشد تا با ارتفاع بدن کودک در حالت نشسته
متناسب بوده و در ضمن نردبان تخت خواب باالیی بیش از حد مرتفع نباشد( .تصویر )3-44

تصویر  -3-44تخت خواب کودکان ،نمای عرضی

از دیگر وســایل معمول اتاق خوابها کمد و محفظههای نگهداری لباسها میباشد .گاهی
ابعاد برخی کمدها طوری اســت که برای تعویض لباس و به عنوان رختکن استفاده میشوند.
ممکن اســت لباسها به صورت یک ردیفی یا چند ردیفی در طرفیــن فضا قرار بگیرند .برای
کارایی این چنین فضاهایی الزم است به ابعاد متناسب برای حرکت و تعویض لباس دقت نمود.
در (تصویر  )3-45فواصل مورد نیاز برای پوشیدن کت و به پا کردن جوراب مشخص شده است.
بهتراســت قفسههای باالیی را به نگهداری وســایلی که به صورت مداوم استفاده نمیشوند
اختصاص داد.
IN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

کمد و محفظۀ لباس ،زنانه

تصویر 3-45

CM

162/6-172/7 64-68
72-76

182/9-193

12-18

30/5-45/7

8-10

20/3-25/4

20-28

50/8-71/1

34-36

86/4-91/4

10-12

25/4-30/5

152/4-177/8 60-70
175/3-182/9 69-72
76

193

68

172/7

42

106/7

46

116/8

30

76/2

18

45/7

کمد و محفظۀ لباس ،مردانه

87

IN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

CM

162/6-172/7 64-68
72-76

182/9-193

12-18

30/5-45/7

8-10

20/3-25/4

20-28

50/8-71/1

34-36

86/4-91/4

10-12

25/4-30/5

152/4-177/8 60-70
175/3-182/9 69-72
76

193

68

172/7

42

106/7

46

116/8

30

76/2

18

45/7

کمد تعویض لباس

تصویر 3-45

در (تصویر )3-46نمونه هایی از ابعاد اتاق خواب و وســایل موجود در آن نشــان داده شده
است.

تصویر  -3-46ابعاد و مبلمان نمونه هایی از اتاق خواب والدین

88

ابعاد و اندازه سرویسهای بهداشتی (حمام – توالت)
در خانههای مســکونی متعارف هر دو نوع سرویسهای بهداشتی ایرانی و فرنگی پیشبینی
میشوند .معموالً یک سرویس ایرانی به همراه دستشویی در محل نزدیکورودی قرار دارد و
حمام در بخش اتاقهای خواب به همراه ســرویسهای فرنگی طراحی میشود .در خانههای با
مساحت بزرگتر یک سرویس دیگر در بخش اتاق خوابها و یک سرویس کامل در اتاق خواب
اصلی در نظر گرفته میشــود .در هر صورت ابعاد و اندازه وسایل موجود درفضا ،نحوه استفاده
از تجهیزات و حرکت در آن در تعیین اندازه و ابعاد ســرویسهای بهداشتی نقش مهمی دارند.
گاهی ممکن اســت توالت ،حمام و سینک دستشویی در یک فضا قرار بگیرند که باید با توجه
به عملکرد هر یک به فاصله میان آنها دقت کرد.
در (تصویر  )3-47مالحظاتی را در خصوص محل دستشویی (شستوشوی دست و صورت)
نشان میدهد .مهمترین مسئله در این تصویر ارتفاع دستشویی از سطح زمین است.
با توجه به تفاوت در ابعاد سنی و جنسیتهای متفاوت طراحی ابعاد دستشویی مقیاسهای
انسانی متفاوت خواهد بود(.تصویر )3-48
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

IN

CM

48

121/9

30

76/2

19-24

48/3-61

27min

68/6 min

18

45/7

37-43

94-109/2

72max

182/9 max

32-36

81/3-91/4

69max

175/3 max

16-18

40/6-45/7

26-32

66-81/3

32

81/3

20-24

50/8-61

تصویر  - 3-47دست شویی ،مالحظات اندام سنجی مربوط به مردان
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

IN

CM

48

121/9

30

76/2

19-24

48/3-61

27min

68/6 min

18

45/7

37-43

94-109/2

72max

182/9 max

32-36

81/3-91/4

69max

175/3 max

16-18

40/6-45/7

26-32

66-81/3

32

81/3

20-24

50/8-61
تصویر  - 3-48دست شویی ،مالحظات اندام سنجی مربوط به زنان و کودکان

ارتفاع نصب دستشویی باید به گونهای در نظر گرفته شود که برای اکثر افراد قابل استفاده
باشد .در (تصویر  )3-49چنین ارتفاعی نشان داده شده است .محل آینه را نیز باید متناسب با
ارتفاع دید افراد تعیین نمود.
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تصویر 3-49

عالوه بر اهمیت اندازه توالت فرنگی ،محدوده اطراف آن و فاصله آن با دیوار یا مانع باید به گونهای
باشد که موجب دسترسی آسان فرد به لوازم جلو و کنار محل نشستن او شود( .تصویر )3-50
A
B
C
D
E
F
G
H
I
تصویر 3-50

اتاقک دوش
اندازه این اتاقک با توجه به میزان راحتی افراد تا حد زیادی متغیر است.
همانطور که در (تصویر  )3-51مشــخص اســت با در نظر گرفتن فاصله  138سانتیمتر
عرض برای این فضا میتوان یک سطح مخصوص نشستن در نظر گرفت.
برای راحتی تمام افراد اســتفاده کننده از دوش مناســب است که ارتفاع دوش قابل تنظیم
باشد(.تصویر )3-52

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

تصویر 3-51

IN

CM

12 min

30/5 min

28min

71/1 min

24 min

61 min

52 min

132/1 min

12-18

30/5-45/7

12

30/5

40

101/6

18

45/7

30

76/2

IN

CM

54

137/2

12

30/5

42min

106/7 min

18

45/7

36min

91/4 min

30

76/2

24

61

12min

30/5 min

15

38/1

40-48

101/6-121/9

40-50

101/6-127

72min

182/9 min

91

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

IN

CM

54

137/2

12

30/5

42min

106/7 min

18

45/7

36min

91/4 min

30

76/2

24

61

12min

30/5 min

15

38/1

40-48

101/6-121/9

40-50

101/6-127

72min

182/9 min
تصویر 3-52

در صورتی که در فضای حمام از وان استفاده میشود باید ابعاد حمام را متناسب با وانهای
موجود در بازار طراحی نمود( .1تصویر )3-53

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
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IN

CM

18-21

45/7-53/3

40

101/6

15-22

38/1-55/9

30-34

76/2-86/4

40-50

101/6-127

66

167/6

12 min

30/5 min

18 max

45/7 max

26-27

66-68/6

40-44

101/6-111/8

66-70

167/6-177/8

56-60

142/2-152/4

 -1وان ها متناسب با مقیاس انسانی و به صورت یک یا دو نفره در بازار هستند.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

IN

CM

18-21

45/7-53/3

40

101/6

15-22

38/1-55/9

30-34

76/2-86/4

40-50

101/6-127

66

167/6

12 min

30/5 min

18 max

45/7 max

26-27

66-68/6

40-44

101/6-111/8

66-70

167/6-177/8

56-60

142/2-152/4

تصویر 3-53

ابعاد و فواصل مورد نیاز در گونه های مختلف حمام (تصویر )3-54
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تصویر 3-54

ابعاد و اندازه فضایورودی
با توجه به اینکه برای این فضا عملکردهایی چون مشایعت یا استقبال از مهمانان ،درآوردن
پالتو ،پوشیدن کفش پیشبینی میشــود ابعاد آن متناسب با نوع استفاده از آن متغیر خواهد
بود .گاهی ممکن است د ِر سرویس بهداشتی نیز به این فضا باز شود.
وجود کمد نگهداری پالتو و لباسها و جاکفشــی بر کارایی این فضا میافزاید و بر ابعاد آن
تأثیر خواهد داشت ،در شرایطی که دو نفر در این فضا پالتو بپوشند یا یک نفر در حال پوشیدن
کفش و دیگری در حال عبور باشد عرض این فضا نباید از 150سانتی متر کمتر باشد.
برای عبور و یا ایستادن در این فضا عرض حداقل  130سانتیمتر الزم است(.تصویر )3-55

تصویر 3-54

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

94

IN

CM

16-24

40/6-61

60-78

152/4-198/1

30-42

76/2-106/7

36

91/4

20-24

50/8-61

51

129/5

33

83/8

18

45/7

40-44

101/6-111/8

80-88

203/2-223/5

تصویر  -3-55فضای ورودی ،فواصل
الزم برای تعویض پالتو

تمرین
 -1با اندازهگیری ابعاد وسایل موجود در اتاق نشیمن خود فضایی متناسب با آنها ترسیم نمایید( .پالن و نما)
 -2آشپزخانهای با رعایت «مثلث کار» و تفکیک فضای غذا خوری خانوادگی از محدوده کار طراحی کنید.
 -3با توجه به وسایل مورد نیاز برای صرف غذای  6نفر یک فضای غذاخوری طراحی نمایید.
 -4یک فضای اتاق خواب متناسب با ابعاد و وسایل مورد نیاز خود طراحی کنید.
 -5ابعاد فضای ســرویس بهداشــتی (حمام-توالت)و تجهیزات داخل آن را ترســیم کرده و اشــکاالتی که به دلیل عدم
هماهنگی بین ابعاد تجهیزات و فضا به وجود آمده را ذکر کنید.
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پرسش های پایانی
 -1بین مقیاس انسانی و طرح چه ارتباطی وجود دارد؟ شرح دهید.
 -2ارتباط بین ابعاد و اندازه فضای نشستن با مبلمان را توضیح دهید.
 -3عوامل مؤثر بر طرح فضای غذاخوری را بنویسید.
 -4وسایلی که بر فضای ارتباطی و حرکتی آشپزخانه مؤثرند را نام ببرید.
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واحد کار چهارم
آشنایی با روابط فضاها در یک واحد مسکونی
هدف کلی:
شناخت روابط فضایی در یک واحد مسکونی

هدفهای رفتاری :

فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 انواع ارتباطها بین دو فضا را بیان کند.
 چرخش و حرکت در فضا را شرح دهد.
 ارتباط فضایی مناسب بین فضاهای مختلف یک واحد مسکونی را توضیح دهد.
 مهمترین توصیهها را در خصوص طراحی مسیرهای حرکتی در یک واحد مسکونی شرح دهد.
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پیش آزمون

پرسش های چهارگزینهای
 -1ارتباط مستقیم بین فضای غذاخوری خانوادگی ،با کدام یک از فضاهای زیر وجود دارد؟
د) حیاط
ج) نشیمن
ب) اتاق خواب
الف) پذیرایی
 -2فضای پارکینگ با کدام یک از فضاهای زیر بهتر است ارتباط مستقیمی داشته باشد؟
د) پذیرایی
ج) اتاق خواب
ب) آشپزخانه
الف) حیاط
 -3فضای نشیمن با کدام گروه از فضاها ارتباط بیشتری دارد؟
د) ورودی  -آشپزخانه
ج) آشپزخانه  -صبحانه خوری
الف) پذیرایی  -اتاق خواب ب) ورودی  -صبحانه خوری
 -4کدام یک از فضاهای زیر بهتر است در بخش ساکت خانه واقع شود؟
د) پذیرایی
ج) حیاط
ب) نشیمن
الف) اتاق خواب
 -5کدام یک از حیاط های زیر برای استراحت و خوابیدن از آن استفاده می شود؟
د) حیاط جلوی خانه
ج) حیاط خلوت
ب) حیاط نشیمن
الف) حیاط بازی
پرسش های تشریحی
 -1در آشپزخانه های بزرگ چه بخش های دیگری می تواند به آن اضافه شود؟
 -2در مکان یابی اتاق خواب به چه مواردی توجه می شود؟
 -3اگر در فضایی دو درب تعبیه شود ،بهترین و کاراترین حالت آن چگونه است؟
 -4فضای پذیرایی و مراسم بهتر است ارتباط مستقیمی با چه فضاهایی داشته باشد؟

98

روابط فضاها

در فرایند طراحی پس از مشــخص شدن برنامه فیزیکی پروژه ،نوع و کیفیت فضاهای مورد
نیاز طرح تعیین میشود .با شناخت کافی از فضاها و تسهیالت و لوازم مورد نیاز هر یک میتوان
رابطــه بین فضاها را بررســی کرد .معموالً ارتباط فضاها میتوانــد از نظر عملکردی ،خدماتی،
بصری و ...باشد .در این فصل ضرورت وجود ارتباط بین فضاهای مسکونی و نحوه برقراری این
ارتباط مشخص میشود.

انواع ارتباط بین دو فضا:
فضایی درون یک فضا :یک فضا میتواند در حجم یک فضای بزرگتر محدود شود( .تصویر
 4-1و)4-2
فضاهای متداخل :محدوده یک فضا میتواند با حجم یک فضای دیگر همپوشــانی داشــته
باشد( .تصویر )4-3
فضاهایمجاور :دوفضامیتوانندباهممماسباشند،یاباهممرزمشترکداشتهباشند(.تصویر)4-4
فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای مشترک :دو فضا میتوانند توسط یک فضای واسط
به هم متصل شوند( .تصویر)4-5
مجــاورت متداولترین نــوع رابطه بین فضاها بوده و به هر یــک از فضاها اجازه میدهد تا
تعریف و محدوده مشخصی داشته باشد .میزان ارتباط بصری و فضایی که بین دو فضای مجاور
ایجاد میشود به نوع سطحی بستگی دارد که میتواند آنها را از یکدیگر جدا کند و یا به یکدیگر
پیوند دهد( .تصویر  4-6و )4-7

تصویر4-2

تصویر4-3

تصویر4-4

تصویر 4-1

تصویر 4-5

99

تصویر -4-6ارتباط بصری آشپزخانه با فضای مجاور
تصویر4-6

تصویر -4-7فضای ناهارخوری و نشیمن در مجاورت یکدیگر
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پارکینگ

خواب

آشپزخانه

نشیمن

پذیرایی

اتاق مفید

ورودی

بــا روشهای مختلفی میتوان نــوع و میزان رابطه بین فضاها را نمایــش داد .در (تصاویر
 4-9و  )4-8دو نوع از متداولترین روشهای نمایش روابط بین فضاهای یک خانه را مشاهده
میکنید.

پارکینگ
پارکینگ

آشپزخانه

پذیرایی و غذاخوری

نشیمن

هال

ورودی

راهرو

حمام

خواب

آشپزخانه

نشیمن

خواب اصلی

خواب

خواب

ارتباط کم
ارتباط متوسط
ارتباط زیاد

حمام

تصویر -4-9نمودار روابط فضایی

پذیرایی

ورودی

تصویر -4-8نمودار میزان ارتباط بین فضاهای
مسکونی

در صورتــی که طراحی معماری با تکیه بــه عملکرد فضاها و روابط منطقی بین آنها انجام
بگیرد ،کار طراحی با اســتفاده از نمودار حبابی آغاز میشــود(.تصویر  )4-10در این ترســیم
معموالً روابط فرعی نمایش داده نمیشــود و با کنار هم قرار دادن عناصر ،نمودار با سادهترین
صورت ممکن ترســیم میشــود .اگر نمودار به درســتی ترسیم شده باشــد به خوبی میتوان
حوزههای مختلف و ارتباط بین آنها را تشخیص داد.
الزم به ذکر اســت فضاهایی که در نمودار هســتند دارای معنای مکانی نبوده و میتوان با
حفظ رابطه فضاها آنها را جابهجا کرد .مکان یابی فضاها با توجه به اقلیم منطقه ،شرایط زمین،
توجــه به تفکیک عرصهها و ارتباط بین فضاها انجام میشــود .امکاناتی چون بهرهگیری از نور
طبیعی ،منظره جالب ،ارتباط مؤثر و مناسب بین حوزههای مختلف با توجه به موارد ذکر شده
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فراهم میشود .با استفاده از این نمودار در نهایت هر فضا با منطقیترین رابطه با فضا یا فضاهای
دیگر در مناسبترین مکان قرار میگیرد( .تصویر)4-11
بالکن

اتاق خواب

بالکن

اتاق خواب

هال
خواب ها

خواب اصلی

پذیرایی و
نشیمن

حمام

آشپزخانه

دسترسی فرعی

غذاخوری

بالکن

دسترسی اصلی

حمام

ورودی

بالکن

تصویر -4-10نمودار ارتباطی بین فضاها و تعیین عرصه ها
عرصه ی خصوصی خانه

عرصهٔ عمومی خانه

N
حمام

فضای سبز

بالکن
حمام
آشپزخانه
ورودی

هال

بالکن

خواب اصلی

خواب

خواب
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خورشید

فضای سبز

بالکن

بالکن

تصویر -4-11سازمان دهی نمودار فضاها با توجه به رابطه
فضاها ،جهت جغرافیایی و عوامل اثرگذار

نشیمن

هال

در ادامــه میتــوان با توجه بــه اندازههــا و ویژگیهای
عملکــردی و فضایی مورد نیاز هــر فضا به آنها مقیاس داد و
شکل آنها را تا حدودی مشخص نمود.
پس از این مرحله میتوان به یک طرح اولیه دســت یافت
که تمامی فضاها را کنترل کرده و اشکاالت احتمالی را بر طرف
نمود .ســپس بر اســاس اندازههای نهایی دیوارهها و عناصر
اصلی فضا ترسیم میشود( .تصویر )4-12
یکی از نکات بسیار مهم در طراحی رعایت ارتباط مناسب
بین فضاهای مختلف یک واحد مســکونی است .یعنی ،طراح
پــس از آن که فضاهای مورد نیاز خانه را تعیین کرد ،ارتباط
مناسب و محل مناسب هر فضا را مشخص میکند.
هنــگام تعیین محل مناســب هر فضــا و ارتباط مطلوب
آن بــا دیگــر فضاهــا ،دو نکتــه ،مد نظــر قــرار میگیرد:
 محــل مناســب فضاهــای اصلــی بــا توجــه بــه
نیــاز آنهــا به نــور طبیعــی ،چشــم انــداز ،تهویــه و ...
 ارتباط مناســب آن با فضاهای دیگر با امکان دسترسی
مناسب و عدم تداخل عملکردها
هنگام طراحی ،ابتدا ارتباط مناسب بین عملکردهای عمده و پس از آن ارتباط عملکردهای
فرعی در نظر گرفته میشوند .مث ً
ال در طراحی خانه سعی میشود ابتدا ارتباط مناسب بین سه
عملکــرد عمده آن یعنی ارتباط بین فضاهای زندگی و خواب ،ارتباط با دیگران و تغذیه تعیین
شــود و محل مناسب هر یک مشــخص گردد .معموالً این عمل با یک نمودار که شکل بسیار
سادهای از فضاها و نحوه ارتباط
آنهــا بــا یکدیگر اســت ،انجام
میشــود .این نمودار را مســیر
دسترسی (فلوچارت) یا نمودار
عملکــردی فضاهــا مینامند.
(تصویر )4-13

تصویر4-12

ورودی خانه

(اندرونی)

(بیرونی)

فضای خواب و نشیمن خصوصی

فضای زندگی و ارتباط با دیگران

فضای تغذیه
تصویر4-13

(آشپزخانه)
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چرخش و حرکت در فضا (سیرکوالسیون)
مســیر حرکت را میتوان مانند یک ریسمان خیالی تصور کرد که فضاهای یک ساختمان و
یا هر سری از فضاهای خارجی و داخلی را به هم مرتبط میکند .عبور و مرور یا سیرکوالسیون
در یک خانه ،رفت و آمد از اتاقی به اتاق دیگر و به قســمتهایی مختلف را ممکن میســازد.
قسمتهای عبور و مرور اصلی یک خانه عبارتند از ورودی ،هال ،راهرو ،پلکان و قسمتهایی از
اتاقها و فضاها که برای ورود به فضاها و اتاقهای دیگر به کار میروند.
در طرح اتاقهای یک خانه ،گردش یا عبور و مرور ساکنین را باید در نظر گرفت تا حداقل
فضا برای عبور و مرور تأمین شده و از بهوجود آوردن راهرو و هالهای طوالنی خودداری شود.
سعی شود راههای عبور و مرور از داخل اتاقهای خواب نباشد( .تصویر )4-14

تصویر4-14
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طرحی مناســب است که در آن حداقل فضای راهرو استفاده شده باشد بدون اینکه محیط
تنگ و تاریکی ایجاد شــود .همچنین بدون احتیاج به گذشتن از قسمتهای مختلف ،بتوان به
هر قسمت خانه دسترسی پیدا کرد .فلشهای نشاندار در (تصویر  ) 4-14به وضوح دسترسی
به قسمت اتاق خوابها و قسمت سرویس را بدون رد شدن از قسمتهای دیگر نشان میدهد.
در این طرح ورودی آشپزخانه میتواند از پارکینگ رو باز نیز باشد.
برای طراحی مناســب عبور و مرور در فضای مسکونی میتوان با قرار دادن مداد روی طرح
زمینه و دنبال کردن خطوطی که روزانه در خانه طی میشود به بررسی عبور و مرور پرداخت.
اگر فعالیتهای مختلــف روزانه تمام افراد خانواده را در نظر بگیریم و خطوطی برای این رفت
و آمد بکشــیم با نقشــه به دست آمده خواهیم دانســت که طرح گردش یا عبور و مرور تا چه

اندازهای مناسب است .در(تصویر 16و )4-15دو پالن مسکونی را مشاهده میکنید که در طرح
باالیی رفت و آمد مناسب و در طرح پایینی رفت و آمد نامناسب است.

خواب

آشپزخانه

نشیمن

خواب

پذیرایی
ورودی

حمام

تصویر - 4-15طراحی مناسب مسیرهای رفت و آمد

نشیمن

خواب

خواب

حمام

آشپزخانه
پذیرایی

خواب

ورودی

تصویر -4-16طراحی نامناسب مسیرهای رفت و آمد
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ارتباط فضاها:

ارتباط نشیمن با دیگر فضاها
همانطور که در مباحث قبلی ذکر شــد اتاق نشــیمن باید در محلی نزدیک در ورودی (با
حفظ محرمیت درون آن) قرار گیرد .هرچند د ِر بیرونی نباید مستقیماً به اتاق نشیمن راه داشته
باشد .در خانههای کوچکتر در ورودی ممکن است به اتاق نشیمن باز شود اما در صورت امکان
بایــد از این جریان اجتناب نمود چون اتاق نشــیمن نباید به عنــوان راه عبور و مرور به بخش
خواب و قسمتهای دیگر خانه باشد.
در خانههایی که از طرح باز 1استفاده میشود .اتاق نشیمن ،اتاق غذاخوری و ورودی ممکن
اســت که قسمتی از مساحت باز خانه باشــند (تصویر4-17و -4-18الف) .اتاق نشیمن ممکن
اســت به وسیله دیواری متحرک بدون استفاده از در از ســایر اتاقها جدا گردد .می توان اتاق
پذیرایی را به وسیله قفسه از بخش نشیمن و توسط یک شومینه از اتاق غذاخوری جدا کرد.
در طرح بسته 2اتاق نشیمن با استفاده از درب ،تاق نما یا دیوار ،از سایر اتاقها جدا میشود.
(تصویر  -4-18ب)

تراس
انباری

آشپزخانه

سرویس بهداشتی

خو اب

غذاخوری

خواب
سرویس بهداشتی

پارکینگ

نشیمن

ورودی

خواب

تصویر4-17

 -1طرح باز اصطالح ًا به طرحی گفته میشود که چند فضا بدون تفکیک مشخص به وسیله دیوار ،در یک محوطه میگیرند.
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 -2طرح بسته اصطالح ًا به طرحهایی گفته میشود که در آنها فضاهایی با عملکردهای متفاوت ،کام ً
ال با عناصر معماری چون دیوارها از هم
تفکیک میشوند.

الف

ب

تصویر -4-18الف و ب

ارتباط غذاخوری با فضاهای دیگر
غذاخوری بایستی مجاور آشپزخانه قرار گیرد .هر چند تهیه غذا در آشپزخانه باید مستقیماً
از قســمت غذاخوری دیده نشــود .از طرف دیگر غذاخوری باید مجاور اتاق نشیمن نیز باشد.
نزدیکی اتاق غذاخوری به آشپزخانه و نشیمن ،قرار دادن اتاق غذاخوری را بین آشپزخانه و اتاق
نشیمن الزامی میکند( .تصویر )4-19

آشپزخانه
نشیمن

غذاخوری

خواب

پارکینگ

ورودی

پذیرایی
تصویر4-19
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اتاق غذاخوری که طرح بســته دارد جدایی بین غذاخوری و نشیمن میتواند به وسیله یک
شومینه انجام شود( .تصویر )4-20
در طرح باز میتواند غذاخوری و نشیمن در یک فضا قرار گیرد( .تصویر)4-21
در مواقعی برای غذاخوری از ایوان اســتفاده میشــود که بهتر است ایوان در مجاورت اتاق
غذاخوری و آشپزخانه باشد( .تصویر )4-22

غذا خوری
غذاخوری

نشیمن

تصویر4-22

تصویر4-20

نشیمن

غذا خوری

تصویر4-21
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ارتباط آشپزخانه با فضاهای دیگر
چون آشــپزخانه وظیفه سرویس رســانی به کل خانه را
دارد بایــد آنرا نزدیک ورودی قــرار داد .دلیل این کار این
اســت که به راحتی بتوان مواد غذایی خریداری شــده را به
داخل آن حمل کرد و به آسانی مواد زائد را از آن خارج کرد.
همانطور که در بخشهای قبلی ذکر شد آشپزخانه میتواند
با بخش نشــیمن ارتباط مستقیم داشته باشد تا محل بازی
بچهها از آنجا قابل دیدن باشد .قسمت غذاخوری و صبحانه
خوری نیز بایســتی در مجاورت آشپزخانه قرار گیرد(.تصویر
)4-23
ارتباط فضای خواب با فضاهای دیگر
بخش خواب باید در منطقه بی سر و صدا و ساکت خانه و به دور از فضاهایی با فعالیتهای
جمعی و عمومی و همچنین صداهای خیابان باشد .برای دسترسی به اتاق خواب نباید از بخش
پذیرایی و فضاهای عمومی منزل به آن وارد شد( .تصویر )4-24
جهت تفکیک بخش خواب از سایر بخشهای خانه میتوان از راهرو و یا یک هال خصوصی
بهره گرفت .در این شرایط در تمامی اتاق خوابها و ح ّتی د ِر حمام نیز به این فضا (هال خصوصی)
باز میشود( .تصویر)4-25

تصویر4-23

کمد

سرویس بهداشتی

اتاق خواب

کمد

کمد

تصویر4-24

اتاق خواب

تصویر4-25
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ارتباط حیاط با فضاهای خانه
در طــرح خانههــای ویالیــی فضاهایــی چون نشــیمن،
آشــپزخانه ،اتاق خوابهــا و غذاخوری میتوانــد در مجاورت
حیاط باشــد تــا ضمن بهرهگیــری از دید و منظر مناســب در
شــرایط خوب آب و هوایی بتوان از فضای باز نیز اســتفاده کرد.
در خانههای ویالیی معموالً چهار دســته حیاط در نظر
گرفته میشود -1 .حیاط برای دور هم جمع شدن (نشیمن)
 -2حیاط بازی  -3حیاط خلوت  -4حیاط جلوی خانه
 حیاط نشیمن :این حیاط باید مجاور عرصه خانوادگی
از قبیل اتاق نشیمن و غذاخوری باشد .باید توجه داشت که
وقتی از حیاط برای غذا خوردن اســتفاده میشــود ،باید به
آشپزخانه دسترسی داشته باشد.
تصویر4-26

 حیــاط بازی :این حیاط بــرای بازی بچهها و بــرای فعالیتهایی
کــه در حیــاط نشــیمن امــکان آن وجــود نــدارد اســتفاده
میشــود .ایــن حیــاط میتوانــد مجــاور بخــش حیــاط نشــیمن
نیــز قــرار بگیــرد و همچنین بــه اتاق نشــیمن راه داشــته باشــد.

