
رشتۀ معماری داخلی
گروه هنر

شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه

دانش فنی تخصصی



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و 
ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                    نام کتاب:     دانش فنی تخصصی )رشته معماری داخلی( ـ 212604                                
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پديدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای و کاردانش مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:    
محمدعلی خان محمدی، پرستو آریانژاد، ملک طباطبایی زواره، امیر نظری و غالمحسین قربانیان )اعضای  شناسه افزوده برنامه ريزی وتألیف: 

شوراي برنامه ریزي(
                                                   ناهید صادقی پی، ویدا تقوائی، پرستو آریانژاد، آیدا زینالی فرید، محمد حسن اسالمی، محمد احمدی و 

ـ محمد محمودی ) ویراستار ادبی( محمدجواد مهدوی نژاد )اعضای گروه تألیف( 
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی          مديريت آماده سازی هنری:   

جواد صفری )مدیر هنری( ـ رضوان جهانی فریمانی  )صفحه آرا(  ـ مریم کیوان )طراح جلد ( ـ علی  رضا            شناسه افزوده آماده سازی: 
علی آبادی )رسام(

تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهید موسوي(                             نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـدپستي   : 1584747359 تلفن  : 9 

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگـاه
ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61 )داروپخش(  شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تهران                                            ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستي: 139ـ 37515 تلفن :5 
                                      چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«

چاپ دوم 1398              سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN  978 - 964 - 05 - 3180-8             978 - 964 - 05 - 3180-8 شابک



ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
و  مزارع  و  و کارخانه ها  بازارها  تا  دانشگاه ها  از متن  بپردازد.  به کار  و  برآرد 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُقِدّ



فهرست

پودمان 1 : سبک هاي معماري داخلي
   واحد یادگیری 1: بررسي سبک هاي معماری داخلی در جهان ...................................................................................... 2
35 ...........................................................................................    واحد یادگیری 2: بررسي سبک  هاي معماری داخلی ایران 

پودمان 2: فضا و تزیینات در معماري داخلي ایران
76 ..................................................................................    واحد یادگیری 3: تعیین ویژگي فضاها در معماري داخلي ایران 
   واحد یادگیری4: بررسي تزیینات در معماري داخلي ایران .............................................................................................95

پودمان 3: تأسیسات الكتریكي در معماري داخلي
   واحد یادگیری 5: بررسي مفاهیم و مدارات تأسیسات الکتریکي  ............................................................................ 120
140 ......................................................................................................    واحد یادگیری 6: نقشه خواني تأسیسات الکتریکي 

پودمان 4: تأسیسات مكانیكي در معماري داخلي
   واحد یادگیری 7:تحلیل سیستم آب رساني و دفع فاضالب ......................................................................................... 168
206 .............................................................    واحد یادگیری 8: تحلیل سیستم هاي گرمایش، سرمایش و تهویة مطبوع 

پودمان 5: کسب اطالعات فني
   واحد یادگیری 9: کسب اطالعات فني در معماري داخلي .......................................................................................... 232
   منابع و مآخذ ......................................................................................................................................................................... 271



شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر 
آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس 
جمهوري  ملي  برنامه درسي  و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  رویکرد  با  مطابق  و  کشور  نیاز 
تغییر در کتاب های درسي  تألیف کنیم. مهم ترین  و  بازطراحي  اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي 
تغییر رویکرد آموزشي، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کاردر 
نگرش  و  مهارت  دانش،  شامل  توانایي  است.  شده  تعریف  عملکرد  استاندارد  اساس  بر  واقعي  محیط 

مي شود. در رشته تحصیلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي درنظر گرفته است: 
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند استفاده از ویژگي هاي شاخص فضاها و تزیینات 

معماري داخلي ایراني در طرح هاي خود؛
2ـ شایستگي هاي غیرفني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت پذیري، نوآوري و مصرف 

بهینه انرژي؛ 
3ـ شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها و انواع شبیه سازها؛

4ـ شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر. 
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با 
مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي 
رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف براي هریک از 

کتاب هاي درسي در هر رشته است.
درس دانش فني تخصصي، از خوشه دروس شایستگي هاي فني مي باشد که ویژه رشتة معماري داخلي 
تألیف شده است. کسب شایستگي هاي فني و غیر فني این کتاب براي موفقیت آینده  پایه 12  براي 
شغلي و توسعة آن بر اساس جدول توسعه حرفه اي بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ 

تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید. 
این کتاب نیز شامل پنج پودمان است. هنرجویان عزیز پس از طي فرایند یاددهي ـ یادگیري هر پودمان 
مي توانند شایستگي هاي مربوط به آن را کسب کنند. در پودمان »کسب اطالعات فني« هدف توسعه 
شایستگي هاي حرفه اي شما بعد از اتمام دوره تحصیلي در مقطع کنوني است تا بتوانید با درک مطالب 
از منابع غیر فارسي در راستاي یادگیري در تمام طول عمر گام بردارید و در دنیاي متغیر و متحول کار 
و فناوري اطالعات خود را به روزرساني کنید .هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این خوشه براي 
هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید. نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل  12 
مي باشد. درصورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر 

سخني با  هنرجویان عزیز



سال تحصیلي وجود دارد. درکارنامه شما  این درس شامل 5 پودمان درج شده است که هر پودمان از 
دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي تشکیل مي شود و چنانچه در یکي از پودمان ها نمره قبولي را 
کسب نکردید، الزم است در همان پودمان مورد ارزشیابي  قرار گیرید. همچنین این درس داراي ضریب 

4 بوده و در معدل کل شما تأثیر مي گذارد. 
همچنین درکتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد تخصصي در رشته تحصیلي ـ حرفه اي شما آورده شده 
است. کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام یادگیری، آزمون و ارزشیابی حتماً همراه داشته باشید. در این 
درس نیز مانندسایر دروس اجزایي دیگر از بسته آموزشي درنظرگرفته شده است و شما مي توانید با 

مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.oerp.ir از عناوین آنها مطلع شوید. 
حرفه اي،  اخالق  منابع،  مدیریت  مانند  غیرفني  شایستگي هاي  با  ارتباط  در  یادگیري  فعالیت هاي 
حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با 
شایستگي هاي فني، طراحي و در کتاب درسي و بستة آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز 
کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در 

به کار گیرید.  یادگیري  فعالیت هاي  انجام 
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت 
سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر شایستة جوانان برومند میهن 

اسالمي برداشته شود. 
 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 



جمهوري  ملي  برنامه درسي  و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  اهداف  تحقق  راستاي  در 
اسالمي ایران و تغییرات سریع عصر فناوري و نیازهاي متغیر جامعه بشري و دنیاي کار و مشاغل، 
برنامه درسي رشتة معماري داخلي طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. این 
براي  هنرجویان  در سبد درسي  که  مي باشد  فني  دروس شایستگي هاي  از خوشه  و درس  کتاب 
سـال دوازدهم تدوین و تألیـف شده است    و مـانند سایر دروس شـایستگي و کارگـاهي داراي 5 
پودمان مي باشد. کتاب دانش فني تخصصي مباحث نظري و تفکیک شده دروس کارگاهي و سایر 
شایستگي هاي رشته را تشکیل نمي دهد بلکه پیش نیازي براي شایستگي هاي الزم در سطوح باالتر 
صالحیت حرفه اي ـ تحصیلي مي باشد. هدف کلي کتاب دانش فني تخصصي آماده سازي هنرجویان 
براي ورود به مقاطع تحصیلي باالتر و تأمین نیازهاي آنان در راستاي محتواي دانش نظري است. 
یکي از پودمان های  این کتاب باعنوان »کسب اطالعات فني« با هدف یادگیري مادام العمر و توسعه 
شده  محتوایي  سازماندهي  کار،  بازار  به  ورود  و  آموزش  دنیاي  از  بعد  هنرجویان  شایستگي هاي 
است. این امر با آموزش چگونگي استخراج اطالعات فني موردنیاز از متون فني غیرفارسي و جداول، 
راهنماي ماشین آالت و تجهیزات صنعتي، دستگاه هاي اداري، خانگي و تجاري و درک مطلب آنها در 
راستاي توسعه شایستگي هاي حرفه اي محقق خواهد شد. تدریس کتاب در کالس درس به صورت 

تعاملي و با محوریت هنرآموز و هنرجوي فعال صورت مي گیرد. 
براي  نمرات  ثبت  نمره در سامانه  پودمان یک  براي هر  مانند سایر دروس هنرآموزان گرامي  به 
از  پودمان  هر  نمرۀ  و  مي باشد   12 حداقل  پودمان  هر  در  قبولي  نمرۀ  کنند.  ثبت  هنرجو  هر 
از  جزئي  کتاب ها  سایر  مانند  کتاب  مي شود. این  تشکیل  مستمر  و  پایاني  ارزشیابي  بخش  دو 
با  بیشتر  آشنایي  براي  مي توانید  شما  است.  هنرجویان  براي  دیده شده  تدارک  آموزشي  بستة 
در  رایج  مشکالت  شایستگي،  بر  مبتني  ارزشیابي  شیوه  کتاب،  تدریس  روش هاي  بسته،  اجزاي 
یادگیري محتواي کتاب، بودجه بندي زماني، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، آموزش ایمني 
و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ برخي از فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها به کتاب راهنماي 

کنید. مراجعه  درس  هنرآموز  این 

کتاب دانش فني تخصصي شامل پودمان هایي به شرح زیر است: 
پودمان اول: سبک هاي معماري داخلي

پودمان دوم: فضا و تزیینات در معماري داخلي ایران
پودمان سوم: تأسیسات الکتریکي در معماري داخلي

سخني با هنرآموزان گرامی



پودمان چهارم: تأسیسات مکانیکي در معماري داخلي
پودمان پنجم: کسب اطالعات فني

با خود   را  کتاب همراه هنرجو  بایستی  ارزشیابی، هنرجویان  و  یادگیری  در هنگام  گرامی  هنرآموزان 
باشند.  داشته  همراه 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 
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ل :سبک های معماری داخلی پودمان او ّ

سبک های معماری داخلی

پودمان  1



2

 سبک هاي اصلي معماري داخلي در جهان كدامند؟
 در سبک شناسي معماري داخلي چه مواردي بررسي مي شود؟ 

 ويژگي هاي شاخص معماري داخلي چين و ژاپن كدامند؟
 عناصر اصلي در معماري داخلي سبک هاي يوناني، مصري و رمي چيست؟ 

 در معماري داخلي هند، از چه نمادها و نقش هايي استفاده مي شود؟
 معماري اروپا با ظهور مسيحيت چه تغييراتي كرد؟

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
1  سبک هاي اصلي معماري داخلي در جهان را نام ببرد.

2  موارد مهم در شكل گيري يک سبک معماري داخلي را توضيح دهد.
3  ويژگي هاي شاخص معماري داخلي چين و ژاپن را بيان كند.

4  عناصر اصلي در معماري داخلي سبک هاي يوناني، مصري و رمي را شرح دهد.
5  نمادها و نقش هاي معماري داخلي هند را بيان كند.

6  سبک هاي معماري كه ظهور مسيحيت در سرزمين هاي اروپايي ايجاد كرد را نام ببرد. 
7  ويژگي هاي معماري سرزمين هاي اروپايي پس از ظهور مسيحيت را شرح دهد؟

شناخت انواع سبک در معماری داخلی در طول تاريخ بسيارمهم است و به ما كمک می كند تا بتوانيم تصوير 
از هم متمايز می كند  را  بياوريم. آنچه سبک های معماری داخلی  از سبک های مختلف به دست  روشن تری 
طرزنگرش متفاوت آنها به رنگ، نور، فرم و نوع و مبلمان در فضا و ميزان خلوتی و شلوغی فضاهای داخلی 
است. آشنايی با جزئيات هر سبكی به چگونگی اجرای معماری داخلی كمک می كند. در اين واحد يادگيري، 
شما با انواع سبک ها در جهان، از سبک چينی و ژاپنی گرفته تا سبک يونانی،  رمی و مصری، آشنا می شويد.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  1 

بررسی سبک های معماری داخلی در جهان

استاندارد عملکرد



3

ل :سبک های معماری داخلی پودمان او ّ

 معماري داخلي در چین

سبک معماری داخلی چين، از ديگر سبک های مهم و تأثيرگذار در حوزة معماری است. معماری چين مانند 
ساير هنرهای آنها از گستردگی و تنوع فراوان برخوردار است. آثار معماري آنها گاه به سبب استفاده از مصالح 
كم  دوام از بين رفته اند، وليكن آنچه از اين آثار باقی مانده، گوياي اين حقيقت است كه آثار چين در حد 
معماري مصر و بين النهرين و ايران باستان است و تأثير اين معماري بر كشورهاي مختلف دنيا از جمله ژاپن، 

كره، سنگاپور، مالزي و حتی به عنوان سبک مطرح در قرن هفدهم و هجدهم اروپا حائز اهميت است. 
در معماری چين پيوند و وحدت با طبيعت وجود دارد. ذهن چينی به كليات و مجردات بی اعتنا است و 
كششی ژرف به پديده هاي طبيعی و تصاوير شاعرانه دارد. براي وي، طبيعت عرصۀ شكفتگی همۀ پديده هاي 
ملموس و مشهود است كه ارتباطی مستقيم با عواطف انسان دارد و به دنبال درك راز نهفته در پس چهرة 
ظاهری جهان است. در چين به دليل شرايط آب و هوايی مرطوب، ساخت بناها با مواد و مصالحی چون سنگ 
و آجر مورد توجه نبود و چوب مهم ترين مصالح معماري به شمار می آمد. چينی ها معابد بودايی، كاخ ها و 
خانه ها را به صورت يک تا چند طبقه و اغلب با چوب و با سقف شيروانی از جنس سفال می ساختند كه شكل 

كلی آنها تقريباً مشابه هستند.  
تنوع خانه ها در چين فراوان است؛ اما از ميان چندين الگوي مهم خانه می توان به اين موارد اشاره كرد: در 
مناطق شمال و شرق چين حياط در وسط قرار دارد و اتاق ها در چهار طرف حياط واقع شده اند. بام هاي اين 
خانه ها شيب دار هستند. اين الگوی خانه معموالًً دارای دو بخش عقب و جلو است. بخش جلو مربوط به بخش 
خدماتی است. دروازة اصلی ورود به حياط در داخل توسط ديواري حفاظت می شود، به طوری  كه حياط از 
داخل خانه از نظر پنهان است. تاالر ميانی محل انجام تشريفات خانوادگی و پذيرايی از مهمانان عاليقدر است 
و اتاق هاي چهار طرف روبه روي حياط قرار دارد و به وسيلۀ راهرو به يک ديگر متصل می شود. تاالر اصلی زير 
يک بام شيب دار با قرنيزهاي برآمده ساخته شده است كه در آن يک شبكۀ نگه دارنده و ستون هــاي چوبی، 
قرارگرفته است. اين الگو، با حياط وسيع چهار گوش، محيط آرام و صميمی و گل ها و درختان قشنگ و منظم، 

فضاي زندگی بسيار ايده آلی محسوب می شود شكل )١ـ١(.

تاالراصلی
اتاق جانبی حیاط مرکزی اصلی

حیاط ورودیحیاط ورودی

در اصلی حیاط

در اصلی یا 
دروازه ورودی

 بخش جنوبی )خدماتی(

حیاط بخش خدماتی

بخش غربی خانه

بخش شرقی خانه

شکل 1ـ1ـ جانمایی و نحوة سازمان دهی عملکردهای مختلف در خانه های با الگوی »سی هه یوان«

چينی  خانه هاي  از  ديگري  نوع 
مستطيل  يا  دايره  الگوی  دارای 
قرن هاي  بين  كه  بودند  شكل 
١2 تا 20 ميالدی ساخته شدند. 
اين خانه های گلی 5 طبقه بودند 
تدافعی  توانايی  و  استحكام  از  و 
زيادي برخوردار بودند و ظرفيت 
اين  داشتند.  بااليی  خانواري 
تابستان هوايی  خانه ها در فصل 
خنک و در زمستان هوايی گرم 
داشتند )شكل های 2ـ١ و ٣ـ١(.
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شکل 3ـ1ـ عکس از محوطة فضای باز داخلی »تولو«شکل 2ـ1ـ عکس هوایی از »تولو«

فنگ شويي  اصول  فنگ شویی:  اصول  رعایت   1
براي  و  است  چين  در  باستانی  فن  و  فلسفه  يک 
درست  چيدمان  و  مناسب  دكوراسيون  پيداكردن 
اشياء در ساختمان ها استفاده می شود تا بهترين اثر 
به طور  و  هماهنگی  موفقيت،  شادي،  سالمتی،  بر  را 

باشد.  داشته  مثبت  انرژي  كلی 
هماهنگ  و  متعادل  زندگی  علم  و  هنر  فنگ شويی 
بين انسان و طبيعت پيرامون اوست. عناصر مهم در 
هستند.  فلز  و  چوب  خاك،  آتش،  آب،  فنگ شويی: 
مهم ترين اصل فنگ شويی پرهيز از انباشتگی و بی نظمی 
و اصل ديگر دقت در رنگ محيط اطراف است. در واقع، 
دكوراسيون به سبک چينی، دكوراسيونی خلوت و ساده 
است. در اصول فنگ شويي به چوب بسيار بها داده شده 
در  می شود.  ياد  آن  از  ثروت  عنصر  به عنوان  و  است 
اين سبک تاريكی، بی نظمی، گرد و خاك و رطوبت 
نيز باعث توقف جريان انرژي می شوند. بر اساس اصول 
فنگ شويی در ساخت خانه ها بايد از راهروهاي باريک و 
بلند اجتناب شود و اتاق ها در خط مستقيم قرار نگيرند 
و اين عقيده وجود دارد كه در آپارتمان ها و خانه هايی 
كه داراي گوشه ها و زواياي تيز هستند، جريان انرژي 

مخدوش می شود. 
سبک  اين  در  كاربردي  اصلی  رنگ هاي  رنگ:   2

قرمز هستند. در دكوراسيون  و  مشكی، طاليی، زرد 
چينی رنگ قرمز به ويژه براي اتاق نشيمن از جايگاه 
فرهنگ  در  قرمز  رنگ  زيرا  است؛  برخوردار  ويژه اي 
است. بزرگ  موفقيت هاي  و  خوشبختی  نماد  چينی 
رنگ هاي زرد و سبز نيز از رنگ هاي مهم و پركاربرد 
در فرهنگ چين و به تبع آن در دكوراسيون داخلی 

به سبک چينی هستند. 
»يين  نماد  چین:  در  مهم  نمادهاي  و  موتیف   3
و  اسـت  چـين  كشـور  مـهم  نمـادهاي  از  يانگ«  و 
و  تضادهاي جهان  و  مختلف  قطب هاي  نشان دهندة 
كه  نيست  معنا  بدان  اين  البته  هستند.  هم  مكمل 
يانگ خوب و يين بد است، بلكه »يين و يانگ« براي 
تعادل هستی الزم هستند. شب و روز يا زمستان و 
تابستان، بخشی از چرخۀ هستی هستند. وقتی تعادل 
احساس  و  تعادل  باشد،  برقرار  يانگ«  و  »يين  بين 
خوبی به وجود می آيد. اين ديدگاه باعث ايجاد تعادل 
در كليت فضاهاي خارجی و داخلی چين شده است 
و  تعادل  اين  اجزا  و  عناصر  و  رنگ  در  و سعی شده 
چين  مهم  نمادهاي  ديگر  از  شود.  ايجاد  وحدت 
می توان به اژدها، ببر، ماهی، درخت كاج، درخت هلو، 
درخت خرمالو، بامبو، پل، چتر، بادبزن، فلوت، ناقوس، 

عود، آينه و غيره اشاره كرد. 
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4 انواع جداکننده های چوبی )پارتیشن ها و پانل ها( در فضاهاي داخلی و خارجی: ساختمان هاي 
چينی در گذشته از پنجره استفاده نمی كردند و در عوض از كاغذ و پارچه در فضاي خارجی و از پارتيشن هاي 
و  جابه جايی  و  هوا  گردش  و  نورگيري  امكان  كه  می شد  استفاده  داخلی  فضاي  در  متخلخل  حكاكی شده 
انعطاف پذيري فضاي داخلی براي عملكردهاي مختلف را مهّيا می ساخت. اين پارتيشن ها در فضاهاي معاصر 
نيز استفاده می شوند. بعضی از پانل هاي چوبی در محوطۀ خارجی و داخلی با طرح قطاعی از دايره يا به شكل 

نعل اسب هستند. 

شکل 5 ـ1ـ طرح درخت هلو بر روی شکل 4ـ1ـ نماد یین و یانگ
ظروف چین

شکل 6 ـ 1ـ طرح ماهی در فضای داخلی چین 

5 استفاده از صفحات تاشوي نقش دار: صفحات تاشوي نقش دار به عنوان تقسيم كنندة فضاي داخلی ايفاي 
نقش می كنند و در عين حال به زيباسازي فضا كمک می كنند. برخی از اين صفحات داراي خوشنويسی هستند. 

انواع هنرها و تزیینات رایج در معماری داخلی چین 

شايد بتوان باشكوه ترين هنر چينی را خوشنويسی دانست. آنها با استفاده از قلم مو، روي كاغذ و يا پارچه اي 
ابريشمی می نويسند. بعد از خطاطی، دومين هنر مهم چينی ها، نقاشی است. حتی امروز هم در چين، آبرنگ 
طرفداران بسياري دارد. بعد از نقاشی می توان به هنر مجّسمه سازي اشاره كرد. ساخت تنديس هاي جانوري و 
انسانی از جنس گل پخته، چوب، سنگ و فلز همواره موردتوجه هنرمندان چينی بوده است. چينی ها در ساخت 

شبکه ای  چوبی  پانل های  7ـ1ـ  شکل 
به شکل نعل اسب

ـ پانل های چوبی شبکه ای  شکل 8 ـ1
در فضای داخلی

بین  شبکه ای  چوبی  پانل های  9ـ1ـ  شکل 
فضای داخلی و خارجی و نورگیری طبیعی
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سفال به ويژه سفال هاي لعاب دار بسيار توانا هستند. نخستين ظروف سفالی منقوش كه داراي نقش هاي هندسی 
هستند، در هزارة پنجم پيش از ميالد در دورة نوسنگی، ظاهر می شوند. عالی ترين ظروف سفالی چين، ظروف 
موسوم به چينی هستند. در ميان آنها چينی هاي موسوم به آبی و سفيد مشهورند. ساخت اشياي فلزي در چين 
بسيار پررونق است. هنرمندان بر روي ظروف، منظره، نوشته، اژدها، انواع جانوران و موجودات اساطيري و آيينی 
را نقاشی می كنند. در سبک چينی به سادگی اهميت داده می شود؛ ولی در برخی از مبلمان و عناصر داخلی 
حكاكی و رنگ هاي بيشتري وجود دارد. در، پنجره، پارتيشن هاي داخلی، كابينت ها، ميز، مبل، صندلی ها و… 

داراي منبت كاري زيبايی بر روي چوب هستند كه گاهی در تركيب با هنر نقاشی هستند. 
 

برخی از عناصر و مبلمان چینی

1 انواع چهارپایه، مبل، صندلی و میز: هزاران سال است كه چينی ها از چهارپايه به خصوص در اشكال 
مربعی و پايه هايی به شكل پاي اسب استفاده می كنند. از اين چهارپايه ها به عنوان پله اي در كنار تخت و يا 
به عنوان صندلی اضافی در اتاق استفاده شده است. استفاده از چهارپايه هاي كشيده تر براي نشستن دو يا چند 
نفر كاربرد دارد. تنوع صندلی و مبل در معماري چين زياد است. صندلی هاي به شكل نعل اسبی و دايره اي 
يک نوع از اين مبل ها هستند. صندلی چوبی ديگري نيز وجود دارد كه معموالًً در ناحيۀ دسته ها، پشت و تاج 

به شكل منحنی است. 
2 تخت خواب: نوعی تخت خواب در چين استفاده می شود كه از سه طرف توسط ريل هايی و يا پانل هايی 
با حّكاكی و نقاشی از موتيف هاي چينی احاطه شده است. اين تخت چند عملكردي است و در طول روز براي 
نشستن و مطالعه و در شب براي خوابيدن كاربرد دارد. نوعی از تخت خواب براي والدين نيز به شكل اتاقكی 

چوبی و با حّكاكی و نقاشی هاي پركار وجود دارد. 
3 کمدهاي الکی و کابینت هاي آشپزخانه: كمدهاي چوبی الكی با رنگ هاي اغلب به رنگ قرمز و مشكی 
و قهوه اي تيره با دستگيره هاي طاليی و انواع حكاكی و نقاشی معموالًً در فضاهاي نشيمن استفاده می شوند. 
طرح هاي  اين  گذشته  در  هستند.  چوب  رنگ  به  و  شبكه اي  طرح هاي  در  معموالًً  آشپزخانه  كابينت هاي 
شبكه اي به گذاشتن غذا و خروج بخار و امكان جريان هوا از شبكه ها كمک می كردند. اين كابينت ها اغلب 

داراي حكاكی هاي زيبايی همراه با موتيف هاي چينی هستند. 

تاشوی  صفحات  شکل 10ـ1ـ 
دارای نقاشی )هوپینگ(

شکل 12ـ1ـ ظروف چینی آبی و سفیدشکل 11ـ1ـ مجسمة فلزی اژدها 
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طرح  در  مختلف  و جنس هاي  به شكل ها  چراغ ها  است.  بسيار  چين  در  چراغ ها  تنوع  انواع چراغ ها:   4
رنگ هاي  در  پارچه اي  يا طرح هاي  و  فلزي  و حّكاكی هاي چوبی،  با شبكه ها  و  كاغذ  از جنس  فانوس هايي 
مختلف هستند كه در تركيب با طرح هاي نقاشی و حكاكی هاي چوبی سقفی، فضاهاي زيبايی خلق می شود. 

                  شکل 14ـ1ـ تخت خواب چند منظورة چینی               شکل 13ـ1ـ  انواع مبل و صندلی های چینی

شکل 15ـ1ـ انواع کمدهای الکی

شکل 17ـ1ـ انواع چراغ ها به سبک چینی

                          شکل 16ـ1ـ کابینت شبکه ای آشپزخانه
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معماري داخلي در ژاپن

شکل 18ـ1ـ موقعیت برخی از عناصر و مبلمان داخلی در خانة چینی

شبكه های چوبی خارجی نورگيری طبيعی

صندلی نعل اسبی

چينی سفيد و آبیمبل پايه كوتاه كانگ

تابلو نقاشی

پانل های شبكه چوبی داخلی

چراغ های كاغذی چينی

اصلی ترين  از  ژاپنی،  داخلی  معماري  سبک 
داخلی  معماري  حوزة  در  تأثيرگذار  سبک هاي 
محسوب می شود. اين سبک با قدمتی چند هزارساله، 
از ويژگی هاي  تعريف شده و مشخصی  داراي هويت 
و  داخلی  فضاي  تا  خارجی  فرم  كلّيت  سبكی،  از 

است.  داخلی  عناصر  و  مبلمان 
آنچه كه به عنوان خانه و سبک ژاپنی در حوزة معماري 
در  شيب دار  سقف  با  چوبی  خانه هاي  است،  مطرح 
ميان باغ است .در معماري سنتی ژاپنی، معماري بر 
خاطر،  همين  به  می يابد؛  توسعه  زمين  سطح  روي 
شكل ساختمان از شكل عناصر طبيعی پيرامون خود 
تأثير می پذيرد. سلسله مراتب فضايی در خانه ژاپنی 

رخ  پيوستگی  حداكثر  با  و  سّيال  و  نرم  به گونه اي 
می دهد و ناظر بدون اينكه جدايي فضا را درك كند، 
به سمت فضاي داخلی هدايت می شود. در معماري 
از ورودي فضاي خارجی  ژاپنی، پيوستگی و وحدت 
آغاز شده و به باغ و مسيرهاي هدفمند تعريف شده 
راهروي  و  ايوان  سمت  به  سپس  و  می شود  متصل 
خارجی و در پايان به ورودي فضاهاي مختلف داخلی 
می رسد. در فضاي داخلی اين تداوم از طريق درهاي 
كشويی بين فضاي داخلی و خارجی و درهاي كشويی 
بين فضاهاي داخلی برقرار شده است كه هويت هاي 
مستقل فضايی را حفظ می كنند و مرزهاي نمادينی 

را تعريف می كنند. 
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برخی از ویژگی هاي اصلی سبک معماري داخلی ژاپن 

باغ و  ژاپنی در میان  شکل 19ـ1ـ خانة 
مسیرهای تعریف شده و هدایت ناظر به 

سمت فضای داخلی

خارجی  راهروی  20ـ1ـ  شکل 
با درهای کشویی )اِنگاوا( 

شکل 21ـ1ـ درهای کشویی شوجی عامل وحدت 
با طبیعت )نورگیری از صفحات کاغذی شوجی و 

گشودگی رو به طبیعت(

شکل 22ـ1ـ نمونة سنگ هاي طبیعي 
تزییني )سویسکي(

شکل 23ـ1ـ نقاشي خیال انگیز ژاپني از 
درناي زیبا و مقدس ژاپني بر روي فوسوما 

شکل 24ـ1ـ نقاشي خیال انگیز ژاپني از 
طاووس بر روي فوسوما

1 حداقل رنگ و حذف تزیینات اضافی: كمترين 
سادگی،  به  توجه  و  جزئيات  رنگي،كم كردن  تنوع 
ازخصوصيات بارز سبک ژاپنی است. مصالح طبيعی، 
فرم و ساختار بيرونی، مبلمان، بافت و رنگ و در حالت 
كلی ماهيت فضاي ژاپنی را تعريف می كنند. استفاده 
از چوب هايی با طيف های رنگ قهوه ای، به كارگيری 
سفيد  رنگ  و  ديوارها  در  كمرنگ  زرد  و  سبز  رنگ 
از  استفاده  … سبب  و  چراغ ها  كشويی،  درهای  در 
ژاپنی  داخلی  فضاهای  در  طبيعی  رنگ های  حداقل 

است. شده 
داخلي  معماري  در  مهم  نمادهاي  و  موتیف   2
در تفكر شرقی نقش نمادها بسيار پر رنگ و  ژاپن: 
حائز اهميت است و اين امر يكی از داليل تفاوت هاي 
است.  زمين  مغرب  و  مشرق  تمدن هاي  از  بسياري 
است  نمادگرايی  از  سرشار  طبيعت  به  ژاپنی ها  نگاه 
و براي طبيعت اهميت قدسي قائل هستند. اين امر 

در گل آرايی فضاي داخلی و در پيوند فضاي داخل و 
خارج و نحوة باغ سازي آنها اثر گذاشته است. با اينكه 
معماري ژاپن از حداقل عناصر و اجزا بهره می گيرد، 
اما هر جزء به ظاهر كوچک می تواند مفاهيمی عميق 
سنگ هاي  كه  گونه اي  به  باشد؛  داشته  نمادين  و 
طبيعی تزيينی می توانند نمادي از كل هستی تلقی 
شوند. اين عقيده وجود دارد كه تمام جهان را می توان 
در يک سنگ كوچک مشاهده كرد و مهم توجه به 
جوهره است. از نمادهاي مهم ژاپنی می توان، لوتوس 
يا گل نيلوفر آبی، شكوفه هاي گيالس، طاووس، درناي 
و  و ديگر موجودات قدسی  ببر  اژدها،  عقاب،  ژاپنی، 
اساطيري در آيين هاي ژاپني را نام برد. اين نمادها و 
موتيف ها در نقاشی ها يا خوشنويسی هاي طوماري بر 
ديوار يا درهاي كشويی و يا در قالب اشياي تزيينی 

و... ظاهر می شوند.
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سبک  عمودي:  و  افقی  شبکه هاي  هندسة   3
ژاپنی با حذف تزيينات اضافی، روي آوردن به فرم ها 
و اشكال خالص هندسی و بهره گيري از خطوط افقی 
دست يافته  خلوص  و  سادگي  نوعی  به  عمودي،  ـ 
فرم  از  عمودي،  ـ  افقی  شبكه هاي  هندسه  است. 
خالص مكعبی فضاي داخلی تا خطوط شبكه اي درها، 

برمی گيرد.  در  را  و...  سقف ها  كف سازي، 
4 نبود دیوار با استفاده از درهاي کشویی: يكي 
بين فضاي داخلی و خارجی  انواع درهاي كشويی  از 
قرار می گيرند و به سبب كاغذي بودن سطح آنها، نور را 
از خود عبور مي دهند. اين درها در اغلب ساعات روز 
تهويه هوا كمک  و  بيشتر  نورگيري  به  و  باز هستند 
می كنند. درهاي كشويی در بين فضاهاي داخلی قرار 
آنها به سبک  بر روي  نقاشی هايی كه  با  می گيرند و 
به زيباتر شدن فضاي داخلی  ژاپنی كشيده می شود، 
منجر می شوند. اين درهاي كشويی به انعطاف پذيري 
و گسترش فضاي داخلی، چند عملكردي شدن فضاها 
و وحدت با طبيعت پيرامونی كمک می كنند. در عين 
حال، با كاهش بار مرده ساختمان، خطرات احتمالی 

چون آسيب هاي ناشی از زلزله را كاهش می دهند. 
در خانۀ  5 ارتفاع کم فضا و تنوع شکل سقف: 

با  اغلب  و  است  كم  فضاها  ارتفاع  ژاپنی،  سنتی 
سقف هاي شيروانی و مصالح چوبی و كاه گلی هستند. 
در سبک سنتی ژاپنی انواع سقف وجود دارد. اشكال 
اتاق ها  مرتبه  و  عملكرد  به  بسته  ژاپنی  سقف هاي 
مانند  خاصی  اتاق هاي  در  معموالًً  است.  متفاوت 
عبادت  سالن  يا  مجلّل  خانه هاي  تشريفات،  سالن 
ممكن است به شكل برجسته و با خطوط شبكه اي از 
مصالحی مانند چوب، نوارهاي بامبوي تراشيده شده و 
داراي نقاشی باشند و معموالًً ديگر اتاق ها سقف صاف 

دارند.  و ساده 
ژاپن:  داخلي  معماري  در  رایج  پنجره هاي   6
پنجره، عاملی است كه از طريق آن با طبيعت و مردم 
ارتباط برقرار می شود. يكي از انواع پنجره در معماري 
ژاپن به شكل طاق قوسی يا ناقوسی )زنگوله( است. 
خاستگاه اين نوع پنجره، كشور چين بوده است. نوع 
ديگري از پنجره ها به شكل دايره هستند كه هم جنبۀ 
عملكردي و هم تزيينی دارند. اين پنجره ها اغلب در 
معابد، خانه هاي سنتی و چايخانه هاي ژاپنی ساخته 
يک  به عنوان  ژاپنی  فرهنگ  در  پنجره  می شوند. اين 
بينی محسوب  و روشن  بيداري معنوي  براي  دروازه 

می شود.   

شکل 25 ـ1ـ هندسه شبکه عمودي ـ افقي در 
فرم، عناصر و مبلمان ژاپني

طاق  شکل  به  پنجره  26ـ1ـ  شکل 
قوسي )کاتومادو( 

شکل  دایره اي  پنجره  27ـ1ـ  شکل 
)مارمادو(
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7 انواع گل و گیاه در فضاي داخلی: حضور طبيعت 
در فضاي داخلی ژاپنی، به عنوان عناصري تزيينی نيز 
رايج است، از آن جمله می توان به هنر گل آرايی ژاپنی 
با همه ظرافت هايش، به تناسب فصل  اشاره كرد كه 
سبک  در  گل آرايي  به شيوه  كادو  می كند.  تغيير  نيز 
گل  ژاپني،  گل آرايی  سبک  در  مي شود.  گفته  ژاپني 
و گياهان، عناصر اصلی را تشكيل می دهند و ممكن 
است با مصالح ديگري نيز تركيب شوند. پرورش گياه 

به شيوة بونساي )پرورش گياهان در مقياس كوچک و 
مينياتوري( نيز به گونه اي بازگوكنندة همان ايده هايی 
است كه در پس باغ هاي ژاپنی وجود دارد. از نمونه هاي 
و سبز  قرمز  افراي  پرورش  به  بونساي می توان  شيوة 
اشاره كرد. بامبوهاي گلدانی در فضاسازي داخلی ژاپنی 
كاربرد بسيار دارند. گياه بامبو نماد رفاقت و دوستی 
است و صلح و آرامش را به همراه می آورد و اعتقاد بر 

اين است كه تعداد آن بايد فرد باشد. 

8 کف سازي: اتاق ها كف پوش هاي حصيرمانندي به نام تاتامی دارند. تاتامی در تابستان سرد و در زمستان 
گرم هستند و واحد متراژ خانه است. 

شکل 29ـ1ـ شیوه بونساي در پرورش شکل 28ـ1ـ شیوه گل آرایي کادو )ایکه  بانا(
افراي قرمز

شکل 30ـ1ـ بامبوي داخل گلدان

برخی از عناصر و مبلمان ژاپن
1 تورفتگی هايی در داخل ديوار براي قرارگيري اشياي هنري ژاپنی؛

2 كف پوش هاي حصيرمانند؛
3 اشياي كوچک تزيينی ژاپن؛ 

4 كمدها يا كابينت هاي چوبی متحرك و قابل حمل؛
5 قفسه هايی براي قرارگيري و نمايش اشياي كوچک تزيينی و هنري؛

6 كابينت هاي كوچک با درهاي كشويی؛ 
7 ميز مطالعه چوبی در تورفتگی ديوار با ارتفاع كوتاه و معموالًً در مجاورت پنجرة كشويی؛ 

8 نوعی آويز پارچه اي يا كاغذي طومار مانند با طراحی يا خوشنويسی؛  
9 كوسن هايی براي نشستن بر روي تاتامی؛ 

10 صندلی هاي ژاپنی كه پايۀ صندلی نداشته و فقط پشتی دارد. اين صندلی ها را اغلب به دور ميزهاي كوتاه 
ژاپنی به نام زاتاكو كه پايه هاي كوتاهی دارند، می چينند؛

11 صفحات تاشو كه توسط نقاشی و خوشنويسی تزيين می شوند؛
12  رانما ،  به قاب هاي چوبی سردر گفته می شود كه معموالً در باالي فوسوما در اتاق هاي سبک سنتی ژاپنی ساخته می شوند؛

رانماها جنبه تزيينی و عملكردي دارند؛ امكان نورگيري و تهويه هوا را ميسر می سازند؛ شامل صحنه هايی از 
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مناظر طبيعی، حيوانات، گياهان، عمارت هاي ژاپنی و يا طرح های كوميكو هستند؛
13  عنصري تزيينی شبكه اي كه از طريق سواركردن و اتصاالت شبكه اي از چوب به صورت الگوهايی پيچيده 

در كنار هم شكل می گيرد؛
14  دِركشويي ميان فضاهاي داخلي و خارجي؛

15  دِر كشويي ميان فضاهاي داخلي. 

شکل 34ـ1ـ موقعیت برخی از عناصر و مبلمان داخلی در خانة ژاپنی به همراه اسامی آنها

ـ صندلي ژاپني بدون پایه )زایسو و زاتاکو(  شکل 32ـ1ـ کمد یا کابینت شکل 31ـ1
متحرك چوبي )تانسو(

شکل 33ـ1ـ عنصر تزییني شبکه اي )کومیکو(

شوجی

توكونوما

ايكه بانا

تِنبو كورو

چيگايدانا

رانما

فوسوما

تاتامی
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معماري داخلي در هند

از اصلی ترين ويژگی های اين سبک، نگاه رمزگونه و 
بر  نگرش  و  اين جهان بينی  به هستی است.  نمادين 
است.  بوده  تأثيرگذار  شكل  بهترين  به  آنها  معماري 
باورها  و  اديان  فراوان  تنوع  داشتن  با  كه  مردمانی 
ساختارهاي  با  گوناگون  معماري  بناهاي  ساخت  به 
نايل  باشكوه  و  زيبا  عين حال  در  و  قدسی  پيچيده، 
گشته اند. از طرف ديگر، آنچه جذابيت معماري هند 
را براي ما دو چندان می كند، تأثير متقابل معماري 
ايرانی و هندي بر يكديگر است. بر اين اساس، بررسی 
سبک معماري داخلی هند و آشنايی هر چه بيشتر با 

برخوردار است.  اهميت  بسزايی  از  آن، 
دو الگوی مهم برای خانه هاي هندي وجود دارد. يكی 
از اين الگوها برای ساخت خانه های شهري بزرگ و 
وسيع متعلق به خانواده هاي ثروتمندان كاربرد دارد. 
اين نوع خانه هاي دو يا چند طبقه عموماً گرداگرد يک 

يا چند حياط طرح ريزي شده اند و آستانه ورودي آنها 
در بيشتر موارد پركارهستند و با راهروي خميده اي به 
فضاي درونی راه پيدا می كنند. بيشتر خانه های اين 
مسطح  بام هاي  و  ديوارهاي سنگ كاري ضخيم  الگو 
سنگی دارند. بام و حياط به صورت فضايی براي زندگی 
مختلف،  مناطق  در  تفاوت هايی  می شوند.  استفاده 
به ويژه در روش ساخت و نوع مصالح اين خانه ها ديده 
می شود. در اين الگو، اتاق هاي متعددي از جمله اتاق 
اتاق هاي خواب، آشپزخانه و  پذيرايی در طبقه دوم، 
اتاقی براي حسابداري وجود دارند. آشپزخانه معموالًً 
با  نيز  آينه كاري شده  اتاق  است.  حياط  گوشه  در 
تزيينات فراوان در اين خانه ها وجود دارد. مبلمان و 
تزيينات زيبا و مجلّل از جمله سقف طالكاري شده، 
تخت خواب از نقره و حكاكی هاي روي چوب و سنگ 

از ويژگی های اين الگو است.  

الگوی ديگر خانه ها مربوط به خانه جامعه مسلمانان 
باورها  از  متأثر  هند  مسلمانان  خانۀ  الگوی  است. 
بخش  دارای  و  است.  گرفته  شكل  آنها  اعتقادات  و 
در  است.  عمومی  نيمه  بخش  و  خصوصی  فضاهاي 
ايوانی است كه حدود  طبقه همكف و ورودي خانه، 
و  دارد  قرار  باالتر  خيابان  سطح  از  سانتی متر   75

حفظ  به منظور  حفاظی  با  ورودي  اتاق  آن،  از  پس 
شده است.  ساخته  داخلی  حياط  از  خصوصی  حريم 
به  مستقيماً  پلكانی  طريق  از  معموالًً  ورودی  اتاق 
اين  از  نيز  مهمانان  می كند.  پيدا  راه  باالتر  طبقات 
مكان به اتاق پذيرايی رسمی در طبقۀ نخست هدايت 
می شوند. پس از حياط، رواق بيرونی قرار دارد كه به 

فضاهای  و  مرکزی  حیاط  35ـ1ـ  شکل 
گرداگرد  آن

شکل 36ـ 1ـ آینه کاری با طرح طاووس 
در موهینی ویالس یا اتاق آینه کاری

شکل 37ـ1ـ  سقف طالکاری تاالر همراه 
با نقاشی
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حياط باز می شود. اين فضا در ادامه به رواق درونی می رسد. پلكانی در حياط 
فراهم  را  باال  اتاق هاي  به  از حياط  آمد مستقل  و  امكان رفت  دارد كه  قرار 
به همه  نوررسانی  و  تهويه هواي خانه  به  اين خانه ها  روباز  می سازد. حياط 

می كند. كمک  طبقات 
آشپزخانه و ساير فضاهاي خدماتی در اطراف حياط قرار دارند. بعد از رواق درونی، 
آخرين اتاق خانه قرارگرفته است. اين اتاق معموالًً براي پذيرايی از خويشان نزديک 

و دوستان خانوادگی بوده و همچنين براي خوابيدن كاربرد دارد. 

برخی از ویژگی هاي معماري داخلی هند 
1 رنگ: رنگ عنصر شاخص و كليدي در فرهنگ و آيين هاي مردم هند است. در زندگی روزمرة مردم هند، 
استفاده از رنگ در پوشش ظاهري تا لوازم و مبلمان خانگی، مبلمان شهري، كاربرد دارد و از ِگل هاي رنگارنگ 
طبيعی، مجسمه ها و نقاشی هاي رنگين بر روي در و ديوار خانه ها و معابد استفاده می كنند. رنگ هاي سفيد، 
قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و سياه به صورت نمادين با زندگی آيينی ـ مذهبی مردم هند عجين شده است 

و در كيفيت فضاهاي داخلی مؤثر بوده است.  
باورها،  عقايد،  از مذهب،  ناشی  رايج،  الگوهاي  و  موتيف ها  نمادهاي مهم در هند: در هند،  2 موتیف و 
ايرانی مانند گره ها و اسليمی ها جزء موتيف هاي هند هستند.  الگوهاي  از  فرهنگ و محيط هستند. برخی 
برخی  ماهی،  فيل،  طوطی،  طاووس،  قو،  جقه،  بته  اسپيرال،  يا  حلزونی  طرح  لوتوس،  گل  همانند  اشكالی 
مضامين  با  نمادهايی  موتيف ها،  اين  هستند.  متداول  موتيف هاي  و  الگوها  از  هندسی  و  گياهی  طرح هاي 
اساطيري و آيينی هستند و در بسياري از عناصر و آثار تزيينی از جمله پارچه ها، كاغذ ديواري، مجسمه سازي، 

به كار می روند. غيره  و  قاليبافی  نقاشی، سفالگري، 

ـ نمای خانة الگوی)خانه مسلمانان(  ـ1 شکل 38
بوهرا،گجرات،هند 

شکل 40ـ1ـ نمونه ای از پالن 
طبقه همکف بوهرا،گجرات،هند

حیاط

اتاق

اتاق

سرویس 
بهداشتی

آشپزخانه

ورودی

اتاق  آخرین  داخلی  فضای  39ـ1ـ   شکل 
خانه )اوردو( بوهرا،گجرات،هند
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3 صفحات تاشوي چوبی ِجلی: صفحات چوبی به شكل منّبت كاري شده، مشبک و يا همراه با نقاشی هاي 
هندي به تقسيم بندي فضاهاي داخلی كمک می كنند و امكان ايجاد پالن باز و فضاهاي منعطف، عبور نور و 

ايجاد سايه روشن هاي زيبا و تهويۀ هوا را مهّيا می سازند.

شکل 41ـ1ـ صفحات چوبی منّبت کاری 
و مشبک با طرح گیاهی

ـ1ـ صفحات چوبی منّبت کاری شده شکل 42ـ1ـ صفحات چوبی نقاشی شده شکل 43
با نقش فیل

ِجلی اصطالحی است كه در هندوستان به سنگ هاي سوراخ دار يا صفحات مشبک با طرح هاي هندسی 
و گياهی گفته می شود. از طريق ِجلی امكان تهويه در ساختمان، كنترل نور شديد و نيز حفظ خلوت 
درونی يا پرده سرا )كه در نظام اجتماعی اسالم بسيار اهميت داشت( مهيا می شود. طرح هاي اوليه 
جلی، به شكل طرح هاي هندسی بر روي سنگ بود، ولی بعد از ورود مسلمانان، طرح هاي گياهی و 
اسليمی مانند آنچه در تاج محل می بينيم، به اين طرح ها اضافه شدند. جلی ها تنها در طرح پنجره ها 
به كار برده نمی شوند، بلكه در برخی عناصر فضاي داخلی كاربرد دارند. زيباترين جلی ها را می توان در 

مسجد سيدي سيد، مقبره سليم چيشتی و تاج محل مشاهده كرد. 

نکته

شکل 44ـ1ـ نمونه هایی از پنجره جلی
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4 شکل طاق ها: طاق هاي نعل اسبی، اوجی )طاقی نوك تيز(، طاق هاي سه حلقه )تري فويل(، طاق هاي چند 
حلقه )مولتی فويل( بيشترين كاربرد را در معماری داخلی هند دارند و به فضا ماهيت هندي می بخشند.

5  تزیینات پرکار: در معماري داخلی هند، تزيينات پركاري از انواع حكاكی ها، منبت كاري ها و نقاشی ها بر 
روي سطوح فضاي داخلی از سقف تا ديوار و كف مشاهده می شود. گويی هيچ نقطه اي از فضا از هنر هندي 
نبايد بی بهره بماند. انواع مختلفی از پارچه هاي متنوع رنگی، قالی ها و انواع مبلمان بر ازدياد عناصر و شلوغ 

شدن فضا می افزايند.
6  انواع هنرها و تزیینات داخلی هند: در چيدمان به سبک هندي از انواع و اقسام پارچه ها استفاده می شود. 
همان گونه كه به سبب تعداد رنگ، استفاده از حكاكی ها و منبت كاري هاي پركار در مبلمان و سطوح فضايی 
كثرت و تنّوع وجود دارد، در استفاده از پارچه هاي متنوع و طرح هاي مختلف نيز اين تعدد مشاهده می شود. 
از انواع طرح هاي پارچه ای تزيينی نظير سرمه دوزی و پولک دوزی در فضاهاي داخلی به سبک هندي استفاده 
می شود. هندی ها برای پوشش كف فضاهای داخلی از نوعی كف پوش با طرح هاي هندسی و خطوط حاشيه اي 

باريک كه با نقوش گياهی در حاشيه و نقش يک حيوان و يا گل در وسط تزيين می شدند، استفاده كردند. 
نقاشی در هند يک هنر كاماًل باستانی محسوب می شود كه در تزيين سطوح فضاهای داخلی كاربرد فراوانی دارد.
هنر سفالگري از هنرهاي مهم هند است. در حالت كلی، ظروف سفالی هند به سه دسته، بدون لعاب، لعابدار 

و مجسمه هاي سفالی تقسيم بندي می شوند.

شکل 47ـ1ـ طاق اوجیشکل 46ـ1ـ طاق های چندحلقهشکل 45ـ1ـ طاق چند حلقه  

رنگ  و  پارچه  انواع  48ـ1ـ  شکل 
تعریف  را  هندی  فضای  ماهیت 

می کنند. 

شکل 49ـ1ـ نمونه هایی از کف پوش فضاها 
)دهوری(

شکل 50ـ1ـ نقاشی هندی در سطوح 
فضای داخلی
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هنر منبت كاري روي چوب از مهم ترين و اصيل ترين صنايع هنري هند محسوب می شود. منبت كاري يكی 
قرار می گيرند.  كار  زمينۀ  روي  برجسته  نقش  به صورت  نقش ها  آن  در  كه  است  دستی  صنايع  و  هنرها  از 
منبت كاري بيشتر به صورت كنده كاري روي چوب اجرا می شود. منبت كاري روي چوب در هند، تجلی عينی 
پيوندي تفكيک ناپذير ميان هنر و مذهب است. نقاشی روي مبلمان هاي چوبی مانند كمدها حاوي مضامين 

سمبوليک و نمادينی چون انواع مانداالها، لوتوس، گل ياس، تصاوير اساطيري و غيره هستند. 
 

برخی از عناصر و مبلمان هند 
1 تابخور سلطنتی: نوعی صندلی چوبی است كه داراي منبت كاري هاي زيبا و پركار است.

2 میزهاي مربعی شکل: ميزهاي مربع شكل با پايه هاي كوتاه )حدود 25 تا ٣0 سانتی متر( و همراه با 
زيبا  هستند. نقاشی هاي 

3  تخت خواب هاي هندي: تخت خواب هاي هندي داراي مشخصه هاي ويژه اي ازجمله طاق، پرده هاي سلطنتی، 
ستون، منبت كاري و غيره هستند.  

4 انواع کتابخانه هاي هندي: طرح كتابخانه هاي هندي با حكاكی هاي پركار و اغلب شامل طاق هاي چند 
حلقه به صورت ١، 2 و يا ٣ تايی بر اساس ابعاد فضاي موردنياز هستند.

5 صندلی ها و مبل هاي پایه کوتاه هندي: اين مبلمان ها نيز مانند ساير عناصر كاربردی و تزيينی هند، 
دارای نقش و نگارهای متنوعی می باشند.

6  َمندیر: محل عبادتی است كه در هرجايی از خانه غير از اتاق خواب می توان قرار داد. منديرها بعضی 
داراي در و برخی بدون در هستند. 

7  اشیاي تزیینی کوچک: انواع مختلف جعبه هاي تزيينی، كاسه، گلدان، كوزه، قاب عكس، آينه، شمعدان، 
سينی، قليان، مجسمه حيوانات مقدس مانند فيل، اسب، طاووس وغيره در فضاهاي داخلی استفاده می شوند. 

8 روشنایی مصنوعی: در معماري سنتی هندي، شمع ها را در طاقچه هاي سنگی طاق دار قرار می دهند 
كه در فضاي داخلی و محوطه خارجی )مانند حياط(، نقش تزيينی و روشـنايی را ايفا می كنند. عود يكی از 

ـ1 ـ میز مربعی شکل با پایه های کوتاه شکل 51ـ1 ـ تاب خور سلطنتی )جهورا( شکل 52
)باجوت(

شکل 53ـ1 ـ صندلی هندی 
با پایه کوتاه
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عناصر مهم تزيينی در خانۀ هندي است. نوعی چراغ نفتی كوچک در خانه های هندی وجود دارد كه اغلب با 
خاك رس ساخته می شود و نوع برنجی آن در خانه ها و معابد براي روشنايی در مراسم خاص استفاده می شود. 
ساخت  در  مصالح  تنوع  كلی  به طور  می شوند.  ساخته  اساطيري  پرنده هاي  طرح  با  اغلب  برنجی  چراغ هاي 

چراغ ها بسيار است و نمونه هايی از آنها با مرمر، چوب، موزائيک و فلز ساخته می شوند.

معماري داخلي در یونان

شکل 54ـ1 ـ چراغ 
مرمری

شکل 55ـ1 ـ چراغ 
برنجی

شکل 58ـ1 ـ چراغ شکل 56ـ1 ـ چراغ  فلزی
فلزی فانوسی

آنچه كه به عنوان ميراثی از معماري كالسيک يونان 
در دوره امپراتوري رم به تكامل رسيد و به عنوان يک 
انواع  در  شد؛  مطرح  دنيا  سراسر  در  جهانی  سبک 
مختلف سبک هاي شكل گرفته پس از دوره رنسانس 
نيز  معاصر  دوران  در  نئوكالسيک  و سبک هاي  اروپا 
به عنوان  يونانی  بررسی سبک  گرفته می شود.  به كار 
و  ريشه ها  كه  در حوزه جهانی  تأثيرگذار  يک سبک 
بنيان هاي برخی از سبک هاي مهم جهانی را تشكيل 

داده است، الزم و ضروري است. 
تغيير  آنها  می گذاشتند؛  احترام  طبيعت  به  يونانيان 
از طريق  را  تغيير  اين  و  را جشن می گرفتند  فصول 
می آميختند.  در  خود  زندگی  با  مراسم  و  جشن ها 
صدف هاي  و  اختاپوس ها  دلفين ها،  امواج،  دريا، 
حلزونی، منبع الهام هنرمندان در تزيينات قصرهاي 
گل هاي  برخی  و  مارپيچی  طرح های  شدند.  آنها 
سبک  اين  سرستون های  طرح  بخش  الهام  وحشی 
معماری بوده اند. آب نيز در حوض ها، استخرها و يا 
در تركيب با انواع مجسمه ها و فواره ها، به خصوص در 

به  طبيعت  نقش  داشت.  گردهمايی حضور  فضاهاي 
شكل نمادها و قائل شدن روح براي برخی از عناصر 
از نقش پر اهميت طبيعت، در تفكر  طبيعت، نشان 
و جهان بينی يونانی ها دارد. آنها براي عناصر مختلف 
ماه،  آب،  آسمان،  زمين،  از جمله جنگل ها،  طبيعت 
به  غيره،  و  بركه  رودها،  دريا،  آتش،  رنگين كمان، 
قالب  اعتقاد داشتند كه در  نيمه خدايانی  خدايان و 

می يافتند.  تجسم  جوان  زنان  و  مردان 
محوطه  به  ورودي  داالن  يونانی،  خانه هاي  اغلب  در 
ايوانی  روباز حياط منتهی می شد و گرداگرد حياط، 
مسقف رو به فضاي سبز، حوض و يا مذبح قرار داشت. 
با  حياط  كف  و  می دادند  زينت  را  حياط  ستون ها، 

می شد. پوشيده  موزائيک 
جهت گيري خانه ها و قرارگيري حوزه هاي فضايی به 
دور حياط مركزي با توجه به اقليم منطقه و استفاده 
غالب  بادهاي  كاهش  و  خورشيد  گرمايش  از  بهينه 
بازشوهاي  جهت گيري  می گرفت.  صورت  زمستانی 
جنوب،  مطلوب  نور  به  رو  حياط  در  اصلی  نماي 

شکل 57ـ1 ـ چراغ  
موزاییکی
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خورشيد  نور  از  بهره گيري  حداكثر  افزايش  موجب 
در زمستان و ممانعت از ورود بادهاي شديد زمستان 
از شمال می شدند. سقف هاي ستون دار )كلوناد( نيز 
می شدند  تابستان  شديد  نور  شدت  كاهش  موجب 
فضايی  می كردند.حوزه هاي  ايفا  را  سايبان  نقش  و 
يونانی،  خانه  معماري  فضايی  عناصر  پخش  نحوة  و 
به گونه اي بود كه حياط مركزي، مهم ترين نقش را 
در پخش و گسترش فضايی، نحوة نورگيري و تهويۀ 
فضاهاي داخلی ايفا می كرد. تعداد بازشوها در نماي 
حياط  از  نورگيري  بيشترين  و  بود  اندك  خارجی 
نشيمن،  جمله  از  مختلفی  فضاهاي  می شد.  ميسر 

به  آشپزخانه  انبارها،  ناهارخوري،  يا  مهمان  اتاق 
می گرفتند.  شكل  )حياط(،  مركزي  هستۀ  اين  دور 
براي رفتن از اتاقی به اتاق ديگر بايد از حياط عبور 
و  می كردند  كار  اين محل  در  خانه  اهل  می كردند. 
بعضی  در  می گذراندند.  آن  در  را  خود  عمر  بيشتر 
می شدند،  ساخته  طبقه  دو  شكل  به  كه  خانه ها  از 
و  می گرفتند  قرار  باالتر  طبقه  در  اتاق های خواب 
تا  عمومی  فضاي  از  فضايی  مراتب  سلسله  نقش  به 
خصوصی توجه می شد. در خانه هاي اشرافی يونانی 
بخش هايی به عنوان زنانه و مردانه براي مهمانان زن 

می شد.  داده  اختصاص  مرد  و 

مردم آتن بيشتر عمر خود را در هواي آزاد به سر می بردند و به آرايش خانه  چندان توجهی نداشتند و تزيينات خانه ها 
بسيار كم بود؛ ولی در اواخر قرن پنجم ميالدي، در خانه هاي اشراف تاالرهاي بزرگ ستون دار، ديوارهاي مرمرين يا 

مرمرنما، نقش و نگارهاي ديواري، موزائيک كاري، نقاشی ها و تصاوير خيال انگيز بر سقف ها را می توان يافت. 
برخی از ویژگی هاي اصلی سبک کالسیک یونانی 

1 رنگ: در حالت كلی، رنگ هايی كه در سبک كالسيک استفاده می شوند )با اقتباس از رنگ هايی كه در 
معماري يونانی و رم استفاده می شد(، معموالًً برگرفته از طبيعت هستند. ازجمله اين رنگ ها، سفيد، آبی سير، 

سياه، زرد، سبز و توناليته اي از قهوه اي مايل به قرمز هستند. 
2 موتیف و الگوي خطوط و نقوش در یونان: از نمادها و موتيف هاي مهم يونانی می توان از زنجيره يا 
مياندر يونانی، نقش برگ كنگر، موتيف دندانه اي، شيارهاي قاشقی يا راه راه، مهره و حلقه، حلزونی يا مارپيچ، 

نماد شير و شير بالدار، اسب بالدار و... نام برد. 

شکل 60ـ1 ـ آبنما و کلوناد در خانة سنتی یونانیشکل 59ـ1 ـ عناوین فضاهای مختلف خانة بزرگ و اشرافی
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در  مهم  اصل  کانونی:  نقطه  و  تعادل  تقارن،   3
سبک کالسیک یونان، استفاده از »نقطه کانونی« در 
محدوده اي است که در آن تعادل بصري ایجاد شده 
این صورت  به  در سبک کالسیک  فضا  تقسیم  است. 
است که یک یا چند جسم در ابعاد بزرگ و به صورت 
متمرکز و برجسته از محیط انتخاب می شوند و بقیه 
نمادها به نوعی با آنها هماهنگ می شوند. شومینه هاي 
فراخ مرمر، راه پله هاي بزرگ و مجلل، آینه هایی بزرگ 
و متقارن و یا میزهای ناهارخوري عظیم، نمونه هایی 

بارز از این حالت هستند.
4 ارتفاع و تناسبات فضایی: فضاي سبک کالسیک 

یونانی با ارتفاع زیاد ساخته می شود و در فضاي داخلی 
و حتی نماي خارجی، بر ارتفاع و شکوه فضایی، تأکید 
با  عمودي،  هندسه  بر  تأکید  با  امر  این  می شود. 
استفاده از انواع طاق ها، ستون هاي بلند، انواع خطوط 
و حکاکی هاي راه راه عمودي، بازشوهاي با نسبت زیاد 

ارتفاع به عرض میسر می شود. 
اصلی ترین  از  یکی  نیم دایره،  طاق هاي  طاق:   5
ویژگی هاي بناهاي کالسیک یونان هستند. این طاق ها 
به عنوان  نیز  دیوار  شکل  طاقچه اي  تورفتگی هاي  در 
عناصري تزیینی به کار می روند و اغلب نمادهایی چون 

می گیرند. قرار  طاق ها  این  در  یونانی  مجسمه هاي 

شکل ٦١ـ١ ـ طرح زنجیره یا میاندر 
یونانی در مبلمان فضای داخلی

شکل ٦2ـ١ ـ طرح برگ کنگر در ستون های کورنتین و 
بخش های مختلف فضای داخلی

ـ طرح دندانه ای در  ـ١  شکل ٦3
طرح کابینت های کالسیک

تحقیق کنید و نمونه هایی از طرح ها و نمادها را معماري داخلي یونانی را در کالس ارائه دهید.فعالیت

مبلمان،  از  استفاده  فضا،  در  تعادل  و  تقارن  ٦4ـ١ ـ  شکل 
ستون ها و ترکیب بندی رنگ های کالسیک یونانی

در  یونانی  کالسیک  ستون های  از  بهره گیری  ٦5ـ١ ـ  شکل 
ایجاد تعادل و تقارن، تأکید بر ارتفاع و شکوه فضایی و ایجاد 

فضای نشیمن به عنوان نقطة کانونی و مرکز ثقل فضا
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6 ستون هاي تزیینی و نمادین: ستون هاي يونانی 
به سه سبک ايونيک يا يونيک )سرستون مارپيچی(، 
دوريک و كورنتين )سرستون گياهی از برگ كنگر(، 
كالسيک  شيوة  در  ستون ها  اين  می شوند.  تقسيم 
به فضا هويت  و  استفاده می شوند  فراوانی  به  يونانی 

می بخشند.   يونانی  كالسيک 
7 مصالح عمده: مصالح عمده بناهاي سنتی يونان، 
آهک و مرمر سفيد بودند و در دوره هاي معاصر، انواع 
سنگ ها در طراحی نماها و فضاهاي داخلی استفاده 
رنگ هايی  داراي  نوين،  مصالح  اين  اغلب  شده اند. 
كم رنگ  و  خنثی  رنگ هاي  طوسی،  توناليته هاي  با 
هستند. مصالحی كه معموالًً در سبک كالسيک براي 
كف استفاده می شود، با الگوبرداري از معماري سنتی 
يونانی، مواد طبيعی چون سنگ و چوب هستند كه 

در سطوح بزرگ و يک دست به چشم می خورند. 
از  مجسمه سازي  از  استفاده  مجسمه سازي:   8
از  يكی  است.  يونان  معماري  ويژگی هاي  اصلی ترين 
منطقه  كوه هاي  و  يونان  در  كه  بسيار خوبی  مصالح 
يافت می شود، مرمر است كه در دكوراسيون داخلی و 

می شود.  استفاده  مجسمه سازي 

در  موزائیک کاري:  و  سقفی  نقاشی هاي   9
خانه هاي يونانی، از شيوه نقاشی »فِِرسكو«، استفاده 
اتاق  مثل  مهمی  فضاهاي  در  موزائيک  از  می شد. 
حوض  و  انتظار(  )اتاق  ورودي  فضاي  ناهارخوري، 
كاري  موزائيک  كه  فضاهايی  می شد.  استفاده  حياط 
می شدند.  نقاشی  و  گچ كاري  معموالًً  نمی شدند، 
ماندگاري،  به دليل  نقاشی  به  نسبت  موزائيک كاري 
ارجحّيت بيشتري داشت. يونانيان از تكنيک موزائيک 
براي سنگ فرش به طور گسترده اي استفاده می كردند 
می كرد.  ايفا  آنها  براي  را  فرش  نقش  گونه اي  به  و 
اساطيري  و  انتزاعی  تصاويري  شامل  آنها  طرح هاي 
هندسی  موتيف هاي  و  گياهان  قدسی،  موجودات  از 
استفاده  ديوار  و  كف  سقف،  در  كاشی كاری  بودند. 