 حیاط خلوت :این حیاط میتواند در واقع قســمتی از
اتاق خواب بوده و برای اســتراحت و خوابیدن از آن استفاده
کرد .این فضا میتواند به اتاق خواب و نشیمن ارتباط داشته
باشــد .این نوع حیاط باید از عبور و مرور معمولی خانه جدا
باشــد .در (تصویر  )4-26حیاط ها نشیمن ،بازی و خلوت را
در یک پالن مسکونی مشاهده می کنید.
 حیاط جلو خانه :عالوه بر انواع حیاطهای ذکر شده میتوان
در جلوی ساختمان حیاطی در نظر گرفت که عالوه بر ایجاد
نمای زیبا ،ورود و خروج به خانه نیز از میان آن صورت بگیرد.
در تصویر ( )4-27حیاط جلوی خانه نشان داده شده است.
در تصویــر ( )4-28نمونه هایی از حیــاط در خانه های
سنتی و ارتباط آن ها را با دیگر فضاها مشاهده می کنید.
تصویر4-27
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تصویر4-28

تصویر4-29
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چند توصیه در خصوص مسیرهای حرکتی و ارتباط فضاها
به طور کلی توجه به توصیههای زیر میتواند راهنمای مناســبی برای طراحی مســیرهای
حرکتی باشد:
 مسیر حرکتهای اصلی را کوتاه کنید ،با در نظر گرفتن این نکته که فاصله بین فضاهای
اصلی ســاختمان در هــر روز چند بار طی میگردد ،ضرورت کوتاه کردن این فواصل ،روشــن
خواهد شد .لذا سعی شود فواصل دسترسی تا حد ممکن کوتاه شود.
 از تداخل عملکرد فضاها جلوگیری کنید ،در نظر بگیرید که میخواهید از فضای ورودی
به اتاق خواب بروید ،اگر در این مسیر مجبور باشید از فضاهای دیگری مثل آشپزخانه ،پذیرایی
یا فضای غیر مربوط دیگر عبور کنید ،تداخل عملکرد ایجاد میشــود .باید مســیر دسترسی،
حتی االمکان مستقیم و بدون قطع فضای غیر ضروری دیگر باشد.
 سعی کنید عملکرد هر فضا تا حد امکان تأمین کننده دو عملکرد مربوط یا نزدیک به هم
باشد .بدین ترتیب استفاده بهینه از فضا انجام میگیرد و طرح شما قابلیت انعطاف خواهد داشت.
 جهت امکان ارتباط و عبور و مرور میان دو فضا از در اســتفاده میشــود .در امکان ورود
به فضا ،دسترســی به حوزههای عملکردی و لوازم داخل خانه را فراهم میکند .استقرار دو در
ورودی متقابل در وســط فضا آن را به دو فضای عملکردی تقســیم میکند .استقرار نامناسب
درهای ورودی فضا را خرد کرده ،امکان استفاده از آن را کاهش میدهد( .تصویر)4-29
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تصویر -4-29انواع مسیرهای عبور و مرور در یک فضا و تأثیر آنها بر تقسیم فضا

تمریـن
مسیرهای حرکت بر روی پالن خانه مسکونی خود را مشخص نمایید.
نمودار حبابی ارتباط فضاهای مختلف را در خانه مسکونی خود ترسیم کنید.
با توجه به محتوا و توصیههای ارائه شده در این فصل در پالن مذکور مسیرهای حرکتی و روابط بین فضاهای مختلف را بررسی کنید.
پـرسـش  های پایانــی
پرسش های چند گزینه ای
 -1تعریف زیر مربوط به چه نوع ارتباطی بین فضاها میباشد؟
 دو فضا با یکدیگر مرز مشترک داشته باشند.د) فضایی درون یک فضا
ج) مرتبط شده
ب) متداخل
الف) مجاور
 -2کدام گزینه در مورد نمودار حبابی صحیح نمیباشد؟
الف) با ترسیم مناسب این نمودار میتوان حوزههای مختلف را تشخیص داد.
ب) روابط فرعی نمایش داده میشود.
ج) با ترسیم مناسب این نمودار میتوان ارتباط بین حوزهها را تشخیص داد.
د) فضاها در این نمودار دارای معنای مکانی نیستند.
 -3هنگام تعیین ارتباط مناسب هر فضا با فضاهای دیگر به کدام گزینه بیشتر توجه میشود؟
د) تهویه
ج) چشم انداز
الف) امکان دسترسی مناسب ب) نور طبیعی
 -4کدام یک از گزینههای زیر از قسمتهای اصلی عبور و مرور در یک خانه محسوب نمیشود؟
د) راهرو -پلکان
ج) پلکان -هال
ب) ورودی -تراس
الف) ورودی -هال
 -5فضای  -------نباید به عنوان راه عبور و مرور به بخش خواب و قسمتهای سرویس خانه باشد؟
د) غذاخوری
ج) پذیرایی
ب) نشیمن
الف) هال
 -6در طرح باز  -------و  -------می تواند در یک فضا قرار بگیرند.
الف) اتاق خواب و نشیمن ب)نشیمن و آشپزخانه ج) غذاخوری ،نشیمن د) پذیرایی و آشپزخانه
پرسش های تشریحی:
 -1طرح بسته و باز را در طراحی یک خانه شرح دهید.
 -2نکات مهم و مورد نظر را موقع تعیین محل مناسب هر فضا و ارتباط مطلوب آن با سایر فضاها را بنویسید.
 -3سه مورد از نکات مهم در مکانیابی فضاها را نام ببرید.
 -4ارتباط فضای غذاخوری را با دیگر فضاها شرح دهید.
 -5دو توصیه در خصوص طراحی مناسب مسیرهای حرکتی در یک خانه را بنویسید.
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واحد کار پنجم
آشنایی با حجم ،نما و شکل خانه مسکونی (آپارتمانی ،ویالیی)
هدف کلی:

شناخت حجم ،نما و شکل خانه مسکونی (آپارتمانی ،ویالیی)

هدفهای رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 وظایف اصلی حجم یا پوسته خارجی بنا را توضیح دهد.
 حجمهای رایج ساختمانهای مسکونی را شرح دهد.
 خط زمین و بام را در یک ساختمان توضیح دهد.
 عوامل اثر گذار خارجی را در اقلیمهای گوناگون بیان نماید.
 انواع بام را در اقلیم مختلف نام ببرد.
 اجزای اصلی در نمای یک ساختمان را نام ببرد.
 نکات مورد نظر در طراحی و مکانیابی پنجره را شرح دهد.
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پیـــش آزمون

پیش آزمون چهارگزینه ای:
 -1مصالح غالب مصرفی ساخت خانه در مناطق مرکزی ایران در گذشته به چه صورتی بوده است؟
د) سنگ و چوب
ج) سنگ
ب) چوب
الف) خشت و آجر
 -2سقف خانهها در مناطق سرد و کوهستانی در گذشته به چه صورتی بوده است؟
د) نیم استوانه (گهوارهای)
ج) شیب دار
ب) مسطح با تیر پوش
الف) گنبدی
 -3کدام یک از موارد زیر جزء وظایف حجم خانه محسوب نمیشود؟
ب) فراهم کردن نور مورد نیاز داخل خانه
الف) حفاظت افراد در برابر عوامل جوی
د) ابعاد و اندازه فضاهای داخلی
ج) ایجاد تهویه مناسب
 -4در مناطقی که آب و هوا مرطوب و میزان بارندگی سالیانه آن زیاد است از سقف  -----استفاده میشود.
د) ترکیب شیب دار و مسطح
ج) شیب دار
ب) مسطح
الف) قوسی و گنبدی
 -5کدام یک از انواع سقف زیر در سالیان قبل در ایران و سایر ممالک اسالمی به کار می رفته است؟
الف) سقف قوسی و گنبدی ب) سقف شیب دار ج) سقف مسطح د) ترکیب سقف قوسی و مسطح
پیش آزمون تشریحی:
 -1اجزای اصلی نمای ساختمان را نام ببرید.
 -2انواع بام ساختمان با توجه به مصالح ،نوع سازه و شرایط اقلیمی ایران را نام ببرید.
 -3سقف مسطح یا صاف در چه مناطقی استفاده میشود؟
 -4سقف شیب دار در چه مناطقی استفاده میشود؟
 -5سقف قوسی و گنبدی در چه مناطقی استفاده میشده است؟
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حجم و نما

حجم یا پوسته خارجی خانه وظیفه تأمین نور ،هوا و ارتباط با بیرون خانه را فراهم میکند
و فضاهــای داخلی را از عوامل جوی و محیط پیرامون مصون نگه میدارد .این قســمت بنا در
کیفیت فضاهای داخلی اثر دارد و در ضمن بر افرادی که داخل فضای خانه به ســر میبرند و
همچنین افرادی که از بیرون به آن نگاه میکنند مؤثر است.
رابطه حجم با درون و بیرون خانه
حجم یا پوسته خارجی و شکل آن چند وظیفه اصلی دارد.
 -1حجم ،قالب مناســبی برای عملکردها و رفع نیازهای ساکنین خانه است بنابراین حجم
بنا بایستی با درون خانه و شرایط موجود در آن ارتباط مناسبی داشته باشد.
 -2حجم بنا بایستی پوشش مناسبی در مقابل عوامل جوی و حفاظت افراد خانه در مقابل
بیگانگان و سایر عوامل خارجی باشد.
 -3حجم بنا بایســتی با محیط پیرامون خودش هماهنگ باشد بنابراین ارتباط حجم بنا با
محیط اطراف اهمیت دارد .هیچ ســاختمانی نمیتواند بدون توجه به بافت و بستری که در آن
قرار دارد طراحی شود.
 -4حجم بنا بایستی نور و تهویه مناسب برای فضاهای داخلی را تأمین کند در ضمن بتوان
از درون بنا منظرههای اطراف را مشــاهده کرد .برای مثال پوســته بیرونی اتاق نشیمن باید به
گونهای باشد که نور و دید و هوا و دسترسی نشیمن به فضای باز اطراف را فراهم کند .از طرف
دیگر حجم بنا طوری طراحی می شود که مانع اشراف و دید به بخشهای خصوصی خانه باشد.
انواع حجمهای رایج در ساختمانهای مسکونی:
 حجــم خانه از تمامی وجوه اطرافش باز بوده و میتوان گرداگرد حجم حرکت کرده و به
آن اشراف داشت و در صورت نیاز به داخل خانه راه یافت .مانند خانههای ویالیی و کوشکی که
درون یک حیاط بزرگ یا باغ واقع میشود (تصویر .)5-1
 حجــم خانه از همه جبههها آزاد نیســت و در برخی قســمتها متصل به همســایگان
میباشــد این خانهها غالباً دو نمای شــمالی و جنوبی دارند و در مواقعی که ملک در نبش قرار
میگیرد (تصویر  .)5-2حجم بنا دارای سه نما میباشد .نمای شمالی ،جنوبی ،شرقی و یا غربی.
برای مثال ،خانههایی که در بافت شهری مختلف ایران احداث میشود.

117

تصویر  -5-1خانه ویالیی

تصویر 5-2
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در طــرح خانههای حالــت اول ،چنانچه
در محیــط طبیعی یا باغ باشــند ،بایســتی به
هماهنگی شکل و مصالح و رنگ کلی حجم خانه
با محیــط اطرافش توجه نماییــم .در این گونه
خانهها حداکثر هماهنگــی و ارتباط با طبیعت
اطراف مورد نظر است.
در طــرح خانههــای حالــت دوم توجه
بــه همســایگان مجــاور و هماهنگــی
بــا آنهــا بایســتی در نظــر گرفته شــود.
در خانههای جنوبی که مستقیماً در کنار
خیابانهای شرقی -غربی قرار دارند معموالً
نماهــا در کنــار پیاده رو میباشــد ولی در
خانههای شــمالی حیاط خانه در حد فاصل
خیابــان و بدنه اصلی حجــم نما بوده ،پس
در هر خیابان شــرقی -غربی ما دو گونه نما
مشــاهده میکنیم ،نمای خانه شــمالی که از کوچه ابتدا
حصار خانه یا دیوار و ورودی حیاط را میبینیم سپس نمای
ســاختمان که در انتهای حیاط قــرار میگیرد .بنابراین در
نمای خانههای شــمالی بایستی هم به نمای دیوار حیاط و
هم نمای خود بنا توجه شــود و ســعی در ایجاد هماهنگی
این دیوار با نمای اصلی باشد از طرف دیگر این نما با نمای
همســایه مجاور نیز بایستی هماهنگی داشته باشد (تصویر
 .)5-3در نمای خانههای جنوبــی نیز هماهنگی این نما با
همســایههای مجاور و همچنین با نمــای روبرو مورد نظر
است.

شکل کلی حجم خانه
حجم یک خانه میتواند به صورتهای مختلف ظاهر شود .مث ً
ال ممکن است به صورت یک حجم
کامل و خالص هندسی نظیر مکعب و یا استوانه باشد و یا این که برعکس مجموعهای از ترکیب

چند تکه حجم متفاوت باشــد (تصویر  5-4و.)5-5میتواند حجمی کام ً
ال متقارن و یا برعکس
غیر متقارن ،منظم یا نامنظم باشد .کام ً
ال بسته باشد یا ترکیبی از فضاهای بسته و باز باشد .حجم
میتواند یک الیه یا چند الیه باشــد و یا دارای نقطه اوج یا کام ً
ال یکنواخت باشد( .تصویر)5-6

تصویر  -5-3عدم هماهنگی دو نمای مجاور

تصویر -5-5ترکیب چند حجم برای ایجاد حجم کلی

تصویر  -5-4استفاده از اســتوانه به عنوان
حجم اصلی طرح
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تصویر5-6

خط زمین و خط بام:

مرز مشــترک بنا و بستر بنا را خط زمین میگویند و در مقابل به مرز مشترک بنا و آسمان
خط بام گفته میشود.
خط زمین یک ســاختمان میتواند به صورتهای مختلف شــکل بگیرد .مث ً
ال یک بنا که بر
روی پیلوتی طرح می شــود ،گویی از زمین کنده شده است .بنای دیگر ممکن است کام ً
ال خود
را بر روی زمین پهن کرده و محکم به آن بچسبد.
در مــورد خط زمین ،انتخاب جنس و رنگ مصالح به کار رفته در آن اهمیت دارد .زیرا این
بخش در معرض یخزدگی و ضربه خوردن و فرسایش و کثیف شدن است .در تصویر   5 -7چند
نمونه از نحوه قرارگیری ساختمان بر روی زمین و تفاوت خط زمین را در آن ها مشاهده کنید.
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تصویر -5-7چند نوع استقرار ساختمان و انواع خط زمین های ایجاد شده

خط بام هم میتواند حالتهای گوناگونی چون صاف ،اوج دار ،شــیب دار ،انحنا دار و غیره
داشــته باشد .در طرح خط بام بایســتی به هماهنگی آن با فضاهای خانه و با خانههای مجاور
توجه شود  (تصویر.) 5-8

تصویر-5-8چند نوع خط بام

عوامل اثر گذار خارجی بر حجم و نما

محیط بیرون خانه شــرایطی را بــر آن تحمیل میکند،
این شــرایط عبارتند از زمین بســتر پــروژه ،چگونگی آب
و هوای محــل ،ویژگیهــای فرهنگــی و اجتماعی محیط.

تصویر -5-9نمای بیرونی فاقد پنجره

انواع حجم ونما در مناطق اقلیمی گوناگون
حجم و نما در مناطق کویری :در مناطق گرم و خشــک،
آب و هوا و اقلیم ســبب احداث ســقفهای گنبدی شکل و
نیم اســتوانهای شده است زیرا این ســقفها به دلیل حجم
خاص باعث میشــوند که حداقل تابش خورشــید به سطح
منحنی بام بتابد و در بخش دیگر بام ســایه ایجاد شــود .از
دیگر دالیل احداث این ســقفها در دســترس بودن مصالح
بوم آورد  1چون خشت و آجر است .در همین مناطق به دلیل
عوامل فرهنگی و اجتماعی و مسئله درون گرایی در معماری،
حجم بنا به گونهای طراحی میشود که حداقل پنجره و بازشو
به بیرون بنا ایجاد شود (تصویر  .)5-9پنجرهها در این مناطق
به ســمت یک حیاط مرکزی باز میشــوند و ابعاد پنجرهها
 -1در معماری ایران با توجه به اقلیم هر منطقه و مصالح در دسترس از یک یا چند نوع مصالح
برای ساخت بنا استفاده می شده است .از آنجایی که این مصالح از همان منطقه تهیه می شده است
به آن بوم آورد می گفتند.
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برای کنترل دمای فضاهــای درونی نیز کوچک
میشــود و در مواردی پنجره و در ،با هم ادغام
میشود (تصویر.)5-10
بادگیر 1به عنوان یکی از عناصر مهم در حجم
بناهای کویری در ترکیب زیبایی با حجم کلی بنا
طراحی می شود (تصاویر  5-11و .)5-12

تصویر5-10

تصویر -5-11نمای ساختمان

تصویر -5-12نمای ساختمان
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 -1بادگیــر از عناصر معماری ایرانی اســت که در مناطق
گرم و خشــک و گــرم و مرطوب برای اســتفاده از باد ،ایجاد
کوران ،تهویه و خنک کردن فضاها ساخته می شود.

حجم و نما در مناطق کوهستانی   :در اقلیم سرد
احجام بســته در نظر گرفته میشوند .زیرا این
شکل کمترین تبادل حرارتی را با بیرون بنا دارد.
در این بناها حداقل پنجره به بیرون بنا مشاهده
میشــود .معموالً در این مناطق ســاختمان بر
روی بســتری از سنگ بنا شــده و سقفها تیر
پوش بودهاند .در این مناطق از مصالح ســنگی
که بیشتر در دسترس بودهاند استفاده میشده
است( .تصویر )5-13

تصویر -5-13روستای هجیج در استان کرمانشاه

تصویــر -5-14نمــای درونــی یــک
خانــه مســکونی ســنتی در مناطــق
کوهســتانی نشــان داده شــده اســت.

حجم و نمــا در اقلیم گــرم و مرطوب:در این
مناطق احجامی مناســب است که به صورت باز
و با ســایههای فراوان باشد تا حداکثر استفاده از
برقــراری کوران به منظــور تهویه فضای داخلی
انجامشود( .تصویر  5-15و )5-16
تصویر5-15
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تصویر5-16

حجــم و نما در مناطق ســاحلی:در
خانههای ساحلی به جهت سستی جنس زمین
و بــاال بودن ســطح آبهای تحــت االرضی و
رطوبت به نوع خاصی از طراحی احتیاج است و
برای جلوگیری از تماس کف ساختمان با زمین
مرطوب حجم خانه به نوعی از زمین باالتر قرار
گرفته و ســاختمان روی ســکو (پیلوت) قرار
میگیرد (تصویر .)5-17
ساختمانهای این منطقه دارای ایوان های
سقفدار و پنجرههای متعدد و رو به روی هم
برای ایجــاد کوران و تهویــه در فضاهای
داخلی می باشند (تصویر .)5-18

تصویر5-17
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تصویر5-18

بام خانه
بام خانه ســرانجام حجم خانه اســت .اهمیت این بخش به حدی است که اصطالحاً به آن
نمای پنجم میگویند.
بام میتواند به فرمهای گوناگونی نظیر بام صاف ،شــیب دار ،گنبدی قوسی شکل ،انحنا دار
و غیره باشد و جزئیات آن نیز به صورتهای یکپوش یا دوپوش ،کدر یا شفاف باشد .انواع بام
بر اســاس اقلیمهای مختلف متفاوت اســت مث ً
ال در مناطق شمال ایران به دلیل بارندگی زیاد
بامهای شــیب دار استفاده میشود و در مناطق گرم و خشک ایران سقفهای گنبدی و قوسی
شکل ساخته میشــده است .بام بنا در معرض تابش خورشید و بارندگی قرار دارد و در نتیجه
تبادل حرارتی آن بایستی کنترل شده و در برابر نفوذ آب و رطوبت عایق گردد (تصویر .)5-19
همانطور که گفته شــد در مناطق گرم و خشــک فرمهایی نظیر تاق و گنبد و دیوارهای
اطراف بام ســبب ایجاد سایه در بخشهایی از بام میشود .بامهای دوپوسته (دوپوش) میتواند
در کم کردن انتقال حرارت از طریق بام کمک کند (تصویر.)5-20

تصویر5-19

پوسته خارجی
پوسته داخلی

تصویر -5-20سقف دو پوسته در گنبد

125

تصویر -5-21تلفیق معماری با طبیعت

در ســقفهای صاف ،شیب بندی مناسب و تعبیه
آبروهــا در بخشهای مختلف بــام در هدایت آب
برف و باران کمک مینماید .در ســقفهای شیب دار
توجه به جهت شیب و میزان آن و همچنین طراحی
مناســب آبرو و ناودان در هدایــت آب برف و باران
مؤثر اســت .از طرف دیگر در ســقفهای شیب دار
بایســتی به همجواری همسایهها توجه شود و جهت
شیب سقف به گونهای باشد که سبب مزاحمت برای
ســاختمانهای همجوار نباشد 1و از نظر منظر بیرونی
جهت شیب با ساختمانهای همجوار هماهنگ باشد.
در مناطق سردسیر نیز محلهایی جهت برفاندازی
در اطــراف بنا بایســتی در نظر گرفته شــود که این
محلها محل عبور و مرور افراد نباشد.
در ســقفهای مســطح امکان ایجــاد فضاهایی
جهت دور هم جمع شــدن و غذا خوردن و تماشای
مناظــر زیبــای اطــراف ،مکانهایی برای خشــک
کردن لباس و مواد غذایــی و پخت و پز وجود دارد.
در ضمــن برخی از تأسیســات بنا در روی بام اســتقرار مییابد که
محل اســتقرار این گونه تأسیســات بایســتی به گونهای باشــد که در
معــرض دید افرادی که از حیــاط یا گذر به بام نگاه میکنند ،نباشــد.
بامهای مســطح میتواند به عنوان فضای باز یــا حیاط خانه کاربرد
داشته باشد .برای استفاده بهتر از فضای بام میتوان برای آن عایقکاری
مناســب در نظر گرفت و از گیاهان و فضای ســبز در آن ها بهره جست
(تصویر  5-22و .)5-21
در نهایــت بام بنا بایســتی از زیبایی کافی برخوردار باشــد و منظره
ناخوشــایندی از بیرون بام ایجاد نکند .بنابراین باید به محل خرپشــته،
محل کولرها ،دودکش ،شومینه و غیره توجه شود.