است. می شده 
10  حوض و استخر آب: در يونان باستان، از مكان 
حمام  و  جلسات  گردهمايی،  محل  براي  حوض ها 
به شيوه  استفاده می شد. در فضاهاي داخلی معاصر 
با  آب  استخرهاي  و  حوض ها  اين  از  نيز  كالسيک 
يا  مياندر  مانند  يونانی  موتيف هاي  از  كف سازي هاي 

می شود.   استفاده  يونانی  زنجيره 

برخی از عناصر و مبلمان یونان 
1 صندلی: در يونان باستان از نوعی صندلی كه هم پايه هاي جلو و هم عقب، منحنی به سمت خارج دارند، 
معموالًً در فضاهاي داخلی خانه استفاده می شد و در دوران معاصر نيز در سبک كالسيک يونان و سبک هاي 

متأثر از كالسيک يونان استفاده می شود. 

موزائیک کاری شکل 66ـ1 ـ نقاشی های سقفی در معماری یونان هنر  ـ  ـ1  67 شکل 
یونانی در بخش تاالر 

 شکل 68ـ1 ـ هنر موزائیک کاری 
یونانی در کف سازی وان حمام
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باشكوه  تخت  يا  نوعی صندلی  پادشاهی:  2 تخت 
كه بر خالف صندلی مورد استفاده در خانه، تزيينات 
داشت و نمادي از شكوه و درخشش صاحب تخت بود. 
برخی از اين نوع تخت ها داراي پايه هايی به شكل پاي 

شير هستند. 
يونان،  داخلی  مبلمان فضای  از جمله  3 چهارپایه: 
تاشو  پايه هاي  با  نوع  دو  در  كه  بودند  چهارپايه هايی 
)متحرك( و ديگري با پايه هاي ثابت استفاده می شدند. 
به صورت سه  يونان،  در  ميزها  متداول ترين  4 میز: 

از اين رو، به زبان يونانی )سه  پايه و كوچک بودند. 
پايه( خوانده می شوند. در يونان باستان، اين ميزها را 
فقط در موقع غذاخوردن به داخل اتاق می آوردند و 

پس از آن دوباره به بيرون می بردند. 
5 تخت چندکاره: نوعی تخت با ويژگی چند عملكردي 
براي نشستن، ناهارخوردن، گفت وگو، چرت زدن و خوابيدن 
است. در دوره يونان باستان، ميزها به اندازه اي كوتاه بودند 

كه می توانستند از اين تخت ها نيز استفاده كنند.

 476 تا  ميالد  از  قبل   75٣ از  معموالًً  را  رم  تاريخ 
معماري  به عنوان  ما  امروزه  آنچه  می دانند.  ميالدي 
رم می شناسيم، مربوط به همين دوره تاريخی است. 
رمی ها به ساختمان هاي بزرگ عالقه مند بودند؛ بنابراين 
به سبب  آنها  داشتند.  محكم  و  پايدار  مصالح  به  نياز 
داشتن سيمان پوزوالن )گونه اي خاكستر آتشفشانی 
ريزدانه است كه در ساخت بتن كاربرد دارد(، موفق به 
ابتدا  ساخت بناهاي مطلوب و مقاومی شدند. رمی ها 
طاق هاي نيم دايره اي )طاق آهنگ( كه از نظر سازه اي 
ايستايی زيادي ندارند، را پديد آوردند؛ سپس با روش 
مبتكرانه به طاق مركب يا متقاطع كه عبارت از دو طاق 

آهنگ عمود بر يكديگر است، دست يافتند. 

تمدن شهرگراي رمی با ساخت سدها، پل ها، جاده ها، 
همگانی،  حمام هاي  ميدان ها،  تئاترها،  آبراه ها، 
ماندگاري  آثار  راه ها  و سنگ فرش  پيروزي  طاق هاي 

آوردند.  وجود  به  جهان  در 
خانه هاي رم، از مهم ترين بناهاي معماري رم هستند 
كه چند نوع مختلف داشتند كه ٣ نوع، اصلی ترين آنها 
هستند كه در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود.   

1 خانه های آپارتمانی: مردم عادي در خانه هايی 
به شكل بلوك هاي آپارتمانی زندگی می كردند. اين 
جامعه  فقير  و  متوسط  قشر  از  افرادي  ساختمان ها 
ساختمان ها  اين  كيفيت  می بخشيدند.  سامان  را 
نداشتند.  آب  و  بود  پايين  زندگی  فضاي  به عنوان 

شکل 69ـ1 ـ صندلی 
کلیسموس

شکل 70ـ1 ـ بزرگ نمایی اجزای یک میز 
سه پایه )تراپیزا(

شکل 71ـ1 ـ نمونه ای از تخت )کالین(

معماري داخلي در رم
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اتاق ها داراي مالک و يا اجاره اي بودند. مصالح آنها 
از چوب، گل، آجر و بعدها با بتن هاي اوليه ساخته 
طبقه  بود.  متر   20 در حدود  آنها  ارتفاع  می شدند. 
كاربري  و  بود  مغازه  معموالًً  خانه ها  اين  همكف 

داشت.  تجاري 

شکل 72ـ1 ـ خانه های مردم معمولی

2 خانه های حیاط دار ثروتمندان: خانه ثروتمندان 
ميان   يا  »آتريوم«  بود.  باشكوه  و  بزرگ  مرفه،  قشر  و 
تاالر فضاي بازي بود كه اصلی ترين فضاي اين خانه ها را 
تشكيل می داد. اين فضا كه در دوران معاصر نيز كاربرد 
نور الزم و  تعبيه  به منظور  را  بيشترين استفاده  دارد، 
تهويۀ داخلی داشت. آتريوم معموالًً داراي مبلمان كمی 
بود تا فضا بزرگ تر به نظر برسد. اين فضا دارای سقف 
مربعی در مركز بود كه در طرفين شيب داشت و آب 
باران را به سمت حوض مركزي هدايت می كرد. اين 
خواب ها،  اتاق  مانند  مختلفی  فضاهاي  داراي  خانه ها 
اتاق ناهارخوري، اتاق كار، آشپزخانه، رواق و اتاق هاي 
باز متعدد بود. ورودي خدمه ها مجزا بود. كاربری اين 
به عنوان يک  بلكه  نبود  به عنوان يک خانه  تنها  خانه  
مكان تجاري نيز كاربرد داشت. خانۀ ثروتمندان داراي 
تزييناتی مانند نقاشی هاي ديواري فرسكو، كف سازي 

گلدان،  مجسمه،  تزيينی،  ظروف  انواع  موزائيكی، 
ستون هايی با سرستون هاي يونانی مانند سرستون هاي 

كورنتين بود. 
3 خانه های ویالیی: ويالهاي رم در حومه شهر و   
روستاها براي ثروتمندان به خصوص براي استفاده در 
ايام تابستان ساخته می شدند. اين ويالها در اقتصاد 
رم اهميت داشتند و به عنوان مراكز استخراج معدن، 
سفال سازي و تربيت اسب نيز كاربرد داشتند. به دليل 
باغ ها اهميت  باستان، در ويال  حضور طبيعت در رم 
فراوان داشت. در اين دوره، كاشت درختان متقارن و 
از  مجسمه هايی  شامل  باغ ها  اين  بود.  رايج  هندسی 
خدايان و قهرمانان اساطيري رمی، فواره ها و استخرها 
پذيرفته  به حالت طبيعی  بوده است. گياهان در رم 
نبودند و در شكل گياه تغييراتی ايجاد می كردند. اين 

سنت بعدها در ديگر شهرهاي اروپا ادامه يافت.

شکل 74ـ1ـ ماکتی از یک ویالی رمیشکل 73ـ1ـ نمونه ای از رواق در خانه های حیاط دار
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برخی از ویژگی هاي اصلی سبک کالسیک رم 
در  رم  مبلمان هاي  و  داخلی  اجزاي  و  عناصر  منشأ 
از ويژگی هاي  بنابراين بسياري  معماري يونان است؛ 
ابتدا  دارد. فضاهاي داخلی رم در  را  يونانی  معماري 
با  و  بيشتر  جزئيات  با  زمان  مرور  به  و  بودند  ساده 
مهارت و تكنيک هاي دقيق تر ساخته شدند. می توان 
آن  يونان،  معماري  امتداد  در  رم  معماري  كه  گفت 
را تكامل بخشيد و باعث گسترش آن در كشورهاي 
مختلف دنيا شد. از اين رو، ويژگی هاي معماري يونانی 
از جمله تأكيد بر ارتفاع، اهميت تقارن، تعادل و نقطه 
ايونيک، دوريک و  يونانی )سبک  كانونی، ستون هاي 
كورنتين(، انواع ظروف يونانی و نمادهاي يونانی در رم 
باستان به كارگرفته شدند و تا دوران معاصر نيز جزو 
می شوند.  محسوب  رم  كالسيک  سبک  ويژگی هاي 
پله هاي مارپيچ نيز به وفور در فضاهاي داخلی ساخته 
)به خصوص  رم، سنگ  مصالح  اصلی ترين  می شدند. 

سنگ مرمر(، آجر و بتن هستند. 

1 رنگ: در رنگ نيز معماري رم از معماري يونان 
تبعيت می كند. از جملۀ اين رنگ ها، سفيد، آبی سير، 
سياه، زرد، سبز و توناليته هاي از قهوه اي مايل به قرمز 
هستند. در معماري رم كليه فضا از سقف تا ديوارها 
و كف سرشار از رنگ با استفاده از نقاشی هاي ديواري 
فرسكو و يا موزائيک كاري است. در فضاهاي به شيوه 
استفاده  رنگ ها  اين  از  لزوماً  يونانی  نئوكالسيک 
از  توناليته هاي  و  سفيد  رنگ  از  بيشتر  و  نمی شود 

می شود.  استفاده  خاكستري  رنگ هاي 
2 نمادهاي رم: موتيف و نمادهاي يونان كه پيشتر 
اشاره شدند، در معماري رم نيز به كار می روند. با اين حال، 
شيوة گياه تزيينی يا گياه آرايشی در رم رايج تر است. 
استفاده از انواع گياهان در اشكال و نمادهاي تزيينی در 
سبک رمی رايج است. برخی از اين گياهان عبارت اند از: 
برگ كنگر، برگ نخل، زيتون، تاج گل، طناب پيچ خورده، 

روزيت يا طرح دايره اي از برگ هاي گل ها. 

راست(ـ شکل 75ـ1ـ جانمایی عملکرد در دوموس )سمت  دوموس  آتریوم  از  نمونه ای  76ـ1ـ  شکل 
بازسازی آتریوم دوموس )سمت چپ(

اتاق ناهار خوری

اتاق

موزائیک

باغ
تیر چوبیپری استایل

فرسکو
سفال

آتریوم

مغازه

حوض

اتاق کار

سرسرا یا راهرو
آشپزخانه
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رمی:  سبک  مبلمان  ویژگی هاي  از  برخی   3
مبلمان  در معماري رم معموالً ارتفاع كوتاهی داشتند و 
اغلب بدون پشتی و با پايه هايی از شكل پاي حيوانات 
مقدسی مانند شير بودند و در دوران معاصر نيز كاربرد 
مرمر  و  برنز  چوب،  از  اغلب  مبلمان   جنس  دارند. 
هستند. تنوع صندلی ها نيز زياد است و صندلی هايی با 
نماي روبه رويی به شكل X با پايه هايی از پاي شير به 
وفور استفاده می شود. سه پايه و چهارپايه هاي چوبی 
و برنزي نيز كاربرد بسيار دارند. در رم نيز نوعی تخت 

مشابه تخت های يونانی با ويژگی چند عملكردي براي 
نشستن، ناهارخوردن، گفت وگو، چرت زدن، نوشيدن 
و خوابيدن وجود دارد. در رم نيز نوعی صندلی وجود 
داشت كه پايه هاي جلو و عقب آن به صورت منحنی به 
سمت خارج بود. انواع كوسن هاي رنگی بر روي صندلی 
استفاده  وفور  به  تخت  روي  بر  به خصوص  مبل ها  و 
می شوند. انواع مجسمه هاي از سنگ مرمر و برنز نيز 
كاربرد بسيار دارند. ظروف شيشه ای رمی نيز از اشيای 

كاربردی تزيينی فضاهای داخلی بودند.

 شکل 78ـ1ـ طرح های دایره اي از گل ها و برگ هایشانشکل 77ـ1ـ کف سازی موزائیک کاری شدة رمی

با   رمی  سبک  داخلی  فضای  79ـ1ـ  شکل 
انواع کوسن ها، کف سازی موزائیک کاری شده 

و دیوارهای نقاشی شده

شکل 81ـ1ـ مجسمه های شکل 80ـ1ـ مجسمه های برنزی رمی
مرمری رمی
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معماري داخلي در مصر 

شکل 82ـ1ـ صندلی، مبل ، میزهای چوبی و اشیای برنزی، مرمری و شیشه ای رمی

يكی از تمدن هاي تاريخی، حدود 5000 سال پيش، در اطراف رود نيل شكل گرفت و حدود 2800 سال 
طول كشيد. آثار اين دوره تاريخی تا امروز به عنوان ميراثی از مصر باستان باقی مانده است.  
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آثار معماري به جامانده از تمدن مصر باستان باتوجه به مصالحی كه در ساخت آنها به كار رفته است، به طور 
كلی به دو دسته تقسيم می شوند؛ دستۀ نخست، بناهايی هستند كه مصالح به كار رفته در آنها آجر نپخته 
بوده است. از اين نوع آجر در ساخت خانه هاي مصري در طول تمدن هاي فراعنه تا دورة اسالمی استفاده 
می شده است و امروزه در ساخت خانه هاي روستايی كاربرد دارد. نوع دوم معماري سنگ است. مصری ها قومی 
ابديت گرا بودند و هر معماري كه مربوط به دنياي ديگر و جهان ابدي باشد، سنگی است و هر معماري كه 

مربوط به اين دنيا باشد، خشتی و فانی است. 
خانه هاي گلی مصري سقف هايی تخت داشت. مردم فقير در كلبه هايی كوچک زندگی می كردند؛ در حالی كه 
براي  كوچک  پنجره هايی  خانه ها  می كردند.  زندگی  طبقه  سه  تا  ساختمان هايی  در  شهرها  در  ثروتمندان 
محافظت از آفتاب داشتند كه به خنک ماندن آنها كمک می كرد. فضاي داخلی خانه ثروتمندان شامل سرسرا 
و اتاق هايی مانند چندين اتاق خواب، معبد خانوادگی، نشيمن، بخش زنانه، انبار، آشپزخانه، سرويس بهداشتی، 

حوزة خدمتكاران، آغل حيوانات، باغ، ايوان سايه بان دار و... بود. 

شکل 85ـ1ـ ستون های نخل مصرشکل 84ـ1 ـ ستون های پاپیروسشکل 83ـ1 ـ ستون هاي نیلوفر )لوتوس( 

آغل حیواناتباغ

آشپزخانه

انبار

نشیمن

 سرویس بهداشتی

 اتاق خواب

حوزه خدمتکاران

 اصطبل
چاه
 معبد خانوادگی

 ایوان سایه بان دار

 بخش زنانه

 اتاق خواب
 اتاق خواب اصلی

شکل 86ـ1 ـ عناوین فضاهای مختلف خانة بزرگ و اشرافی مصری
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برخی از ویژگی هاي اصلی سبک مصري 

طیف  مصري،  سبک  در  رنگ ها  بیشتر  رنگ:   1
این  ترکیب  با  که  هستند  روشن  و  گرم  رنگ هاي 
رنگ ها، فضاهایی شبیه به صحراهاي مصر با تلفیقی 
از شن و خورشید در ذهن تداعی می گردد. رنگ هاي 
و  آبی  و  زرد  قرمز،  مانند  مصری  خدایان  با  مرتبط 
به وفور  همچنین خطوط مرزي سبز و سیاه و سفید 

استفاده می شوند. 
2 نمادهاي مهم در معماري داخلی مصر: نمادها 
آنها  اعتقادات مذهبی و خدایان  از  برگرفته  در مصر 
ابوالهول،  از  مجسمه هایی  شامل  نمادها  است.  بوده 
حیواناتی  و  فراعنه  تصاویر  مصر،  اساطیری  خدایان 
و...  اردك  و  عقاب  مانند  پرندگانی  مار،  گربه،  مانند 
طرح های  معموالًً  داخلی  سطوح  روي  بر  هستند. 

می رفتند.  به کار  زیگزاگ  و  راه راه 
نقاب  و  سازي  مجسمه   پیکرتراشی،  اهمیت   3
در فضاي داخلی: پیکرتراشی و ساخت مجسمه هاي 
سنگی یکی از اصلی ترین اشکال هنري در مصر باستان 
نیز  مصر  در  مجسمه سازي  و  مجسمه  اهمیت  است. 
می گردد.  بر  مصریان  اعتقادات  و  دینی  فرهنگ  به 
خدایان  و  فراعنه  از  تصاویري  مصري  مجسمه هاي 
بودند. جداي از مجسمه هایی که جنبه رسمی و آیینی 
داشتند، ساخت مجسمه هاي واقع گرایانه از افراد نیز در 
بین مصریان رواج داشت. در تزیینات دیوارهای داخلی 

از نقاب هاي مصري استفاده می کردند و در اطراف اتاق 
چندین مجسمه بزرگ نیز گذاشته می شد. 

4 نقاشی و انواع کنده کاري بر سطوح داخلی: 
سفال هاي  و  کنده کاري ها  نقاشی،  شامل  دیوارها 
مصر  مهم  هنرهاي  از  نقاشی  هستند.  لعاب دار 
باستان بود که به سه دسته کلی اسطوره اي، آیینی 
نقاشی هاي  در  می شدند.  تقسیم  واقعه نگاري  و 
مرگ  از  وادي پس  و  به جهان خدایان  اسطوره اي 
عمدتاً  نیز  آیینی،  نقاشی هاي  در  می شد.  پرداخته 
به مراسم سوگواري تشییع جنازه و مراسمی از این 
دست می پرداختند. در نقاشی واقعه نگاري، موضوع 
و  روزمره  زندگی  از  جلوه هایی  ثبت  به  نقاشی 
حوادث رایج است و موضوعات تنوع بیشتري دارند. 
موضوعاتی  روزمره،  زندگی  بر  افزون  تصاویر  این 
انگور،  نخل،  پاپیروس،  سدر،  درختان  گل ها،  نظیر 
ماهی ها  پرندگان،  همچنین  و  میوه  درختان  شاخه 

می گیرند.  بر  در  را  حیوانات  و 
و  نقاشی  با  متعدد  ستون هاي  ساخت   5
با سرستون هاي  با قطر زیاد  ستون هاي  کنده کاري: 
فضاي  در  نخل  و  آبی  نیلوفر  یا  لوتوس  پاپیروس، 
ستون ها  بدنۀ  می روند.  به کار  مصري  سبک  داخلی 
اساطیري  مضامین  با  حکاکی هایی  و  نقاشی  داراي 

هستند. مصر 

شکل 8٧ـ1
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از  مصر:  مبلمان هاي  و  عناصر  از  برخی   6
گرد  زواياي  مصر،  داخلی  فضاهای  مهم  ويژگی های 
)تورفتگی  مختلف  طاقچه هاي  و  قوس دار  و  شده 
كف پوش های  از  داخلی  فضاهای  در  است.  ديوار( 
حصيری استفاده می كردند و همچنين از نقاشی برای 

می گرفتند. بهره  كف  تزيين 
مبلمان  و  مجسمه ها  و  داخلی  سطوح  در  طالكوبی 
بودند. داخلی  فضاهای  زينت بخش  عناصر  از  طاليی 

مبلمان در دكوراسيون مصري از جنس چوب، سنگ 
و فلز ساخته می شوند. براي چوب ها عمدتاً رنگ هاي 
مشكی و قرمز تيره را در نظر می گيرند. برای تزيين 
شده  طالكاري  فلزات  و  سفالی  شيشه اي،  لوازم  از 
روي  زيبا  بركنده كاري هاي  عالوه  می شد.  استفاده 
نقاشی  از  عتيقه  و  قيمتی  اشيای  ديوار،  مبلمان، 

را  مبلمان  دسته هاي  و  تكيه گاه  می شد.  استفاده 
حكاكی می كنند و اغلب صندلی ها و پايه هاي ميز را 
پنجه )چنگال( و سم حيوانات و همچنين  به شكل 
سر اردك و غيره در می آورند. چهارپايه و صندلی هاي 
سبک  در  می شوند.  استفاده  مصري  سبک  در  تاشو 
مصري به كارگيري پارچه هاي مخصوص در رنگ هاي 
روشن )ترجيحاً سفيد يا كرم( و با طرح هاي هندسی 
دقيق )راه راه، زيگزاگ و غيره( رواج دارد. چراغ هاي 
سفالی  گلدان هاي  در  پاپيروس  ساقه هاي  و  بزرگ 
بلند، نقش به سزايی در زيبايی فضاهای داخلی مصري 
صندوق ها  با  را  اتاق ها  سبک،  اين  در  می كنند.  ايفا 
پارچه،  ارزش،  با  اشيای  نگه داري  براي  و جعبه هايی 

می كنند.  مجهز  و...  جواهرات 

ادامه شکل 87ـ1 ـ نقاشی و حکاکی های روی سطوح داخلی و انواع ستون های با قطر زیاد در فضای داخلی سبک مصری

شکل 89ـ1 ـ انواع مبل و صندلی سبک مصریشکل 88ـ1 ـ انواع صندلی های تاشو و چهارپایه ای سبک مصری
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سبک هاي معماري داخلي در اروپا

شکل  90ـ1 ـ فضای داخلی به سبک مصری 

ظهور دين مسيح و رواج تدريجی آن در بخش هايی از 
خاورميانه و اروپا سبب شكل گيري سبک هاي هنري 
مختلف شد. هنر مسيحی، هنري مذهبی و مركز ثقل 
آن كليسا است و نمود اين هنر بيش از هر چيز در 
كليساها و به ويژه در اروپا تجلی يافته است. با رواج اين 
آيين در سرزمين هاي يونان و رم، به تدريج يونانی ها و 
رمی ها نقش رهبري ديانت مسيح را به عهده گرفتند 
سنت هاي  آن  در  كه  كردند  پايه گذاري  را  هنري  و 
ميراث هاي شرقی  از  عناصري  و  رمی  يونانی،  هنري 
)ايران، سوريه، آناتولی و ميانرودان( با هم ادغام شد 
آن  وابسته  هنرهاي  و  كليساها  معماري  شكل  در  و 

به ويژه شمايل نگاري تجلی يافت. 

معماري اروپا از صدر مسیحیت تا باروك 
هنر صدر مسيحيت به دوره شكل گيري هنر مسيحی 
در فاصله سده هاي سوم تا ششم ميالدي در مناطقی 
كه جز قلمرو امپراتوري رم بودند، گفته می شود. از سده 
سوم ميالدي به بعد مقبره هايی به شكل اتاق هايی كه 
توسط مسيحيان در داخل زمين كنده شده، به دست 
قرار  براي  اتاق ها، طاقچه هايی  است. در داخل  آمده 
دادن تابوت هاي سنگی ايجاد می كردند. اين مقبره ها 
به مقابر دخمه اي يا كاتاكومب شهرت دارند. نخستين 
آثار تصويري مسيحی كه بيانگر اعتقادات آنها بود، در 

اين  در  شده اند.  يافت  نمازخانه ها  و  مقبره ها  همين 
حضرت مسيح   ،  زندگی  از  صحنه هايی  نقاشی ها، 
، حضرت مريم    و نقش هاي نمادينی چون چوپان 
می شد.  داده  نشان  غيره  و  كبوتر  طاووس،  نيكوكار، 
در  الگو  نوع  سه  اساس  بر  مسيحيت،  معماري صدر 

پالن ساخته می شدند: 
با  كليساي  به  به عبارتی  كه  باسيليكايی  پالن  ١ـ 
به  كه  مدور  پالن  2ـ  است.  معروف  نيز  طولی  پالن 
تقليد از پالن هاي رمی در ساخت كليسا رواج يافت. 
و  تركيب دو پالن محوري  اساس  بر  ٣ـ كليساهايی 
در  مقدس  مزار  كليساي  می شدند.  ساخته  مركزي 
مركزي  و  طولی  نقشه  دو  از  تركيبی  با  و  دوره  اين 
ساخته شد كه نقشه آن دويست سال بعد در كليساي 

شد.  تكرار  امروزي(  )مسجد اياصوفيه  اياصوفيه 
معماري بيزانس با تأسيس پايتخت امپراتوري توسط 
بعدها  كه  شهر  اين  شد.  آغاز  اول  كنستانتينوس 
به نام كنستانتينوپوليس )قسطنطنيه( و سپس به نام 
استانبول خوانده شد، مكانی شد براي گردهمايی جمع 
كثيري از هنرمندان شرق و غرب كه حاصل هنرشان 
را در كليساها و بناهايی می توان مشاهده كرد كه به 
نام سبک بيزانس شناخته شدند .هنر بيزانس، هنري 
مذهبی، رمزگرا و رسمی است كه ريشه در شرق دارد. 
نخستين عصر طاليی هنر بيزانس در زمان ژوستی نين 
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با عناصر  يونانی رمی  اين دوره هنر  شكل گرفت. در 
تلفيق  خوبی  به  سوريه(  و  )ايران  شرقی  ميراث هاي 
اياصوفيه در  شد كه حاصل آن دو كلــيساي عظيم 
)استانبول امروزی( و بناها سن ويتاله در شهر روانای 
بناها داراي نقشه متمركز، گنبددار و  ايتاليا بود. اين 
داراي ظاهري ساده و درونی پرتجمل هستند. اياصوفيه 
عظيمی  گنبد  و  است  شكل  مستطيل  صحن  داراي 
دارد. اين بنا به دليل ابعاد بزرگ آن يكی از شاهكارهاي 
معماري است. در اين بنا تزيينات داخلی با موزائيک و 
ستون هاي مرمر و درهاي برنزي است. سالن اصلی آن 
با گنبدي مركزي با شعاع 24/٣١ متري پوشيده شده 
است. به نظر می رسد كه اين گنبد با يكسري سقف هاي 
متوالی حاوي 40 پنجره كمانی در زير آن، بدون وزن 
در فضا قرار گرفته است. وجود اين پنجره ها باعث ورود 
فراوان نور از همه طرف به داخل سالن می گردد. تمام 
سطوح داخلی با استفاده از سنگ مرمر چند رنگ، سبز 
و سفيد يا سنگ آذرين بنفش و موزائيک هاي طاليی 

پوشيده شده است.
ستون هاي مرتفع اين بنا با همين نوع روكش، براق 
ميالدي   ١45٣ سال  حدود  در  می رسند.  به نظر 
به  اين بنا  عثمانی  تركان  توسط  استانبول  فتح  با  و 
نيز  ويتاله  سن  كليساي  داد.  كاربري  تغيير  مسجد 

نقش هاي  داراي  كه  است  بيزانسی  معماري  آثار  از 
هشت ضلعی متراكم و گنبددار است. اين بنا داراي 
تزيينات  از  پر  داخلی  فضاي  و  ساده  بيرونی  نماي 
قلمرو  در  الگو  به عنوان  گنبددار  كليساهاي  است. 
يافت.  اروپاي شرقی و غربی( رواج  بيزانس )يونان و 
نقاشی هاي موزائيكی اين كليسا، خانواده ژوستی نين 
و همراهانشان را نشان می دهد. در سده هاي هشتم 
و نهم ميالدي، گروهی از مسيحيان با شمايل نگاري 
به مخالفت برخاستند و تمثال ها را يادآور بت پرستی 
نگاري  شمايل  هنر  توقف  و  ركود  باعث  و  شمرده 
تزيينات  گسترش  براي  را  زمينه  توقف،  اين  شدند. 
هندسی و گياهی آماده كرد. اما از اواسط سده نهم 
و  بيزانس  در  نگاري  شمايل  بعد، مجدداً  به  ميالدي 
اروپاي غربی شكوفا گرديد و دومين عصر طاليی هنر 
و  اين دوره، طبيعت گرايی  بيزانس شكل گرفت در 
كالسيک(  )دوره  يونان  باستانی  هنر  گرايی  اسطوره 
همراه با جنبه هاي نمايشی، عاطفی و ايجاد حس رنج 
و  موزائيک  نقاشی هاي  در  تماشاگر  در  همدردي  و 

گرفت. قرار  موردتوجه  ديواري  نقاشی هاي 
عرض  و  )طول  يونانی  چليپايی  كليساهاي  ساخت 
برابر( و استفاده از نقش مايه هاي هنر دورة اسالمی 

يافت.  رواج  زمان  اين  در  نيز 

شکل 92ـ1 ـ برش فضای داخلی ایاصوفیهشکل 91ـ1 ـ ایاصوفیه

 شکل 94ـ1ـ سقف گنبدی و نورگیرهای سقفی ایاصوفیهشکل 93ـ1ـ فضای داخلی ایاصوفیه
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معماري گوتیک، يكی از سبک ها و دوره هاي تاريخی 
معماري است. اين سبک، يک سبک مذهبی است كه 
همواره در خدمت كليسا بوده است. هنر معماري گوتيک 
در نيمه سده دوازدهم پا گرفت و تا نيمه قرن پانزدهم 
ميالدي دوام يافت و در همه كشورهاي اروپايی متداول 
شد. از ويژگی هاي معماري گوتيک می توان به قوس هاي 
نوك تيز، پشت بندهاي آزاد، پاتاق هاي دراز، رنگ آميزي 
شيشه ها و استفاده از پنجره هاي بزرگ گل سرخی، تأكيد 
بر ارتفاع و شكوه فضا با استفاده از فريم بندي هاي فوالدي، 
مجسمه سازي، نقاشی با آبرنگ بر روي گچ و غيره اشاره 
از پنجره هاي بزرگ  نور  با عبور  اين كليساها،  كرد. در 

رنگين، فضاي داخلی رنگارنگ و رويايی می شد. گوتيک 
سال ١٣50  حدود  از  كه  است  اصطالحی  شعله سان، 
ميالدي به سبک درهم پيچيده اي از معماري گوتيک 
در فرانسه اطالق گرديد كه تا زمان معماري رنسانس 
يعنی اوايل سده شانزدهم ادامه يافت. شاخصه بنيادين 
گوتيک شعله سان، آرايش عناصر فنی و تزيينی بود. در هم 
پيچيدگی تزيينی فرم ها و آرايه هاي توري شكل با الگوهاي 
منحنی هاي دوگانه و خطوط پرپيچ و خم كه يادآور شعله 
هستند، از عناصر بارز اين سبک هستند. از مهم ترين 
كليساهاي اين دوره می توان به كليساي نوتردام پاريس و 

كليساي الئون فرانسه اشاره كرد. 

شکل 96ـ1ـ فضای داخلی کلیسای سن سرنن شکل 95ـ1ـ کلیسای سن سرنن فرانسه
فرانسه

فضای  ـ1ـ  97 شکل 
داخلی کلیسای اشپیرـ 

آلمان

است  اروپايی  معماري  سبک  رمانسک،  معماري 
در  و  آمد  به وجود  ميالدي  يازدهم  نيمۀ سده  در  كه 
سدة دوازدهم رفته رفته كنار گذاشته شد و مركز آن 
تأثيرات  بيزانس  و  از رم  نوع معماري  اين  بود.  ايتاليا 
در  و  بناي معماري دريافت كرد  و  را در طرح  اصلی 
تزيينات داخلی نيز تأثيرات فراوانی از نگاره هاي ايرانی 
و بين النهرين گرفت. معماري رمانسک بيشترين تأثير 
را بر معماري گوتيک گذاشت. اين معماري با كيفيت 
توده اي آن، ديوارهاي ضخيمش، برج عظيم چهارگوش، 
به كارگيري قوس هاي نيم دايره رمی، گسترش فضاي 
استفاده  افراد،  بيشتر  به منظورحضور  كليسا  محراب 
معروف  آتش سوزي  مشكالت  به دليل  چوب  از  كمتر 

است. پنجره هاي بناها در اين دوره كوچک هستند و 
نور فضاي داخلی تأمين نمی شود. پيكرتراشی و نقش 
از  برجسته سازي كه نزديک به 600 سال متروك و 
ياد رفته بود، در دوره رمانسک اوج گرفت و در قالب 
نقش برجسته سازي روي سنگ در بخش هاي مناسب 
قاب  و  حاشيه  و  سردرها  باالي  سرستون ها،  همانند 
بندي هاي تزيينی جلوه گر شد. پيكره تراشی نيز بيشتر 
جنبه قديس سازي داشتند تا واقع گرايی و پيكره ها از 
ظرافت بااليی برخوردار نبودند. از مهم ترين كليساهاي 
اين سبک می توان به كليساي سن سرنن در پاريس و 
كليساي اشپير در شهر اشپير آلمان اشاره كرد كه از 

رمانسک می باشند.  معماري  شاهكارهاي 
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سده هاي  در  اروپا  معماري  به  رنسانس  معماري 
كه  می شود  گفته  ميالدي  شانزدهم  و  پانزدهم 
عناصر  نوزايی  يا  دوباره  تولد  آن،  مشخصه هاي  از 
فرهنگی رم و يونان باستان است. رنسانس يا نوزايی، 
از  دورانی  آغازگر  كه  بود  مهمی  فرهنگی  جنبش 
انقالب علمی و اصالحات مذهبی و پيشرفت هنري 
در اروپا شد. در واقع، مخالفان سبک گوتيک معتقد 
مؤلفه هاي  سوي  به  ديگر  بار  می خواهند  كه  بودند 
هنري رم و يونان بازگردند و آن عناصر را احيا كنند. 
خواستگاه رنسانس، شهر فلورانس بود. در اين دوره، 
ساخت  سوي  به  كليسا  بناي  ساخت  از  معماران 
ساختمان هاي شهر و غير مذهبی يا كاخ ها و استفاده 

و  ساختمان ها  ديوارهاي  در  تزيينات  و  نماسازي  از 
باستان،  رم  از  پيروي  به  ييالقی  خانه هاي  ساختن 
مجسمه سازي  هنر  و  معماري  دادند.  موضع  تغيير 
در اين دوره ديگر در خدمت كليسا و شكوه فضايی 
نبود و بيشتر حالت دنيوي و واقع گرايانه به فضاهاي 
معماري و هنرهايی مانند مجسمه سازي داده بود. از 
تاالرهاي  و  گنبد  ساخت  به  سبک  اين  ويژگی هاي 
گنبدي، اهميت تناسبات انسانی، بهره گيري از عناصر 
معماري رم و يونان باستان مانند ستون ها و طاق ها و 
اهميت پرسپكتيو اشاره كرد. از مهم ترين بناهاي اين 
سبک می توان از كليساي فلورانس و ويالي روتوندا 

برد.  نام 

شکل 98ـ1ـ کلیسای نوتردام 
پاریس

شکل 99ـ1ـ فضای داخلی کلیسای نوتردام 
پاریس 

شکل 100ـ1ـ پنجره گل سرخی رنگی 
کلیسای نوتردام

شکل 101ـ1ـ عکس هوایی از ویال 
روتوندا

شکل 103ـ1ـ برش از فضاي داخلی ویال  شکل 102ـ1ـ مقطع و پالن ویال روتوندا
روتوندا 
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شکل 104ـ1ـ سقف فضای داخلی کلیسای 
سن کارلو آله کوآترو فونتاته )ساخته شده 

توسط برمینی(

کلیسای  داخلی  فضای  سقف  105ـ1ـ  شکل 
سنت ایوو دال ساپینزا 

داخلی  فضای  106ـ1ـ  شکل 
کلیسای سنت ایوو دالساپینزا

ايتاليا شروع شد و قسمت اعظم  از  معماري باروك 
سبک  اين  درآورد.  خود  پوشش  زير  به  هم  را  اروپا 
تقريباً از اوايل قرن هفدهم تا اواسط قرن هجدهم در 
بسياري از كشورهاي اروپايی گسترش يافت. باروك، 
نوعی هنر بود كه در آن قواعد تناسب رعايت نمی شد 
بنا به احساس هنرمند نمايانده می شد.  و همه چيز 
اين سبک داراي روحی از حركت و جنبش و نقطه 
برخالف  باروك،  در  هنرمندان  بود.  كالسيک  مقابل 
دوران كالسيک، با احساس خود حركت می كردند و 
احساس را مقدم بر عقل می دانستند. از ويژگی هاي 
محوري اين سبک می توان به اين موارد اشاره كرد: 
ساير  منظم كردن  و  مركز  در  كلی  فضاي  تعبيه  ١ـ 

فضاها به سمت آن. 2ـ طراحی با مقياس بزرگ، در 
به خدمت گرفتن  ابهت انگيز. ٣ـ  و  فضايی شكوه مند 
هنرهاي  ساير  و  نقاشی  و  پيكرتراشی  اصلی  عناصر 
تزيينی براي ايجاد اثري كامل. 4ـ بهره گيري از خطوط 
مواج و منحنی شكل و تزيينات پيچيده در نماسازي 
و فضاي داخلی. ايجاد يكپارچگی كامل در فضا، هدف 
نهايی معماري باروك است. از نمونه های بارز اين سبک 
كليسايی است كه به دست برمينی با ديوارهاي موج دار 
خلق شده است. يكی ديگر از نتايج يكپارچگی فضا، 
داخلی  فضاي  از  جزئی  به عنوان  گنبد  شدن  ساخته 
است؛ مانند گنبد سنت ايوودالساپينزا در رم كه حالت 

مارپيچی دارد و نگاه را به سوي باال می كشاند. 

يک بنای شاخص مربوط به يكی از سبک هايی كه در اين واحد يادگيری آموختيد، انتخاب كرده و فعالیت
ويژگی های آن را با آنچه فراگرفته ايد تحليل نماييد )برای ارائه از تصاوير، ترسيمات و يا فيلم استفاده 

كنيد(. 
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واحد یادگیري 2

بررسی سبک های معماری داخلی ایران

آیا تا به حال پي برده اید

 شيوه هاي شاخص گوناگون معماري ايران چيست؟
 در شيوه هاي مختلف معماري، از چه روش هايي براي ساخت استفاده مي شده است؟

 چه عواملي در شكل گيري شيوه هاي معماري ايران مؤثر بوده است؟
 هريک از شيوه هاي معماري داراي چه ويژگي هاي خاصي از نظر شكل، سازه و تزئينات بنا بوده است؟

 چه ارتباطي بين شيوه هاي معماري و خاستگاه آنان وجود دارد؟

استاندارد عملکرد

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
1  شيوه هاي مختلف معماري ايران را تعريف كند.

2  روش هاي ساخت بنا در شيوه هاي مختلف معماري را شرح دهد.
3  عوامل مؤثر در شكل گيري شيوه هاي معماري را نام ببرد.

4  ويژگی هاي معمارانه، سازه اي و تزيينات را در بناهاي هر سبک تعيين كند.
5  ارتباط ميان شيوه هاي مختلف معماري را با خاستگاه آنها شرح دهد.

مقدمه

آثار معماری به عنوان نمادهای فرهنگی، سياسی و اجتماعی يک كشور هستند. تمدن های تاريخی نخست از 
طريق همين آثار معماری شناخته می شوند. ساختمان هايی چون تخت جمشيد، اهرام ثالثه مصر، كاالسيوم 
بوده اند.  اجتماعی  پيوند دهنده مهم خودآگاهی های  آثاری كه  آثاری محسوب می شوند.  از جمله چنين  رم 

شهرها، مذاهب و فرهنگ ها از طريق همين يادواره ها خود را می شناسانند.
انديشه،  نحوة  بيان كننده  هنر  اين  است.  بوده  برخوردار  نظيری  كم  تداوم  از  تاريخ  در طول  ايران  معماری 
به  باتوجه  ايران  معماران  است.  سرزمين  اين  مردمان  سنت های  و  مذهبی  اعتقادات  و  باورها  جهان بينی، 
موقعيت اقليمی و جغرافيايی اين سرزمين پهناور در ابداعات و نوع آوری ها راه ترقی را پيموده اند و در ايجاد 
انواع طاق ها، ايوان ها، طاق نماها، محراب ها، مناره ها، بادگيرها و تزيينات گوناگون بنا در هر عصر و دوره ای 
شاهكار های فراوانی به وجود آورده اند. بناهای تاريخی و آثار باستانی كه شمار بسياری از آنها در طول تاريخ 
در اثر عوامل طبيعی و جنگ از ميان رفته است، نتيجۀ سال های متمادی كار و كوشش استادكاران و معماران 
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بوده است. اين آثار ارزشمند معرف فرهنگ و تمدن، دستاورد تالش هنرمندانی است كه با اعتقاد و ابتكار در 
تكامل و توسعه هر چه بيشتر معماری، به ويژه در دوران اسالمی، مشتاقانه تالش كرده اند.

منحصربه فردی  ويژگی های  دارای  ايرانی  معماری 
است. از جمله آنها می توان به محاسبات بسياردقيق، 
مناسب،  و  خاص  طراحی های  پوشش،  درست  فرم 
سازه ها،  ساخت  در  علمی  و  فنی  مسائل  رعايت 
ايوان های رفيع، ستون های بلند و... اشاره كرد. عالوه 
ايرانی  معماری  در  كه  خصلتی  ويژگی ها،  اين  بر 
معماری  گوهر  و  است  پرداختن  شايسته  بيشتر 
ايرانی محسوب می شود، منطق رياضی و عرفانی آن 
است. درون گرايی و گرايش معماران ايرانی به سوی 
حياط ها، گودال باغچه ها، هشتی ها و… از ديرباز جزء 
منطق ايرانی بوده است. برای مثال، پيش از ساخت 
تخت جمشيد، صدها ايوان و شبستان در سراسر جهان 
نخستين ولی  بود،  شده  ساخته  روزگار  آن  متمدن 

 بار در تخت جمشيد است كه ستون ها تا آخرين حد ممكن از هم فاصله گرفته اند )شكل ١07ـ١( اين درحالی 
است كه در بعضی از معابد كهن خارج از ايران )مثاًل مصر( فاصله دو ستون چيزی نظير قطر آنها بلكه  اندكی 

كمتر است.
طبق بررسی ها و كاوش های باستان شناسی به عمل آمده، هنر معماری ايران حدود ١0 هزار سال قدمت دارد. 
اين هنر همواره در طول تاريخ در ارتباط با مسائل گوناگون دچار تغيير و تكامل شده است، به عنوان مهم ترين 
عوامل تأثيرگذار بر هنر معماری ايرانی می توان به تغييرات مذهبی و جنگ های تاريخی اشاره كرد. حاصل اين 
سير تحول معماری در اين دوران نسبتاً طوالنی، پديدار شدن سبک های گوناگونی است كه بر اساس سال ها 
تجربه و تحقيق و نظريه ارزشمند شادروان استاد محمد كريم پيرنيا می توان آنها را به شش سبک يا به عقيده 
ايشان، به شش شيوه تقسيم نمود. از اين شش سبک، دو شيوه پارسی و پارتی مربوط به دوران پيش از اسالم 

و چهار شيوه خراسانی، رازی، آذری، و اصفهانی متعلق به بعد از اسالم است. 

تاريخی  دورة  در  پارسی  شيوة  است.  پارسی  شيوة  ايرانی،  معماری  در  شناخته شده  سبک  قديمی ترين 
هخامنشيان سبک غالب معماری ايران بوده است. پاسارگاد، سَيلک، ُچغازنبيل و تخت جمشيد، نمونه هايی از 
اين سبک هستند. شيوة پارسی نخستين شيوة معماری ايران است كه روزگار هخامنشی تا حمله اسكندر به 
ايران، يعنی از سده ششم پيش از ميالد تا سده چهارم را دربر می گيرد. نام اين شيوه از تيرة پارس برگرفته 
شده است كه در اين روزگاران بر كشور پهناور ايران فرمانروايی می كردند. اين سبک خود دارای انشعابات و 
زيرشاخه های فراوان است. از مهم ترين زيرشاخه های تشكيل دهنده شيوه معماری پارسی می توان به شيوة 

پيش پارسی، شيوة مادی و شيوة هخامنشی اشاره كرد )شكل ١08ـ١(.

شیوۀ پارسی

شکل 107ـ1ـ نمایی از تخت جمشید 
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شیوة پیش پارسی: تا پيش از كوچ آرياييان به ايران، تيره ها و ملت هايی نه چندان شناخته شده در ايران 
زندگی می كردند كه معماری پيشرفته ای داشتند. شيوه های معماری اين ملل در مجموع سبكی باعنوان شيوة 

پيش پارسی را رقم زده است كه تا سده هشتم پيش از ميالد از آن استفاده می شده است.
تپه زاغه يكی از مراكز اوليه استقراركشاورزی در ايران است. اين مكان دردشت قزوين قرار دارد و آثار مهمی 
به دست  زاغه 2١ خانه  تاريخی  آمده  است. در محوطۀ  به دست  از ميالد در آن  پنجم پيش  اواخر هزاره  از 

شکل 108ـ1ـ تصویری از سیلک 

شکل 109ـ1ـ زاغه، نقشه معبد 

شکل 111ـ1ـ چهارگونه خانه در زاغه برای چهار گروه از مردم  شکل 110ـ1ـ طرح یک خانه در زاغه 

آمده كه بيشتر آنها نقشه های چهارگوش دارند. چند 
گونه نقشه در خانه های آن شناخته شده است كه به 
طبقات مختلف دام دار، كشاورز و كارگر تعلق داشته 
دارای  كه  است  يافت شده  غيرهندسی  معبد  و يک 
اخرا  ِگل  زمينۀ  بر  سفيد  و  سياه  رنگ  به  تزييناتی 
اين  بوده است. نكته مهم و قابل توجه، جهت طولی 
است.  غربی  به جنوب  شرقی  كه شمال  خانه هاست 
دائمی  بادهای  جهت  به  باتوجه  جهت  اين  انتخاب 

الی ١١١ـ١(. بوده است )شكل ١0٩ـ١  منطقه 

1ـ اتاق مرکزی 
2ـ اجاق یا بخاری 

3ـ اتاق همجوار 
4ـ ورودی

1 2

3

4

4

1ـ میانسرا )حیاط( 
2ـ اتاق 

3ـ ورودی
1

1

1
2

2
2

1

2

1ـ میانسرا 
2ـ فضای سرپوشیده اتاق

2

1

2

3

3

3

3
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ماند.  ناشناخته  نژادشان  كه  بودند  مردمی  ايالميان 
پذيرفتند.  اثر  سومريان  فرهنگ  از  حدودی  تا  آنها 
خوزستان  دشت  در  پيش  سال  هزاران  از  ايالميان 
خانه گزيده بودند و فرمانروايی داشتند. آنها هميشه 
به خصوص  بين النهرين  ساكنان  حمالت  معرض  در 
آشوريان بودند و سرانجام در ميانۀ سدة هفتم پيش 
از ميالد به دست آنها برافتادند. مركز تمدن ايالميان 
داشت  ساله  هزار  چند  تاريخی  كه  بود  شوش  شهر 
به ويژه  و  ارگ  مانند  حكومتی  عناصر  همه  دارای  و 
يک نيايش گاه به نام زيگورات بود كه شباهت نزديكی 
هفت تپۀ  در  دارد.  سومريان  پيشرفته  معماری  به 
برجاست  هنوز  ايالمی  معماری  بازمانده  خوزستان 
است.  ساختمان  فن  در  پيشرفت  نشان دهنده  و 
و  داشت  گوشه  راست  طرحی  آنها  ساختمان های 
از  سقف ها بيشتر دارای طاق ضربی بود و همچنين 

می كردند. بهره گيری  هم  تخت  سقف  و  تير 
بزرگ ترين نمونه معماری »ايالم« زيگورات چغازنبيل، 
در 40 كيلومتری جنوب شرق شوش )در خوزستان( 

واقع شده كه در ١250 پ.م. توسط پادشاه »اونتاش 
ساخته  »دورانتاش«  مقدس  مركز شهر  در  ناپريشا« 
طبقه،   5 زيگورات  اين  اصلی  طرح  است.  شده 
گوشه های  كه  است  متر   ١05 ابعاد  به  چهارگوشی 
آن درست بر چهار جهت اصلی جغرافيايی قرارگرفته 
است. بر ميانه چهار ضلع آن پلكان ها قرار گرفته كه 
طبقه ای  و  زيگورات  از  طبقه ای  به  مربوط  هركدام 
كه  است  اين  توجه  جالب  نكته  است.  بوده  مردم  از 
طبقات نه بر روی يكديگر، كه هركدام بر سطح زمين 
ساخته شده اند و يكديگر را حلقه وار دربرگرفته اند.
از  از خشت ساخته شده است.  اين ساختمان پلكانی 
و  بهره گيری شده  نما  آبی و سفيد در  لعاب دار  آجر 
روی برخی آجرها خط ميخی كنده شده است. از ديد 
شكل  قوسی  طاق های  كهن ترين  از  يكی  سازه ای، 
هنوز در چغازنبيل و آرامگاه های پيرامون آن برجای 
مانده است. سقف پله های اين بنا طاقی نيم دايره ای 
شكل و بدون تيزه است )شكل ١١2ـ١ الی ١١4ـ١(. 

شکل 113ـ1ـ بازسازی چغازنبیل و دروازه های آن شکل 112ـ1ـ ایالم، چغازنبیل، بازسازی طرح نخستین زیگورات

شکل 114ـ1ـ سه بعدی برش خورده از معبد چغازنبیل 
در این تصویر ساختمان قوطی وار هر طبقه مشخص شده است.
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در سدة نهم و هشتم پیش از میالد در شمال غربی ایران 
و شرق آناتولی، اقوام اُرارتو با فرهنگی پیشرفته زندگی 
می کردند. آنها بومیانی بودند که پیش از کوچ آریایی ها 
تمدن های  از  آنها  تمدن  می کردند.  زندگی  ایران  در 
آشوری و بابلی تأثیر گرفته بود. آنها تا اواخر سدة هفتم 
پیش از میالد که ارمنی ها حکومت وان را برانداختند 
حکومت کردند. روش سازه ای ساختمان های ارارتوها، 
تیر و ستون با سقف تخت بوده است. ساختمان های آنها 
با تاالری ستون دار  چهار گوش بود و نیایش گاه هایی 

داشتند که بیشتر بر روی سکو ساخته می شده است. ارارتوها ستون ها را با سرستون های پیچک دار می آراستند 
و مصالح اصلی شان سنگ و چوب بوده است. آنها گونه ای ساختمان به نام »َکالوه« داشتند که ساختمان هایی دو 
طبقه بوده اند و به منظور امنیت، فقط در طبقۀ باال زندگی می کردند و با نردبان به آن دسترسی داشتند و طبقه 
پایین انبار بوده است. از نمونه ساختمان های ارارتویی می توان تپه حسنلو از سدة نهم پیش از میالد و دژهای 

پیرامون دریاچه وان را نام برد )شکل ١١٥ـ١(. 

شکل ١١5ـ١ـ پالن و سه بعدی یک معبد ارارتو

پارسی  پیش  شیوه  از  پس  مادی:  معماری  سبک 
مادها،  از  بازمانده  از ساختمان های  یافت. یکی  رواج 
تپه نوشیجان است. ساختمان مرکزی آن دارای چند 
تاالر بوده که با طاق جناغی پوشیده شده اند )شکل 

١١٦ـ١(.

شکل ١١٦ـ١ـ تپه نوشیجان، نقشه ساختمان

هستند.  استودان ها  مادها  معماری  دیگر  نمونه 
استودان )استخوان دان( محل نگهداری استخوان های 
مردگان بوده است. آثار زیادی از این استودان ها که 
ایران یافت می شود.  بر دامنه کوه کنده شده اند، در 
از نمونه های استودان مادها می توان »دکان داوود« ، 
، »دا و دختر« و »شیرین و  ، »سکاوند«  »فخریکا« 
فرهاد« را نام برد. در نقش رستم نیز چند استودان از 
داریوش و اردشیر برجای مانده است. شکل )١١٧ـ١(

شکل ١١7ـ١ـ پالن و برش از یک مقبره صخره ای
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معماری هخامنشی یا پارسی: بعد از سدة ششم پيش از ميالد )2600 سال پيش( و با به قدرت رسيدن 
هخامنشيان در ايران پديد آمد. اين شيوه معماری تا 2400 سال پيش در ايران رواج داشت و يادگار های 
بسياری از خود به جای گذاشت. از مهم ترين شاهكارهای معماری به جامانده از اين دوره می توان از مجموعه های 
آيينی تخت جمشيد، كاخ های شوش و هگمتانه را نام برد. اين اماكن برای مديريت كشور و سكونت استفاده 
در  كوروش  آرامگاه  كه  شدند  ساخته  پادشاهان  به  احترام  برای  آرامگاه هايی  و  معابد  همچنين  می شدند، 
پاسارگاد و آرامگاه های نقش رستم از آن جمله است. سرستون های كله گاوی، كله شيری و كله عقابی از 

تزيينات بارز بناهای تخت جمشيد است )شكل ١١٩ـ١ و ١١8ـ١(. 

يكی از ويژگی های ايرانيان كهن و هنرمندان آن باور به تقليد درست بوده است كه آن را بهتر از نوآوری بد 
می دانستند. آنان به تقليد يا برداشتی كه منطق داشته باشد و با شرايط زندگی سازگار باشد، عمل می كردند. 
اين رفتار سبب گرديد تا ايرانيان ضمن حفظ فرهنگ خود، نكات مثبت و مفيد فرهنگ اقوام ديگر را نيز گرفته 
و در فرهنگ خود وارد ساخته و هضم نمايند و به اين ترتيب خود را تعالی بخشند و تكامل يابند.  نمونه ای 
از اين الگو برداری در معماری شيوه پارسی يافت می شود. دو نمونه از آنها، »تاالر ستون دار« و »كالوه« بوده  
است. نيايش گاه ارارتوها دارای تاالری با سقف تخت چوبی بود. همين روش را آريايی ها در شوش پی گرفتند. 
البته آنها ستون ها را از سنگ و ديوارهای گرداگرد تاالر را از خشت می ساختند كه ضخامت برخی ديوارها 
تا پنج گز١ می رسيد. با به كاربردن خشت و پوشش دو پوسته تالش می كردند جلوی ورود گرما به درون را 
بگيرند. بدين گونه از معماری ارارتويی الگو برداری می شد. كالوه های ارارتويی هم به گونه ای ديگر در معماری 
ساختمان  اين  است.  رستم  نقش  در  زرتشت  كعبه  ساختمان  برداری  الگو  آن  نمونه  شد.  ساخته  پارسی 

چهارگوشۀ سنگی دارای درگاهی بلندتر از كف زمين است )شكل ١20ـ١ و ١2١ـ١ (. 

1ـگز واحد اندازه گيری است. گز بنايی معادل ١06/666 سانتی متر است.

شکل 119ـ1ـ برشی از آرامگاه کوروش  شکل 118ـ1ـ طرح قدیمی از آرامگاه کوروش 
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درباره نحوه احداث ساختمان های اين دوره می توان گفت كه در معماری پارسی سقف تخت با تير وستون 
گز  تا5/٣   2/5 از  دهانه هايی  پوشش  برای  می شد  به سادگی  چوب  از  بوده  است.  ساختمانی  اصلی  اجزای 
اين  و  رسانده اند  گز   6 حدود  تا  را  ستون   2 ميان  دهانۀ  تخت جمشيد  معماری  در  ولی  كرد؛  بهره گيری 
بزرگ ترين دهانۀ چوب پوش در جهان آن روز بود. چنين چوبی كه درخور اين دهانه باشد در ايران يافت 
نمی شد. از اين رو آنها چوب های درخت كنار را از جبل عامل لبنان از راه شوش به تخت جمشيد رساندند و آن 
را به كار برده اند. پارسيان نيز اتاق هايی می ساختند كه دو ستون در ميان آن بود و دو تير چوبی را بر روی هم 
با كنف می بستند و روی ستون ها می گذاشتند. بدين گونه به توانايی باربری تير می افزودند. در تخت جمشيد 
تاالر َهديش خشايارشاه را با بيست ستون ساخته اند. در معماری پارسی نوآوری های شگفتی در ساخت سقف 
كنار  دهانه  دو  در  موجود  تيرچه های  اينكه  برای  ريزی سقف  تير  در  نمونه  برای  برده می شد.  به كار  تخت 

شکل 121ـ1ـ پالن و نمای کعبه زرتشت در نقش رستمشکل 120ـ1ـ تصویر سه بعدی کعبه زرتشت در نقش رستم

الف( تیرریزی در زمینه 4 مربع و استفاده از سطح اتکای بیشتر

ب( تیرریزی در زمینه 2 مستطیل با سطح اتکای کمتر

باربر نگذارند،  تير  بر روی يک  را  بار خود  هم سنگينی 
راستای چيدن آنها را تغيير می دادند. بدين گونه سر هر 
می كرده  پيدا  باربر  تير  يک  پهنای  به  بالشتكی  تيرچه 
است؛ و اين برای انتقال نيروها و گسترش بار تيرچه بهتر 

بود )شكل ١22ـ١(.

شکل 122ـ1ـ نحوة تیرریزی در ساختمان های هخامنشی به شیوة 
الف انجام می گرفت.
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رفته  به كار  آرايه های  پارسی،  شيوه  در 
تزيين  داشته  است.  خاص  منطقی  هركدام 
سرستون در معماری ايران ريشه كهنی دارد. 
در دخمه های مادی سرستون هايی بر ديواره 
يونيک  همانند سرستون های  كه  كنده شده 
يونان هستند. گفته می شود كه ايرانيان برای 
سوار كردن و نگه داشتن دو تير دركنار هم بر 
باال و دو سوی يک ستون آنها را با ريسمانی 
به نام َكبال به هم می بسته اند و سپس تخته ای 
اين  بالشتک می گذاشتند.  برای  آنها  بر روی 
تيرها  سر  ريسمان  پيچش  و  بست  و  چفت 

كم كم دگرگون شده و شكلی چون سرستون يونيک پيدا كرده است )شكل ١2٣ـ١ و ١24ـ١(. 

چكيده ويژگی های شيوة پارسی را می توان چنين بر شمرد:
 ویژگی های معماری

 بهره گيری از شيوة ارارتو در طرح فضاهای راست گوشه، تاالرهای ستون دار و كالوه ها
 ساخت ساختمان بر روی سكو و تخت گاه

 نهادن ستون ها در حداكثر فاصلۀ ممكن و تا ارتفاع بسيار چشمگير
 درون گرايی )به ويژه در تخت جمشيد و شوش(

 پيونددادن بخش های جانبی و فرعی همچون آشپزخانه با راه های پنهانی به ساختمان اصلی
 ساخت سايبان و آفتاب گير در جاهای ضروری

 زيباسازی پيرامون ساختمان های تچرا )كاخ داريوش(، هديش )كاخ خشايارشاه(، آپادانا )تاالر صدستون( 
با استخر، آب نما و پرديس

 ویژگی های مصالح و سازه 
 ساخت سقف های تخت چوبی 

 به كارگيری ديوار های جداكننده با خشت
 استفاده از سقف خميده و طاق در زيرزمين ها

 استفاده از سنگ بريده و منظم و پاكتراش و گاه صيقلی از بهترين و مرغوب ترين مصالح
 پی سازی با سنگ الشه و ماسه

 نماسازی بيرونی با سنگ تراش و نماسازی درونی با كاشی لعاب دار
 پرداخت كف با بهترين مصالح

  تزیینات 
 بهره گيری از پايه ستون و سرستون

شکل 124ـ1ـ بازسازی سر ستون 
یونیک

شکل 123ـ1ـ تصویری از ستون های 
یونانی
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 آرايش سرستون ها با جزئياتی متناسب با بارگذاری شاه تير و تيرچه های چوبی 
 آرايش درگاه ها و سردرها با بهره گيری از ستونک ها و طاقچه بندی ها

 آرايش فضاهای درونی با كاشی لعاب دار
 آرايش دست انداز پلكان های كوتاه و مالرو با نقش های بر جسته و كنگره های زيبا

شیوۀ پارتی

پس از كمرنگ شدن سبک معماری پارسی در قرن چهارم پيش از ميالد، سبک پارتی در ايران رواج يافت و 
تا ورود اسالم به ايران ادامه داشت. معبد آناهيتا، ارگ كهن نسا، قلعه دختر، طاق كسری و كاخ سروستان از 
مشهورترين بنا های اين دوره محسوب می شوند. قوم پارت يكی از شعب نژاد آريايی ايرانی است كه سرزمين 
آنها ابتدا شمال خراسان بوده است. شيوة پارتی به معماری ای گفته می شود كه بعد از حمله اسكندر در ايران 
معمول شده و در دوره های سلوكيان )ستون های خورهه(، اشكانيان )ارگ كهن نسا(، ساسانيان )قلعه دختر، 
طاق كسری، بيشاپور، كاخ سروستان( و صدر اسالم و در بعضی نقاط حتی بعد از اسالم تا قرن سوم و چهارم 

هجری ادامه داشته است. متأسفانه آثار كمی از دوره اوليه آن در ايران به جای مانده است.
بعد از حمله اسكندر، يونانی ها سعی داشتند كه به نحوی سليقه و فرهنگ خود را بر ايرانيان تحميل كنند. 
اما در عمل می بينيم كه اين اقدام مطلقاً انجام نگرفت و بر خالف اقوامی كه در اين شرايط فرهنگ حاكم را 

می پذيرفته اند، ايرانيان در غالب موارد تن به اين عمل ندادند.
شايد بتوان يكی از داليل انتخاب نكردن شيوه های يونانی را در نوع مصالح دانست. در يونان و رم معادن سنگ 
ساختمانی، خوب و بدون رگه موجود بوده است. در ايران نيز معادن بزرگ سنگ يافت می شوند. برای نمونه 
در فخرآباد يزد معدن بزرگ سنگ موجود است كه حتی سنگ ها به صورت اليه اليه بوده و مشكل بريدن را نيز 
ندارند، اما به دليل ناهماهنگی با اقليم، ساختمان ها را از سنگ نمی ساختند و بيشتر با خشت كار می كردند. 
به طور كلی، در ايران متناسب با اقليم هر ناحيه از مصالح در دسترس استفاده می شده است. اين خود يكی از 

داليل استفاده نكردن از سنگ در بسياری از نقاط است. 
تنها اثری كه از شيوه يونانی در ايران موجود است، مربوط به بنايی در نزديكی محالت به نام معبد ُخورهه 

است. ستون های به كار رفته در اين معبد از نوع يونيک است )شكل ١25ـ١ و ١26ـ١(. 