 -1برف و باران به محوطه یا سقف ساختمانهای مجاور ریخته نشود.
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تصویر( -5-22استقرار ساختمان بر روی
شیب طبیعی زمین)

سازماندهی اجزا بر روی نما
نمای هر ساختمان از اجزایی چون در ،پنجره ،ایوان ،نرده ،سایهبان و  ...تشکیل شده است.
ترکیب و ســازماندهی این عناصر باید به گونهای باشد که عالوه بر انجام وظایف خود در قبال
فضاهای داخلی دارای هماهنگی و تعادل باشــند .تعادل ســطوح خالــی و پر بر روی نما یکی
از مواردی اســت که بر زیبایی نما تأثیر زیادی دارد .ارتباط بین این ســطوح و مقدار ســطح
آنها نســبت به یکدیگر باید به گونهای باشــد که عالوه بر سازگاری با اقلیم هر منطقه با نمای
همسایگان نیز هماهنگ باشد.
پنجره ،یکی از اجزای مؤثر بر کیفیت نما است که در زیر به شرح آن میپردازیم (تصویر .)5-23

تصویر5-23

مهم ترین وظایف پنجره ها عبارتند از :
 ورود نور و هوا به داخل بنا
 دید به بیرون از داخل
 حفظ حریم داخلی
 عایق صوت ،حرارت و رطوبت
عالوه بر موارد فوق این عنصر باید ظاهری زیبا و هماهنگ با سایر عناصر بصری داشته باشد.
برای طرح پنجره ،عالوه بر انتخاب جنس ،ابعاد و اندازه و فرم مناســب ،تعیین جای دقیق
آن هم بایستی مورد توجه قرار گیرد تا دید مناسب را برای فضای داخل فراهم کند و باعملکرد
و نوع مبلمان آن ســازگار باشــد.پنجره میتواند با انواع ثابت ،متحرک ،کشویی ،لوالیی ،بوده و
سطوح آن کام ً
ال شفاف ،مات ،دو جداره ،مضاعف و غیره باشد .از عنصر سایهبان در باالی پنجره
جهت کنترل تابش ناخواسته خورشید و از نرده و دستانداز برای تأمین ایمنی و از کف پنجره
برای محافظت در مقابل آب باران و برف استفاده میشود (تصویر .)5-24
جهت طراحی پنجره برای فضاهای مختلف می توان از ابعاد و اندازههای متفاوت اســتفاده
کرد .مث ً
ال برای فضای نشــیمن از پنجره با ابعاد بزرگ و شــفاف ،برای فضایی مانند ســرویس
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تصویر5-24

بهداشتی از پنجره کوچک و غیر شفاف استفاده میشود.
در طراحی پنجرههای مختلف برای یک بنای مسکونی بایستی رعایت سبک واحد در مورد
آنها را در نظر گرفت و ســعی شــود جنس مصالح بنا با شکل پنجرهها با هم هماهنگ باشد .از
طرف دیگر عالوه بر این هماهنگی پنجرههای یک بنا با پنجرههای بنای مجاور نیز بایستی مورد
توجه قرار گیرد (تصویر.)5-25

تصویر -5-25استقرار پنجره با اشکال و ابعاد مختلف در نمای بیرونی ساختمان
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پنجرههای جبهههای گوناگون حجم خانه باید با شرایط تابش خورشید در هر جبهه بنا نیز
منطبق باشــد .مث ً
ال در اکثر مناطق ایران پنجرههای رو به جنوب بایســتی تابش نور خورشید
را با پیشبینی ســایهبانی حساب شــده برای پنجره کنترل کرد .پنجرههای رو به غرب معموالً
در بعدازظهر تابســتان بیش از حد گرم میشوند .درختهای سایهافکن و سایهبانهای عمودی
و پوشــش حصیر و کرکره چوبی و پردههای ضخیم تا حدودی میتوانند در رفع این مشــکل
نقش داشته باشند و شرایط پنجره را بهبود بخشند.درتصویر  5-26نمونه هایی از نحوه استقرار
پنجره بر روی نما نشان داده شده است.

تصویر -5-26پیش آمدگی و فرورفتگی در نمای بیرونی باعث ایجاد تنوع بصری
می شود.

برای زیباتر شــدن نمای ســاختمان و توجه به مسائل زیســت محیطی می توان از پوشش
گیاهی در نما استفاده نمود  (تصویر .)5-27
پنجرههای دو یا ســه جداره عایق صوتی و حرارتی خوبی هستند .پنجرههای هوشمند هم
تغییــرات آب و هوایی بیرون را حس کرده و با توجه به تغییرات دما ،ماتی خود را افزایش و یا
کاهش می دهند تا در موقع گرما ،ایجاد سایه نموده و یا در مواقع سرد ،آفتاب را به داخل فضا
هدایت نمایند .درتصویر  5-28یک نمای شــفاف با ســطوح رنگی
مشاهده می شــود .در تصویر 5-29یک نمای درونی از پنجره ها در
خانۀ سنتی ایرانی نشان داده شده است.

تصویر -5-27اســتفاده از پوشــش گیاهی در بدنه
خارجی ساختمان
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تصویر5-28

تصویر5-29
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تمرین
زیر نظر هنرآموز کالس گروههای  2تا  3نفره تشــکیل داده ،یک ســاختمان بومی را در یکی از مناطق ایران
انتخاب نمایید ،مصالح مصرفی ،اجزای اصلی نما ،حجم ســاختمان ،شــکل ســقف را با کمــک عکس ،کروکی و
توضیحات در کالس مورد بحث جمعی قرار دهید.

پرسش های پایانی
پرسش های چهار گزینه ای:
-1کدام گزینه در خصوص خانههای جنوبی صحیح میباشد؟
الف) حیاط خانه در حدفاصل خیابان و بدنه اصلی حجم نما است.
ب) مستقیماً در کنار خیابانهای شرقی -غربی قرار دارند.
ج) نمای ساختمان در انتهای حیاط قرار میگیرد.
د) به نمای حیاط و به نمای خود بنا توجه خاصی میشود.
-2کدام گزینه صحیح نمیباشد؟
الف) حجم بنا بایستی نور و تهویه مناسب برای فضاهای خانگی را تأمین کند.
ب) حجم بنا بایستی با محیط پیرامون خودش هماهنگ باشد.
ج) حجم بنا بایستی پوشش مناسبی در مقابل عوامل جوی و حفاظت افراد خانه در مقابل بیگانگان باشد.
د) حجم ،بستر مناسبی برای عملکردها و رفع نیازهای ساکنین خانه است.
 -3در اقلیم سرد احجام به صورت  ----طراحی میشود و در اقلیم گرم و مرطوب به صورت  ----طراحی میشوند.
ج) سایهدار -بسته
ب) بسته -باز
الف) باز -بسته
د) باز  -سایهدار
 -4مرز مشترک بنا و بستر بنا را  -----میگویند و به مرز مشترک بنا و آسمان  ------گفته میشود.
د) خط زمین -خط بام
الف) خط بام -خط زمین ب) خط زمین -خط ساختمان ج) خط ساختمان -خط بام
 -5شیب بندی مناسب و تعبیه آبرو در بخشهای مختلف بام در سقفهای  ------در هدایت آب برف و باران کمک مینماید.
د) گنبدی
ج) صاف
ب) شیب دار
الف) منحنی
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 -6کدام یک از گزینهها در خصوص طراحی پنجره صحیح نمیباشد؟
الف) در پنجرههای رو به شمال بایستی تابش نور خورشید را با پیش بینی سایهبانی برای پنجره کنترل کرد.
ب) برای فضاهای مختلف از ابعاد و اندازههای متفاوت پنجره استفاده میشود.
ج) در طراحی پنجرههای یک بنای مسکونی باید از سبک واحدی استفاده شود.
د) پنجرههای دو یا سه جداره عایق صوتی و حرارتی خوبی هستند.
پرسش های تشریحی:
 -1وظایف اصلی حجم یا پوسته خارجی بنا را شرح دهید.
 -2در اقلیم گرم و مرطوب از چه احجامی استفاده میشود؟ چرا؟
 4 -3مورد از اشکال خط بام را نام ببرید.
 -4عوامل اثر گذار خارجی را بر حجم و نمای ساختمان نام ببرید.
 -5مهمترین وظایف پنجرهها را نام ببرید.
 -6پنجرههای هوشمند چه ویژگی ای دارند؟
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واحد کار ششم
آشـنایــی با بستر پروژه و مکان یابی ساختمان
هدف کلی:

شناخت بستر پروژه و مکان یابی ساختمان

هدفهای رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 مهمترین عوامل مؤثر بر طرح و مکانیابی بنای مسکونی را نام ببرد.
 عوامل مختلف در بررسی اقلیم هر منطقه را شرح دهد.
 شکل و جهتگیری ساختمان را در اقلیمهای مختلف توضیح دهد.
 نکات مهم و مؤثر در مکانیابی ساختمان در سایت پروژه را بیان کند.
 عوامل مختلف و تأثیر گذار در تحلیل سایت و مکانیابی ساختمان را شرح دهد.
 تأثیر همســایگان اطراف زمین را بر تحلیل سایت و مکانیابی ساختمان توضیح دهد.
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پیش آزمون
پرسش های چهار گزینه ای:
 -1سایت پالن  -----را نشان میدهد.
الف) موقعیت ساختمان نسبت به زمین و فضای زیر بنای آن
ب) موقعیت ساختمان نسبت به همسایهها
ج) موقعیت ساختمان نسبت به خیابانهای اطراف
د) همه موارد
 -2شکل یک ساختمان تحت تأثیر کدام یک از موارد زیر نمیباشد؟
ب) عرض گذر
الف) میزان انرژی دریافتی از خورشید
د) ارتفاع ساختمان
ج) اختالف دمای قسمتهای داخلی زمین
 -3در کدام یک از اقلیمهای ایران حجم بنا به منظور جلوگیری از هدر رفتن حرارت در زمستان فشرده است؟
ج) گرم و مرطوب د) سرد
الف) معتدل و مرطوب ب) گرم و خشک
 -4در کدام اقلیم به منظور برقراری کوران در کف بنا از سطح زمین باالتر است؟
د) گرم و خشک
الف) معتدل و مرطوب ب) گرم و مرطوب ج) معتدل
 -5کدام یک از انواع شیب ،نور کافی خورشید را برای خانه و باغ فراهم میکند؟
الف) شیب شمالی ب) شیب جنوبی ج) شیب شرقی د) شیب غربی
 -6خانههایی که در  -----قرار گرفتهاند از نظر آلودگی صوتی و امنیت حرکت پیاده مناسبتر از خانههایی است که در  -----میباشند.
ب) کوچه بنبست ،خیابانهای اصلی محلی
الف) خیابان فرعی محلی ،خیابان اصلی محلی
ج) خیابانهای اصلی ،بزرگراه
د) خیابان بنبست ،خیابان فرعی محلی
پرسش های تشریحی:
 -1بخشهایی از ساختمان که در سایت پالن دیده میشود را نام ببرید.
 -2اقلیمهای گوناگون را در مناطق مختلف ایران نام ببرید.
 -3در بررسی اقلیمی هر منطقه چه عواملی مورد توجه و بررسی قرار میگیرد؟
 -4وجود محیط طبیعی در اطراف یک زمین (مانند جنگل ،دریا و کوهستان) چه نکات مثبتی را برای طراحی خانه ایجاد
میکند؟
 -5برای مقابله با رطوبت موجود در زمین چه راه حلهایی در طراحی خانه در نظر میگیریم؟
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تحلیل بستر پروژه و مکانیابی ساختمان

تمامی ســاختمانهایی که بشر برای عملکردهای مورد نیاز خود میسازد بهطور مستقیم یا
غیر مســتقیم بر روی بستری به نام زمین بنا میشــود .داشتن شناخت مناسب از این بستر و
اطالع از ویژگیهای آن معماران را به بخشــی از شــرایط حاکم بر پروژه آگاه میکند .خالقیت
و ارائه راه کارهای معمارانه با بهرهگیری از نقاط مثبت ،ویژگیهای خاص بســتر پروژه و چاره
اندیشی در رابطه با نقاط منفی آن صورت میپذیرد .مکانیابی مناسب ساختمان نیز با مطالعه
دقیق بستر پروژه امکان پذیر است .در ضمن باید توجه داشت معماری در محیط طبیعی ساخته
میشــود و الزم است قبل از شروع طراحی هر ســاختمان اثرات متقابل محیط و ساختمان بر
یکدیگر از جمله اقلیم منطقه مطالعه شده و اثرات آن بر طراحی ساختمان مشخص گردد.
اقلیــم منطقه ،فرم و ابعاد زمیــن ،جنس و مقاومت خاک ،وضعیــت آبهای زیرزمینی و
روزمینــی ،عناصر مصنوع و طبیعی زمین ،وضعیت همســایگان مجــاور ،منظرههای اطراف و
ضوابط ساخت و ساز از مهمترین عوامل مؤثر بر طرح و مکانیابی آن میباشند.
در اینجا به بررسی برخی از این عوامل میپردازیم:
اقلیم

کشــور ما دارای وسعت زیادی اســت و نواحی مختلف آن از نظر شرایط محیطی با یکدیگر
متفاوت میباشند .در مناطق مختلف کشور معماری بومی با توجه به شرایط خاص هر منطقه،
مختصات جغرافیایی ،ارتفاع آن از ســطح دریاهای آزاد ،نزدیکی و دوری نسبت به دریا ،میزان
رطوبــت و بارندگی ،نوع مصالح در
شدت تواتر
دســترس شــکل گرفته و در طول
ســالیان طوالنی به کمال رســیده
بادهای اســت .با توجه به اقلیم هر منطقه
زمستانی میتوان از انرژیهــای طبیعی آن
بادهای تابستانی
حداکثــر بهرهبــرداری را به عمل
زمستان
بهار
تابستان
پاییز
آورد و با تدابیر دقیق تاثیر شــرایط
درجه حرارت
نامساعد آن نیز تعدیل نمود.
بیشترین
متوسط
معموالً نتایج بررســی اقلیم به
کمترین
صورت ترســیم و نمودارها نشــان
داده میشــود .تصاویر (تصویر6-2
بارش
و )6-1نمونههایی از این ترسیمات
فصول گرم
و نمودارها هستند.
فصول سرد

روزهای بارانی
روزهای آفتابی

تصویر  -6-1نمایش ویژگی های اقلیمی
در قالب ترسیمات ساده و گویا
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محیط و عوامل طبیعی

شکل گیری ساختمان تحت تأثیر عوامل مختلف
اقلیمی ،طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

مختصات جغرافیایی

ارتفاع منطقه از سطح دریا

دما و تغییرات درجه حرارت

شدت و جهت بادهای منطقه

میزان بارندگی

رطوبت نسبی
تصویر 6- 2

در بررسی اقلیم هر منطقه وزش باد ،رطوبت ،بارندگی ،شدت و جهت تابش خورشید مورد
توجه قرار میگیرد.
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وزش باد:
شناخت میزان ،شدت و جهت وزش بادهای محلی در فصول مختلف ،معمار را قادر میسازد
تا در طراحی خود از انرژی بادهای مطلوب بهره گرفته و تدابیری در رابطه با بادهای نامطلوب
بیندیشد .به عنوان مثال در جهت وزش بادهای نامطلوب بازشو تعبیه نکند (تصویر .)6-3

جهتگیــری بنا و فرم کلی خانــه ،نوع و اندازه
پنجرهها و ایجاد بادگیر ،حصارهای بادشکن ،پیش
آمدگیهای ســقف و مانند این ها از جمله مواردی
است که جلوی باد مزاحم را گرفته و به باد مطلوب
امکان ورود و بهرهبرداری هر چه بیشــتر را میدهد
(تصویر.)6-4

تصویر -6-3در طراحی می توان با شناخت مسیر بادهای مطلوب تهوبه مناسبی در
فضاهای داخلی ایجاد کرد.

تصویر6-4
ساخت بادگیر برای بهره گیری از بادهای مناسب در یکی از
شهرهای مرکزی ایران
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رطوبت و بارندگی:
رطوبت موجود در زمین و هوا بایستی مورد توجه معمار قرار گیرد و در طرح خانه ،تدابیری
جهت کنترل یا رفع آن انجام شــود .جهت مقابله با رطوبت موجود در زمین ،انتخاب نوع پیها
و کفها و اجرای آنها از اهمیت زیادی برخوردار اســت .عایقکاری مناسب فضاهای پایینتر از
کف زمین و یا خالی نمودن دور تا دور دیوارهای زیر زمین جهت دفع رطوبت مخرب از دیوارها
از راه حلهای مؤثر اســت .در رابطه با رطوبت بیش از حد موجود در هوا میتوان ساختمان را
به گونهای طراحی نمود که با ایجاد کوران و وزش باد سبب کاهش رطوبت در هوای موجود در
فضاهای ساختمان 1شــد .در این جهت بایستی به شکل ،تعداد و جانمایی دریچههای مناسب
ورود و خروج هوا دقت کافی شود (تصویر.)6-5

تصویر6-5

میزان و جهت ریزش باران و برف در فصول مختلف در طراحی خانه مؤثر است .انتخاب شکل
مناسب برای سقفها و جهتگیری شیبها و داشتن آبروهای مناسب برای آنها و طراحی فضاهای
برفانداز در اطراف خانه از تدابیر مناســب در مناطق پربارندگی (برف و باران) اســت .پیشبینی
مصالح مقاوم در برابر باران و یخزدگی در نماهای خارجی و کفهای محوطه خانه در مناطقی که
بارش برف و باران زیاد است ،ضروری است.
جهت تابش خورشید:
کشور ایران درنیمکرۀ شمالی زمین قرار دارد و تابش نور خورشید در تابستان بهصورت عمودی
و  در زمستان بهصورت مایل است.
مســیر حرکت خورشید و موقعیت آن در آســمان به هنگام زمستان و تابستان در اقلیمهای
گوناگون متفاوت میباشد .به عنوان مثال میتوان در طراحی ساختمان از پیشآمدگی بام ساختمان
و سایبان پنجرهها به گونهای استفاده کرد که در تابستان از نفوذ تابش خورشید جلوگیری نمود
و در زمستان به هدایت تابش نور خورشید به داخل ساختمان کمک کرد (تصاویر  6-6و.)6-7

قرار دادن فضا یا گروهی از فضاها در زیر
سایبان محافظ
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تصویر6-6

 -1معموالً تهویه بیشتر در فضاهایی که افراد ساکن در خانه زمان بیشتری را در آن سپری می کنند انجام می گیرد.

به منظور

تصویر6-7

جهت ساختمان بسیار متأثر از وضعیت تابش خورشید در هر منطقه است و معموالً با باز یا
بسته کردن جبهههای باز ساختمان میتوان به چند ایده در این خصوص رسید( .تصویر )6-8

آزاد

تصویر6-8

آب و هــوا و اوضاع طبیعی هر منطقه در طرح هر بنایی تأثیر بســزایی دارد .لذا برای طرح
خانه نیز الزم اســت که اقلیم محل را بشناسیم و راهکارهای مناسب هر اقلیم را در طراحی بنا
در نظر بگیریم .انواع اقلیمها در کشور ما عبارتند از :اقلیم سرد و کوهستانی (نواحی شمال غرب
و غرب ایران) ،اقلیم گرم و خشــک کویری ،اقلیم گرم و مرطوب نواحی جنوب کشــور و اقلیم
معتدل و مرطوب نواحی حاشیه دریای خزر.
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اقلیم سرد و کوهستانی
در اقلیم ســرد حجم خانه باید به صورتی باشــد که کمترین سطح ساختمان را در معرض
محیط بیرون قرار دهد تا از دست دادن گرمای داخل خانه پرهیز شود.حجم بنا بایستی فشرده
باشدتا گرمای خورشید را در زمستان به خوبی حفظ کند .سقفی مناسب پیش بینی شود تا که
آب برف و باران را به سادگی دفع نماید ،اجرای پی در عمقی دور از عمق یخبندان باشد و برای
ســطوح داخلی از رنگهای تیره استفاده شود تا پرتوهای نور خورشید را بهتر جذب کنند .در
معماری خانه های این اقلیم از طراحی اتاق های بزرگ با ارتفاع زیاد پرهیز می شده است چون
با توجه به سردی هوا گرم کردن فضای بزرگ و مرتفع دشوار بوده است .از مصالحی چون سنگ
در مناطق کوهستانی استفاده شود که در برابر سرما و یخزدگی مقاوم باشند (تصویر.) 6-9

تصویر6-9
بافت شهر سنندج
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اقلیم گرم و خشک
در ایــن مناطــق طراحی بنا باید به گونهای باشــد که آفتابگیری آن به حداقل برســد و
همچنین با تدابیری سایه و فضاهای سایهدار ایجاد شود.
ضخامت دیوارهای خارجی بنا به اندازه ای باشــد که در طول روز مانع ورود گرما از طریق

آنها به داخل خانه شودو در طول شب گرمای ذخیره شده در جداره ها ،در طول روز به تدریج
آزاد شــود .رنگ های روشــن برای جداره های خارجی بنا باعث جذب کمتر اشــعه خورشید
میگردد .شــکل ،اندازه و سایهبان پنجرهها باید طوری باشد که تابش نور خورشید را به داخل
خانه کنترل نماید .معماران ایرانی در گذشته از بادگیر جهت استفاده از باد مطلوب در تابستان
بهره میبردند .بســیار مناسب اســت این راهحل در معماری جدید نیز مورد استفاده قرار گیرد
(تصویر .)6-10

تصویر -6-10در بافت متراکم منطقه کویری سطوحی که در طول روز در معرض آفتاب قرار می گیرند به حداقل می رسد(.شهر کاشان)

اقلیم گرم و مرطوب سواحل جنوبی
مهمترین تمهیدات در مناطق گرم و مرطوب ایجاد سایه و فراهم ساختن کوران هوا میباشد.
جهت بازتابش نور خورشــید و کنترل ورود آن میتوان از ســایهبان در پنجرهها و از رنگهای
روشن برای سطوح خارجی بنا اســتفاده نمود .همچنین دیوارهایی با الیههای متخلخل باعث
عبور هوا و خنک شــدن فضای داخلی میشود .جهت گیری کلی شکل خانه و عناصری چون
بادگیر در جهت وزش باد مناســب نیز دارای اهمیت زیادی در این مناطق میباشــند (تصاویر
 6-11و  6-12و.)6-13
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تصویر -6-13ایجاد بادگیر  -خانه ای
در بندر کنگ

تصویر -6-11خانه ای در بندر بوشهر

تصویر -6-12ســایه بان در پنجره ها و
اســتفاده از رنگ های روشن در سطوح
خارجی بنا  -خانه ای در بندر بوشهر

اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر)
در این مناطق جهت تهویه طبیعی ،فضاهای خانه به گونهای طراحی می شود که بازشوهای
آن در مســیر وزش باد مناسب باشند .همچنین باال آوردن بنا از سطح زمین به برقراری کوران
در زیر کف کمک میکند.
شــکل سقف شیب دار و پیشآمدگی آن مانع از رســیدن باران به پنجرهها و روزنهها شده
و ســطوح خارجی را در برابر بــاران محافظت میکند .در اقلیمهای مرطوب توصیه میشــود
مصالحی انتخاب شوند که در برابر رطوبت و اثرات آن مقاوم باشند (تصویر .)6-14
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اقلیم معتدل
در این مناطق باید حداکثر گرمای نور خورشید در ساختمان و همچنین بیشترین نور طبیعی
برای فضاهای داخلی تأمین شود .بدین جهت توصیه میشود در این مناطق ساختمانها کشیدگی
رو به جنوب داشته باشد تا بیشترین سطح را در معرض آفتاب جنوب قرار دهند (تصویر .)6-15

تصویر -6-14خانه ای در منطقه معتدل و مرطوب

تحلیل سایت و مکانیابی
زمین طرح میتواند اثرات زیادی بر طرح ساختمان مورد نظر داشته
باشد .قبل از طراحی پروژه الزم است شرایط طرح با دقت مورد بررسی
قرار گیرد تا حداکثر اســتفاده از امکانات موجود در زمین به عمل آید
و راهحلهای مناســبی برای محدودیتهایی ماننــد صدای ترافیک یا
باد مزاحم و اشــراف همسایگان پیشبینی شود .در تحلیل زمین پروژه
عوامل مختلفی از قبیل اندازه و شــکل زمین ،شــیب و عوارض سایت
پروژه مانند ساختمانها و درختان موجود ،جنس خاک ،امکانات دسترسی ،همسایههای مجاور ،تصویر  -6-15تصویر خانه ای در تهران
مناظر مناسب و دیدهای مزاحم و  ...مورد مطالعه واقع میشوند تا تصمیمات الزم در مورد محل
قرارگیری ساختمان راههای دسترسی ،جهتگیری بنا و نحوه توزیع فضاهای باز و بسته و  ...در
نظر گرفته شود(.تصویر )6-16
شیب و توپوگرافی زمین
با اســتفاده از نقشههای توپوگرافی پستی و بلندیهای زمین نشان داده میشود .آگاهی از
چگونگی شیب زمین و میزان آن و همچنین جهت شیب به طراح کمک میکند تا شکل خانه
خود را به بهترین نحو با وضع طبیعی زمین منطبق ســازد و از طرحهایی که به خاکبرداری و
یا خاکریزیهای غیر ضروری میانجامد پرهیز نماید(.تصویر  )6-17در ضمن نقشه توپوگرافی
مسیر سیالبها و هرز آبهای محدوده زمین را روشن میسازد و به معمار هشدار میدهد که
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جهت شمال

ورودی

پیاده

پل

تپه

بادمطلوب

حیاط بندی

اتوبان

ریل

مال رو

خیابان

درختان

درصدشیب

باد مزاحم

جهت شیب

بادمطلوب تابش خورشیدی

ساختمان موجود دیدعمودی

آلودگی صوتی ضعیف

تصویر 6-16

ریل

تصویر 6-17

144

برای دفع آنها چارهای بیندیشد.
در صورت وجود شــیب متوسط ،طرح پالن ،کمتر تحت تأثیر شیب قرار میگیرد .می توان
با تســطیح بخشی از بستر ســاختمان را احداث نمود  تصویر  . 6-18در شیبهای تند ،بعضی
از اشــکال پالن از امتیازات بیشــتری برخوردارند .اگر خانهها به موازات خطوط شیب باشند،
استفاده از خانههایی با بر عریضتر باعث نیاز کمتر به فضاهای زیر ساختمان میشود .مکانهای
بسیار شیبدار میتوانند فرصتهای بسیار خوبی را برای ورود به طبقات باال در خانههای بیشتر
از یک طبقه فراهم سازند.
شــیبهای شمالی نور کافی خورشــید را برای خانه و باغ فراهم میکنند .یک راهحل ساده
قرار دادن هر خانه در انتهای تحتانی پالن یا زمین خود با دسترسی در سمت شمال است.
در شــیبهای تند ،فضاسازی باید به گونهای باشــدکه اتاق نشیمن در طبقات فوقانی قرار
گیرد تا بتواند از نور خورشید در جنوب استفاده نمایند و در ضمن یک چشمانداز مناسب داشته
باشد(تصویر .)6-19
در تصویر  6-20راه حلهای متفاوتی در مواجهه با شیب در زمین نشان داده شده است.
شــکل و ابعاد و جهت زمین تأثیر زیادی در شــکل کلی بنا و جانمایی آن دارد .شکل کلی
بنا میتواند با تبعیت از ابعاد و شــکل زمین طرح شود یا با ایجاد محوطهسازی ،خاکبرداری یا
خاکریزی در زمین ،بنایی متمایز از شکل کلی زمین طراحی شود .در کنار این عوامل شناخت
نحوه حرکت خورشید از لحظه طلوع تا هنگام غروب در فصول مختلف سال میتواند به طراحی
ســاختمان کمک نماید زیرا معمار میتواند با توجه به این خط حرکتی و جهات مختلف زمین
به تصمیمگیری در مورد مکانیابی عرصههای مختلف خانه و جانمایی فضاهای گوناگون اقدام
نماید (تصویر .)6-21
خیابان
خط تغییر شیب

زمین صاف کنار
رودخانه

تصویر  -6-18احداث ساختمان در شیب
کم با تسطیح بستر

تصویر  -6-19احداث ساختمان در
بستر شیب

خاک برداری و خاک ریزی جهت سکوی ساخت بنا

شکافتن محل جهت ایجاد سکوی بنا

تراش و مسطح کردن محوطه جهت نواحی مورد
استفاده

تسطیح به وسیله خاک برداری و جابه جایی آن

محل احداث ساختمان
زمین وسیع و هموار

تصویر 6-20

محور ورودی
تصویر  -6-21توپوگرافی و شیب زمین
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آلودگی صوتی

تصویر -6-22پوشش گیاهی برای
جلوگیری از آلودگی صوتی به
اطراف

راههای ارتباطی
نوع راههای ارتباطی همجوار بستر پروژه ،میزان رفت و آمد پیاده و سواره در آن ،سرعت کم
یا زیاد حرکت وسایل نقلیه در معابر و مواردی از این قبیل از مسائلی است که در ایجاد امنیت
در خیابان منتهی به بســتر پروژه و همچنین ایجاد آلودگیهای صوتی و امثالهم اثرات زیادی
دارد .بــه عنوان مثال خانههایی که در کوچههای بنبســت قرار گرفته از نظر آلودگی صوتی و
امنیت حرکت پیاده مناســب تر از خانه هایی اســت که در جوار خیابان های اصلی و محلی و
منطقــهای میباشــند .عدم توجه به راههای ارتباطی و میزان تــردد در آنها و همچنین میزان
آلودگی صوتی ناشــی از آنها برای ساکنین آینده خانه مشکلآفرین است .لذا در طراحی خانه
بایستی این موارد به دقت بررسی شود و تدابیری جهت مقابله با آلودگی صوتی و ایجاد امنیت
دسترسی پیاده به خانه فراهم شود (تصویر.)6-22
در تصویر  6-23یک نمونه از موقعیت راههای دسترسی به بستر پروژه نشان داده شده است.
خیابان

درخت و
رودخانه
پل
موقعیت دسترسی و عوارض
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تصاویر 6-23

جنس خاک و مقاومت زمین
جنس خاک و مقاومت زمین پروژه از جمله مواردی است که میتواند فرصتها و محدودیتهایی
در طراحی ســاختمان ایجاد نماید .زیرا اگر زمینی مقاومت کافی نداشته باشد و خاک هم مناسب
نباشد ساختمانسازی بر روی آن دشوار است .میتوان بر بستری مقاوم ساختمانی چند طبقه بنا
نمود.
خاکهای ســطحی ،الیهبندی طبقات زیرین زمین و میزان مقاومت آنها ،ســطح آبهای
زیرزمینی و  ...از مسائلی هستند که در نوع خاکبرداری ،پیریزی و سایر عملیاتی که باید برای
ساختمانسازی انجام گیرد ،مؤثر است.