شکل 126ـ1ـ جزئیات ستون های معبد خورههشکل 125ـ1ـ معبد خورهه
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در مجموع با وجود جاذبه های تمدن يونان، پارت ها دنبال آن تمدن نرفتند و حتی از معماری هخامنشی 
باشد. پارت ها  به دليل عدم سيطره و نداشتن قلمرويی مانند هخامنشيان  امر شايد  اين  تقليد نكردند.  نيز 
با  را  خود  ساختمان  بنابراين  بياورند.  دور دست  راه های  از  را  مصالح  هخامنشی  دوران  مانند  نمی توانستند 
بهره گيری از امكانات موجود، استفاده از مصالح بوم آورد، و ارتقای شيوه های ساخت در دسترس بناكردند. 
در اين مسير اختراع بزرگی را در طول تاريخ معماری بشر كه همان پوشش های طاقی در دهانه های بزرگ و 
در سطوح چهارگوش است، شكل داده اند. البته در معماری دوره های قبل از آن نيز از پوشش های طاقی در 
ايران استفاده شده است. ولی به نظر می رسد كه پارت ها، به دليل ضرورت های مختلفی كه در آن زمان ايجاب 
می كرد، به معماری و هنر قديم، خصوصاً معماری زمان مادها و حتی پيش از آن يعنی ايالمی ها )چغازنبيل( 
بازگشته اند، و با توان بسيار بااليی پوشش هايی با دهانه بزرگ را از مصالح موجود پوشانده اند )شكل ١27ـ١(.

شکل 127ـ1ـ ارمغان ایران برای جهان؛ پوشش گنبد بر فضای مکعب شکل با استفاده از روش گوشه سازی لچکی

شکل 128ـ1ـ پالن کاخ آشور 

از مهم ترين خصوصيات شيوة پارتی حداكثر استفاده از مصالح محلی )بوم آورد( مثل استفاده از سنگ الشه، 
خشت خام يا پخته و استفاده بسيار خوب از تكنيک پيشرفتۀ طاق و گنبد، ايجاد تنوع فوق العاده در طرح ها، 

با ويژگی تنوع  ارتفاع زياد است. در رابطه  و داشتن 
می توان گفت برای مثال، در دورة ساسانی تقريباً دو 
بنا را نمی توان يافت كه با هم شباهتی كامل از نظر 
عملكرد و يا نقشه داشته باشند. هر بنا تنوع خاصی 
دارد. اين نكته از ويژگی های معماری ايران خصوصاً 

شيوة پارتی است.
كاخ  است.  آشور  كاخ  پارتی  ازساختمان های  يكی 
ايوان  چهار  البته  است.  ايوانی  چهار  بنای  يک  آشور 
نشده است )شكل ١28ـ١  زمان ساخته  آن در يک 

١٣0ـ١(. الی 

1ـ میانسرای چهار ایوان دار 
2ـ ایوان 

3ـ میانسرا 
4ـ میانسرای رواق دار 

5ـ اتاق ستون دار
6ـ حمام

2

2

2

4
3

5

6

1 2
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شکل130ـ1ـ تصویری از ایوان های میانسرای چهار ایوانی شکل 129ـ1ـ تصویر سه بعدی کاخ آشور 

قديمی ترين محل سكونت پارت هاكه تا كنون يافت شده است در نسا يا پارتانيسا قرار دارد كه فاصله چندانی 
با عشق آباد امروزی )تركمنستان( ندارد. در داخل ارگ تعداد زيادی بنای عمومی از جمله يک كاخ، موسوم 
به خانه مربع، و تعدادی معبد كشف شده است. اتاق اصلی كاخ، تاالری ستون دار به مساحت تقريبی 20 
مترمربع بود. سقف آن با استفاده از تيرهای بزرگ روی چهار ستون بزرگ چهار ترك )پيلک( كه در واقع 
اتاق را به سه راهرو تقسيم می كرد، پوشانده شده بود. اين ويژگی در معماری پارتی نيز بارها تكرار شده است. 
ديوارها به رنگ قرمز و سفيد رنگ آميزی شده بود و به طور افقی توسط نواری از صفحات كوچک سفالی و 
به طور عمودی با رديف هايی از نيم ستون كه روی هر ديوار شش تا از آنها قرار داشت، تقسيم بندی شده بود. 
تنديس های عظيم گلی در طاقچه های ميان رديف های فوقانی ستون ها قرار داده شده بود )شكل ١٣١ـ١(. 

شکل 131ـ1ـ تصاویر سه بعدی از فضاهای درونی کاخ نسا 
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طاق گرا درسر راه كرمانشاه به قصر شيرين، و كوه خواجه در استان سيستان و بلوچستان و قسمت اصلی معبد 
آناهيتا )كنگاور( و بسياری از بناهای ديگر از اين دوره هستند. بنای كوه خواجه در نزديكی زابل و درياچه 
هامون ساخته شده است. قسمتی از بناهای آن مربوط به دوره اول شيوه پارتی )اشكانی( و قسمتی نيز مربوط 

به دوره های بعد از آن و دوره ساسانی است)شكل ١٣2ـ١(. 

شکل 132ـ1ـ برش و تصویر سه بعدی از مجموعه بناهای کوه خواجه در سیستان

ايوان  فضای  پيش بينی  و  حياط،  اطراف  در  مختلف  فضاهای  قرارگرفتن 
در بناهای شيوة پارتی، دو ويژگی شاخص و مهمی است كه بعدها نيز در 
معماری ايرانی استفاده شده و در شكل گيری درون گرايی آن كمک نموده 
است. ايوان معموالً پشت به آفتاب و رو به شمال بوده است تا فضای خنک و 
مطبوعی را در تابستان داشته باشد. اما در مناطق سردسير ايوان ها معموالً 
رو به جنوب قرار می گرفتند. ساختمان های پارتی پيوستگی خويش را با 
سنن سكونت طبيعی چادرنشينان حفظ كردند. گويی كه خيمه های يک 
طرف باز چادرنشينان به شكل تكامل يافته تری در  ايوان های يک طرف باز 

و مرتبط با فضای بيرونی كاخ سازی پارتی ظهور كرده است.
در اين دوره ساخت طاق های بلندتر از گذشته با استفاده از مالت گچی كه 
خيلی زودگير بود، امكان پذير شد. برای ساخت اين طاق ها به چوب بست های 
گران قيمت نيازی نبود. اين موضوع يک موفقيت بزرگ فنی در آن دوران بود. 
در آتشكده بزرگ فيروزآباد ايوان بزرگ رو به حياط و گنبد خانه ای به دهانۀ 
حدود ١٣/5 متر با مصالح بوم آورد ساخته شده بود. تا اين زمان بزرگ ترين 
بنای سنگ الشه ای است، و برای پوشش فضاهای مختلف آن از طاق آهنگ و 

گنبد با گوشه سازی ترنبه استفاده شده است )شكل ١٣٣ـ١(. 

شکل 133ـ1ـ پالن و برش و نمای آتشکده فیروزآباد 

1ـ ایوان بزرگ روبه آبگیر یا برکه 
2ـ گنبدخانه به دهانه حدود 13/5متر

3ـ ایوان های روبه میانسرا 
4ـ میانسرا  نمای اصلی

پالن

برش از سه گنبد خانه

٣

2

١

22

4

٣
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با  گنبد  فارس،  فیروزآباد  دختر  قلعه  در 
گوشه سازی های سه کنج کار شده است. در 
این بنا در گرداگرد گنبد بزرگ حجره هایی 
رو  و  سرگشاده  گنبد  نوک  و  داشته  قرار 
هورنو  آن  به  که  است  بوده  باز  آسمان  به 
می گویند. این بنا یکی از بناهای با عظمت 

شیوه پارتی است )شکل ١٣4ـ١(.

شکل ١34ـ١ـ تصویر سه بعدی قلعه دختر

در برخی از بناهای پارتی گنبد ُکمبیزه کار شده است. این گنبدها بر روی پایه های شش ضلعی و هشت ضلعی 
ساخته شده اند. به طور کلی استفاده از انواع و اقسام فنون معماری یکی از ویژگی های بارز شیوة پارتی است. 
در آتشکده نیاسر کاشان گنبد به شیوة ترکین و با استفاده از تویزه گچی ساخته شده است. ترنبه های زیر 
گنبد به صورت فیلپوش ساده است و در ساخت چهار طاقی آن هر دو روش طاق زنی ایالمی )رمی( و ضربی 

به کار رفته است )شکل ١٣٥ـ١(. 

شکل ١35ـ١ـ پالن و طرحی از آتشکده نیاسر
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در كاخ بيشابور )24١ميالدی( در نزديكی كازرون، تاالری با فرش كف موزائيک وجود دارد كه به آن پيس 
پيسه١ می گويند. بر روی زمين، نگاره های گوناگون را با موزائيک های بزرگی ساخته اند. 

1ـ پيس يعنی ابلق و پيسه يعنی نگارين يا سياه و سفيد به هم آميخته )فرهنگ معين(

شکل 136ـ1ـ پالن و نمای اصلی ایوان مدائن

ايوان مدائن يا طاق كسری نيز از بناهای مهم شيوة 
پارتی است كه دو ويژگی معماری ايران در آن به خوبی 
آشكار است؛ يكی بهره گيری از تناسب طاليی ايرانی 
ازمصالح  بهره گيری  ديگری  و  ميانی  بزرگ  ايوان  در 
معمولی يا خشتی است. نماها با مالت گچ سپيد شده 
است.  می شده  گفته  دژ«  »اسپيد  آن  به  اصطالحاً  و 
در ايوان كرخه در خوزستان هم برای نخستين بار از 
پوشش طاق و تويزه بهره گيری شده  و از ميان تويزه ها 

نورگيری شده است )شكل ١٣6ـ١ تا ١٣8ـ١(.

با  اتاق چهار گوشه ای  كاخ سروستان در دل باغ بزرگی جای دارد و دارای يک حياط است. محل نشيمن 
پوشش گنبدی است كه از سويی به حياط و از سويی ديگر به باغ پيرامون راه دارد. در سمت راست نشيمن، 
تاالر درازی به نام سفره خانه هست كه در كنار ديوارهای آن ستون های جفتی كارشده است. پس از آن اتاق 
برگزاری جشن ها و در انتها در بخش شمالی كاخ، آبريزگاه، و انبار جای گرفته است )شكل ١٣٩ـ١ تا ١4١ـ١(. 

شکل 138ـ1ـ نورگیری از میان تویزه در ایوان کرخه شکل 137ـ1ـ تصویر سه بعدی ایوان مدائن 

پالن ایوان

نمای اصلی
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شکل 139ـ1ـ پالن کاخ سروستان 

1ـ ایوان اصلی 
2ـ اتاق بزرگ گنبددار 

3ـ میانسرا 
4ـ اتاق پذیرایی یا سفره خانه 

5ـ اتاق گنبددار 
6ـ اتاق )احتماالً خصوصی( 

7ـ اتاق )احتماالً بخش خصوصی( 

3

7

6

2

1

4

5

شکل 140ـ1ـ برش از اتاق گنبددار کوچک 

شکل 141ـ1ـ تصویر سه بعدی از کاخ سروستان 

چكيدة ويژگی های شيوه پارتی را می توان چنين برشمرد:
ویژگی های معماری 

 گوناگونی در طرح ها و بهره گيری از عناصر گوناگون
 تقارن سازی در نيايش گاه ها و كاخ های پذيرايی 

 نامتقارن سازی در كاخ های مسكونی و خانه ها
 درون گرايی با بهره گيری از حياط

 شكوه و عظمت دادن به ساختمان ها با بلند ساختن آنها
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شیوة خراسانی

صفاریان،  حکومتی  دوره های  در  و  قمری  هجری  چهارم  قرن  پایان  تا  اول  قرن  ابتدای  از  خراسانی  شیوة 
طاهریان و غزنویان رواج داشت. سبک خراسانی اولین سبک معماری دورة اسالمی بوده و چون اولین بناهای 
بناهای  اسالم ساخت  با طلوع  است.  به عنوان سبک خراسانی معروف شده  لذا  ایجاد شده،  آن در خراسان 
این دوران تحت تأثیر پالن و نقشۀ مساجد  مذهبی به خصوص مساجد آغاز گردید. مساجد ساخته شده در 
عربی با ساختمانی ایرانی )پارتی( و با فضای ساده )فاقد تزیینات( احداث شده اند. برخی شیوة خراسانی را 

ادامه شیوه پارتی دانسته و در مورد مساجد، آن را به نام سبک شبستانی می شناسند.

شکل ١42ـ١ـ نقشه مسجد مدینه 

سازه
 بهره گیری از سقف های خمیده طاقی و گنبدی )طاق آهنگ، طاق و تویزه و نیم گنبد( 

 بهره گیری از قوس های مازه دار برای طاق ها و گنبدها 
 پی سازی با سنگ الشه

 گوشه سازی چوبی، سه کنج، ترمبه و فیلپوش در زیر گنبدها
 به کار گیری مصالح بوم آورد مانند: سنگ الشه، خشت و آجر، مالت گچ و ساروج

تزیینات
 گچ بری با خطوط شکسته و خمیده

 بهره گیری از کنگره ها و طاقنما در نمای ساختمان.

مسجد  از  تقلیدی  اسالم  اولیه  مساجد  طرح  و  الگو 
این  ساختن  برای  است.  مدینه  در  اکرم   نبی 
سنگ های  دادند  دستور  گرامی   رسول  مسجد، 
الشه را از نزدیک ترین کوه تهیه کرده و آنها را به صورت 
خشکه چین )بدون مالت( بر روی هم بچینند. ارتفاع 
در حالی که  مرد عرب  بلندترین  قد  به اندازه  دیوارها 
دست هایش را بلند کرده باشد، تعیین می شد. پوشش 
پوست  مانند  ساده  عناصری  از  آن  شبستان  سقف 
چهارپایان درست شده که همچون سایبانی در برابر نور 
شدید آفتاب بوده است. از نخل های خشک و درختان 
بی بار به عنوان ستون و تیر استفاده شد )شکل ١42ـ١(. 
مساجد اولیۀ منطقه خراسان با الهام از مسجد مدینه 
)مدینه النبی( در یک فضای چهارگوش با شبستانی در 
جهت قبله به وجود آمده و سقف تنها شبستان آن نیز 
با  باران  از آب  ایجاد سایبان و بعدها جلوگیری  برای 

مصالح ساده پوشیده شده است. 

4

3

5

2

١

١

١

قبله

١ـ ورودی 
2ـ اتاق های مسکونی

3ـ فضای سرپوشیده رو به قبله 

4ـ حیاط یا میانسرا
5ـ صفه جهت اقامت یاران و مستمندان 
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خراسانی،  شيوه  ساختمان های  اصيل ترين  از  يكی 
مسجد جامع فهرج است. اين مسجد در 2 كيلومتری 
يزد در فهرج قرار دارد وتک منارِگلی آن از فاصله دور 
هجری  اول  قرن  به  مسجدمربوط  می شود.بنای  ديده 
قمری است و مانند مساجد صدر اسالم دارای طرحی 
زمرة  در  احتماالً  و  می باشد  بی پيرايه  و  بسيارساده 
نخستين مساجدی است كه تاكنون در ايران شناخته 
شده است. سبک و شيوة معماری آن را بين شيوة پارتی 
وخراسانی می دانند. بنا تماماً از خشت ساخته شده است 

و پوشش نمای ديوارها از سيمگل١ و گل ريگ2  است. نقشۀ مسجد بسيار ساده و شبستانی سه دهانه دارد. در قسمت 
شمالی مسجد مناره ای از خشت و جدا از بنا ساخته شده است كه به مسجد راه دارد )شكل ١4٣ـ١ و ١44ـ١(.

شکل 143ـ1ـ مسجد جامع فهرج 

١ـ سيمگل: مالتی كه از ماسه و گل رس و اندكی گچ نيمكوب ساخته می شود و نمای ساختمان را با آن می پوشانند .
2ـ گل ريگ: مالتی است از تركيب خاك رس و ريگ روان كه برای اندود زيرگچ به كار می برند.

شکل 144ـ1ـ تصویر سه بعدی و برش مسجد جامع فهرج

برش تصویر سه بعدی

آرايه های  مسجد،  اين  جالب  ويژگی های  از  يكی 
گچبری شكنجی و پيچک های آن است كه همانند 
از  پيش  )دوره  تيسفون  در  كسری  كاخ  آرايه های 
گچ،  با  كه  ساسانی  درهای  نقش  می باشد.  اسالم( 
برروی ديوار شرقی نگاشته شده است، نيز جای تأمل 
يادگاری  می خواسته  مسجد  معمار  كه  گويی  دارد؛ 
بر جای گذارد  آيندگان  برای  زيبای كهن  از درهای 

١45ـ١(. )شكل 

شکل 145ـ1ـ آرایه های مسجد جامع فهرج 
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تاريخانه دامغان هم يكی از مساجد اوليۀ اسالمی )قرن دوم هجری قمری( و با شيوة خراسانی است. نقشه 
ساختمان بر پايه شبستان ستون دار است. يک صحن بزرگ تقريباً چهارگوش دارد كه در اطراف آن رواق هايی 
با طاق ضربی روی پايه های مدور قرار دارد. نقشۀ كلی مسجد ساده و مردم وار است وشبيه يک حياط اندرونی 
است. طرح كلی ساختمان و مصالح آن و نوع آجرچينی و ابعاد آجرهای قرمز رنگ و ستون ها شبيه بناهای 
ساسانی است. در ميان رواق های اطراف حياط، دهانه وسط نسبت به دهانه های ديگر ارتفاع بيشتری دارد. 
قوس های آن ابتدا بدون تيزه و صاف بوده اند و قوس های جناغی )تيزه دار( را بعدها زده اند )شكل ١46ـ١(.

مسجد جامع نايين نيز يكی ازمساجد شبستانی است. روی ستون های اين مسجد گچبری های زيبايی كار 
شده است. اين موضوع، امری است كه در شيوة خراسانی از آن پرهيز می شده است. به طور كلی پس از 
از چهره يافت می شود  اين مسجد، آميزه ای  اما در گچبری های  از چهره نگاری پرهيز می كرده اند،  اسالم 

)شكل ١47ـ١ و ١48ـ١(.

شکل 146ـ1ـ پالن و نما و سه بعدی تاریخانه دامغان  

شکل 147ـ1ـ پالن و تصویر خارجی مسجد جامع نائین 
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شکل 148ـ1ـ طرح های گوناگون گچبری در مسجد جامع نائین 

طرح اوليۀ مسجد جامع نيريز تنها شامل يک ايوان 
بوده و مسجد در اصل، شيوه خراسانی داشته است 
و بعدها ملحقاتی به آن اضافه و دارای شبستان شده 
كه  عقيده اند  اين  بر  كارشناسان  از  گروهی  است. 
اين مكان قباًل آتشكده بوده  است )شكل ١4٩ـ١ تا 

١5١ـ١(.

شکل 150ـ1ـ پالن اولیه مسجد جامع نیریز  

شکل 149ـ1ـ نمایی از ایوان مسجد جامع نیریز

شکل 151ـ1ـ پالن کنونی مسجد جامع نیریز
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مسجد جامع اصفهان كه مسجد عتيق هم خوانده می شود، گنجينۀ هنر ايران و يكی از افتخارات معماری اين 
سرزمين است. اثری كه نشانه های سيزده قرن تحول در فرهنگ اسالمی ايران را در خود گرد آورده است. طرح 
اصلی و ابتدايی مسجدجامع اصفهان، در سال ١56 هجری قمری، شبستان ستون دار بوده است. اين مسجد 

بزرگ، تاريخی كهن دارد و در دوره های مختلف، تغييرات كلی در آن داده شده است. 
قمری دگرگونی های  و ششم هجری  پنجم  در سده 
بنيادی در مسجد رخ داد و مسجد به مرور زمان به 
چهار  پس  اين  از  شد.  تبديل  ايوانی  چهار  مسجدی 
بنيادی  ويژگی های  از  يكی  مسجد  بودن  ايوانی 
مسجدسازی در ايران شد )شكل ١52ـ١ تا ١54ـ١(. 

شکل153ـ1ـ مسجد جامع اصفهان در دوره آل بویه        

ويژگی های شيوة خراسانی به طور كلی عبارت اند از:
 سادگی تا حد امكان

 استفاده از مصالح بوم آورد
 پرهيز از بيهودگی

 رعايت تناسبات انسانی و توجه به نيازهای انسان)مردم واری(

شکل 152ـ1ـ نمایی از ایوان مسجد اصفهان

شکل 154ـ1ـ مسجد جامع اصفهان، جای مسجد نخستین 
در سال 156 هجری قمری

شیوۀ رازی

شيوة رازی دومين شيوة معماری پس از اسالم در ايران است كه اوج آن در دورة سلجوقی بوده است. به دليل 
اينكه اولين بناهای اين شيوه در شهر ری )راز( احداث گرديده، به سبک رازی معروف شده است. 

تغييرات سبک های معماری روندی تدريجی و آرام دارد. شيوة رازی از زمان آل زيار، شروع شده و تا زمان 
حملۀ مغول ادامه داشته است. اين شيوه تمامی ويژگی های خوب شيوه های قبلی را به بهترين صورت  دارد در 
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شکل 156ـ1ـ تصویر سه بعدی خارجی مقبره امیر اسماعیل سامانی شکل 155ـ1ـ پالن مقبره امیر اسماعیل سامانی در دو ارتفاع

اين شيوه، نغزكاری شيوة پارسی، شكوه شيوه پارتی و دقت و ريزه كاری های شيوة خراسانی ديده می شود. آغاز 
شيوة رازی مربوط به شمال ايران است، اما در ری رواج می يابد و بهترين آثار در آنجا ساخته می شود. از آنجا 
كه هر شيوة جديد متأثّر از شيوه های قبلی است، لذا در آغاز، شيوه رازی بعضی از بناها مانند گور اميراسماعيل 
سامانی در بخارا و مزار و مناره ارسالن جاذب در نزديكی مشهد )گنبد خانه ای دوطبقه دارد( وجه مشتركی 

بين شيوه خراسانی و رازی دارند )شكل ١55ـ١ تا ١57ـ١(.

شکل 157ـ1ـ آرایه های مقبره امیر اسماعیل سامانی
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در شيوة رازی ساختمان هايی با كاركردهای گوناگون پديد آمدند؛ مانند آرامگاه های برجی ، ميل ها، مناره ها، 
مساجد، مدرسه ها و كاروانسراها و مواردی ديگر. آرامگاه های برجی در طرح های هشت گوش، شش گوش، 
چهار گوش، دايره و گرداگرد آنها پره دار يا ساده ساخته می شد. مقبرة دوازده امام يزد از نمونه های چهارگوش 

ساده و مقبره سلطان قابوس از نمونه های پّره دار است )شكل ١58ـ١(. 

شکل 158ـ1ـ پالن و برش مقبره دوازده امام یزد

شکل 159ـ1ـ مقبره سلطان قابوس

گنبد قابوس در اوايل قرن چهارم هجری قمری، در شهر گنبد كاووس ساخته شده است. اين برج مقبره يكی 
از شاخص ترين بناهای سبک رازی است. بدنه برج پره دار است و ده پشت بند همچون منشور مثلثی شكل 
گرداگرد استوانۀ آن را فرا گرفته اند. ارتفاع اين دندانه ها ٣7 متر تا زير گنبد است و با آجر ساده كار شده است. 
گنبد دو پوسته است. گنبد درونی خالی و نيم تخم مرغی و از آجر معمولی، و پوسته بيرونی گنبد مخروطی 

شكل است )شكل ١5٩ـ١(.

پالن برش 

برشپالنسه بعدینما
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در اين شيوه برخی از مسجدهای ستون دار به چهار ايوانی دگرگون شدند. نمونه آن مسجد جامع اصفهان 
است كه در شيوة خراسانی به گونه شبستان ستون دار ساخته شده بود و در قرن پنجم و ششم هجری قمری 

با شكل گيری گنبدخانه و ايوان ها به مسجد چهار ايوانی تبديل شد )شكل ١60ـ١ و ١6١ـ١(. 

درشيوه رازی ساخت طاق و گنبد بسيار پيشرفت كرد 
و گونه های قوس تيزدار برای طاق و گنبد به كار رفت. 
به جای طاق ساده آهنگ كه در شيوه خراسانی رايج 
كلنبو  طاق  كاربندی،  بخش،  چهار  طاق های  از  بود 
١62ـ١(.  )شكل  شد  بهره گيری  ترك  چهار  طاق  و 

گنبدها نيز به روش های گوناگون ساخته می شدند.

شکل 161ـ1ـ مسجد جامع اصفهان، شکل گیری گنبدخانه ها 
و ایوان ها در قرن پنجم و ششم هجری قمری

شکل 162ـ1ـ تصاویر سه بعدی از طاق  چهار بخش، و طاق کلنبو

شکل160ـ1ـ مسجد جامع اصفهان، نخستین تغییرات از 
نقشه شبستانی به گنبدخانه ای و چند ایوانی

طاق کلنبوطاق  چهار بخش

گنبدهای ايرانی صرف نظر از نوع فن و تكنيكی كه در 
ساخت آنها به كار رفته به دو دسته رك و نار تقسيم 

می شوند.
گنبدهای رك خود به سه دسته تقسيم می شوند:

1 گنبدهای هرمی
2 گنبد مخروطی
3 گنبد اورچين

گنبد گسسته رك نيز كه از ويژگی های معماری شمال ايران بود، به ری و سپس به مركز ايران انتقال می يابد. 
بهترين نمونه آن، گنبد يا ميل قابوس است. 
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شکل 167ـ1ـ مسجد جامع اردستان و گنبد دوپوسته آن

شکل 163ـ1ـ گنبد نار مدرسه 
چهارباغ اصفهان

شکل 164ـ1ـ گنبد رك هرمی 
مقبره حاج عبد الصمد  در نطنز

ـ گنبد رك اورچین  ـ1 شکل 165
در مقبره دانیال نبی

شکل 166ـ1ـ مقبره رك مخروطی 
در مقبره قابوس بن وشمگیر

گنبدهای خاگی كه از انواع گنبدهای نار هستند در بناهای مختلف ساخته شده اند. انواع گنبدهای دو پوستۀ 
پيوسته در بناهايی مثل مسجد برسيان و مسجد جامع اردستان و مسجد جامع زواره ساخته شده اند. نمونه كامل 
گنبد تركين با تويزه در شيوه رازی ساخته شد. نمونۀ آن گنبد نظام الملک در مسجد جامع اصفهان، گنبد مسجد 

برسيان و گنبد مسجد جامع اردستان می باشد )شكل ١67ـ١ و ١68ـ١(.

شکل 168ـ1ـ مسجد جامع اصفهان و گنبدهای آن

گنبد با طاق های باربر

گنبد خواجه نظام الملک با 8 ترك باربر

برش از گنبد دو پوستة پیوسته مسجد جامع اردستان
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در شيوه رازی به كيفيت مصالح توجه خاصی می شده 
است. ساختمان از بنياد و پای بست با مصالح مرغوب 
و  كوچک  )آجر(  پخته  خشت های  و  می شد  احداث 
بزرگ و نازك وضخيم نماهای بنا را می آراست. يكی از 
مصالح مهم در اين شيوه آجر پيش بُر است كه به گونه 
انواع  است.  می رفته  به كار  بی لعاب  يا  لعاب دار  سفال 
مستقيم  خطوط  كه  )نقش هايی  شكسته  نقش های 
دارند(، به روش های مختلف در اين دوره ايجاد شده 
است. گره سازی با آجر و كاشی يا گره سازی در هم از 
اين دوره آغاز می شود. در اين نوع گره سازی، قطعاتی 
از كاشی را به صورت نگين و يا ساده در ميان قطعات 
آجری به كار می بردند كه خود موجب جلوه و زيبايی 
می شده است. قديمی ترين نمونه اين كار در برج اتابک 
كرمان است كه قطعات كاشی به وسيله گچ دورسازی 
شده و سپس با گره سازی آجر، آن را تكميل كرده اند.
كاروانسرای شرف كه به رباط اشرف هم معروف است، 
يكی از نمونه های شيوة رازی است كه نزديک سرخس در 
محلی كه در گذشته نياز به ساخت يک كاروانسرا حس 
می شد، قرار گرفته است. طرح و نقشه بنا شامل دو حياط 
چهار ايوانی است. بنا تنها يک ورودی دارد كه شامل يک 
سر در زيبا و دو اتاق در طرفين آن و يک ايوان ورودی 
است كه به وسيلۀ داالن هايی به حياط اول می رسد. به طور 
كلی، محور اصلی بنا از جنوب شرقی به شمال غربی است 
و بنا باتوجه به جهت قبله ساخته شده است. پوشش های 
مورد استفاده از نوع طاق آهنگ است. يكی از كارهای 
بسيار خوبی كه در اين بنا انجام شده است، تأمين آب 

شکل 169ـ1ـ پالن کاروانسرای شرف

برای آن است . اين محل، اصالً آب روی گذر ندارد و به دليل 
دور افتاده بودن محل و عدم دسترسی به قنات، تأمين 
آب مشكل بوده است. بنابراين، آب خوردن را از آب باران 
تأمين می كردند. لذا در اين محل، پشت بام را شيب داده و 
ناودان های ُشره ای را به طرف حياط قرار می دادند. در زير 
ناودان ها، لگنچه هايی سنگی گذاشتند كه مجرای آنها آب 
باران را به آب انبار كاروانسرا هدايت می كرد. به اين ترتيب 
آب ساليانه مورد نياز از آب باران پشت بام ها تأمين می شد 

شکل 170ـ1ـ نمایی از کاروانسرای شرف)شكل ١6٩ـ١ و ١70ـ١(.

1ـ ورودی اصلی 
2ـ حیاط کوچک 

3ـ اصطبل
4ـ ایوان 

5ـ حجره 

6ـ ورودی حیاط بزرگ 
7ـ رواق 
8ـ ایوان 

9ـ محل اقامت خصوصی
10ـ حیاط بزرگ
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به دليل تنوع زياد آجركاری، رباط شرف را می توان موزه كار با آجر دانست. تنوع آجرهای مختلف در بنا، شكل 
ويژه ای به بنا داده است. در اين بنا می توان انواع آجرهای تراش دار، كتيبۀ َخطی آجری، طرح های هندسی 

گره سازی و.... را مشاهده كرد )شكل ١7١ـ١(.

شکل171ـ1ـ نقش های آجرکاری در کاروانسرای شرف

كم،  برجستگی  با  شكری«  »شير  گچ بری  است.  رفته  به كار  نيز  بسياری  گچ بری  گونه های  رازی  شيوه  در 
گچ بری »برجسته« با برجستگی بيشتر، گچ بری »ِزبره« با برجستگی بيشتر بدون ساييدگی گوشه ها و گچ بری 
»برهشته« با برجستگی زياد، نمونه هايی از گچ بری های اين شيوه است. گونه ديگر گچ بری كه در شيوه های 
ديگر كمتر به كار رفته است، گچ بری »گچ تراش«است. گچ را با رنگ های گوناگون به هم می آميختند و سپس 
گچ های رنگی را به تكه هايی با شكل ويژه می بريدند و همچون كاشی معّرق كنار هم می چيدند و نگاره ای را 

پديد می آوردند. نمونۀ اين در مشهد اردهال كاشان يافت می شود.

در مورد يكی از شيوه های گچ بری تحقيق كنيد و نتايج آن را به همراه تصاوير مناسب، به دوستانتان فعالیت
در كالس ارائه دهيد. 

از مهم ترين ويژگی های سبک رازی موارد زير است:
  پالن مستطيل شكل

  مصالح اوليه آجر
 ساخت ايوان با پالن مربع شكل 

  استفاده از طاق های جناغی )تيزه دار(
 ساخت گنبد و متعلقات آن )گوشواره و فيلپوش( بر پشت ايوان جنوبی

  ساخت زوج مناره بر ايوان جنوبی
 استفاده از تزيينات )گچ بری، آجركاری، گره سازی، كاشی خشتی(.
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شیوۀ آذری

پس از حملۀ مغول و ويرانی های بسيار، معماری ايران دچار ركود و سكون شد و آن همه تنوع و تزيين و 
هنرنمايی معماران گذشته در احداث گنبدها و ايوان های گوناگون خاموش شد، تا آنكه ايلخانان )جانشينان 
چنگيز در ايران( خواستند كه ويرانی های نياكانشان را بازسازی كنند، يا دست كم نياز پيدا كردند كه بناهايی 
همچون كاخ و خانه و گرمابه و... را در پايتخت خود داشته باشند. بنابراين معماران را به دربار خود فرا خواندند. 
به تدريج معماران گريخته و پراكنده كه هنوز حيات داشتند جمع شدند و معماري كم كم جان تازه ای يافت؛ 
شيوة معماری آذری پديد آمد و تا زمان صفويه ادامه يافت. به دليل اينكه اولين بناها در تبريز احداث گرديد 
به سبک آذری معروف است. سبک آذری خود به دو دوره قابل تفكيک است، دورة اول از زمان هوالكو و 
با پايتخت شدن مراغه و دورة دوم از زمان تيمور و با پايتختی سمرقند همراه است. در دورة دوم بود كه 
معماران بزرگی چون قوام الدين شيرازی و پسرانش غياث الدين و زين الدين شيرازی به كار مشغول شدند و 

ساختمان های بزرگی ساختند. دورة تيموری اوج معماری سبک آذری است.      
ويژگی های معماری دورة اول آذری عبارت اند از:

 ساخت بناهای عظيم
 توجه به تناسبات عمودی بنا

 ساخت ايوان با پالن مستطيل شكل
 تنوع در ايوان سازی

 استفاده از تزييناتی چون گچ بری، كاشی زرين فام و كاشی نقش برجسته.

ويژگی های معماری دورة دوم آذری عبارت اند از:
 ساخت ساقه )گلوگاه( بين فضای گنبد و گنبد خانه

 ايجاد سطوح ناصاف در تمامی بنا
 استفاده از تزيينات كاشی معرق )موزائيک كاری(.

در شيوة آذری شرايط و ويژگی های زمان تأثير بسياری داشت. در آن زمان نياز به ساخت بناهای گوناگونی بود 
كه بايد هرچه زودتر آماده می شد؛ از اين رو در روند ساختمان سازی شتاب می شد. بنابراين به پيمون١ بندی 
و بهره گيری از عناصر يكسان )مانند كاربندی در سازه و آرايه( روی آوردند. يكی از ويژگی های مهم معماری 
در اين شيوه بهره گيری بيشتر از هندسه در طراحی معماری است. در اين زمان، انواع نقشه با حياط های 
ميانی و به صورت چهار ايوانی برای مسجدها و مدرسه ها به كار رفت. مسجد جامع ورامين يكی ازنمونه های 
شاخص شيوه آذری است. در اين بنای چهار ايوانی سازه به دقت رعايت شده است و تزيينات و نماسازی بسيار 

خوبی دارد )شكل ١72ـ١(. 

١ـ پيمون: اندازه و مقياس. اندازه های مشخص و معينی كه در طرح تكرار شود. پيمون عرض در و شناخته شده به دو نوع پيمون كوچک به 
طول ١4 گره و پيمون بزرگ به طول ١8 گره است. 
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نقشۀ  بناهای اين دوره از تنوع خاصی برخوردار است. در دوره اول اين شيوه، نقشه تعدادی از بناها عالوه بر 
ويژگی های محلی، از نظر اندازه و ابعاد نسبت به شيوه های قبلی بزرگ تر ساخته شده است. برای مثال در ارگ 

عليشاه تبريز دهانه ايوان چهارگز از ايوان مدائن بزرگ تر است )شكل ١7٣ـ١(. 

شکل 172ـ1ـ مسجد جامع ورامین

 شکل 173ـ1ـ نقشه ایوان بزرگ  ارگ یا مسجد علیشاه و ساختمان های مجاور آن به همراه نمای کلی آن 

پالن

سه بعدی

برش

نما
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با  اغلب  و  چهارگوشه  نقشه های  با  و  برونگرا  به صورت  گذشته  همچون  آذری  شيوة  مقابر  از  زيادی  تعداد 
گنبدهای دو پوستۀ گسستۀ نار ساخته شده اند. مجموعۀ شاه زند سمرقند كه مزار تعداد زيادی از اميران 

از آن جمله است.  قرار دارد،  آنجا  تيموری در 

مسجد كبود تبريز آواز قوی شيوه آذری و در زمان 
خود به فيروزه اسالم نام آور بوده است. برخالف بيشتر 
مسجدها، حياط ندارد و به دليل سردی هوای تبريز، 
به گونۀ برونگرا ساخته شده است. دارای گنبدخانه ای 
است كه گرداگرد آن را شبستان ها فرا گرفته اند. نمای 
ساختمان با كاشی آجر )معّقلی( و كاشی تراش)معّرق( 
پوشيده شده است و كتيبه ای از شعر فارسی به خط 

نستعليق دارد )شكل ١75ـ١ تا ١77ـ١(. 

شکل 174ـ1ـ نمونه هایی از مقابر برونگرای شیوه آذری

شکل 175ـ1ـ پالن مسجد کبود تبریز

شکل 177ـ1ـ آرایه های گوناگون مسجد کبود تبریز  شکل 176ـ1ـ برش های مسجد کبود تبریز 
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ربع رشيدی در خارج از تبريز به وسيله خواجه رشيدالدين فضل اهلل در اوايل قرن هشتم هجری قمری ساخته 
شده است. رشيد الدين برای پيشرفت علم و صنعت طرح های مفصلی در نظر داشت و قبل از آغاز قرن هشتم  
هجری قمری به ساختمان يک شهر دانشگاهی دست زد. مدارك به جای مانده از ساختمان های بسياری 
چون كاروانسرا، دكان، حمام، آسياب، انبار، كارگاه رنگرزي، ضراب خانه و سی هزار خانۀ زيبا سخن می گويد. 
رصدخانه مراغه از بناهايی است كه در ابتدای اين شيوه ساخته شده و تاريخ ساخت آن قرن هفتم هجری 
مختلفی  واحدهای  است،  گرفته  صورت  رصدخانه  اين  با  ارتباط  در  اخيراً  كه  كاوش هايی  در  است.  قمری 
مشخص شده اند. اين واحدها عبارت اند از: ديوارهای سنگ چين نامنظم، ديوار منظم شمالی جنوبی، ديوار 
تاالر  پنج گانه،  دايره شكل  واحدهای  مراغه،  اصلی رصدخانه  و  برج مركزی  سنگ چين منظم شرقی غربی، 

سكودار چهارگوش، كارگاه ريخته گری و ساخت وسايل نجومی )شكل ١78ـ١ و ١7٩ـ١(.

سفت  با  همراه  نماسازی  آجركاری  رازی،  درشيوة 
نماسازی  و  پايدارتر  انجام می شد و ساختمان  كاری 
نخست  آذری،  درشيوه  اما  می آمد.  در  ماندگارتر  آن 
ساختمان با خشت و يا آجر و سنگ الشه يا كلنگی، 
سپس  می شد،  سفت كاری  نما  بدون  و  شتاب  با 
از  پوسته ای  با  يا  كه  افزوده می شد  آن  به  نماسازی 
با  يا  بود  و رگچين  ُگل انداز  و  آجر، گره سازی آجری 
گچ، اندود و نقاشی روی آن صورت می گرفت. كم كم 
از كاربرد آجر كاسته شد و جای آن را كاشی )سفال 
)مهری(  برجسته  نگاره  با  نگارين  سفال  و  لعاب دار( 

١80ـ١(. )شكل  گرفت 

شکل 179ـ1ـ رصدخانه مراغه شکل 178ـ1ـ ربع رشیدی

شکل 180ـ1ـ تصویر گچ بری مهری در گنبد کبود مراغه
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يكی ديگر از گونه های تزيينات شيوه آذری، كاشی تراش يا معرق بود كه تا پيش از آن كمتر به كار می رفت، 
اما در اين دوران بسيار پيشرفت كرد. در دوره دوم شيوة آذری، بهره گيری از كاشی هفت رنگ و كاشی خشتی 
در برخی ساختمان ها رايج شد. با شكوه ترين ساختمان شيوة آذری و شايد كل معماری ايران، گنبد سلطانيه 

در نزديكی زنجان است )شكل ١8١ـ١ و ١82ـ١(. 

ساختمان  اين  است.  شده  ساخته  قمری  هجري  نهم  قرن  در  جام  و  خواف  ميان  خرگرد،  غياثيه  مدرسه 
زيباترين مدرسۀ ايران است. معمار آن قوام الدين شيرازی و پس از او پسرش غياث الدين بوده است. ازنظر 
دقت و تنوع در نقشه و تزيينات بسيار قابل تأمل است. حجره های آن دو طبقه بوده، كاربندی ها، مقرنس ها و 

است)١8٣ـ١(. شگفت آور  آن  طاق بندی های 

برشپالن

شکل 181ـ1ـ پالن ، برش و تصویر سه بعدی آرامگاه الجاتیو 
در سلطانیه

شکل 182ـ1ـ آرایه هایی از خط بنایی در سلطانیه 

ـ1ـ پالن طبقه همکف و طبقه اول مدرسه غیاثیه خرگرد شکل 183
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در شيوه آذری دگرگونی هايی در سازة ساختمان رخ داد. برخی از بنا های اين شيوه با استفاده از قوس پنج و 
هفت ساخته شد. به مرور زمان در بعضی از آنها ترك هايی ايجاد شده و ضعف هايی در پايداری آنها مشاهده 
گرديد. به همين دليل شيوة ساخت اين نوع قوس ها به وسيله قوام الدين شيرازی و زين العابدين شيرازی اصالح 
شده و تكامل يافت.در اين شيوه از گنبدهای دو پوستۀ گسستۀ ناری بسيار بهره  بردند، چون عالوه بر پوشاندن 
ساختمان، پاسخي به جنبه شكلی و نمادين نيز بود. بسياری از ساختمان های خراسان دارای اين گنبد است. 
برای ساخت گنبد ديوارهايی در گرداگرد آن ساخته می شد و گنبد بر روی آن سوار می گرديد. اين استوانه 
بلند زير گنبد و يا اصطالحاً ساقه و گردن گنبد دو پوسته، »گريو« نام دارد. بلندای گريو گاه به ١0 متر 

می رسيد: مانند گنبد بارگاه مطهر حضرت امام رضا  )شكل ١84ـ١(. 

سيد  آرامگاه  مانند  بردند.  بهره  ساختمان ها  برخی  در  نيز  پيوسته  پوستۀ  دو  گنبدهای  از  آذری  شيوة  در 
ركن الدين و مسجد ازيران در استان اصفهان و برخی ديگر. آرامگاه سيد ركن الدين نزديک مسجد جامع يزد 
دارای گنبدخانه ای چهار گوشه و به صورت دو پوستۀ پيوسته است و در پوسته درونی آن تزيينات زيبايی 

وجود دارد )شكل ١85ـ١(. 

شکل 184ـ1ـ نمونه هایی از گنبدهای دوپوسته گریودار 

شکل 185ـ1ـ برش گنبد و نقوش تزیینات پوسته زیرین آن در آرامگاه سیدرکن الدین در یزد
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است. اين  شده  نهاده  بنياد  هشتم  قرن  در  آن  پيرامون  ساختمان هاي  و  اردبيلي  صفي الدين  شيخ  آرامگاه 
مجموعه داراي چهار حياط است؛ حياط باغچه )بزرگ ترين حياط(، حياط بزرگ كه مجموعه بناهاي اصلي 
دور آن قرار دارد، حياط كوچک فضايي بين دو حياط باغچه و حياط بزرگ، و حياط جنوبي يا شهيدگاه. برخي 
از فضاهاي مهم اين مجموعه عبارت اند از: مقبرة شيخ صفي، مسجد جنت سر، چيني خانه، شاه نشين، مقبره 

شاه اسماعيل  و چندين فضاي ديگر )شكل ١86ـ١(. 

در مورد انواع قوس هاي ايراني تحقيق كنيد و پس از جمع آوري نمونه هاي آنها، نتيجه را در كالس ارائه تحقیق کنید
دهيد. 

درمورد ديگر نمونه هاي معماري شيوة آذري تحقيق كنيد و نتايج آن را به همراه تصاوير به دوستانتان تمرین
در كالس ارائه دهيد. 

شکل 186ـ1ـ نقشه آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

١ـ ورودی
2ـ حياط باغچه

٣ـ حياط كوچک
4ـ حياط بزرگ 

5ـ مسجد جنت سر
6ـ چينی خانه
7ـ قنديل خانه

8ـ مقبره شيخ صفی الدين
٩ـ شهيد خانه

١

2

٣4

5

6
7

8
٩
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شیوۀ اصفهانی 

در اوايل قرن دهم هجری قمری سبک اصفهانی رونق 
گرفت و تا اواسط دورة قاجار ادامه يافت. اين شيوه 
در دوره حكومت هايی چون صفويه، افشاريه، زنديه و 
قاجاريه، رواج داشت و بنا های معروف فراوانی مانند 
چهل ستون، عالی قاپو و مسجد امام اصفهان را از خود 

به جای گذاشت.
شيوه اصفهانی نام آخرين شيوة معماری سنتی ايرانی، 
و تزيينی ترين سبک آن است. اين شيوه كمی پيش از 
روی كار آمدن صفويان از زمان قره قويونلوها آغاز شده 
و در پايان روزگار محمد شاه قاجار، دوره نخست آن 
به پايان می رسد. دورة دوم آن زمان پسرفت )انحطاط( 
اين شيوه است كه در واقع از زمان افشاريان آغاز گرديد 
و در زمان زنديه دنبال شد. پسرفت كامل اين شيوه از 
زمان محمد شاه قاجار شروع شد و در دگرگونی های 
به آن آشكار شد.  نزديک  تهران و شهرهای  معماری 
ايران در شهرهايی كه به دور  البته در گوشه و كنار 
ارزشمندی ساخته  بودند، ساختمان های  روند  اين  از 
قاجار ساخته  زمان  كه  زيبايی  خانه های  به ويژه  شد؛ 
جانشين  شيوه ای  ديگر  پس،  آن  از  ولی  است.  شده 
شيوة اصفهانی نشد و با اينكه تالش شد كه اين رشته 
پيوسته در ايران پاره نشود، ديگر معماری آن سير و 

روند تكاملی پيشين را پی نگرفت.
عباس  شاه  قمری  هجری  يازدهم  قرن  ابتدای  در 
صفوی، اصفهان را به پايتختی برگزيد. قبل از اصفهان، 
شاه  و  بود  صفوی  پادشاهان  پايتخت  قزوين  شهر 
طهماسب اول جانشين شاه اسماعيل، كاخ بزرگی در 
قزوين با پوشش كاشی معّرق ساخت كه عالی قاپو نام 
داشت، اما بر اثر زمين لرزة شديد به كلی ويران شد. 
و  مردی جسور  كه  اسماعيل  با شاه  حكومت صفوی 
متهّور بود شروع شد. در عهد او بسياری از هنرمندان و 
صنعت گران به دربار او آمدند و بناهای بسياری ساخته 
حكومت  ابتدای  در  شدند.  خراب  آنها  اغلب  كه  شد 
تيموری دنبال می شد.  از دوران  صفوی، شيوه آذری 

كشورهای  با  صفوی  پادشاهان  كه  آن  از  پس  ليكن 
اروپايی و كشورهايی كه در همسايگی و نزديک ايران 
بودند مانند هند و تركيه كنونی ارتباط برقرار كردند، 
تجمل و زيباپرستی و جالل و شكوه را در بناهای ايرانی 
به كار بردند، به همين جهت، بر تزيينات بناها از هر 

افزودند. لحاظ 
معماری صفوی  زرين  اول، عصر  عباس  با ظهور شاه 
و  غرور  و  هنر  به  او  وافر  عالقه  به علت  شد.  آغاز 
كه  ثروتی  كمک  با  و  داشت  كه  بلندپروازی هايی 
فراهم كرده بود، دوران تازه ای در معماری ايران آغاز 
گرديد. اين دوره ازمعماری گرچه درخشان ترين عصر 
معماری نبود، ولی عصر اعتالی آخرين نمايش معماری 
بناهای بسيار و  ايران است. شاه عباس  دورة اسالمی 
گوناگونی به ويژه كاروانسراهای متعددی را در سراسر 
در  بود،  پايتخت  اصفهان  چون  و  كرد  احداث  ايران 
آنجا آبادانی بسيار ايجاد كرد. در زمان او ميدان بزرگ 
مركزی اصفهان كه نقش جهان نام دارد، ساخته شد 
است.  جهان  و  ايران  معماری  ازشاهكارهای  يكی  كه 
اين ميدان عالوه بر بناهای زيبايی كه در اطراف آن 
ساخته شده محل رژه و نمايش های گوناگون در اعياد 

است. بوده  ويژه  روزهای  و 
ويژگی های مهم معماری شيوة اصفهانی عبارت اند از:

  ساده شدن طرح ها در بيشتر ساختمان ها، )فضاها 
مربع و يا مستطيل هستند(

پس رفتگی  و  پيش آمدگی  ساختمان ها  حجم  در   
كمتر شد، ولی از اين شيوه به بعد ساخت گوشه های 

پخ در ساختمان رايج تر شد.
و اندازه های  عناصر  از  بهره گيری  و  پيمون بندی   

شد. دنبال  ساختمان  در  يكسان 
 به كارگيری مصالح مرغوب و بادوام در ساخت بناها
كاشی  مانند  بناها  در  تزيينات  انواع  از  استفاده   
خشتی، هفت رنگ، مقرنس كاری ، يزدی بندی، كاربندی 

. و...  يا رسمی بندی 



69

ل :سبک های معماری داخلی پودمان او ّ

اثر آن بر  ايران به آن توجه می شده، نشست كلی ساختمان و  يكی از ويژگی های سازه ای كه در معماری 
نماسازی بوده است. در شيوة اصفهانی نيز به اين موضوع توجه می كردند و سعی بر آن بوده است تا نازك كاری 

و سفت كاری ساختمان، با هم چفت و بست شوند.
در اين شيوه همه گونه های طاق و گنبد به كار برده شد. گنبد های گسسته ميان تهی در بيشتر ساختمان های 
اين شيوه به زيبايی ديده می شوند، مانند گنبد مسجد امام اصفهان، گنبد مدرسه چهار باغ، گنبد مدرسۀ 

آقا بزرگ كاشان، و نمونه هايی ديگر. 
معماران گذشته هر ماده ای را به شكل نخست خود به كار می بردند. 
برای نمونه آجر را بدون تراشيدن به كار می بردند. در شيوه اصفهانی 
برخی مصالح را نخست دگرگون كرده و سپس به كار می بردند. كه اين 
روش، كيفيت ساختمان را پايين می آورد و به فن ساختمان نيز آسيب 
می زند. برای مثال از آجر آبساب يا آجرتراش استفاده می كردند و چون 

آجرها را می تراشيدند درز ميان آجرها در آجرچينی كم می شد. 
در شيوة اصفهانی از همه تزئينات پيشين بهره گيری شد. البته بيشتر از 
كاشی خشتی هفت رنگ به جای كاشی تراش )معّرق( استفاده شد. برای 
نمونه، در مسجد امام اصفهان، سردر آن كاشی تراش است كه شاهكار 
كاشی كاری است. ولی در نماهای درونی آن چون روند ساخت به درازا 

كشيده شد، كاشی هفت رنگ كار شده است )شكل ١87ـ١(.
مدرسة چهارباغ اصفهان

شکل 187ـ1ـ برخی از نقوش معّقلی به کار رفته در مدرسه چهار باغ اصفهان 
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بيشترين دستاوردهای اين دوره را شايد بتوان در شهرسازی پيگير شد، چرا كه اين دوره مجموعه های شهری 
قابل توجهی را برای آيندگان به جا گذاشته است. بهترين و عالی ترين مجموعه های شيوه اصفهانی در ميدان 
بازار  و  قاپو، سر در  امام، مسجد شيخ لطف اهلل، عمارت عالی  اين ميدان، مسجد  قرار دارد. در  نقش جهان 
قيصريه قرار دارند. هر كدام از اين بناها، خود شامل مجموعه هايی در اطراف خود هستند كه در عهد صفوی 
كاربردی مستمر داشته اند. كاخ عالی قاپو و ملحقات آن شامل ساختمان توحيد خانه و كاخ چهل ستون و… 
مجموعه ای است بسيار ديدنی كه همگی سبک و شيوه اصفهانی دارد. مجموعۀ گنجعلی خان در كرمان هم 

نمونه ديگری از اين شيوه است )شكل ١88ـ١(.

در  هم  هنوز  كه  آن  شكوهمند  آثار  و  دوره  اين  بارز  مظاهر  از 
سرتاسر ايران نمود دارد، از دو مورد می توان ياد كرد. يكی شبكه 
مي كرد،  وصل  هم  به  را  كشور  مختلف  نقاط  كه  بود  راه هايي 
در  كه  راه ها  فواصل  در  بزرگ  كاروانسراهای  ساختن  ديگری  و 
از  بود.  آمده  فراهم  رفاه مردم  و  آنها همه گونه وسايل آسايش 
برد:  نام  را  زير  موارد  می توان  دوران  اين  كاروانسراهای  جمله 
كاروانسرای شبلی در راه ميان تبريز ـ ميانه، كاروانسرای خان 
خوره در راه ميان شيراز ـ آباده و كاروانسرای زين الدين در راه 

يزد ـ كرمان. بين 

شکل 188ـ1ـ میدان نقش جهان اصفهان

شکل 189ـ1ـ کاخ عالی قاپو در اصفهان
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كاخ ها و بستان های زيبا و خوش منظر نيز يكی ديگر از نمونه هايی است كه در اين دوران مورد توجه بوده است. 
از جمله آنها می توان موارد زير را برشمرد: كاخ چهل ستون در قزوين،  باغ فين كاشان، كاخ هشت بهشت در 

اصفهان )شكل ١٩0ـ١ و ١٩١ـ١(.

نمای کلیسایت پالن

شکل 190ـ1ـ کاخ هشت بهشت در اصفهان

پالن طبقه همکفپالن طبقه اول
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از ديگر آثار و بناهای سبک اصفهانی می توان به موارد زير اشاره داشت: مدرسۀ چهارباغ اصفهان يا مدرسۀ 
مادرشاه، مدرسه خان شيراز، پل خواجه در اصفهان )شكل ١٩2ـ١ و ١٩٣ـ١(

شکل 191ـ 1ـ کاخ چهل ستون در اصفهان

برش

پالن 

شکل 193ـ1ـ آرایه های معقلی در مدرسه چهارباغ اصفهان شکل 192ـ1ـ نقوش چند نوع کاربندی در مدرسه خان شیراز

نمونه هاي شاخص مدرسه، مسجد، پل، و ساير بناهاي شيوه اصفهاني را پيدا كنيد و آنها را در كالس فعالیت
معرفي نماييد.
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جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
)فصل(  

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
نتایج)کیفیت( 

استاندارد
)شاخص ها، 

داوری، 
نمره دهی(

نمره

سبک هاي 
معماري داخلي

بررسي سبک هاي 
معماری داخلی در 

جهان

ـ شرح ويژگی های 
شاخص در سبک های 
معماری داخلی چين، 
ژاپن، هند، يونان، رم، 
مصر و سرزمين های 

اروپايی در صدر 
مسيحيت 

ـ تجزيه و تحليل  
شيوه های شاخص 
معماری و معماری 
داخلی ايران با ذكر 

نمونه های بارز

باالتر از حد انتظار
 بيش از 84 

درصد موارد را 
انجام دهد.

٣

در حد انتظار
60 تا 84 درصد 
موارد را انجام 

دهد.
2 بررسي سبک  هاي 

معماری ايرانی

كمتر از 60 درصد پايين تر از انتظار
موارد را انجام 

دهد.
١

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از 20
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فضا و تزیینات در معماری داخلی ایران

پودمان  2
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 در معماري داخلي ايران چه نظام هاي فضايي وجود دارد؟
 ويژگي هاي معماري داخلي ايران چيست؟

 عناصر و اجزاي معماري داخلي خانه شامل چه مواردي است؟
 در معماري سنتي ايران چه راهكارهاي معمارانه اي براي خلق آسايش ساكنان خانه پيش بيني شده است؟ 

 ويژگي هاي فرهنگي ايران چه تأثيراتي بر معماري و معماري داخلي ما گذاشته است؟

پس از پايان اين واحد يادگيري از هنرجو انتظار مي رود:
1 نظام هاي فضايي معماري داخلي ايران را شرح دهد.

2 ويژگي هاي معماري داخلي ايران را نام ببرد.
3 ويژگي هاي عناصر و اجزاي معماري داخلي خانه هاي ايراني را توضيح دهد.

4 تفاوت آسايش و آرامش را در خانه هاي امروزي و سنتي بيان كند.

لباس های  موقعيت های مختلف  ما در  است. همان طور كه  انسان ها  زندگی  تن  بر  لباسی  معماری همچون 
متناسب با آن شرايط می پوشيم، مثاًلً برای مراسم عروسی، عزا، مهمانی و مدرسه لباس های متفاوتی بر تن 
می كنيم؛ در عملكردها و پاسخ به نيازهای مختلف زندگی، مثل نيازهای آموزشی، فرهنگی و مسكونی، نيز 
معماری وظيفه دارد كه شكل ها و ويژگی های مختلفی مثل معماری و معماری داخلی مدرسه، سينما و خانه 

به خود بگيرد.
معمار با طراحی خود سعی می كند مطلوب ترين شكل زندگی و شرايط زيست را برای انسان ها، در عملكردهای 
مختلف فراهم كند. پس می توان گفت كه معماری ظرف زندگی ما و فضای داخلی آن پاسخ گو به نيازهای 
مختلف جسمی، روحی و روانی ماست. مثاًل معمار با طراحی و ساخت مدرسه و فضاهای داخلی آن، می خواهد 
آموزش و شرايط زندگی در محيط آموزشی به بهترين شكل در آن اتفاق بيفتد. البته همه می دانيم كه عوامل 
مختلف ديگری در كيفيت و محصول آموزش مؤثر است، ولی معمار فقط پاسخ گو به آن بخشی از نيازهای 
آموزشی انسان است، كه از طريق معماری و فضای داخلی آن قابل تحقق است و ساير شرايط مطلوب برای 

آموزش در آن فضاها، بايد توسط ساير نهادهای جامعه پاسخ داده شوند. 
ما انسان ها از لحظه ای كه متولد می شويم تا زمانی كه زندگی دنيوی را به پايان می رسانيم، به شدت تحت 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  3 

تعیین ویژگي فضاها در معماري داخلي ایران

استاندارد عملکرد
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پودمان دوم : فضا و تزیینات در معماری داخلی ایران

نقش موقعیت جغرافیایی ایران در ساختار معماری داخلی آن

تأثير معماری های مختلف مسكونی، آموزشی، فرهنگی و ساير عملكردها و نيز كيفيت فضای های داخلی آنها 
هستيم. ويژگی هايی همانند ابعاد، اندازه ها، فضا، نور، رنگ، چگونگی ارتباط با طبيعت و تحقق فعاليت ها و 
ارتباطات در درون فضا، تزيينات، هماهنگی اجزا با هم و ... در آرامش و آسايش ما مؤثر خواهند بود. پس 
می توان گفت كه » ما معماری هايمان را می سازيم و معماری هايمان ما را می سازند.« لذا برای رسيدن به 
معماری و معماری داخلی مطلوب، بايد بدانيم، كه انسان ايرانی چگونه زندگی می كند و برای زندگی متناسب 

با ويژگی های جغرافيايی و فرهنگی به چه نوع ظرفی نياز دارد. 
از آنجايی كه اين پودمان از كتاب به دنبال شناخت ويژگی های معماری داخلی گذشتة ايران است، در ابتدا 

بايد با زندگی انسان ايرانی در گذشته آشنا شد و سپس تأثير آن را بر معماری و فضای داخلی بيان كرد. 
معموالًً خانه مهم ترين عملكرد معماری و از ميان گونه های متعدد آن، به لحاظ كمّيت بيشترين مقدار را به 
خود اختصاص می دهد. انسان نيز بيشترين تماس را با فضای داخلی خانه دارد. لذا در اين پودمان به شناخت 
پرداخته  است،  بر معماری داخلی خانه ها داشته  زندگی،  آن  تأثيری كه  و  ايرانی در گذشته  انسان  زندگی 

می شود.

حدود  تا  زمين  روی  بشر  اجداد  پراكندگی  زمان  از 
پنج سدة پيش، فالت ايران معبر مطمئن ارتباط ميان 
بود. عرصه های تمدنی جهان آن  شرق و غرب عالم 

روزگار اكثراً از طريق ايران با هم ارتباط داشتند. 
توسعه نيافتن دريانوردی در پهنه های وسيع آبی تا قبل 
اقيانوس های  از پنج سده قبل از يک طرف، و وجود 
و  ايران  فالت  جنوب  در  هوا  شديد  گرمای  و  وسيع 
دريای خزر و استپ های سرد در شمال آسيا، دو مانع 
اصلی بود كه رابطة ميان تمدن ها را به عبور از گذرگاه 
ايران كه هم امن بود و هم به لحاظ جغرافيايی شرايط 
مناسبی داشت، محدود می كرد؛ لذا ايران مبدل به »پل 

يا چهار راه جهانی« شده بود. )شكل 1ـ2(
تمدن های  با  رابطه  طوالنی  سابقة  به دليل  ايرانيان 
از  آنان  بودند.  ويژه  نقشی  مختلف در جهان، صاحب 
ـ چهارراه بودن« سرزمين شان  ديرباز به خصوصيت »پل 
آگاهی داشته و پيوسته در حفظ انحصارش كوشيده اند. 
نيازمند  رابطه،  برقراری  عين  در  انحصار  اين  حفظ 
را  آن  می توان  كه  مديريتی  بود.  خاص  مديريتی 
قرارگيری  ناميد.  تعامل گرا«  و  جهان مدار  »مديريت 
ابريشم و ادويه و عبور راه های  ايران بر سر راه جادة 
مهم خاكی و آبی از ايران، وسيلة اين ارتباط را فراهم 

2ـ2(  )شكل  می كرد 

شکل 2ـ2ـ  نقشه راه های تجاری آبی و خاکی مهم ایران در شکل 1ـ 2ـ موقعیت ایران و پل یا چهار راه جهانی بودن آن
گذشته
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موقعيت جغرافيايی ايرانيان، ضمن مزايايش، اقتضائاتی 
بسا  ای  نمی شد،  رعايت  اگر  كه  است  داشته  نيز 
خطر  به  را  ايرانيان  فرهنگی  استقالل  و  موجوديّت 
می انداخت. به واسطة گذر مسافران و تّجار كشورهای 
مختلف مانند ايتاليا، عرب ها، هند، چين و... از ايران و 
داد و ستد با آنان، تعامل، جهان داری، تدبير، رازداری و 
اليه اليه بودن را در دستور كار فرهنگ مان قرار داد تا 
با هر فردی با توجه به ويژگی های فرهنگی كه دارد، به 
گونة خاص خودش با او رفتار كنيم. لذا ايرانيان مجبور 
بودند كه خود را با شرايط و موقعيت جغرافيايی كه 
داشتند، هم سو و هماهنگ كنند و با هر فرد متناسب 
با ويژگی های فرهنگی خاصش، رفتار كنند. اين شرايط 
دو  دارای  و  پرده پوش  اليه،  اليه  را  ايرانيان  زندگی 

ساحت كرده است؛ »   اندرونی« و »   بيرونی«.
و  فطری  ويژگی  خانه،  اهل  و  اندرون  حفظ  البته 
محرمّيت،  حفظ  با  كه  انسان هاست  همه  سرشتی 
معنا  غريبه  و  نامحرم  داشتن  نگه  دور  و  رازداری 
عنوان  مي توان  شد،  بيان  آنچه  به  توجه  با  می شود. 
داشت كه مراد از فضای اندرونی در معماري، بخشی 
از بنا است كه داراي حريم، محرمّيت و دور از نامحرم 
آرامش  به  آن  در  خانواده اش  كنار  در  فرد  و  باشد 
برسد. فضای بيرونی نيز بخشی از بنا است كه انسان 
در آن با بيگانگان تعامل و نشست و برخاست می كند.
ليكن عمق  بيرونی دارند،  و  اندرونی  همه فرهنگ ها 
و  شدت  نيست.  يكسان  آنها  در  بيرونی  و  اندرونی 
غريبه ها،  و  ديگران  با  ستد  و  داد  و  رابطه  استمرار 
بخش »   بيرونی« زندگی را تقويت می كند و پای بندی 
فضای  قوت  و  عمق  محرمّيت،  و  خانواده  حريم  به 

می كند. مشخص  را  »  اندرونی« 
اندرونی يا بيرونی به تنهايی، مطلوب  اكتفا كردن به 
با  تعامل  و  پذيرايی  است.  نبوده  ايرانيان  فرهنگ 
تشريفاتی  و  مجلل  بيرونی  فضاهای  داشتن  ديگران، 
اهل  اتكای حفظ  به  ايجاب می كرد. در عين حال  را 
كه  است  بوده  خانه ها  اندرونی  در  خويش  محارم  و 
اطمينان خاطر برای كارهای تجاری و بازرگانی را نيز 

پيدا می كرده اند. به اين اعتبار اندرونی و بيرونی در همه 
حال مقّوم و مكّمل يكديگر، با توجه به شرايط خاص 
است. بوده  زمان  آن  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

نه  فرهنگی،  ويژگی  يک  به عنوان  بيرونی  و  اندرونی 
تنها در معماری كه در سخن گفتن، لباس پوشيدن، 
ايرانيان  زندگی  وجوه  همه  و خالصه  پذيرايی  آداب 
می توان  پس  دارد.  ظهور  و  بروز  امروز  به  تا  حتی 
جغرافيايی،  پهنة  اين  در  ايرانيان  زندگی  كه  گفت 
به عنوان  را  ويژگی فرهنگی »  جهان دار و تعامل گرا« 
يک ضرورت تاريخی برايمان رقم زده است. تعارف از 
نمونه مظاهر اين ويژگی تعامل گرای فرهنگی در كالم 
متقابل«  »  شناخت  معنی  به  لغت  در  تعارف  است. 
ايرانيان در ضمن رد و  است، چرا كه باعث می شود 
ميزان  و  موقعيت  واژگان،  و  اصطالحات  كردن  بدل 
با طرف مقابل را بسنجند و بفهمند  صميميت خود 
كه در چه عمق و اليه ای از اندرونی يا بيرونی خوب 

باشند. ارتباط داشته  او  با  است 
اليه اليه بودن اندرونی و بيرونی اجازه می داد ما هر 
كسی را بر طبق اين كه چقدر آشنا يا غريبه است، در 
اليه ای از فضای اندرونی يا بيرونی خود مالقات كنيم 
نزديكی  كه  كنيم  تنظيم  را  مناسباتمان  نحوی  به  و 
خطر  به  را  خودمان  موجوديت  ديگران  با  ما  بسيار 

نيندازد و پرهيز از رابطه منافع مان را هدر ندهد. 
امروزه علی رغم اين كه معماران برای ما خانه هايی با 
در  و  نمی كنند  طراحی  بيرونی  و  اندرونی  فضاهای 
باز  با  است  ممكن  كه  كوچكی  آپارتمان های  همان 
شدن در آن، تا داخل خصوصي ترين فضاي اندروني 
هم ديده شود، اما ما باز هم با ويژگی فرهنگی اندرونی 
علی رغم  ايرانيان  يعنی  می كنيم.  زندگی  بيرونی  و 
اين  بيرونی،  و  اندرونی  معماری  فضای  تحقق نيافتن 
ويژگی فرهنگی خود را فراموش نكرده اند. ما همين 
امروز هم، بخشی از فضای معماری داخلی، وسايل و 
ظروف خانه هايمان كه تميزتر و مجلّل تر است، متعلق 
به مهمان، يعنی بيرونی خانه بوده و بخشی از فضا و 
وسايل خانه را كه از سادگی و تكلّف كمتری برخوردار 
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است، خودمان، يعنی در اندرون خانه هايمان استفاده می كنيم. پس معماران بايد به اين ويژگی فرهنگی كه 
علی رغم تحقق نيافتن فضای معمارانة آن، همچنان توسط مردم با سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی رعايت 

می شود، برنامه داشته باشند و معماری داخلی خانه هايمان را با اين الگو طراحی كنند. 