برخی از تصمیمات مربوط به طرح شــکل خانه مانند داشــتن
زیرزمین ،تعداد طبقات ،نوع سیســتم زهکشی و فاضالب خانه و ...
به جنس خاک و مقاومت آن بستگی دارد.
شناخت میزان مقاومت خاک بســتر پروژه جهت مقاومسازی
ساختمان در برابر زلزله نیز تأثیر زیادی دارد.

محل قابل ساخت

عناصر طبیعی و مصنوع زمین
برای شــناخت بهتر بستر پروژه نیاز به شناخت عناصر طبیعی
و مصنــوع در محدوده زمین طرح داریم .عناصر طبیعی موجود در
زمین شامل درختان ،پوششهای گیاهی ،مسیرهای آب ،چشمه،
سنگهای خاص و  ...میباشد و عناصر مصنوع زمین شامل تیرهای
چراغ برق ،کانالهای خاص تأسیساتی ،پستهای فشار قوی برق و
مخابرات و  ...میباشد(.تصاویر  6-24و )6-25
با توجه به عناصر طبیعی و مصنوع در محدوده طرح پروژه ،طراح
میتواند پیشبینیهای الزم جهت حفظ و بهرهبرداری از درختان
و سایر منابع طبیعی را بنماید و در ضمن راهکارهای مناسب جهت
برخورد با عناصر مصنوع و مزاحم ارائه کند(تصاویر 6-26و .)6-27
هماهنگــی با محیطهای طبیعــی و وارد نکردن صدمه به آنها
در اثر ســاخت خانه و حفظ محیط زیست از نکات مهمی است که
معمار بایستی به آن توجه کند.

خیابان

حریم کنترل
دید مزاحم و
صدای خیابان

دید و منظرة مناسب

کاشت گیاهان در قسمت های بد منظره محوطه

استفاده از درختان به جای پرده ای مقابل ساختمان

آوردن منظره به داخل بنا

تقسیم بندی محوطه به ناحیه های کاربردی

منظره سازی به عنوان دیواردر اطراف بنا

منظره سازی کف وبام

تصویر 6-25

حفظ بخش های طبیعی بستر پروژه

حفظ پاره ای از قسمت های فضای سبز
تصویر 6-26
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تصویــر  -6-27ســازگاری
طراحــی معماری بــا طبیعت
پیرامون آن
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همجواری اطراف زمین
یک خانه میتوانددر محیط طبیعی نظیر جنگل ،کنار دریا و کوهســتان یا در بافت شهری
پرتراکم از ســاختمانهای گوناگون قرار گیرد .ایــن همجواریها میتواند نکات مثبت و منفی
داشــته باشــد .معمار میتواند از این همجواریها حداکثر استفاده مطلوب را بکند و برای رفع
نکات منفی تدابیری بیندیشد.
نکات مثبت در اطراف زمین میتواند رودخانه یا پوشــش گیاهی یا چشــماندازی به جنگل
سرســبز یا منظره کوهســتان باشــد .جهت بهرهبرداری از این مناظر معمار میتواند با طرح
فضاهای سرپوشــیده ،نیمهباز و باز رو به این مناظر و مکانیابی بنا دید مناســبی به این مناظر
ایجاد نماید (تصویر.)6-28

چنانچه خانه در بین چندین ساختمان اطراف خود محدود باشد ،مسائلی چون کنترل سایه
ســاختمانهای اطراف بر زمین پروژه ،تأثیر آنها در روند طبیعی جریان هوا ،ایجاد ســر و صدا
یا دیدهای افراد بیگانه که ســلب محرمیت خانه میکنند و مواردی نظیر اینها بایستی در طرح
خانه مورد نظر قرار گیرد.

تصاویر 6-28
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تمرین
زیر نظر هنرآموز کالس اطالعات اقلیمی منطقه خود را جمعآوری کرده (بارندگی ساالنه ،جهت وزش بادها و  )....و
جهت غالب ساختمانها را نسبت به محور شمال و جنوب ،موقعیت بازشو ،نوع پوشش بام و نحوه مقابله با سرما ،گرما
و باران را در معماری محل خود بررسی کنید.
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پرسش های پایانی
پرسش های چهارگزینه ای
 -1با توجه به اقلیم هر منطقه میتوان از  ................حداکثر بهرهبرداری را به عمل آورد.
د) میزان رطوبت
ج) شیب زمین
ب) طبیعت مصنوع
الف) انرژیهای طبیعی
 -2کدامیک از تدابیر زیر جهت مقابله با برف و باران در طراحی ساختمان صحیح نمیباشد.
الف) استفاده از مصالح مقاوم در برابر باران و یخزدگی
ب) انتخاب فرم مناسب برای سقفها
ج) جهتگیری شیبها و داشتن آبروهای مناسب
د) طراحی فضاهای برفگیر
 -3در مناطق گرم و خشک بنا باید به گونهای باشد که  ............به حداقل برسد و با تدابیری فضاهای  ............ایجاد شود.
ب) کوران -سایهدار ج) آفتابگیری – با کوران هوا د) تابش آفتاب – مرطوب
الف) آفتابگیری – سایهدار
-4توجه به کدام مورد به طراح کمک میکند تا شکل خانه را منطبق بر وضع طبیعی زمین طراحی کند؟
الف)راههای ارتباطی ب) شــیب و توپوگرافی ج) جنس خاک و مقاومت زمین د) عناصر طبیعی و مصنوع زمین
 -5تعداد طبقات ،داشتن زیرزمین  ،نوع سیستم زهکشی و فاضالب خانه به کدام یک از موارد زیر بستگی دارد؟
الف) جنس خاک و مقاومت آن ب) عناصر طبیعی و مصنوع زمین ج) شیب و توپوگرافی زمین د) راههای ارتباطی
پرسش های تشریحی
 -1مهمترین عوامل مؤثر بر طرح و مکانیابی ساختمان را نام ببرید.
 -2عواملی که در ساختمان جلوی باد مزاحم را گرفته و به باد مطلوب امکان ورود و بهرهبرداری هر چه بیشتر را میدهد.
نام ببرید.
 -3چه تدابیری در طراحی خانه جهت مقابله با رطوبت باید پیشبینی شود؟
 -4مواردی که در تحلیل زمین پروژه مورد بررسی قرار میگیرد را نام ببرید.
 -5عناصر طبیعی و مصنوع زمین شامل چه مواردی است؟ توضیح دهید.
 -6در صورتی که یک خانه در بین چندین ساختمان محدود باشد چه مواردی در طراحی آن باید در نظر گرفت؟
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واحد کار هفتم
آشنایی با مقررات و آیین نامه های مرتبط با طراحی خانه های مسکونی
هدف کلی:

آشنایی با مقررات و آیین نامه های مرتبط با طراحی خانه های مسکونی

هدفهای رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 الزامات مربوط به طراحی نما ،پیشآمدگی بنا و در و پنجرهها را شرح دهد.
 الزامات فضای باز و نیمه باز را توضیح دهد.
 الزامات و قوانین در خصوص توقفگاه وسایل نقلیه و فضاهای تأسیساتی را بیان نماید.
 الزامات و قوانین مربوط به مصالح و ابعاد فضاهای داخلی بنای مسکونی را شرح دهد.
 الزامات و قوانین را در خصوص نور و تهویه فضاهای داخلی بنای مسکونی توضیح دهد.
 الزامات در و پنجره و پله را بیان کند.
«با توجه به عدم آشنایی هنرجویان این مقطع تحصیلی با مقررات و آیین نامه های مربوطه
از طرح پیش آزمون در این واحد کار صرف نظر شده است».
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مبحث چهارم مقررات ملی ســاختمان تعیینکننده شکل و نحوه قرارگیری مجاز ساختمان
در زمیــن و فضاهای باز و ضوابط مربوط به تصرفهــای مختلف و حداقلهای الزامی فضاها و
تأمین نور و تهویه هوا اســت .در این بخش برخی از این ضوابط مطرح میشــوند .قبل از بیان
مقررات در هر قسمت شرح مختصری از تعاریف مربوط ذکر میشوند.
تعاریف:
بَر :حدی از قطعه زمین ( ملک) که مشرف به گذر باشد.
بر اصالحی :حدی از قطعه زمین ( ملک) که مشــرف به گذر بوده ،دارای عرض اصالحی و
مستلزم عقبنشینی باشد.
پیلوت :محلی که برای پارکینگ یا فضای بازی کودکان در طبقه احداث میشود.
پخ :قاعده مثلث متساویالساقینی که ساقهای آن منتهی الیه دوضلع از دو گذر متقاطع در
محل تقاطع باشد و طول این قاعده توسط شهرداری مشخص شده یا بشود.
تراکم ساختمانی :نسبت سطح زیربنای ساختمان(سطح ناخالص طبقات) هر پالک تقسیم
بر کل مساحت زمین همان پالک.
خیابان :گذرهایی که عرض آنها بیش از  12متر باشد.
کوچه :گذرهایی که عرض آنها کمتر از  12متر باشد.
حریم :محدودهای از اراضی که در اطراف عملکردهای خاص ،به مناسبتهای امنیتی یا ایمنی
و غیره تحت حفاظت قرار گرفته ،هرگونه ســاخت و ساز ،کاربری و بهرهبرداری از اراضی منوط
به رعایت حریم مربوطه است.
حیــاط خلوت :حیاطهای کوچک که به منظور گرفتن نور و هوا برای قســمتهای مختلف
ساختمان ایجاد میشوند ،و ابعاد آن نباید از حداقل تعیین شده کمتر باشد.
زیر زمین :هر طبقه که حداکثر ارتفاع نورگیر آن از کف متوسط گذر  90سانتیمتر باشد یا
اینکه نصف ارتفاع آن پایینتر از سطح خیابان یا معبر مجاور باشد.
سطح ناخالص طبقات :جمع کل مساحت طبقات ساختمان با احتساب دیوارهای خارجی
سطح خالص طبقات :سطح ناخالص طبقات منهای فضاهای پارکینگ و رفت و آمد( راهرو،
آسانسور ،پله و ).....دیوارها و سایر مصارف مربوط
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استقرار ساختمان
احداث ساختمان در زمینهایی مجاز است که از شبکه حمل و نقل عمومی قابل دسترس باشد.
در شرایط متعارف ساختمان در شمال زمین قرار می گیرد .در موارد استثنا( وجود درختان
قطور ،شرقی – غربی بودن زمین و  )...با کسب مجوز از مراجع ذی صالح استقرار ساختمان در
بخش های دیگر زمین ،امکانپذیر است.

حداکثر تراکم ساختمان در زمین  60درصد میباشد.
الزامات نما

طراحی و اجرای ساختمانها باید به صورتی باشد که با منظره خیابان ،محله ،ظاهر فرهنگی،
طبیعی و ویژگیهای ارزشمند محیط در تناسب باشد.
ساختمان باید طوری طراحی شود که شکل ،مقیاس ،مصالح ،رنگ و تناسبات حجم آن با
محیط اطراف هماهنگ باشد.
1
اســتفاده از شیشه بازتابی در نماهای شیشهای ســاختمان مجاور بزرگراهها و شریانهای
اصلی عبوری شــهر به شرط کسب مجوز شهرداری امکان پذیر میباشد و برای نمای شیشهای
تجهیزات مناسب جهت نظافت نما از جبهه بیرونی الزامی است.
استفاده از نماهای شیشهای پیوسته ،در ساختمانهای مسکونی ممنوع است.
الزامات فضای باز
تقسیم فضاهای باز
الف) حیاط اصلی

ب) حیاط داخلی (حیاط خلوت ،حیاط محصور (پاسیو) ،گودال باغچه)

در ســاختمانهای مسکونی در صورتی که سطوح ساخته نشده زمین برای مصارف ضروری
دیگری چون پارکینگ و رامپ (توقفگاه و شــیبراهه) منظور نشده باشد باید به صورت فضای
سبز و آبنما و محل بازی بچهها استفاده شود.
حیاط خلوت واقع در ســاختمان جنوبی باید با دیوار و نرده یا حصار فضای ســبز از معبر
عمومی جدا گردد.
در ساختمانهای جنوبی باید طبقات به حیاط اصلی دسترسی داشته باشند و کلیه سطوح
و دیوارهای جانبی حیاط نماسازی شود.
اگر پاسیو(حیاط محصور) با مصالح شفاف مسقف شود ،پیشبینی بازشوهای مناسب و کافی
جهت تهویه طبیعی آن الزامی است.
کف تمامی حیاطهای داخلی باید دارای شیببندی مناسب و سیستم دفع آبهای سطحی
باشــد .حیاط داخلی که برای تأمین نور و تهویه اتاق است نباید تا فضای توقفگاه (پارکینگ)
ادامه یابد.
 -1مسیرهای عبوری
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ابعاد حیاط خلوت و نورگیر برای تأمین نور و تهویه فضاها باید داری مساحت  12متر مربع
با حداقل  3متر عرض باشد.
برای زمینهای با مساحت بیشتر از  200متر مربع حیاط داخلی به اندازه حداقل  6درصد
مساحت زمین الزامی است.
اگر حیاط خلوت برای تأمین نور آشپزخانه باشد باید حداقل  6متر مربع مساحت و حداقل
 2متر عرض داشته باشد.
حداقل مســاحت حیاط داخلی برای زمینهای کمتر از  200متر مربع ،به اندازه  3درصد
مساحت زمین است.
حیاط محصور و گودال باغچه برای تأمین نور و تهویه باید حداقل  9متر مربع مســاحت و
حداقل  3متر عرض داشته و نباید دارای سقف باشد.
اگر دو واحد مجزا از یک حیــاط داخلی نور و تهویه میگیرند ،فاصله دیوارهای پنجرههای
مقابل آنها از یکدیگر نباید کمتر از  6متر باشد.
در مواردی که آشپزخانه و اتاق دو واحد مسکونی مستقل و یا آشپزخانه آنها  ،از یک حیاط
خلوت نور میگیرند ،فاصله پنجرههای مقابل آنها نبایستی کمتر از  4متر باشد.
الزامات فضاهای نیمهباز
فضاهای نیمهباز شامل بالکن ،مهتابی ،1ایوان و محفظه آفتابگیر است.
اگر دسترســی مستقیم به فضاهای باز نباشــد حداقل نیاز به یک دسترسی به یک فضای
نیمهباز بالکن میباشد.
اگر ارتفاع بالکن نســبت به تراز زمین  70ســانتیمتر باالتر باشــد ،باید جانپناه به ارتفاع
حداقل  1/10متر داشته باشد.
جمعآوری و هدایت آب باران و برف در بالکن توســط شیببندی و تعبیه کفشوی الزامی
است .بالکن کم عرض میتواند از مصالحی چون شبکه فلزی باشد.
عمق ایوان نباید بیشتر از دو برابر طول نمای آن باشد.
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الزامات پیشآمدگی بنا
احداث پیشآمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از  12متر مقدور نمیباشد.
احداث پیشآمدگی در خیابانهای  12متر تا  20متر به عمق  80سانتیمتر و برای خیابان
 20متر به باال به عرض  120سانتیمتر مجاز میباشد.
ارتفاع پیشآمدگی نســبت به کف پیادهرو ،نباید از  3/5متر کمتر باشد و سطح آن مطابق
ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد.
 -1تراس

پیشآمدگی ســاختمان در همکف و طبقات ،در خارج از  60درصد مجاز و در داخل زاویه
 45درجه ،حداکثر به میزان  2متر بالمانع است.
پیشآمدگی روی پخ دو گذر در محدوده سند مالکیت ،به میزان حداکثر  1/5متر عمود بر
پخ و به شرط رعایت  3/5متر از کف پیادهرو بالمانع است.
در کلیه ســاختمانها پله ورودی و شیبراهه نباید بیش از  10سانتیمتر در معبر عمومی
پیشآمدگی داشته باشد.
الزامات فضاهای توقفگاه و پارکینگ وسایل نقلیه
معبر ورودی و عرض شــیبراهه در توقفگاه متوســط نباید کمتر از  3/5متر باشد و برای
توقفگاه کوچک حداقل عرض  2/5متر و برای توقفگاه بزرگ حداقل  5متر میباشد .توقفگاه
بزرگ و متوسط باید حداقل دو راه خروج افراد پیاده داشته باشند.
اگر عرض زمین بیش از  25متر باشد دو ورودی خودرو میتوان تعبیه کرد .در توقفگاه به شرط
عدم مزاحمت برای خودروی دیگر پیشبینی دو واحد توقف خودرو پشت سر هم بالمانع است.
توقف خودرو نباید مزاحمتی برای باز شــدن در انبار و تأسیسات ایجاد کند .حداقل ارتفاع
توقفگاه برای توقفگاه کوچک  2/20متر اســت و برای توقفگاه متوســط و بزرگ  2/40متر
است .ارتفاع ورودی سواره حداقل  1/80متر باشد.
ابعاد الزم جهت توقف دو خودرو در صورتیکه کنار یکدیگر باشند برای هر یک  5×2/5متر میباشد
و در صورتیکه خودروها در طول و پشت سر یکدیگر قرار بگیرد ،ابعاد برای هریک  6×2متراست.
در توقفگاه سرپوشیده باید فاصله محور ستونها  5متر و فاصله داخلی ستونها  4/5متر باشد.
افزایش تعداد خودرو ،با افزایش فاصله محور ستونها به ازای 2/5متر برای هر خودرو بالمانع است.
در صورتیکه دو طرف یک محل توقف در توقفگاه دیوار باشد عرض آن باید حداقل  3متر باشد.
عرض مســیر رفت و آمد در توقفگاههای بزرگ و متوســط نباید کمتر از  5متر و در محل
ســتونها نباید کمتر از  4/5متر باشــد .شعاع میانی مســیر گردش خودرو در توقفگاه نباید
کمتر از  5متر باشــد .کف توقفگاه باید از مصالح غیرلغزنده و قابل شستشــو باشــد .باید در
محل توقفگاه بین فضای پلکان و توقفگاه یک در جداکننده یا فضای واســط محصور (فضای
سرپوشیده میان آنها) در نظر گرفت .حداکثر شیب در شیبراهه توقفگاه  15درصد است.
( حداکثر شیب  1متر ابتدا و  1متر انتهای آن مساوی یا کمتر از  10درصد باشد).
الزامات فضاهای تأسیساتی
در طراحی فضای موتورخانه باید امکان ورود و خروج دستگاههای سنگین در هنگام ساخت
و بهرهبرداری در نظرگرفته شود.
تجهیــزات خنککننده ماننــد کولر ،باید تا حد امکان در محلی نصــب گردند که از تابش
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مستقیم نور آفتاب محفوظ باشند و در نمای ساختمان مشاهده نشوند.
الزامات مصالح فضاهای داخلی
آشپزخانه :کف آشپزخانه مســتقل ،باز و فضای کار مقابل آشپزخانۀ دیواری باید از کاشی
و مصالح مشــابه با قابلیت نظافت پوشیده شــود .دیوارهای اطراف ظرفشویی و اجاق گاز در
آشپزخانههای مستقل و باز و دیواری باید تا ارتفاع  1/5متر از کاشی و مصالح مشابه پوشیده شود.
توالت و دستشویی :دیوارهای دستشــویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل  1/20متر و از
تراز کف با کاشــی یا مصالح مشابه پوشیده شود و کف آنها عایقکاری رطوبتی شود و با مصالح
قابل شستشو باشد.
زیرزمین :عایقکاری ســطح کف و دیوارههای زیرزمین جهــت جلوگیری از نفوذ آبهای
سطحی و زیرزمینی و نشت آب لولهکشی در ساختمان الزامی است.
الزامات پله
حداقل عرض هر پله در طراحی باید  0/28متر و ارتفاع به میزانی در نظر گرفته شــود
که مجموع اندازه کف پله و ارتفاع آن بین  0/63تا  0/64متر باشد 0/64 .تا b+2h =0/63
( bعرض هر کف پله و  hارتفاع هر پله)
در ســاختمان مسکونی گروه( 1تا  1)3حداقل عرض پلکان مســتقیم  90سانتیمتر و پله
دارای گردش با پاگرد  1/10متر است.
حداقل عرض یا شعاع پاگرد مساوی عرض پله میباشد .حداکثر تعداد پلههای بین دو پاگرد
باید  12عدد باشد .حداقل ارتفاع سرگیر پلهها در تمام طول مسیر  2/05متر است.
در محلهایی که اختالف سطح از  0/70متر بیشتر باشد ،باید به وسیله دستانداز یا جانپناه
از احتمال سقوط افراد ممانعت شود.
پلههای ساختمان نباید با هیچ وسیله و تجهیزاتی مانند شیر آب ،جعبه آتشنشانی و سایر
وسایل مسدود شوند ،یا عرض آنها تقلیل یابد.
تعبیه جانپناه برای پله به ارتفاع  1/10متر الزامی است.
حداکثر فاصله خالی بین دو نرده عمودی دستانداز  11سانتیمتر است.
در سقفهای مسطح در صورت وجود راهپله برای بام تعبیه جانپناه به ارتفاع 1/10متر الزامی است.