تبلور اندرونیـ  بیرونی در ساختار معماری داخلی خانه

ايران، بدون شناخت و  درك مفاهيم معماري داخلی 
درك محيط فرهنگي و اجتماعي كه اين مفاهيم در آن 
رشد كرده است، ميّسر نمي گردد. هرگونه برداشتی كه 
بي توجه به ريشه هاي اين مفاهيم صورت بگيرد، الجرم 
در حد سطح باقي مي ماند. ايرانيان همانند ساير جوامع 
سنتي، در يک فضاي معنوي زندگي مي كردند و اين 

فضا بر همة دستاوردهای مادی آنان مؤثر بود. 
ـ  »  اندرونی  فرهنگی  ويژگی  شد،  ذكر  كه  همان طور 
اين  ما است.  از مشخصه های فرهنگی  بيرونی« يكی 
ويژگی خود را در معماری خانه، با استفاده از الگوی 
تا  بروز داده و سبب شده است  بيرونی«  و  »  اندرونی 
بتوانيم مناسبات و سطح روابطمان با ديگران را تنظيم 
كنيم. الگوی اندرونی و بيرونی، معماری داخلی ايران  
را »  درونگرا« كرده است. درونگرايی بدان معناست كه 
در اين معماری همة زيبايی ها و لطايف در درون عرضه 
می شود. معمار از بيرون خانه روی گردانده و همه تالش 
خود را معطوف به پرداخت فضاهای داخلی خانه كرده 
است. مصداق فضای درونگرا، در بخش های زيادی از 
كشورمان »  حياط مركزی« است. اكثر خانه ها فقط يک 

حياط مركزی داشته اند؛ ولی بعضی از انواع خانه های 
بزرگ تر، دارای دو حياط به نام های »  حياط اندرونی« و 
» حياط بيرونی« بوده اند. حياط اندرونی محل زندگی و 
سكونت اهل و محارم خانه، و حياط بيرونی محل رفت 
و آمد مهمانان و غريبه ها بوده است. البته حياط بيرونی 

هم جزء خانه محسوب می شده است. 
بيرونی  سه بعدی  حجم پردازی  از  بيش  معماری  اين 
و خارجی بنا، با نماهای دوبعدی درونی و داخلی بنا 
مواجه است. براساس اين اصل، تمام زيبايی های خانه 
سنتي  خانه هاي  در  شود.  معطوف  آن  داخل  به  بايد 
سر تا سر ديوار خارجی ساده بوده و فقط ورودی به دليل 
به  ورود  محل  تشخص  به منظور  و  مهمان  به  احترام 
خانه، تزييناتی داشته است. اصل درونگرايی و كاربرد 
حياط مركزی، از آنجايی كه منطبق بر فطرت و سرشت 
انسان ها به دنبال آن بوده اند، در  انسانی است و همه 
قبل از اسالم و در كاخ پارتی آشور و در كاخ های شوش 
و تخت جمشيد نيز استفاده شده است، ولی در دورة 
اسالمی به دليل هم سويی با تعاليم دينی، تقويت شده 

است )شكل 3ـ2    و 4ـ2(.

 شکل 3ـ2ـ کاخ پارتی آشور همراه با حیاط مرکزی 
و متعلق به قرن اول میالدی

شکل 4ـ 2ـ نقشه کاخ شوش

1 كاخ آپادانه 
2 حياط كاخ چهلستون

3  حياط خزانه داری 
4 حياط ميناكاری

5  حياط خدمه
6 دروازه
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تحقيق كنيد كه در منطقة كنار دريای خزر، ارتباط خانه با فضای بيرون آن چگونه بوده است ونظام فعالیت
اندرونی و بيرونی چگونه در آن تحقق يافته است؟

الگوی اندرونی و بيرونی توسط نظام كلی به نام »  نظام 
تكميل  ايرانی  داخلی  معماری  در  مراتب«  سلسله 
می شده است. نظام سلسله مراتب يكی از اصول اساسی 
حاكم بر مجموعه ها و اجزا و پديده هايی است كه در 
طبيعت و جهان هستی به عنوان يک كل وجود دارند. 
اجزا  بين  روابط  ارتباط  باعث  اصل  اين  معماری،  در 
ارتباط  ديگر،  به عبارت  می شود.  مجموعه  يک  كل  و 
ارتباط داخلی بين  با كل مجموعه و  از اجزا  هر يک 
اجزا را تعريف می كند. در معماری گذشته اين نظام 
تا جزئی ترين  ابعادش در مقياس شهر،  از كالن ترين 
مراتب آن در معماری داخلی خانه ها ديده می شود.

معمار ايرانی مبنای كار خود را الگو برداری از معمار 
عالم و خلقت آسمان ها و زمين قرار می داد. در قرآن 
و  نظم  به  را  آسمان  هفت  كه  است  فرموده  خداوند 
ايرانی  معمار  است.  كرده  خلق  ديگری  از  پس  يكی 
مراتب  سلسله  به صورت  را  خود  ساز  و  ساخت  نيز 
دسترسی از بيرونی ترين فضاها به اندورنی ترين و از 
كم اهميت ترين به مهمترين فضاها، مرحله به مرحله 
سطوح  مسير  اين  در  است.  می كرده  سازمان دهی 

دسترسی فضاها در هر مرحله نيز تعريف می شد؛ مثاًل 
در شهر و در مسير خطی بازارهای سنتی عملكردهای 
كالن و بزرگ شهری چون حمام، كاروانسرا، مسجد، 
دكان های تجاری و... قرار می گرفت؛ ولی هيچ گاه در 
خانه های مسكونی كه عملكرد كوچک تری نسبت به 
باز  كالن شهری  مسير  اين  به  دارد،  كاربری ها  بقيه 
نمی شد. در خانه ها در كوچه های بن بست و چندين 
مرحله دورتر از اين مسير اصلی شهری قرار می گرفت 

) شكل 5 ـ2(. 
در مقياس خردتر مثاًل در خانه ها، هيچ گاه كل فضاهای 
خانه، حتی در صورت باز بودن در حياط، با هم ديده 
داالن،  به هشتی،  خانه  در  از  ورود  مسير  و  نمی شد 
مراتب  سلسله  تاالر،  و  دری  پنج  تا  تختگاه  حياط، 
دسترسی از بيرونی ترين تا اندرونی ترين فضای خانه 
را فراهم می ساخت )شكل 6 ـ2(. در داخل حياط نيز 
به دليل اهميت اتاق ها، ارتباط و اتصال آنها با حياط با 
سلسله مراتبی انجام می پذيرفت. معموالً دسترسی از 
حياط به اتاق ها از طريق ايوان و يا دو راهروی كناری 

برقرار می شد. )شكل 7ـ2(

سلسله  خانه،  پالن  6  ـ2ـ  شکل 
مراتب دسترسی از بیرون به درون

شکل 5 ـ2ـ محوربندی در مسیر خطی بازارهای سنتی در شهرهای ایران
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نظام سلسله مراتب معماری را در خانه های خود بررسی كنيد و با تهية كروكي در خصوص آن در كالس فعالیت
بحث و گفت و گو نماييد.

الف( نظام محوربندی 
نظام كلی سلسله مراتب معماری داخلی ايران، دو نظام ديگر را در زيرمجموعة خود داشته است. يكی از آنها، نظام 
محوربندی است. درنظام محوربندی معماری داخلی، فضاها با رعايت تناسب و هماهنگی در راستاها و محورهای 
تعريف شده قرار می گرفتند. براساس اين اصل، مهمترين فضای خانه كه اتاق های » پنج دری«، »  هفت دری« و يا 
اتاق های پذيرايی از مهمان كه در جاهای مختلف ايران نام های ديگری نيز داشته است، در روی محور اصلی خانه 
و فضاهای فرعی تر مانند »  اتاق سه دری« و يا مطبخ و فضاهای خدماتي بر روی محورهای فرعی قرار می گرفت 
)شكل 7ـ2(. اين ويژگی در اجزا و بخش های مختلف خانه نيز ديده می شده است؛ يعنی اتاق بزرگ تر، خود مركز 

و بر روی محور اصلی بوده و ساير اتاق ها روی محور فرعی قرار می گرفتند. 

شکل 7ـ2ـ نظام محوربندی اصلی و فرعی در خانه

ب( نظام مرکزگرایی 
در  همواره  ايرانی  معمار  است.  مركزگرايی  نظام  داخلی،  معماری  در  مراتب  سلسله  نظام  ديگر  زيرمجموعة 
طراحی معماری اش فضايی را به عنوان مهمترين فضا تعريف می كرد. اين ويژگی در معماری ايرانی مركزگرايی 
ناميده شده است. البته اين مركز، هميشه وسط و مركز هندسی نبوده است، بلكه مركزی بوده كه مهمترين 
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فضای معماری را نشان می داده است؛ 
مثاًل در چهار طاقی و آتشكده های قبل 
از اسالم، گنبد خانه مركز بنا بوده است 

)شكل 8  ـ2( .

چهار  و  آتشکده  مقطع  و  پالن  8 ـ2  شکل 
طاقی های قبل از اسالم

درمساجد نيز، گنبد خانه كه محراب اصلی در آن تعبيه می شد، مهمترين فضای آن را تشكيل می داد. اين فضا 
به عنوان مركز و محل توجه اصلی به لحاظ ابعاد، اندازه، تزيينات و... بود. در خانه نيز حياط درونی كه گنبد آسمان 
را در باالی سر خود داشت، مركز خانه و محل توجه و روكردن همة اجزای خانه به آن بود )شكل 9ـ2 تا12ـ2 (.

ـ                 اصفهان، پالن مرکزگرای کاخ هشت بهشتشکل 9ـ2ـ نظام فضایی مرکزی در معماری داخلی ایرانی شکل10ـ2

مرکزی  فضای  از  نمایی  11ـ2ـ  شکل 
کاخ هشت بهشت

مرکزی  گنبد  از  مقطعی  شکل 12ـ2ـ 
کاخ هشت بهشت
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ویژگی های معماری داخلی ایرانی

آنچه در اينجا به عنوان ويژگی های معماری داخلی ايرانی آورده شده است، تعدادی از مهمترين خصوصيات 
و صفات اين معماری است. خصوصيات و صفاتی كه هر يک مربوط به بخشی از معماری داخلی ايران است؛ 
ويژگی هايی كه ممكن است بعضی از آنها در معماری ساير كشورها هم ديده شوند، ولی مجموعة آنها معماری 

ما را رقم می زنند. 
الف( معماری تحقق خلوت در اندرونی

انسان موجودی اجتماعی است و برای تعامل، به چهار نوع ارتباط نياز دارد؛ ارتباط باخدا، خود، طبيعت و ديگران. 
چگونگی اين ارتباطات هويت انسان ها را رقم می زند. در خانة ايرانی با نظام اندرونی و بيرونی آن، نياز به اين 
ارتباطات به ترتيب با تعاريف فضايی برای عبادت، فضاهايی برای خلوت، حياط به عنوان محل ارتباط انسان با 
آسمان، خاك، گياه و آب و ديگر مظاهر طبيعت و فضاهای مختلف اندرونی و بيرونی خانه برای تعامل با ديگران 
طراحی شده است. بنابراين در اين معماری به همة نيازهای روحی، روانی و جسمی انسان پاسخ داده می شد. 

يكی از نتايج ويژگی اندرونی و بيرونی معماری و پاسخ دادن به همه نيازهای انسان، توجه به »  خلوت« است. 
خانه های ايرانی با فراهم كردن خلوت و آرامش برای ساكنان، آنان را از دغدغه ها و هياهوهای بيرون خانه جدا 
می كردند. رسيدن به خلوت نيازمند نظارت بر مرز خود با ديگران است. انسان گاه نياز به »  با ديگران بودن« 
دارد و گاه نياز به »  جدا از ديگران بودن« و با »  خود« يا »  خدا« بودن دارد. معمار با طراحی فضای خلوت برای 
انسان باعث تأمين استقالل و محدود كردن ارتباطات و هيجانات می شد. در خانه های ايرانی فضاهايی با نام 
»  پستو«، »  صندوق خانه«، »  كنج« يا »  خلوت خانه« وجود داشته، كه كاركردی مشابه »  اتاق شخصی« برای 

افراد داشته و خلوت، بخشی از آرامش او را فراهم می ساخته است.
ب( معماری نور

نور اصلی ترين عامل درك بصری محيط داخلی است. ميزان نور و تاريكی بر ذهن و روان انسان، ادراك معنای محيط 
و رفتار او مؤثر است. نور در محيط می تواند باعث شادابی، غمگينی و تخيل برانگيزی ما شود. ميزان، شدت، نوع، 
منبع، رنگ، جهت و شيوه توزيع نور در محيط های متفاوت فعاليت های انسانی، تا حدود زيادی بر رفتارها، روحيات، 
بازدهی و كارايی وی تأثير می گذارد. استفادة درست از نور طبيعی و ايجاد ارتباط بصری با محيط خارج در معماری، 

موجب كاهش اضطراب، بهبود رفتار و نيز حفظ و افزايش سالمت و آسايش وی می شود. 
استفاده از سطوح بزرگ پنجره باعث محروم شدن ساكنان از تأثير سايه روشن در فضا می گردند. نور همگن، 
يكنواخت و روشن، مانع خيال پردازی و زنده شدن فضا می گردد. چشم انسان برای تاريک و روشن ساخته 

شده، نه برای نور روشن، يكنواخت و همگن.
در معماری داخلی ايران نيز نور ضمن داشتن ويژگی های بصری خاص خود، همسو با نظام معنايی معماری 
بروز می كرد. در اين معماری از آنجايی كه طبق آيه 35 سوره نور كه خداوند می فرمايد: »  من نور آسمان ها 
و زمين هستم«، نور چون يک عنصر مقدس كه حضور خدا را به خاطر می آورد، حضور می يافت و محتاطانه، 
به اندازه و با احترام وارد فضا می شد و با عامل متضادش يعنی تاريكی و سايه، همنشين می گرديد تا زنده و 
درخشنده تر شود. پنجره های مشّبک با مواد، مصالح و نقوش مختلف در معماری داخلی ايرانی، ضمن اينكه 
حضور كنترل شدة نور به داخل فضا را ممكن می ساخت، از تضاد شديد و ورود مجزای تاريكی يا روشنايی، كه 

موجب خستگی عملكرد ادراك بينايی ما می شود، نيز جلوگيری می كرد )شكل های 13ـ2 تا 16ـ2 (.
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نوردر معماری داخلی كاربردهای زيادی داشت. يكی از بهترين نمونه های كاربرد هدايت گرانه و عالمانه نور در 
معماری، مسير ورودی تا شبستان مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان است. نور محتاطانه و به اندازه در اين داالن 

چون چراغی، راهنما و هدايت گر شخص برای ورود به شبستان مسجد است )شكل 17ـ2 و 18ـ2(.

مسجد  اصفهان،  13ـ2ـ  شکل 
جامع، ترکیب و همنشینی نور و 

تاریکی

تیمچة  بازار،  تبریز،  14ـ2ـ  شکل 
مظفریه

ـ    سایه   شکل 15ـ 2
روشن نور در معماری 

ایرانی

شکل 16ـ اصفهان، عالی 
قاپو

ج( معماری نقش و رنگ
)شكل  ماست  داخلی  معماری  مهم  ويژگی های  از  رنگين  و  منقوش  فضای 
19ـ2(.رنگ در طبيعت هميشه بستگی به نور دارد و از تجزيه و تكثير نور سفيد 
حاصل می شود. پژوهشگران دريافته اند كه استفاده از رنگ های مختلف می تواند 
تأثير مثبتی روی فشارخون، كاهش اضطراب و افزايش انرژی انسان داشته 
باشد. در خانه های سنتی كاربرد رنگ عالمانه بود. مثاًل شيشه های رنگی در 
پنجره های اتاق های »    سه دری« كه برای خواب هم به كار می رفت، از رنگ های 
آرامش بخش آبی و سبز بيشتر استفاده می شد. ولی در اتاق های »  پنج دری« 
يا »   هفت دری« كه برای پذيرايی و برگزاری مراسم مختلف بود، از رنگ های 

نشاط آور قرمز و زرد بيشتر بهره می برده اند )شكل 20ـ2(.
فضای  دل نشين  تجربة  می افزود.  فضا  مطلوبّيت  و  ظرافت  به  نيز  نقش 
گنبد خانة مقبرة خواجه ربيع مشهد نمونة كاملی از فضای منقوش رنگين 

21ـ2(. )شكل  ماست  معماری 

شکل 17ـ2ـ  اصفهان، مسیر ورود به شبستان در مسجد 
شیخ لطف  اهلل

 شکل 18ـ2ـ  اصفهان مسیر ورود به شبستان در مسجد 
شیخ لطف اهلل

ـ      شیراز، مسجد نصیرالملک،  ـ        2 شکل 19
تجلی نور و رنگ
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د( معمارِی هم نشینی با آب
معماری ما، معماری هم نشينی، همدمی و زندگی با 
در  كه  است  طبيعی  عناصر  جمله  از  آب  است.  آب 
معنا بخشی، شكل دهی و آفرينش مطبوعيت معماری 
داخلی ما سهم ويژه ای داشته است.آب به عنوان مظهر 
معبد  است.  بوده  ايرانيان  توجه  مورد  همواره  پاكي 
بانوی  ايزد  آناهيتا  برای  كرمانشاه  استان  در  كنگاور 

آب ساخته شده است )شكل 22ـ2(.

شکل 21ـ2ـ مشهد،خواجه ربیعشکل 20ـ2ـ اتاق سه دری

شکل 22ـ2ـ کرمانشاه، معبد کنگاور

نزد همگان، همچون گوهری گرانبها و مقدس پاس  ايران، آب همواره  نيمه خشک بودن كشور  به  با توجه 
داشته می شد. آموزه های قرآنی نيز در شكل گيری اين تلقی بسيار مؤثر بود. آنجا كه خداوند می فرمايد »   و 
جعلنا من الماء كل شیء حی«1 )هر چيز زنده ای را از آب پديد آورديم( لذا آب در همة سطوح مادی و معنوی 

ايرانيان نفوذ كرده و همواره مصداق حيات، شفافيت، طهارت، خلوص و خيال 
بوده است. آب در قالب حوض كه عامل تلطيف، طهارت، آبياری و آرامش فضا 

بود، عنصر جدايی ناپذير حياط های ايرانی بود. 
معماران ايرانی نيز با استقرار حوض های آب در مجاورت نمای بناهای اصلی 
معنايی خيالی می بخشيدند.  و  آن حيات  به  آب،  در  بنا  انعكاس  و  ساختمان 
)شكل 23ـ2(. انعكاس نمای ساختمان در حوض آب كه با گذر نسيم هوا مّواج 
هم می شد، نمودی از جهانی ديگر را نمايش می داد كه نمونه اعالی آن كاخ 
چهل ستون اصفهان است. در اين بنا بخش انعكاس يافته آن در آب، اهميتی به 
اندازة خود مادی و واقعی بنا را دارد و بيست ستون كاخ، به اضافة انعكاس آنها 

در آب، مجموعاً نام بنا، يعنی »   چهل ستون« را رقم زده است. )شكل 25ـ2(
شکل 23ـ2ـ کاشان، حوضخانة باغ فین

1ـ سورة انبيا، آية 30
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در فضاهای داخلی نيز برای تعامل انسان با طبيعت، آب در حوض خانه های واسط بين فضاهای باز و بسته، مورد 
استفاده قرار می گرفت. حوض خانه بنايی مستقل و گاه پيوسته با كل بنا، با مركزيت حوض و در مسير حركت 

آب قنات ها بود. نور حوض خانه از پنجره ها و گاه روزن های سقف تأمين می شد )شكل 24ـ2(.

هـ( معماری نظم و آراستگی
معماری داخلی ما، سراسر منظم و آراسته و به دور از كژی و اغتشاش است. نظم هندسی كامل در همه جای 
كامل ترين  و... همه در  نماها  تقسيم بندی سطوح،  آنها،  تركيبات  اشكال،  انتخاب  است.  و ساری  آن جاری 
صورت هندسی ممكن هستند. در اين نظام هندسی فضاهايی كه با هم ديده می شوند، معموالً قرينه هستند، 
ولی اگر هم زمان و با هم ديده نشوند، معمار خود را ملزم به رعايت قرينگی نكرده است، در كاخ هشت بهشت 
اصفهان فضای مركزی كه كل آن هم زمان ديده می شود، قرينه است. ولی اتاق های چهارگوشه كه هم زمان 

توسط ناظر ديده نمی شود، قرينه طراحی نشده اند. 
و( معماری سقف ها

معماری داخلی ما توجه خاصی به سقف دارد. سقف صرفاً محل اتصال يا آويختن چلچراغی مجلّل و زيبا نبود. 
در اين معماری سقف به واقع امری مهم بود، چون ورای كاركرد، حامل معنا هم بوده است. آنها سقف را به 
»  آسمانه« تعبير می كردند كه نمادی از آسمان است و روزن ميانی آن را »  هورنو« می خواندند. زيبايی های 
طاق ها، گنبدهای دّوار و سقف های مقعر پركار، نمايشی از شكوه و هيبت در اين معماری است. اين طاق ها 

معموالً با هوشياری و دقت تمام نورپردازی شده است )شكل های 26ـ2 تا 29ـ2( .

شکل 25ـ2ـ اصفهان، کاخ چهل ستون و انعکاس بنا در آبشکل 24ـ2ـ کاشان، خانه طباطبایی

شکل 27ـ 2ـ اصفهان، گنبد شکل 26ـ 2ـ اصفهان، کلیسای وانک
تاج الملک مسجد جمعه

کاشان،  ـ  28ـ2 شکل 
سقف و هورنو در تیمچه 

امین الدوله

شکل 29ـ2ـ کرمان، 
حمام گنجعلی خان
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ز( معماری به جای آوردن ادب
ادب به معنی »  حد چيزی را نگه داشتن« است. در معماری داخلی ايران و در اين معنی از ادب، ادب ورزی و 
رعايت حرمت ها بوده است. شايد از همين روست كه از گذشته رعايت حد و حرمت را با تمثيل »پا از گليم 
فراتر ننهادن« می شناسيم. با رعايت حرمت ها، انسان ها با محيط و با يكديگر رابطه و دوستی برقرار می كنند. 
روزگاری اولين نشانة دوستی هنگام حاضر شدن در يک جا، درآوردن كفش ها از پای بود. در قرآن نيز »كفش 
از پای درآوردن« مبين احترام و ورود به ناحية امن و مقدس دانسته شده است. در آيه 12 سوره طه خداوند 
ِس ُطوًی«. )اين منم پروردگار  ََّک بِالْواِد الُْمَقدَّ ِّي أَنَا َربَُّک َفاْخلَْع نَْعلَْيَک إِن به حضرت موسی  می فرمايد: »إِن

تو، پای پوش خويش بيرون آور كه تو در وادی مقدس »ُطوی« هستی(.
در تجربة امروزی كف فضا به خودی خود عرض اندامی در چيدمان فضا ندارد. اين طراح است كه به ميل و ارادة 
خود تصميم می گيرد هر چيزی را در كجا قرار دهد. در حالی كه در بينش ايرانيان در گذشته، معنای كف با فرش 
عجين بوده است. فرش در اتاق باعث می شد كه بتوانيم موقعيت خود را بشناسيم و جهت يابی كنيم. در فضای 
داخلی معماری گذشته به محض پهن شدن فرش، باال و پايين فضا و محل پهن كردن سفره مشخص می شده 

است. فرش اتاق را به مجلس و گلستانی از طرح، نقش و رنگ 
تبديل می كرد. اتفاقی كه با موكت و ساير كف پوش های يكنواخت 
امروزی محقق نمی شود. اهميت فرش در طراحی معماری داخلی 
تا بدانجا بوده است كه ابعاد و اندازه های فضاها را معموالً ضريبی از 

ابعاد و اندازه های فرش ها در نظر می گرفتند )شكل 30ـ2(.

شکل 30ـ2ـ فرش ایرانی، جهانی از گل و 
بوستان با مرکزیتی در وسط

ح( معماری همنشین با خط
معماری داخلی ما بيش از هر معماری ديگری با خط همراه و 
همنشين است. نمای بنای چغازنبيل دارای نوشته هايی است كه 
روی آنها دعا و نيايش به درگاه خدايان بوده است. هخامنشيان 
نيز از نوشته و لوح در جاها و بناهای مختلف استفاده می كردند. 
)شكل 31ـ2( آنها برای ثبت وقايع، كتيبه هايی را از جنس طال 
و نقره و به خطوط ميخی پارسی باستان، بابلی و ايالمی در زير 

پی ستون های كاخ آپادانا قرار دادند. 
در اسالم هنر خطاطی و خوش نويسی در ميان ساير هنرهای 
تجّسمی از آنجايی كه برای نوشتن آيات قرآن به كار رفته است، 
مقدس ترين هنرها دانسته شد. خوش نويسی هنر ستوده تمامی 
جوامع اسالمی و نشانة كالم خداست. در اين معماری خط نيز 
كتيبه های  و  خط  فضاست.  در  زيبايی  خلق  ابزارهای  از  يكی 
قرآنی حاوی معنا، پندآموز، محترم و مقدس است. گويی معمار 
با نشاندن خط بر همه چيز، بنا را محترم و مقدس كرده است. 

)شكل 32ـ2(

آپادانای  کاخ  کتیبة  خوزستان،  31ـ2ـ  شکل 
داریوش در شوش

جامع،  مسجد  حیاط  اصفهان،  32ـ2ـ  شکل 
بخشی از تزیینات و خوش نویسی عصر تیموری
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 عناصر و اجزای فضاهاي داخلي خانه

بحث  و 
گفت گوی 

گروهی

عالوه بر موارد ذكر شده، چه ويژگی ديگری برای معماری داخلی ايران می توانيد برشمريد؟

پيش  سال  هزار   12 الی   10 حدود  انسان ها  است.  ساخته  بشر  كه  است  بنايی  نخستين  احتماالًً  خانه 
يک جا نشين شدند. كهن ترين آثاری كه در نقاط مختلف سرزمين ايران يافت شده، خانه است. بنابر قصص 
فراوانی، خانه  به لحاظ  اثری كه بشر ساخته است »  بيت اهلل« يعنی »  خانة خدا« است.  نيزكهن ترين  دينی 

می دهد.  اختصاص  خود  به  را  شده  ساخته  بنای  تعداد  بيشترين 
خانه های بخش های مختلف ايران، علی رغم تفاوت ها و نا همانندی هايی كه به دليل شرايط مختلف اقليمی و آب و 
هوايی دارند، از شباهت ها و سازگاری های بنيادينی نيز برخوردارند. تفاوت هايی كه در بعضی از مناطق به لحاظ 
ويژگی های اقليمی ديده می شود، همانند لهجه های مختلف در يک زبان واحد است. اجزای غالب در شهر و خانه های 

ايرانی در مناطق مختلف شامل موارد زير است:
الف( ساباط: حلقة اتصال شهر به خانه يكی از ويژگی های بارز شهرسازی و معماری سنتی ايران در نواحی 
مركزی ايران، كوچه ها و گذرهای سرپوشيدة آن است، كه به آنها »  ساباط« گفته می شود. هدف از طراحی و 
اجرای ساباط اين است كه انسان گرمازده را دمی در زير سايه خود، از تابش خورشيد در امان نگه دارد. نحوة 
استقرار ساباط ها به گونه ای است كه انسان پياده در مسير حركت خود در يک توالی مناسب در فضای سايه 
قرار می گيرد. در بسياری از ساباط ها ورودی چند خانه قرار گرفته است كه از نظر افزايش حس همسايگی 
و همبستگی محله ای نيز حائز اهميت است. پس ساباط ها يكی از انواع حلقة اتصال شهر با خانه بوده  است 

)شكل های 33ـ2 تا 35ـ2(.

ساباط ها كاربرد عالمانة تركيب نور و سايه را در سطح شهر نيز نمايندگی می كردند. تركيب سايه  روشن درون 
كوچه ها، حس دعوت كنندگی و خيال انگيزی را به فضا می بخشيد؛ آنچه در كوچه و خيابان های روشن، پر نور 

و يكنواخت امروزی ديده نمی شود. 

شکل  34ـ2 شکل  35ـ2شکل 33ـ2
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ب( سردر: استقبال يا بدرقة از مهمان، كه از سنت های ديرينة ايرانيان است، در محدودة فضای ورودی اتفاق 
می افتاد. از اين رو، ساختار و شكل مجلّل و تو رفتة آن، درخور 
استقبال و بدرقة مهمان بود. هالل تزيينی روی در و تنها قسمت 
خارج و بيرون از خانه كه اغلب كاشی كاری از آيات قرآن و روايات 
به گونه ای ساخته می شد كه در زمستان ها  دينی دارد و معموالًً 
باران بود و در تابستان ها نيز مانعی برای  از ريزش برف و  مانع 
تابش مستقيم آفتاب به شمار می رفت. بر تمامی در های ورودی 
فضاهای مسكونی، كوبه ای برای مردان )با صدای بم( و حلقه ای 
)با صدای زير( برای زنان تعبيه می گرديد كه يكی از راه حل های 
ايجاد حريم و اعالن آمادگی به ميزبان برای رعايت محرميت بوده 
است. بنابراين، با به صدا در آمدن هر يک از اين كوبه ها صاحبخانه 
مطلع می گرديد كه زن پشت در منزل است يا مرد؟ )شكل 36ـ2(
برای  كه  بود،  »پاخوره«  نام  به  كناری  سكوهای  دارای  سردر، 
نشستن مهمانانی كه با صاحبخانه كار داشتند و الزم نبود وارد 
خانه شوند، استفاده می شد. ايجاد سكوهايی در ورودی بناهای 
از احترام به سنت مهمان نوازی در فرهنگ  مسكونی، نشانه ای 
ايرانی بوده است. سكوهای آجری يا سنگی دو سوی پيش طاق، 
گفت و گوی  هنگام  هم  زيرا  داشت؛  نيمه خصوصی  حالتی 
صاحبخانه با همسايه ها يا مراجعان با اهالی خانه، از آن استفاده 
می شد و هم موقع انتظار و رفع خستگی، بدون كسب اجازه از 
صاحبخانه، مورد استفاده مراجعان يا عابران قرار می گرفت. اين 
كار، يكی از الگوهای رفتاری انسان دوستانه و عادات بارز مردم 

آن زمان محسوب می شد )شكل 37ـ2(.

شکل 36ـ 2ـ کوبه های مختلف زنانه و مردانه بر 
روی در منازل قدیمی

شکل 37ـ2ـ نمونه ای از ورودی های خانه های 
قدیمی با اجزای آن

ساخته  مختلف  شكل های  به  كه  هشتی  داالن:  و  ج( هشتی 
می شد، فضای سرپوشيدة متصل به كوچه و حياط خانه است؛ 
درگاه  از  پس  بالفاصله  اغلب  كه  ورودی  فضای  از  بعد  فضايی 
قرار می گرفت. در صورت باز بودن در، سلسله مراتب قرارگيری 
می بست.  خانه  درون  به  را  نامحرمی  هر  ديد  داالن،  و  هشتی 
چند  يا  دو  به  ورودی  مسير  تقسيم  هشتی،  كاركرد  مهمترين 

است. خانه  حريم  و حفظ  جهت 

شکل 38ـ2ـ هشتی خانه
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خانه هايی  برای  پذيرايی  و  ناحية خصوصی  به  دسترسی  مسير 
هم  هشتی  بنابراين،  بود.  هشتی  از  نيز  داشتند،  حياط  دو  كه 
عملكرد معماری داشت و هم با ظرايف زندگی اجتماعی و الگوی 
عناصر  هشتی  داخل  بود.  هماهنگ  معماری  بيرونی  ـ  اندرونی 
مختلف مثل سكو، چراغ دان و... در نظر گرفته می شد و معموالًً با 
كاربندی زيبايی پوشانده می شد. بعضی اوقات باالی هشتی اتاقی 
استفاده  آن  از  می توانستند  مهمانان  كه  می شد  گرفته  نظر  در 

كنند. )شكل های 38ـ2 و 39ـ2(

شکل 39ـ 2ـ هشتی خانه، با نورگیر و سکوی نشستن

د( میان سرا یا حیاط: حياط از اجزای مهم خانه بود كه عالوه بر سازماندهی اتاق ها و فضای اطراف آن، 
نمود درونگرايی، محرمّيت و امنيت معماری ما نيز بوده است. قرارگيری دقيق فضاهای بسته و نيمه باز مثل 
ايوان ها، به دور حياط بر اساس اهميت آنها و با تركيب هندسی چشم نواز بوده است؛ به گونه ای كه همة نگاه ها 
به درون حياط معطوف شود. در حياط آشنايی بی واسطه با طبيعت صورت می پذيرفت. ارتباط فضای بسته 
با باز، هم نوايی با آسمان،آب، خاك و گياه توسط حوض و چند باغچه، از كاركرد های ديگر اين عنصر فضايی 
در خانه بود. حياط، آسمان را با دست اندازی كه معموالً با گره چينی آجری منّقش شده و با كنگره های روی 

بام ختم می شد، قاب می كرد. 
مخصوص  خانه  »  اندرونی«  بوده اند.  » بيرونی«  و  »   اندرونی«  نام  به  حياط  دو  دارای  اكثراًً  سنتی  خانه های 
سكونت زن و فرزند و ساير افراد خانواده و محارم صاحبخانه بود و حياط »بيرونی«، به عمارت بيرونی وصل 

بود و مخصوص پذيرايی مهمانان مرد خانه بود. 
معموالًً حياط بيرونی و اندرونی به گونه ای طراحی می شد كه راه ورود به حياط بيرونی از مسير كوچه اصلی 
فاميل  و  افراد  بيرونی  باشد. در قسمت  از كوچه فرعی راهی جداگانه داشته  اندرونی  فراهم شود و قسمت 
غير محرم )مانند مهمانان( زندگی می كردند و اهل خانه بدون ارتباط با آنها می توانستند از دِر ديگری از حياط 

خارج شوند. اين امر هم موجب حفظ حرمت اهل خانه و هم مهمان می شد.)شكل 40ـ2(

شکل 40 ـ 2ـ حیاط یا میانسرا
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تحقق مفهوم اندرونی و بيرونی كه مبانی آن پيش تر بيان شد، با آداب زندگی يک خانواده مسلمان و محفوظ 
ماندن از ديد نا محرمان، هم خوانی كامل داشته است. )شكل های 41ـ2 تا 43ـ2(

هـ( ایوان:  ايوان عنصری واسط بين فضاهای باز و بسته در معماری ايرانی است. معماری داخلی ما، معماری 
توجه به فضاهای نيمه باز است. اين حلقة اتصال سلسله مراتب فضای باز و بسته را در معماری ايرانی تكميل 
با ايوان ظاهر می شد. ايوان در تمامی اقليم های ايران كاربرد  می كرد. فضای نيمه باز در معماری ما بيشتر 
فراوانی داشت )شكل 44ـ2(. در نواحی معتدل شمال كشورمان اين فضا ضمن برقراری اتصال فضای باز و 
بسته و محافظت ديوارهای ساختمان از بارش های تند باران، محل زندگی نيز بود. در آن نواحی به دليل باال 
بودن رطوبت هوا، ايوان ضمن محفوظ نگه داشتن ساكنان از بارش باران های تند، فضای مطبوع تری را برای 
زندگی فراهم می ساخت )شكل 45ـ2(. در مناطق ديگر نيز اين فضا مانند يک فيلتر مانع تبادل هوايی فضای 

داخل و خارج اتاق می شد.

شکل 42ـ2ـ کاشان، حیاط خانة شکل 41ـ2ـ یزد، خانة الری  ها
بروجردی ها 

شکل 43 ـ 2ـ حیاط یا میانسرا

و( گودال باغچه: گودال باغچه يا باغچال در وسط حياط مركزی ساخته می شد و يک طبقه در داخل زمين 
فرو می رفت. نمونه های اين فضا در اقليم های خشک كويری از جمله در كاشان، نايين و يزد ديده می شود. 
گودال باغچه عالوه بر تأمين خاك موردنياز خشت های استفاده شده در بنا، امكان دسترسی به آب قنات را 
هم فراهم می كرد. اين امر، در شهرهايی مثل نايين كه يک شبكة پيچيدة قنات داخل شهر داشته است، بسيار 
مهم بود. معموالًً در گودال باغچه آب روانی جاری بود كه حوض ميانی را پر می كرد و سرريز آن به خانه های 
ديگر نيز می رفت. در حاشية اين حياط اغلب رواق و گاه چند اتاق به شكلی نيمه باز ساخته می شد و كاشت 

شکل45ـ2ـ ایوان خانه در منطقة کنارة دریای خزرشکل 44ـ 2ـ ایوان یک خانة سنتي در سنندج
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درختان مختلف در اين گودال باغچه ها مرسوم بود. با توجه به كوچک تر، پايين تر و سايه دارتر بودن اين حياط، 
بهره مندی از رطوبت و خنكی زمين و وجود گياهان و آب، اين فضا به لحاظ آسايش به مراتب مناسب تر از 

فضاهای موجود در سطح زمين بوده است. )شكل 46ـ2 و 47ـ2(

شکل 47ـ2ـ کاشان، گودال باغچة مدرسه و شکل 46ـ2ـ نایین، گودال باغچة خانه پیرنیا
مسجد آقا بزرگ

بيرونی در سطح  و  اندرونی  اتاق می شد. همانند تقسيم بندی  نوع  خانه های سنتی شامل چندين  اتاق:  ز( 
كالن و كلی در ساختار فضايی خانه، اتاق ها نيز دارای تنوع و گونه گونی بودند. بر اساس الگوی اندرونی ـ 
بيرونی، اتاق های كوچک تر با تزيينات كمتر مانند »  سه دری« برای خواب و اتاق های بزرگ تر و باشكوه تر، 
برای پذيرايی از مهمان و تكريم او در نظر گرفته می شد. اتاق های بزرگ تر كه در نقاط مختلف ايران نام های 
متفاوتي چون َطَنبی، تاالر، پنج دری، هفت دری و... داشت، دارای ابعاد بزرگ تر، همراه با تزيينات گچ بری، 
آيينه كاری، نقاشی روی گچ، مقرنس و نقاشی روی چوب بوده و در محور اصلی و طولی حياط قرار می گرفت. 
ورود به اين اتاق ها مستقيماً از طريق حياط ممكن نبود، بلكه مبتنی بر اصل سلسه مراتب در معماری داخلی، 

از طريق ايوان و يا دو راهروی كناری انجام می گرفت. 
ارتفاع  با  از طاقچه هايی  اتاق ها  اكثر  در  ديده می شد.  نيز  اتاق  ديوارهای  و  مراتبی در سطوح  نظام سلسله 
باالتر كه »  َرف«  برای وسايلی كه به صورت روزمره مورد استفاده قرار می گرفت و در طاقچه های  پايين تر، 
ناميده می شد، براي نگه داري وسايلي كه كمتر مورد استفاده بود، بهره مي گرفتند )شكل های 48ـ2 تا 50ـ2(. 
خانه فضاهای داخلی ديگری نيز داشته است. آشپزخانه و مطبخ معموالً در زيرزمين و در محلی قرار می گرفت 
كه به اتاق مهمان نزديک باشد. سرويس های بهداشتی نيز از فضاهای زندگی دورتر و در گوشه های حياط 

جايابی می شدند.

شکل50ـ2ـ تهران، اتاق خانهشکل49ـ2ـ کاشان، خانة طباطبایی هاشکل48ـ2ـ اتاق سه دری
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شکل 52 ـ2ـ اتاق خانه و مبلمان سیال آنشکل 51  ـ 2ـ اتاق خانه

ح( مبلمان سیال: در خانه های ايرانی »  ايدة مبلمان سيال« موجب می شد كه فضاها و فعاليت های درون 
آنها انعطاف پذير باشد. اتاق نه بر مبنای عملكردی كه مبلمان آن را تعريف كرده باشند، بلكه بر مبنای فعاليت 
و رفتار انسان و ويژگی های فضا، ساخته و طراحی می شد. در اين خانه ها اتاق هايی به نام پذيرايی، خواب، 
نشيمن و... نبود بلكه اتاق هايی با نام های »  سه دری«، »  پنج دری«، »  هفت دری«، »   طنبی« و »  ُمضيف« 
وجود داشت. با استفاده از »  مبلمان سيال« در طول روز از اتاق ها استفاده هاي متفاوتي می شد و به كاركردهای 
مختلف در يک فضا پاسخ داده می شد. مثاًل در »  سه دری« هم رختخواب و هم سفره غذا پهن می شد. ايوان 

محل نشستن، غذاخوردن و خوابيدن در شب های گرم تابستان بود )شكل های 51 ـ2 و 52 ـ2(.

آسایش و آرامش در خانه

سازمان بندی و معماری داخلی خانه ها را در جايي كه زندگي مي كنيد، را بررسی نماييد و در كالس تحقیق کنید
ارائه دهيد.

سنتی  خانه های  باقی ماندة  مصاديق  اكثر  قدمت  زنديه،  و  صفوی  دوران  از  اندك  نمونه هايی  استثنای  به 
در كشور به دوران قاجار باز می گردد. معماری دوران قاجار به لحاظ ابداع و نوآوری در معماری داخلی و 
فضاسازی، دوره ای برجسته در تاريخ معماری ماست؛ امری كه به خصوص در معماری خانه ها رخ می نمايد. 
در واقع خاطرة دل نشينی كه از طعم و كيفيت فضاهای داخلی خانه های سنتی در ذهن داريم، تنها حاصل 
تجربة ما از فضای خانه های اين دوره است. خانه های سنتی اين دوران، فضاهای پر جذبه، دلنشين، لطيف و 
ظريفی است كه امروز روان انسان در آن احساس »  آرامش« می كند، خيال در آن به پرواز در می آيد و روح 

می بيند.  نوازش 
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انسان  اجتماعی  برخوردهای فردی و  آثار آن در  اما  قابل رؤيت نيست،  آرامش يک حالت درونی است كه 
بايد به بهترين نحو آن را نمايندگی كند، از كلمه »  سكينه« و از ريشه  مشهود است. »  سكونت« كه خانه 
»  سكون« است و معنايش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنی است. معماری گذشتة ما معماری سكون 
و آرامش است؛ معماری كه پرهياهو و آشفته نيست. بهره گيری از الگوی اندرونی بيرونی، نظام محوربندی و 
مركزگرايی، درون گرايی، ارتباط با خاك، زمين، آب، نور، بهره گيری از نظام هندسی سامان يافته و پرداختی 

ماهرانه، باعث شده كه اين معماری آرامش بخش باشد. 
معماری امروز در قياس با گذشته، به برخی از نيازهاي وجود ما پاسخ مطلوبي داده است. براي مثال، مطبخ 
دورة قاجاري فضايي نامطبوع و دودزده در زيرزمين بود؛ حال آنكه آشپزخانه يا سرويس های بهداشتي امروزي 
اين معايب را ندارند. اتفاقاً خانه در معناي امروزي اش به جنبة آسايشی وجود ما خيلي خوب پاسخ داده است 

اما متأسفانه انسان و معمار معاصر خود را بيشتر در اين جنبه محدود كرده است.

اگر استفاده و كاربرد تجهيزات مكانيكی و وسايل گرمايش و سرمايش و ساختار و نظام فضايی معماری فعالیت
متضمن  می كند،  طراحی  هم  كنار  در  را  بهداشتی  سرويس های  و  آشپزخانه  اتاق ها،  كه  را  جديد 
از  امروز را  با توجه به تعريفی كه برای »  آرامش« آمد، معماری داخلی گذشته و  » آسايش« بدانيم؛ 

با هم مقايسه كنيد. لحاظ »  آسايش« و »  آرامش« 
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در گذشته شاخه های هنری معموالً بدون كاربرد و صرفاً برای خلق زيبايی و لذت آفرينی ايجاد نمی شدند. از 
سوی ديگر همين هنرهای كاربردی نيز عاری از حسن و زيبايی نبوده اند. به همين دليل، كاربردی ترين وسايل 
مصرفی مثل كاسه، قاشق و بشقاب نيز چنان ظرافت و زيبايی می يافت كه به يک اثر زيبا و وسيله ای برای 
يادآوری و ذكر الهی ارتقا می يافت. اشيا در آن زمان تنها برای نمايش در طاقچه اتاق ها ساخته نمی شدند، 
بلكه در زندگی روزمره به كار می رفتند. شاهكارهای هنری و صنعتی ايرانيان در گذشته، با تركيبی از هنر، 
پشتكار، اخالق حرفه ای و در همراهی با عامل خالقيت هنرمند به ظهور می رسيد. هنرمندان ماده اوليه ارزان 
و بی ارزشی را با هنرمندی، حوصله، پشتكار و ممارست به محصولی گران بها، نفيس و با ارزش مصرفی و هنری 
تبديل می كردند. در اين مسير از ُمشتی پشم و ابريشم، فرش های نفيس و از ُمشتی ِگل و لعاب، انواع و اقسام 
كاشی های زيبا و از ُمشتی ِگل و ماسه، انواع و اقسام آجركاری های چشم نواز و فاخر ساخته می شد. اين همان 
معنايی است كه به عنوان يكی از ويژگی های فرهنگی ايرانيان »كيمياگری« ناميده می شود. در هنر و صنعت 
ايراني، فقط كاربرد محصول مالك و مبنا قرار نمی گرفت، بلكه خلق زيبايی و رساندن آن اثر، به حد اعالی 
اعتاليش نيز مدنظر قرار می گرفت. اين ويژگی در معماری در قالب آجركاری،گچ كاری، كاشی كاری، آينه كاری، 

 در تزيينات معماري داخلي ايران از چه مصالحي استفاده مي شده است؟
 آجر در هويت معماري ايران چه نقشي دارد؟

 استفاده از گچ و هنر گچ بري در تزيينات داخلي فضاهاي ايراني چه ويژگي هايي دارد؟
 كاشي كاري در تزيينات معماري داخلي ايران داراي چه انواعي است؟
 سنگ، چوب و آينه در تزيينات معماري ايران چه كاربردهايي دارند؟

پس از پايان اين واحد يادگيري، هنرجو قادر خواهد بود:
1 مصالح به كار رفته در معماري داخلي ايران را نام ببرد.

2 نقش آجر را در شكل گيري هويت معماري ايران شرح دهد.
3 ويژگي هاي گچ و كاربرد هنر گچ بري در تزيينات داخلي را توضيح دهد.

4 انواع كاشي كاري تزييني را در معماري داخلي ايران نام ببرد.
5 شيوه هاي كاربرد سنگ، چوب و آينه را به عنوان مصالح تزييني شرح دهد. 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  4 

بررسی تزیینات در معماری داخلی ایران

استاندارد عملکرد
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حجاری، فرش بافی، فلزكاری و ساير هنرهای اين مرز و بوم ديده می شد. )اينكه غربی ها فكر می كردند، در 
كيمياگری ماده ای را به مس می زنند، تا تبديل به طال شود، درك و دريافت آنان از اين معناست! (

از يک سو و  آنها  از ملزومات هنر كيمياگرانه، شناخت مواد و مصالح ساختمانی، ويژگی ها و توانمندی های 
آگاهی از بهترين شيوة بيان هنرمندانه و معمارانه آنها از سوی ديگر بوده است. همان طور كه يک لغت نامه و 
كتاب راهنمای سبک های ادبی، به خودی خود تضمين كنندة ايجاد يک شاهكار ادبی نيست، در معماری نيز 
صرف شناختن مواد و مصالح، متضّمن خلق معماری زيبا، كارا، ايستا و چشم نواز نبوده است؛ بلكه هنرمندی 
و خالقيت معمار در مورد شناخت ويژگی ها و چگونگی كاربرد مواد و مصالح و اعتال بخشيدن آنها بوده كه 

محصول كار را ارزشمند می كرده است. 
معماران ايرانی سعی داشتند كه ويژگی های هر يک از مواد ساختمانی را به درستی بشناسند و بر قوت ها و 
ضعف های آنها آگاهی يابند و هر يک از مواد و مصالح را در جايی درست و به مقدار و اندازه مناسب به كار 
برند. آنها در سنگ، گوهر و در خاك، كيميا می ديدند، و كار خود را تنها ظاهر كردن آن »  خنده های پنهان« 

در اين » تُرشرو خاك« ها می دانستند. چندان كه موالنا گفته است:

كنيم زين ترشر و خاك صورت ها كنيم پيدا  را  پنهانش  خنده 

در درونش صد هزاران خنده هاستزانكه ظاهر خاك اندوه و بُكاست

هميـن كارما  و  السريم  كمينكاشف  از  بر آريم  را  نهان ها  كين 

انواع مصالح درتزیین معماری داخلی ایران

بخش مهمی از ويژگی های هر معماری داخلی در گرو مصالح و نحوه به كارگيری آنها در بناست. مصالح به 
دارای ويژگی های سازه ای و ساختمانی  ماده ای  از يک سو هر  اثر می گذارند.  بر معماری داخلی  دو صورت 
و  رنگ  نظر جنس،  از  مصالح  اقسام  ديگر  از سوی  گيرند.  قرار  نظر  مورد  در طراحی  بايد  كه  است،  خاص 
بافت خصوصيات ويژه ای دارند كه با هم تفاوت می كنند؛ در نتيجه هنگامی كه بر روی سطوح يک بنا ظاهر 
می شوند، سيمای ويژه ای بدان می بخشند و بيان خاصی را موجب می گردند. استفاده از يک ماده ساختمانی 

ممكن است بنايی را گرم و صميمی كند و ديگری آن را سرد و خشک جلوه دهد. 
مصالح اصلی معماری ايرانی را از گذشته تاكنون خشت، آجر و گچ تشكيل می داده اند. در كنار آن چوب، 
سنگ، كاشی و آينه هم استفاده می شد. تنوع در كاربرد مصالح در اين معماری اتفاقی نبود، بلكه همانند 

طبيعت نظمی با نظم ديگر در هم می آميخت و در نهايت تركيبی چشم نواز را ارائه می داد. 
معماران ايرانی از هزاران سال پيش عالوه بر شناخت ويژگی های تک تک مواد و مصالح ساختمانی، كاربرد 
تركيبی آنها را نيز دريافته بودند. مثاًل آنها مسلح كردن ساروج و گل سفال گری با لوئي يا موی بز و شتر، 
مسلّح كردن كاهگل با كاه يا خار آسياب شده و مسلّح كردن خشت خام با الياف نخل را می شناختند. استفاده 

از اين روش ها سبب كارايی و انعطاف بيشتر مصالح می شد و معماری همگون با طبيعت را ايجاد می كرد. 
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آجر

نقش آجر در هویت معماری ایران
ايرانيان از ديرباز پيوندی خاص با آب و خاك داشته اند و اين دو پديدة مهم 
طبيعت را ارج می نهاده اند. در نزد ايرانيان آلوده ساختن و هدر دادن اين دو 
عامل، ناپسند بوده است. سوابق تاريخی نشانگر آن است كه ساكنان نواحی 
استفاده  به چگونگی  كه  بودند  اقوامی  نخستين  از  بين النهرين  و  خوزستان 
در كف  را  خود  تجربه های  اولين  احتماالًً  آنها  يافتند.  خام دست  از خشت 
اجاق هايشان مشاهده نمودند و پختن و سخت شدن ِگل اطراف آتش اجاق، 
ايجاد كرد.  را در ذهنشان  از گل رس پخته شده  استفاده  اولين جرقه های 
فقدان مصالح سنگی و چوبی مورد نياز مردم اين نواحی سبب شد كه خاك 
رس به عنوان مهم ترين عنصر ساختمانی مورد استفادة آنها قرار گيرد. اولين 
ميالد  از  قبل  ششم  هزاره  از  پيش  سال های  به  مربوط  خشت  تهية  شيوة 
دست  به  زمينه  اين  در  تاكنون  كه  معماری  آثار  قديمی ترين  است.  مسيح 
از جمله در تپة حسنلو در  ايران  نواحی غرب و شمال غرب  آمده است در 
تپه در كرمانشاه است  تپه در همدان و گودين  نوشيجان  آذربايجان غربی، 
كه از خشت های خام به طور گسترده در آن استفاده شده است و مربوط به 

قرن ها قبل از ميالد است.
به كارگيری آجر در شوش و تپه سيلک كاشان نيز نشان دهندة استفاده از اين عنصر در آن زمان است. در معبد 

چغازنبيل نيز به آجرهايی برمی خوريم كه به عنوان كتيبه بر ديوار نصب شده اند )شكل های 53ـ2 و54ـ2(.
آنچه امروز به نام آجر شناخته شده است، پديده ای است كه از دگرگون شدن گل رس و حرارت دادن خشت 

گلی و سخت شدن آن به دست می آيد. 
معمار سنتی از ميان مصالح ساختمانی، از آجر به دليل سهولت دسترسی به خاك و ارزانی و فراوانی آن، بيش 
از هر ماده ديگر استفاده می كرد. آجر برای او، هم عامل سازه ای و ساختمانی و هم وسيلة سازندة نماها بود. 
هرچند كه كاربرد نماسازی با آن كه تأثير عميقی بر فضا دارد، در مرحله ای از تاريخ معماری كاهش می يابد، 

ولی كاربرد سازه ای آن در طول تاريخ مداومت داشته است. 
آجر در معماری ايران هم به عنوان يكی از اجزای معماری، هم در جزء آن و هم در كليت معماری مؤثر بوده است 
و همچون نُت در ساختار يک موسيقی، يا كلمه ای در شعری نغز و دل نشين و يا نقشی در طرح كلی قالی است. 

به عبارت ديگر آجر فقط پر كننده جرزها و پوشاننده احجام و جداكننده آنها از يكديگر نيست، بلكه به عنوان 
يک عنصر كامل و تزيينی در معماری ايران به كار رفته است. آجرها در تركيب شان با يكديگر نيز تابع ريتم و 
هندسة ويژه ای هستند، كه به كليت بنا نيز شكل و حالت خاصی می بخشند. كاربرد آجر عالوه بر نقش پردازی 

كيمياگرانه، ويژگی ايستايی ساختمان را نيز تضمين می كرده است.
ويژگی های اقليمی بخش های زيادی از سرزمين ايران نقش تعيين كننده ای در پيشبرد استفاده از آجر داشته 
است. فالت ايران منطقه ای گرم، تقريباً خشک با بادهای شديد موسمی است. بنابراين هنرمند ايرانی زمانی كه 
به ساختن بناهای با شكوه و ماندگار می انديشيد، نمی توانست برای انتخاب مصالح آن از سنگ بهره گيرد؛ زيرا 

شکل 53ـ 2 نمونه ای از آجر های چغازنبیل

شکل 54ـ2ـ معبد چغازنبیل در شوش
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اوالً سنگ به اندازه كافی در اختيارش نبود، ثانياً بنای سنگی بر اثر انتقال گرما در روزهای گرم تابستان قابل 
سكونت نبود و ثالثاً نمی توانستند پوشش های وسيع را با سنگ به صورت مطلوب بپوشانند. البته در ايران پيش 
از اسالم و مشخصاً در بناهای دوران هخامنشی، برای ساخت بناهای حكومتی و مهم دينی به دليل مقاومت 
باال و ماندگاری و به واسطة امكان حمل و نقل سنگ های مرغوب از دورترين نقاط به محل بنا در آن زمان و 
وجود هنرمندان سنگ تراش، از سنگ استفاده می كردند؛ ولی به داليل ذكر شده، در دوران بعد از اسالم در 

مناطق مركزی ايران بيشترين كاربرد سنگ منحصر به ساخت پی ها و ازاره ها شد. 
استمرار و فراوانی به كارگيری آجر در معماری ايران دوران اسالمی سبب شد، تا آجر به عنوان »  مدول« يا 
پيمانة معماری ايرانی، چه از نظر تناسب و زيبايی و چه از نظر جنبه های ايستايی، شناخته شود و اين فرصت 
را فراهم كند تا در محل های دورافتادة كويری و مسير بيابان ها كه دست يابی به سنگ و چوب ممكن نبود، 
تنها با برپا كردن يک كورة آجرپزی، بناهای عظيم، با حجم زياد ساخته شود؛ چنان كه تعدادی از شاهكارهای 

معماری ايران در دورة اسالمی از اين دست است.
يكی از بخش های مهم بنا در معماری داخلی سقف آن است. در گذشته معماران ايرانی در ابتدا برای پوشش 
سقف با بهره گرفتن از دسته های به هم پيوستة نی و در مواردی از كالف های چوبی برای مقاوم كردن پوشش 
سقف استفاده می كردند. در انجام اين كار با تكيه بر تجربه و آزمايش های مستمر، چوب های صمغ دار را كه 

در برابر موريانه مقاوم هستند، برگزيدند. در ادوار بعدی معماران در كار پوشش 
سقف ها و دهانه های مختلف بسته به اندازه و دهانه و بلندی طاق ها، آجرچينی های 
متفاوتی را به خدمت گرفتند تا از بيشترين توان و مقاومت الزم آن برخوردار شوند؛ 
تا آنجا كه گنبدسازی را به عنوان يكی از شاهكارها و مصاديق هنر خود به جهانيان 

عرضه داشتند )شكل 55ـ2(.
آجر به دليل مقاومت كششی كم در عناصر افقی سازه ای، به صورت طاق، گنبد 
معاصر  برجسته  كان1 معمار  لوئی  كه  همچنان  می شد.  گرفته  به كار  مدور  و 
در تأييد اين نوع كاربرد آجر آورده است: »  اگر از آجر بپرسی چه می خواهی 

باشی، می گويد: من طاق را دوست دارم.« اين فرم با ويژگی های طبيعی گل رس 
سازگار و فرمی غير تحميلی برای آن است.

گونه های مختلف آجر تزیینی
معماری  گوناگون  شيوه های  به  دادن  شكل  در  آنها  ويژگی های  و  ساختمانی  مصالح  تعيين كنندة  نقش 
انكار ناپذير است، ولی آنچه كه بايد به آن توجه كرد، نقش عامل انسانی، به عنوان نيروی اصلی و بهره جوينده 
از تمامی مواهب و امكانات طبيعت برای خلق آثار مفيد، با صرفه، موزون، زيبا و ماندگار است؛ كه آجر و كاربرد 
تزيينی آن يكی از آنها بوده است. در معماری ايران، شاهد به كار بردن گونه های مختلفی از آجر در نماسازی 

بخش های مختلف بنا هستيم، كه نقش تزيينی را بر عهده دارند. مهم ترين آنها عبارت اند از:
الف( آجر واکوب و آبمال ، )مقاوم ترین نوع آجر(: برای ساختن آجرهای صاف جهت كار در نمای ساختمان، 
خاك را پس از قالب گيری و خشک شدن ِگل، با دو تخته )تخته هايی به صورت ماله( با كمک دوغاب ِگل و با 
دست، خلل و فرج آن را پر می كردند )اصطالحاً واكوفته می كردند(، تا كاماًل صاف و يكنواخت شود و سپس 

به كوره می بردند. نمونة قديمی اين شيوه در آجرهای نمای گنبد قابوس ديده می شود )شكل 56ـ2( 

شکل 55ـ2ـ ارمغان ایران به 
جهان، پوشش گنبد بر فضای 

مکعب شکل

)khan; Louis )1901-1974 ـ1
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ب( آجر پیش بُر : استفاده از آجرهايی با شكل های مختلف به جز چهارگوش و مستطيل برای كار در محل های 
آثار دوران بعد  ايران سابقه ای طوالنی دارد و در  معين مانند: ستو ن ها، ستونچه ها و مانند آن در معماری 
از اسالم از تنوع بيشتری برخوردار بودند. شيوة كار چنين بود كه با توجه به طرح و نقشة تهيه شدة بنا و 
اندازه های مشخص، در پای كار و يا محلی نزديک به آن، خشت های آماده شده ای را كه هنوز خشک نشده اند، 
با وسيله ای مانند سيم يا چاقو و تيغة برنده به شكل مورد نظر برش می دادند و سپس آن را بعد از خشک 
شدن كامل، برای پخت به كوره می بردند. كاربرد اين گونه آجرها حكايت از آن دارد كه طرح بنا با جزئيات 
آن از پيش مشخص و طراحی می شده است. انواع شكل های ستاره ای و چليپايی جزء دسته آجرهای پيش بُر 

هستند )شكل های 57ـ2 و58 ـ2(.
ج( آجر ُمهری: آجرهای پيش بُر به دو صورت ساده و » ُمهری« يا طرح دار تهيه 
می شدند. نوع طرح دار آجرهای پيش بُر، ُمهری نام دارد. برای تهيه آن، گل را 
در قالبی می ريختند كه دركف آن طرح مورد نظر ايجاد شده بود. اين طرح 
معموالً به صورت برجسته و فرورفته بود. پس از خشک شدن و شكل گرفتن 

ِگل، آن را به كوره می بردند. 
به صورت  يا  می گرفتند  قرار  ساده  آجر  رديف  دو  بين  گاهی  ُمهری  آجرهای 
قرار  كاشی ها  بين  در  نيز  گاه  می كردند.  ايجاد  را  متنوعی  نقوش  تركيبی، 

می گرفتند )شكل 59  ـ2(.