 -1گروه  :1ساختمان های  1و  2طبقه ردیفی و متصل
گروه  :2ساختمان های  1و  2طبقه مجزا و منفصل
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گروه  :3ساختمان های  1و  2طبقه ترکیبی با الگوی حیاط مرکزی

الزامات در و پنجره
در و پنجره ها باید از مصالح مقاوم باشــند .در مورد درهای شیشهای برای ارتفاع پایینتر از
 1/05متر استفاده از شیشههای ایمن و غیر ریزنده 1الزامی است.
پنجره در محلهایی که در ارتفاع قرار دارد و به بالکن یا ایوان مشــرف نیســت باید دارای
جانپناهی به ارتفاع حداقل  1/10متر باشد.
تعبیه پنجره در محلهایی که موجب اشــراف به حیاط و ســاختمان مجاور گردد ،ممنوع
است .در صورتیکه تدابیری برای تهویه فضای انبار پیشبینی نشده باشد بر روی سطح در آن،
باید شیارهایی جهت ورود و خروج هوا تعبیه گردد(.تصاویر  7-1تا )7-4

 -1شیشه هایی که بر اثر ضربه می شکنند اما قطعات ریز شیشه بر روی زمین یا اطراف پخش نمی شود.
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مطالعه آزاد
تصویر  -7-1ابعاد دهانه «در» فضاهای واحد مسکونی
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مطالعه آزاد
انواع متداول کمد در ساختمان های مسکونی

کمد تک درب ()d01

اندازه مدوالر بازشوها برای نصب کمد

کمدچهار درب ()d04

کمد دو درب ()d02

کمدسه درب ()d03

کشویی افقی

کشویی عمودی

با لوال از پهلوی دو طرفه

با تکیه گاه عمودی

با تکیه گاه افقی
تصویر 7-2

با لوال از پهلو

پنجره ثابت

با لوال از پایین

با لوال از باال
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مطالعه آزاد
ابعاد دهانه پنجره اتاق خواب و آشپزخانه و نشیمن

ابعاد پنجره های قدی

تصویر7-3
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مطالعه آزاد

ابعاد دهانه پنجره سرویس بهداشتی

ابعاد پنجره های قوسی

ابعاد دهانه پنجره های مثلثی

تصویر 7-4
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ابعاد الزامی داخل بنای مسکونی

تصرف مسکونی
واحد مســکونی به ساختمانی که مشــتمل بر یک یا چند اتاق مرتبط به هم باشد و امکان
اسکان دائمی  ،تغذیه و آسایش یک خانواده را فراهم آورد گفته میشود.
هر تصرف مسکونی باید حداقل یک فضای اقامت با زیربنای  12/5متر مربع داشته باشد.
فضاهایی که هم برای اقامت و هم صرف غذا مورد استفاده قرار میگیرند باید حداقل 14/5
متر مربع زیربنا داشته باشند.
فضاهایمورداستفادهبرایاقامت،صرفغذاوپختوپزبایددارایزیربنایحداقل 20مترمربعباشد.
فضای آشپزخانه برای پخت و پز و صرف غذا باید دارای زیربنای حداقل  7/5متر مربع باشد.
فضای آشپزخانه واحد مسکونی باید حداقل دارای  5/5متر مربع باشد .حداقل سطح زیربنای
آزاد آن ،خارج از قفسهبندی باید  2/75متر مربع باشد.
آشپزخانه واحد مسکونی باید حداقل  1/80متر عرض داشته باشد.
در مواردی که تعبیه آشپزخانه دیواری مجاز شناخته شده باشد ،برای آن باید به عرض حداقل 0/90
متر فضای کار در نظر گرفته شود .این فضای کار میتواند داخل محوطه آشپزخانه دیواری نباشد.
فضای اقامت(اتاق خواب) باید حداقل  6/50متر مربع زیربنا داشته باشد.
فضای اقامت( اتاق خواب) باید حداقل  2/15متر عرض داشته باشند.
حداقل ابعاد فضاهای بهداشــتی مستقل باید  0/9متر عرض و  1/20متر طول داشته باشد.
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ارتفاع الزامی ساختمان و فضاهای داخلی آن
ارتفاع مجاز ساختمانهای آپارتمانی در صورتیکه یک و دو طبقه باشد و از نظر قرارگیری
ردیفی و متصل و یا مجزا و منفصل باشــد حداکثر تا  8/5متر( در صورت داشــتن زیرزمین با
نورگیر ) و  7/3متر برای ساختمان بدون زیرزمین.
در آپارتمانهــای  3تا  4طبقه حداکثر ارتفاع تا  14/90متر (در ســاختمان با زیرزمین و
پنجره نورگیر) و  13/70متر در ساختمانهای فاقد آن.
حداقل ارتفاع فضاهای داخلی باید  2/40متر باشــد این حداقل باید در تمام سطوح رعایت
شود .در ســقف شیبدار ،ارتفاع کوتاهترین قســمت آن نباید از  2/05متر کمتر باشد .ارتفاع
حداقل فضای بهداشتی در تصرف مسکونی در  80درصد از سطح باید  2/20متر باشد .حداقل
ارتفاع آزاد زیر چارچوب درها ،لولهها و کانالها و سایر عناصر سازهای که از زیر آنها عبور و مرور
صورت میگیرد ،نباید از  2/05متر کمتر باشــد .این حداقل ارتفاع آزاد در زیرپلهها و پاگردها
نیز الزامی است و به صورت قائم اندازهگیری میشود.

الزامات تأمین نور در فضا
هر فضای اقامت باید دارای یک در و پنجره شیشهای باشد که به طور مستقیم رو به خیابان
و معبر عمومی یا حیاط باز شود.
در فضای اقامت سطح شیشه الزامی ،حداقل یک هشتم سطح کف میباشد 1.در مواردی که
تأمین نور به صورت طبیعی اســت ،حداقل ســطح شیشه در راه پله  0/9متر به ازای هر طبقه
است.
آشپزخانه مستقل نیز باید دارای نور طبیعی باشد.
در صورت عدم امکان تعبیه نور و تهویه طبیعی در آشــپزخانه باز ،اســتفاده از تهویه و نور
مصنوعی الزامی است.
در تصرف مسکونی دارای زیربنای ببیش از  100متر مربع ،تعبیه نور طبیعی برای آشپزخانه
باز الزامی است.
برای زیرزمین ارتفاع پنجره  0/90متر میباشــد ( که باالتر از تراز زمین) است .برای پلکان
اگر امکان نور طبیعی نباشد باید از نورگیر سقفی استفاده شود.
الزامات تهویه هوا
کلیه فضاهای اقامت یا هر فضای دیگری که مورد اســتفاده اشــخاص قرار میگیرد به طور
2
طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا شوند.
در آشــپزخانه حداقل سطح بازشو تهویه هوا یک شانزدهم سطح کف است .سطح بازشو در
توقفگاه سرپوشــیده اتومبیل باید حداقل یک بیســت و پنجم سطح کف باشد .سطح بازشوی
الزامــی در صورت تعویض هوای طبیعی در فضای بهداشــتی حداقل  0/18متر مربع اســت.
(جدول  1-1و )1-2

 -1مگر آنکه پنجرهها تنها در یک دیوار تعبیه شده باشند و فاصله مقابل بیش از  4/5متر باشد .که در این صورت یک هفتم سطح کف،
الزامی خواهد بود.
-2مطابق با مندرجات مبحث  14و  19مقررات ملی ساختمان
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مطالعه آزاد
جدول  -7-1سطح بازشوی الزامی برای تعویض هوای فضاها
نسبت سطح بازشو تهویه به سطح کف

حداقل سطح بازشو تهویه (متر مربع)

نوع اتاق و فضا
فضاهای اقامت

1:16

-

فضاهای آموزشی  /تربیتی

1:12

-

فضاهای اشتغال (تصرف کسبی  /تجاری)

1:16

-

فضاهای اشتغال (تصرف صنعتی)

1:12

-

فضاهای انبار

1:25

-

فضاهای بهداشتی

1:20

0/18

راهروهای عمومی مستقیم یا دارای پنجره در دو انتها

1:25

0/90

راهروهای عمومی غیر مستقیم یا فاقد پنجره در دو انتها

1:25

0/90
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مطالعه آزاد
جدول  -7-2الزامات نور و هوا و محدودیت های الزامی فضاها
الزامات حداقل فضا

پیش بینی نور طبیعی نسبت به سطح کف
الزامی
بودن تهویه
طبیعی

الزامی
بودن نور
طبیعی

بازشو شیشه ای در
بیش از یک دیوار
به فاصلۀ کم تر از
 4/5متر از دیوار
مقابل

بازشو شیشه ای در
بیش از یک دیوار به
فاصلۀ کم تر از 4/5
متر از دیوار مقابل

حداقل
ارتفاع به
متر

حداقل
سطح به
متر مربع

حداقل
عرض به
متر

+

+

1:8

1:7

2/40

12/50

2/15

فضاهای اقامت اصلی

+

+

1:8

1:7

2/40

6/50

2/15

فضاهای اقامت دیگر

+

+

1:8

1:7

2/40

-

-

+

+

1:4

1:4

2/40

6/50

2/15

-

-

1:25

1:25

2/15

-

-

-

+

1:8

1:8

2/40

5/50

1/80

آشپزخانۀ مسکونی

-

-

1:8

1:8

2/40

-

-

آشپزخانۀ دیواری

+

+

1:8

1:7

2/40

14/50

2/15

اتاق نشیمن و غذاخوری

+

+

1:8

1:7

2/40

7/50

2/15

اتاق آشپزخانه و خوردن

+

+

1:8

1:7

2/40

20

2/15

اتاق اقامت ،پختن و خوردن

-

-

1:10

1:10

2/15

-

-

فضاهای بهداشتی

-

-

1:20

1:20

2/20

-

-

پارکینگ کوچک

-

-

1:8

1:8

2/40

-

-

پارکینگ متوسط و بزرگ

-

-

1:8

1:8

2/40

-

-

فضای اشتغال (کسبی/تجاری)

-

-

1:25

1:25

2/15

-

-

راهروهای عمومی و دسترسی های
خروج

-

-

1:8

1:8

-

-

-

راه پله  ها در ساختمان های گروه های
1
 1تا 5

-

-

1:25

1:25

2/40

-

-

زیرزمین ها

-

-

1:8

1:8

2/40

-

-

فروشگاه ها

-

-

-

-

فضای اشتغال (صنعتی)

+

+

1:5

1:5

3/00

-

-

کالس های درس تا متوسطه (باالی
 20نفر)

+

+

1:4

1:4

2/40

-

-

محفظه آفتاب گیر

-

-

1:8

1:8

3/00

-

-

فضاهای تجمع (باالی  20نفر)

مقررا ت خاص بر اساس نوع کار

اتاق و فضای مورد نظر

فضاهای منظم
فضاهای نورگیر از محفظه
آفتاب گیر
فضاهای انباری

 -1در ساختمان های بلند ،محفظه پله ای که در راه خروج واقع شود ،باید به طور مکانیکی تهویه و فشار مثبت داشته باشد.
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پرسش های پایانی
پرسش های چهار گزینه ای
-1کدام یک از مباحث مقررات ملی ساختمان ،شکل و نحوه قرارگیری مجاز ساختمان را در زمین تعیین میکند؟
الف) مبحث سوم      ب) مبحث پنجم         ج) مبحث چهارم       د) مبحث هشتم
 -2استفاده از شیشه بازتابی در نمای شیشهای ساختمان مجاور بزرگراه . .............
الف) به شرط کسب مجوز از ساختمانهای مجاور امکانپذیر است.
ب) برخالف مقررات و آییننامهها است.
ج) در صورت نظافت مناسب و مکرر مانعی ندارد.
د) به شرط کسب مجوز از شهرداری امکانپذیر است.
 -3کدام یک از موارد زیر طبق مقررات ملی ساختمان صحیح میباشد؟
الف) حداقل مساحت حیاط داخلی برای زمینهای کمتر از  200متر مربع ،به اندازه  3درصد مساحت زمین است.
ب) در ساختمانهای شمالی باید کلیه سطوح و دیوارهای جانبی حیاط نماسازی شود.
ج) ابعاد حیاط خلوت و نورگیر برای تامین نور و تهویه فضا باید دارای مساحت  12متر مربع با حداقل  3/5متر عرض باشد.
د) اگر دو واحد مجزا از یک حیاط داخلی نور و تهویه میگیرند ،فاصله دیواری پنجرههای مقابل آنها از یکدیگرنبایدکمتراز 4متر باشد.
 -4در کلیه ساختمان ها پلهها و شیبراهه نباید  .....در معبر عمومی پیشآمدگی داشته باشد؟
الف) کمتر از  5سانتیمتر
ب) بیش از  10سانتیمتر
ج) بیش از  15سانتیمتر
د) کمتر از  15سانتیمتر
 -5حداقل ارتفاع توقفگاه برای توقفگاه متوسط و بزرگ چه مقدار است؟
الف)  2/4متر         ب)  2/2متر         ج)  2متر        د)  1/8متر
 -6در محلهایی که اختالف سطح از  ........باشد ،باید به وسیله دستانداز یا جانپناه از احتمال سقوط افراد جلوگیری شود؟
الف)  1/10متر بیشتر        ب)  0/8متر بیشتر        ج)  1متر بیشتر       د)  0/7متر بیشتر    
 -7حداقل زیربنای فضایی که هم برای اقامت و هم صرف غذا مورد استفاده قرار میگیرد چه مقدار است؟
الف) حداقل  20متر مربع       ب)  12/5متر مربع       ج) حداقل 14/5متر مربع       د) حداقل  7/5متر مربع       
 -8حداکثر تراکم ساختمان مسکونی در زمین (در هر طبقه) چند درصد است؟
ب) 		         % 40
الف) 		      % 50
ج)        	   % 60د) % 30
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پرسش های تشریحی
    -1در چه صورتی پیشآمدگی ساختمان جزء تراکم محسوب میشود؟
 -2در خصوص طراحی فضاهای تأسیساتی موتورخانه و محل نصب تجهیزات خنککننده باید به چه مواردی توجه کرد؟
 -3قوانین مربوط به ارتفاع مجاز ساختمانهای  1و  2و  3و  4طبقه را توضیح دهید.
 -4حداقل میزان سطح بازشوی تهویه برای آشپزخانه ،توقفگاه سرپوشیده اتومبیل چه میزان است؟
 -5سطح خالص طبقات را تعریف کنید.
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9

 ٣

اﯽ ﭘﻼن

اﯽ ﭘﻼن  7ا ا 6

ﺴ7
ﻮر د زی و ﺪ ﻮ ﯽ
 7ا ا 6

ﺴ7
ﻮر د زی و ﺪ ﻮ ﯽ

واحد کار هشتم
توانایی طراحی پالن نورپردازی
هدف کلی:

آشنایی با طراحی پالن نورپردازی خانه

هدفهای رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 اهمیت نور در زندگی انسان را شرح دهد.
 نقش نور را در فضای معماری توضیح دهد.
 مواردی که برای بهرهگیری بیشتر از نور در فضا باید مورد توجه باشد را شرح دهد.
 انواع نورگیری را در فضاهای معماری بیان نماید.
 اثر نور طبیعی را در جهات مختلف بر فضاهای داخلی ساختمان توضیح دهد.
 انواع نورپردازی مصنوعی را شرح دهد.
 نورپردازی در فضاهای مسکونی را توضیح دهد.
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پیش آزمون

پرسش های چهار گزینه ای
 -1مناسب ترین نوع نور براساس جهت جغرافیایی در ایران کدام است؟
د) غرب
ج) شرق
ب) جنوب
الف) شمال
 -2نورپردازی فضاهای معماری به چه صورت انجام می گیرد؟
د) مستقیم و غیرمستقیم
ج) مصنوعی
الف) طبیعی و مصنوعی ب) طبیعی
 -3از میان فضاهای زیر کدام یک به نور طبیعی بیشتری نیاز دارند؟
ج) سرویس های بهداشتی د) غذاخوری
ب) خواب مهمان
الف) نشیمن
 -4در کدام بخش های آشپزخانه به نورپردازی بیشتری با تأکید بر ف ّعالی ّتی که در آن جا انجام می شود ،نیاز است؟
ب) روی اجاق گاز ،روی سینک ظرف شویی
الف) سطوح روی کابینت ها ،سینک ظرف شویی
ج) سطوح روی کابینت ها
د) سطوح روی کابینت ها ،روی اجاق گاز ،روی سینک ظرف شویی
 -5یکی از مهم ترین نورپردازی ها در اتاق خواب کدام است؟
د) کنار تخت
ج) دیوارکوب
الف) داخل کمد لباس ب) کنار آینه
پرسش های تشریحی
 -1نقش نور را در زندگی روزمره انسان توضیح دهید.
 -2ورود نور طبیعی به داخل ساختمان از چه قسمت هایی امکان پذیر است؟
 -3مزایای استفاده از نور طبیعی را در ساختمان شرح دهید.

172

نورپردازی:

نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است .نور عنصری است که با آن دیدن اشیاء ممکن
میشود .در یک رنگین کمان یا نوری که از منشور خارج میشود ،میتوان طیف نور را که شامل
همه رنگهای مرئی است مشــاهده کرد .انسان با بهکاربردن فیلتر ،برای جدا کردن رنگها از
نور سفید ،نور رنگی تولید کرده است .کاربرد نورهای فیلتر شده رنگی ،هنوز هم در نورپردازی
صحنههای تئاتری و آثار معماری متداول است .نور مناسبترین ماده ساختاری است که میتواند
الیتهای روزمره ما شکل ،زیبایی ،لذت و راحتی ببخشد .نور ما را به خود جذب میکند.
به ف ّع ّ
از نظر تاریخی میتوان گفت نور و روشنایی برای انسان مقدس و نشان از زندگی و پاکی بوده
السمَْو ِ
ال ْ ِ
رض) 1بسیاری از پیشبینیها و تصمیمات گذشتگان بر اساس رصد
َْات َو ْ َ
ور َّ
هلل ُن ُ
است( .اَ ُ
الیتهای روزان ٔه آنها با طلوع و غروب
خورشید ،ماه و ستارگان صورت میگرفته .شروع و پایان ف ّع ّ
خورشید تنظیم میشده .در باورهایشان نور و روشنی در مقابل جهل و ظلمت قرار داشته است.
تبلور باورها و اعتقادات انســان بر آثار ساخته شده توسط او از جمله معماری بسیار آشکار
است .تا آنجایی که امکانات سازهای و مسائل امنیتی به او اجازه میداد سعی در واردکردن نور
و روشنی به فضاهای معماری مخصوصاً فضاهای عبادی داشته است .به عنوان مثال ساختمان
مســاجد با عنصر نور مزین شــدهاند و به خوبــی قادر به انتقال یک حــس روحانی و معنوی
میباشند (.تصویر  8-1و )8-2

تصویر -8-1
نورپردازی در
مسجد

 -1آیۀ  35سورة نور
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تصویر - 8-2نور از طریق پنجرههای مشبک آجری و یا گلویی به داخل
تابیده میشود
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فضای مســکونی نیز به عنوان محل آرامش و سکون انسان از
این قاعده مستثنی نیست .چرا که با کمک آن به راستی میتوان
درک انسان را از احساس و بافت فضا دگرگون کرد و فضا را دلپذیر،
دلگیر یا اسرارآمیز جلوه داد ،آن را بزرگتر یا کوچکتر به چشم
آورد یــا بر روی نکات خاصی از محیط مورد نظر متمرکز شــد،
بخشهایی را قابل رویت و نمایان ســاخت و باالتر از همه محیط
را خوشایندتر ،مناسبتر و آرامش بخش تر جلوهگر نمود .تعیین
میزان اســتفاده از نور طبیعی در ســاختمان از عوامل اثرگذار بر
طرح میباشــد .از این رو میتوان گفت مهمترین جزء غیر مادی
در فضاهای معماری نور است .درک کیفیتهایی چون رنگ ،فرم،
جنس ،بافت از فضا و اجسام تنها با وجود نور امکانپذیر است.
در طراحی معماری بســیار مهم است که برای روشن کردن
فضاهــا از نــور طبیعی روز بهره گرفته شــود .نور خورشــید ،با
اهمیتترین چشــمۀ نور طبیعی است .بنابراین سعی شود از نور
مصنوعی به عنوان مکمل و در ســاعات محدود اســتفاده گردد.
مهمترین چشمه نور مصنوعی المپهای الکتریکی میباشند که
انرژی الکتریکی را به انرژی نوری تبدیل میکنند.
در ایــن بخش در خصوص اهمیت و نحوه ورود نور طبیعی به
بنا و چگونگی اســتفاده از نورهای مصنوعی در فضاهای مسکونی
بحث خواهد شد.
همانطور که اشاره شد نورپردازی فضاها به دو صورت طبیعی
و مصنوعی انجام میگیرد.

نورپردازی طبیعی
بهترین شــیوه در طراحی ساختمانها اســتفاده از نور طبیعی در فضا است .نور طبیعی را
میتوان برحســب اختالف کیفی مورد توجه قرار داد .میزان نور طبیعی قابل استفاده بسته به
ســاعات روز ،دورههای زمانی در طول ســال ،آب و هوا ،مقدار آلودگیهــای هوا و غیره تغییر
میکند.
نوری که از یک طرف وارد فضا میشود ،بعد از تعدیل شدن توسط پرده با نوری که مستقیماً
از باال تابیده میشود متفاوت است .هردوی اینها با نوری که قبل از ورود به فضا بر روی پوسته
ساختمان منعکس میشود کام ً
ال متفاوت می باشد.

برای بهرهگیری بهتر از نور طبیعی الزم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.
 محل قرارگیری ساختمان به گونهای باشد که بهترین استفاده از نور طبیعی انجام شود و
هر فضای مسکونی به پنجره یا نورگیر سقف دسترسی داشته باشد .به پنجرههایی که چشمانداز
ایجاد میکند اولویت بیشتری بدهید و توجه داشته باشید که سطح مؤثر نور طبیعی در داخل
ساختمان فقط دوبرابر عرض پنجره و در حدود  2تا  2/5برابر ارتفاع آن است.
 در طراحــی ســاختمان اندازههاینماهای شــرقی و غربی ســاختمان را کم کنید و در
عــوض اندازه جهتهای شــمالی و جنوبی آن را افزایش دهید ،چرا که مســیر خورشــید در
آســمان در فصلهای مختلف ســال تغییر میکند .طراحی پنجرهها برای سمتهای شرقی و
غربی ســاختمانبه دلیل نیاز به کنترل نور در ساعات مختلف روز کاری بسیار دشوار است .در
کشورهای واقع در نیمکره شمالی پنجرههایی که به سمت شمال قرار میگیرند در اثر تابش نور

تصویر8-3
نورگیر ساختمان به صورت
رنگی نشان داده شده است.

نورگیر
6.60CM

خورشید برای ساکنان ساختمانها مشکل گرمایی ایجاد
نمیکننــد و همچنین پنجرههایی که به ســمت جنوب
قرار میگیرند به ســادگی با اســتفاده از پیش آمدگیها
و ســایهبانها و پنجرههای طاقچــهای در برابر تابش نور
خورشید محافظت میشوند.
 در صورتیکــه امــکان طراحــی پنجــره در بخش
زیادی از ساختمان ممکن نباشد ،نصب نورگیر سقفی در
ساختمانهای یک طبقه یا سقف آخر ساختمانهای چند
طبقه توصیه میشــود .نورگیرهای سقفی معموالً  3تا 5
درصد از کل سطح بام را اشغال می کنند تا نور کافی برای
نورپردازی داخل ساختمان را فراهم آورند( .تصویر )8-3
 با اســتفاده از شیشــههای مناســب برای پنجرهها
و استفاده از ســایبانهای داخلی و سایبانهای بیرونی،
فضای داخلی ساختمان را از تابش نور طبیعی بیش از حد
محافظت کنید.
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بیشتر بدانیم
در بســیاری از پنجرههای جدید که جنبه تجاری دارند از شیشــههای بازتابی استفاده میشود .کاربرد شیشههای بازتابی
برای کاهش جذب گرمای ناشــی از نور خورشید در ساختمان است .مزیت دیگر شیشههای بازتابی ایجاد حالت آینهای برای
پنجرههای ساختمان میباشد که سبب کاهش نفوذ اشعههای خورشید به فضاهای درونی ساختمان میشود.
یکی از شــیوههای افزایش چشــم گیر کارایی و بازده انرژی و میزان روشنایی ،استفاده از سایهبان خورشیدی در چارچوب
پنجرههاســت .سایهبان خورشیدی از تابش مستقیم تشعشعات خورشــیدی به درون ساختمان در طول فصلهای گرم سال
جلوگیری میکند .کرکرهها و پردهها و آفتابگیرها نیز از متداول ترین شکلهای سایهبان برای کاربرد در داخل ساختمان هستند.
دربسیاری از ساختمانهای مدرن از پنجرههای تاقچهدار استفاده میشود .این تاقچهها بر روی قسمت پایینی پنجرهها سایه
میافکنند .ســطح باالیی این تاقچهها حالت بازتابدهندگی دارند و نور را به ســمت داخل و سقف باز میتابانند .بدین ترتیب،
عمق نفوذ بیشتر میشود و کیفیت نور داخلی افزایش پیدا میکند.
انواع نورگیرها در ساختمان
از انواع پنجرههای دیواری (جانبی) و نورگیرهای ســقفی بــرای ورود نور طبیعی به درون
فضاهای داخلی ساختمان استفاده میشود.
 نورگیرهای ســقفی :نورگیرهای ســقفی امکان خوبی برای دریافت مقدار زیادی نور از
دهانه کوچکی – حتی در شــرایط آسمان ابری – فراهم میآورند .این نورگیرها به طور مؤثری
روشنایی را به عمق فضاهای داخلی میرسانند.
استفاده از نور طبیعی از سقف در تصاویر (تصاویر  8-4تا  )8-8مشاهده میشود.
 نورپردازی دیوار :نورپردازی دیواری یا کناری در حقیقت همان پنجره عمودی ساختمان
به منظور داخل شدن نور به فضاهای داخلی است .برخالف نورپردازی سقفی ،نورپردازی دیواری
نور تابناکی را به ســطح اتاق میتاباند .در (تصاویر  8-9تا  )8-11نمونه هایی از نورپردازی از
دیوار نشــان داده شــده اســت .اما با توجه به محل و ارتفاع پنجره ورود نور به فضای داخلی
متفاوت اســت .چنانچه سطح پنجرههای عمودی یک هشــتم تا یک دهم سطح فضا انتخاب
کردند ،فضا از نور مطلوبی برخوردار خواهد شــد (در مناطق گرمسیر سطح پنجره نباید از یک
هشتم سطح فضا  تجاوز نماید).

176

تصویر -8-4نورگیر سقفی در فضای داخلی

تصویر -8-6پنجره زیر بام

تصویر -8-11از پنجره تاقچه ای به دلیل ایجاد
سایه ،جذب نور غیرمســتقیم و افزایش عمق
نور طبیعی در نماهای غربی  ،شرقی و جنوبی
ساختمان می توان از آن استفاده کرد.

تصویر-8-7پنجره زیر بام کمرشکن

تصویر -8-10به دلیل حفاظت ساکنان از
نور خورشید ،سایه بان در روی این پنجره
مناسب برای پنجره های شرقی و غربی
ساختمان است.

تصویر -8-5نورگیر سقفی

تصویر -8-8پنجره زیر بام دوطرفه

تصویر -8-9در این نوع پنجره و پیش
آمدگی سقف ،سایه کمی به وجود آمده،
بهترین مکان برای نصب آنها در فضای
جنوبی ساختمان است.
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اثر نور طبیعی در جهات مختلف به فضای داخلی ساختمان
اتاقهای رو به شــمال :به دلیل نتابیدن نور خورشید به طور مستقیم در آنها ،سرد بوده و
نور خیره کننده ای در این فضاها دیده میشود.
اتاقهای رو به شرق :اولین اتاقهایی که با طلوع خورشید روشن میشوند ،اتاقهای رو به
شــرق هستند .بعد از گذشت چند ساعت از زمان طلوع ،ســایهای بلند و طوالنی مدت بر این
اتاقها ســایه میافکند .بهتر است برا ی تعدیل نور شدید و خیره کننده آفتاب در زمان طلوع،
در این اتاقها از تدابیری چون کرکره ،آفتابگیر ،پرده و  ...استفاده شود.
اتاقهای رو به جنوب :نور و گرمای خورشــید در تمام مدت روز در این اتاقها وجود دارد،
البته ممکن اســت طی روز و در فصلهای مختلف ،کیفیت و میــزان آن اندکی تغییر کند .با
توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ما فضاهایی که مدت زمان زیادی را طی روز در آنجا سپری
میکنید ،بهتر است رو به جنوب باشد.
اتاقهای رو بــه غرب :در گرمترین ســاعات روز ،نور خورشــید به ایــن اتاقها میتابد
و زمانــی کــه نــور شــدید اســت ،چشــم را آزار میدهد .بعــد از ظهرهــا در ایــن اتاقها
آفتــاب میافتــد و نور خورشــید ،تندتــر میشــود .مخصوصــاً در بعد از ظهرهــای فصل
تابســتان گرمــای زیــادی را ایجاد میکند  و در فصل زمســتان این اتاق ها ســرد هســتند.
البته باید توجه داشت که در اقلیمهای مختلف و در طول و عرض جغرافیایی متفاوت ممکن
است موارد باال کمی تغییر کند.

178

نورپردازی مصنوعی
نورپردازی مصنوعی در ساعات محدودی از شبانهروز و نیز برای تأمین
الیتها چون مطالعه ،صرف غذا استفاده میکنند.
روشــنایی برخی ف ّع ٌ
منابع نور مصنوعی بســته به شــکل آنها به صورت های نقطهای،
خطــی ،صفحهای و یا حجمــی در فضا قرار میگیرنــد .به طور کلی
نورپردازی فضا به سه روش انجام میگیرد( .تصویر )8-12

حجمی

نقطه ای

خطی

صفحه ای
تصویر8-12

نور پردازی عمومی :در این روش توزیع نور طبیعی یا مصنوعی در کل فضا به صورت متوازن
انجــام میگیرد و بدین صورت از ایجاد گوشــههای تاریک یا قســمتهایی با نور خیره کننده،
جلوگیری میشود( .تصویر )8-13

تصویر 8-13

الیتها  ماننــد مطالعه ،صرف غذا و
نورپــردازی موضعی :با توجه به اینکــه برای برخی ف ّع ّ
انجام کارهای ظریف نورپردازی عمومی پاســخگو نیســت از نور موضعی استفاده میشود .این
نور معموالً قابل تنظیم بوده و با بهرهگیری از آن میتوان باعث تقســیم فضا شد .مث ً
ال این نور
میتواند بر حوزه غذاخوری تأکید کند .الزم به ذکر اســت ترکیب هماهنگ این نوع نورپردازی

تصویر -8-14ترکیب نور موضعی و عمومی

تصویر8-16

تصویر8-15
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نورپــردازی متمرکز یا نقطهای :با این نورپردازی میتوان بــر نقطه خاصی در فضا تأکید
نمود .مث ً
ال برای نورپردازی یک تابلو یا یک مجسمه .با بهرهگیری از تعدادی نورهای متمرکز و
نقطهای میتوان یکنواختی فضا را برهم زد و ریتم جالبی را ایجاد نمود( .تصویر)8-17

تصویر8-17

180

با نورپردازی عمومی ترکیب جذابی را به وجود میآورد( .تصویر  8-14و  8-15و )8-16
در زیر برخی از نکات مهم در خصوص نورپردازی مصنوعی آمده است:
میتوان به وســیله نور ،فضایی را وسیعتر و یا کوچکتر نمایش داد .برای این منظور کافی
اســت نورپردازیها بر روی دیوارها و کنجهای محیط انجام شــود .به این ترتیب اطراف محیط
روشنتر از مرکز شده و بزرگتر جلوه میکند ،حال آنکه به عنوان مثال اگر در نورپردازی یک
اتاق نشیمن تنها به یک منبع نور برای روشن کردن منطقهای کوچک در محدوده مبلمان اکتفا
کنیم ،دامنه دید افراد محدود شده و در نتیجه فضا حتی کوچکتر از آنچه هست به نظر میآید.
به منظور توزیع روشــنی دلخواه الزم اســت محل قرارگیری و ترتیب چراغها به گونهای
باشد که نور کافی به قسمتهای باالیی دیوارها و سقف برسد .این امر عموماً نیاز به مکانیابی
چراغها در فواصل یکنواخت دارد تا بدین ترتیب شدت روشنایی مورد نیاز در فضا حاصل شود.
الزم اســت برای تأمین روشنایی هر ناحیه ،شدت خاصی از نور ایجاد شود .و باید توزیع نور به
طور معقولی یکنواخت باشد .این امر به آن معنی است که سرتاسر اتاق باید به میزان مناسبی
روشن شود و از ایجاد نواحی تاریک در مساحتهای زیاد جلوگیری به عمل آید.

در مورد ســطوح مجاور ســعی شــود از تفاوت زیاد شدت روشنایی ســطوح پرهیز شود
زیرا این عامل باعث خســتگی چشــم شــده و قابلیت دیــد در این ناحیــه را مختل میکند.
انتخاب منابع نوری باید به گونهای طراحی شــده باشــد که به راحتی بتوان نور اتاق را به
وسیله کمنور کنندهها (دیمر) زیاد یا کم کرد و مث ً
ال اتاق را از یک اتاق نورانی ،به یک اتاق آرام
با نوری مالیم تبدیل نمود.
در نورپردازی فضاها میتوان از دو دســته نورپردازی مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرد.
نورپردازی مستقیم :در این روش منابع نوری به طور مستقیم و بدون واسطه فضا را روشن
میکند و معموالً نور خیرهکنندهای دارند.
نورپردازی غیرمستقیم:استفاده از نور غیر مستقیم امکان ایجاد نورهای مالیم را در مواقعی
که به آرامش در فضا نیاز داریم فراهم میکند.
نحوة عمل این نورپردازی به صورت توکار اســت ،در این حالت همه نورها به طرف ســقف
یا سطوح دیگر هدایت میشود و سایر سطوح اتاق ،به وسیله انعکاس متقابل روشن میشود.
نورپردازی در فضاهای مسکونی

به طور کلی توصیه میشود طراحی خانه طوری انجام شود که از نور طبیعی به داخل فضاها
در طول روز استفاده شود .اما در شرایطی که این امکان میسر نباشد یا در ساعاتی از شبانهروز
ناچار به اســتفاده از نورهای مصنوعی باشیم ،رعایت نکات زیر در خصوص نورپردازی فضاهای
مختلف سبب کارایی و زیبایی آنها خواهد بود.
نورپردازی نشیمن
بهتر اســت اتاق نشیمن طوری طراحی شــود که حداکثر استفاده از نور طبیعی به ویژه در
بعدازظهرها که بیشــتر این فضا مورد استفاده قرار میگیرد انجام بپذیرد .بدین منظور میتوان
از انواع پنجرههای دیواری و سقفی استفاده کرد.
اما اغلب اتاقهای نشــیمن به شــیوههای طراحی نورپردازی مصنوعــی نیاز دارند زیرا این
اتاقها تنوع وسیعی از کاربردهای گوناگون را شامل میشوند .نورپردازی یک اتاق نشیمن عادی
باید فضایی آرامشبخش را برای گفتوگوهای جمعی کوچک ،ضیافتهای جمعی که شــامل
الیتهای تکنفره مانند مطالعه ،شنیدن موسیقی
خوردن و نوشــیدنهای کوتاهمدت است و ف ّع ّ
و تماشای تلویزیون را فراهم آورد .از انواع نورپردازی موضعی برای فعالیتهایی چون مطالعه و
خیاطی اســتفاده میشود .نور کانونی برای نورپردازی وسیع قفسههای کتاب از کف تا سقف و
برای روشنایی بخشیدن به آثار منقوش واقع در دیوار به کار می رود( .تصویر  -8-18الف و ب)
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به غیر از موارد ذکر شــده در هنگام شب میتوان از المپهای رومیزی و چراغهای پایهدار
استفاده کرد.
از انواع نورپردازی در اتاق نشــیمن اســتفاده می شود که شامل نورپردازی عمومی برای
گفت وگو و فعالیت های دیگر معاشــرتی  -اجتماعی،تماشای تلویزیون معموالً به نورپردازی
غیر معمول نیاز دارد و نورپردازیهای دیگری که در اتاق نشیمن به کار برده میشود برای تماشای
تلویزیون در این فضا مضر و اضافی هســتند .اگر تماشــای تلویزیون در این فضا مد نظر باشد باید
شیوه نورپردازی اتاق با آن سازگار شود و از ایجاد نورهای خیرهکننده و وسیع پرهیز کرد.

توکار
نور شاخص هالوژن

توکار
دیوار تاب فلورسنت

نورپــردازی
توکار    هالوژن
نو ر پــر د ا ز ی
توکار   فلورسنت
آباژور
نور  پرد  ا   زی    دیواری
(دیوارکوب )
نور   پردازی با
المپ التهابی
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تصویر-8-18ب  -پالن مبلمان اتاق نشیمن

تصویر-8-18الف -پالن نورپردازی اتاق نشیمن

نورپردازی اتاق خواب
نورپــردازی اتاق خواب باید جوابگوی کاربردهای گوناگون مانند خوابیدن ،تعویض لباس،
تماشای تلویزیون ،نوشتن ،انجام تکالیف بر روی میز تحریر ،خیاطی و انجام فعالیتهای ورزشی
باشــد .در عین حال اتاق خواب اصلی باید جوابگوی نیازهای مجزای دو اســتفاده کننده نیز
باشــد .در (تصویــر -8-19الف و ب) اتــاق خوابی برای انجام فعالیت هــای متعددی از قبیل
خوابیدن ،تعویض لباس ،مطالعه در حالت درازکش در تخت خواب ،تماشــای تلویزیون ،انجام
کار بر روی میز ،گفتوگوی صمیمانه و مطالعه در صندلی راحتی بزرگ ،طراحی شــده است.
این اتاق بایستی برای کاربریهای متعدد نورپردازی شود.
یکــی از مهمترین نورها در اتاق خواب چراغهایی اســت که در کنار تخت خواب قرار دارد.
این چراغها برای زمانی کارایی دارند که یکی از افراد میخواهد کتاب بخواند یا تلویزیون تماشا
کند و دیگری میخواهد بخوابد .توصیه میشود از کلیدهای دیمر یا همان تنظیمکنندههای نور
در اتاق خواب اســتفاده شود .بهتر است کلید چراغها را در کنار در ورودی اتاق قرار گیردتا به

تصویر -8-19الف -پالن مبلمان اتاق خواب

تصویر -8-19ب -پالن نورپردازی اتاق خواب

هنگام وارد شدن و همین طور خارج شدن از اتاق بتوان چراغها را روشن و خاموش کرد .الزم
اســت کلید چراغها عالوه بر کنار در ،کنار تخت خواب هم باشند .بدین ترتیب نیازی به خروج
از تخت خواب برای خاموش کردن چراغها نیست.
وظایف نورپردازیهایی که به طور معمول در اتاق خواب باید تأمین شوند عبارتند از:
الیتهایی چون مطالعه در بســتر ،دیده شدن کارها بر روی
 نور موضعی :این نور برای ف ّع ّ
میز ،مطالعه در صندلی راحتی در نظر گرفته میشــود .در کمــد دیواری اتاق به منظور دیده
شدن جزییات و رنگ لباسها به د ّقت از نور موضعی استفاده میشود .در کنار کمد ،آینه تمام
قد وجود دارد که به نورپردازی موضعی نیاز دارد .نورپردازی حمام نیز از نوع موضعی بوده زیرا
الیتهایی مهم مانند استحمام و اصالح صورت انجام میگیرد.
در آن ف ّع ّ
 نــور عمومی :این نور بــرای کاربریهای مختلفی از جمله تعویــض لباس ،گفتوگو در
محدوده نشیمن و تماشای تلویزیون مورد نیاز است.
 نور کانونی :برای نمایش بهتر آثار تزیینی ،هنری و تابلوها از این نور استفاده میشود.
نورپردازی اتاق خواب کودکان

اتاق کودکان بر خالف اتاق پدر و مادر فقط اتاق خواب و محل استراحت نیست بلکه محل
بازی و انجام تکالیف درسی نیز می باشد..
روشنایی فضاها با نور طبیعی و شفاف اثر مثبتی بر کودکان دارند .به عبارت دیگر اتاقهایی
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تاریک با نور مصنوعی و نامناســب اثر نامطلوب در پی خواهند داشــت .از این رو نحوه و میزان
روشــنایی در اتاق کودک اهمیت زیادی داشــته و تأثیر مهمی در ایجاد شرایط مطلوب برای
مطالعه و آرامش و تمرکزشان دارد.
برای تأمین نور مصنوعی در اتاق کودکان شــیوههای مختلفی از جمله استفاده از چراغهای
گوناگون با نقشهــای رنگی و جذاب وجود دارد .برای اتاق کودکان میتوان از کلیدهای دیمر
اســتفاده کرد .ایــن کار میتواند فضای اتاق را طوری تنظیم کند که در زمان اســتراحت آنها
احســاس خوابآلودگی کرده و راحتتر و زودتر به خواب بروند .در این فضا برای انجام تکالیف
و مطالعه نور موضعی بسیار سودمند خواهد بود.
نورپردازی آشپزخانه
در آشپزخانههای امروزی قسمت اعظم کار در آشپزخانه بر روی پیشخوان ،سطح کابینتها
الیتها
در کنار اجاق گاز و یا شــیر آب و سینک ظرفشویی انجام میشــود .در ضمن این ف ّع ّ
افراد را در معرض خطراتی چون کار با ابزارهای برنده و تیز و مایعات جوشــان قرار می دهند.
برای پرهیز از ایجاد این گونه خطرات اســتفاده از یک منبع عمومی در آن توصیه میشود .نور
الیتها کافی نیست زیرا اغلب افراد پشت
چراغهای سقفی از وسط آشپزخانه برای انجام این ف ّع ّ
به منبع نور و در ســایه خود مشغول به کار هستند .توصیه می شود در بخشهایی از آشپزخانه
که محل انجام کار است ،مانند سطح روی اجاق گاز ،سینک ظرفشویی و سطوح روی کابینتها
(برای آمادهســازی وسایل آشپزی و مواد غذایی) از نورهای موضعی استفادهشود .وظیفه دیگر
این نورپردازی ها ایجاد دید کافی برای دسترســی به کابینتهای زیر پیشخوان میباشــد .به
دلیــل اینکه یخچالها و اجاقهای گاز معموالً یک چشــمه نور در داخل خود دارند ،وظایف
نورپردازی مرتبط با آنها چندان نگران کننده نیست .همچنین در بسیاری از آشپزخانهها بعضی
از کابینتها با درهای شیشهای و به صورت ویترین ساخته شدهاند و از آنها برای نمایش ظروف
زیبا و تزیینی استفاده میشود .این کابینتها نیز نیاز به نورپردازی کانونی دارند.
نور کافی برای ســطح روی اجاق گاز در آشــپزخانههایی که هواکش یا هود دارد در باالی
اجاق گاز میباشــد و به راحتی توسط چراغ هواکش تأمین میشــود .همچنین باالی سینک
ظرفشــویی به یک چراغ نیاز است تا هنگام شــب نور کافی برای شستوشوی ظروف و مواد
غذایی فراهم شــود .ترجیحاً هر یک از این چراغها باید دارای کلید کنترل مجزا باشند تا فقط
در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرند( .تصویر -8-20الف و ب و پ)

184

یخچال

ماشین ظرف شویی

محل سطل زباله

تصویر -8-20الف -پالن مبلمان آشپزخانه

کنج سقفی
آویز تزئینی
باالی میز

تصویر-8-20ب -پالن نورپردازی آشپزخانه
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المپ

تصویر -8-20پ

نورپردازی اتاق غذاخوری
اولین و مهمترین وظیفه نورپردازی اتاق غذاخوری تأمین نور کافی برای روشنایی بخشیدن
به میز ناهارخوری به میزانی اســت که افراد نشسته به دور آن هم غذای خود و هم چهره افراد
دیگر را به خوبی ببینند.
هنگامی که از یک بوفه جهت پذیرایی استفاده میشود باید نور کافی و مناسب برای میزبان
فراهم شود تا با آسودگی خاطر وظیفه خود را انجام دهد.
در این فضا تصاویر گرافیکی (نقاشــی ،پوستر،عکس) روی دیوار و همچنین برای قفسههای
نگهداری ظروف تزیینی از نورپردازی کانونی استفاده می شود.
به منظور جلوگیری از احساس کم نوری و ایجاد فضاهای خالی در اطراف میز باید پیرامون
اتاق با نور عمومی روشن شود( .تصویر  -8-21الف و ب)
از آنجایی که حال و هوای محیط اتاق ناهارخوری اهمیت بســیاری دارد همه نورافشــانها
باید به وسیله کلیدهای کم نورکننده کنترل شوند تا تنوع زیادی از ترکیبات نورپردازی را برای
ایجاد حس خوشایند در هر وضعیتی به وجود آورند.
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الف -پالن مبلمان اتاق غذاخوری

تصویر8-21

نورپردازی حمام و دستشویی
نورپــردازی در داخــل حمــام معموالً ســاده ،قابل
پیشبینی و غالباً غیرتزیینی اســت .تنها نوع نورپردازی
در ایــن فضا نور عمومی برای حمام کردن و نور موضعی
برای اصالح صورت در آینه میباشد .نورپردازی موضعی
در آینــه ویژگیهای خاص خــود را دارد .مث ً
ال نور کافی
را برای مشــاهده دقیق صورت در آینــه فراهم می کند.
تأثیر نور باید بدون ایجاد سایه باشد تا از مشاهده دشوار
محیط جلوگیری نماید و دیدی خوشایند از صورت ایجاد
کند و دیگر اینکه کیفیت رنگی نور المپ انتخاب شــده
باید مناسب باشد تا پوست را به شکل واقعی نشان دهد.
نور عمومی وان و توالت به میزان قابل قبولی به وســیله
نورپرداز باالی دستشویی تأمین میشود .یک دیوارکوب
نصبشده در محدوده توالت میتواند در صورت نیاز فضا
را روشن کند(.تصویر)8-22

ب -پالن نورپردازی اتاق غذاخوری

تصویر -8-22نورپردازی حمام و توالت
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تمرین

در پالن خانه مســکونی خودتان با مشخص کردن جهت جغرافیایی ،نوری را که به هر فضا میتابد مشخص کنید
و با توجه به محتوای ارائه شده آنرا مورد بررسی قرار دهید.
 -یک پالن نورپردازی با نور مصنوعی را بررسی کنید.
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پرسش های پایانی

پرسش های چهار گزینه ای
-1کدام یک از توصیههای زیر در خصوص بهرهگیری بهتر از نور طبیعی صحیح نمیباشد؟
الف) نورگیرهای سقفی معموال ً  3تا  5درصد کل بام را اشغال میکند.
ب) در طراحی اندازههای سمتهای شرقی و غربی ساختمان را کم کنید.
ج) در کشورهای نیمکره شمالی پنجرههای شمالی برای ساکنین مشکالتی را ایجاد میکند.
د) سطح مؤثر نور طبیعی در داخل ساختمان  2برابر عرض پنجره و در حدود  2تا  2/5برابر ارتفاع آن است.
 -2با توجه به موقعیت جغرافیایی کشــور ما ،فضاهایی را که زمان زیادی از روز در آن سپری میشود بهتر است رو به
چه جهتی داشته باشند؟
د) جنوب
ج) شرق
الف) غرب ب) شمال
 -3بعدازظهرها در این اتاق آفتاب میافتد و نور خورشــید تندتر میشــود و مخصوصاً در بعدازظهرهای فصل تابستان
گرمای زیادی را ایجاد میکند؟
ج) اتاقهای رو به جنوب د) اتاقهای رو به شمال
الف) اتاقهای رو به غرب ب) اتاقهای رو به شرق
 -4برای انجام فعالیتهایی چون مطالعه و صرف غذا از چه نورپردازی استفاده میشود؟
الف) متمرکز ب) عمومی ج) موضعی د) نقطهای
 -5نورپردازی کانونی در اتاق خواب برای چه فعالیتی بهکار میرود؟
ج) مطالعه در بستر د) نصب در کمد دیواری
الف) نمایش بهتر آثار تزیینی ب) تماشای تلویزیون
 -6برای پرهیز از خطراتی چون وســایل تیز و برنده و مایع جوشــان در آشپزخانه اســتفاده از چه منبع نوری توصیه
میشود؟
ب) یک منبع موضعی ج) دومنبع عمومی د) دو منبع موضعی
الف) یک منبع عمومی
 -7از چه نورهایی برای نورپردازی فضای حمام استفاده میشود؟
د) عمومی
ج) موضعی – نقطهای
الف) عمومی – موضعی ب) عمومی – نقطهای
پرسش های تشریحی
 -1سه توصیه که برای بهرهگیری بهتر از نور طبیعی در فضا باید رعایت شود را شرح دهید.
 -2انواع نورپردازی مصنوعی را در فضا توضیح دهید.
 -3نورپردازی در فضای اتاق ناهارخوری باید چگونه باشد؟
 -4در طراحی نورپردازی مصنوعی اتاق نشیمن از چه منابع نوری استفاده میشود؟ چرا؟
 -5انواع نورپردازی مصنوعی مورد نیاز اتاق خواب را با کاربرد آن نام ببرید.
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 ٤


ﭘ
ا ﯽ ﻼن ی


ﭘ
4
ا ﯽ ﻼن ی اداری و ﺠﺎری
اداری و 4ﺠﺎری

برای واحدهای کار این پیمانه به دلیل عدم آشنایی
ابتدایی هنرجویان با این مباحث از طرح
پیش آزمون خودداری شده است.