شکل 58ـ2ـ قزوین، برج خرقان، آجر شکل57  ـ2ـ قزوین، برج های خرقان
پیش بُر

شکل56ـ2ـ گلستان، آجر واکوب گنبد 
قابوس

د( آجر تراش : در بناهای ايران قطعه های گوناگون پاره آجر از كوچک ترين 
تا بزرگ ترين اندازه كه نزديک به يک آجر كامل است، كاربرد فراوان داشتند 
محل  به  توجه  با  بودند،  خصوصی  به  صنف  كه  آجر تراشان  را  آجرها  اين  و 
كاربردشان در پای كار برای استفاده بّنايان با تيشه داری آماده می ساختند. از 
قرن دهم هجری قمری به بعد آجر تراش در ايران معمول شد. در اين روش 
چون هر طرف آجر را با تيشه صاف می كردند و رويش را می ساييدند، مقاومت 
آن كم می شد؛ ولی چون ظرافت و تميزی بيشتری در نما ايجاد می كرد، مورد 

توجه قرار می گرفت )شكل های 60   ـ2 الی 62   ـ2(.

شکل59ـ2ـ یزد، مسجد جامع، 
آجر مهری

تراش،  آجر  بخارا،  شکل60  ـ2ـ 
سردر بنایی در دوره سلجوقی 
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آجر در گذشته به صورت قد )مربع كامل( به كار می رفت. ولی هميشه بنا به كاربری، با خرد كردن آجر آن را 
به اشكال مختلف در می آوردند كه مشهورترين آنها عبارت اند از: )شكل 63   ـ2(:

آجر كامل = قد
نيمه آجر= نيمه يا نيم قد

سه چهارم آجر= سه قدی
يک چهارم آجر= چارك
يک هشتم آجر= كلوك 

نيمه آجری كه از طول نصف شده باشد = قلم دانی
آجر كاملی كه از ضخامت نصف شده باشد= نيم اليی

اگر از يک نيم آجر يک مثلث كم شود = كالغ پر
اگر از آجر يک مثلث كم كنند تا به شكل ذوزنقه درآيد = كله گوش

شکل 62  ـ2ـ خراسان، آجر تراش، رباط شرفشکل 61  ـ2ـ خراسان، آجر تراش، مدرسه غیاثیة خرگرد

147

8
5 2

369

شکل 63    ـ2ـ اشکال و تقسیمات آجر قد

هـ( آجر آبساب : آجر آبساب آجری است كه پس از تراش، آن را در آب می خيسانند و اصطالحاً »  زنجاب« 
می كنند و كنارة آن را به وسيلة ماسه بادی يا گرد آجر و گاه با گل رس يا اخرا می سايند. نمونة اين كار در 
گنبد سلطانيه است. ولی رونق اين شيوه مربوط به دوران صفويه به بعد است. با وجود اينكه آجر آبساب به 

نمای بنا جلوه می دهد، با اين حال توان آجر را از بين می برد و نما را آسيب پذير می سازد.
آجرکاری

هنر چيدن آجر در بناها به منظور اجرای آن و ايجاد نماهای تزيينی متناسب با شكل كلی بنا را آجركاری 
می نامند. آثار گوناگون معماری به جای مانده از دوران های مختلف ايران بعد از اسالم شاهد نمونه های پرارزش 
از هنر استادكاران ايرانی در آفرينش سطح های آجری در زيباترين و متناسب ترين طرح ها است. در اين كاربرد 
از آجر در معماری ايرانی تلفيق زيبايی با ايستايی را در استفاده درست از رج های آجر و در پاسخ به فشارهای 

متغير نيروها می توان ديد. مهمترين شيوه های آجركاری عبارت اند از:
الف ـ رگ چینی: آجركاری با تركيب آجرهای يک رنگ و ايجاد طرح ها و نقش های مختلف در سطحی صاف 
است كه از آن با عنوان »   رگ چين« نيز نام برده می شود. طرح های بسيار متنوع رگ چينی به چگونگی قرار 
گرفتن آجر در نمای بنا بستگی دارند و برخی از طرح ها نامشان را از وضع قرار گرفتن آجرها در نما كسب 

كرده اند كه ساده ترين و رايج ترين آنها عبارت اند از: )شكل 64   ـ2(
راسته: آجری كه از پهلو و درازا در نما كار شده باشد. 

قد

نيمه

سه قد

چارك

كلوك

قلمدانی

كالغ پر

كله گوش

نيم اليی
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کله: آجری كه از سر با عرض به صورت افقی و يا عمودی كار شده باشد )شكل 64ـ2( 
قد نما یا ِهره: آجری كه از پهلو و درازا، به طور عمودی در نماكار شده باشد. 

خواب نما: آجری كه به صورت افقی در كف كار شود و تمامی سطح آن ديده شود. 
الریز: زمانی كه رج آجرها حالت پله پله ای را نشان دهد. نمای الريز هم به صورت 

مرتب و نامرتب اجرا می شود.
البند مرتب: زمانی كه يک در ميان رديف های كله و راسته كار شود به آن »  البند 

مرتب« گفته می شود.
نیمانیم: از معمول ترين شيوه های رگ چين نما به شمار می رود در اين شيوه كه در 
تمامی رديف ها آجر راسته به كار می رود، به گونه ای عمل می شود كه »  كوربند« 

يا بندكشی های عمودی رگ، كاماًل در وسط آجرهای رگ پايين قرار بگيرند.
ب( ُگل اندازی: در اين شيوه در موقع رگ چين كردن، آجرها را چنان 
می چينند كه از تركيب آنها ُگل های مختلف هفت رگی، پنج رگی 
و غيره به دست می آيد و آن را گل انداز گويند. نمونه های خوب اين 

شيوه را در خانه های يزد و دزفول می توان ديد )شكل 66   ـ2(.
ج( گره سازی: گره سازی يكی از شيوه های بسيار ظريف و پركار 
آجركاری تزيينی است كه به كمک قطعه های مختلف آجرهای 
می شود.  انجام  گوناگون  اندازه های  در  شده  تيشه داری  و  بريده 
طرح های گره در نقش های هندسی ساده چون مثلث، لوزی، مربع، 
مستطيل و ذوزنقه و تركيب آنها با يكديگر و ايجاد چند ضلعی، 

محلة  دزفول،  66   ـ2ـ  شکل 
قلعه، آجر گل انداز

شکل 67  ـ2ـ خراسان رضوی، گره سازی آجری، 
رباط شرف

شکل 65ـ2ـ آجرچینی راستهشکل 64ـ2ـ آجرچینی کله
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ستاره ای و غيره می باشد. در مواردی كه آجركاری در نما نقش 
اجرا  به صورت مجوف  نقوش گره  دارد،  بر عهده  نيز  را  نوررسانی 

)شكل 67  ـ2(. می شدند 
د( آجرکاری رنگی یا »  گره سازی رنگی«: در اين شيوه با آجرهايی 
با لعاب های رنگی و در تركيب با آجرهای ساده، گره های زيبايی 
در طرح های گوناگون ايجاد گرديده است. استفاده از گره سازی 
رنگی در نمای بنا در دوره ايلخانان رواج يافت. در بناهای تاريخی 

شيراز در طول چند قرن شاهد كاربرد نمونه های مختلفی از اين شيوه از آجركاری هستيم )شكل 68   ـ2(.

هـ( آجرکاری خفته و رفته )هشت و گیر(:گاهی 
آجركاری به صورت برجسته و فرورفته ايجاد نقش 
می كرد كه اصطالحاً به آن هشت و گير می گويند. 
كلمة »  هشت« به معنی بسيار برجسته و »گير« 

به معنی فرورفته است )شكل 69  ـ2(.
و( آجرکاری قواره بری: به طور كلی قواره بری به 
برش های منحنی به خصوص در كارهای چوبی 
برخالف  آمده،  دست  به  اشكال  می شود.  گفته 
گره سازی كه از خطوط راست تشكيل می شوند، 
از اجزای منحنی ساخته می شدند. در مورد آجر 

شکل 69   ـ2ـ دزفول، 
آجرکاری هشت و گیر

شکل 70ـ 2ـ کرمان، قواره بری آجری 
مسجد ملک

شکل 72ـ2ـ دزفول، نمونه هایی از خوون چینیشکل 71ـ2ـ نمونه ای از خوون چینی خانه های دزفول

شکل68  ـ2ـ شیراز، مسجد نصیر الملک، گره سازی رنگی

اين گونه طرح های منحنی در مقايسه با گره كمتر ديده می شود )شكل 70ـ2(.
اين شيوه  باران گريز است.  و  نگهبان، سرپناه  به معنی  خوون در لغت همان »  خاب وان«  ز( خوَون چینی: 
گونة خاصی از نقش تزيينی با آجر است كه در باالی لبة نماهای ورودی و سردرها برای ايجاد سايه روشن 
نقوش  اين  است.  داشته  فراوان  رواج  دزفول  و  در شهرهای شوشتر  و  كشور  مناطق جنوبی  در  به خصوص 
به صورت قواره بری يا گره بوده است. به كمک اين شيوة آجركاری، امكان بهره جستن از گودی های سايه دار 

و در نتيجه كاستن از ميزان حرارت به داخل بنا استفاده می شده است )شكل 71ـ2 و 72ـ2(.
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شکل 73ـ2ـ نایین، تزیینات 
گچی مسجد جامع

ـ  طرح های  ـ2 74 شکل 
تزیینی گچ بری شدة برجسته 

در معماری دورة اسالمی

ح( آجرچینی یا آجرفرش: گذشته از كاربرد آجر در بنای اسكلت ساختمان و قوس ها و پوشش ها و نماسازی ها، 
در زمينه پوشش كف ها نيز آجر استفادة فراوان داشته است. از دير زمان و پيش از ظهور اسالم در ايران شاهد 

كاربرد آجر برای پوشش سطح های وسيع در كف داخل و خارج بناها هستيم.
گچ بری 

هنر ايران از آغاز حيات خويش، پيوسته دگرگونی های عظيمی را تجربه كرده است. گچ كاری و استفاده از گچ 
در ايران سابقه ای طوالنی دارد. قديمی ترين اثر گچی كشف شده مربوط به كاوش های انجام شده در هفت 
تپة خوزستان است. اين نمونه قديمی ترين اثر گچ بری در دوران پيش از تاريخ ايران و متعلق به هنر و تمدن 

ايالمی است.
اما در  استفاده شده است.  اين هنر  از  تلفيقی  به طور ساده، تركيبی و  در عصر ماد و هخامنشی و اشكانی 
و  انسانی  گياهی،  حيوانی،  مختلف  الگوهای  و  نقوش  به همراه  خاصی  روش های  و  تكنيک  ساسانی  دوران 
شكل های هندسی به كار گرفته شده است و در مجموع از به كارگيری روش ها و تلفيق عناصر و نقوش در 
روی گچ بری ها، تزيينات ارزشمندی عرضه گرديده است كه موجب تحوالتی در ديگر هنرهای عهد ساسانی و 

بعدها در هنرهای دوران اولية اسالم در ايران و خارج از مرزهای كشور شده است. 
کاربرد گچ، طبقه بندی الگوها و نمونة آثار گچ بری

ساده ترين نمونة ارزندة معماری عصر ساسانيان كه بدون به كارگيری چوب و سنگ، از گچ و نی ساخته شده 
است، چهار طاقی نسا يا نی زار در نزديكی كاشان است.

عالوه بر بهره گيری از گچ به عنوان عنصر تزيينی و مالت، از آن در زمينه طرح اندازی و قالب گيری گنبد نيز 
استفاده می شده است.

73ـ2(.  )شكل  ديد  نايين  جامع  مسجد  همچون  آثاری  در  می توان  را  اسالم  از  بعد  در  گچ بری  هنر  تداوم 
ستون ها  تزيين  برای  كرده اند.  تزيين  گچ بری  به صورت  و  پوشانده اند  گچ  با  را  آجری  ستون های  بنا  اين  در 
در  نيز  طاقچه ها  و  ورودی ها  سقف ها،  گنبدها،  است.  شده  استفاده  ايرانی  هنرگچ بری  از  نيز  كاخ ها  ديوار  و 
اين دوره از هنرگچ بری بی نصيب نمانده است. گچ به دليل سفيدی، سبكی و مقاومت كم، بيشتر در سطوح 
است )شكل 74ـ2(. فراهم ساخته  را  برجسته ها  نقش  و  مقرنس ها  بستر  و  است  استفاده می شده  بنا   باالی 

شکل 75ـ 2 ـ نمونه های گچ بری دورة ساسانی
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به صورت  را  اين هنر  بنا می توان  بر روی  از كاربرد گچ و گچ بری  گذشته 
مجسمة برجسته، نيم برجسته و يا مجسمه های تزيينی يافت؛ كه در عصر 
ساسانی به ويژه در زمينة نقوش انسانی و يا صورت سازی همراه با گل و بوته 
و طرح های هندسی به نهايت درجه ظرافت و تكامل خويش رسيدند. اما با 
ظهور اسالم، صورت سازی و شمايل سازی منع شد و آثار گچ بری با نقوش 

هندسی، گياهی و يا تركيب و تلفيقی از آنها رواج يافت. )شكل 75ـ2(.

ساسانی،  دورة  نقش  76ـ2ـ  شکل 
که الهام بخش نشان دانشگاه تهران 

شده است.

ب( نقوش گیاهی: اين نقوش همان اشكال برساو و پرداخت شدة دوران ساسانی است كه با نام اسليمی خوانده 
شده است. از معروف ترين نقوش گياهی مورد استفاده در آثار گچ بری در انواع طرح های نقوش تاك، پيچک، 

گل نيلوفر، شاخة انگور، انار، بلوط و برگ انجير را می توان نام برد )شكل های 79ـ2 و 80   ـ2(.

شکل 78ـ2ـ فالورجان اصفهان؛ مقبرة پیربکران، نقوش هندسی شکل 77ـ2ـ نقوش هندسی 
گچ بری

طبقه بندی نقوش گچی
محققان از نتايج بررسی انواع الگوها و عناصر تزيينی گچی، بر اين اعتقادند كه به طور كلی می توان آنها را در 

چهار دسته بارز و مشخص تقسيم كرد.
الف( نقوش هندسی 

ب( نقوش گياهی 
ج( نقوش حيوانی و انسانی 

د( نقش خط و كتيبه 
الف( نقوش هندسی: نقوش هندسی در قرون اولية اسالمی، ادامة همان خطوط هندسی دوران ساسانی است. 
ولی به تدريج طرح های هندسی راه تكامل را طی كرد و گره سازی به عنوان هنری كاماًل پيشرفته در گچ بری 

مجال ظهور يافت )شكل 76ـ2 الی 78ـ2( .



105

پودمان دوم : فضا و تزیینات در معماری داخلی ایران

ج( نقوش حیوانی و انسانی: نقوش حيوانی و انسانی گاه به تنهايی و گاهی به صورت 
تلفيقی هر سه الگوی »  هندسی، انسانی و حيوان« با هم به كار می رفته است. نقوش 
انسانی بنا به محدوديت های مذهبی و منع شمايل نگاری، در بناهای مذهبی ديده 
نمی شود. در ساير بناها نيز موردی و اندك به كار برده شده است. از اين رو اين گونه 
نمونه های گچ بری هستند.  تكاملی، همانند ساير  و رشد  فاقد پختگی الزم  تصاوير 
اينگونه نقوش صحنه های شكار و رزم و بزم درباريان را نشان می دهند، كه زينت بخش 
كاخ های اشرافی است. نقوش گچ بری حيوانی نيز اگر چه جنبه نمادين دوران ساسانی 

را كما بيش حفظ كردند، ولی رشد قابل توجهی نداشتند. )شكل 81  ـ2(

ترکیبی شکل 79ـ2ـ نقوش ترکیبی هندسی و گیاهی برجسته گچ بری در معماری دوره اسالمی نقوش  نایین،  80ـ2ـ  شکل 
هندسی و گیاهی، مسجد جامع

شکل 81  ـ2ـ جنوب فارس، 
سردیس

د( نقوش خط و کتیبه: استفاده از خط به عنوان عنصری تزيينی از ديرباز در ايران مرسوم بوده است. در بعد 
از اسالم خوشنويسی به دليل استفاده از آيات قرآن و روايات دينی مورد توجه همه هنرها از جمله گچ بری 
قرار گرفت )شكل 82  ـ2(. در همة اين آثار هنرمندان مسلمان با تداوم هنر گچ بری ساسانی، به هنر معماری 
نيز رونق بخشيدند و با اهتمام فراوان آثار با شكوهی را برجای نهادند كه امروزه ماية افتخار و ميراثی ماندگار 

از هنر پيشينيان ما هستند )شكل 83ـ2(.

شکل 83ـ2ـ اصفهان، محراب الجایتو، مسجد جمعهشکل 82ـ2ـ اصفهان، نقش خط مسجد جامع هفتشویه
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کاشی کاری

ايرانيان بوده  از بسترهای بروز ويژگی كيمياگری  ايرانی، يكی ديگر  هنر كاشی كاری همانند ديگر هنرهای 
است. هنری كه از اعتبار، ارزش و زيبايی ويژه ای برخوردار است. هنری كه هم به تزيين و زيبايی بنا كمک 
می كرده و هم در استحكام بناهای تاريخی در برابر رطوبت و باران نقش مؤثری داشته است. كوچک بودن 

قطعات آن، امكان ترميم و جا به جايی آن را نيز به سادگی فراهم می ساخته است. 
مدارك تاريخی و باستان شناسی حكايت از آن دارد كه در اواخر هزارة دوم قبل از ميالد هنرمندان ايران زمين 

با ساخت خشت و آجرهای لعاب دار آشنا بوده اند و از آن برای آرايش بناها استفاده می كردند.
كاوش ها و بررسی های محوطه های باستانی، مانند معبد چغازنبيل در خوزستان نشان می دهد كه هنرمندان 

از خشت های رنگين در تزيين معبد استفاده كردند.
فن و هنر موزائيک سازی نيز، از طرف ديگر به موازات هنر ساخت خشت های رنگين آغاز گرديد و هنرمندان از 
تركيب سنگ های رنگی ريز و قرار دادن آنها در كنار هم، طرح ها و نقوش بسيار زيبايی مانند نقوش هندسی 

به وجود آوردند.
در عهد هخامنشی كاربرد و استفاده از آجرهای لعاب دار رنگين عموماً به رنگ های سبز، زرد و قهوه ای با نقوش انسانی 
و حيوانی برای آرايش كاخ ها استفاده می شد. نمای تعدادی از كاخ های اين دوره مانند كاخ های تخت جمشيد و 

شوش نمونه های جالبی از كاربرد آجرهای لعاب دار در اين زمان است ) شكل های 84     ـ2 و 85  ـ2 ( .

تحقيق كنيد و نمونه هايی از تصاوير گچ بری در بناهای مختلف را تهيه نماييد و در كالس ارائه دهيد.فعالیت

شکل84ـ2ـ آجر لعاب دار از یکی از حیاط های کاخ 
داریوش در شوش، محل نگهداری؛ موزه لوور پاریس

شکل 85ـ2ـ آجر لعاب دار در تخت جمشید، 
محل نگهداری؛ موزه لوور پاریس

در دوره اشكانيان گرچه صنعت لعاب دهی توسعة فراوان می يابد، ولی به نظر می رسد هنرمندان اين دوره چندان 
توجهی به آرايش بناها به شيوه دوره هخامنشی نداشتند و بيشتر از نقاشی برای تزيين بناها استفاده می كردند. 
هم زمان با حكومت ساسانيان مجدداً كاربرد آجرهای لعاب دار و به موازات آن هنر و صنعت موزائيک سازی رو به 
گسترش نهاد و هنرمندان اين دوره از دو شيوة ياد شده برای آرايش و تزيين بنا استفاده می كردند. كاوش های 

فيروزآباد و بيشابور نمونه های جالبی از كاربرد موزائيک سازی و كاشی كاری را معرفی می كند. 
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در دوره اسالمی به تدريج هنر كاشی كاری همانند آجركاری و گچ بری با شيوة جديد آغاز شد. در اين دوران 
تا قرن هفتم هجری قمری، كاشی كاری به صورت اندك و به صورت نگينی در ميان آجركاری های نما ادامه 
يافت، ولی از قرن هشتم به اوج خود رسيد. كيفيت كاشی و نحوة كاربرد آن چنان بود كه رايت1 معمار برجستة 

معاصر می گويد: »نمونه های عالی كاشی را در اصفهان، ساری، ورامين، آمل، سمرقند و بخارا می توان ديد«.
از آنجايی كه اين هنر و صنعت در طی ادوار اسالمی با ويژگی های به خصوصی توسعه و گسترش يافته و با 

شيوه های متفاوت ساخته و پرداخته شده است، در اينجا تحول و انواع آن بررسی می شود.
الف( کاشی یک رنگ: استادكاران ايران از قرون اوليه اسالمی در پوشش بناها از كاشی استفاده كرده اند و 
در ابتدا رنگ آرامش بخش فيروزه ای را بر ساير رنگ ها ترجيح داده اند. از نمونه های جالب كاشی های يک رنگ 

اوليه می توان از كاشی های مساجد حيدريه و جامع قزوين، 
گنبد كبود مراغه و مسجد جامع گناباد را نام برد؛ كه با كاشی 

فيروزه ای تزيين شده اند )شكل 86  ـ2(.
از  استفاده  به  منجر  بناها  در  يک رنگ  كاشی  كاربرد  ادامه 
رنگ هايی ديگر شد و به تدريج در قرون بعد رنگ هايی مانند: 
قهوه ای، آبی پررنگ، نيلی، سفيد و سياه همانند كاشی فيروزه ای 

در آرايش بناها در سطوح داخلی و خارجی متداول گرديد.

ب( کاشی معّرق: »معّرق« از كلمه »  رقاع« گرفته شده، كه به معنی »  تكه تكه« 
است. كاشی كاری به شيوة معّرق و معروف به كاشی گل و بوته، اندك زمانی پس از 
رواج كاشی يک رنگ در معماری ايران مورد استفاده قرار گرفت. اين نوع كاشی كاری 
نياز  به دقت، ظرافت، صرف وقت زياد و به عبارتی، همان كيمياگری در حد اعلی 
داشته است. عصر طاليی و شكوفايی هنر كاشی كاری معّرق، اواخر ايلخانی، تيموری 

و صفوی است.
از پيش تعيين شده، قطعات كوچک كاشی در  در كاشی كاری معّرق بر طبق نقشة 
رنگ های مختلف و اشكال منحنی در كنار هم قرار داده می شدند، تا نقوش گياهی 
را در طرح كلی پديد آورند. جنس اين كاشی بايد از نوع سخت و مقاوم باشد تا در 
تراش های كوچک منحنی، شكسته و خرد نشوند. بناهايی چون مدرسه غياثية خرگرد، 
مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد كبود تبريز از نمونه های ارزشمند معماری ايران است 
كه با آرايش كاشی معّرق همراه شده است . شيوة كاشی كاری معّرق در دورة صفويه 
با كاربرد وسيعی توسعه يافت و بناهای بسياری با اين شيوه آرايش شد. بناهايی چون 
دورة  معماری  شاهكارهای  كه  مدرسه چهار باغ  و  امام  مسجد شيخ لطف اهلل، مسجد 
صفوی شمرده می شوند، دارای كاشی كاری معّرق هستند. )شكل های 87  ـ2 و 88  ـ2(

 

1- LIoyd Wright; Frank (1867-1959)

شکل 86 ـ2ـ قزوین، گنبد مسجد جامع، کاشی فیروزه ای

مسجد  یزد،  شکل 87ـ2ـ 
جامع،کاشی معرق

گنبد  اصفهان،پنجرة  شکل 88ـ2ـ 
مسجد شیخ لطف اهلل، کاشی معّرق 
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ج( کاشی هفت رنگ: از آنجايی كه ادامة شيوة كاشی كاری معّرق از قرن يازدهم هجری به داليلی چون 
مشكالت اقتصادی و كندی اجرا در كار، مقرون به صرفه نبود، كاشی كاری نوع هفت رنگ مرسوم و متداول 
گشت. در آن دوران و با توجه به نياز به احداث روز افزون بناهای مختلف در پايتخت صفويان و همچنين ساير 
شهرهای كشور، استادكاران معماری بر آن شدند كه در تزيين بناهای گوناگون از شيوة آرايش بناها با كاشی 

هفت رنگ بهره گيرند. 
برای ساخت و اجرای كاشی كاری هفت رنگ ابتدا خشت های لعاب دادة سفيد، آبی و يا رنگ های ديگر را 
آنها ديده نشود.  بين  تا درزی  را كنار هم می چيدند،  آنها  از پخت و سنباده كاری،  به كوره می بردند. پس 
روی  دقيق  به صورت  كلی  قلم مو طرح  به وسيله  و  پياده می كردند  روی همة كاشی ها  را  كلی  نقش  سپس 
كاشی ها شكل می گرفت و كار رنگ آميزی با لعاب كاشی روی آن انجام می شد. قبل از پخت نهايی در كوره، 
پشت كاشی ها را شماره گذاری می كردند تا هنگام نصب، در چيدن مجدد آنها مشكلی ايجاد نشود. از جمله 
طرح های متنوع كاشی هفت رنگ، نقوش اسليمی است كه با مهارت خاصی توسط هنرمندان عصر صفوی 
در بسياری از بناهای اين دوره اجرا شده است. شيوة كاشی كاری هفت رنگ تا دورة قاجاريه ادامه يافت؛ ولی 
متأسفانه به جز در بناهايی استثنايی مانند مسجد سپهساالر )شهيد مطهری(، مسجد امام )سلطانی( سمنان 
و تعداد اندكی در شهرهای مختلف ايران، سير نزولی پيمود )شكل 89  ـ2(. رنگ های زرد و نارنجی از جمله 
رنگ هايی هستند كه در عصر قاجاريه با كاربرد وسيع در آرايش بناها ازآن استفاده شده است )شكل 90ـ2(.

نمونه هايی از كاشی معّرق در معماری ايران را پيدا كنيد و گزارشی دربارة آنها در كالس ارائه دهيد.فعالیت

شکل 90ـ2ـ نمونه ای از کاشی هفت رنگشکل 89ـ2ـ  سمنان، مسجد امام ، کاشی هفت رنگ

ايران به كار  انواع كاشی های تزيينی كه از قبل و بعد از اسالم در  د( کاشی طالیی )زّرین فام(: از ديگر 
می رفت، نوع طاليی آن بوده است. به دليل انجام نشدن كاوش های باستان شناسی در همة شهرها، توسعه و 
كاربرد جغرافيايی كاشی طاليی به درستی آشكار نيست. كشف كورة كاشی سازی در تخت سليمان، ساخت 
و لعاب دهی كاشی های گوناگون پيش از اسالم را به اثبات می رساند. همچنين در حفاری ها اين محل تعداد 
زيادی كاشی از نوع يک رنگ و زرين فام به دست آمده است. توليد كاشی طاليی نيز همانند سفالينة زّرين فام 
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پس از اندك زمانی در قرون اولية اسالمی بسيار كم شد. توسعة تدريجی ساخت كاشی زّرين فام در معماری 
به ويژه در بناهای مذهبی مربوط به اواخر دورة سلجوقيان است و در دوره های خوارزمشاهيان و به خصوص 

ايلخانيان نيز به اوج پيشرفت خود رسيد و تحول چشمگيری در آن به وجود آمد. 
نكتة قابل تأمل اينكه حتی در دوران حملة مغوالن به ايران، كه تاريک ترين روزهای حيات تاريخی اين مرز 
و بوم را رقم زد، ايرانيان به لحاظ ويژگی هايشان توانسته اند زيباترين و شگفت انگيزترين نمونه های تزيينی 

كاشی های زّرين فام را به جهانيان عرضه دارند)شكل های 91ـ2 و 92ـ2(. 

فام  زّرین  محراب  91ـ2ـ  شکل 
، محل نگهداری  مرقد امام رضا

موزة آستان قدس رضوی

شکل 92ـ2ـ نمونه ای از کاشی های زّرین 
فام دوره ایلخانی

نام قديمی تر آن  هـ( کاشی معقلی: تركيب آجر و كاشی را معقلی گويند. 
»  درهم« است. از معقلی بيشتر در خط بنايی استفاده شده است. خط بنايی 
نوعی خط با آجر و كاشی است كه در كتيبه ها از آن استفاده می شود؛ ولی 
به طور كلی بايد گفت معقلی در طرح های گره بيشتر كاربرد دارد. از اين رو 
كاشی های به كار رفته در معقلی همه به صورت پيش بُر هستند. تلفيق آجر و 
كاشی كه عموماً با حركت زيبای شطرنجی شكل می گيرد، ارزش ويژه ای به 

ايران بخشيده است. معماری دورة اسالمی 
استفاده از كاشی و آجر در آرايش بناهای مختلف از قرن هفتم هجری قمری به 
بعد و از زمانی توسعه يافت كه هنرمندان كاشی كار در صنعت كاشی سازی با 
لعاب رنگی به مرحله پيشرفته ای رسيدند و به رنگ های مورد نظر مانند الجوردی، 
سفيد، آبی و سبز با لعاب های گوناگون دست يافتند )شكل های 93ـ2 تا 95ـ2(.

  

در قرن هفتم هجری قمری كاشی گران 
از گرايش های مذهبی،  الهام  با  هنرمند 
زيباترين كاشی های محرابی را ساختند. 
كارگاه های )كاشی گری( معروف اين دوره 
احداث  كاشان  شهر  در  به خصوص  كه 
شدند، در توسعه اين هنر سهم به سزايی 

داشته است. 

شکل 93ـ2 اردبیل، گنبد مقبره 
شیخ صفی الدین اردبیلی، معقلی 

شکل 95ـ2ـ زنجان، گنبد سلطانیه، کاشی معقلیشکل 94ـ2ـ کاشان، مسجد آقا بزرگ ، کاشی معقلی 
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و( کتیبه های کاشی: تقريباً در تمامی دوره های اسالم نگارش برروی كاشی يكی 
از تزيينات مهم و مورد عالقة كاشی كاران بوده است. نوشته ها برروی كاشی زمانی 
با الهام از عقايد و گرايش های مذهبی و زمانی تحت تأثير ادبيات زمان خود شكل 

گرفته است و در هر دو حالت زيبايی خاصی به اين هنر بخشيده است.
كوفی،  خطوط  از  هنرمند  است.  گوناگون  شيوه های  به  كاشی  روی  بر  نوشته ها 
به صورت  گونه كاشی ها  اين  است.  استفاده كرده  نسخ  و  ثلث  نستعليق،  شكسته 
كتيبه برای تزيين بناهای مذهبی مانند مساجد، مدارس و مقابر استفاده شده است 
و به هنركاشی كاری شكوهی خاص بخشيده است )شكل های 96ـ2 الی 98ـ2(.

سنگ کاری )حّجاری( 

در معماری ايرانی، بناهای سنگی زيبايی وجود دارد كه در آنها از سنگ به دليل 
مقاومت و پايداری باال در حّجاری ها، نقش برجسته ها، مجسمه ها و در اجزای 
تخت  بناهای  مجموعة  ايران  سنگی  ساختمان  شاهكار  است.  شده  استفاده  بنا 
آن  در  است، كه  بستان در كرمانشاه  برجستة ديگر طاق  نمونه  است.  جمشيد 
ايوان هايی را در دل بدنه ای از سنگ طبيعی كوه احداث كرده اند. اين ايوان ها 
انتهايی  و  جانبی  ديوارهای  و  جلو  در  زيبا  كنده كاری های  و  تزيينات  دارای 
هستند. در يكی از اين ايوان ها سمت گشادة آن به سوی بيرون با قوسی فراخ 
است  ايران  مركزی  حياط  مختلف  ايوان های  همانند  درست  تزيينی،  نقوش  و 

الی 101ـ2(. 99ـ2  )شكل های 

شکل 96ـ2ـ اصفهان، مدرسه 
مادر شاه

شکل 98ـ2ـ کرمان مجموعه گنجعلی خان شکل 97ـ2ـ تهران، مسجد امام در بازار

کرمانشاه،  99ـ2ـ  شکل 
جزئیات حّجاری طاق بستان

شکل 101ـ2ـ فارس، دروازة ملل در تخت شکل 100ـ2ـ کرمانشاه، طاق بستان
جمشید
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در دوران اسالمی با رواج آجر و جانشين شدن آن به جای سنگ، حّجاری های سنگی كمتر شد. در معماری 
ايرانی در اكثر مناطق به دليل كمياب بودن سنگ، آن را در پی و بنياد ديوار به كار می بردند. 

در دوران صفوی دوباره حجاری های سنگی زينت بخش بناهای با اهميت شد. موضوع نقوش سنگی نيز بيشتر 
نيز  و شكار  و مجالس جشن  فتوحات  بود. گاهی  و گياهی  نمادهای حيوانی  و  ايرانی  داستان های حماسی 
حجاری می شد. كنده كاری روی سنگ فقط اختصاص به حجاری در نماهای خارجی نداشت. در مقرنس های 
سنگ  از  است.  شده  خلق  سنگ  از  زيبايی  تراش های  گوشه سازی ها  و  سرستون ها  و  ستون  پاية  سنگی، 
نمونة شاخص آن  است.  استفاده می شده  يا ستون های سنگی  ازاره، محراب  به عنوان  تزيين  برای  همچنين 

ستون های حجاری شدة شبستان مسجد وكيل شيراز است )شكل های 102ـ2 و 103ـ2(.

انواع سنگ ها از نظر شکل و نوع تراش
سنگ ها از نظر شكل و انواع تراش گونه های مختلفی دارند، كه مهم ترين آنها شامل موارد زير است:

اثر غلتيدن در مسير رودخانه ها و نهرها ايجاد می شوند،  قلوه سنگ ها بر  ايران معموالً  الف( قلوه سنگ: در 
اين سنگ ها به دليل نداشتن اصطكاك، در ساختمان سازی زياد استفاده نمی شده است. ولی برای فرش كف 
كاربرد داشته اند. نوع زيبايی از فرش كف با قلوه سنگ، به صورت »  آژيانه« بود كه در راهروهای ورودی، كف 
حياط ها يا محوطه ها كار می شد. در اين روش قلوه سنگ های به اندازه تخم مرغ يا گردو با يک ته رنگ و در 
تركيب با آجری كار گذاشته به صورت عمودی استفاده می شد. در اين روش سطح باريک آجر ديده می شد و 

آن را »  آجر نره« می خواندند )شكل های 104ـ2 و 105ـ 2(.

شکل 103ـ2 ـ شیراز، ستون سنگی مسجد وکیلشکل 102ـ2ـ نطنز، خطاطی با حجاری در کاروان سرا

شکل 105ـ2ـ یزد، باغ دولت آباد، آژیانهشکل 104ـ2ـ میبد، کبوترخانه، آژیانه
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الشه  به صورت  سنگ،  از  استفاده  نوع  ساده ترين  الشه:  سنگ  ب( 
است  داشته  كاربرد  مالت،  با  يا  خشكه چين  صورت  دو  به  كه  است 

)شكل106ـ2(.

شکل 106ـ 2ـ کرمان، گنبد جبلیه، 
سنگ الشه و مالت

ج( سنگ یک تیشه: سنگ الشه را مختصری صاف می كردند و ابعادی نسبتاًً منظم به آن می دادند ، به آن 
سنگ يک تيشه می گفتند. اين سنگ به علت ناهمواری نسبی در سطح و وجود اصطكاك الزم، بيشتر در كف 

فرش ها استفاده می شد.
د( سنگ دو تیشه: اين سنگ ها به شكل مكعب مستطيل منظم اند و به دليل كيفيت ظاهری مناسب تر در 

نيز استفاده می شدند. نما سازی 
هـ( سنگ بادکوبه ای: اين نوع سنگ ها كما بيش شكل هندسی منظم 
تبريز  در  است.  كرده  حفظ  را  خود  طبيعی  بار  آنها  رويه  اما  دارند، 
نمونه های فراوانی از اين نوع سنگ در نماهای داخلی و خارجی بناها 

107ـ2(. )شكل  می شود  ديده 

نامشان پيداست،  از  اين سنگ ها همان طور كه  و( سنگ پاک تراش: 
بدون  بيشتر  و  مالت  حداقل  با  نماسازی  در  و  خورده  تراش  به دقت 
مالت و با بست های مخصوص به كار می رفته است )شكل 108ـ2(.

شکل 107ـ 2ـ تبریز، سنگ بادکوبه ای 
در نمای خانه 

شکل 108ـ2ـ فارس، تخت جمشید، بخشی 
از یک ستون و اتصال دو قطعة سنگ

ز( سنگ های صیقلی و پاک تراش: اين سنگ ها عالوه بر تراش، صيقل هم خورده اند كه بهترين نمونة آن 
سنگ های مجموعة تخت جمشيد است. اين شيوه كار كه هنرمندانه ترين نوع استفاده از سنگ است، اوج هنر 

ايرانيان را به نمايش گذاشته است )شكل های 109ـ2 و 110ـ2(.
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چوب

در مورد تاريخچة مصرف و صنايع چوب ايران متأسفانه به دليل اينكه چوب به سبب پوسيدگی، ماندگاری 
طوالنی ندارد، مدارك باستانی زيادی در دسترس نيست.

هخامنشيان ارزش جنگل و چوب را برای هنرمندان می دانستند. به همين دليل درخت كاری و به خصوص كشت 
درختان جنگلی كه فقط از نظر توليد چوب اهميت دارند، از آيين های ستودة پادشاهان هخامنشی بوده است. 
چنانچه كورش شخصاً به كشت درخت همت می گماشت و داريوش مرزبان ها را برای جنگل كاری درختان بومی 

در بين النهرين تشويق می كرد. كاربرد چوب در معماری تخت جمشيد و شوش كاماًل مشهود است.
نكته تازه ای كه در استفاده از چوب در معماری ساسانيان ديده می شود، كاربرد كالف های چوبی در ميان 
جرزها است، كه بدين وسيله مقاومت جرزها را باال می بردند. مسئله مهم ديگر در دورة ساسانيان اين است كه 
از چوب برای قالب سازی طاق و گنبدها استفاده می نمودند و اين نوع طاق سازی خود انقالبی در فن معماری 

به شمار می رفته است. 
کاربرد چوب در هنر منبت

منبت از كلمه »  نبات« گرفته شده و دليل نام گذاری آن استفاده از نقوش گياهی در طراحی اصلی منبت 
است. منبت كاری گونه ای ديگر از هنری كيمياگرانه و مشتمل بر حّكاكی و كنده كاری بر روی چوب براساس 

نقش های دقيق است. 
تاريخچة منبت كاری همانند بقيه هنرها و صنايعی كه بنيان گذار آن مردم عادی بوده اند و در دامان جوامع 
پراكنده بشری متولد شده و رشد كرده اند، چندان روشن نيست. در اين هنر نيز به واسطه ويژگی كيمياگرانة 
ايرانيان هر وسيله ای كه ساخته می شد هم زيبا بود و هم كارا. از هنر منبت كاری در تزيين عناصر معماری 

داخلی مانند درها، محراب ها و... استفاده می شده است. 
بنا به اسناد و مدارك موجود منبت كاری در ايران متكی به سابقه ای بيش از هزار و پانصد ساله است و حتی 
عده ای از محققان به صراحت اظهار كرده اند كه قبل از ظهور ساسانيان نيز منبت كاری در ايران رواج داشته، 

ولی هيچ اثر تاريخی در دست نيست.
جالب اينجاست كه شيوة كار با قديم تفاوت چندانی نكرده است. البته از 200 تا 300 سال پيش تاكنون 

پيشرفت هايی در مورد نحوة ساختن ابزار حاصل شده است.

شکل 109 ـ2ـ فارس، سنگ صیقلی و پاک تراش در تخت 
جمشید

شکل 110ـ2ـ فارس، سنگ صیقلی و پاک تراش تخت 
جمشید، بدنة کاخ آپادانا
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سابقه کاربرد چوب در معماری
كاربرد چوب در ايران از ديرباز مرسوم بوده است. در كتيبه هايی كه از خزانة داريوش در تخت جمشيد به دست 
كنده كاری می كرده اند.  درهای چوبی  روی  كه  است  هنرمندانی  به  پرداخت دستمزد  از  است، سخن  آمده 
پاره ای از محققان نيز اظهار كرده اند كه بعضی از پوشش های داخلی بناهای تخت جمشيد چوبی بوده و بر 
اثر آتش سوزی از بين رفته است و گروهی ديگر بر اين عقيده اند كه برای سقف بندی كاخ های شوش و تخت 

جمشيد از چوب سدر لبنان استفاده شده است.
مشبک های چوبی

ويژگی های چوب اين امكان را به هنرمندان داده است كه بتوانند از آن در عناصر معماری داخلی از جمله 
مشبک ها استفاده كنند. اوج هنر استفاده از مشبک های چوبی در پنجره های اُرسی بوده است كه در آن از 

تركيب شيشه با چوب استفاده می شده است. 
با تعداد لنگه يا لتة فرد است. بازشوی ارسی ها به طرف  ارسی نوعی پنجرة بزرگ چوبی مشبک و معموالً 
باال است. لته ها با دست به طرف باال كشيده شده و روی زائده های فلزی به نام خروسک استوار می شوند. 
خروسک ها در طول چهارچوب در چند نقطه كار گذاشته می شوند تا بنا به ضرورت هر اندازه الزم باشد، ارسی 
باال كشيده شود. در باالی ارسی ها دو سطح چوبی معموالً با كاركرد گره چينی با فاصله از هم قرار دارند، كه 
وقتی ارسی ها باال می روند، در داخل آن جاسازی می شوند. گاهی دو ديوار تيغه ای نازك، جايگزين سطوح 

چوبی مذكور می شود و فاصلة اين دو به اندازه ای است كه ضخامت ارسی را در خود جای دهد. 
سطح مشبک پنجره های اُرسی چندين كاركرد داشته است: نور فضای درون را تأمين می كرد، ديد و منظر 
بيرون را در اختيار افراد درون فضا قرار می داد، ديد از بيرون به درون اتاق را قطع می كرد، دافع حشرات 
موذی مثل پشه و مگس بوده و از شدت نور آفتاب و گرمای آن نيز می كاسته است. سطح پنجره های اُرسی 
را گاه با نقوش گوناگون گره سازی و شيشه های رنگين و ساده می آراستند و تركيب های بديع پديد می آوردند 

) شكل های 111 ـ2 و 112 ـ2( .

شکل 111 ـ2ـ ارسی، هنر چوب و 
شیشه

شکل 112 ـ2ـ ارسی های ارگ کریمخان، 
شیراز
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آینه کاری

معماران ايرانی با هنر و خالقيت كيمياگرانه خود به شيوه های گوناگون و متناسب با مكان و با مصالح مختلف، 
شاهكارهای جهانی پديد آورده اند.

آينه كار با ايجاد اشكال و طرح های تزيينی منظم و بيشتر هندسی از قطعات كوچک و بزرگ آينه در سطوح 
داخلی بنا فضايی درخشان و پرتأللو پديد می آورد كه حاصل آن بازتاب پی در پی نور در قطعات بی شمار آينه 

و ايجاد فضايی پرنور، دل انگيز و رويايی بوده است. 
پیدایش آینه کاری

ايرانيان از ديرباز به آينه و آب به ديدة دو نماد پاكيزگی، روشنايی، راست گويی و صفا نگريسته اند. ساختن 
استخر، حوض و آب نما در جلوی بنا از ديرگاه در ايران معمول بوده است. اما بهره گيری از قطعات آينه و هنر 
آينه كاری به صورت كنونی گذشته از هماهنگی با باورهای ياد شده، ريشه های اقتصادی نيز داشته است. بدين 
معنی كه بخشی از آينه هايی كه از سده 10 هجری قمری به صورت يكی از اقالم وارداتی از اروپا به ويژه از 
ونيز به ايران آورده می شد، به هنگام جابجايی در راه می شكست، هنرمندان ايرانی برای بهره گيری از قطعات 
شكسته راهی ابتكاری يافتند و از آنها برای آينه كاری استفاده كردند و آينه كاری ظاهراً با كاربرد آنها آغاز 
شد. آينه كاری همچنين با نصب جام های يک پارچه آينه بر بدنة بنا انجام می گرفت. نه تنها درون بنا كه 

ديواره های ايوان های ستون دار نيز با آينه های بزرگ تزيين می شد. 
مدارك تاريخی نشان می دهد كه تزيين بنا با آينه برای نخستين بار در شهر قزوين پايتخت شاه طهماسب 
اول و در ديوان خانه های او آغاز شده است. شاعر آن دوران1، در وصف ديوان خانة قزوين و ايوان آينه كاری 

شدة آن ابيات زير را سروده است:
كه  آرای  عالم  بنای  فرخ  جایزهی  چنان  كس  نديدی  عالم  در 

مقابل در  آيد  كه  ايوان  هر  مقابلبه  بخشش  آيينة  شود 

در كاخ چهل ستون نيز كه در دورة پادشاهی شاه عباس دوم بنا شده است، از آينه با گستردگی بسيار استفاده 
كرده اند. در اين كاخ آينه های قدی، قطعات كوچک آينه و شيشه های رنگين برای آراستن سقف و بدنة ايوان 

و تاالر به كار رفته و بدنه هجده ستون ايوان نيز با شيشه های رنگين و آينه تزيين شده بود.
آينه كاری در سدة سيزده هجری قمری رو به ترقی و گسترش نهاد و تكاملی تدريجی اما محسوس داشت. در 
طول اين قرن آثار زيبايی چون تاالرها و اتاق های شمس العماره، تاالر آينه كاخ گلستان درتهران و آينه كاری 
دار السياده آستان قدس رضوی در مشهد و  آينه كاری  و آستانه حضرت عبد العظيم  در شهرری،  ايوان 
آثار به تناسب شيوة كار  اين  از  انجام گرفت. هر يک  امامزاده احمد بن موسی كاظم  )شاه چراغ(  آستانة 

نمونه های برجسته ای از شيوة آينه كاری اين دوره به شمار می آيند. 

نمونه هايی از كاربرد مشبک چوبی را در معماری داخلی ايران بيابيد و در كالس ارائه دهيد.فعالیت

1ـ خواجه زين العابدين علی عبدی بيگ نويدی شيرازی، شاعر عصر صفوی بوده است.
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آينه كاری تاالر آينة كاخ گلستان از بهترين نمونه های كاربرد آينه های قدی است. آينه كاران ايرانی در سير 
تكاملی هنر خود از قطعات كوچک تر آينه بهره گرفتند و به پديد آوردن آثار دقيق تر و ظريف تر پرداختند. 
و مربع  لوزی، مستطيل  اشكال مختلف هندسی چون: مثلث،  به  را  آينه  نازك  آينه كار جام های  هنرمندان 
آينه های  از  تنها  قاب های تشكيل دهندة سقف  كار می بردند. گاهی  به  تراش  الماس  به صورت  و  می بريدند 
تاالر و نقش های  اشيای داخل  و  آينه كاری شده  بازتاب تصوير ديوارهای  و  مستطيل شكل ساخته می شد 
رنگارنگ قالی كف تاالر و ديگر اشيای تاالر را در خود داشت و منظره ای دل پذير پديد می آورد. سقف تاالر 

آينة كاخ گلستان يكی از بهترين نمونه های اين گونه آينه كاريست )شكل 113ـ2(.
هنرمندان گاه با استفاده از تركيب هنر گچ بری و آينه كاری تزييناتی زيبا و دل انگيز را در فضاهای داخلی 

به وجود می آوردند)شكل 114ـ2(. ايرانی  معماری 

شکل 114ـ2ـ قزوین، آینه کاری حسینیة امینی ها شکل 113ـ 2ـ تهران، آینه کاری تاالر آینه کاخ گلستان

سخنی در نتیجه گیری
است كه  نگاه كهنه پرستانه  تهديد می كند. نخست  دو موضوع  را معموالً  داخلی گذشته  معماری  به  رجوع 
هر چيز را به صرف كهنگی ظاهری اش قابل ستايش می داند. اين گرايش خصوصاً در طراحی داخلی ممكن 
است معنای خانه ايرانی را به انباری از اشيای عتيقه نزديک كند. تهديد ديگر نگاه تزيينی به گذشته است، 
يعنی اكتفا به ظاهر عناصر قديمی و استفادة تزيينی از نقوش، رنگ ها و جزئيات آنها. اين دو راه ما را از اصل 
و هويت ارزش های معماری داخلی مان دور می كند. ورای اين دو حالت، رويكرد ارزشمندی است كه هدف 
آن آشتی دادن و پيوند زدن زندگی و معماری جديد با اصول و بنيادهای نظری ارزشمند معماری گذشته 

كشورمان است. روالی كه اميدواريم در دستور كار معماران قرارگيرد.
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جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان 
)فصل( 

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد 
نتایج)کیفیت( 

استاندارد 
)شاخص ها، 

داوری، 
نمره دهی(

نمره

فضا و تزيينات 
در معماري 
داخلي ايران

تعيين ويژگي 
فضاها در معماري 

ـ شرح ويژگی های فضاها در داخلي ايران
ايران معماری داخلی 

ـ تحليل ويژگی های تزيينات 
داخلی  معماری  در  شاخص 

ايران با ذكر نمونه

بيش از 84 درصد باالتر از حد انتظار
3موارد را انجام دهد.

60 تا 84 درصد در حد انتظار
2موارد را انجام دهد.

بررسي تزيينات 
در معماري 
كمتر از 60 درصد پايين تر از انتظارداخلي ايران

1موارد را انجام دهد.

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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تأسیسات الکتریکی در معماری داخلی

پودمان  3
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  با چه روش هايي انرژي الكتريكي توليد مي شود؟
  از چه وسايل الكتريكي در بخش تأسيسات الكتريكي ساختمان استفاده مي شود؟

  وسايل الكتريكي در ساختمان داراي چه مشخصاتي هستند؟

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
  روش هاي توليد انرژي الكتريكي را نام ببرد. 1

  ويژگي هاي وسايل الكتريكي كه در ساختمان به كار مي روند، شرح دهد. 2

امروزه نقش انرژی الكتريكی در صنعت مانند جريان يافتن خون در رگ های موجود زنده است. اين توصيف 
اهميت نقش توليد، انتقال و توزيع انرژی برق را بيان می كند. در اين واحد كار دربارۀ توليد، انتقال و توزيع 
انرژی الكتريكی و همچنين مفاهيم پايه در برق توضيحات اجمالی داده خواهد شد و سپس به مدارات در 

تأسيسات الكتريكی پرداخته می شود.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  5 

بررسی مفاهیم و مدارات تأسیسات الکتریکی

استاندارد عملکرد



121
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تولید انرژی الکتریکی

به محلی كه در آن انرژی الكتريكی توليد می شود نيروگاه برق می گويند. در نيروگاه برق برای توليد انرژی 
اين مولد ها را به حركت  تا بتوان  نياز است  انرژی مكانيكی  الكتريكی، به يک  از طريق مولدهای  الكتريكی 

درآورد. انرژی مكانيكی می تواند نيروی آب، نيروی بخار آب،  نيروی يک موتور احتراقی و غير آنها باشد .
توليد انرژی الكتريكی به روش های زير امكان پذير است:

الف( با استفاده از انرژی آب:
ب( با استفاده از سوخت: 

ج( با استفاده از انرژی های نو:

شکل2ـ3ـ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی آب

شکل 4ـ3ـ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی باد

شکل1ـ3ـ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی حاصل 
از سوخت

شکل3ـ3ـ با استفاده از انرژی خورشید
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پس  الكتريكی  انرژی  الکتریکی:  انرژی  توزیع   
انتقال  خطوط  توسط  انتقال  و  نيروگاه  در  توليد  از 
مراكز  ورودی  در  به محل مصرف كننده ها می رسد. 
مصرف، كه عمدتاً مناطق مسكونی شهرها، روستاها 
و همچنين مراكز صنعتی هستند، ولتاژ خيلی زياد 
كاهش  حدی  تا  مرحله  چند  طی  يافته  انتقال  كه 
می يابد كه برای مصرف كننده ها قابل استفاده باشد. 

به همين منظور در محله ها و در مرحلۀ آخر به ولتاژ های 400 ولت برای مصرف كننده های سه فاز و 230 
ولت برای مصرف كننده های يک فاز )تک فاز( تبديل و توزيع می شود. در شبكۀ برق ايران توزيع برق در 
محالت و خيابان ها به صورت پنج سيمه و توسط تيرهای برق )ستون های بتونی( صورت می گيرد. در شكل 

6 ـ3 هركدام از اين سيم ها نام گذاری شده اند.
و  وياليی  مسكونی  منازل  مانند  مشتركانی  برای 
واحد های تجاری كه مصرف كننده های تک فاز دارند، 
برق تک فاز نياز است و شركت توزيع برق، كابلی دو 
سيمه دارای يک سيم فاز و يک سيم نول برای آنها 

می دهد. اختصاص 
اما برای مجتمع های مسكونی و تجاری، صنايع و كشاورزی 
كه مصرف كننده های سه فاز مانند الكتروموتورهای سه 
فاز دارند برق سه فاز نياز است و بايد كابل 4 سيمه 
اختصاص داده شود. اين كابل 4 رشته دارای سه رشته 
سيم برای برق سه فاز و يک رشته سيم برای نول است.
برای ورود كابل برق از روی تير برق به داخل ساختمان، 
را  مناسب  سايز  با  لوله ای  ساختمان  نمای  در  بايد 

به صورت غالف تعبيه كرد. در اين قسمت به تشريح مفاهيم پايه در برق می پردازيم.

 انتقال انرژی الکتریکی: انرژی الكتريكی پس از 
توليد، توسط سيم های هوايی و دكل ها )پايه های فلزی( 
از محل نيروگاه برق به سمت شهرها و روستاهايی كه 

قرار است برق رسانی شود، انتقال داده می شود. 

شکل5 ـ3ـ انتقال انرژی الکتریکی توسط دکل ها

شکل 6 ـ3ـ نام گذاری سیم های تیر چراغ برق

شکل 7ـ3ـ نحوۀ اتصال برق منازل مسکونی
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 کمیت های الکتریکی
ـ شدت جريان: چنانچه الكترون های يک اتم را در يک مسير )سيم مسی( حركت دهيم »جريان الكتريكی« 
به وجود می آيد. هر چه تعداد الكترون ها بيشتر باشد، ميزان شدت جريان الكتريكی بيشتر خواهد بود. جريان 

الكتريكی را با حرف )I( نشان می دهند.
برای درخواست انشعاب برق در واحد های مسكونی بايد با توجه به مصارف وسايل الكتريكی در آن واحد، مقدار 
شدت جريان را از ادارۀ برق درخواست كرد. شدت جريان های تک فاز استاندارد برای انشعاب برق 25 و 32 

آمپر است.
 اختالف پتانسیل الکتریکی )ولتاژ(: نيرويی را كه باعث به وجود آمدن جريان الكتريكی در مدار می شود 
»  نيروی محركه الكتريكی« يا ولتاژ می نامند. ولتاژهايی كه در كارهای روزمره با آن سروكار داريم عبارتند از:

1/5 ولت ـ ـولتاژ پيل های خشک )قلمی(،12 ولت ــــــــــــ ولتاژ باتری های خودرو،220 ولت ـ ولتاژ منازل مسكونی 
وياليی،380 ولت ـ ولتاژ مجتمع های مسكونی و مراكز صنعتی

  انرژی الکتریکی: حاصل ضرب توان در زمان را انرژی می گويند. 
برای اندازه گيری انرژی الكتريكی از كنتور استفاده می كنند. كنتورها 
قادرند مقدار انرژی الكتريكی مصرفی را در سه فاصله زمانی شامل 
اندازه گيری  مصرف  اوج  و  متوسط  مصرف  مصرف،  كم  زمان های 

كنند)كنتورهای سه تعرفه(.

حفاظت و ایمنی در برق 
تبديل  و همچنين  الكتريكي  انرژي  توليد  بودن  اقتصادي  دليل  به 
ساده آن به انرژي های ديگر استفاده از اين انرژي تا سال ها برقرار 
خواهد بود ولي خطرات اين انرژي بر روي بدن انسان هرگز تغيير 
نخواهد كرد و استفاده از آن هميشه و در همه جا با خطراتي روبه رو 

بوده است. مهم ترين اين خطرات به شرح زير است:
جريان  با هادی  زنده  موجودات  تماس  برق گرفتگي:  الف( خطر 
الكتريكی و عبور اين جريان از بدن شخص را برق گرفتگی می گويند.
خطر برق گرفتگي موجب از دست دادن جان انسان و... مي گردد.

ب(خطر آتش سوزی: اتصال كوتاهي كه در مسير جريان برق رخ 
همچنين  و  الكتريكي  لوازم  سوختن  و  جرقه  ايجاد  باعث  مي دهد 
آتش سوزي مي شود كه با خسارات زيادي همراه است شكل )9ـ3(.
بنابراين پيش گيری از حوادث برق و رعايت اصول حفاظت و ايمنی 
می تواند حوادث ناشی از آن را به نحو قابل مالحظه ای كاهش دهد.

شکل8 ـ3ـ کنتور تک فاز و سه فاز دیجیتالی

شکل 9ـ3ـ آتش سوزی حاصل از ایجاد جرقه 
و سوختن سیم های برق
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خطاهاي ناشي از جریان برق
خطاهاي ناشي از جريان برق عمدتاً به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف( اتصال بدنه: اتصال سيم حامل جريان برق به بدنه دستگاه را اتصال بدنه مي گويند. لذا ممكن است 
براثر گذشت زمان و فرسودگی دستگاه های الكتريكی و يا گرمای ناشی از عبور جريان در سيم ها، قسمتی از 

عايق سيم ضعيف شود و يا به مرور زمان از بين برود و در نتيجه خطرساز باشد. 
پتانسيل  اختالف  داراي  به هم  نسبت  كه  عايق  روكش  بدون  سيم  دو  مستقيم  اتصال  کوتاه:  اتصال  ب( 
الكتريكي مي باشند را اتصال كوتاه مي گويند. در اين حالت جريان بسيار شديدی از سيم ها عبور خواهد كرد 

كه بسيار خطرناک خواهد بود.

سيسات الكتريكي براي جلوگيري از صدمه ديدن و معيوب   فیوز: فيوز يک وسيله حفاظتی است كه در تأ
شدن وسايل به كار مي رود. اين وسيله بايد طوري انتخاب شود كه هنگام اتصال كوتاه، در كوتاه ترين زمان 

ممكن و قبل از اينكه صدمه اي به سيم ها و تأسيسات الكتريكي برسد، دستگاه را از برق جدا كنند. 
از سه قسمت مغناطيسي )جريان زياد در مدت زمان  کلید خودکار مینیاتوری:كليد خودكار مينياتوري 
 C و B كم( ، حرارتي )  افزايش تدريجی جريان( و كليد تشكيل شده است. اين كليدهای خودكار در دو نوع
ساخته می شوند. نوع B در مصارف روشنايي به كار مي رود و تندكار است و نوع C در راه اندازي الكتروموتورها 

مورد استفاده قرار مي گيرد و كندكار است.

شکل 10ـ3ـ اتصال سیم هاي حامل جریان با بدنه فلزي یک موتور الکتریکي

 B ج( نوع                                                   C الف( تابلوی مینیاتوری                                                            ب( نوع 

شکل 11ـ3ـ کلید خودکار مینیاتوری  
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 حفاظت الکتریکی
به اقداماتی كه بايد در تأسيسات الكتريكی انجام داد تا اينكه خطرات ناشی از جريان برق باعث صدمه زدن به 

اشخاص و دستگاه های الكتريكی نگردد، حفاظت الكتريكی می گويند.
 انواع حفاظت

 حفاظت سیم ها و کابل ها و دستگاه هاي الکتریکي: وقتی برای مدت زمانی از سيم ها جريان بيش از 
حد نرمال )جريان اضافی( و يا در مدت زمان بسيار كمی جريان بسيار شديدی )جريان اتصال كوتاه( عبوركند، 
سيم ها گرم می شوند و اين گرمای بيش از حد باعث صدمه ديدن عايق آنها شده و می تواند باعث آتش سوزی و 
خسارت های زيادی به تأسيسات الكتريكی شود. برای حفاظت سيم ها می توان از فيوز ها استفاده نمود. معموالً 
در محل های مسكونی برای حفاظت سيم های روشنايی از فيوز 10 آمپر و برای سيم های پريز های تک فاز از 

فيوز 16 آمپر استفاده می شود.
 حفاظت اشخاص: تحقيقات نشان می دهد كه بخشی از برق گرفتگی ها در اثر تماس مستقيم با سيم حامل 
برق در حمام، استخر، حياط، زير زمين، پارک ها و يا مكان هاي مرطوب بوده كه جريان برق مستقيماً از بدن 
افراد عبور كرده است و بخشی ديگر به علت فرسودگي سيم ها و يا عايق نبودن صحيح دستگاه هاي برقي 

صنعتي و خانگي و يا سيم كشي هاي غلط اتفاق افتاده است . 

  انواع حفاظت اشخاص
برای كاهش امكان برق گرفتگی افراد از سيستم های ايمنی استفاده می شود. متداول ترين آنها عبارت اند از:

 حفاظت توسط سيستم اتصال زمين
 حفاظت توسط كليد جريان نشتی )محافظ جان( 

 حفاظت توسط سیم اتصال زمین )   ارت(: در اين نوع حفاظت قسمت های فلزي بدنۀ دستگاه هاي برقي 
كه ممكن است شخص آن را لمس كند و دچار برق گرفتگی شود، توسط يک سيم به زمين وصل می شوند. 
در اين صورت اگر دستگاهي اتصال برق به بدنه پيدا كند، جريان برق به جاي عبور از بدن شخص از طريق 

شکل 12ـ3 

ب( تماس مستقیم با سیم حامل برق الف( تماس غیرمستقیم      
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اين سيم، به زمين متصل مي شود. زيرا مقاومت سيم زمين )سيم ارت( بسيار كمتر از مقاومت بدن شخص 
است. سيستم اتصال زمين در انواع متنوعی اجرا می شود كه جزئيات دو نوع پركاربرد آن در شكل 13ـ3 

نشان داده شده است.

شکل13ـ3ـ جزئیات )دتایل( اجرایی سیستم اتصال زمین با چاه ارت و میله

نوع میله ای

نوع صفحه ای

جعبه اتصال آزمایش

دیوار ساختمان

درپوش بتنی
کالهک کوبیدن میله

حوضچه اتصال زمین
کف تمام شده

تر
ی م

انت
 س

30

 300
سانتی متر

تسمۀ مسی مقطع

لولۀ پالستیکی 3 اینچ

بست مخصوص میله 
مسی مغز فوالدی

الزم

میلۀ مسی مغز فوالدی به قطر 16 الی 25 میلی متر و 
به طول 1/2ـ 2/4 ـ 3/6 و یا 4/8 متر برحسب احتیاج 

کوبیده شده در زمین طبیعی

تر
ی م

انت
 س

60

30 سانتی متر
60 سانتی متر

درپوش بتنی

300 سانتی متر

تر
ی م

انت
 س

30

به مقطع الزم

لولۀ پالستیکی 3 اینچ
جوش داده شده

لولۀ گالوانیزۀ 4 اینچ به طول 75 سانتی متر
خاکریز

تسمۀ مسی با مقطع الزم

مخلوط زغال و نمک

زمین مرطوب طبیعی
صفحۀ مسی 
700×700×3

میلی متر
پالن حوضچۀ اتصال زمین

تر
ی م

انت
 س

60

60 سانتی متر
30 سانتی متر

جوش شده

مخلوط زغال و نمک

تسمۀ مسی

جعبه اتصال آزمایش

دیوار ساختمان

حوضچه اتصال زمین

دیوار ساختمان

H = برحسب احتیاج
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در شكل 14ـ3ـ الف دستگاه به بدنه اتصال پيدا كرده و به محض تماس شخص با دستگاه جريان از بدن او 
گذشته و دچار برق گرفتگی می شود. در شكل 14ـ3ـ ب به دليل وجود سيم ارت تمامي جريان از سيم ارت 

عبور كرده و به شخص آسيبي نمي رساند. 

رنگ استاندارد روكش سيم ارت »  سبز و زرد« است و در وسايل الكتريكي اين سيم به بدنه دستگاه ها پيچ 
مي شود )شكل 15ـ3(. 