واحد کار نهم
توانایی طراحی پالن اداری
هدف کلی:

آشنایی با طراحی پالن های اداری

هدفهای رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 انواع طرح های ساختمان های اداری را توضیح دهد.
 فضاهای اصلی ساختمان های اداری را شرح دهد.
 فضاهای پشتیبانی را در ساختمان های اداری نام ببرد.
 فضاهای خدماتی ساختمان های اداری را نام ببرد.
 فضاهای گردشی را در ساختمان های اداری بیان کند.
 تأثیر اقلیم را بر شکل و جهت ساختمان های اداری توضیح دهد.
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امروزه ســاختمانها با کاربردهای گوناگون ساخته میشــوند و یک دسته از آنها به منظور
انجام امور دفتری و اداری میباشد.
ســاختمانهای اداری بایســتی دارای انعطافپذیری ،راحتی نگهداری ،دسترسی مناسب و
یک موقعیت اکولوژیکی (اقلیمی) مناســب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام ،لذتبخش و
مفید را برای اســتفادهکنندگان فراهم سازند .امروزه ساختمانهای اداری بیشتر دارای نماهای
شیشــهای مشابه هســتند اما تقســیمبندی و کیفیت فضاهای داخلی آنها با یکدیگر متفاوت
میباشد(.تصویر )9-1

تصویر  -9-1نمای سه بعدی داخلی یک ساختمان اداری

در حال حاضر ،مقرراتی در خصوص ســاختمانهای اداری اســتاندارد وجود دارد .فناوری
اطالعات و ارتباطات باعث تغییر شــیوه انجام امور کاری و فرایندهای ســاختمانی نســبت به
گذشته شده است.صفحات عمودی جداکننده ،1امکان ایجاد میزهای باریک را به وجود میآورد.
فناوری بیسیم باعث تشویق مبلمان متحرک و طرحهای راحتتر میشود.
فناوری این فرصت را برای افراد به وجود میآورد که در زمانها و محیطهای مناسبتری کار
کنند .یک ساختمان با طرح مناسب باعث افزایش کارایی کارمندان می شود و هم چنین الزم
اســت یک ساختمان اداری خوب برای پیشبینیهای آینده انعطافپذیر باشد .چون سازمانها
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 -1پارتیشن Partition

نیاز به ساختمانهایی دارند که امکان تغییر در تعداد کارکنان و انجام وظایف را به وجود آورد
و بخشهای ساختمانی برای عملکردهای متفاوت پاسخگو باشد .از طرف دیگر ساختمان اداری
بایستی برای تمامی مراجعین خود از جمله افراد معلول دسترسی راحتی داشته باشند تا افراد
عادی و معلولین امکان راحتی حرکت در محیط ساختمان اداری را داشته باشند.
از جملــه موارد مهم در طراحی ســاختمان اداری میتوان به نکاتــی چون ،محل ورودی
ساختمان اداری ،راحتی شرایط کار ،ایجاد منظر خوب و فضای سبز ،تهویه مناسب اشاره کرد.
اگر کارکنان در محیط کار احساس راحتی کنند بهتر میتوانند وظایف خود را انجام دهند .ابعاد
تجهیزات و مبلمان برای کارکنان متفاوت است و بستگی به نوع وظیفه و کار شخص دارد.
فضاهــای اداری شــرایط متفاوت دارند که بســتگی به نوع فعالیت آنهــا دارد .مث ً
ال تجار و
روزنامهنگاران معموالً در محیطهای پر ســر و صدا کار میکنند ولی بسیاری از کارهای اداری
نیاز به حداکثر آرامش دارد.
در طراحی ساختمان های اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده می شود.
سیستم باز اداری به فضاهایی اطالق میشود که توسط جداکنندههای سبک از هم تفکیک شدهاند.
سیستم بسته اداری به فضاهایی اطالق میشود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت
اتاقهای مستقل میباشند.
بــه طور کلی ســاختمانهای اداری دارای فضاهــای اصلی ،فضاهای پشــتیبانی ،خدمات
ومسیرهای گردش میباشند.
فضاهای اصلی اداری

تصویر9-2

تصویر-9-3الف ( -سیستم باز)

تصویر -9-3ب  -محل مالقات غیررسمی

الف) فضاهای انحصاری:
 ایستگاههای کار :شامل سطوح کار ،صندلی ،تجهیزات و صفحات عمودی جداکننده
 اتاقک :شــامل فضایی است که یک یا دو ایستگاه کار در آن قرار گرفته باشند و از طریق
دفاتر شخصی
صفحات عمودی جداکننده با فضای اطراف خود مجزا میشوند.
ال با دیوار محصور شده و برای یک یا دو نفر در نظر گرفته میشوند .تصویر -9-3ج  -فضاهای کار (سیستم باز)
 دفاتر شخصی :این فضا کام ً
(تصویر )9-2
 سلول یا محفظه :برای انجام کارهای محرمانه و آرام طراحی میشود.
ب) فضاهای گروهی:
فضایی برای گروهها و افرادی که ممکن است به عنوان تیم با یکدیگر کار کنند که شامل :
 فضاهای تیمی
تصویر -9-3د -فضاهای کار (سیستم باز)
 مراکز مالقات :مالقات غیررسمی در ایستگاه های کار
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 نواحی مالقات :فضاهای آزاد با مبلمان مالقاتهای رسمی و غیررسمی
 اتاقهای مالقات :فضاهای محصور با مبلمان مالقاتهای رسمی و غیررسمی می باشد.
درتصاویر  9-3الف  ،ب  ،ج و د نمونه هایی ازموارد ذکرشده نشان داده شده است.
ابعاد و اندازه در ایستگاههای کار و دفاتر

هزینه دفاتر از نظر فضا ،مساحت و سرویسدهی ،بیش از هزینه ایستگاههای کار با پالن آزاد
است ،ولی محیط خصوصی و خلوت بیشتر را فراهم میسازد.
در ایســتگاههای کار با پالن آزاد محیط خصوصی بصری از طریق حائلها به دست میآید
ولی دفتر کار خصوصی نیاز به دیوارهایی با عایقبندی صوتی دارد.
حداقل اندازه خالص ایســتگاه کار  2/8مترمربع به ازای هر نفر است که برای موقعیتهای
مدیریتی و عمومی به ترتیب به  6/5متر و  3/5متر مربع میرسد .ایستگاههای کار باید حداکثر
راحتی را به وجود آورند .کوچکترین دفتر فردی در حدود  12متر مربع است.
اندازه اتاقهای تیمی یا گروهی بســتگی به تعداد افراد استفادهکننده ،ترکیب بندی مبلمان
و تجهیزات و نوع فضاهای مالقات و گردهمایی دارد.
در ایستگاههای کار در صورت استفاده از میزهای مشترک ،تنظیم ارتفاع سطوح برای افراد دشوار
است زیرا دو نفر با ارتفاع قد متفاوت قاعدتاً نباید از سطوح کار با ارتفاع یکسان استفاده کنند.
ایســتگاههای کار متداول شامل :یک یا دو سطح کار ،میز متحرک برای مالقات ،فضا برای
کارکنان و محل نگهداری مدارک و اسناد و جداکنندههای فضا هستند .بیشتر ایستگاههای کار سیار
دارای مبلمانهایی هستند که میتوانند ترکیبی از نیازهای گوناگون را تأمین کنند( .تصویر )9-4

تصویر -9-4ابعاد و اندازه در ایستگاه های کار و دفاتر

194

صندلی در ایستگاه کار :از یک صندلی خوب برای راحتی افراد مشغول به کاراستفاده شود.
در ایستگاههایی که کارمندان از سیستم رایانه استفاده میکنند ،صندلیهایی کام ً
ال قابل تنظیم
برای آنها الزم اســت که پشت ،نشــیمن و ارتفاع صندلی قابل تنظیم باشد .در انتخاب صندلی

مالقاتکنندگان باید دقت کرد که راحتی را به مدت چند ســاعت برای افراد فراهم ســازد و از
نظر ابعاد و کیفیت مناسب باشد( .تصویر )9-5
 -1دسترسی دست

40-60 cm

 -2فاصله دست تا مانیتور

50-75 cm

 -3آرنج تا دسترسی صفحه کلید

30-40 cm

 -4زاویه کار از تراز چشم

20-300 cm

 -5زاویه مچ و ساعد

5-300 cm
0
90

 -7صندلی قابل تنظیم

4w × 36h × 40d

 -6زاویه باالتنه
 -8ار تفاع چشم از باالی مانیتور

 -9ارتفاع سطح کار ) (±5
 -10ارتفاع صفحه کلید
 -11فاصله آزاد زانو در زیر میز

20 cm

 -12فاصلــه آزاد بین ســطح کار و ران

25 cm

 -14پا در تماس با کف
 -15فاصله آزاد برای زانوها در زیر میز

4-8 cm

 -16فاصله آزاد برای پا در زیر میز

35-50 cm

 -17فاصله آزاد بین جلوی صندلی و
نرمه ساق پا

55-75 cm

 -18ارتفاع صندلی

 -1حداکثر دسترسی
 -2منطقه مطلوب قفسه بندی
 -3منطقه دسترسی آسان و کم ارتفاع
 -4حداکثر ارتفاع برای دیدن داخل یک کشو

دیوارهای ســبک جداکننده (حائلها) :از
حائلها برای محدود کردن فضا اســتفاده میشود.

40-45 cm
60 cm

 -19پشت قابل تنظیم صندلی از نظر
ارتفاع و زاویه

قفسهبندی :هر گونه ذخیرهسازی میتواند به
صورت فردی ،گروهی یا عمومی باشــد که تعداد و
نــوع آن به واحد و بخش کاری مشــخصی مربوط
میشود .به طور کلی باید دسترسی به قفسهبندی،
تجهیزات کوچک و فایلها راحت و آســان باشد.
توصیه میشود فضای فایل در قسمت مرکزی بوده
و لوازم و تجهیزات گوناگون را در قفسهها ،کمدها
یا کابینتها با درهای کشــویی یــا گردان قرارداد
(تصویر .)9-6

65-76 cm
50 cm

 -13فاصله آزاد پا در زیر میز

تصویر -9-5تناسب وسایل
کار با ابعاد بدن انسان

100-140 cm

40-25 cm
195 cm
75-80 cm
70-75 cm
140 cm

 -5عمق قفسه بندی

30-60 cm

 -6عرض راه برای بازشوی در

90-120 cm

 -7فاصله آزاد برای باز شدن کشوها

45-75 cm

 -8کابینت فایل

50-80 cm

تصویر -9-6ابعاد قفسه بندی
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این حائلها میتوانند امکان ایجاد قفســهبندی ،کابلکشــی را برای سیستم روشنایی و برق را
فراهم نمایند .معموالً ارتفاع این حائلها  80تا  180ســانتیمتر اســت که بســتگی به میزان
خصوصی بودن محیط دارد.
نواحی مالقات :این نواحــی می تواند به صورت یک فضا در انتهای میز با یک اتاق مجهز
به تجهیزات کنفرانس ویدیوئی باشــد .که مبلمان آن بستگی به طرح و اندازه فضا دارد .میز و
صندلیها از اقالم ضروری اتاقهای مالقات میباشــندکه در جلسات غیررسمی از مبل راحتی،
صندلیهای استراحت با میزهای کوتاه برای کارهای دفتری استفاده میشود( .تصویر )9-7
 -1فضای مسیر گردش

65-75 cm

 -2صندلی کنفرانس

50-70 cm

 -3عرض میز

90-120 cm

 -4طول میز

200-250 cm

 -5فاصله تا دیوار

10-30 cm

 -6میز گرد

(قطر) 120-140

 -7میز مستطیل کوتاه

60-100 cm

 -8فضای پا

40-60 cm

 -9مبل راحتی و صندلی
غذاخوری

80-100 cm

 -10میز گرد کوتاه

(قطر) 50-80

 -11صندلی راحتی

160-190 cm

مالقات های رسمی  -میز مستطیل شکل
مالقات های رسمی  -میز گرد

مالقات های غیررسمی  -مبل راحتی و صندلی راحتی

مالقات های رسمی  -صندلی راحتی
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تصویر -9-7فضای مالقات

فضاهای پشتیبانی

این فضاها عبارتند از:

 نواحی پذیرش و کنترل ،مکان نشستن مالقاتکنندگان با امنیت کامل
 رســتورانها شــامل چایخوری و محل صرف غذا با صندلیهای رسمی و غیررسمی به
طور فردی یا گروهی
 مراکز منابع شامل اتاقهای بایگانی مجهز به ویدئو ،منابع کاغذی و الکترونیکی
 بخشهای آموزشی با امکانات پشتیبانی ،تجهیزات سمعی بصری و سالنهای همایش
 ســوئیتهای نمایشی یا آمادهسازی شــامل یک اتاق و یک سالن با امکانات پشتیبانی و
تجهیزات سمعی بصری
 نمازخانــه که در آن ،نماز جماعت و فرادا و همچنین مراســم مذهبی برگزار می شــود.
توصیه میشــود برای آقایان و خانمها دو فضای مجزا در جوار یکدیگر پیشبینی شــده و بهتر
است این فضا نزدیک وضوخانه باشد.
 مراکز سالمتی ،شامل سالن ورزشی ،استخر شنا و . ...
 مراکز پزشکی ،شامل فضاهایی برای مشاورههای پزشکی ،دندانپزشکی و . ...
 مراکز نگهداری کودکان
 مراکز پرداخت کاغذ که شامل دستگاههای فتوکپی ،چاپگرها و نمابرها می باشد .توصیه
می شود جهت کاهش مزاحمت ،این بخش در یک محیط محصور شده قرار بگیرد.
در زیر به چند نمونه از فضاهای مهم در قسمت پشتیبانی میپردازیم:
ایستگاه پذیرش :ناحیه پذیرش و اطالعات در قسمت ورودی هر ساختمان اداری قرار دارد.
مبلمان ناحیه پذیرش و ایســتگاه کار آن دارای استاندارد مخصوصی میباشد .هدف از میزهای
پذیرش ایجاد ارتباط و نظارت اســت .از مبلمان راحتی ،میز و صندلی برای مالقات کنندگان و
از غرفه یا سکو برای نمایش کتاب ،مجله ،پوستر و آثار هنری استفاده میشود( .تصویر )9-8
رستورا 
ن و چایخانه در ساختمان اداری :فضایی مناسب برای خوردن ،مالقات و گفتوگو،
استراحت و کارهای فردی میباشد .تهویه مناسب این فضاها برای جلوگیری از باقیمانده بوی
غذا در داخل ســاختمان و محیط اطراف بســیار ضروری است .توصیه میشود این فضا تا حد
امکان نور طبیعی داشــته باشــد و همچنین محیط آرام و راحتی جهت آشامیدن و صرف غذا،
راحتی ارتباطات ،مالقاتها و  ...باشد.
توجه به مسئله نظافت ،ایمنی و وجود تجهیزات مناسب در این فضا حائز اهمیت است.
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20-25 cm

 -1تاقچه مالقات کنندگان
 -2عمق سطح کار

60-75 cm

 -3منحنی (شعاع داخلی)

30-4 cm

 -4عرض سطح کار

90-110 cm

 -5ارتفاع سطح کار

70-90 cm
-

 -6صندلی کار
 -7سطح کار

-

 -8ذخیره سازی شخصی

-

 -9ذخیره سازی عمومی

-

 -10تاقچه مالقات کنندگان

-

 -11حفاظ

-

 -12مانیتور

-

 -13مانیتور

-

 -14چاپگر

-

-15صفحه کلید

-

 -1ارتفاع نشیمن صندلی

35-50 cm

 -2ارتفاع صفحه کلید

58-70 cm

 -3ارتفاع سطح کار

70-75 cm

 -4ارتفاع تاقچه مالقات کنندگان

100-105 cm

 -5ارتفاع کلی مانیتور

100-120 cm

 -6صندلی کار

-

 -7محافظ صفحه کلید

-

 -8سطح کار

-

 -9حفاظ کامپیوتر

-

 -10تاقچه مالقات کنندگان

-

 -11کف تمام شده

-

تصویر -9-8پالن و برش (میز پذیرش)

مرکز منابع :در فضای ساختمانهای اداری کتابخانه و مرکز اسناد برای امور تحقیقاتی به منزله
سیستم مغزی آن است که میتواند به صورت مرکز اطالعات و ذخیرهسازی الکترونیکی نیز باشد.
عالوه بر کتابها ،مجالت ،مقاالت و لوحهای فشرده و  ...در کتابخانه وجود دارند و گاهی این
بخش نیز به اینترنت دسترسی دارد .ترکیببندی قفسهها ،کشوها ،کمدها برای ذخیرهسازی در
طراحی بسیار مهم است .در این فضاها میزها و فضاهایی نیز برای استفادهکنندگان از کتابها و
منابع و همچنین کارکنان کتابخانه بایستی در نظر گرفته شود.
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فضاهای خدمات

فضاهای خدماتی شامل:
 اتاقهای پرسنلی شامل توالت،دوش ،رختکن ،فضای نشستن ،مالقاتو نگهداریوسایل کارکنان
 انبار برای مبلمان و تجهیزات اداری
خدمات نظافتی شامل نگهداری وسایل نظافت و دفع زباله
 اتاقهای تأسیسات
 اتاقهای نگهبانی شامل ایستگاههای کار برای نگهبانان

فضای مسیر گردش

ارتباط بین فضاها و بخشهای مختلف یک ساختمان اداری توسط مسیرهای گردش فراهم
میشود و عبارتند از:
گردش افقی در طبقات :مانند ورودیها ،راهروها ،فضاهای مکث و تقسیم ،به عالوه سطوح
زیرساخت (دیوارها و ستونها) در طبقات و مسیرهای تأسیساتی.

گردش عمودی بین طبقات :مانند پلههای ارتباطی طبقات ،آسانســورها ،باالبرها ،پلههای
فرار ،پاگردها ،شیبراهها و موارد مشابه.
در خصوص موقعیت آسانســورها و سرســراها (البی) چون سرعت و تعداد آسانسورها برای
افراد استفاده کننده بسیار مهم است .توصیه میشود آسانسورها  15درصد جمعیت ساختمان
را در مدت  5دقیقه جابهجا کنند.
برای یک ساختمان با مساحت بیش از  10000متر مربع ،آسانسورهای مجزای کاال و مواد
ضروری است.
پلههای برقی میتوانند افراد زیادی را به ســرعت جابهجا کنند ولی پرهزینه میباشــند و
معموالً در مکانهایی از قبیل ورود به دفاتر طبقه اول مورد استفاده قرار میگیرند.
عالئم و تابلوها
وقتی افراد وارد یک ساختمان یا یک دفتر اداری میشوند باید احساس راحتی کنند .عالئم
و تابلوهای مشخص برای همه مخصوصاً افراد معلول ضروری است.
جهت و اندازه ابعاد ساختمان
یکی از عوامل مؤثر بر شــکل و جهت ســاختمان اداری اقلیم هر منطقه است .به طور کلی
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توصیه میشــود عرض مطلوب یک ساختمان توســط فاصلهای که از طریق آن نور طبیعی به
داخل ســاختمان نفوذ میکند ،مشخص شــود .این فاصله معموالً بین  5تا  7/5متر (یا ارتفاع
کف تا ســقف  2تا 2/5متر) اســت  .یک ساختمان با دو فضای کار در هر طرف و مسیر گردش
مرکزی دارای عمق  15تا  18متر است .عمقهای کمتر از  15متر برای تهویه طبیعی مطلوبتر
میباشــد .در (تصویر  ) 9-9چند نمونه از پالن با عمقهای مختلف نشــان داده شــده است.
حیاطهای اندرونی اغلب در ساختمان با پالن عمیق ،جهت نفوذ نور طبیعی به مرکز ساختمان
به کار گرفته میشوند.

تصویر -9-9چند نمونه پالن اداری با ابعاد مختلف

نمای ساختمان اداری
نمای ســاختمان اداری بهتر اســت با توجه به اقلیم ،مصالح در دسترس ،امکانات ساخت
و فرهنگ هر منطقه طراحی شــود .پوســته خارجی بنا باید فضاهای داخلی را از عوامل جوی
و تغییرات دمایی و صداهای مزاحم محافظت کند .اســتفاده از ســایهبان ،پنجرههای کرکرهای
امکان کنترل شرایط نامناسب را به صورت غیر خودکار (مکانیکی) یا خودکار (اتوماتیک) فراهم
میکنند .صفحات خورشــیدی تعبیه شده بر روی ســقف و نمای این ساختمانها میتواند در
فراهم کردن کل یا بخشی از انرژی مورد استفاده ساختمان مؤثرباشند( .تصویر )9-10
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تمرین
در پالن زیر یک ســاختمان با عملکرد اداری نشان داده شده است .با شناسایی فضاهایی مختلف آن،
آنها را دستهبندی کرده و روی پالن با استفاده از رنگهای مشابه فضاهایی که در یک دسته جای میگیرند،
مشخص نمایید.

3

4
6

 -1سرسرای ورود
 -2بانک
 -3راه شیب دار به گاراژ
 -4حیاط سرویس
 -5غذاخوری
 -6آشپزخانه
 -7فضای دفتری

5

7
7

1

7

2

نقشه همکف ،مقیاس 1:1000
5
6

6

6
4

3

2

1

نقشه طبقه دوم ،مقیاس 1:1000
 -1اتاق پذیرش
 -2تراس
 -3اتاق کنفرانس
 -4دفاتر انفرادی
 -5فضای دفاتر
 -6حفره نوررسانی

201

پرسش های پایانی
پرسش های چهار گزینه ای
 -1کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای مناسب یک ساختمان اداری نیست؟
د) نورپردازی نما در شب
ج)راحتی نگهداری
ب) دسترسی مناسب
الف) انعطافپذیر بودن
 -2بخشهای آموزشی جزء کدام دسته از فضاهای اداری هستند؟
د) مسیرهای گردش
ج) خدمات
ب) پشتیبانی
الف) اصلی
 -3هزینه دفاتر از نظر  .................. ، ..................و  ..................بیش از هزینه ایستگاههای کار با پالن آزاد است؟
ب) فضا ،مساحت و سرویسدهی
الف) انرژی ،کنترل و نظارت
د) فضا ،کنترل و سرویسدهی
ج) عایقبندی ،فضا و نظارت
 -4حداقل مساحت فضای یک دفتر فردی چه مقدار است؟
ج) 20 m2
ب) 15 m2
الف) 12 m2
د) 18 m2
 -5کدامیک از موارد زیر جزء مسیرهای گردش نیستند؟
د) فضاهای مکث
ج) فضای اطالعات
ب) پاگردها
الف) ورودیها
 -6یک ســاختمان اداری بــا دو فضای کار در هر طرف و مســیر گردش مرکزی دارای عمق  .............متر اســت.
د)  7/5تا 18
ج) کمتر از 15
ب)  5تا 7/5
الف)  15تا 18
 -7طراحــی نمای ســاختمان اداری بهتر اســت با توجــه بــه  ............. ، ............. ، ............و  .............انجام شــود.
الف) مصالح ،الگوهای ساختمانهای اداری ،شرایط اقتصادی و فرهنگ هر منطقه
ب) مصالح ،امکانات ساخت ،شرایط اقتصادی و الگوهای ساختمانهای اداری
ج) اقلیم ،شرایط اقتصادی ،فرهنگ و مصالح در دسترس
د) اقلیم ،مصالح در دسترس ،امکانات ساخت و فرهنگ هر منطقه
پرسش های تشریحی
 -1در طراحی ساختمانهای اداری از چه الگوهایی استفاده میشود؟
 -2ساختمانهای اداری دارای چه فضاهایی هستند؟ آنها را نام ببرید.
 -3فضاهای اصلی ساختمانهای اداری را به تفکیک نام برده و بخشهای مختلف هر فضا را بیان کنید.
 -4فضاهای پشتیبانی شامل چه قسمتهایی است؟ نام ببرید.
 -5فضاهایی که در بخش خدمات ساختمانهای اداری قرار میگیرند را بنویسید.
 -6گردش عمودی و افقی در طبقات توسط چه بخشها و فضاهایی انجام میشود؟
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واحد کار دهم
توانایی طراحی پالن تجاری
هدف کلی:

آشنایی با طراحی پالن های تجاری

هدفهای رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 انواع ساختمانهای تجاری را نام ببرد.
 انواع فروشگاههای کوچک را نام ببرد.
 فروشگاههای ویژه را تعریف کند.
 خصوصیات سوپرمارکتهای محلی را شرح دهد.
 ویژگیهایی که در طراحی مغازههای عمدهفروشی مورد توجه قرار میگیرند را شرح دهد.
 خدمات رفاهی مشتریان و کارکنان را درفروشگاههای بزرگ توضیح دهد.
 اهمیت و ویژگی آسانسور و پلکانها را در فروشگاههای بزرگ بیان نماید.
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ساختمانهای تجاری

پس از شــکلگیری جوامع اولیه بشری همواره
داد وستد نقش مهمی در ادامه حیات انسان داشته
اســت .داد و ستد ابتدا به صورت پای یا پای و شاید
بدون فضــای معماری خاصی شــکل میگرفته .به
تدریج با رشد تمدن ،بازارهای محلی با مشاغل ویژه
شکل گرفتهاند .تا آنجا که امروزه انواع بناهای تجاری
به عنوان عناصر مهم شــهری فعالیت دارند .در این
قسمت مختصری از انواع این ساختمانها و تمهیدات
مورد نیازشان برای تســهیل در خدماترسانی بیان
میشود .البته باید خاطرنشان کرد چون زمان زیادی
به خرید کردن در این مراکز گذرانده میشــود بهتر
است پیشبینیهایی مانند محلی برای صرف چای،
غذاهای سبک و محل نگهداری کودکان نیز در نظر
گرفته شود( .تصویر )10-1

تصویر10-1

204

انواع ســاختمانهای تجاری عبارتند از :فروشگاه
کوچک ،فروشــگاه ویژه ،ســوپرمارکتهای محلی،
فروشگاه بزرگ ،بازار گسترده و عمدهفروشیها.
فروشگاههای کوچک :طراحی انواع این مغازه ها
با توجه به موارد زیر متنوع و متفاوت می باشــد .این
موارد شامل اجناس موجود در داخل مغازه با در نظر
گرفتن مســیرهای حرکت و گردش مشتریان برای
خرید ،تعداد مشــتریان ،محــل قرارگیری متصدی
فروش ،پیشخوان ،تزئینات داخلی و  ...می باشد.
مغازهها باید در مکانی واقع شوند که بتوانند بهترین دسترسی
را برای مشتریان فراهم نمایند .برای شکل جبهه جلو مغازه از انواع
ویترینهای جالب اســتفاده میشود .هر نوع از فروشگاهها ویترین
مختص خود را دارد(.تصویر )10-2
با توجه به عملکرد داخــل ویترین موارد زیر را میتوان تعیین
کرد.
تصویر -10-2ویترین های نمایش درداخل فروشگاه

 -1نوع ویترین

 -2شــکل کلی ویترین ،به عنوان مثال ویترین
شیرینی فروشی با طالفروشی یا کفاشی کام ً
ال متفاوت
است.
دید ویترین مغازهها تعیینکننده ارزش آن اســت.
ویتریــن خیرهکننده ،صفحات منعکسکننده ،ویترین
ِ
نزدیک پیادهرو روشــن را به ســختی
عمیق تیــره
میتوان دید.
ویترینهای خوب روشن شده ،بدون تأللو در کنار
پیادهرو تیــره در هر حال دارای اثــر جالب تبلیغاتی
است .درتصاویر  10-3و  10-4چند نمونه از ویترین
مغازهها نشان داده شده است .

تصویر  -10-3نقشه آرایش متنوع ویترین فروشگاه  -پالن
عمیق برای مبلمان ،پالن کم عمق برای کتاب ،جواهرفروشی،
نوشت افزار و ...

در یک مغازه عالوه بر ویترین ،تجهیزات داخلی و کاال ،موارد زیر جهت تهویه مناسب فضای
داخلی ،باید پیشبینی شود.
 سیستم گرمایشی در فصل سرد سال
 سیستم سرمایشی در فصل گرم سال
 سیستم تهویه

این شیشه با انعکاس نور به پایین به قسمت
تیره باعث افت فضای نمایش می شود.

انواع فروشگاههای کوچک

مغازههای پخت نان سنتی و کیکپزی :این نوع مغازهها به دلیل محصوالت تازه پخته شده
احتیاج به گردش خوب هوا دارد .درجه حرارت و رطوبت مغازه باید قابل تنظیم باشد و از تعرق
پنجرههای مغازه باید جلوگیری نمود( .تصویر )10-5
شیشه نیمه خمیده اشعه را از باالی تراز
چشم منعکس می کند.

glass shelf
bread
compart
ments

تصویر10-4

wooden grille
storeage
ﬂour bin

تصویر -10-5سیرکوالسیون برای یک نانوایی تهویه دار
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مغازههای میوه و سبزیجات :در این مغازهها انواع مختلفی از سبزیجات نگهداری میشود
که هر یک نیاز به شرایط خاصی دارند مث ً
ال سبزیجات تازه را بایستی در محل سرد نگه داشت
نه در یخچال ،سیبزمینی را در اتاق تاریک و میوه را در اتاقهای تاریک در درجه حرارت 1/5
سانتیگراد و رطوبت  85-95درصد باید انبار نمود .فریزر بسیار سرد را باید برای یخزدگی کامل
تهیه کرد .دیوارها و کف مغازه بایستی از کاشی یا سنگ و قابل شستوشو باشد .برای نگهداری
و عرضه میوه و سبزی از زنبیل ،صندوق و جعبه استفاده میشود .زباله زیادی در زیر قفسههای
نگهداری میوه جمع میشــود که بایســتی به راحتی تخلیه و تمیز شود .ویژگی این مغازهها از
نظر رطوبت ،دما و چگونگی تخلیه زباله شبیه گلفروشی میباشد( .تصویر )10-6

نقشه میوه و سبزی فروشی

پیشخوان با پایه برای جعبه و زنبیل
سیمی

جعبه نمونه برای میوه و سبزیجات

فروش در پیاده رو
روی گاریچه یا در
جلوی مغازه
شکل  -10-6سیرکوالسیون یک سبزی فروشی ،بسته های کوچک کاال
روزانه تحویل می شود.