الف( پریز بدون سیم ارتب( پریز با سیم ارت

شکل 14ـ3

كليه ساختمان هايی كه  در  زمين  اتصال  اجرای سيستم  )مبحث13(،  ملی ساختمان  مقررات  طبق 
احداث می شوند، الزامی است و كليه چراغ ها، پريزهای برق، دستگاه های برقی مانند كولر و ماشين 
لباس شويی و كليه تأسيسات مكانيكی كه با برق كار می كنند، بايد به سيستم اتصال زمين متصل شوند. 

توجه

از سيستم اتصال زمين هنرستان خود يا يک مركز صنعتی بازديد كرده و گزارش آن را به كالس ارائه دهيد.تحقیق کنید

شکل 15ـ3ـ اتصال سیم ارت به بدنه دستگاه ها و دوشاخه
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)محافظ  نشتی  جریان  کلید  توسط  حفاظت 
جريان  اختالف  پايۀ  بر  كليد  اين  كار  اساس  جان(: 
بين سيم های رفت و برگشت يک دستگاه الكتريكی 

می باشد.
بين  جريانی  اختالف  دستگاه  عادی  كار  درصورت 
سيم های رفت و برگشت وجود ندارد . اما درصورتي 
كه دستگاه اتصال به بدنه پيدا كند، بخشی از جريان 
از آن محل اتصال به زمين نشت پيدا می كند و بخشی 
اختالف  برمی گردد.  )  نول  (  برگشت  سيم  از  ديگر 
جرياني بين سيم های رفت و برگشت به وجود مي آيد 

كه باعث می شود تا مدار را قطع نمايد.

اين وسيله به اندازه اي حساس است كه مي تواند جريان هاي نشتي كوچک را كه باعث عملكرد فيوز نمی شود 
ولي مي تواند براي شروع يک آتش سوزي يا برق گرفتگي كافي باشد حس كرده و منبع تغذيه را در چند دهم 
يا صدم ثانيه قطع مي كند. جريان عملكرد كليد نشان داده شده در شكل 0/03 آمپر است كه كمتر از جريان 

خطرناک برای بدن انسان است. در تابلوی فيوز هر واحد آپارتمان و يا يک مغازه می باشد.

شکل16ـ3ـ شکل ظاهري کلید جریان نشتی )محافظ جان(

 ،)13 )مبحث  ساختمان  ملی  مقررات  طبق 
به كارگيری كليد جريان نشتی )محافظ جان( در 
كليه ساختمان هايی كه احداث می شوند، الزامی 
است و بايد در تابلوی برق هر واحد مسكونی و 
يا تجاری در كنار كليدهای خودكار مينياتوری 

نصب شود.

توجه

شکل 17ـ3ـ قرارگیری کلید جریان نشتی در تابلوی برق
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 توصیه هاي ایمني:
 را مشاهده كرديد از بازكردن درب تابلو و دست زدن به قسمت هاي   هرگاه بر روي تابلو برق عالمت  1

داخلي آن خودداري كنيد.
 از كشيدن سيم از كف منزل يا زير فرش كه احتمال برخورد پاي افراد با آن و يا پوسيدن سيم وجود دارد  2

خودداري كنيد.
 هنگام تعويض  المپ  سوخته يا شكسته حتماً كليد چراغ را خاموش كنيد و با استفاده ازفازمتر از قطع  3

جريان  برق مطمئن  شويد.
 هنگام شست وشوي كف آشپزخانه وسايل برقي را از برق جدا كنيد و سعي كنيد آب روي كليد ها و پريز ها  4

و همچنين وسايل برقي پاشيده نشود.
 سيم های برق بايد دارای روپوش عايق بوده و از پيچيده شدن آنها به دوراشياء تيز و برنده جلوگيری كنيد  5

و سيم هاي پوسيده و زخمي وسايل الكتريكي را تعويض كنيد )شكل 18ـ3(.

  از يک  پريز برق براي چندوسيله برقي استفاده  نكنيدد )شكل 19ـ3(. 6
  در حال كار با برق دقت كنيد كه زير پايتان مرطوب نباشد و چوب خشک يا مواد پالستيكی كه عايق  7
خوبی هستند در زير پا قرار دهيد. و قبل از روشن كردن  هر وسيله برقي يا وصل كليد از خشک بودن كامل 

دست هايتان  اطمينان حاصل  كنيدد )شكل 20ـ3(.

شکل 18ـ3ـ پوسیدگی و زخمی شدن سیم ها و کابل ها

شکل 19ـ3

 اگر دو شاخه  يک  وسيله برقي شكسته  است هر چه  سريع تر آن را با يک  دو شاخه سالم تعويض  كنيد. 8

شکل 20ـ3



130

مدارات روشنایی و خبری

در تأسيسات الكتريكی ساختمان ها وسايل برقی متنوعی به كار می رود و با پيشرفت تكنولوژی هر روز متنوع تر 
در يک ساختمان،  رفته  به كار  الكتريكی  وسايل  با  قسمت  اين  در  بازار می شوند  وارد  بيشتری  قابليت  با  و 

همچنين به نوع ارتباط اين وسايل با هم و نقشه های الكتريكی آنها آشنا می شويد. 
سیم ها و اتصاالت آنها

سيم ها از دو قسمت هادی و عايق تشكيل شده اند. هادی سيم ها عموماً مسی يا آلومينيومی هستند. ولی از 
مس، به دليل هدايت بهتر )  نسبت به ديگر فلزات  ( بيشتر استفاده می شود. عايق سيم ها از موادی پالستيكی 

هستند كه آن را به صورت اليه ای روی هادی روكش می كنند.

و واحد آن  بيان می شود  آنها  براساس سطح مقطع  سايز هادی های مور داستفاده در سيم كشی ساختمان 
ميلی متر مربع )mm2  ( است. مثاًل سيم شمارۀ يک و نيم به معنی آن است كه سطح مقطع سيم 1/5 ميلی متر 
مربع است. سايز استاندارد سيم ها 0/75، 1، 1/5، 2/5، 4، 6، 10، 16، 25، 35، 50 و... ميلی متر مربع است. 

کلیدها
برای متوقف كردن جريان، بايد حداقل يكی از سيم های حامل جريان الكتريكی قطع شود. يعنی مدار الكتريكی 
بازشود. برای به كار انداختن مجدد دستگاه بايد مسير قطع شده به حالت اول برگردد، يعنی مدار بسته شود. 
وسيله ای كه عمل قطع و وصل را در مدار انجام می دهد كليد نام دارد. كليدها متناسب با نوع عملكرد در مدار 

به انواع مختلف تقسيم بندی می شوند.
کلید یک پل: اين كليد دارای يک 
پل، به عبارت ديگر يک دكمه برای 
قطع و وصل و يک مسير عبور جريان 
است.كليد يک پل در دو نوع توكار و 
روكار ساخته می شود. تصوير ظاهری 
در شكل 22ـ3  كليد  فنی  و شمای 

نشان داده شده است.
کلید دو پل: اين كليد از دو كليد يک پل تشكيل شده است، كه در مجاورت هم قرارگرفته ودر يک محفظۀ 
پالستيكی گذاشته شده اند. با كليد دو پل می توان دو دسته المپ را به دلخواه روشن و خاموش كرد. تصوير 

ظاهری و شمای فنی اين كليد در شكل 23ـ3 نشان داده شده است.

شکل 21ـ3ـ ساختمان سیم

شکل 22ـ3ـ کلید یک پل لمسی
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کلید تبدیل )تعویض(: اين كليد دارای دو مسير جريان است كه با تغيير وضعيت اين كليد می توانيم اين دو 
مسير را برای عبور جريان انتخاب كنيم. معموالً از كليد تبديل در راهروها و سالن ها كه دارای در های ورودی 
و خروجی قرار دارد استفاده می شود تا بتوان از دو نقطۀ ورودی و خروجی، روشنايی را كنترل كرد. تصوير 

ظاهری و شمای فنی اين كليد در شكل 24ـ3 نشان داده شده است.

شکل 24ـ3ـ کلید تبدیل

شکل 23ـ3ـ کلید دو پل لمسی

پریزها )برق ـ تلفن ـ آنتن( 
پریز برق: هرگاه بخواهيم انرژی الكتريكی را مستقيماً مورد استفاده قرار دهيم، نياز به وسيله ای داريم كه 
بتوانيم انرژی الكتريكی موجود را به دستگاه موردنظر )مانند يخچال، بخاری و...( برسانيم. اين اتصال توسط 

جزئی از مدار به نام پريز انجام می شود. پريز ها به دو دسته، توكار و روكار، تقسيم می شوند.
پريزهای برق با اتصال زمين دارای سه پيچ هستند كه يكی از آنها مربوط به اتصال سيم زمين می باشد )شكل 

25ـ3( .پريز های مورد استفاده در منازل مسكونی بايد از نوع محافظ كودک باشد.

در مورد تأسيسات برقی در خانه های هوشمند )Smart Home( تحقيق كنيد و به كالس ارائه دهيد.تحقیق کنید

ب( شمای فنی

الف( شمای حقیقی
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پریز تلفن: برای تلفن پريزهای مخصوصی وجود دارد كه عالئم مربوط به دستگاه 
روی آن ترسيم يا نوشته شده است؛ مثاًل عالمت گوشی تلفن روی پريز تلفن نوشته 
می شود. شكل 26ـ3 تصوير ظاهری و عالمت اختصاری پريز تلفن را نشان می دهد.

شکل25ـ3ـ پریز برق

شکل 26ـ3ـ تصویر ظاهری و شمای فنی پریز تلفن

پریز آنتن: پريز آنتن، امواج دريافتی از آنتن را در اختيار قرار می دهد. شكل27ـ3 يک پريز آنتن را نشان می دهد.

 شکل 27ـ3ـ تصویر ظاهری و شمای فنی پریز تلفن
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روشنايی  برای  و  تبديل می كند  نورانی  انرژی  به  را  الكتريكی  انرژی  كه  است  وسيله ای   المپ ها: المپ 
استفاده می شود. المپ ها در انواع مختلف ساخته می شوند. شكل 28ـ3 تصوير نمونه های مختلف المپ ها را 

می دهد. نشان 

رلۀ زمانی: برای اينكه تعدادی المپ را از چند نقطه روشن و خاموش كنند )مثاًل 
در راهروهای طوالنی و دارای خروجی های متعدد و يا در راه پلۀ ساختمان ها  ( از رلۀ 
زمانی استفاده می شود كه به آن رلۀ راه پله نيز می گويند. در مدار روشنايی راه پله با 
رلۀ زمانی، با فشار به يک شستی، رله شروع به كار می كند و المپ های راه پله روشن 
می شوند و پس از گذشت زمان معينی خاموش می شوند. شكل29ـ3 تصوير رلۀ راه 

پله را نشان می دهد.

فلورسنت )مهتابی(

هالوژنLEDسدیمی

 فلورسنت فشرده 
)کم مصرف(

رشته ای جیوه ای

شکل28ـ3ـ انواع المپ ها

 المپ های رشته ای حدود 95 درصد انرژی الكتريكی را مستقيماً به گرما تبديل نموده و تنها 5 درصد بیشتر بدانید
آن به نور تبديل می شود.

 يک المپ رشته ای 100 وات نسبت به المپ فلورسنت )مهتابی( حدوداً 2 برابر برق مصرف می كند 
درحالی كه نور آن حدوداً نصف نور المپ مهتابی است.

در مورد انواع المپ های LED و مقايسۀ آنها با انواع المپ های ديگر تحقيق تحقیق کنید
كنيد و به كالس ارائه دهيد.

شکل 29ـ3ـ رلۀ زمانی
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دیمر: ديمر وسيله ای است كه توسط آن می توان ولتاژ را تغيير داد و 
شدت نور المپ را كم يا زياد كرد. ديمر ولتاژ ورودی مصرف كننده را 

كنترل می كند. 
ديمر معموالً برای كاهش يا افزايش نور المپ های لوستر در سالن های 

پذيرايی و المپ اتاق خواب مورداستفاده قرار می گيرد. 

شکل 30ـ3ـ دیمر

با نصب سيستم های كنترل روشنايی مانند رلۀ راه پله، حسگرهای حضور افراد، ديمر و... مصرف انرژی 
الكتريكی به طور قابل مالحظه ای كاهش می يابد. 

انواع نقشه های مدارهای الکتریکی
مدارهای الكتريكی را به صورت های مختلفی رسم می كنند. مهم ترين آنها نقشۀ »  فنی« و يا »  تک خطی« 

می باشند. 
نشان دادن  بر  نمای سادۀ يک خطی است كه عالوه  فنی،  نقشۀ   نقشه فنی )نقشۀ تک خطی مدار(: 

تعداد و نوع تجهيزات به كار رفته ارتباط و اتصال قسمت های اصلی 
مدار را نشان می دهد. می توان گفت، شمای فنی نشانگر لوله های 
سيم كشی رابط بين اجزای مدار است و تعداد سيم هايی را كه از 
داخل لوله می گذرد مشخص می كند تعداد سيم ها به وسيلۀ رسم 
خطوط كوتاه مايل روی قسمت های مختلف مشخص می شود. اگر 
تعداد سيم های موازی 3 يا بيشتر شود، تعداد سيم ها را با عدد نشان 

می دهند )شكل 31ـ3(.

 عالئم الکتریکی: برای اينكه نقشه ها در تمام نقاط دنيا يک نواخت باشند و يک مفهوم را به نقشه خوان برسانند، 
در ترسيم آنها از عالئم الكتريكی استاندارد استفاده می شود تا تمامی ترسيم كننده های نقشه بتوانند ديدگاه 

مهندس تأسيسات الكتريكی را به درستی استنباط كنند و برق كاران نيز آن را با صحت اجرا كنند.

 در جداول زير عالئم الكتريكی استاندارد را پيدا كنيد و مقابل آن ترسيم كنيد.

جدول 1ـ3ـ عالئم اختصاری

عالمت اختصاریعالمت اختصاری

کلید تبدیلسیم فاز

رلۀ زمانیسیم نول

ترانسفورماتورسیم محافظ )سیم ارت(

شکل 31ـ3ـ شمای فنی )تک خطی(
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عالمت اختصاریعالمت اختصاری

شستی زنگسیم تلفن

جعبه تقسیمسیم آنتن

فنالمپ و چراغ

قفل برقیالمپ فلورسنت

بوقماشین لباس شویی

آژیرماشین ظرف شویی

تابلوی تقسیم دیواریآب گرمکن

فیوزپریز

اتصال به زمینیخچال

کنتورموتور الکتریکی

کلید دو پلفریزر

کلید یک پل

 انواع سیم کشی: اصوالً سيم كشی به دو صورت روكار و توكار انجام می گيرد: 
الف( سیم کشی روکار: معموالً در سيم كشی روكار سيم ها را از روی سطح تمام شدۀ كار به صورت آزاد يا 
در داخل لوله و يا داكت عبور می دهند. دراين روش كليه سيم ها و لوله ها در معرض ديد هستند و به همين 
دليل عيب يابی در اين نوع سيم كشی آسان است.شكل 32ـ3 تصوير دو نمونه اجرای سيم كشی روكار توسط 

داكت و لوله را نشان می دهد.

شکل32ـ3ـ نمونه هایی از سیم کشی روکار
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بايد  نوع سيم كشی،  اين  ب( سیم کشی توکار: در 
داد.  عبور  كف  يا  سقف  يا  ديوار  داخل  از  را  سيم 
كار  زير گچ  را  لوله های مخصوصی  اين منظور  برای 
آنها عبور می دهند. از داخل  را  می گذارند و سيم ها 

شکل 33ـ3ـ سیم کشی توکار

در سيم كشی توكار سيم ها، با توجه به توزيع برق و تقسيم بندی محل های متفاوت از تمام وسايل، به طور مجزا به 
داخل تابلوی توزيع آورده می شوند. محل نصب اين تابلو بايد در جايی باشد كه آوردن لوله ها برای سيم كشی به 
محل تابلوی مركزی امكان پذير باشد. در اين روش معموالً جعبۀ تقسيم مركزی )  تابلوی توزيع محلی( را در راهرو 
يا محل های مناسب ديگری نصب می كنند. در اين روش امكان تغييرات و عيب يابی راحت تر انجام می گيرد. به 
همين جهت از اين روش در ساختمان ها و اماكنی از قبيل واحد های مسكونی، دفاتر كار، ادارات، بيمارستان ها و 

مشابه آنها استفاده می شود. بهترين محل برای نصب اين تابلو در ورودی اصلی است.

برای  اين مدار  از   مدار الکتریکی کلید یک پل: 
كوچک،  اتاق های  در  المپ ها  خاموش كردن  و  روشن 
انباری، حمام، آشپزخانه و توالت استفاده می شود. شكل 

35ـ3 نقشۀ فنی اين مدار را نشان می دهد.

شکل 34ـ3

شکل 35ـ3ـ مدار الکتریکی کلید یک پل

پیچ طالیی

نول ورودیفاز ورودی

پیچ نقره ای
کلید یک پل
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 مدار الکتریکی کلید دو پل: اين مدار در محل هايی كه دو دسته المپ در كنار هم وجود دارد به كار 
می رود. مانند اتاق های پذيرايی بزرگ كه بيش از يک المپ و يا لوستر دارند كه بايد در يک زمان يک دسته 
و زمان ديگر دستۀ ديگری از المپ ها و در موقع ديگر هر دو دسته المپ ها روشن شوند. شكل 36ـ3 نقشۀ 

فنی اين مدار را نشان می دهد.

شکل 36ـ3ـ مدار الکتریکی کلید دو پل

شکل 37ـ3ـ مدار الکتریکی کلید تبدیل

برای  مدار  اين  تبدیل:  کلید  الکتریکی  مدار   
گروه  يک  يا  المپ  يک  روشن كردن  و  خاموش 
می گيرد  قرار  مورداستفاده  نقطه  دو  از  المپ 
سالن های  و  راه پله ها  راهروها،  برای  معموالً  و 
برخی  نيز  و  دارند  مختلف  خروجی های  كه  بزرگ 
می شود.  استفاده  مسكونی  واحد های  هال های 
می دهد. نشان  را  مدار  اين  فنی  نقشه  37ـ3  شكل 
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وسایل و مدارهای الکتریکی خبری
 زنگ اخبار: زنگ اخبار يک دستگاه الكتريكی است 
كه با آن می توان صداهای مختلفی را به اطالع فرد 
يا گروه رساند. از نظر ولتاژ كار، زنگ های اخبار را به 
سه دسته DC ،AC و ACـ  DC تقسيم می كنند. از 
نظر مقدار ولتاژ نيز می توان زنگ اخبار را به دو دسته 
ولتاژ كم )8،6 يا 12 ولت( و ولتاژ زياد )220 ولت( 

شکل 38ـ3ـ زنگ اخبارتقسيم كرد )شكل 38  ـ3(.

 شستی: شستی يكی از انواع كليدها است. عمل اين 
كليد به اين صورت است كه تا وقتی روی آن نيرو وارد 
می شود كنتاكت های آن به هم وصل است ولی وقتی 
شد.  خواهد  قطع  مدار  برداريم  آن  روی  از  را  دست 

شكل 39 ـ3 تصوير شستی را نشان می دهد.

 شکل 39ـ3ـ شستی زنگ

 مدار الكتريكی زنگ اخبار: شكل 40ـ3 نقشۀ حقيقی و فنی اين مدار را نشان می دهد.

در بازکن هاي تصویري
دربازكن هاي تصويري سامانه هاي ارتباطي هستند كه عالوه بر برقراری ارتباط صوتي بين فرد مراجعه كننده 
و افراد داخل ساختمان، ارتباط تصويري نيز برقرار مي كنند. اجزاي اصلي مورد استفاده در آنها شامل صفحه 

اصلي جلوي در ) پانل (، گوشي ) مانيتور (، حافظه تصويری و سيم كشی های مربوطه است. 

شکل 40ـ3ـ مدار الکتریکی زنگ اخبار
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سيم كشي  براي  تصویري:  دربازکن  سیم کشي 
 0/65 mm2 دربازكن تصويري از كابلی با مقطع حداقل
استفاده می شود. سيم اتصال تغذيه DC صفحه )برای 
آيفون های بيش از يک طبقه ( به محل مربوطه روی 
منبع تغذيه وصل می شود. تغذيه AC صفحه جلوی 
 AC در نيز به طور سری با قفل درباز كن به قسمت
منبع تغذيه وصل می شود. درشكل )41ـ3( نقشه های 
آن  به  مربوط  قطعات  با  تصويري  آيفون  سيم كشي 

ارائه شده است.

امواج  دريافت  و  انتشار  برای  وسيله ای  آنتن  آنتن: 
الكترومغناطيس است. اين وسيله می تواند امواج را در 
فضا انتشار دهد يا آنها را از فضا دريافت كند. اجزای 
آنتن معمولی شامل كابل كواكسيال، اتصال دهنده های 

كابل ) فيش ها  ( و پريز ها هستند.

شکل 41ـ3ـ دربازکن تصویری

درمورد دربازكن های برقی نسل جديد و قابليت های آن در خانه های هوشمند تحقيق كنيد و به كالس تحقیق کنید
ارائه دهيد.

 ضرورت استفاده از سیستم آنتن مرکزی
بام  از هر واحد مسكونی يک كابل اختصاصی به پشت  باشد و بخواهيم  اگر تعداد واحدهای مسكونی زياد 
برود، الزم است فضای قابل توجهی از ساختمان به مسير عبور كابل ها اختصاص داده شود. همچنين به تعداد 
واحد های مسكونی بايد در پشت بام آنتن تلويزيون نصب كنيم. برای مثال، برای يک برج مسكونی كه دارای 
150 واحد مسكونی است، بايد 150 آنتن تلويزيون در پشت بام قرار داده شود. بديهی است كه انجام اين كار 
با توجه به فضای محدود پشت بام و نيز به لحاظ اقتصادی و ظاهری )  مسئله زيبايی  ( به صالح نمی باشد و در 

مواردی اصوالً امكان پذير نيست.برای رفع اين مشكل از سيستم آنتن مركزی استفاده می شود.
برای اينكه افت امواج دريافتی از آنتن تا آخرين پريزها جبران شود از تقويت كننده آنتن استفاده می شود. 

شکل 42ـ3ـ آنتن مرکزی
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  از چه عالئم ترسيمي براي ترسيم نقشه هاي الكتريكي ساختمان استفاده مي شود؟
  چه نكاتي در مبحث 13 مقررات ملی ساختمان براي تأسيسات الكتريكي وجود دارد؟

  چه اصولي براي ترسيم پالن روشنايي، پريز برق و تلفن و آنتن رعايت مي شود؟
  نمودار تابلوهاي اصلي، عمومي و توزيع برق واحدها چه كاربردي در بخش تأسيسات الكتريكي ساختمان ها دارند؟

  نمودار رايزرهاي تأسيسات الكتريكي شامل چه مواردي است؟

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
 مقررات ملی ساختمان)مبحث 13( را شرح دهيد. 1

 نشانه های ترسيمی تأسيسات الكتريكی را ترسيم كند. 2
 نقشه های تأسيسات الكتريكی را بر اساس نشانه های ترسيمی بخواند. 3

در اين واحد كار نقشه خوانی را بر روي پالن فرا خواهيدگرفت و به كمک نقشۀ فنی، مسيرهای لوله كشی برق 
و تجهيزاتی كه به ابتدا و انتهای آن وصل خواهد شد را بر روي پالن نشان خواهيد داد .همچنين با مجموعه 
ضوابط فنی و اجرايی الزم برای نقشه هاي تأسيسات الكتريكی ساختمان های مسكونی )  مقررات ملی ساختمان 

مبحث سيزدهم ( آشنا خواهيد شد.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری 6 

نقشه خوانی تأسیسات الکتریکی

استاندارد عملکرد
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محتوای نقشه ها 

برای اجرای تأسيسات الكتريكی برق در هر ساختمان، بايد به نقشه هاي آن مراجعه كرد. نقشه ها از اجزايي 
تشكيل شده است. اجزای هر نقشه كامل برق شامل موارد زير می باشد.

  نمودار تابلوها 3   نقشه پالن ها  2   نشانه های ترسيمی )عالئم اختصاری(  1
  توضيحات 6   جزئيات)2(  5   نمودارهای رايزر)1(  4

در طراحي و ترسيم نقشه ها توجه به مقررات ملی ساختمان ضروری است. رعايت اين مقررات توسط طراح، 
ترسيم كننده و همچنين مجری الزامي است.

مقررات ملی ساختمان )مبحث 13(:
 نقشه ها بايد نشان دهندۀ محل فيزيكی وسايل و دستگاه ها باشد و بايد در زمينۀ نقشه های معماری  1

ساختمان به نام پالن تجهيزات )مبلمان( پياده شود. 
كه خواندن  به طوری  انتخاب شود  معماری  نقشه  و  برقی  تأسيسات  مناسب  بايد  نقشه ها  مقياس    2

اطالعات مربوط به تأسيسات برق امكان پذير و آسان باشد.
 نقشه ها و نمودارها بايد خوانا و واضح باشد و به نحوی تهيه شده باشد كه بين خطوط و اجزای برقی  3

و زمينه نقشه معماری هيچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.
) رايزر دياگرام(، طرح واره ها،  پايين رو  و  باالرو  نمودارهای  اجزای توضيحی،  )دياگرام ها (،  نمودارها    4
جداول، عالئم و نشانه های ترسيمی، ليست نقشه ها وغيره، كه احتياج به زمينه نقشه معماری ندارند 
حتی االمكان بايد بر روی نقشه های مجزا و يا درصورت وجود حاشيه های خالی، در پالن ها ترسيم شوند.
 برای خوانا بودن نقشه های برق، ذكر اندازه ها و ديگر يادداشت های مربوط به معماری و نكات اجرايی  5
مختص كارهای ساختمانی و نظاير آن بر روی نقشه های زمينه الزم نخواهد بود، اما مقياس نقشه حتماً 

بايد ذكر شود.
 هرگونه طرح واره، نمودار، جدول، نقشه توضيحی و يا نقشه جزئيات كه برای روشن شدن مسائل  6

اجرايی الزم است بايد به همراه نقشه ارائه شود.
 در انتخاب محل، نحوه نصب كليه تجهيزات، مسير همه مدارها بايد به نقشه های معماری ساختمان  7
توجه شود و امكانات اجرايی سنجيده و هماهنگ با ساير تأسيسات طراحی شده برای ساختمان، درنظر 

گرفته شود.
 در ساختمان هايی كه آپارتمان های مشابه در طبقات دارند می توان به تهيه نقشه برق يک طبقه  8

اكتفا كرد و لزومی به طرح نقشه های مختلف برای طبقات ديگر نيست. 

Riser ـ1
Details ـ2
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1ـ نشانه های ترسیمی )عالئم(

در نقشه ها هر وسيله و يا عنصر برقی با يک نشانۀ ترسيمی يا عالمت اختصاری نشان داده می شود. برای 
اينكه در خواندن نقشه ها تفسير ها و تعبيرهای متفاوتی نسبت به يک وسيلۀ برقی وجود نداشته باشد بايد 
كليه عالئم از يک استاندارد پيروی كنند تا به اين ترتيب زبانی مشترک در بين ترسيم كنندگان و كسانی 
كه نقشه ها را می خوانند وجود داشته باشد. به اين منظور در رشته برق استانداردی توسط كميتۀ بين المللی 
الكتروتكنيک)1( تهيه شده است كه همۀ عالئم ترسيمی بايد با آن استاندارد مطابقت داشته باشند .برای ترسيم 

مدارات در نقشه ها از شمای فنی )تک خطی( استفاده می شود.

مقررات ملی ساختمان )مبحث 13(: 
 برای نمايش اجزاء نقشه ها ی برق بايد از عالئم ترسيمی استاندارد مطابق )IEC1 ( استفاده شود و  1

اندازه عالئم بايد متناسب با مقياس نقشه های زمينه )پالن( انتخاب شود.
 در كنارعالئم بايد قدرت مصرفی و ساير مشخصات مهم دستگاه ذكر شود. 2

در جدول2ـ3 تعدادی از عالئم الزم با توجه به موارد باال آورده شده است
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2ـ نقشه پالن ها 

در نقشه هاي تأسيسات برقي می بايست به نقشه ای كه به نام » پالن تجهيزات « می شناسيم توجه خاص داشت. 
چرا كه در اين پالن نحوۀ چيدمان )  قرار گرفتن  ( وسايل منزل به خوبی مشخص است. اين امر در برق رساني به 
آنها بسيار مهم است. مثاًل در محلی كه تخت خواب قرار دارد كليد مناسب و در محلی كه تلويزيون قرار دارد پريز 
برق و پريز آنتن مناسب قرار گيرد. لذا محل قرارگيری كمد ديواری، روشويی توالت، دوش حمام، تخت خواب، 
اجاق گاز، سينک ظرف شويی و ماشين لباس شويی همچنين شرايط محل ها از قبيل خشک يا نمناک بودن نقش 

مهمی در محل قرارگيری تجهيزات الكتريكی دارد. 
از آنجايی كه ترسيم تمام مسيرهای مختلف سيم كشی از قبيل روشنايی، پريزهای برق، تلفن و آنتن بر روی 
يک پالن باعث شلوغی و اشتباه در نقشه خواني می شود بنابراين هر يک از سيم كشی ها را بر روی يک پالن 

جداگانه ترسيم می كنند. 
اين پالن ها عبارتند از: 

الف( روشنايی        ب( پريز برق         ج( پريز تلفن و آنتن  
الف(پالن روشنایی:

در پالن روشنايی ابتدا محل قرارگيری تجهيزات و وسايل الكتريكی مانند كليد ها و چراغ ها مشخص می شود. 
و پس از آن ارتباط اين تجهيزات باهم و با تابلوی توزيع برق در داخل واحد آپارتمان معين خواهد شد.

 محل قرارگیری چراغ ها و کلیدها:
در اتاق ها روشنايی های سقفی بايد در وسط اتاق قرارگيرد برای اين منظور محل برخورد قطرها وسط سقف را 
نشان می دهد اين نقطه مناسب ترين محل براي نصب يک چراغ سقفی در اتاق است. اگر فضای اتاق، بزرگ و 

يا مانند بعضي پذيرايی ها  L شكل باشد اين كار را بايد برای دو بخش آن به صورت مجزا انجام داد.

شکل 43ـ3ـ محل قرارگیری چراغ ها
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»  در« اكثر اتاق ها به داخل باز می شود. بر همين اساس در محل قرارگرفتن كليد ها بايد به گونه ای عمل كرد 
تا با باز شدن »  در« كليد برق، پشت در نماند.  

شکل 44ـ3ـ محل قرارگیری کلیدها

در جانمايی چراغ ها در فضاهای مختلف بايد به شدت روشنايی موردنياز در آن فضا دقت كرد كه محاسبات اين 
كار بر عهده طراح برق می باشد. جدول3ـ3 شدت روشنايی موردنياز برای هر فضای يک ساختمان مسكونی 

را نشان می دهد )  واحد شدت روشنايی لوكس است(.
جدول 3ـ3ـ شدت روشنایی مورد نیاز هر فضا

شدت روشنایی )بر حسب لوکس(محل

200اتاق نشيمن و پذيرايی

500اتاق مطالعه

200آشپزخانه

100اتاق خواب

100حمام

150راهرو

اتاق خواب: در اتاق خواب چراغ سقفی با كليد تبديل كنار درب ورودی روشن و با كليد تبديل كنار تخت خاموش 
می شود. همچنين بايد از كنار تخت خواب نيز با يک كليد، چراغ دكوراتيو ديواری باالی تخت را روشن كرد )شكل 45ـ3(.
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شکل 45ـ3ـ محل قرارگیری چراغ ها و کلیدها در پالن اتاق خواب

آشپزخانه: آشپزخانه دارای چراغ سقفی و يا ديواری است كه با يک كليد يک پل كار می كند. المپ اين 
چراغ می تواند فلورسنت يا فلورسنت فشرده )كم مصرف( انتخاب شود. برای آرک آشپزخانه و قسمت بااليی 
كابينت نيز از چراغ های سقفی نوع توكار و با المپ هالوژن و يا LED می توان استفاده كرد. جهت نورهای 
تزيينی و دكوراتيو می توان از چراغ های نواری از نوع LED و به صورت مخفی به طوری كه منبع نور ديده 

نشود استفاده كرد.
كليدها در فضاي آشپزخانه در بعضی مواقع داخل و در بعضی مواقع بيرون آن نصب می شوند علت اين امر آن 

است كه گاهی در ورودی آشپزخانه ها محل مناسبی )ديوار( برای نصب كليدها موجود نمی باشد.

از آنجايی كه  با چراغ لوستر به همراه كليد دو پل اجرا می شود.  هال و پذیرایی: روشنايی هال و پذيرايی 
لوسترها معموالً دو گروه المپ دارند توسط كليد دو پل كنترل می شوند. در اين فضا به جهت وجود نور موضعی 

و افزايش زيبايی محيط عالوه بر روشنايی عمومی از چراغ دكوراتيو به صورت ديواری نيز استفاده می شود.

شکل 46ـ3ـ محل قرارگیری کلیدها و چراغ ها در آشپزخانه
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در قسمت پذيرايی جهت زيبايی، از نور مخفی زير سقف گچ بری شده و همچنين منبع نور به صورت نقطه ای 
نيز با المپ LED استفاده می شود.

سرویس هاي بهداشتي: در حمام و توالت، كليد را در محل ورودي در قرار مي دهند تا قبل از ورود بتوان 
فضاي داخل آنها را روشن كرد. چراغ ديواري را نيز می توان روی ضلعی كه »  در« حمام و توالت باز می شود، 

پشت به پشت كليد نصب كرد.

شکل 47ـ3ـ محل قرارگیری کلیدها و چراغ ها در پالن هال و پذیرایی

شکل 48ـ3ـ محل قرارگیری چراغ ها و کلیدها در سرویس بهداشتی
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ورودی آپارتمان: درهای ورودی آپارتمان ها معموالً 
يک  كليد  قرارگرفتن  لنگه هستند. محل درست  دو 
نشان  49ـ3  شكل  در  المپ  كردن  روشن  براي  پل 
 در  از مدارهای ديگری كه معموالً  داده شده است. 
پالن روشنايی رسم می شود مدار زنگ اخبار ورودی 
واحد آپارتمان است. شستی زنگ بيرون واحد و كنار 
»  در« ورودی، زنگ اخبار در داخل قرار می گيرد. 

طبق مقررات عبور هرگونه لولۀ برق از كف 
حمام و توالت ممنوع است.

توجه

دارای درجه  بايد  چراغ نصب شده درحمام 
درجه  اين  باشد.  بيشتر  يا   IP  44 حفاظت 
برابر  در  چراغ  حفاظت  معناي  به  حفاظت 
پاشش آب است. همچنين در صورتی كه از 
بايد  فن تهويه برای حمام استفاده می شود 

ضد آب باشد.

توجه

راه پله: در راه پله ها و در هر پاگرد يک عدد چراغ 
قرار می گيرد. اين چراغ می تواند هم به صورت ديواری 
و يا به صورت آويز نصب شود.چراغ راه پله ها می تواند 
با زدن شستی در هر پاگرد توسط رلۀ زمانی راه پله 
روشن و پس از مدت زمانی كه روی آن تنظيم شده 
با  می توانند  همچنين  چراغ ها  اين  شود.  خاموش 

»  سنسور حضور شخص« روشن شوند.

شکل 49ـ3ـ محل قرارگیری کلید، چراغ

شکل 50ـ3ـ محل قرارگیری چراغ و شستی
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شکل 51ـ3ـ جانمایی کلیدها و چراغ ها در فضاهای مختلف یک واحد آپارتمان

 در شكل 51ـ3 جانمايی كليدها و چراغ ها را در فضا های مختلف يک واحد آپارتمان كه در صفحات قبل 
به صورت تفكيک شده بررسي شد، به صورت كامل نشان داده شده است.
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مداربندی در نقشه پالن های روشنایی
اين وسايل و  بايد  و...(  الكتريكي )مانند كليد ها و پريز ها  از جانمايي وسايل  واسطه های مداربندی: پس 
به  بايد تک تک وسايل و مصرف كننده ها  اين منظور  براي  تغذيه متصل كرد.  به منبع  را  مصرف كننده ها 
يكديگر متصل و در نهايت به منبع تغذيه مرتبط شوند. به اين كار »  مدار بندی« می گويند. براي اتصال و 
كه  از حد مجازي  تا  نمود  قرار مي گيرند دقت  مدار  در يک  تعداد مصرف كننده هايي كه  به  بايد  مداربندي 
مقررات معين نموده است، تجاوز نكند. در شكل 52ـ3 مدار هاي الكتريكي در چند فضاي مختلف )مدارهای 
پايه( توسط واسطه هايی كه كليدهای اين مدارهای پايه را به هم وصل می كند ايجاد شده است و در نهايت با 

نشان پيكانی به تابلو وصل می شود.

الف( مداربندی اتاق ها: المپ ها و كليد های مربوط به اتاق های مجاور هم را به يكديگر متصل كرده و آنها 
را به يكی از فيوزهای تابلوی توزيع برق داخل واحد متصل می كنند.

شکل 52  ـ3ـ واسطه های مداربندی

شکل 53  ـ3ـ مداربندی اتاق ها
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قرار  هم  كنار  در  نقشه  اين  در  آشپزخانه  و  پذيرايی  فضای  دو  چون  آشپزخانه:  و  پذیرایی  مداربندی 
گرفته اند، لذا مدارهای روشنايی آنها را به يک ديگر متصل كرده و يک خط برق به آنها اختصاص می دهيم.

جهت خروج از پذيرايی و ورود به اتاق خواب می توان از مدار تبديل استفاده كرد كه قبل از وارد شدن به اتاق 
خواب، چراغ پذيرايی را با آن خاموش كرد و سپس وارد اتاق خواب شد و يا اگر شخصی شب از اتاق خواب خارج 

شد و خواست از طريق راهرو به سمت سرويس بهداشتی و يا آشپزخانه برود بتواند چراغ را روشن كند.
مداربندی سرویس های بهداشتی: كليد و چراغ های سرويس بهداشتی به طريقی كه در شكل 55ـ3 نشان 

داده شده است به يک ديگر متصل می شوند.

شکل 54  ـ3ـ مداربندی پذیرایی و آشپزخانه

شکل 55  ـ3ـ مداربندی سرویس های بهداشتی
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مدار بندی راه پله: برای روشنايی راه پله در هر پاگرد 
چراغي درنظر گرفته مي شود. همچنين نزديک درب 
ورودی هر واحد مسكونی )  آپارتمان( يک شستی قرار 
طبقه  هر  در  چراغ ها  همراه  به  شستی ها  مي دهند. 
ترسيم  پايين  و  باال  سمت  به  پيكان هايی  كمک  به 
مي شوند و مفهوم آن اين است كه چراغ هاي هر طبقه 
هم  روي شستي ها  بر  پيكان  متصل شده اند.  هم  به 

همين مفهوم را دارد.

قرارگیری تجهیزات و مداربندی پیلوت )پارکینگ ، انباری ، ورودی(: در پاركينگ هم می توان از مدار تبديل 
استفاده كرد. معموالً يكی از كليد های تبديل كنار دِر ورودی ساختمان و ديگری در كنار راه پله قرار داده 
می شود تا با رفتن به طبقات بتوان چراغ هاي پاركينگ را خاموش كرد. امروزه در پاركينگ ها از »حسگر های 
حضور شخص« برای روشن كردن چراغ ها و بدون نياز به كليد استفاده می شود. برای روشنايی انباری ها از مدار 
يک پل استفاده می شود. در اين پالن از رله زمانی استفاده شده و به همين منظور از شستی در قسمت های 

مختلف پاركينگ استفاده شده است.

شکل 56  ـ3ـ مداربندی راه پله
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شکل 57  ـ3ـ قرارگیری تجهیزات و مداربندی پیلوت
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پودمان سوم :تأسیسات الکتریکی در  معماری داخلی

چیدمان و مداربندی حیاط: در محوطۀ حياط نيز می توان از مدار تبديل استفاده كرد. به همين منظور يكي 
از كليد هاي تبديل در محل ورودي به حياط و ديگري در محل ورودي به ساختمان نصب مي شود تا امكان 

كنترل چراغ های حياط از دو طرف )  زمان خروج از منزل و زمان ورود به ساختمان  ( وجود داشته باشد.

در مداربندی فضاها در يک واحد آپارتمان بايد نكات زير را مورد توجه قرار داد:
 انتخاب سرخط مدار: ابتدای هر مداربندی كه به تابلو تقسيم وصل شود را سرخط می گويند بديهی است 

سرخط مدار را سمتی در نظر مي گيريم كه به تابلوي تقسيم نزديک تر است.
 آدرس دهی سرخط: به دليل شلوغ شدن و عبور مسير مدارها از روي يک ديگر، سرخط مداربندي را تا تابلو 
رسم نمی كنند و به جاي آن يک پيكان در ابتدای هر مداربندی )سرخط( رسم مي شود و آدرس محل اتصال 
اين سر خط به تابلوي تقسيم كنار پيكان نوشته مي شود. از طرفي ديگر بايد در تابلوي تقسيم نيز، زير هر 
كليد مينياتوري خطي رسم كرد و آدرس اتصال اين خط را با مدار مربوطه مشخص نمود. بديهي است كه 
اين دو آدرس بايد باهم مطابقت داشته باشند. در شكل 59ـ3 يک واحد آپارتمان را مشاهده می كنيد كه در 
آن سرخط روشنايی و آدرس دهی نشان داده شده است. در اين نقشه سه مدارمستقل روشنايی با سه پيكان 

در نظر گرفته شده است.

شکل 58  ـ3ـ چیدمان و مداربندی حیاط
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شکل 59ـ3ـ نحوۀ آدرس دهی در پالن روشنایی
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پودمان سوم :تأسیسات الکتریکی در  معماری داخلی

ب( پالن پریز برق: پالن تجهيزات در انتخاب محل 
قرارگرفتن پريزها در نقشه به ما كمک بسياري خواهد 
كرد. مثاًل در آشپزخانه و مطبخ، محل و تعداد پريزها 
بايد با توجه به محل قرارگيري تجهيزاتی مانند سينک 
ظرفشويي، يخچال، اجاق گاز و در بعضی موارد ماشين 

لباسشويي انتخاب شود.
در همه اتاق ها و فضاهای يک واحد مسكونی )به جز 
در  بايد  پريزها  بهداشتي(  سرويس هاي  و  آشپزخانه 
نقاطی تعبيه شوند كه فاصله هيچ يک از نقاط رئوس 
پيرامون از 1.5 متر بيشتر نباشد. اين فاصله در شكل 
و  است. دقت شود كه درها  داده شده  نشان  60  ـ3 
اندازه گيری  در  نبايد  كف  از  شده  شروع  پنجره های 

دخالت داده شوند.

مقررات ملی ساختمان)مبحث 13(:
 هر مدار روشنايی نبايد بيش از 12چراغ يا نقطه روشنايی را تغذيه كند 1

 مدار های تغذيه كننده چراغ ها نبايد پريزها و يا هرگونه وسيله ديگر را تغذيه كنند. 2

مداربندي پریز هاي برق: هر پريز بايد به يک پريز بعد از خود برق برساند و ادامه يافتن مدار پريز فقط از 
انتهای آن ممكن است. آدرس تعيين كننده تغذيه مدار پريز در نقشه، توسط يک پيكان در ابتدای هر مدار 
نهايی پريز مشخص مي شود. اين آدرس بايد با شماره خروجی دياگرام تابلوی توزيع برق آن واحد مطابقت 

داشته باشد. سعی می شود پريزهای فضا هايی كه به هم نزديک هستند به يک خط متصل شوند. 

شکل 60  ـ3ـ فاصلۀ پریزها از یکدیگر

در پالن پريز می توان محل تابلوی توزيع برق واحد و همچنين كليد كولر را نيز نشان داد.
توجه
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شکل 61  ـ3ـ چیدمان مداربندی پریز هاي برق یک واحد آپارتمان 
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پودمان سوم :تأسیسات الکتریکی در  معماری داخلی

ج( پالن پریز تلفن و آنتن: پريز های تلفن در مكان هايی كه پريز برق درنظر گرفته شده، قرار می گيرند چرا 
كه امروزه تقريباً همه دستگاه های تلفن دارای شارژر می باشند. يكی از پريزهای تلفن را نيز بايد در نزديكی 

پيش خوان آشپزخانه درنظر گرفت. 

مقررات ملی ساختمان )مبحث 13(:
 هر مدار پريز نبايد بيش از 12پريز مربوط به مصارف عمومی )غيرمشخص( را تغذيه كند. 1

 كليه پريزها بايد مجهز به هادی حفاظتی )سيم ارت( باشند. در عالئم به كار رفته در نقشه ها به اين  2
مسئله بايد توجه شود.

مقررات ملی ساختمان )مبحث 13(:
مدار پريز تلفن جزو مدارهای جريان ضعيف می باشد مدارهای هريک از سيستم های جريان ضعيف بايد 

به طور مستقل كشيده شوند.

مدار پريز تلفن در هر طبقه به جعبه تقسيم )TB(1 كه در راه پله همان طبقه قرار دارد، مرتبط مي شود. جعبه 
تقسيم هر طبقه به جعبه تقسيم طبقه زيرين خود و در نهايت جعبه تقسيم طبقه اول به جعبه تقسيم ترمينال 
اصلی )MTB( متصل می شود. در ساختمان های مسكونی، جعبه تقسيم ترمينال اصلی )MTB(2 درطبقۀ 
همكف ساختمان نزديک درب ورودی اصلی و در سمتی كه به راه پله ها نزديک تر است قرار می گيرد تا ارتباط 

بين آن و جعبه تقسيم طبقات )TB( به سهولت انجام پذيرد.
پريز آنتن نيز در پالن پريز تلفن ترسيم مي شود. با توجه به محل هاي مناسب قرارگيري تلويزيون در پذيرايی 

محل نصب پريز آنتن تعيين مي شود. )sp تقسيم كننده مسيرهای آنتن مركزی است(

Telephone Box ـ1
Main Telephone Box ـ2
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شکل 62 ـ3ـ پالن پریزهای آنتن و تلفن
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پودمان سوم :تأسیسات الکتریکی در  معماری داخلی

3ـ نمودارهای رایزر

راه پله ساختمان مكانی است كه بخش مهمی از مدارهای اصلی ساختمان از آن عبور می كند اما مسير اين 
ارتباط دهی آنها را بر روی پالن ها نمی توانيم به خوبی نشان دهيم. در نقشه های برق ساختمان  مدارها و 
نموداری كه ارتباط دهی مسيرهای باالرو را نشان می دهد »  رايزر دياگرام« نام دارد اين مدارها شامل آنتن 

مركزی، ارتباط جعبه تقسيم های تلفن، دربازكن برقی، روشنايی راه پله و تابلوهای توزيع برق می شود. 
به درستی  پله  راه  آنتن مركزی در پالن  ارتباط دهی وسايل و تجهيزات  الف(نمودار رایزر آنتن مرکزی: 
قابل نشان دادن نيست به همين خاطر همواره آرايش آنتن مركزی با نمودار رايزر مشخص می شود. معموالً 

مشخصات فنی وسايل به كار رفته را نيز در نمودار رايزر نشان می دهند. 
ب(نمودار رایزر سیستم تلفن: قباًل درمورد پالن پريز تلفن و مقررات مربوط به محل نصب جعبه تقسيم 
اصلی تلفن )MTB( و همچنين جعبه تقسيم های طبقات )TB( موارد الزم گفته شد. ارتباط دهی پريزهای 
تلفن با جعبه تقسيم های هر پاگرد و ارتباط جعبه تقسيم ها از همكف و بين طبقات در نمودار رايزر نشان 
داده می شود. همچنين مشخصات وسايل به كار رفته در سيستم تلفن نيز در نمودار رايزر كنار وسايل بايد 

ذكر شود.

TP
TB

TP
TB

TP
TB

TP
TB

MTB

تقویت کننده

طبقه چهارم

طبقه سوم

 طبقه دوم

 طبقه اول

همکف

شکل 64 ـ3ـ نمودار رایزر آنتن مرکزیشکل 63ـ3ـ نمودار رایزر تلفن
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ج(نمودار رایزر سیستم در بازکن برقی: در پالن ها فقط می توان گوشی اين سيستم و ارتباط آن را نشان 
داد درصورتی كه ارتباط دهی اجزای سيستم آيفون نشان داده نمی شود. گوشی ها بايد مسيرهای مجزا داشته 
باشند و تمامی آنها به طبقه همكف آورده شده پس از آن به صفحه سيستم دربازكن جلو درب ساختمان 
وصل شوند در نمودار رايزر زير اين مطلب نشان داده شده است.در اين نمودار عالوه بر آنكه مشخصات اجزا 

سيستم نيز می تواند درج گردد. 
د( نمودار رایزر روشنایی راه پله: در پالن يک ساختمان برای قسمت راه پله در پالن راه پله فقط می توانستيم 
با پيكان هايی به سمت باال يا پايين مسير لوله كشی و سيم كشی را نشان دهيم اما برای بهتر نشان دادن ارتباط 

بين اين تجهيزات از نمودار رايزر می توان استفاده كرد. محل نصب رلۀ زمانی راه پله در طبقۀ همكف است. 

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

هـ( نمودار رایزر تابلوهای توزیع برق: در اين نمودار كابل اصلی شركت توزيع برق وارد تابلوی توزيع برق 
اصلی )MDP( كه كنتورهای ساختمان در آن قرار دارند، می شود.از آن تابلو لوله هايی به سمت واحد های 
مسكونی كشيده می شود و به تابلوی توزيع برق هر واحد متصل می شود. در اين نمودار رايزر، ارتباط تابلوی 

برق مصارف عمومی با تابلوی اصلی نيز مشخص می شود. 

 شکل 66ـ3ـ نمودار رایزر دربازکن تصویریشکل 65ـ3ـ نمودار رایز روشنایی راه پله  
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پودمان سوم :تأسیسات الکتریکی در  معماری داخلی

4ـ جزئیات

شکل 67ـ3ـ رایزر تابلوهای برق

 Detail سيسات الكتريكی ساختمان ارائه می شود جزييات يا يكی از انواع نقشه ها كه در مجموعه نقشه های تأ
نام دارد.جزئيات، برش هايی از عمليات ساختمانی الزم در نقشه ها است كه می تواند بزرگ نمايی شده و مصالح 
به كار رفته و نحوه اتصاالت و ارتباطات در آن نشان داده شود. شكل 68 ـ3 يک نمونه از نقشۀ جزئيات تجهيزات 

به كار رفته در تأسيسات برقی را نشان می دهد.

شکل 69ـ3ـ جزئیات عبور لوله از کف و دیوارشکل 68ـ3ـ جزئیات برق رسانی به الکتروموتور

1ـ لوله فوالدی
2ـ رابط لوله فوالدی و لوله قابل انعطاف

3ـ لوله قابل انعطاف
4ـ رابط لوله قابل انعطاف و جعبه موتور

5ـ جعبه ترمينال الكتروموتور
6ـ الكتروموتور
7ـ بست لوله

1ـ كف سازی
2ـ بتن محافظ لوله
3ـ لوله پی وی سی

4ـ بتن كف ساختمان
5ـ اندود نازک كاری

6ـ زانو
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5 ـ توضیحات 

همان طور كه می دانيد رسم نقشه از زبان نوشتار بی نياز نيست در نقشه ها از حروف و شماره جهت عالئم و 
آدرس دهی استفاده می شود و بايد با يک نوشته نام نقشه را در پای آن درج كرد اما به غير از موارد فوق به 

توضيح مواردی كه در نقشه ها قابل نشان دادن نيست نيز احتياج است.
مثاًل در مجموعه نقشه ها نمی توانيم رنگ سيم به كار رفته را در نقشه پالن يا تابلو نشان دهيم اما با توضيحی در 
پای نقشه می توان اين مطلب را توضيح داد. همچنين در برخی موارد جهت تاكيد بيشتر موردی هرچند در رسم 
پالن يا تابلو و رايزر نشان داده شده است، اما به لحاظ اهميت، بهتر است در توضيحات نيز آن مورد را متذكر شد.

 در شكل 70ـ3 نقشۀ روشنايی يک واحد آپارتمان نشان داده شده است. فضاهای مختلف اين واحد تمرین 1
را ليست كرده و بگوييد محل قرارگيری كليدها و چراغ ها در هر فضا و همچنين نحوۀ كنترل روشنايی 

به چه صورت است؟ مدار بندی چگونه انجام شده است؟
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شکل 70ـ3ـ پالن روشنایی
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پودمان سوم :تأسیسات الکتریکی در  معماری داخلی

قرارگيری  نشان می دهد. محل  را   1 مثال  واحد مسكونی  برق  پريزهای  پالن  نقشه   شكل 71ـ3  2
پريزهای برق به تفكيک هر فضا و مداربندی آن را تشريح كنيد.

 شكل 72ـ3 نقشه پريز تلفن و آنتن واحد مسكونی مثال 1 را نشان می دهد. اين نقشه را تشريح كنيد؟ 3

 با فرض اينكه واحد مسكونی مثال 1 مربوط به يک ساختمان 3 طبقه روی پيلوت باشد، نمودار رايزر  4
آنتن مركزی،تلفن،دربازكن برقی تصويری و تابلوهای توزيع برق برای اين ساختمان را ترسيم كنيد.
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شکل 71ـ3ـ پالن پریز برق
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شکل 72ـ3ـ پالن پریز تلفن و آنتن
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نقشۀ تأسيسات برقی يک نمونه ساختمان مسكونی پايان يافته را از آنچه اجرا شده است برداشت كرده تحقیق کنید
و در كالس مورد بحث و بررسی قرار دهيد.

 پالن های روشنايی و پريز واحد مسكونی شكل 73ـ3 را بخوانيد. 5

شکل 73ـ3ـ پالن روشنایی و پریز
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 پالن های روشنايی و پريز واحد مسكونی شكل 74ـ3 را بخوانيد. 6

شکل 74ـ3ـ پالن روشنایی و پریز
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جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
)فصل(  

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(
استاندارد عملکرد

نتایج)کیفیت( 
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

تأسيسات 
الكتريكي در 
معماري داخلی

بررسي مفاهيم و 
مدارات تأسيسات 

الكتريكي
ـ    تشريح مفاهيم و مدارات تأسيسات 

الكتريكی
ـ نقشه خوانی تأسيسات  الكتريكی 

يک واحد مسكونی

باالتر از حد 
انتظار

 بيش از 84 درصد 
3موارد را انجام دهد.

در حد 
انتظار

60 تا 84 درصد 
2موارد را انجام دهد. نقشه خواني 

تأسيسات الكتريكي

پايين تر از 
كمتر از 60 درصد انتظار

1موارد را انجام دهد.

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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تأسیسات مکانیکی در معماری داخلی

پودمان  4
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  چگونه آب مصرفي ساختمان هاي مسكوني از شبكة اصلي به هر كدام از واحدهاي مصرفي مي رسد؟
  لوله كشي آب در داخل ساختمان هاي مسكوني با چه مالحظاتي انجام مي گيرد؟

  جمع آوري فاضالب و آب باران در ساختمان هاي مسكوني چگونه صورت مي پذيرد؟
  عالئم اصلي در نقشه هاي آب رساني و فاضالب چيست؟

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
 نحوة لوله كشي آب در داخل ساختمان هاي مسكوني را توضيح دهد. 1

 تجهيزات لوله كشي آب رساني را نام ببرد. 2
 با استفاده از عالئم نقشه كشي تأسيسات آب رساني، نقشه هاي مربوط به آن را بخواند. 3

 اجزای اصلی سيستم جمع آوري فاضالب خانگی را نام ببرد. 4
 انواع شبكه های جمع آوري فاضالب خانگی را شرح دهد. 5

 با استفاده از عالئم نقشه كشي تأسيسات فاضالب، نقشه هاي مربوط به آن را بخواند. 6

آب، ماده حياتي زندگي جانداران است و بدون آب هيچ موجود زنده اي نمي تواند به زندگي خود ادامه دهد. 
بشر براي تأمين نياز خود از آب، نخستين شهرها را در كنار رودخانه هايي مانند نيل، دجله، فرات و سند 
ساخت. در جاهايي كه دسترسي به آب رودخانه نداشت و يا از نظر كمي  يا كيفي جوابگوي نيازش به رودخانه 
نبود، براي رفع نيازهاي خود اقدام به كندن چاه نمود و يا به فكر جابه جا كردن آن افتاد )حفر قنات(. در ايران 
به جز باريكه جنوبي درياي خزر، جاهاي ديگرش كم آب يا بي آب است، از اين رو آب بسيار ارزش داشته 

است. بنابراين ايرانيان در جلوگيري از هدر دادن آن كوشا بودند.
انتقال و دفع فاضالب  توزيع و مصرف آب و همچنين  نيازمند سيستم  با كاربري هاي مختلف  ساختمان ها 

اين زمينه پرداخته مي شود. به تشريح سيستم هاي متداول در  يادگيري  اين واحد  هستند. در 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری 7 

تحلیل سیستم آب رسانی و دفع فاضالب

استاندارد عملکرد
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آب آشاميدني، پس از آمادة مصرف شدن در تصفيه خانة شهر، به وسيلة پمپ هايي در لوله هاي اصلي شهر 
جريان مي يابد و در نهايت به منازل يا واحد هاي صنعتي و تجاري مي رسد. روشن است كه در مسيرهاي 

مختلف، جريان آب توسط شير فلكه ها مهار و در شبكه توزيع مي شود.
انشعاب گيري از لوله اصلي

انشعاب آب، قسمتي از لوله كشي آب است كه بين لولة اصلي خيابان )يا كوچه( و كنتور كشيده مي شود. اين 
قسمت سهم عمده اي در حفظ بهداشت لوله كشي دارد، به همين جهت، سازمان آب اجراي اين قسمت را در 
اختيار دارد تا با رعايت موارد فني صحيح از آلوده شدن آن جلوگيري كند. براي جلوگيري از يخ زدگي لولة 
انشعاب، آن را در عمق كافي در زير زمين نصب مي نمايند. شكل 1ـ4 جزئيات انشعاب گيري از لولة اصلي را 

نشان مي دهد.

آب رساني ساختمان

قسمت هاي اصلي اين قسمت از لوله كشي در ادامه توضيح داده شده است:
تعبيه  دستگاه مخصوص  توسط  وجود جريان  در صورت  انشعاب  گرفتن  به منظور  اين شير  انشعاب:  شير 

باقي مي ماند. لوله  اين شير روي  انشعاب گيري  از  مي شود و پس 
شير پياده رو یا شير قطع و وصل مخروطي: اين شير در فاصلة 50 سانتي متري از ملك نصب مي شود و 
توسط غالفي كه بر روي آن گذاشته مي شود، امكان قطع و وصل براي مأمورين شركت هاي آب و فاضالب 

وجود دارد.
شير قطع و وصل داخلي: اين شير در داخل جعبه كنتور و قبل از آن است كه در صورت انجام سرويس و تعميرات 

در داخل ساختمان از اين قسمت آب سيستم قطع مي شود. در ايران اين شير معموالً بعد از كنتور نصب مي شود. 

شكل1ـ4ـ  جزئيات انشعاب گيري از لولة  اصلي 

شير خودکار
دریچة دسترسی به شير

شير قطع و وصل مخروطی

شير انشعاب
اندازه ها به سانتی متر است.

کنتور
شير قطع و وصل داخلی
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شير یك طرفه یا خودکار: بعد از كنتور نصب مي شود و براي جلوگيري از برگشت آب داخل ساختمان به 
لولة اصلي است تا در صورت آلوده بودن داخل ساختمان سيستم لوله كشي شهري از نظر بهداشتي ايمن شود. 

کنتور: وسيله اي است كه مقدار آب مصرفي ساختمان را اندازه گيري مي كند.

شبکۀ لوله كشي آب رساني در داخل ساختمان

اين شبكه بعد از كنتور شروع شده و به مصرف كننده ها ختم مي شود. شامل دو قسمت عمده لوله هاي اصلي 
) افقي (  و لوله هاي باال رونده ) رايزرها ( است. لوله هاي اصلي در زير زمين كشيده مي شوند و لوله هاي باال رونده 
از آن منشعب مي شوند. اين لوله ها توسط بست هايي، مّتصل به سقف زيرزمين نگه داشته مي شوند. لوله هاي 
باال رونده ) رايزرها ( قسمتي از شبكة  تأسيسات است كه آب را به لوازم بهداشتي مي رساند. در شكل 2ـ4 

تصويري از اين لوله كشي نشان داده شده است.

شكل 2ـ4ـ لوله کشي آب سرد و گرم مصرفي و فاضالب ساختمان

لولة هواکش

لولة فرعی فاضالب

رایزرها

آب گرم نرم شده
آب سرد نرم شده

آب گرم کن

سختی گير آب
لولة اصلی
دریچة بازدید اصلی

تخلية ماشين لباسشویی
لولة اصلی فاضالب

شير قطع و وصل اصلی

کنتور

شير برداشت بيرونی

سيفون سينك ظرف شویی

فاضالب توالت

لولة اصلی قائم هواکش

لولة اصلی 
فاضالب

لولة قائم دوم هواکش

آب گرم
آب سرد

لوله کشی هواکش
لوله کشی فاضالب
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ارتباطي  لوله كشي  و  بهداشتي  وسايل  2ـ4  شكل 
طبقه  سه  ساختمان  يك  از  قسمتي  طبقات  بين 
آب  و  سختي گير  لباس،  ماشين  مي دهد.  نشان  را 
توالت  گرم كن در طبقة همكف، سينك ظرفشويي، 
فرنگي و روشويي در طبقة اول و يك دستگاه وان، 

دارند.  قرار  دوم  طبقة  در  بيده  و  فرنگي  توالت 
گرم  آب  لوله هاي  و  آبي  رنگ  با  سرد  آب  لوله هاي 
پس  شهر  آب  لولة  شده اند.  مشخص  قرمز  رنگ  با 
وارد دستگاه  اصلي  لولة  از طريق  از كنتور  از خروج 
سختي گير مي شود. آب خروجي از دستگاه سختي گير 
با عنوان آب سرد، نرم شده و دو شاخه مي شود، يك 
شاخه وارد آب گرم كن شده و شاخة ديگر به موازات 
طرف  به  گرم كن  آب  از  خروجي  شدة  نرم  آب گرم 
وسايل بهداشتي لوله كشي مي شود. براي رساندن آب 
به طبقات باال از لوله هاي عمودي يا باال رونده )رايزر( 
استفاده شده است. لوله هايي كه با رنگ قهوه اي تيره 
و خاكستري نمايش داده شده اند مربوط به لوله كشي 
بخش  در  كه  هستند  هواكش  لوله كشي  و  فاضالب 

مربوطه توضيح الزم ارائه خواهد شد.
تأسيسات  لوله كشي  از  ديگري  نمونة  3ـ4  در شكل 
انجام  آب  اصلي  لولة  از  لوله كشي  است.  آورده شده 
شده است. شامل شير انشعاب، شير پياده رو، قبل و 
بعد از كنتور يك شير يك طرفه نصب شده است تا 
باشد.  تعويض كنتور  يا  تعمير  امكان  نياز  در صورت 
گرفته  قرار  تخليه  شير  يك  كنتور  از  بعد  بالفاصله 
است تا در صورت لزوم با بستن شير خروجي كنتور، 
وارد  آب  كنتور  از  پس  نمود.  تخليه  را  سيستم  آب 
دستگاه سختي گير مي شود تا در مواردي كه سختي 
باشد، سختي آن را كاهش  از حد معمول  آب بيش 
دهد. سيستم طوري است كه با باز كردن شير كنار 
گذر و بستن شير فلكة ورودي و خروجي دستگاه، آب 

مي تواند بدون عبور از سختي گير به مسير خود ادامه 
دهد. در مرحلة بعد، ديگ آب گرم حرارت مركزي، 
زيرزمين،  در  شويي  لباس  ماشين  گرم،  آب  مخزن 
ماشين  شويي،  ظرف  فرنگي،  توالت  شويي،  دست 
ظرف شويي و شير باغباني در طبقة اول به لولة آب 
سرد وصل شده اند. اتصال به مخزن آب گرم از پايين 
برگشت  از  جلوگيري  براي  و  است  گرفته  صورت 
آب مخزن به شبكة آب سرد از يك شير يك طرفه 
از مخزن  لولة آب گرم خروجي  استفاده شده است. 
آب گرم به موازات لولة آب سرد به وسايلي كه نياز به 

آب گرم دارند وصل شده است.
به  رونده  باال  لوله هاي  توسط  گرم،  آب  و  سرد  آب 
طبقة دوم مي سد تا در آن طبقه بين وسايل بهداشتي 
موجود توزيع شود. عالوه بر لولة آب سرد و لولة آب 
آب  » برگشت  لولة  كه  دارد  سومي  وجود  لولة  گرم، 
لوله  اين  دارد.  نام  گرم «  آب  » لولة گردش  يا  گرم « 
گرم  آب  مخزن  تا  واحد  هر  آخرين مصرف كننده  از 
كشيده شده است و در محل ورود آب سرد به مخزن 
گردش  ايجاد  آن  وظيفة  مي شود.  وصل  گرم  آب 
دائمي آب گرم بين مصرف كننده ها و مخزن آب گرم 
است، چه شير مصرف كننده باز يا بسته باشد. وجود 
اين لوله باعث مي شود كه با باز كردن شير آب گرم با 
فاصلة زماني كم تري آب گرم از لوله خارج شود و از 

هدر رفتن آب جلوگيري به عمل آيد.
آب گرم مصرفي ساختمان توسط كويلي كه در داخل 
ديگ قرار مي گيرد تأمين مي شود و در زماني كه آب 

مصرف نمي شود در داخل مخزن ذخيره مي شود.
قطع  شير  يك  باغبانی  شير  به  سرد  آب  مسير  در 
پيش بينی شده است در هوای سردزمستان شير بسته 
می شود تا از يخ زدگی آب در شير باغبانی جلوگيری 

شود.
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در مواردی كه لولة آب سرد و يا لولة آب گرم ماشين 
لباس شويی، ماشين ظرف شويی، ديگ حرارت مركزی 
و مانند آن وصل می شود، شير خأل شكن نصب شده 
است تا از مكش معكوس به طرف لوله كشی آب شهر 
جلوگيری به عمل آيد. ساختمان اين شيرها طوری 
است كه اگر فشار داخل لوله از فشار جو كمتر شود 
خود به خود باز می شود و هوا وارد لوله می گردد تا 
بدين ترتيب از برگشت جريان آب جلوگيری به عمل 

آيد. )شكل 4ـ4(.

شكل 3ـ4

شكل 4ـ4ـ شير خأل شكن

شیر یک طرفه
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تجهیزات لوله كشي

لوله ها
 لولة فوالدی درزدار)سياه(: اين لوله را از ورق آهن می سازند. ورق بريده شده به طول 6 متر را در داخل 
دستگاه های نورد، نورد كرده و به صورت لوله در می آورند. سپس درز لوله را جوش می دهند. بنابراين، اين 
لوله دارای درزی در طول لوله است. از اين لوله در تأسيسات حرارت مركزی و تهويه مطبوع برای آب رفت و 

برگشت و همچنين رفت و برگشت گازوئيل استفاده می شود.
 لولة فوالدی گالوانيزه )سفيد(: اين لوله در واقع همان لوله فوالدی درزدار )سياه( است كه پس از ساخت 
برای محافظت در برابر مواد خورنده جداره داخلی و خارجی آن را با فلز روی روكش كرده اند. اين نوع لوله در 
شاخه های 6 متری به بازار عرضه می شود. اتصال اين لوله معموالً دنده ای است و نبايد از جوش برای اتصال 

آنها استفاده شود. از اين لوله در سيستم آب سرد وگرم بهداشتی استفاده می شود.
 لولة فوالدي بدون درز )مانسمان(: اين لوله از فوالد ساخته می شود و جداره آن بدون درز است. با قطر 
خارجي مساوي در مقايسه با لوله هاي درزدار، اين نوع لوله داراي ضخامت بيشتر و قطر داخلي كمتر است از 

لولة مانسمان بيشتر در لوله كشی گاز و مواردی كه فشار كار زياد است، استفاده می شود.
موارد  برخی  تدريج در  به  امروزه  و  استفاده شده  مرها  پلی  از  لوله ها  اين  لوله های پلی مری: در ساخت   

شده اند. فلزی  لوله های  جانشين 
 لوله هاي دیگر: براي اختصار فقط نام و مورد استفادة لوله های ديگر كه در تأسيسات كاربرد دارند، بيان می شود.

 لولة فوالدی برق در سيم كشی روكار برق؛ 
 لولة چدنی برای تأسيسات فاضالب؛

 لولة چدنی برای آب رسانی و خطوط انتقال آب شهری؛ 
 لولة سيمانی برای دودكش و فاضالب؛

 لولة آزبستی ) ايرانيت ( برای فاضالب آغشته به مواد شيميايی؛
 لولة مسی در سيستم های سردكننده، كويل های سرمايی و گرمايی به كار می رود.

جدول 1ـ4ـ مقایسه معایب لوله های فلزی و پلی مری

معایب لوله های پلی مری معایب لوله های فلزی

نفوذ اكسيژن  خوردگي از داخل و خارج
ضريب انبساط زياد  رسوب پذيری

عدم مقاومت مكانيكی وزن زياد 

عدم تجهيز دما و فشار باال  غير اقتصادی بودن
عدم مقاومت و ضعف در مقابل نور

 قيمت اّولية زياد



174

وصاله ها )فيتينگ ها(
در لوله كشی، برای اتصال لوله ها به يكديگر يا برای تغيير جهت دادن لوله يا انشعاب گرفتن يا تبديل قطر لوله 
از قطعاتي به نام وصاله استفاده مي شود. جنس وصاله از چدن چكش خوار، فوالد و يا فوالد گالوانيزه است. 

متداول ترين آنها عبارت اند از:
 بوشن: قطعه استوانه ای است كه از داخل دنده شده و برای اتصال دو لوله يا دو وصاله كه يك سر آنها از خارج 

دنده شده است به كار مي رود )شكل 5 ـ4(.

شكل5 ـ4ـ انواع بوشن

 زانو: وسيله ای برای تغيير جهت لوله كشي است. از نظر تغيير زاويه و نحوة دنده شدن دارای انواع مختلف 
است )شكل6ـ4(.

شكل6 ـ4ـ انواع زانویی

 سه راهی: وسيله ای برای گرفتن انشعاب در لوله كشي می باشد كه ممكن است ۹0 درجه و يا 45 درجه 
باشد )شكل 7ـ4(.

ج( بوشن استيلب( بوشن آهنیالف( بوشن برنجی



175

پودمان چهارم : تأسیسات مکانیکی در معماری داخلی

شكل7ـ4ـ چند نوع سه راهی

 مغزی: وسيله ای است كه می تواند يك لولة كوچك دو سر دنده يا قطعة ريختگی دو سر دنده باشد و برای 
اتصال وصاله ها به هم ديگر يا اتصال وصاله ها به شيرها و موارد ديگر به كار می رود )شكل8 ـ4(.

 مهره ماسوره: وسيله ای است برای اتصال دو قسمت لوله كشي كه از سه قطعه تشكيل می شود. دو قطعه از 
آن هر يك به يك طرف وصل می شود و قطعه وسط با اتصال دو قطعه به يكديگر، دو قسمت لوله كشي را به 
هم وصل می كند. از مهره ماسوره در اتصال سيستم لوله كشي به دستگاه هايی مانند آب گرم كن و اتصال در 

طول های بلند و همچنين در مدارات بستة لوله كشي استفاده می شود )شكل۹ـ4(.

شكل8 ـ4ـ چند نوع مغزی

شكل 9ـ4ـ چند نوع مهره ماسوره

ج( مهره ماسوره با یك سر پلی مریب( مهره ماسورۀ آهنیالف( مهره ماسورۀ استيل
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 تبدیل: وسيله ای است برای ايجاد تغيير قطر در لوله كشي كه ممكن است به صورت روپيچ، توپيچ، بوشن 
تبديل، زانوی تبديل و سه راه تبديل باشد )شكل 10ـ4(.

شكل 10ـ4ـ چند نمونه تبدیل

شكل11ـ4ـ چند نمونه درپوش

 درپوش: در صورت لزوم برای بستن انشعابات مورد استفاده قرار می گيرد )شكل11ـ4(.

شيرها
شيرها وسايلی هستند كه برای باز و بسته كردن مسير، تنظيم مقدار جريان آب، كنترل سطح آب و برداشت 
آب به كار برده می شوند. در تأسيسات لوله كشي آب رسانی ساختمان، شيرها به سه گروه شيرهای برداشت، 

شيرهای مسير و شيرهای ايمنی و كنترل دسته بندی می شوند.
و شيرهای فشاری  پيسوار  تكی، شيرهای مخلوط، شيرهای  الف( شيرهای برداشت: شامل شيرهای سادة 
)شست وشو( می باشند. جنس اين شيرها معموالً از آلياژ برنج است و برای زيبايی آن را با آب كاری كرم و 

می كنند.  روكش  نيكل 

الف( بوشن تبدیل

الف( درپوش پایه بلند پلی مری

ب( سه راهی تبدیل

ب( درپوش دنده ای استيل

ج( زانوی تبدیل

 ج( درپوش فلزی
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 شيرهای ساده تكی: در انواع و اشكال گوناگون ساخته می شوند و مهم ترين آنها شير كرمه دنباله كوتاه، 
شير كرمه دنباله بلند، شير برنجی معمولی و شير برنجی سر شيلنگی هستند. )شكل 12ـ4(.

ارتباط شير  استفاده می كنند،  توكاسه  از شير مخلوط   شير پيسوار: در روشويی ها و ظرف شويی ها كه 
مخلوط و شبكه لوله كشي آب سرد يا آب گرم به  وسيله  اين شير برقرار می شود )شكل14ـ4(.

شكل 12ـ4ـ شيرهای سادۀ تكی

شكل 13ـ4ـ چند نمونه شير مخلوط

شكل 14ـ4ـ شير پيسوار

 شيرهای مخلوط: برای مخلوط كردن آب سرد و آب گرم و رساندن آب به دمای الزم به كار می روند. به 
دوگروه توكاسه و ديواری تقسيم بندی می شوند كه نوع توكاسه در مدل و اشكال گوناگون از طرف سازندگان 

عرضه می شوند )شكل13ـ4(.
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  شيرهای فشاری: وسيله ای است كه برای شست وشوی كاسه 
توالت و تخلية فاضالب به كار می رود )شكل15ـ4(.

ب( شيرهای مسير: شيرهايی هستند كه در مسير لوله كشي برای 
باز و بسته كردن مسير و تنظيم فشار و جريان آب به كار می روند. 
شير فلكه كف فلزی، شير فلكه كشويی و شير يك طرفه سوپاپی از 

جمله شيرهای مسير هستند. )شكل 16ـ4ـ الف و ب(.

شكل 16ـ4ـ ب ـ  شير فلكة کف فلزی

ج( شيرهای ایمني و کنترل: اين شيرها به  منظور ايجاد ايمنی 
در كار دستگاه ها در تأسيسات بهداشتی و گرمايی ساختمان به كار 
می روند. دارای انواع و اقسام زيادی هستند كه در اين بخش به دو 

نوع آن، يعنی شير اطمينان و شير شناور می پردازيم.
 شير اطمينان یا شير رهاکننده: برای كنترل فشار آب گرم كن ها 
شير  اين  از  آنها  فشار  افزايش  از  ناشی  خطرات  از  جلوگيری  و 
حرارت  درجه  يا  و  فشار  رفتن  باال  موقع  در  كه  می شود  استفاده 
به طور اتوماتيك بازشده و مقداری از آب يا بخار را خالی می كند. 
حرارت  درجه  كنترل كنندة  فشار،  كنترل كنندة  انواع  در  شير  اين 
و كنترل كنندة فشار و درجه حرارت ساخته شده و در باالی آب 

17ـ4(. )شكل  می شود  نصب  گرم كن 

 شير شناور1 )فلوتر(: برای كنترل سطح آب در مخزن ها به كار 
با پايين و باال  می روند. شير با كمك گوی توخالی و شناوری كه 
رفتن سطح آزاد آب در مخزن، پايين و باال می رود از حالت كاماًل 
باز به حالت كاماًل بسته تغيير می كند. شكل 18ـ4 يك نمونه از اين 

شير را نشان می دهد.

1 - Float valve

شكل 17ـ4ـ شير اطمينان حساس در برابر فشار و دما

شكل 18ـ4ـ شير شناور با گوی پالستيكی

شكل 16ـ4 الفـ  شير یك طرفه سوپاپی شكل 15ـ4ـ   شيرشست و  شو
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شكل 19ـ4ـ آویزها

1۹ـ4  شكل  لوله:  نگهدارنده های  یا  آویزها 
نمونه هايی از آويزها و نگهدارنده های لوله ها را نشان 
و  عمودی  لوله های  نگهدارندة  الف  شكل  می دهد. 

می دهد. نشان  را  افقی  لولة  نگهدارندة  ب  شكل 

نقشه خواني 

نكات مهم در نقشه هاي تأسيساتي 
 براي خواندن نقشه هاي تأسيساتي، آشنايي با رسم فني عمومي  و معماري ضروري است.

 براي خواندن نقشه هاي تأسيساتي آشنايي با عالئم اختصاري لوله ها، وصاله ها، شيرآالت و وسايل تأسيساتي الزم 
است.

 پالن مورد استفاده براي نقشه هاي تأسيساتي بايد ساده بدون اندازه گيري و تزيينات معماري باشد تا بتوان 
موقعيت وسايل تأسيساتي و لوله ها را به راحتي نشان داد. 

 نقشه هاي لوله كشي قطر نامي  لوله ها و ديگر اجزاي لوله كشي، موقعيت آنها و مسير تقريبي خطوط لوله 
را نشان مي دهند.

 مسير لوله كشي مستقيم و در خطوط موازي با ديوارها و كف هاي ساختمان انتخاب مي شود.
 خطوط لوله بايد موازي و به هم نزديك باشند. فاصلة لوله ها از هم طوری است كه اجرای كامل عايق كاری، 

دسترسی به شيرها و تعمير لوله ها و وصاله ها به آسانی ميسر است.
 برای ترسيم خطوط آب رسانی و وسايل و تجهيزات و شيرآالت و وصاله ها از عالئم استاندارد استفاده می شود.
 در نقاطی كه لوله های قائم و انشعابات از لوله اصلی منشعب می شوند، شير قطع و وصل نصب می گردد.

 پالن های مورد استفاده با مقياس 1:100 يا 1:50 است.
 نقشه هايی كه دياگرام های جريان ) فلودياگرام (را نشان می دهند، معموالً بدون مقياس كشيده می شوند.

جزئيات  نقشه های  از  اجرا،  برای  معموالً  می دهند،  نشان  را  دستگاه  تقريبی  طول  معموالً  نقشه ها   چون 
می شود. استفاده   ) Details(

)الف( )ب(
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شكل 20ـ4

تكيه گاه ها

مهار

E.J.

W.M.

S

A

تكيه گاه

E.J.

W.M.

S

A

هادی

E.J.

W.M.

S

A

لوازم دیگر

صافی

E.J.

W.M.

S

A

كنتور آب

E.J.

W.M.

S

A

پمپ

E.J.

W.M.

S

A

.E.Jقطعة انبساط

W.M.

S

A

اتصال فلنجیاتصال دنده ایشيرها

شير كشويی

شير كف فلزی

شير يك طرفه

شير يك طرفة 
دوگانه

شير خأل شكن

شير تركيبی 
يك طرفه و 
خأل شكن

شير فشارشكن 
با تنظيم فشار

شير فلوتری
 )شناور(

E.J.

W.M.

S

A لوله ها

لولة آب 
سرد

لولة آب 
گرم

لولة 
برگشت 
آب گرم

اتصال فلنجیاتصال دنده ایفتينگ ها

زانوی ۹0 درجه

زانوی ۹0 درجه ـ چرخش 
به باال

زانوی ۹0 درجه ـ چرخش 
به پايين

سه راه ۹0 درجه

سه راه ۹0 درجه اِنشعاب 
به باال

سه راه ۹0 درجه اِنشعاب 
به پايين
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نقشة نمونه
لوله كشي آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفي ساختمان بر روي  در شكل 21ـ4 تا 23ـ4 نقشة 

نشان مي دهد. را  اول  و طبقة  زيرزمين، همكف  پالن هاي 
همان طور كه مشاهده مي شود بر روي پالن ها فقط قسمت هايي مانند حمام ـ دستشويي، توالت و آشپزخانه 
دو  به صورت  بهداشتي  تأسيسات  نقشه هاي  است.  بهداشتي مي باشد، مشخص شده  وسايل  كه محل نصب 
بعدي در روي پالن ها رسم مي شود و مجري لوله كشي با توجه به شناختي كه از وسايل بهداشتي و روش 
نصب و اصول و مقررات مربوطه دارد، اقدام به نصب و لوله كشي وسايل بهداشتي مي نمايد، يا توضيح الزم به 

صورت نوشته يا نقشه هاي جزئيات در كنار نقشة اصلي داده مي شود.
به پالن زيرزمين توجه كنيد. وسايل بهداشتي موجود شامل زيردوشي، كاسه توالت ايراني و يك دستشويي 
است. به عالوه دو رايزر يا لولة قائم R1  و R2 بر روي نقشه مشاهده مي شود. لوله هاي قائم يا رايزر وظيفة 
رساندن آب به طبقات را دارند. سه خط لوله از موتورخانه خارج شده ضمن حركت در زير سقف، به رايزرهاي 
R1  و R2  متصل شده اند. اين سه خط با توجه به عالئم اختصاري به ترتيب لولة آب سرد مصرفي، لولة برگشت 

آب گرم مصرفي و لولة آب گرم مصرفي هستند. از لوله هايي كه به رايزر R2  وصل شده است براي مصرف 
وسايل بهداشتي موجود در زيرزمين انشعاب گرفته شده است.

به اندازه گذاري لوله هاي افقي توجه كنيد. در اندازه گذاري لوله هاي افقي متصل به R1  اولين اندازه از سمت 
چپ مربوط به اولين خط لوله از سمت چپ است ) آب سرد مصرفي ( و در اندازه گذاري لوله هاي افقي متصل 

به R2  اولين اندازه از سمت چپ مربوط به اولين لوله از پايين ) آب گرم مصرفي (  است.
در اندازه گذاري رايزرها در مقابل R، خط كسري ديده مي شود كه اولين اندازه از چپ مربوط به اولين لوله از 
چپ است. اندازة لولة رايزر پس از انشعاب به يك طبقه ممكن است تغيير نمايد. اندازه اي كه روي خط نوشته 
مي شود، مربوط به قسمتي از رايزر است كه به طبقة باالتر برده شده است و اندازة نوشته شده زير خط مربوط 
به اندازة قسمتي از رايزر است كه از طبقة پايين آمده است و اگر عددي در باال يا پايين نوشته نشود به معناي 

شروع يا خاتمة لوله كشي رايزر است. 
در پالن طبقة همكف مي بينيد كه از رايزر R1  براي تغذية  آب سرد و گرم سينك ظرفشويي انشعاب گرفته شده 
است. از نزديكي محل اتصال لولة آب گرم به تغذية سينك، لولة مربوط به برگشت آب گرم مصرفي منشعب شده 

 ادامه دارد. ′′1
2

است. با توجه به اندازه گذاري رايزر معلوم مي شود كه رايزر به طرف طبقة باالتر با اندازة   

مطابقت نقشه ها
تداخل رشته های  از  تا  الكتريكی مطابقت داد  و  نقشه های معماری، سازه ای  با  بايد  را  لوله كشي  نقشه های 
مختلف با هم در ساختمان جلوگيری به عمل آيد. همچنين طرح نهايی مسير لوله و قرارگيری دستگاه های 
تأسيساتی به مجريان و طراحان رشته های ديگر داده شود تا آنها نيز در جريان مسير لوله و موقعيت قرارگيری 

دستگاه های تأسيساتي باشند تا لوله هاي آب، لوله هاي برق و مجاري هوا با هم تداخل نداشته باشند.
از جمله مواردي كه مي شود اشاره كرد اين است كه خطوط لوله نبايد از پنجره ها، درها و بازشوهاي ديگر در 
ساختمان عبور كند و همچنين خطوط لوله نبايد از داخل دودكش، كانال هوا، چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور 

و اتاق برق عبور كند. از كار گذاشتن لوله هاي آب و فاضالب در باالي دستگاه هاي برقي خودداري شود.
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شكل 21ـ4ـ پالن زیرزمين

موتور خانه محل آب گرم کن

از R2  انشعابي به طبقة همكف براي تغذية  آب سرد و آب گرم، توالت ايراني، دوش، دستشويي و فالش تانك 
توالت ها لوله كشي شده است. به محل اتصال رايزر برگشت به لوله كشي اين طبقه توجه كنيد.

 R2 براي تغذية يك سينك ظرفشويي انشعاب گرفته شده است. از رايزر  R1  در پالن زيرزمين نيز از رايزر
براي وسايل بهداشتي، توالت ايراني، بيده و فالش تانك توالت ها لوله كشي شده است. اندازه گذاري رايزرها 

نشان مي دهد كه اين طبقه آخرين طبقة لوله كشي شده است. 
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شكل 22ـ4ـ پالن طبقة همكف
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شكل 23ـ4ـ پالن طبقة اول
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شكل 24ـ4ـ رایزر دیاگرام پالن های طبقات زیر زمين، همكف و طبقة اول
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فاضالب و انواع آن

آب های آلوده ناشی از فعاليت های انسانی را كه بايد دفع شود يا به عبارتی ديگر، آب های زائد را فاضالب 
می نامند. فاضالب ها برحسب نوع پيدايش به سه گروه فاضالب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسيم می شوند.
1 فاضالب خانگی: پس از استفاده از حمام، دستشويی، توالت، ماشين لباس شويی و ديگر وسايل بهداشتی، 
به دو دستة فاضالب سنگين  را فاضالب خانگی می گويند. فاضالب خانگی  توليد می شود كه آن  فاضالبی 
)شامل فاضالب توالت ها( و فاضالب سبك )شامل فاضالب دستشويی ها، ظرف شويی ها، زيردوشی ها و امثال 

اين وسايل( تقسيم می شود. 
2  فاضالب صنعتی: با توجه به نوع فعاليت در مراكز صنعتی و بهداشتی )مانند فاضالب بيمارستان ها(، اين 
فاضالب ها ايجاد می شود كه ممكن است شامل انواع مواد شيميايی، باكتری ها، قارچ ها و مواد ديگر با رنگ، 

درجه حرارت، بو و درجه اسيدی متفاوت باشند.
3  فاضالب سطحی: آب های حاصل از بارندگی ها و شست وشوی معابر عمومی، فاضالب های سطحی را تشكيل 
می دهند. اين نوع فاضالب نيز از مواد جامد و آب تشكيل شده اند و بيشترين قسمت مواد جامد فاضالب های 

سطحی را پس مانده های مواد غذايی، شن، ماسه، ذرات گياهی، مواد نفتی و غيره تشكيل می دهند.

ضرورت جمع آوري فاضالب

آلودگی شديد و خطرناک  باعث  زيرزمينی  منابع آب  و  به رودخانه ها، درياها  فاضالب  ليتر  ميليون ها  ورود 
زنده می شود.  و ساير موجودات  انسان  زندگی  محيط 

به  منظور جلوگيری از انواع آلودگی ها، سيستم های جمع آوري فاضالب مورد استفاده قرار می گيرد.
در جدول 2ـ4 بعضی از اثرات فاضالب ها را بر محيط زيست مشاهده می نماييد.

جدول 2ـ4ـ اثرات ورود فاضالب ها به درون رودخانه ها و دریاها

بعضی از اثرات منابع توليدکننده نوع فاضالب

 تغييرات فيزيكی و شيميايی در آب، مسموم ساختن
 آبزيان

صنايع شيميايی، نيروگاه های حرارتی غيرآلی و سمی

ايجاد ذرات معلق در آب صنايع زغال سنگ، سيمان، گچ غيرآلی و غيرسمی

 كمبود اكسيژن در آب، اختالل در كيفيت آب، تهديد
 حيات آبزيان

صنايع پتروشيمی آلی و سمی

كمبود اكسيژن در آب صنايع مواد غذايی آلی و غيرسمی
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جمع آوري فاضالب خانگی

به منظور جلوگيری از آلودگی محيط زندگی و جمع آوري و هدايت فاضالب ساختمان به محل دفع، نياز به يك 
سيستم لوله كشي است. در طرح اين سيستم بايد كمترين طول لوله در نظر گرفته شود. همچنين تدابيری 
به منظور دفع سريع فاضالب و جلوگيری از گرفتگی در مسير فاضالب پيش بينی شود، از جمله می توان به 
استفاده از لوله هايی با قطر مناسب، شيب بندی مناسب لوله ها و استفاده از وصاله های 45 درجه )زانو، سه 

راه و…( اشاره كرد.

اجزای اصلی سیستم جمع آوري فاضالب خانگی

 سيفون1: وسيله ای است كه از يك طرف به وسيلة بهداشتی و از طرف ديگر به شاخة افقی فاضالب اتصال 
دارد. وجود آب در داخل سيفون باعث جلوگيری از عبور هوا و گاز درون شبكه به داخل ساختمان می شود.

انتقال  برای  لوله  اين  از  فاضالب:  افقی  لولة   
استفاده  فاضالب  قائم  لولة  به  سيفون  از  فاضالب 

می شود.
 لولة قائم فاضالب: فاضالب از طريق لوله های افقی 
پايين حركت  به طرف  قائم شده  لولة  وارد  هر طبقه 

می كند.
فاضالب  ارتباط شبكه  ايجاد  برای  لولة هواکش:   
بيرون  به  شبكه  درون  هوای  و  گاز  تخليه  و  جو  با 
شبكه  قسمت های  مهم ترين  از  يكی  و  می باشد 
لوله كشي فاضالب است كه تا روی بام امتداد می يابد. 
نشان  فاضالب  سيستم  يك  اجزاي  25ـ4  شكل  در 

است. شده  داده 

انواع شبکه های جمع آوري فاضالب خانگی

کالهك چند راهه هواکش

لولة هواکش

لولة افقی فاضالبسيفون

لولة قائم فاضالب

شكل 25ـ4ـ اجزای یك سيستم فاضالب

با هواكش   شبكة جمع آوري فاضالب با هواکش انفرادي: در شكل 26ـ4 شبكة جمع آوري فاضالب 
انفرادی نشان داده شده است. همان طور كه در شكل مالحظه می شود شبكة جمع آوري فاضالب با هواكش 

انفرادی شامل قسمت های زير است: 
 لوله های افقی فاضالب؛ 1

 لوله قائم ) رايزر ( فاضالب؛ 2
 لولة افقی اصلی فاضالب؛ 3

 لوله هاي هواكش هر يك از وسايل بهداشتي؛  4

Trap ـ1
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 لوله های افقی هواكش؛ 5
 لوله قائم )رايزر( هواكش. 6

فاضالب وسايل بهداشتی از طريق لوله های افقی فاضالب به لوله قائم فاضالب می ريزد و از طريق لولة قائم 
فاضالب وارد لوله افقی اصلی شده و سپس از طريق اين لوله از ساختمان خارج مي شود. لولة هواكش هر يك 
از وسايل بهداشتی بعد از سيفون انشعاب گرفته شده و به يكديگر وصل می شود و از طريق لوله های افقی به 
لوله قائم هواكش متصل می گردد. لولة قائم هواكش از يك طرف از باالی باالترين مصرف كننده ها و از زير 
پايين ترين وسايل بهداشتی به لوله قائم فاضالب متصل می شود. به طور كلی هدف از استفاده از لوله كشي 
هواكش ايجاد فشار مثبت بر روی سيفون ها و جلوگيری از تبخير آب درون آن و سهولت در حركت فاضالب 
درون لوله های افقی و قائم فاضالب است. موضوع مهمی كه در مورد لوله های هواكش بايد به آن توجه شود 
اين است كه لولة افقی هواكش بايد باالتر از وسايل بهداشتی قرار گيرد و لوله های افقی هواكش و فاضالب 
بايد دارای شيب مناسبی در جهت عكس يكديگر باشند. استفاده از سيستم انفرادی بيشتر در مورد شبكه های 
فاضالبی است كه تعداد وسايل بهداشتی در آن زياد باشد و فاصله لولة قائم فاضالب از وسايل بهداشتی دور 

بوده و امكان اتصال لولة قائم فاضالب نزديك به وسايل بهداشتي ممكن نباشد.

شكل 26ـ4ـ شبكة جمع آوري فاضالب با هواکش انفرادي

کالهك چند راهة هواکش           

لوله هواکش )قطر 50 ميلی متر(

طبقة اول

لوله قائم هواکش )قطر 50 ميلی متر(

سيفون )قطر 75 ميلی متر(

دریچة بازدید افقی

لولة افقی هواکش )قطر 32 ميلی متر(

دریچة بازدید

دریچة بازدید افقی

طبقه همكف
لوله افقی اصلی فاضالب )100 ميلی متر قطر نامی(

فاضالب )قطر 100 ميلی متر( لولة افقی )قطر 100 ميلی متر(

لوله هواکش توالت )قطر 50 ميلی متر(
لوله قائم فاضالب )قطر 100 ميلی متر(



189

پودمان چهارم : تأسیسات مکانیکی در معماری داخلی

 شبكة جمع آوري فاضالب با هواکش مداری: شكل 27ـ4 روش جمع آوري فاضالب با هواكش مداری 
را نشان می دهد. در اين روش به جای استفاده از هواكش انفرادی برای هر يك از وسايل بهداشتی، برای هر 
خط افقی فاضالب، يك لوله هواكش در نظر گرفته می شود كه در نقطه ای باالتر از وسايل بهداشتی به لوله 
قائم هواكش متصل می شود و طرف ديگر لوله هواكش نيز به زير وسايل بهداشتی كه در پايين ترين قسمت 

ساختمان قرار دارند به لولة قائم فاضالب متصل می گردد.

شكل 27ـ4ـ شبكة جمع آوري فاضالب با هواکش مداري      

جمع آوري آب های سطحی )باران(: 
مطابق شكل 28ـ4 آب های باران حاصل از بارندگی بر روی ساختمان را با لولة جداگانه ای به نام لولة آب باران 
)ناودان(جمع آوري و تخليه می نمايند. لولة آب باران را به طور معمول به لولة تخليه فاضالب وسايل بهداشتی 
وصل نمی كنند زيرا ممكن است در عملكرد سيستم لوله كشي فاضالب اختالل ايجاد نمايد. از جمله در اثر 
بارندگی شديد و تخليه آب باران در لوله فاضالب ممكن است آب سيفون های وسايل بهداشتی تخليه شود و يا 
در مواردی آب باران از محل سيفون های طبقه همكف و يا زيرزمين وارد فضای ساختمان شود )شكل 2۹ـ4(.
در معابر عمومی  و فضاهای شهری محل هايی به منظور هدايت آب های ناشی از نزوالت جوی در معابر تعبيه 
می گردد و معموالً بين پياده رو و خيابان ساخته می شود درشكل 30ـ4 نمونه ای از دهانه های ورود آب باران 

در خيابان را مشاهده می كنيد.

کالهك هواکش

لوله قائم هواکش

هواکش جزئيات  اتصال مورب هواکش     

دریچة بازدید

طبقة اول

 اتصال مورب هواکش به جای اتصال توالت به لوله فرعی

لوله قائم هواکش )قطر 50 ميلی متر(

لوله افقی فاضالب )قطر 100 ميلی متر(

طبقة همكف
زانویی با خم )شعاع( بلند

 لولة قائم فاضالب)قطر نامی 100 ميلی متر(

دریچة بازدید

سيفون)قطر 32 ميلی متر(

قطر لوله افقی فاضالب)18 ميلی متر(
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شكل28ـ4ـ جمع آوري آب باران

شكل 29ـ4ـ مشكالت احتمالي تخلية آب باران در لولة فاضالب

شكل30ـ4ـ جمع آوري آب باران

آب روی آب باران با مقطع نيم دایره

بست

در خم
بست لوله یا طوق دو تكة اتصال

لولة ناودانی

لوله فاضالب
توالت ها

پياده رودریچة چدنیکف خيابان

جدول سواره رو

حلقة بتنی پيش ساخته

سبد آشغال

بی

فشار مخالف

مجرای فاضالب زیرزمينی

کف طبقه زیرزمين

ناودان

گرفتگی لوله
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تجهیزات و وسایل مورد استفاده در جمع آوري فاضالب

تجهيزات مورد نياز برای جمع آوري فاضالب ساختمان ها عبارتند از: وسايل بهداشتی )دست شويی، ظرف شويی 
و…(، سيفون، لوله و اتصاالت.

 وسایل بهداشتي
وان،  توالت،  دست شويی،  شامل  منازل  بهداشتی  تجهيزات  يا  وسايل 
زيردوشی، سينك ظرف شويی و لباس شويی و... می باشند. اين وسايل 
آلوده و  انتقال آب های  برای  آنهايی كه  شامل دو دسته هستند، يكی 
برای  توالت ها و ديگری كه  مدفوع مورد استفاده قرار می گيرند مانند 
انتقال آب های زائد حاصل از شست وشو و آماده سازی غذا، مورد استفاده 

قرار می گيرند مانند وان، زيردوشی و سينك ظرف شويی.
كاسه توالت ها در دو نوع ايرانی و فرنگی وجود دارد. همچنين دست شويی ها 
را در دو نوع پايه دار و بدون پايه توليد می كنند. شكل31 ـ4 و 32 ـ4 را 

مشاهده نماييد.
نكاتی كه در انتخاب وسايل بهداشتی بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند 
از: راحتی نظافت، عملكرد مناسب، راحتی نصب، رنگ، شكل ظاهری، 

اندازه و قيمت.

 سيفون: همان طوري كه ذكر شد به منظور جلوگيري از ورود گازهاي موجود در مجاري فاضالب به داخل 
ساختمان از وسيله اي به نام سيفون استفاده مي شود. زيرا ورود اين گازها به داخل ساختمان عالوه بر تهديد 

سالمتي ساكنين ساختمان، ايجاد بوي نامطبوعي نيز مي كنند.
سيفون ها را با توجه به محل نصب، با شكل ها و جنس هاي مختلفي مي سازند. متداول ترين سيفون ها از نظر 

شكل ظاهري را  در شكل  34 ـ4 می بينيد.

شكل 31ـ4ـ دست شویی پایه دار

شكل 33ـ4ـ کاسه توالت فرنگیشكل 32ـ4ـ دست شویی )روشویی( بدون پایه
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هر بار كه وسيلة بهداشتی تخليه شود، قسمتی از فاضالب در انتهای سيفون باقی می ماند، مايع باقی مانده 
در سيفون را آب بندی می نامند و اندازة آن عبارت است از ارتفاع ستون آبی كه بين سطح سرريز و عمق 
گلوی سيفون واقع شده است.اين آب بندی مجرای ورودی و خروجی سيفون را از يكديگر مجزا كرده و در 
نتيجه باعث جلوگيری از عبور گازهای بدبو از آن می شود. در شكل 35ـ4 قسمت های مختلف سيفون P يا 

شكل 34ـ4ـ متداول ترین انواع سيفون                                                   

سيفون ها حتی االمكان در نزديك ترين محل به وسيله بهداشتی نصب می شود تا از كثيف شدن شاخة ورودی 
سيفون جلوگيری شود.

آب درون سيفون ها به علت سيفوناژ، تبخير و كشش لوله هاِی مويين، ممكن است تخليه شود كه در نتيجه 
آب بندی سيفون از بين رفته و سيفون كارآيی خود را از دست می دهد.

 شكل 36ـ4ـ آب بندی سيفون ها

          
                      

                                

ورودتاج

سرریز

خروج

عمق گلو

آب بندی عميق

سيفون با آب بندی عميق سيفون با آب بندی معمولی

آب بندی 
معمولی

را  می باشد  سيفون ها  عملی ترين  از  كه  گلو  شتر 
مشاهده می كنيد.دو نوع آب بندی را در سيفون ها 
آب بندی  آنها،  از  يكی  داد،  تشخيص  می توان 
و  است  سانتی متر   5 آن  آب  ارتفاع  كه  معمولی 
ديگری سيفون با آب بندی عميق كه  اندازة ارتفاع 
آب بندی  با  سيفون  است.  سانتی متر  آن10  آب 
عميق را در شرايط غيرمعمولی )مثاًل، گرمای زياد 
محيط، افزايش يا كاهش فشار جو( به كار می برند. 
شكل 36ـ4 اين دو نوع آب بندی سيفون را نشان 

می دهد.

شكل 35ـ4ـ سيفون P یا شترگلو
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 لوله ها
در شبكة جمع آوري فاضالب ساختمان ها معموالً از لوله هايی با جنس چدن، پی وی سی، سيمان آزبستی 
و فوالد گالوانيزه استفاده می شود كه به منظور جمع آوري و هدايت فاضالب و يا به عنوان لوله هواكش به كار 

می رود.

نام برده شد )چدني، پي. وي. سي، سيمان آزبستي، و فعاليت باال  لوله هايي كه در  از  تحقيق كنيد هر كدام 
هستند؟ ويژگي هايي  چه  داراي  گالوانيزه(  فوالدي 

 اتصاالت )وصاله ها( 
در لوله كشي فاضالب به منظور تغيير جهت دادن لوله ها، اتصال شاخه های فرعی به اصلی ) انشعاب گرفتن و 
تغيير قطر لوله كوچك به بزرگ(، بازديد داخل لوله ها، تميز كردن درون آنها و يا افزايش طول لوله از اتصاالت 

استفاده می شود )شكل 37ـ4(.

موفه کوتاهسه راه 90 درجهسه راه 45 درجه

دریچة بازدیدتبدیلزانوی جوشي 90 درجهزانوی جوشي 45 درجه

شكل 37ـ4ـ چند نمونه از قطعات اتصال در لوله کشي فاضالب 

نكات مهم در اجرای لوله کشي فاضالب
 لوله های افقی فاضالب بايد با شيب مناسب و يك نواخت نصب شوند. شيب بيش از حد باعث ازدياد سرعت  1
جريان فاضالب شده، در نتيجه آب موجود در فاضالب تخليه و مواد جامد در لوله ها باقی می ماند و به مرور 
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باعث گرفتگی لوله ها می شود. شيب كم نيز باعث عدم 
جريان فاضالب شده و در نتيجه لوله ها مسدود می شود 
و مقدار شيب لوله كشي فاضالب با توجه به نوع فاضالب 
و طول مسير بين 0/5 تا 5 درصد است. مناسب ترين 

شيب در لوله كشي فاضالب 2 درصد است.
 لوله ها را بايد تا حد امكان مستقيم و صاف نصب  2
كرد و آنها را از زير ساختمان عبور نداد. در صورت 
عبور آنها از زير ساختمان بايد آنها را با حداقل 15 
كه  صورتی  در  و  داد  پوشش  ساده  بتن  سانتی متر 
لوله ها در فاصله يك متری از پی و ديوارها قرار دارند، 

بايد تا سطح زير پی آنها را با بتن پوشاند.
 از اتصاالت 45 درجه استفاده شود. 3

مخصوص  بست های  به وسيلة  فاضالب  لوله های    4
شوند. مهار 

را  لوله كشي  مدار  بايد  لوله كشی  اجرای  از  پس    5
به منظور اطمينان از عدم وجود نشتی آزمايش كنيم. 
دود  و  فشرده  هوای  آب،  با  می توان  را  آزمايش  اين 
انجام داد كه متداول ترين روش استفاده از آب است. 
باز  روش كار بدين صورت است كه تمام دهانه های 
لولة فاضالب می بنديم و آب را وارد  را توسط توپی 
لوله ها می كنيم تا كاماًل از آب پر شوند. محل اتصال ها 
را دقيقاً بازديد كرده و در صورت وجود نشتی بايد به 
رفع عيب آن پرداخت و آزمايش را مجدداً تكرار كرد. 
را  لوله ها  آزمايش  بودن ساختمان  مرتفع  در صورت 
در يك مرحله نبايد انجام داد، زيرا فشار ستون آب 
مورد  در  می شود.  زياد  پايين  طبقات  در  آزمايشی 
اين ساختمان ها آزمايش را قسمت به قسمت انجام 

می دهيم هر طبقه جداگانه آزمايش می شود.
 قبل از اتصال لولة قائم فاضالب به لولة افقی، دريچة  6
بازديد نصب شود، همچنين در انتهای لوله های افقی 
قابل  بازديد  دريچه هاي  تا  ضروريست  آن  نصب  نيز 

دسترس باشند.
نقشه خوانی لوله کشي فاضالب

و  اوليه  طرح های  دسته  دو  به  ساختمانی  نقشه های 
اجرايی  نقشه های  می شوند.  تقسيم  اجرايی  نقشه های 

شامل نقشه های معماری، نقشه های سازه ای و نقشه های 
تأسيساتی است. نقشه های تأسيساتی را نيز در دو دسته 
الكتريكی دسته بندی  تأسيسات  و  تأسيسات مكانيكی 
می كنند. نقشه های لوله كشي فاضالب جزئی از نقشه های 
نقشه های  هستند.  ساختمان ها  مكانيكی  تأسيسات 
از  افقی  )   برش  پالن  به صورت  را  فاضالب  لوله كشي 
ساختمان   (، برش های قائم و نقشة جزئيات ) دتايل ها  ( رسم 

می كنند.

  1
100  يا  1

50 پالن های لوله كشي را معموالً با مقياس 
ترسيم می كنند.

لوله كشي  پالن های  42ـ4  تا  38ـ4  شكل های  در 
فاضالب، هواكش و آب باران ساختمان مسكونی سه 
طبقه ای را مشاهده می كنيد. عالئم اختصاری لوله ها 
شده  درج  بخش  اين  انتهای  در  بهداشتی  وسايل  و 

است.
در پالن زيرزمين اين ساختمان دو حلقه چاه خشك1 
ترسيم شده است. فاضالب رايزر شمارة 1 به درون اين 
چاه تخليه می شود. رايزر شمارة 1 فاضالب آشپزخانه 
لولة  و درون  پايين  به  زيرزمين  باالی  دو طبقة  از  را 
افقی اصلی هدايت می كند و پس از جمع آوري فاضالب 
كف شوی زيرزمين، انتهای لولة افقی به داخل چاه وارد 
می شود. حرف s بر روی لولة افقی بيانگر شيب لوله 

است كه برای اين لوله 2 درصد می باشد.
فاضالب رايزر شمارة 2 و 4 به درون چاه ديگر فاضالب 
منتقل می شود. رايزر شمارة 2 فاضالب توالت، روشويی، 
اّول  و  همكف  طبقة  دو  از  را  بيده  و  وان  زيردوشی، 
جمع آوري و به لولة افقی اصلی در كف زيرزمين منتقل 
سرويس  فاضالب  زيرزمين  اصلی  افقی  لولة  می كند. 
بهداشتی زيرزمين ) توالت شرقی، زيردوشی، روشويی 
چاه  به طرف  و  كرده  نيز جمع آوري  را  و كف شوی ( 
افقی 2 درصد و  لولة  فاضالب هدايت می كند. شيب 
افقی  لوله های  اتصال  اينچ است. به روش  قطر آن 4 
لولة افقی اصلی توجه نماييد. لوله هايی كه  فرعی به 
با خط چين نشان داده شده مربوط به لولة هواكش 
1-D.W=Dry well
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) ِونت ( است. لوله های تهويه به رايزر 2 هواكش متصل 
شده اند كه قطر اين رايزر 2 اينچ می باشد و به موازات 
لولة قائم ) رايزر ( فاضالب شمارة 2 نصب شده است، به 
نقشة رايزر دياگرام توجه كنيد، آيا قطر رايزر 2 فاضالب 

نيز در تمام مسير يكسان است؟
و هواكش  فاضالب  لوله كشي  در پالن طبقة همكف 
در  است.  شده  رسم  بهداشتی  سرويس  و  آشپزخانه 
آشپزخانه لولة فاضالب ماشين لباس شويی، كف شوی 
شده  متصل   1 شمارة  رايزر  به  ظرفشويی  سينك  و 
عدد  يك  همكف  طبقة  در  رايزر  اين  روی  بر  است. 
امكان  كه  است  شده  نصب   )CO( بازديد  دريچة 

می كند. مهيا  را  رايزر  اين  داخل  به  دسترسی 

در  شده  نصب  بهداشتی  لوازم  فاضالب  لوله های 
سرويس های بهداشتی طبقه همكف كه شامل توالت 
ايرانی، توالت فرنگی، زيردوشی و روشويی می باشد به 
رايزر شمارة 2 متصل شده است. بر روی اين رايزر نيز 
در طبقة همكف دريچة بازديد ) CO ( نصب شده است. 
رايزر شمارة 3 مربوط به آب باران ) RD ( می باشد كه 
فقط از اين طبقه عبور می كند و ابتدای آن بر باالی بام 
قرار دارد. لوله های افقی فاضالب طبقة همكف از كجا 
در طبقه  روشويی  افقی  لوله  سايز  است؟  كرده  عبور 
همكف چند اينچ است؟ رايزر فاضالب شمارة 2 با قطر 
4 اينچ و رايزر فاضالب شمارة 1 با قطر2 اينچ به طرف 

طبقه اول امتداد يافته است.

شكل 38ـ4ـ پالن لوله کشي زیرزمين
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شكل 39ـ4ـ پالن لوله کشي همكف
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شكل 40ـ4ـ پالن لوله کشي طبقة اول

در طبقة اول لولة فاضالب سينك ظرفشويی و كف شوی آشپزخانه به رايزر شمارة 1 متصل شده است. لولة 
فاضالب حمام شامل وان و كف شوی به رايزر شمارة 2 متصل می گردد و لولة فاضالب توالت شامل توالت 
ايرانی، توالت فرنگی، بيده و روشويی به رايزر شمارة 2 متصل شده است. لوله های هواكش وان، روشويی، توالت 
فرنگی و توالت ايرانی به رايزر هواكش شمارة 2 متصل شده است. ادامة رايزر شمارة 2 هواكش تا باالی بام 

امتداد دارد، به رايزر دياگرام شكل 42ـ4 توجه كنيد.
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بر روی پالن شيب بندی پشت بام محل نصب كف شوی آب بارانRD( 1( مشخص شده است. رايزرهای شمارة 
1 و 2 با سايز 3 اينچ تا باالی بام ادامه يافته است. اختالف سطح بين بلندترين نقطة پشت بام تا كف شوی 

آب باران )RD( چقدر است؟

شكل 41ـ 4ـ پالن شيب بندي و لوله کشي بام

RD=Roof Drain ـ1
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در شكل42ـ 4 رايزر دياگرام )برش قائم( شبكة جمع آوري فاضالب خانگی، هواكش و آب باران اين ساختمان 
سه طبقه ترسيم شده است. در اين نقشه تعداد رايزرها، نحوة اتصال لولة افقی فرعی طبقات به رايزر، اتصال 
رايزر هواكش به رايزر فاضالب، قطر رايزرها در هر طبقه، قطر لولة آب باران، محل نصب دريچه های بازديد، 

ارتفاع رايزر هر طبقه و ارتفاع كل رايزر نشان داده شده است.
ارتفاع ساختمان چند متر است؟ قطر رايزر هواكش چند ميلی متر است؟ آيا رايزر آب باران به دريچة بازديد 

نياز دارد؟
علت عصايی كردن انتهای لوله های هواكش بر روی بام چيست؟

شكل 42ـ4ـ رایزر دیاگرام 
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عالئم اختصاری وسایل بهداشتی و لوله های فاضالب

دست شویی

توالت فرنگی )غربی(

توالت ایرانی )شرقی(

بيده

وان حمام

دوش و زیر دوشی

سينك ظرفشویی، یك سينی، یك لگنه
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سينك ظرفشویی، دو سينی، دو لگنه

سينك ظرفشویی، یك سينی، دو لگنه

سينك ظرفشویی، دو سينی، یك لگنه

چاه خشك فاضالب

آب سردکن

یخچال

ماشين ظرفشویی

کف شوی
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 لوله ها

C.

C.O .

C.O .

C.O .

C.O .

لولة افقی فاضالب

S

لولة افقی هواکش

S لوله های افقی آب باران

فيتينگ ها

C.O.

C.O.

C.O.

زانوی 45 درجه

C.O.

C.O.

C.O.

دو زانوی 45 درجه

C.O.

C.O.

C.O.

.C.Oسه راه 45 درجه

C.O.

C.O.

دریچة بازدید روی لولة افقی

C.O.

C.O.

C.O. دریچة بازدید روی لولة قائم

C.O.

C.O.

C.O.

کف شوی آب باران بام

دفع فاضالب
در ايران فاضالب ساختمان ها به سه طريق دفع می گردد:

الف( تخليه به داخل چاه        ب( تخليه به داخل سپتيك تانك        پ( هدايت به شبكة فاضالب شهری
الف( دفع فاضالب در چاه: در مواردی كه مقدار فاضالب كم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در 
عمق های نسبتاً كم ) حدود 20 متری( به اليه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل 
3 تا 4 متر پايين تر از اليه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف 

بهداشتی و شرب نشود، روش استفاده از چاه فاضالب، ساده ترين و ارزان ترين روش دفع فاضالب است.
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ساختمان چاه فاضالب: چاه فاضالب مطابق شكل 43ـ4 از سه قسمت زير تشكيل شده است: 
1 دهانة چاه: دهانة قسمت ورودی فاضالب به چاه است. لوله های جمع آوري، فاضالب را در بخش قيفی 

شكل، مانند گلدان بدون كف، ريخته تا به ميله هدايت شود.
2 ميلة چاه: چاه به قطر 80 سانتی متر را، آن قدر حفاری می كنند كه به زمين شنی با قابليت جذب زياد 
آب برسند به  اين عمق، ميله می گويند. به لحاظ تأثير منفی حفاری در ساختمان و همچنين رعايت اصول 

بهداشتی، عمق ميلة چاه بهتر است از 6 متر بيشتر باشد.
3 انبارۀ چاه: پس از رسيدن به زمين شنی، در جهت يا جهات مناسب، انباره حفر می شود. ارتفاع 1/5 متر 
و عرض آن حدود 1 متر برای انباره مناسب است. به لحاظ ايجاد مقاومت بيشتر در برابر بارهای وارد بر روی 
سقف انباره، بهتر است كه قسمت فوقانی انباره به صورت قوسی خاک برداری شود. برای تعيين حجم انباره كه 
بستگی به مقدار فاضالب توليدی، مواد تشكيل دهندة فاضالب و ميزان نفوذپذيری زمين دارد، نمی توان عدد 

دقيقی ارائه نمود، اما به صورت تقريبی می توان از جدول 3 استفاده كرد.

جدول 3ـ4ـ حجم انبارۀ چاه به نسبت ساکنين 

حجم انباره به متر مكعب نفر 

50 10

100 20

150 30

180 40

225 50

275 60

ب( دفع فاضالب در سپتيك تانك: سپتيك تانك مخزنی سرپوشيده و معموالً ساخته شده از بتن مسلح
با مصالح مصرفی مرغوب و غيرقابل نفوذ است. برای زالل سازی بهتر فاضالب و گرفـتن نوسان های جريان 
آن سپتيك تانك را از دو يا سه انبارة مستطيل شكل می سازند. ورود و خروج فاضالب از يك انباره به انبارة 
ديگر از سوراخ های پيش بينی شده در ديوارهای جداكنندة آنها، در عمق 30 تا 45 سانتی متری در زير سطح 
فاضالب، انجام می شود تا مواد شناور نيز از انباره خارج نگردند. برای خروج گازهای متعفن توليد شده از عمل 

شكل 43ـ4ـ نماي کلي یك چاه فاضالب

ميله

انباره

برش قسمت انباره
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شكل 44ـ4ـ سپتينك تانك

حوضچة تنظيم

حوضچة تنظيم

 درپوش آدم رولولة هواکشتوری سر لولهدرپوش آدم رودرپوش آدم رو

سطح آزاد فاضالبسطح آزاد فاضالبسطح آب فاضالب ورود فاضالب

دیوار داخل

محل بازدید

ک بتنی برای درپوش
بلو

ميلگردهای تقویت

خروجی

جداکننده صفحه هادی

ورودی

باكتری ها در سپتيك تانك، نصب لوله هواكش به قطر 4 اينچ كه تا بام ساختمان های مجاور امتداد يافته 
است، ضرورت دارد. ايجاد دريچة آدم رو، بر روی سقف انباره ها يكی ديگر از ضروريات ساختمان سپتيك 

تانك می باشد. در شكل های 44ـ4 نمونه ای از سپتيك تانك نشان داده شده است.
فاضالب پس از ورود به انباره و به علت كاهش سرعت جريان آن، قسمتی از مواد معلق را به صورت ته نشينی 
از دست می دهد و از سوی ديگر انباره خارج می شود. مواد ته نشين شده به صورت لجن در كف انباره هضم 

می شود به طوری كه انباره در هر سال يك يا دو بار نياز به خالی كردن پيدا می كند.
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ج( دفع فاضالب در شبكه شهری: برای هدايت فاضالب ساختمان ها به شبكة فاضالب شهری، لولة اصلی 
در  فاضالب شهر متصل شود، حتی  اصلی  لولة  به  و جداگانه  به صورت مستقل  بايد  فاضالب هر ساختمان 
صورتی كه ساختمان ها به هم نزديك بوده و يا در يك راستا قرار گرفته باشند نبايد خروجی همة ساختمان ها 
را به يك خط وصل كرد، بلكه بايد آنها را مستقيماً وارد منهول )دريچة آدم رو( نموده و سپس خط مشترک 
آنها را به خط اصلی فاضالب وارد نمود. طرز اتصال غلط و صحيح انشعاب فاضالب ساختمان به خط اصلی 
فاضالب شهری در شكل 45ـ4 نشان داده شده است. در شكل طرز اتصال صحيح با خط پر و طرز اتصال غلط 
با خط چين مشخص شده است. آب باران و آب های سطحی نبايد وارد لولة فاضالب شهری گردند، برای اين 

آب ها بايد خط لولة جمع آوري شهری به صورت جداگانه طراحی و اجرا شود.

خانه شماره 1

ل  غلط
اتصال غلطاتصا

ت
رس

ل  د
صا

ات

دریچه آدم  رو دریچه آدم  رو دریچه آدم  رو

خانه شماره3خانه شماره2

ت.
 اس

ده
ل ش

تص
ه م

وچ
ه ک

ه ب
ی ک

نه ا
خا

ب 
ضال

ة فا
لول

شكل 45ـ4ـ چگونگی اتصال فاضالب ساختمان به فاضالب شهری
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 گرمايش مورد نياز فضاهاي داخلي چگونه تأمين مي شود؟
 رايج ترين سيستم گرمايشي در كشور ما براي ساختمان هاي مسكوني چيست؟

 از چه عالئم ترسيمي  در نقشه هاي تأسيسات گرمايشي استفاده مي شود؟
 سرمايش و تهوية مطبوع در فضاهاي داخلي چگونه تأمين مي شود؟

 در بيشتر مناطق كشور ما از كدام يك از سيستم هاي سرمايشي و تهويه مطبوع استفاده مي شود؟
 اصول نقشه خواني در نقشه هاي تأسيسات سرمايشي كه نياز به كانال كشي در سقف دارند، چيست؟

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
 اجزای سيستم گرمايشي با آب گرم را نام ببرد. 1

 انواع سيستم هاي گرمايشي با آب گرم را شرح دهد. 2
 با استفاده از عالئم نقشه كشي تأسيساتي، نقشه هاي لوله كشي تأسيسات حرارتي را بخواند. 3

 انواع سيستم هاي سرمايشي را نام ببرد.  4

انسان، با تالشي چشم گير در راه بهبود محيط زيست خود مي كوشد تا شرايط زندگي خود را بهتر و راحت تر 
نمايد. يكي از مهم ترين گام هايي كه در رسيدن به  اين موضوع برداشته شده است، تأمين شرايط آسايش در 
داخل ساختمان است. در معماري سنتي ايران نيز معماران به  طرز هوشمندانه اي با به كارگيري حداكثري از 
مواهب طبيعي نظير جريان باد، تابش خورشيد، شرايط ساختمان خود را بهبود بخشيده و به نوعي تهويه مطبوع 
در آن ايجاد كرده است و راهكارهاي معماري متفاوت و متناسبي با اقليم محل، منطقه و مصالح بوم آورد ارائه 
داده است. به عنوان مثال در منطقة بسيار گرمي  مانند دزفول با احداث فضاها در زير زمين از گرماي سطح زمين 
به خنكاي عمق آن پناه برده و شرايط مطلوب را براي خود فراهم كرده است. در نواحي مركزي و حاشية كوير نيز 
با پيش بيني تابستان نشين )در سايه( و زمستان نشين )رو به آفتاب( در پيرامون حياط مركزي، اتاق هاي سكونت 

دو فصل مختلف را ايجاد مي كرده است. بادگير، حوض خانه و پنجره هاي چوبي از جمله  اين تدابير هستند. 
در مناطق شمالی هم براي گريز از رطوبت و بهره برداري بيشتر از كوران هوا با يك اليه كردن ساختمان و 
كشيدگي آن در جهت باد، امكان تهويه مطبوع را فراهم كرده و با احداث ساختمان بر روي سكوهايي كه هوا 

از زير آن جريان دارد، محيط زندگي خود را در حداقل ارتباط با رطوبت زمين ايجاد مي كردند.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  8 

تحلیل سیستم های گرمایش،سرمایش و تهویۀ مطبوع

استاندارد عملکرد
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تأسیسات مکانیکي

در مناطق كوهستاني معماران علي رغم شيب زمين معموالً ساختمان ها را به صورت پلكاني، رو به آفتاب و 
پشت به بادهاي مزاحم سرد مي ساختند.

متاسفانه امروزه با ورود امكانات مكانيكي جديد به ساختمان ها كمتر به راهكارهاي گذشته توجه مي شود. 
با اهميت يافتن بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير و پاک در دنيا، شايسته است كه همچون گذشتگان با 
طراحي مناسب و خلق راهكارهاي معمارانه در جهت حفظ محيط زيست كوشا باشيم و كمتر از سيستم هاي 

تأسيسات مكانيكي براي ايجاد شرايط آسايش داخل ساختمان استفاده شود.
مكانيكي  تجهيزات  از  استفاده  كه  باشد  طوري  است  اقليمي  ممكن  شرايط  سال  فصل هاي  از  تعدادي  در 
گرمايش يا سرمايش اجتناب ناپذير شود. از اين رو پيش بيني سيستم هاي گرمايش يا سرمايش در طراحي 
ضروري بوده ولي حجم دستگاه ها و طول دوره راه اندازي آنها مي تواند به كمك معماري هم ساز با اقليم به 
حداقل مورد نياز كاهش يابد. به اين ترتيب صرفه جويي قابل مالحظه اي در استفاده از انرژي هاي فسيلي به 

آمد.  عمل خواهد 

به  طور كلي امروزه به تجهيزاتي كه سرمايش، گرمايش و تهوية مطبوع فضاها را انجام مي دهند، تأسيسات 
مكانيكي ساختمان گفته مي شود.

رايج ترين تقسيم بندي هاي تأسيسات مكانيكي به شرح زير است:
 براساس نوع سيال مورد استفاده؛ كه در اين دسته بندي هوا، آب و بخار آب تعيين كننده نوع تأسيسات هستند. 1
 تك فصلي يا دو فصلي بودن؛ برخي از تجهيزات تنها تأمين كننده سرمايش يا گرمايش فضا هستند )مانند  2
تأمين  را  فضا  گرمايش  در فصل هاي سرد سال،  و  كرده  با فصل عمل  متناسب  ديگر  و گروهي  آبي(  كولر 

مي كنند و در فصل هاي گرم، فضاها را خنك مي كنند )مانند هواساز(.
با توجه به  اينكه در حال حاضر در بيشتر ساختمان هاي كشور ما از تجهيزات سرمايشي و گرمايشي جدا از هم 
هستند، در اين واحد يادگيري نيز به صورت مستقل، از هر كدام يكي از رايج ترين آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.

سیستم هاي گرمایشي

آب گرم  تهية  همچنين  و  ساختمان  داخلي  فضاهاي  كردن  گرم  وظيفه  ساختمان،  در  گرمايشي  تجهيزات 
مصرفي را به عهده دارند. گرماي اين تجهيزات توسط انرژي الكتريكي يا فسيلي تأمين مي شود و گرماي توليد 

شده به روش تابش يا جريان سيال فضا را گرم مي كند.
سيستم هاي گرمايشي به دو گروه اصلي سيستم هاي گرمايشي مستقيم و سيستم هاي گرمايشي غيرمستقيم 

قابل تقسيم مي باشند. تفاوت اصلي اين دو سيستم به شرح زير مي باشد: 
در سيستم هاي گرمايشي مستقيم، تجهيزات به صورت مستقل وظيفه گرمايش يك فضا يا يك ملك مسكوني 

را به عهده دارند.

نمونه هايی از معماری  هم ساز با اقليم را در منطقه خود پيدا كرده و با استفاده از عكس و نقشه و... در فعاليت
كالس درس معرفی نماييد.
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سيستم هاي گرمايشي غيرمستقيم به عنوان سيستم هاي حرارت مركزي در ساختمان ها شناخته مي شوند. در 
اين سيستم ها گرما به صورت مركزي توليد شده و سپس گرماي توليد شده به تك تك فضاها انتقال مي يابد. 
اين انتقال توسط يك واسطه كه مي تواند آب، بخار يا هوا باشد صورت مي گيرد.در اين سيستم لوله ها به عنوان 
مسير عبور آب و بخار و داكت ها به عنوان مسير عبور هواي گرم مورد استفاده قرار مي گيرند. مزيت سيستم 
گرمايشي غيرمستقيم در اين است كه قسمت عمدة تجهيزات آن در يك فضاي واحد تمركز يافته است. اين 

بدين معناست كه تنها به يك جريان سوخت و يك مشعل براي تأمين گرماي ساختمان نياز است. 
سيستم حرارت مرکزي

انواع سيستم هاي حرارت مركزي از نظر سيال واسطه سه نوع هستند:
 حرارت مركزي با آب گرم )شكل 46ـ4 الف( 1
 حرارت مركزي با بخار آب )شكل 46ـ4 ب( 2
 حرارت مركزي با هواي گرم )شكل 46ـ4 ج( 3

از ميان اين سه مورد، سيستم حرارت مركزي با آب گرم نسبت به دو مورد ديگر رايج تر است. در ادامه به 
تشريح اين سيستم مي پردازيم.

شكل 46ـ4ـ نمای انواع سيستم های حرارت مرکزی 

شكل47ـ4ـ نمای سادۀ یك سيستم حرارت مرکزی با آب گرم 

سيستم حرارت مرکزي با آب گرم
در اين روش آب توسط دستگاه های توليد گرما ) ديگ 
آب گرم، مشعل  ( حرارت را جذب كرده و سپس به وسيلة 
وسايل انتقال دهنده حرارت )  لوله، پمپ ( اين آب گرم 
به دستگاه های پخش كننده حرارت ) رادياتور، فن كويل( 
در  حرارت  پخش كننده  دستگاه های  می شود.  منتقل 
محل هايی كه بايد گرم شوند، نصب می شود و در نتيجه 
آب گرم درون آنها، حرارت را به محيط داده و باعث گرم 
شدن هوا می شود. آب گرم كه حرارت خود را از دست 
داده برای گرم شدن مجدد، توسط لوله ای به ديگ آب 

گرم فرستاده می شود )شكل 47ـ4(.