مغازه محصوالت لبنی :این مغازه چون دارای محصوالت فاسدشدنی است ،مقررات مخصوص
به خود را دارد که باید شــرایط نگهداری مناســب مواد لبنی فراهم شود .دیوارها و کف باید از
مصالح قابل شستوشو باشد(.تصویر )10-7
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آماده سازی
محل فروش

قفسه
شیر

butter

برای دفرت
فروش

cheese
fats
eggs

انبار

cream
cold room

تصویر -10-7نقشه یک لبنیات فروشی

مغازه ماهیفروشــی :این مغازه احتیاج به انبار سرد ،محل عرضه ،اتاقهای سرد برای انبار
کردن در شب و یخچالهای بسیار سرد برای محصوالت بسیار منجمد دارد .باید توجه کرد که
ماهی دودی را بر خالف ماهی تازه باید در محل خشک انبار کرد( .تصویر )10-8
این نوع مغازه باید با وسایل تهویه مطبوع مجهز شده و کف و دیوارها قابل شستوشو باشد.
مغازه فروش گوشــت پرندگان مشــابه مغازه ماهی است و ترجیحاً محل فروش مرغ و ماهی به
دلیل مسائل بهداشتی بهتر است از یکدیگر جدا باشد تا مرغ بوی ماهی نگیرد.
مغازه قصابی :قصابی دارای قسمتهایی چون تحویل ،آمادهسازی برای فروش ،خرد کردن،
محل نگهداری و فروش است.
این مغازه ترجیحاً در یک طبقه بوده و برای حمل گوشــت از چرخ دستی استفاده میشود.
اتاق ســرد نمودن و نگهداری  1/5تــا  2برابر حجم بخش فروش مغازه اســت .دیوارها و کف
بایستی قابل شستوشو باشد( .تصاویر  -10-9الف و ب)

۹۰

اتاق

فروش

تصویر10-8

تصویر -10-9الف  -پیشخوان
فروش گوشت

اتاق

مغازه گوشت فروشی بزرگ
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۷۰ - ٦۰

محل بریدن

۲٥
٥۳
۱۰

۱٫٥۰

۱٫۰۰

تصویر -10-9ب -پیشخوان در یک گوشت فروشی

فروشگاه پوشاک ،پارچهفروشی و بزازی :در این فروشگاه ها کاالها احتیاج به ویترینهایی
با روشــنایی مناسب جهت نشــان دادن رنگهای حقیقی کاالها دارند .قفسهها نباید بلندتر از
 2/20متر باشــد که بدون پله قابل دسترسی باشند .مناسبترین ارتفاع  1/5تا  0/5متر است.
پهنای پیشخوان  700-850میلیمتر بوده و برای قسمت لباسهای آماده اتاقهای برای پرو و
امتحان الزم است که مساحت اتاقها  1/10تا  1/5متر مربع است(.تصویر )10-10
کفشفروشی :این مغازهها با توجه به حجم و مقدار کاالی قابل عرضه دارای مساحتهای
متفاوتی هســتند .محلی برای پوشیدن کفش ،نشستن همراهان خریدار و جایی برای فروشنده
کمکی الزم است .قالی برای فرش کف این فضا مورد پسند بوده ،آینه کوتاه و تمام قد دیواری
نیز ضروری میباشد .اگر انبار و محل فروش در یک طبقه باشد مناسبتر است( .تصویر )10-11

a

b

c
ترتیب انبار پارچه
 )a( aقفسه به اندازه پهنای عدل پارچه
 )b( bسیستم پله ای مورب
 )c( cتاقچه جفتی به اندازه پهنای عدل
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تصویر10-10

a b c

sizes

مرد
زن
کودک

۳۳ ۱۸ ۱۱
۳۰ ۱٦ ۱۰
۳۰ ۱٦ ۹

تصویر10-11

فروشگاههای ویژه

فروشــگاههای ویژه کوچک ،بیشتر در نواحی جدید و مدرن رایج شده است .بسیاری از آنها
الیت هستند.
به عنوان بخشــی از گروههای بزرگتر برای خریداران کاالهای خاص مشغول ف ّع ّ
طراحی چنین فروشگاههایی باید طوری باشد که بتوانند برای رقابت ،خود را با تغییرات سریع
هماهنگ سازند(.تصویر و 10-13و )10-12

۱

۲

۸

۸
۳

۳

۳
٤

٦

٦

٤

۹

۹
۷
۸

۸

 -1ورودی
 -2میز صندوق
 -3ویترین
 -4مکعب های نمایش
 -5قفسه لباس  /جالباسی
 -6قفسه های نمایش
 -7اتاق تعویض لباس
 -8آینه
 -9آویزان کردن لباس

تصویر -10-12فروشگاه ویژه
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مقطع عرضی

پالن زیرزمین

تصویر  -10-13فروشگاه ویژه
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بیشتر بدانیم
در بازارهای سنتی ما راستهها و تیمچههایی
بــرای صنفهای مختلف کاری کــه در هر یک
کاالهای مخصوصی ارائه میشــده ،وجود داشته
است .مانند راســته کفاشان ،تیمچه بلورفروشان
(حاجبالدولــه تهران) که امــروزه نیز برخی از
آنها ف ّعال هســتند .در بافت جدید شهری نیز در
الیتهای مشابه
برخی خیابانها مغازههایی با ف ّع ّ
مانند فروش کفش ،پوشــاک ویژه کودکان شکل
گرفتهاند( .تصویر )10-14
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سوپرمارکتهای محلی

تعداد فروشــگاههای کوچک ســنتی و فروشــگاههای ویژه کوچک (مختــص یک کاال) به
تدریج کاهش یافته اســت زیرا قــدرت رقابت با قیمتهای پایین ســوپرمارکتهای محلی را
ندارنــد .از مزایای ســوپرمارکتهای محلی آن اســت که در روزهای تعطیل هم باز هســتند.
تحویــل کاال در ســوپرمارکتهای محلــی تنهــا یــک ورودی بــرای ورود مشــتری و
تحویــل کاال وجــود دارد ولــی در صورت امــکان بایــد ورودی دیگری بــرای تحویل کاال
فراهــم شــود .بایــد تحویــل کاال از طریق حیــاط خدمات با فضای مناســب تخلیــه بار و
گــردش وســیله نقلیــه صورت بگیــرد .گاهی تحویــل از طریق انبــار کاال یا اتــاق دریافت
امکانپذیر اســت .محــل دفع زبالهها نیــاز به یک مســیر جداگانــه دارد( .تصویر )10-15

۲٤٤۰
۱۱۹٥

٦۰۰

۱۱۹٥

٦۰۰

۱۱۹٥

۸۳٥

۹۹۰

٥۰۰

۹۹۰

٥۰۰

۹۹۰

۸۳٥

۲٤٤۰

ابعاد و نقشه آرایش صندوق های پرداخت

۱۲٥۰

جانمایی بخش  های مختلف یک سوپرمارکت
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نقشه آرایش سوپرمارکت با صندوق های پرداخت مرتبط با
بر یا نمای پیشین ساختمان
تصویر10-15

مســیر حرکت و گردش در سوپرمارکت محلی دارای پهنای گذرگاه 1/30تا 1/60متر است
ورودی از ســمت محل زنبیل یا گاری دســتی ،و خروج از طریق میز صندوقدار و پیشخوان
بستهبندی است (تصاویر 16و.)10-17
انتقال مواد جدید به قفســهها معموالً بعد از ســاعت فروش و از گذرگاه مخصوص سرویس
انجام میگیرد .قفســههای کنار دیوار تا ارتفاع قابل دسترسی میباشند .قسمت پایینی ارتفاع
 30ســانتیمتر داشــته و قســمت باالیی ارتفاع  1/65متر دارد .میز صندوقدار باید به تمام
فروشگاه دید خوب داشته باشد.

بخش خشک

سرویس سریع

reﬁll asile

return tray
for
rejected
goods

محور خدمات رسانی
مسیرحرکت مغازه به آسانی به وسیله مشتری شناخته می شود.

۱٥۰-۱۰۰

در این سیستم مشتریان کاالی نخواسته
را در قسمت پایین می گذارند.
محل سرویس

۲٫٥۰

 ۱٫۸۰بلندی قفسه ها

۱۲٥-۹۰

مسیرهای سیرکوالسیون

دیوار مغازه ها با عبور سرویس در
پشت ،پرسازی کاال ،کشوهای خالی
تجدید می شود.

تصویر10-17

پیشخوان فروش ،میز صندوق ،فضاهای بســتهبندی ،فضای گذاشتن زنبیل یا چرخ دستی
بایستی در محلهای مناسسب در نظر گرفته شود( .تصویر )10-18

2

مغازههای عمدهفروشی

٤٥-۳٥

این فروشــگاهها بیشــتر در مراکز شهر واقع میشــوند و کاالها را به فروشگاههای کوچک،
بازارها و یا به طور مستقیم به مصرفکنندهها میفروشند.
این بناها بسته به نوع کاالهایشان دارای سالنهایی هستند که برخی از آنها دارای انواع سکوها،
محوطه فروش ،اتاقهای انبار ،اتاقهای سردخانه ،یخچال و فضاهایی برای بخش اداری میباشند.
مســیرهای حرکت و گردش در سالنهای بزرگ برای واگن یا بارکش ،به صورت یک طرفه
با 10تا 4/5متر پهنا دارد .برای کامیون و چرخدســتی که به ســکوها هدایت شــوند3/5 ،تا4
متر اســت .در سالنهای کوچک میتوان یک مســیر برای تحویل کاال به افراد در نظر گرفت.
بخش پشتیبانی فروشگاههای عمدهفروشــی شامل قسمت اداری ،کارمند فنی ،دفاتر برای
عمدهفروشها و واردکنندگان ،بازرسان بهداشتی ،آزمایشگاه ،سرویسهای بهداشتی و  ...است.

1

٦۰

 -1تاقچه دیواری برای میوه ،سبزی و
کاالی غیر بسته بندی
 -2تاقچه دیواری برای بطری ها
تصویر10-18
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در زیرزمین این فروشــگاه بســته به نوع کاالی عرضه شــده اتاقهای انبار ،سردخانه ،اتاق
یخچال ،موتورخانه و اتاق تأسیسات قرار دارد.
عمدهفروشــیهایی که موادغذایی تهیه میکنند حتماً احتیاج به تأسیسات انبار و سردخانه
دارند(.تصویر)10-19

1
 -1مدیریت
 -2بخش اداری
 -3آزمایشگاه
 -4مغازه ها
 -5فروش میوه و
سبزیجات
 -6فروش ماهی

2

3

6

4
5

پالن اصلی
سردخانه برای سبزیجات

پالن زیرزمین

برش

برش
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تصویر10-19

فروشگاههای بزرگ

این نوع فروشــگاهها جانشــین الگوهای خرید سنتی در شهرها و روســتاها شده اند .این
فروشگاهها در مرکز شهر ،ناحیه ،محله و یا خارج از شهر ایجاد میشوند( .تصویر )10-20

۱۱

۷

۸
۱۰ ۱۰

۱۲

ﻃﺒﻘﻪ

۸
۲۱ ۲۲

۱

۲ ۳٤٥ ٦

۸

۱٤
۱۹
۲۰

۱٤

٤٥

۹

۱٦
۱۷

۱۹

۱۸

۲
۱٥

۱۳

۱٤

تصویر10-20

 -1نوشابه
 -2خوار و بار
 -3دارو و مواد بهداشتی
 -4لبنیات
 -5میوه و سبزی
 -6پوشاک کودکان
 -7پوشاک
 -8لوازم خانگی
 -9لوازم تزیینی
 -10کفش
 -11لوازم برقی
 -12مبلمان
 -13لوازم آتش نشانی
 -14ایستگاه فرعی
 -15آماده سازی گوشت
 -16گوشت های پخته
 -17آماده سازی سبزی و میوه
-18نان و شیرینی
 -19اتاق تعویض لباس
 -20سرویس های بهداشتی
 -21فروشگاه ویژه
 -22خدمات پس از فروش

در فروشگاه های بزرگ از ویترین نمایش با وسایل متحرک یا قابل برداشت استفاده می شود.
اندازهها طبق (تصویر )10-21میباشــد .در تصویر  10-22یک ویترین فروشــگاه نمایش داده
شده است.

cashier

ویتریــن نمایشــی فضای
نمایش اضافی را به وجود
می آورد.

ورودی گوشــه بهتر اســت
پشت ویترین قرار گیرد.

exit

entrance
cashier

مغازه هــای پرمشــتری بایــد
ورودی و خروجــی جدا داشــته
باشــد.در محل باریک می تواند
پهلــوی هم و یا تقریبــ ًا به فاصله
1متر باشد.

این ویتریــن برای مغــازه های با
پهنای بیشــتر از  6متر خوب است.
پیشخوان را می توان در دو سمت
ساخت.

مغازه بســیار عمیق مخصوص ًا
در خیابان های شلوغ که اجازه
گسترش ویترین می دهد.

تصویر10-21

۲٫۰

۱٥

٥٫۰
با گذرگاه دسترسی

٦۰

قفسه ها گذردسترسی

۱٫۰

قفسه ها سرویس

۱٫۰

تصویر10-22

٥٫۰
٥٫۰
دسترسی از ستون پشت
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نور روز

اگر نور از پشت به ویترین نیم گود در تراز
چشم بیننده بتابد انعکاس کاهش می یابد

ویترین کنار خیابان که نمیتواند از ســاختمان برجســته باشد ،نباید خیلی عمیق باشد تا
روشنایی روز به دیوار پشتی نمایش باالی تراز بیننده برسد( .تصویر )10-23
سایهبان ویترین از عوامل تأثیرگذار است (تصویر  )10-24پیشآمدگی معلق با روشنایی از
باال ،تأللو عالی را ایجاد میکند لذا دیوار پشــتی پنجره به خوبی روشن شده و بدون انعکاس از
خود ویترین میباشد( .تصویر )10-25
در تصویر( )10-26روشــنایی اتاق های زیرزمین زیر ویترین مغازه به وســیله پنجره کنار
پیاده رو و هم چنین زیر ویترین برآورده شود.

تصویر10-23
میدان دید
نور از باال

پنجره

در این نوع ویترین کاال بدون انعکاس
به نظر می رسد.

برای ویترین های عمیق نورپردازی از
سقف ویترین انجام می گیرد.
تصویر10-24

تصویر10-26

تصویر10-25

روشنایی اتاقهای زیرزمین به وسیله پنجره کنار پیاده رو

در فصول سرد برای جلوگیری از تعرق و یخبندان میتوان از تدابیر زیر استفاده کرد:
 -1برای ویترینهای متصل به مغازه از جریان هوای گرم روی تمام مساحت شیشه استفاده
می شود .برای ویترین های محدود از دستگاه های تهویه بهره می گیرند.
 -2شیشه به وسیله گردش هوای گرم ،رادیاتور و  ...گرم می شود .
 -3از شیشههای عایق شده استفاده می شود.

طبقه خدمات رسانی
کارمندان
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تصویر 10-27

خدمات رفاهی کارکنان در فروشگاههای بزرگ
این اتاقها غالباً در باالترین طبقه قرار گرفته و این فضاها شامل اتاق استراحت ،کمد ،محل
تعویض و نگهداری لباسها ،توالت و ماشین لباسشویی میباشد(.تصویر )10-27
سرویسهای بهداشــتی در این گونه فروشگاهها برای مشتری و کارکنان مجزا میباشد که
بستگی به تعداد پرسنل و میزان بزرگی فروشگاه دارد.
بــا توجه به نوع فروشــگاه پیشبینی پارکینــگ متفاوت بوده و معموالً در فروشــگاههای

بــزرگ طراحی این بخش به عنوان بخشــی از مجموعه مورد توجه قــرار میگیرد(.تصاویر
10-28و10-29و 10-30و)10-31

فروشگاه
تصویر -10-29پالن استقرار پارکینگ در مقابل
فروشگاه

فروشگاه

تصویر -10-28استقرار پارکینگ در دو جبهه
کناری فروشگاه

فروشگاه

تصویر  -10-31استقرار پارکینگ در محوطه باز
اطراف فروشگاه

تصویر -10-30نمای سه بعدی از استقرار پارکینگ
در جلوی فروشگاه

تدابیری جهت جلوگیری از حریق در فروشگاه ها
به دلیل ازدحام جمعیت و ســرمایههای فراوان اقتصادی در فروشــگاهها و مراکز خرید باید مقررات جلوگیری از
حریق را در طراحی آنها کام ً
ال رعایت کرد.
تدابیر مختلف برای جلوگیری از حریق که در مغازهها اســتفاده میشود عبارتند از :سیستم اطالعرسانی خودکار،
آبفشان با لولههای مجزای آب ،استفاده از کپسول آتشنشانی و استفاده از دیوار ،کف و سقف مانع حریق.
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آسانسور و پله برقی و پلکان در فروشگاه ها
آسانســور و پلههای برقی در مراکز تجاری بایســتی از قسمت ورودی قابل مشاهده باشند.
آسانسور فروشــگاههای بزرگ در مرکز ساختمان قرار میگیرند و حداکثر در  50متری طبقه
فروش هستند.
اگر نیاز به جابه جایی تعداد افراد زیادی در این مکان باشد از پله برقی استفاده می شود.
تعداد و پهنای پلکان با توجه به مقررات بر حســب تعداد ورودیها و خروجیها مشــخص
میشود .در فروشگاه ها معموالً از پلکانهای خیلی بزرگ استفاده نمیگردد( .تصویر )10-32
پهنای پله با توجه به تعداد افراد استفادهکننده مشخص میشود.
همکف و محوطه فروش

بالکن

محوطه فروش
خروج اضطراری
پلکان اضطراری در ساختمان
چند طبقه

تصویر 10-32

ویترین
نمایش
خروجی از زیرزمین خروجی از طبقه باال

خروج مجزا از زیرزمین و طبقه باال در حفره

خروج از پلکان

در مراکز خرید بیشــتر مشتریان ترجیح میدهند از پله برقی استفادهکنند ،آسانسورها نیز
در این مراکز برای خدمات رسانی سریع به کار میرود.
تعدادمشــتریانی که از طبقه همکف حمل می شــوند (80درصد با پله برقی و 20درصد با
آسانســور) تخمین زده میشود .آسانســورها باید کنار یکدیگر بوده و از ورودی قابل مشاهده
باشند .توصیه می شــود در فروشگاههای بزرگ آسانسورها در مرکز ساختمان و با کمتر از 50
متر فاصله از همه سمت طبقه فروشگاه قرار گیرد(.تصویر  -10-33الف و ب)
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تصویر  -10-33الف -ترتیب پشت به
پشت آسانسورها

تصویر  -10-33ب -ترکیب پله برقی و آسانسور

تحویل کاال و انبار در فروشگاه ها
تحویل کاال از محل رفت و آمد مشتریان جداست و از در حیاط دریافت کاال و یا از طریق شیب راهه
زیرزمین انجام می شود( .اگر فضا محدود باشد میتوان یک ماشین باالبر به کار برد)(تصویر)10-34
انبار در فروشگاههای کوچک به صورت زیرزمین یا یک نیمطبقه در همان فروشگاه می باشد.
اما در فروشگاههای بزرگ محل مجزایی برای انبار وسایل در نظر گرفته میشود(.تصویر )10-35
در فروشــگاه های بزرگ برای تخلیه و باراندازی کاالها از حیاط مجزایی اســتفاده می شود.
(تصویر )10-36
پارکینگ
شیب راهه

شیب راهه

تصویر  -10-34تحویل کاال در قسمت پارکینگ

نیم طبقه(انبار)
طبقه فروش
نیم طبقه(انبار)
طبقه فروش
نیم طبقه(انبار)
طبقه فروش
تصویر  - 10-35برش طبقات
تصویر 10-36

تمرین

با شناســایی یک مغازه کوچک یا یک ســوپرمارکت در محل زندگی خود ،یک کروکی از پالن مغازه با مســیرهای
حرکت و گردش مشــتریان ،محل قرارگیری متصدی فروش ،پیشخوان و ویترین تهیه کرده و با توجه به مطالب ارائه
شده در این بخش آن را بررسی کنید.
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پرسش های پایانی
پرسش های چهارگزینه ای
 -1کدامیک از ساختمانهای زیر دارای عملکرد تجاری نیستند؟
ب) فروشگاه ویژه – عمدهفروشی
الف)عمدهفروشیها – فروشگاههای کوچک
د) سوپرمارکت – بانک
ج) فروشگاه بزرگ – فروشگاه کوچک
 -2اجناس داخل مغازه ،مسیرهای حرکتی و تعدادمشتریان تعیین کننده کدامیک از فواصل زیر هستند؟
د) تعداد طبقات مغازه
ج) تزیینات داخلی
ب) ویترین مغازه
الف) فضای داخلی مغازه
 -3یک ویترین خوب دارای چه ویژگی است؟
ب) کم عمق و تیره
الف) خیره کننده و پرتأللو
د) بدون تأللو در کنار پیادهرو تیره
ج) دارای صفحات منعکس کننده
 -4مغازه قصابی ترجیحاً  ..............و اتاق سرد کردن و نگهداری  ....تا  ....برابر حجم مغازه است.
الف)  1طبقه –  1/5تا  2ب)  1/5طبقه –  1تا  2ج)  2طبقه –  1/5تا  2د)  1طبقه –  1تا 2
 -5در فروشگاه پوشاک قفسهها نباید  ........باشد که  .........قابل دسترسی باشد.
ب) کوتاهتر از  2/20متر و بدون پله
الف) بلندتر از 2/20متر و بدون پله
د) کوتاهتر از  2/20متر و با پله
ج) بلندتر از 2/20متر و با پله
 -6عرض مسیر حرکت و گردش در سوپرمارکت های محلی چند متر است؟
د)  1/4تا 1/8
ج)  1/5تا 2
ب)  1/20تا 1/80
الف) 1/30تا 1/60
 -7کدامیک ازبخش های زیر جزء پشتیبانی فروشگاههای عمدهفروشی نیست؟
د) دفاتر عمدهفروشها
ج) آزمایشگاه
ب) قسمت اداری
الف)ویترینفروش
 -8کدامیک از موارد زیر جزء تدابیر جلوگیری از حریق در مغازهها نمیباشد؟
ب) استفاده از دیوار ،سقف و کف مانع حریق
الف) آبفشان با لولههای مجزای آب
د) سیستم اطالعرسانی مکانیکی
ج) کپسول آتشنشانی
 -9کدامیک از گزینههای زیر در خصوص انبار حمل و تحویل در فروشگاهها صحیح نمیباشد؟
الف) در فروشگاههای کوچک به صورت زیرزمین یا نیمطبقه در همان فروشگاه باشد.
ب) در فروشگاههای بزرگ محل مجزایی برای انبار وسایل در نظر گرفته میشود.
ج) تحویل کاال در حیاط دریافت کاال و یا از طریق شیب راهه زیرزمین است.
د) تحویل کاال از محل رفت و آمد مشتریان صورت میگیرد.
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پرسش های تشریحی
 -1انواع ساختمانهای تجاری را نام ببرید.
 -2در طراحی مغازههای فروش میوه و سبزیجات باید به چه مواردی توجه کرد؟
 -3تحویل کاال در سوپرمارکتهای محلی به چه صورت انجام میگیرد؟
 -4سالنهای ساختمانهای عمدهفروشی دارای چه بخشهایی هستند؟ نام ببرید.
 -5در فروشگاههای بزرگ برای جلوگیری از تعرق و یخبندان ویترین در فصول سرد از چه تدابیری استفاده میشود؟
 -6در طراحی آسانسور و پلههای برقی در مراکز تجاری باید به چه مواردی توجه کرد؟
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 -13مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم .1387 .نشر توسعه ایران .تهران
 -14طالبیان ،نیما .آتشی ،مهدی .نبی زاده ،سیما .1388 .خانه  .حرفه :هنرمند .تهران
 -15گروتر ،پورگ .پاکزاد ،جهانشاه .1375 .زیباشناختی در معماری .دانشگاه شهید بهشتی .تهران
 -16ادیبی ،حمید .1375 .دستیار مهندس  .2نشر ثمر .تهران.
 -17ساویل ،جولی .کاتب ،فاطمه 101.آشپزخانه .1385 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .تهران
 -18نوربخش ،مرتضی .1363 .مبانی ساده ساختمان .صنوبر .تهران
 -19الوسون ،برایان .ندیمی ،حمید .1384 .طراحان چگونه می اندیشند ،ابهام زدایی از فرایند طراحی .دانشگاه شهید
بهشتی
 -20کمیسیون تخصصی برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی رشته نقشه کشی معماری .1386 .رسم فنی و
نقشه کشی .چاپ و نشر کتاب های درسی .تهران
 -21دی .کی  .چینگ ،فرانسیس .تغابنی ،علیرضا .قویدل ،سیده صدیقه .1387 .معماری :فرم ،فضا و نظم .آراد.
تهران
 -22پیرنیا ،محمد کریم .1386 .سبک شناسی معماری ایرانی .سروش دانش .تهران
 -23شاطریان ،رضا .1382 .پرسپکتیو و نمای ساختمان .سیمای دانش .تهران
 -24صدیق ،مرتضی .صدیق ،میثم .1388 .آموزش اسکیس .کلهر
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 -25مجالت و لوح های فشرده معماری و معماری داخلی