 مولد حرارتپمپ

 )ب( )الف(

 مولد حرارت مولد حرارت

)ج(

1

2

3

4

5
رفت برگشت

دیگ پمپ

1،2،3،4،5 واحدهای پخش کننده 
گرما هستند)مانند رادیاتور(
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اين عمليات به طور پيوسته تکرار می شود، تا زمانی که 
ترموستات  ديگ،  )ترموستات  تنظيم کننده  کنترل های 
جداری فرمان دهنده به پمپ( فرمان خاموش شدن دستگاه ها 
اين سيستم شامل دستگاه هاي پخش کننده  را بدهند. 
گرما، سيستم انتقال آب گرم، دستگاه هاي مولد آب گرم، 

نشان دهنده ها و کنترل کننده ها و مخازن است.
 دستگاه هاي پخش كننده گرما: اين دستگاه ها شامل 
»  کنوکتورها «،»  رادياتورها  «، »   فن کويل ها « و يونيت هيتر 
است. آب گرم از طريق لولة رفت وارد اين دستگاه ها 
با هواي  تابش و وزش  از طريق هدايت،  شده، در آن 
اتاق تبادل گرمايي انجام داده و آب خروجي از دستگاه 

پخش کننده، کاهش دما پيدا مي کند.
گرم  آب  انتقال  انتقال آب گرم: سيستم   سيستم 
شامل سيستم لوله کشي بين دستگاه هاي پخش کننده 
و توليدکننده گرما و پمپ سيرکوالتور است. جريان 
اساس  بر  طبيعي  به طور  است  ممکن  آب  گردش 
گيرد. نيز صورت  برگشت  و  رفت  اختالف دماي آب 

 دستگاه هاي مولد آب گرم: که شامل انواع مشعل و 
ديگ آب گرم است. گرماي حاصل از احتراق سوخت 
توسط مشعل به آب درون ديگ انتقال يافته، موجب 

گرم شدن آب عبوري داخل ديگ مي شود.
نشان دهنده هايي  كنترل كننده ها:  و  نشان دهند ها   
مانند دماسنج ) ترمومتر ( و فشارسنج ) مانو متر  (، سطح 
انبساط  مخزن  نماي  آب  و  گازوئيل  مخزن  نماي 
ترموستات  ديگ،  ترموستات  مانند  کنترل هايي  و 
جداري، ترموستات اتاقي، شير اطمينان و رلة مشعل 
لوازمي هستند که براي راهبري و نگهداري صحيح  از 

ندارند. ضرورت  سيستم 
گازوئيل  نگهداري  براي  گازوئيل  مخزن  مخازن:   
گازوئيل  مخزن  سال،  از  خاصي  زمان  در  مصرفي 
روزانه، مخزن انبساط بسته، مخزن انبساط باز، مخزن 
آب گرم مصرفي از لوازم ضروري و جنبي يك سيستم 

هستند. مرکزي  حرارت 
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شکل 48ـ4ـ اجزاي مختلف يك سيستم حرارت مركزي با آب گرم

مشعل

بدنۀ دىگ
مخزن آب گرم

ورود آب سرد
شىر فلکۀ کشوىى
شىر اطمىنان

لولۀ رفت آب گرم
لولۀ برگشت آب گرم

   لولۀ اصلى رفت گرماىى
شىر موتورى چهار راهی

پمپ سىر کوالتور
  لولۀ اصلى برگشت گرماىى

رادىاتورها 
مخزن انبساط

شىر تخلىه
شىر اطمىنان

پمپ آب گرم بهداشتى 
سنسور دماىى براى لولۀ اصلى گرماىى

ترموستات اتاقى
سنسور دماىى هواى بىرون

کنترل کننده با تاىمر
درپوش هواگىرىاتصال اصلى برق 

شىر ىک طرفه
جعبۀ کلىد

دستگاه هاي پخش كننده گرما

 اين دستگاه ها وسايلي هستند که از آنها براي جبران تلفات حرارتي ساختمان و گرم نگه داشتن محل مورد نظر 
استفاده مي شود. در اين دستگاه ها سيال گرم ) آب گرم، آب داغ و يا بخار( جريان داشته، گرماي خود را از طريق سطح 
تبادل کنندة حرارت، به محيط منتقل مي کند. رادياتور و فن کويل از رايج ترين دستگا هاي پخش کننده هوا هستند. 
می شوند.  آلومينيومی تقسيم بندی  و  فوالدی  چدنی،  دستة  سه  به  جنس  نظر  از  رادياتورها  رادياتور:   1
رادياتورهای چدنی و فوالدی از نظر شکل ظاهری شبيه هم هستند و نوع فوالدی از چدنی سبك تر است. در 

شکل 49ـ4 نمونه هايی از رادياتور چدنی و فوالدی پره ای نشان داده شده است.
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شكل 49ـ4ـ انواع رادیاتور 

شكل 51ـ4ـ فن کویل زمينیشكل 50ـ4ـ فن کویل سقفی

رادياتورهای فوالدی به صورت صفحه ای نيز توليد می شوند كه جاگيری آنها نسبت به نوع پره ای كمتر است. 
تعداد پره های هر رادياتور با توجه به ميزان تلفات حرارتی محل مورد نظر، مشخص می شود. رادياتورها را در 
محل هايی مانند زير پنجره ها و نزديك در ورودی نصب مي كنند. رادياتورها را می توان زير كف پنجره و يا 
 600 mm200 بيانگر پهنای رادياتور و عدد mm داخل ديوار نصب كرد. به طور مثال 600×200 كه عدد
مشخص كنندة فاصلة بين مركز بوشن پايينی تا بوشن بااليی است. تبادل گرماي رادياتور با هواي اتاق موجب 
باال رفتن دماي اتاق مي شود. بخش كوچكي از گرماي رادياتور از طريق تابش و بيشتر آن از طريق همرفت به 
اتاق منتقل مي شود. هواي پيرامون رادياتور كه گرم و سبك شده است به سمت سقف باال رفته و در آنجا با 
هواي زير سقف مخلوط مي شود. هواي سردتر در قسمت پايين رادياتور گرم شده و به سمت باال رفته و اين 
چرخه همين طور ادامه مي يابد. آب داخل رادياتور كه به دليل انتقال گرما به هواي اتاق تا 10 درجه خنك تر 
شده است، رادياتور را به سمت ديگ ترک مي كند. به منظور كاهش اين مقدار حرارت، آب در حال گردش 
در رادياتور بايد مرتب كنترل شود. اين عمل توسط باز و بسته شدن شير فلكة خروجي رادياتورها كه سرعت 

جريان را تنظيم مي كند، انجام مي شود.

به نظر شما چرا رادياتور ها را در زير پنجره ها و نزديك در ورودي نصب مي كنند؟ فكر کنيد

  فن کویل: اين دستگاه را هم برای گرم كردن هوا در زمستان و هم برای خنك كردن هوا در تابستان مورد  2
استفاده قرار می دهند. فن كويل ها از نظر محل نصب در دو نوع زمينی و سقفی مورد استفاده قرار می گيرند. 

شكل 50ـ4 و 51ـ4 را مشاهده نماييد.

فوالدیچدنیآلومينيومی
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قسمت های اصلی اين دستگاه عبارتست از: كويل پره دار، هوارسان )ونتيالتور(، موتور الكتريكی، تشتك آب 
تقطير شده بر روی كويل در فصل تابستان، فيلتر و كليد برق. 

آب گرم و يا آب سرد از طريق لوله رفت وارد كويل پره دار دستگاه شده و در حين عبور از كويل باعث گرم 
و سرد شدن هوای عبوری از روی كويل می گردد و از طريق لولة برگشت به طرف موتورخانه جريان می يابد. 
در فن كويل هوای تازه و يا هوای محيط توسط ونتيالتور مكيده شده و سپس با فشار از فيلتر عبور كرده و 
بر روی كويل دميده می شود و از طريق دريچه های خروجی فن كويل، هوای نسبتاً تميز و مطبوع وارد اتاق 

می شود. فيلتر هوا قبل از ونتيالتور نصب می شود.
فن كويل را بايد در پرتلفات ترين قسمت اتاق نصب كرد.

معموالً مدل فن كويل ها، براساس ظرفيت هوادهی آنها است. به طور مثال در فن كويل مدل 300 ظرفيت 
هوادهی 300 فوت مكعب در دقيقه است. فن كويل ها در مدل های 200، 300، 800،600،400 ،1000و 

1200 عرضه مي شوند.
سيستم حرارت مرکزي با هواي گرم

در سيستم حرارت مركزي با هواي گرم، هوا واسطة انتقال گرما از دستگاه مولد مركزي به محل مصرف گرما است.
اجزاي سيستم حرارت مرکزي با هواي گرم

 دستگاه مولد هواي گرم؛ ممكن است كورة  هواي گرم يا دستگاه هواساز با كويل آب گرم باشد. 1
 سيستم انتقال هواي گرم؛ كه سيستم كانال كشي را نيز شامل است. 2

 سيستم توزيع هواي گرم كه انواع دريچه های كفی ـ سقفي و ديواري را شامل مي شود. 3

شكل 52ـ4ـ نمایش یك سيستم حرارت مرکزي با هواي گرم 

انواع شبكة لوله کشي سيستم گرمایي با آب گرم
 شبكة دو لوله اي با برگشت معكوس: اگر دستگاه های پخش كنندة حرارت دارای افت فشار مساوی يا  1
تقريباً مساوی باشند، لوله كشی با برگشت معكوس برای آنها پيشنهاد می شود. در اين سيستم، آب برگشتی

دریچة دیواری برگشت، 
واقع در باالی دیوار

انشعاب برگشت
کانال قائم برگشت

دریچة تنظيمبه  طرف دودکش
هوای تازه

اتاقك توزیع

اتصال برزنتی

دریچة کفی رفت زیر پنجره
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شكل 53ـ4ـ شبكة لوله کشی با برگشت معكوس

 شبكة دو لوله اي با برگشت مستقيم: در اين روش، آب برگشتی از هر دستگاه پخش كنندة حرارت  2
مستقيماً وارد لولة برگشت شده، مسير حركت به سمت موتور خانه را طی می كند. اين روش لوله كشی برای 
جايی كه دستگاه های پخش كنندة حرارت دارای افت فشارهای نا مساوی هستند )مانند فن كويل ها( و هر 

كدام نيز يك شير تنظيم كننده دارند، توصيه می شود )شكل 54ـ4(.

شكل 54ـ4ـ روش لوله کشي با برگشت مستقيم

از دستگاه ها در جهت حركت آب در لولة رفت حركت می كند تا لولة برگشت آب آخرين دستگاه نيز به آن 
متصل گردد، پس از آن آب به سمت موتورخانه حركت می كند. در اين سيستم لوله كشی مجموع طول های 
رفت و برگشت برابر هستند، در نتيجه افت فشار در مدار لوله كشی برای تمام دستگاه ها مساوی است. سيستم 

لوله كشی بيشتر ساختمان ها به همين روش انجام می شود.



214

از  قسمتی  سيستم  اين  در  مختلط:  سيستم    3
لوله كشی برگشت به صورت مستقيم و قسمت ديگر 
به طور معكوس انجام می شود. در اين سيستم مجموع 
اندازة طول لولة رفت و برگشت و در نتيجه مقدار افت 
فشار در مسير لوله كشی برای تمام دستگاه ها مساوی 

نيست )شكل 55ـ4(. 

نقشه خواني لوله کشي تأسيسات حرارتي

شكل 55ـ4ـ یك سيستم لوله کشی مختلط

شكل 56ـ4ـ  پالن معماری)بدون مقياس(

در شكل 56 ـ4 پالن معماري يك ساختمان يك طبقه نشان داده شده است. در شكل 57 ـ4 لوله كشي گرمايشي 
براي اين ساختمان به روش برگشت مستقيم و در شكل 58 ـ4 به روش برگشت معكوس انجام گرفته است.

اعدادي كه در هر اتاق بر روي نقشه نوشته شده است مربوط به مشخصات رادياتور آن اتاق است. در اتاق 
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شكل 57ـ4ـ لوله کشي حرارت مرکزي به روش برگشت مستقيم

 بيانگر اين است كه رادياتور اين اتاق از نوع 200×500 و 27 پره است. ( )

L V

×
′′

=  =

27 500 200
11350
2

نشيمن عالمت 

 اينچ است. 1
2
طول اين رادياتور 1350 ميلي متر و قطر لولة رفت و برگشت آن

لولة رفت و برگشت آب گرم حرارت مركزي با قطر 1̋ از قسمت باالي پالن وارد ساختمان مي شود. اولين 

 اينچي تغذيه مي شود. لوله كشي با قطر̋ 1 ادامه  1
2
رادياتور در اتاق خواب با ۹ پره نصب شده كه از طريق لولة 

 اينچ براي رادياتور 10 پره از آن انشعاب مي شود. در ادامه، لوله ها با قطر 1̋ به  1
2
مي يابد و در هال يك لولة

به  ′′1
2
آشپزخانه كشيده مي شود. اين لوله به همين ترتيب تا آخرين رادياتور ادامه مي يابد و سرانجام ، با قطر 

اتاق نشيمن مي رسد كه آب گرم را به رادياتور 27 پره اي اين اتاق مي رساند. 
در روش لوله كشي برگشت مستقيم، جهت جريان آب در لولة رفت و برگشت خالف يكديگر است.

 نزديك تر به رادياتور مربوط به لولة برگشت   در كنار هر رادياتور بيانگر لولة باالرونده به رادياتور است.  عالمت 
آب گرم است. لولة برگشت به وسيلة زانوي قفلي و لولة رفت به وسيلة شير رادياتور به رادياتور متصل مي گردد. 
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شكل 58ـ4ـ لوله کشي حرارت مرکزي به روش معكوس

در شكل 58ـ4 لوله كشي حرارت مركزي همين ساختمان به روش برگشت معكوس يك جفت لوله به قطر̋ 1 
از قسمت باالي پالن وارد ساختمان مي شود. از لولة رفت آب گرم به اولين رادياتور ) اتاق خواب ( يك انشعاب 
1̋ برگشت آب گرم كه به طرف بيرون  داده شده است، اما لولة برگشت آب گرم اين رادياتور به لولة اصلي 

 به موازات لولة رفت به طرف رادياتورهاي  ′′1
2
ساختمان حركت مي كند، متصل نمي شود. بلكه  اين لوله با قطر 

و  مي شود  متصل  لوله  به  اين  نيز  رادياتورها  ساير  گرم  آب  برگشت  لولة  مي شود.  كشيده  ساختمان  ديگر 
سرانجام با اتصال لولة برگشت آب گرم آخرين رادياتور كه در اتاق نشيمن نصب شده، لولة برگشت آب گرم 

با قطر 1̋ به طرف خارج ساختمان )موتور خانه( هدايت مي شود.
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پالن پاركينگ، پالن لوله كشی حرارت مركزی برای طبقة اول و دوم ساختماني در شكل هاي 5۹ـ4 تا فعاليت
61 ـ4 ترسيم شده اند، با توجه به آنچه در اين بخش آموخته ايد به سؤال هاي زير پاسخ دهيد.

R كه در كنار رايزرهاي 1 و 2 نوشته شده است، چيست؟

′′ ′′
−

− −1

1 11 1
4 4 R و 

′′ ′′
−

− −2

1 11 1
4 4 مفهوم 

در لوله كشي رادياتورهاي اين ساختمان از چه روشي استفاده شده است؟
دو نمونه از مشخصات رادياتورهاي فضاها را انتخاب كرده و مطابق آنچه كه گفته شد، بيان كنيد كه  اين 

اطالعات بيانگر چه مواردي هستند. 

شكل 59 ـ4ـ پالن پارکينگ
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ـ پالن لوله کشي حرارت مرکزي طبقة اول شكل 60 ـ4
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شكل 61 ـ4ـ پالن لوله کشي حرارت مرکزي طبقة دوم
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لوله كشي ارتباطي موتورخانه: در شکل 62 ـ4 نقشة لوله کشي ارتباطي موتورخانة حرارت مرکزي ساختماني 
رسم شده است.

ذخيرة  مخزن  گازوئيلي،  مشعل  با  ) بويلر (  گرم  آب  ديگ  دستگاه  يك  است:  زير  وسايل  شامل  موتورخانه 
گازوئيل، مخزن ذخيرة آب گرم مصرفي ) مخزن دو جداره (، مخزن انبساط باز و دو دستگاه الکترو پمپ خطي 

آب گرم حرارت مرکزي و برگشت آب گرم مصرفي.
لولة رفت آب گرم از قسمت باالي ديگ آب گرم به کلکتور رفت آب گرم متصل مي شود. از کلکتور رفت لولة 

آب گرم به مخزن دو جداره و لولة رفت آب گرم به طرف رادياتورهاي ساختمان، انشعاب گرفته شده است.
آب گرم ورودي به جداره هاي خارجي مخزن دوجداره، پس از تبادل حرارت با آب درون استوانة مياني، از 

طريق لولة برگشت آب گرم به کلکتور برگشت متصل مي شود. 
لولة برگشت آب گرم رادياتور ها نيز از طريق لولة ديگري به کلکتور برگشت وصل شده است. بين کلکتور 
برگشت آب گرم و ديگ يك دستگاه پمپ خطي نصب شده که آب گرم را بين دستگاه هاي تبادل کنندة 
حرارت ) رادياتورها، مخزن دو جداره ( به جريان در مي آورد. لوله اي که به موازات اين پمپ رسم شده، لولة 
باي پاس نام دارد که در صورت خرابي پمپ، شير فلکه هاي دو طرف پمپ را مي بندد، از طرفي شير فلکة  لولة  
باي پاس را باز کرده، آب گرم با جريان طبيعي بين دستگاه هايي به گردش در مي آيد که باالتر از ديگ واقع 

شده اند.
از مخزن گازوئيل، لولة رفت از طريق شير فلکة کشويي و فيلتر گازوئيل به مشعل مي رسد. در باالي مخزن 

گازوئيل لولة هواکش، لولة پرکن گازوئيل و ارتفاع سنج گازوئيل نصب شده است.
بر روي ديگ، فشارسنج و دماسنج نيز نصب شده که درجة حرارت آب درون ديگ و ارتفاع ستون آبي که بر 
ديگ سوار است، نشان داده مي شود. اکوستات مستغرق نيز بايد بر روي ديگ آب گرم نصب شود که فرمان 

خاموش و روشن شدن را به مشعل مي دهد.
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 شكل 62ـ4ـ نقشة لوله کشي ارتباطي موتورخانة حرارت مرکزي
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لولة آب سرد ) آب شهر ( از قسمت پايين استوانة مياني به مخزن دو جداره وارد مي شود و پس از تبادل حرارت 
و گرم شدن از قسمت باالي مخزن و از جهت مخالف خارج و به طرف وسايل بهداشتي، جريان مي يابد. لولة 
برگشت آب گرم مصرفي نيز از طرف ساختمان به موتورخانه وارد شده از طريق الكتروپمپ خطي به قسمت 
وسط استوانة مياني مخزن دو جداره وصل مي شود. اين پمپ آب گرم مصرفي را بين مخزن دو جداره و وسايل 
بهداشتي به جريان در مي آورد تا با باز كردن شيرهاي آب گرم مصرفي بالفاصله آب گرم از شير خارج شود. 

همان گونه كه در شكل 62 ـ4 مشاهده مي كنيد اين پمپ نيز داراي لولة باي پاس است.
در باالي استوانة مياني مخزن دو جداره، شير اطمينان نصب شده است كه در صورت افزايش فشار و دماي 

آب گرم مصرفي درون مخزن دو جداره، شير باز مي شود وآب گرم تخليه مي گردد.
از لولة رفت آب گرم حرارت مركزي مخزن دو جداره لوله اي به سمت پايين كشيده مي شود؛ سپس به شير 
فلكه اي مي رسد كه شير هواگيري دستي است و لولة خروجي آن به طور مشترک با لولة تخلية استوانه اي 
مياني تا كف موتورخانه امتداد مي يابد. مخزن انبساط داراي دو لولة رفت و برگشت آب گرم است. لولة رفت 
اين مخزن از قبل شير فلكه زير كلكتور رفت گرفته شده است و در مسير آن شيري نصب نشده است. لولة 

برگشت مخزن انبساط نيز به كلكتور برگشت قبل از الكتروپمپ )مكش پمپ( متصل گرديده است.
لولة آب سرد بعد از عبور از يك شيرفلكة كشويي از باالترين محل اتصال به شير شناور مخزن انبساط مي رسد. 
در صورتي كه دستگاه با كمبود آب مواجه شود با پايين آمدن سطح آب درون مخزن انبساط، شير شناور باز 
شده آب به درون مخزن انبساط جريان مي يابد. لوله اي كه پايين تر از لولة آب شهر به مخزن انبساط اتصال 
يافته، لولة سرريز است. هرگاه سطح آب درون مخزن انبساط، به هر علتي افزايش يابد، آب از طريق اين لوله 

سرريز مي كند. اين لوله تا موتورخانه ادامه دارد.
لولة تخلية  مخزن انبساط به وسيلة يك شير فلكة كشويي به لولة سرريز متصل شده است.

در قسمت پايين ديگ آب گرم لولة تخليه با يك شير فلكة كشويي رسم شده است كه محل تخلية آب درون 
ديگ است.

تأسیسات سرمایشي و تهویه مطبوع

تأسيسات سرمايشي با توليد سرما توسط سيال هايي مانند آب يا هواي سرد سبب كاهش دماي محيط در 
شرايطي كه نياز به خنك سازي آن است، مي شود. به  اين منظور از تجهيزاتي متناسب با اقليم منطقه، كاربري 
و وسعت ساختمان و مالحظات اقتصادي انتخاب مي شود. به طور كلي تأسيسات سرمايشي به سه نوع تبخيري، 

تراكمي  و جذبي تقسيم مي شوند. 
در تجهيزات تبخيري براساس گرماگيري آب از هوای عبوري عمل مي كند. آب با گرفتن گرماي هوا، تبخير مي شود 

و به همين دليل به  اين دسته از تجهيزات تبخيري مي گويند. كولر آبي رايج ترين نوع اين دسته محسوب مي شود.
در خنك كن هاي تراكمي  ماده مبرد )فرئون يا جايگزين آن( در فضاي كم فشار اپراتور تبخير شده و گرماي 
مورد نياز براي تبخير را از هوا يا آب عبوري كه به صورت غير مستقيم با آن در تماس است مي گيرد و بدين 
صورت سبب كاهش دماي آب يا هوا مي شود. كولر گازي و چيلر تراكمي  جزء تأسيسات تراكمي  قرار مي گيرد.
خنك كن جذبي براساس فرايندي شيميايي در محيط خأل موجب جذب گرما و توليد سرما مي شود. چيلرهاي 

جذبي در اين دسته بندي قرار دارند.
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در تأسيسات برودتي معموالً همزمان با سرمايش، تهوية مطبوع نيز انجام مي شود. گاهي نيز به صورت جداگانه 
توسط فن، هواي آلوده از محيط خارج مي شود. 

سيستم تهوية مرکزي مطبوع از سيستم هاي خنك کننده که در اين قسمت توضيح داده شد، متفاوت است 
از اين نظر که عالوه بر گرمايش، سرمايش و تصفيه هوا، رطوبت زني يا رطوبت زدايي نيز انجام مي دهد. اين 
تغييرات توسط يك هواگردان که در موتورخانه يا پشت بام نصب مي شود، انجام مي گيرد. هواي مطبوع شده 

سپس توسط داکت به اتاق ها فرستاده مي شود. 
همان طور که پيش تر اشاره شد، کولر آبي از رايج ترين تجهيزات سرمايشي در ايران است که در مناطق خشك 
و نيمه خشك کارايي خوبي دارد. در کولر آبي با پاشيدن آب بر روي سطوح سلولزي يا پوشالي، امکان تبخير 
سريع تر آب و کاهش گرماي هواي عبوري فراهم مي شود. پس از توليد هواي خنك، از طريق کانال ها به فضاها 

انتقال داده مي شود و توسط توزيع کننده وارد فضا مي شود.

اجزای شبکه توزیع در تأسیسات سرمایشی

كانال كشي
کانال ها شبکة توزيع تهوية مطبوع را شکل مي دهند. عملکرد آنها شبيه لوله ها در سيستم گرمايش آبي است. 
به مقاطع  نياز  يا سرما، کانال ها  انتقال گرما  براي  نيازهاي تهويه و گنجايش کم هوا  به دليل  اين وجود  با 
نسبتاً بزرگي دارند. به همين دليل بايد از ابتداي شروع طراحي ساختمان، محل و ابعاد مورد نياز کانال کشي 
نيز  اتاق ها  داخل  در  هوا  توزيع  نحوة  نظر  از  تهويه  کانال هاي  مناسب  طراحي  شود.  پيش بيني  طراحي  در 

شکل 63 ـ4ـ چهار نوع دريچه توزيع هوا

 شبکۀ تنظيم هوا 

دريچۀ خروجی مارپيچی

دريچۀ خروجی نردبانی

دريچۀ خروجی مربع سقفی

حائز اهميت است. با توجه به  اينکه تالطم هوا مي تواند 
تأثير قرار دهد،  اتاق را تحت  نحوة توزيع آن در داخل 
توزيع کننده ها بايد هوا را به صورت يکنواختي وارد اتاق 

نمايند. 
مورد  انرژي  ميزان  تعيين کنندة  کانال ها  آرايش  نحوة 
نياز در فن ها براي به جريان انداختن هوا است. تغييرات 
يا  درجه   90 زواياي  مانند  کانال ها  شبکه  در  موجود 
کاهش ابعاد کانال موجب افزايش مقاومت هواي جاري 
خواهد شد. به همين دليل شکل شبکه کانال ها بايد تا 

باشد.  حد ممکن ساده و مستقيم 
دريچه هاي توزيع

نحوة ورود هوا به فضا نيز از مواردي است که در انتخاب 
شکل و نوع دريچه هاي توزيع تأثير گذار است. جانمايي 
توزيع کننده ها نيز به مواردي چون هندسة فضا و دماي 

محيط بستگي دارد. 
گيرند که  قرار  فواصلي  در  توزيع کننده ها  بايد  همچنين 
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جريان هواي خروجي از آنها تحت تأثير جريان هواي خروجي از توزيع کننده هاي مجاور قرار نگيرد. به عنوان 
مثال در صورتي که جريان هواي خروجي دو توزيع کننده همجوار در زير سقف با يکديگر برخورد کند، موجب 
ريزش هوا به سمت پايين بين دو توزيع کننده خواهد شد. دمپرها و تيغه هاي هدايت کننده که با طراحي دقيق 
و فاصله گذاري ظريف در محل خود جاي گيرند، موجب تعديل در سيستم و عملکرد بهتر آن خواهند شد. در 

شکل 63 ـ4 چند نمونه از توزيع کننده ها نشان داده شده است.

نقشه خواني كانال كشي تأسيسات برودتي
تأسيسات  سيستم هايي  از  ما  کشور  در  آبي  کولر 
به کار  کاربري مسکوني  در  که  است  رايج  سرمايشي 
مي رود. در ادامه به اصول کلي که در نقشه کشي آن 
رعايت مي شود، پرداخته شده و سپس نکات مهم در 

مي شود. داده  شرح  آن  نقشه خواني 
نقشه هاي کانال کشي کولر هاي آبي داراي مشخصه هاي 

زير است:
1 در روي پالن هر طبقه محل کانال هواي ورودي 

) رايزر ( را مشخص مي کنند.
شکل 64 ـ4ـ چگونگي ترسيم انشعاب كانال 

جريان هواشيب

ميلۀ تقسيم كننده
شعاع خم

2 محل قرارگيري دريچه هاي توزيع هواي اتاق ها بر روي پالن مشخص مي شود.
3 کانال اصلي توزيع هوا را با در نظر گرفتن محدوديت سقف کاذب حتي االمکان از مسيرهاي مشترك بين 

دريچه هاي توزيع هوا، مانند راهرو و  هال عبور مي دهند.
4 در محل هر انشعاب با توجه به نسبت هواي جرياني هر انشعاب به کل هواي جرياني از کانال اصلي، پهناي 

کانال را تقسيم مي کنند و با ترسيم دو قوس مطابق شکل 64 ـ4 کانال انشعاب را ترسيم مي کنند.
5 پس از هر انشعاب مقطع کانال را به منظور ثابت نگه داشتن افت فشار افزايش مي دهند. اين افزايش معموالً 

در پهناي کانال و با شيب کمتر 1:7 انجام مي گيرد. 
6 ظرفيت، ابعاد و نوع هر دريچه )سقفي يا ديواري( در کنار آن نوشته مي شود. براي دريچة قابل تنظيم از حرف 
Register ( R (، براي دريچه هاي غيرقابل تنظيم از حرف G  ) Grill ( استفاده مي گردد، دريچة ديواري با حرف 
Wall ( w( و دريچه هاي سقفي را با حرف C )  Ceiling ( نمايش مي دهند، حرف S )  Supply ( براي دريچه هاي 
تأمين هوا ) رفت ( و حرف R ) Return ( براي دريچة برگشت هوا مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين هرگاه در مقابل 

 باشد، نشان مي دهد که دريچه از نوع رفت ديواري، قابل تنظيم به پهناي 20 
SWR

CFM
′′ ′′×20 10

1200 دريچه اي عالمت 
اينچ و ارتفاع 10 اينچ و داراي ظرفيت هوا دهي 1200 فوت مکعب در هر دقيقه است.
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 ابعاد هر قطعه از كانال در فاصلة بين دو انشعاب بايد در كنار يا روي آن نوشته شود. به عنوان مثال اگر  7
بر روي كانالي̋  14×̋   34 نوشته شود معنايش اين است كه پهناي كانال 34 اينچ و ارتفاع آن 14 اينچ است.

در شكل 65 ـ4 قسمتي از نقشة كانال كشي كولر يك طبقه از ساختماني نشان داده شده است، كه به بررسي 

كولر است. كانال اصلي به پهناي ̋   34 و ارتفاع̋  14 تا  FT
MIN

3
4000

 
آن مي پردازيم. ظرفيت CFM 4000 يا 

پشت بام ادامه دارد اتاق اول )از سمت راست(  داراي دريچه اي به پهناي ̋  25 و ارتفاع̋  12 است. دريچه از نوع 

قابل تنظيم ديواري با ظرفيت هوادهي CFM 1200 )فوت مكعب در دقيقه( است.
در محل انشعاب به اتاق ̎ T= 10/2 نوشته شده است و معناي آن اين است كه ̎ 10/2 از پهناي كانال به 
انشعاب گيري اختصاص يافته و بقية پهناي آن ̎ 23/8 = 10/2 -34 به صورت مستقيم ادامه مي يابد. طريقة 

محاسبة T به صورت زير است:
                         مقدار هوادهی دريچه

Tپهنای كانال × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مقدار
                   كل هوای جريانی در كانال اصلی

T / ′′= × =
1200 34 10 2
4000

قسمت مستقيم كانال به پهناي ̎ 23/8 به وسيلة يك كانال تبديلي به كانال ̋   12×30̋ وصل مي شود و پس از 
 1000 CFM آن انشعاب براي اتاق دوم گرفته شده است كه داراي دريچه اي به ابعاد ̋   12×̋   22 و هوادهي

است مقدار T عبارت خواهد بود از:

T / ′′= × =
1000 30 10 71
2800

قسمت ماندة كانال̋ 18/2۹=10/71-30 به وسيلة يك كانال تبديلي به كانال ̋   12×̋    22 ارتباط مي يابد. سومين 
انشعاب نيز مربوط به اتاق دوم است و دريچة آن داراي ابعاد ̋   12×̋    22 و هوادهي CFM 1000 بوده و مقدار 

T مساوي ̋    12/22 است. 
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نقشة كانال كشي كولر يك طبقه از ساختماني در شكل 66 ـ4 نشان داده شده است. مسير كانال كشي فعاليت
را بررسي كرده و به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

 براي تأسيسات سرمايي اين طبقه، چند كولر و با چه ظرفيت هايي در نظر گرفته شده است؟ 1
 عالمت هاي به كار رفته در اين كانال كشي را با عالئم اختصاري ارائه شده مقايسه كنيد. 2

مشخصات چه نوع دريچه اي است؟ SWR
CFM

′′ ′′×20 10
800  

  3

مشخصات چه نوع دريچه اي است؟
SDR

CFM
′′ ′′×16 8

400  
  4

شكل 65 ـ4ـ قسمتي از کانال کشي یك طبقه از ساختمان
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شكل 66ـ4ـ نقشه کانال کشي کولر 
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جدول برخي از عالئم اختصاري شبكة کانال کشي جریان هوا

پالن کانال ) اولين عدد پهنا و دومين عدد عمق (

کانال با شيب به پایين در جهت جریان هوا

مقطع کانال هواي رفت
مقطع کانال هواي تخليه

مقطع کانال هواي برگشت

مقطع کانال هواي تازه

خروج هواي رفت از کانال 

خروج هواي تخليه به کانال

دمپر تنظيم دبي )جریان( در پالن

دمپر تنظيم دبي)جریان( در نما

دمپر انشعاب

تيغه هاي هدایت داخل کانال

دمپر اتوماتيك

اتصاالت برزنتی

موتور و پروانة گریز از مرکز با محافظ تسمه

دریچة ورودی هوای تازه به کانال تهویه با شبكة 
محافظ 

دریچة پادری
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جدول ارزشيابی پودمان 

عنوان پودمان
)فصل( 

تكاليف عملكردی
)شایستگی ها(

استاندارد 
عملكرد

)کيفيت( 
نتایج

استاندارد
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

تأسيسات 
مكانيكي در 
معماري داخلي

تحليل سيستم آبرساني و دفع 
فاضالب

ـ تشريح اصول  
آب رسانی و 
دفع فاضالب، 
سيستم های 
گرمايش، 
سرمايش و 
تهوية مطبوع 

رايج در 
ساختمان ها 
ـ نقشه خوانی 
تأسيسات 
مكانيكی 
ساختمان

باالتر از حد 
انتظار

بيش از 84 درصد موارد 
3را انجام دهد.

تحليل سيستم هاي گرمايش، 
سرمايش و تهوية مطبوع 

در حد 
انتظار

60 تا 84 درصد موارد را 
2انجام دهد.

پايين تر از 
انتظار

كمتر از 60 درصد موارد 
را انجام دهد.

1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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کسب اطالعات فنی 

پودمان  5



232

 کسب اطالعات فنی در کارهای اجرایی معماری داخلی چه کاربردی دارد؟
 چگونه می توان از اطالعات فنی دفترچه های راهنما استفاده کرد؟

 ضرورت و اهمیت انجام کارهای اجرایی طبق مشخصات فنی دفترچه های راهنما چیست؟

پس از پایان این واحد یادگیري هنرجو قادر خواهد بود:
1 اطالعات فنی و دستورالعمل های اجرایی در کارهای معماری داخلی را از دفترچه های راهنما و متون به 

زبان انگلیسی استخراج کرده و به کار بگیرد.

به منظور استفاده از فناوری های نوین بین المللی و آگاهی از اجرای استاندارد فعالیت های اجرایی معماری 
داخلی ضروری است که هنرجویان بتوانند ضمن فراگیری واژه های اصلی در زمینه کاری خود از متون به 
زبان انگلیسی استفاده کرده و اطالعات فنی خود را به روز کنند. از این رو در این واحد یادگیری به سه متن 

تخصصی دربارة اجرای نازک کاری در بخش های کف، دیوار و سقف پرداخته شده است.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  9

کسب اطالعات فنی در معماری داخلی

استاندارد عملکرد
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GENERAL GUIDELINES

PART 1

LAMINATE FLOORING INSTALLATION INSTRUCTIONS

 Laminate flooring is installed using a patented glueless locking mechanism. Because 
this is a floating floor system, laminate flooring should not be nailed or glued to the 
subfloor.

 The floor should not be installed directly against any fixed, vertical objects (including 
wall, staircases, fixtures, etc.); Allow a minimum of 5/16” (8mm) expansion space around 
the perimeter of the room and any fixed objects such as posts. Use spacers included in the 
recommended laminate flooring kit to achieve uniform space around fixed objects. 
  Rooms measuring wider or longer than 30’ (9m) require the use of T-moldings to allow 

for normal expansion and contraction of the floor.
 Be sure to stagger boards by a minimum of 12” (300mm). 
 Laminate flooring should not be installed in rooms where the relative humidity exceeds 

70%.
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GENERAL REQUIREMENTS FOR ALL TYPES OF SUBFLOORING

Laminate flooring can be installed over most 
floors such as vinyl, tile and sheet floors. 
Substrates should be structurally sound and 
immobile. Before installing flooring, ensure that 
the subfloor is leveled within 3/16″ in 10’ (2mm 
in 2m). Irregularities in the subfloor should 
be smoothed using a hydraulic cement base 
patching and leveling compound. Suspended wood subfloors should have a minimum of 
18″ (45cm) of well-ventilated air space above the ground.

Concrete:

  New concrete subflooring should be cured for at least 90 days prior to installation. 
  Install 0.008ʺ (0.20mm) age-resistant, non-permeable polyethylene vapor barrier over 

the concrete subfloor. Seams must be taped using adhesive tape such as duct tape. The 
vapor barrier should be installed up the wall by 1″ (25mm). 

Carpeting:

  Remove deep pile carpeting and padding prior to installation of laminate flooring.
  Laminate flooring can be installed over industrial direct glue-down carpeting installed 

over wood subfloors without padding.
  Carpet installed over concrete must be removed. See instructions for installation over 

a concrete subfloor.

Radiant Heating Systems:

  Laminate flooring can be installed on under-floor radiant heating systems if the heating 
element is installed into wood or concrete subfloors.
  Lower heating system to 60 °F (16 °C) for 1 week before installation.
  After installation, slowly increase the temperature in increments of 10 °F (6 °C) per 

hour.
  Surface temperature must not exceed 85 °F (28 °C).

CONDITIONING

It is important to allow laminate flooring to acclimate to the room temperature where it is 
to be installed by placing the packaged flooring flat in the room for a minimum of 48 hours 
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prior to installation. Do not remove the plastic wrapping. Be sure that the room temperature 
is in the range of 65-75 °F (18-20 °C).

ROOM PREPARATION

1  Determine which direction to lay the planks. If installing in narrow hallways or small 
rooms, the area will appear larger if flooring is laid parallel to the longest wall. 
2  Remove all existing moldings.
3  If room has electric baseboard heaters, leave a minimum of 1/2″ (12.5mm) between 
the surface of the flooring and the bottom of the heaters, allowing heat to circulate.
4  Check door clearances, making necessary adjustments before laying the flooring. Door 
moldings (jambs) should be undercut to accommodate the thickness of the flooring and 
foam underlayment. 
5  Install underlayment per manufacturer’s instructions (for flooring without attached 
underlayment).

Site and Material Preparation
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A) Remove carpet and padding. Also remove any wood flooring installed on concrete. Do 
not remove products unless they are asbestos-free.

B) Undercut door frame and wallbase. Slide the flooring at least 1/4" underneath the door 
frame and wallbase. Also leave a concealed 3/8" minimum expansion space under each.

C) Remove bumps or peaks in subfloor and fill depressions with floor leveling compound 
to ensure no more than 3/16" unevenness per 10-foot span.

D) Acclimate unopened product before installation. If there is no time for acclimation, 
there should be no more than a difference of 25° F (T(°C) = (T(°F) - 32) / 1.8)
and 20% relative humidity between the stocking/transportation environment of the 
flooring and the final installation environment of the flooring.

E) Clean debris from subfloor before installation.

F) For concrete subfloors, install vapor barrier with overlapped seams of 8" or more.

G) For planks without attached underlayment, install over single layer of underlayment 
appropriate for laminate floors. For planks with attached underlayment, it is acceptable 
to install underlayment prior to flooring installation if desired. Make sure to follow the 
installation instructions, taking special care to seal all foam edges with sealing tape 
and repair all rips and perforations in the underlayment vapor barrier prior to flooring 
installation. A separate vapor barrier should not be used in conjunction.

RECOMMENDED TOOLS

Laminate installation kit (including spacers, tapping block, pull bar)

    Hammer
   Table or hand saw
   Carbide tipped circular saw blades
   Tape measure
    Duct tape
    Age-resistant, non-permeable polyethylene vapor barrier (0.0008 or 0.20mm) for 

installation over concrete
    Safety glasses
    Gloves
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Tools Required for Installation

Safety Caution: use safety glasses and gloves when cutting this product. During the 
cutting process, laminate may create wood dust; be sure to install in a well-ventilated 
area.

It is important to understand the parts of the plank to ensure proper installation:

FOLLOW THESE STEPS TO INSTALL YOUR NEW FLOORING

STEP 1
Prepare planks for first row installation. Using a 
carbide-tipped circular saw blade, remove the tongue 
on the planks adjacent to the wall, allowing room 
for spacers (as shown in fig 2). Be sure to cut the 
TONGUE side (see fig A).
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STEP 2 

Begin laying planks left to right, placing 5/16" spacers 
between the wall and the planks on either side of the 
joint. Be sure to place the cut tongue side against the 
wall as shown in illustration.

STEP 3 

Using the laminate flooring tapping block included in 
the kit, gently tap second plank against the short side, 
joining plank A and plank B.

STEP 4 - fig. 4 

Begin installing the second row by angling the plank 
(plank C) to allow the tongue to slip into the groove 
of the plank in row 1. Push the plank down flat to the 
floor until it clicks into place. Do not force the plank 
closed as doing so can damage the joint.
IMPORTANT: never tap the long end of the plank 
as doing so can damage the joint.

STEP 5 - fig. 5 

The next plank (plank D) should be installed in the 
same way but with the tongue on the left side of the 
plank falling just next to the previous plank. Push 
plank down flat to the floor as in step 4.

STEP 6 - fig. 6 

Once plank is flat, gently tap in the second plank 
against the short side of plank C, joining plank C and 
D (Fig. 6)
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STEP 7 -fig. 7 

Continue laying the floor from left to right in the 
manner described in steps 2-6.

FINISHING A ROW

STEP 1 - Fig. 8a 

When you come to the end of a row, you will need 
to cut the plank to complete the row. Flip a full sized 
plank over so that the tongue end points toward the 
wall, preserving the joint so that it can be inserted 
once cut. Mark where the plank should be cut, and 
cut with the décor side down. If the remaining cut 
board is greater than 16″ long, it can be used start 
the next row.

STEP 2 - Fig. 8B 

Flip the plank back over so that the tongue faces the 
groove of the adjacent plank; install as shown in Fig. 5.

STEP 3 - Fig. 8C 

Because there is not enough space for a tapping block, 
tap the two sides together using a pull bar as shown 
in Fig. 9.
IMPORTANT: Do not use the leftover portion of 
this plank in the next row if it is less than 16" long.
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INSTALLING AROUND OBSTACLES

In difficult to fit areas, such as door moldings, remove the lip on the groove edge of the 
planks you are fitting into. This can be done by lightly sanding or planing off the lip on 
the groove side of the plank, allowing the plank to be installed laying flat. Once the lip has 
been trimmed on the plank being fitted to, lay the plank flat on the floor. Apply a thin bead 
of PVAc-D3 laminate glue on the top of the tongue. Then push the plank into position. 
Once the plank is positioned, wipe off excess glue with a damp cloth and warm water.

FINAL INSTALLATION:

Remove the spacers placed along the perimeter of the room. To cover the expansion 
space, install moldings around the perimeter of the room. Be sure to fasten the molding 
into the wall, not through the flooring. Quarter-rounds should be pre-drilled before nailing 
them to the wall.
Felt protection pads should be placed under furniture legs or other heavy objects to be 
left in place for a long period of time. Do not drag or pull heavy furniture, as doing so 
will damage the floor.
CARE OF LAMINATE FLOORING:
Damp mop, using mild household cleaner in lukewarm water. Do not use abrasive cleaners.

Care and Cleaning

A) Place felt floor protectors under legs of movable furniture. Chair casters should be 
rubber - not plastic or metal.
B) Place walk-off mats at entrances.
C) Dust mop or damp mop only. NO wet mopping. Use 1 cup of vinegar per gallon 
of water OR 1/3 cup ammonia per gallon of water. DO NOT use abrasive cleaners, 
detergents, soaps, waxes or polishes. Use correct hard
surface vacuum tools. DO NOT use rotating beater bars, floor scrubbers, steamers, jet 
mops or similar products.
DO NOT allow liquids to stand on the floor. Wipe up spills immediately. DO NOT 
allow moisture to be on the floor for longer than 30 minutes.
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Exercise:

Important wordPersian meaning

install

sub floor

stagger

Leveling

Concrete

Carpeting

Preparation

Wall base

Expansion

Acclimate

Stocking

Debris

Appropriate

Underlayment

Separate

Conjunction

Tongue

Groove

Plank

Angling

Scrubbers
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GENERAL GUIDELINES

PART 2

Installing brick facades

CALCULATING HOW MUCH PRODUCT YOU’LL NEED

Calculate the amount of Brick you’ll need for your project by following these steps:
1  Measure the width and height of all areas to be covered. Multiply width by height 
to determine the total square footage of the surface area.  (1 foot = 30.48 centimeters)
2  Estimate the corners required by measuring the total length of the wall corners to be 
covered. This will equal the number of linear feet of Brick corners needed.
3  Subtract 75% of the corner calculation from the total square footage calculation you 
made in step #1. This will equal the number of square feet of Brick flats needed.

Important Notes:
 If you intend on dry stacking the product on the wall (no mortar joints) you’ll need 
30% more product. Brick is packaged assuming that the product will be installed with 



243

پودمان پنجم :کسب اطالعات فنی

a minimum 3/8″ mortar joint. Dry stack patterns are not recommended for exterior       
applications in cold weather climates where freeze-thaw cycles are anticipated.

Example:

Measurements:
Width of wall: 15 feet
Height of wall: 10 feet
Length of corners: 20 feet = total linear ft. of corners needed

Calculations:
1  Multiply Width x Height: 15 x 10 = 150 square feet
2  Multiply 75% x length of corners to be covered: 0.75 x 20 = 15
(use this number below)
3  Subtract (2) from (1): 150 - 15 = 135 total sq. feet of flats needed

Exercise:

Use this page to keep track of the measurements for your project.
Take the Measurements:

  Measure width of wall in feet: .................................................
  Measure height of wall in feet: .................................................
  Measure length of corners to be covered: ................................................. = Total 

linear feet of corners needed

Standard 3/8″ Mortar Joint No Mortar Joint
)Dry-Stacked(

Perform the Calculations:
1  Multiply Width x Height:  .................... x  .................... =  .................... Total square 
footage of surface area
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2  Multiply 75% x length of corners to be covered: .75 x  .................... =  .................... 
(use this number below)
3  Subtract the 75% calculation (2) from the total square footage calculation (1):
 ................... -  .................... =  .................... Total square feet of flats needed

What Tools Will You Need?
Hammer: Used for applying felt paper and metal lath.
Wheel Barrow & Hoe or Bucket & Drill Paddle: Used for mixing mortar mix.
Notched Float or Float & Rake: Used for applying scratch coat to metal lath and 
raking scratch coat.
Circular Saw with Masonry Blade: Used for cutting Bricks.
Mason’s Trowel: Used for applying mortar to Bricks.
Grout Bag: Used for grouting joints.
Jointing Tool: Used for finishing mortar joints.
Whisk Broom: Used for cleaning joints and Bricks.

Follow these steps to install bricks: 

Step 1: Install Weather Barrier

A weather resistant barrier should always be used 
when installing product over rigid backwall, wall-
board, panelling, or wall sheathing.
Cover the walls and corners with the weather resistant 
barrier, overlapping the joints 4″. Staple the weather 
barrier on to the wall with staples no more than 6″ apart.
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Step 2: Install Metal Lath

Metal lath is installed over the weather barrier, and 
used as the foundation to which a mortar scratch 
coat will be applied, and onto which the thin brick 
will be installed. Secure the lath to your wall studs 
using 3/4″ corrosive-resistant screws. Additional 
screws should be used between the studs and in-
stalled a minimum of 6″ apart. Correctly installed, 
metal lath will feel rough to the touch going down 
and smooth going up. The rough side will grab and 
hold the mortar scratch coat. At the corners, overlap 
the vertical joints at least 16″ around the corner to 
avoid corner cracking. Trim the lath around the edges 
with wire snips.

Step 3: Mix Mortar

Mix up rich mortar in a tub, bucket, or wheelbarrow. 
Use the mixture formula described on the Materials 
Checklist (page 6), or combine mortar mix and water. 
Mix the mortar with a hoe or mixing stick, bringing 
it to the consistency of peanut butter.

Step 4: Apply Scratch Coat and Allow to Cure

With a point trowel, scoop up some mortar and 
drop onto the flat trowel. Apply the mortar to the 
entire wall and corners - about 1/2″ to 3/4″ thick. 
This creates a “scratch coat” on top of the lath. Allow 
it to set up/ cure for 12-24 hours.
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Step 5: Lay Out and Clean the Product

While the scratch coat is curing, remove the Brick 
corners and flats from the box and lay them out in 
the desired pattern on a protected work table or 
floor. Keep in mind that the product may be sawn or 
chiseled during installation to fit precisely. Sponge 
off the back of the thin brick pieces to remove dust 
and help ensure a permanent bond to the wall.

Step 6: “Butter” the Back of the Brick

Once the scratch coat is cured (nothing sticks to 
your hand when you touch it), you are ready to begin 
applying the thin brick. Wet the wall with water to 
provide moisture for the mortar on the thin brick to 
absorb and adhere to. Mix up mortar as described 
on the Materials Checklist (page 6). With the point 
trowel, apply mortar to the back of the thin brick, 
about 1/2" thick.

Step 7: Install Thin Brick Corners

Beginning with the corner pieces, work either from the 
top-down, or bottom-up. Press the corner piece onto 
the wall, rotating back and forth slightly, and forcing 
some of the mortar to “squeeze out”. Vary your corner 
returns while working your way up or down the wall to 
avoid unattractive vertical mortar joints near the corners. 
Allow about 3/8″ space between the brick pieces.

Step 8: Install Thin Brick Flats

After the corner pieces are installed, apply flat 
pieces starting at an outside corner and working 
your way in. Remove excess mortar from around 
or on the brick with a sponge or stiff brush.
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Step 9: Cut Thin Brick as Needed

To cut pieces to fit the application, score the brick 
with a masonry blade about 1/4" deep and break 
the scored piece. Or, a small electric saw with a 
diamond blade may be used.

Step 10: Fill Joints with Mortar

Once all of the brick is in place, use a mortar/grout 
bag to fill in the joints between the brick (unless you 
have chosen the dry-stack method in which case 
proceed to Step 12). Add colorant to the mortar if 
desired. Add more water to the mortar so that it is 
smooth and flows easily out of the bag. Fill the bag 
about half full with mortar, and twist the bag at the 
end. Fill the vertical and horizontal joints with mortar, and sponge or whisk off excess 
mortar that gets onto the brick face.

Step 11: Smooth out Joints

As the mortar begins to stiffen to the consistency of 
wet beach sand, use a joint tool to smooth out the 
mortar joints to the desired depth. A stiff-bristled 
paint brush may also be used to push mortar into 
the crevasses and smooth joints.

Step 12: Clean the Brick

Use a wet sponge or stiff brush to clean off any 
remaining mortar on the brick face.
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FAST ADHESIVE METHOD

For interior applications where moisture is not a concern, a fast adhesive method may 
be used instead of the metal lath method.

Step 1: Install the Cement Fiberboard

Secure the fiberboard to your wall studs using 3/4" 
screws. Be sure to countersink the screws so the 
brick can bond properly to the board. At the corners, 
ensure the fiberboard meets at the ends so that there 
are no gaps. Thin brick may also be applied direct-
ly over water-resistant drywall. Applying thin brick 
directly over standard drywall may negatively affect 
joint quality and overall durability.

Step 2: Install the Thin Brick

Start with the corner pieces, working either from 
the top-down, or bottom-up. Using a non-sagging 
adhesive, apply a generous bead to the back of each 
brick and firmly press into place on the wall.
Vary your corner returns while working your way 
up or down the wall to avoid unattractive vertical 
mortar joints near the corners (see Step 8). Allow 
about 3/8" space between the brick pieces unless 
you are dry-stacking the material. After the corner pieces are installed, apply flat pieces 
starting at an outside corner and working your way in. Let the adhesive dry overnight. 
Mix up mortar to fill mortar joints (see Step 3), and then continue with installation steps 
10-12 .

Care and cleaning

Cleaning Information
1   In general, thin veneer units should be kept clean during the installation process. 
Mortar smears should be removed by gently dry-brushing and wiping with a damp 
sponge at the end of work periods. For general cleaning with non-acidic detergent 
cleaners is recommended. Pressure wash cleaning methods should not be used.
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Safety Information
When installing masonry products, it is recommended that you wear protective clothing, 
gloves, and eyewear.

Weather Resistant Barriers )WRB(

1  A weather resistant barrier should always be used when installing product over rigid 
backwall, wallboard, plywood, paneling, or wall sheathing. General Shale recommends 
the use of two weather resistant barriers for exterior applications and/or a drainage-type 
system behind the thin veneer with a drainable panel, flashings, weep holes. Check your 
local codes prior to installation.
2  A weather barrier is not needed when the thin brick is being applied over masonry 
or concrete.

Exercise:

Please fill out the following table from the options below
 

NUMBER ITEM PURPOSE

1                                                            Tarp to cover floor

2                                                      Weather barrier sheet

3                                                                        Staple gun

4                                      18-guage galvanized metal lath

5          3/4″corrosion-resistant screws (preferred) or nails

6                                        Electric screwdriver or hammer

7                     Heavyweight trimming shears or wire snips

8                                                                    Large sponge

9 Mortar
For Scratch Coat: 1 part Portland Cement to 2.5 parts sand
For Buttering Units: 1 part Portland Cement to 2 parts sand
For Joints: 1 part  masonry cement to 2 parts sand

10                                                  Bucket or Wheelbarrow

11                                               Hoe or large mixing stick

12                                                                  Point Trowel
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NUMBER ITEM PURPOSE

13                                                                    Flat Trowel

14                                                              Masonry Blade

15                                         Small electric saw - optional

16                                                          Mortar/Grout bag

17                                                                       Joint tool

18                                        Stiff brush (not a wire brush)

19    Gloves

20                                                              Safety glasses

21                                                                     Dust mask

To secure screws/nails into metal lath
To mix mortar with
To mix mortar in
To create a masonry wall for brick to hold on 
Protection during mortar mixing
To smooth out joints
To secure metal lath
To clean back of brick and eliminate dust
To protect hands during installation
To apply mortar to “scratch coat”
Mortar mix for brick application/joint filling
To custom-cut thin brick
Installing weather barrier
To fill in joints
Floor protection - interior applications
To wipe away excess mortar
To cut metal lath
To protect eyes during installation
Protect wall from moisture
To apply mortar to brick
To score and break thin brick pieces to fit
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Exercise:

Important wordPersian meaning

Measure

Estimate

Subtract

Mortar joint

Dry stack

bricks

Weather barrier

Wallboard

Panelling

Wall sheathing

Overlapping

Cure

Consistency

hoe

Metal Lath

Scratch Coat

lay out

Materials

Adhere

Squeeze out

Smoth out

Adhesive

Countersink

Non - sagging

Veneer

Barriers
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 Ceiling panels must be kept clean, dry, and protected from the elements. Remove the 
panels from the cartons 24 hours before installation to acclimatize to interior conditions.

 The installation site must be free from debris and dust.
  Irrespective of varying temperature and humidity recommendations which vary from 

product to product, all products must be stored in a interior space and not exterior space.

PART 3

Installation Manual for Lay-in Modular Ceiling

Modular ceiling systems limited in both length and with either lay-in Bars or concealed 
Bars.

Storage and Handling

Metal & Soft fibre  Mineral Fibre
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Opening a grid carton

Opening a mineral fibre tile carton

It is recommend that RH 99, 90 & 80 products are to be opened and left to acclimatize 
for 24 hours before fixing.
This makes the tiles dry and hard.

 Step 1:Identify dotted
line

 Step 2: Cut along dotted
line

 Step 2: Open from one
 side

Step 3: Ready to remove

Wrong box opening 
method

Step 1: Cut the polythene 
film

Step 2: Remove the 
polythene

film

Step 3: Remove the tile
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What Tools Will You Need?

Tools 

Safety & precautions
Ladders are recommended for ceiling heights from the flooring up to 3 meters, provided 
the flooring surface is level, with a plain finish.
Ladders are not recommend for ceiling heights exceeding 3 meters, a Platform with 
4-sided pillars is recommended.

Measuring Tape Distance meter Line laser leveler

Rotary hammer machineHand drill/driverchalk ling

Wire snip Aviation snip Clamp

Slitting shear machinePop RivetKnife



255

پودمان پنجم :کسب اطالعات فنی

installers wear a tool belt for easy access to tools during installation.
It is unsafe to keep tools on the ceiling tiles.

Wrong standing position Right standing position

 Platform

 Wheels
Locked

Safety & Precautions
Personal protective equipment (PPE):
All installers MUST wear PPE consisting of hard hat, rubberized gloves, jacket, steel toes and 
glasses during installation of the ceiling system.

DescriptionItem

Prevents injury to the head from small 
falling objects at construction site.

Hard Hat

Prevents injuy to the hand from flared edges.Rubberized Gloves

Provides better visibility at low visibility 
construction site.

Jacket

Prevents small particles while cuting from 
entering into the eyes and causing injury.

Glasses

Prevents toe injury due to sharp or obstructive 
objects laying on the floor.

Steel Toes
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Sketch showing basic ceiling layout and placing of the components

Ceiling layout and components in modular ceiling

Follow these steps to install Modular ceiling:

9 Step Ceiling Installation Procedure

1.Planning grid layout 

4.Mark hanger positions 

7.Cross Tees installation

2. Mark perimeter trim 
lines

5.Installation of hangers

8.Installation of field and 
service tiles

3. Installing perimeter trims 
)Wall angle(

6. Installation of main Runners

9.Measure and cut border 
tiles
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Step 1: Planning Grid Layout

A) Wall to wall (with field and border tiles)
This is one of the most important step before commencement of actual ceiling installation. Here 
grid layout is arrived by taking into consideration room dimensions {length(l) x breadth(b) x 
height(h)} Points to remember: In practical conditions, often the room dimensions are 
not exactly square in dimensions.
Thumb  rule: recommends to have border cut tiles greater than half the size of the ceiling 
tiles on all four sides of the wall.
Refer layout for diagram 1.1
Ceiling Module: 600mm x 600mm
Room dimensions: 4320mm x 2700mm (l x b)
Tiles calculation l: 4320mm
( incorrect calculation)= 7 full tiles + 2 x 60mm cut tiles 
( Pcorrect calculation)= 6 full tiles + 2 x 360mm cut tiles 
Note: Please follow the above method for breadth border cut tile calculation.



258

B) With Plaster bulk heads (full tiles module)
Plaster bulk heads are used to design spaces to enclose full border tiles and enclose 
vertical grilles for HVAC.
Below mention is a simple thumb rule to calculate ceiling installation with full border tiles.
Assuming, we are developing a module of 3600mm X 3600 mm i.e 6 tiles X 6 tiles 
within the plaster bulk head.

 Most often one would take an internal measurement, between the bulkheads of 
3600mm X 3600mm.
But this is an incorrect method and while doing final installation, you may end up 
cutting the border tiles on all the four sides.

 Thumb rule: Add two sides wall angle width and deduct the width of the main tee to 
get the extra length.

 Assume we use 19mm wall angle and 24mm grid facing, then the overall length 
should be 3614mm to achieve the full tile visual.

Note: The addition to the original length or breadth will avoid the need for border tiles.
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Step 2: Mark Perimeter Trim Lines

 Measuring the ceiling height is the most crucial stage before commencing installation.
 The minimum plenum height from the ceiling slab should not be less than 100mm for 

lay-in system.
 The reference ceiling level should be established by the main contractor with the help of 

all other services vendors like light fixtures, Air condition grilles, sprinklers, speakers etc.
 Using a plumb mark as a reference point, place line laser leveller on it. Then with the 

help of laser point, mark wall angle level on all sides of the room.

Step 3: Installing Perimeter Trims (Wall Angle)

 The marking with the help of line laser leveller has to be done above the wall angle 
level on all the walls.
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 Post marking used hand drill to installed the wall angle.
 The first and the last fasteners on wall angle should be installed at 150mm from the 

wall (see for details recommended fastener on page no.19).
 Subsequent fasteners to be installed at 450mm spacing in between.

 At the corners of the room, the conjunction area of wall angle should be miter cut for 
a clean finish

 The hanger on the main runner shoud 
be placed at or within 600mm distance 
from the wall angle
(450mm is recommended in case of 
heavier ceilings) and then subsequently 
at 1200mm centres.
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There should also be a hanger within 150mm of any main runner to runner connection.

Step4: Installation of Hangers

 Use a rotary hammer machine to drill and install the hangers from the concrete ceiling 
slab.
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 If the hanger wire plumb more than 1.8 meter then use counter splaying wire refer 
above diagram.

 In counter splaying, two hanger wires from the structural slab form an angle of 45º 
near the main runners. One suspension countering another in the same plane.

 Install the hanger wire as per the position in the diagram 1.1.
 Suspension hanger wire shall be pre-straightened with minimum 2.5mm dia (# 12 

Gauge).
 Insert wire of required length into hanger wire hole and encircle the wire 3 times 

within 75mm.
Installation under AC duct

 If AC duct is greater than 1200mm in length, then ensure you suspend a separate brack-
et under the duct and from it, a hanger-wire can be suspended for ceiling installation.

Typical Sectional Sketch - Below Duct Suspension (Trapeze Installation)

Step 5: Installation of Main Runners

Run a string line the length of your first main 
runner offset to the edge flange. This will 
help to keep the main runner set distance of 
the wall.
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 Cut the main runner to the length with respect to the border tile, so that the rout hole on 
the adjacent main runner matches.

 E.g. As per diagram 1.5, the main runner will be cut at 15 mm using an aviation snip 
cutter to ensure that the rout hole will be at a distance of 360 mm.

 Cut the main runner at inclination of 30-45 degree 
to avoid obstruction of protruding screws.
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 The first main runner should be less than 600mm from the perimeter wall.
 The distance between next main runner shall be at 1200 mm maximum.
 You may incline the first suspension system slightly to push the main runner in one 

direction so that the rout holes are better aligned.
 Hangers with hook clip options can be inserted in alternate direction on the main 

runner for better stability.
 Border cross tees should be more than 300mm but less than 600mm in length.

 Cut the excess portion or bend the wire as shown in the picture.
 Insert an additional row of main runner or alternatively suspend all border cross tees 

longer than 600mm.

Step 6: Cross Tees Installation

 As per diagram 1.1 (page 5) install border cross tee 448mm (2mm allowance is kept 
for cross tee to rest on the wall angle easily).

 Install border cross tees temporarily to the wall molding using a clamp to keep them 
intact.
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 Install two 1200 cross tees between the two main runners at an distance of 600mm.
 A click sound confirms that the cross tee has been properly locked into the main 

runner.

 Measurements should be taken diagonally in the 600 x 1200mm module. Both the 
diagonals must be of the same length.

 In case of any deviation in the measurement of the diagonals gently tap at the corners.
 This will ensure that the entire ceiling grids will be in a perfect shape.
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Once the system is in perfect shape run another string line at the first cross tee slot on 
the main runner to the far adjacent wall angle using the first two square mains as the 
guide. This ensure the tee rout holes on all the main runners stay in aligned.

Step 7: Installation of Field and Service Tiles

 Check the level once again using line laser 
leveller.

 Ensure that all the services placed on service 
tiles are tested and confirmed by the principal 
contractor. Only after that, laying of field tiles 
can be commenced.

 While installing down lighters, spotlights, 
sprinklers, speakers, smoke detectors etc. 6mm 
plywood (pattress backing must be placed on 
the grid).

 It is mandatory to independently suspend modular light fixtures.
 GI wire 2.5 mm is recommended to suspend the light fixtures.
 Hook Clips and Chains are not recommended.
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Step 8: Measure and Cut Border Tiles

 Measure the border tile size.

 Mark the border size on back side of the tile.

 Use a grid or a steel ruler (2 ft long) to mark and cut the border tiles.

 While installing, slightly tilt the tile and gently rest it on the main runner and adjacent 
cross tee and wall angle.

How to make tegular and curved shape edges on border tile
A) Tegular edge

 Use a sharp knife.
 Lay the tile on a smooth surface.
 Make vertical cut into face of the tile.
 Make horizontal cut to form tegular edge.
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Glossary

1  Plenum: The space between the main structural slab and suspended ceiling is called 
the plenum.
2  Tegular:  A functional edge detail that allows a suspended ceiling tile to extend below 
the grid, making the grid less noticeable.
3  Rout hole: A hole on main runner to insert and lock the cross tees on the main tee.
4  Plumb mark: Measuring either from the floor or roof level and marking the ceiling 
height is known as plumb mark. From the plumb mark point, the entire ceiling level 
will be marked.
5  Plaster bulkheads: Plaster bulk head is otherwise called Plaster board boxing. Plaster 
bulkhead is designed to accommodate HVAC grilles vertically.
6  Flange: The visible area of the grid from below the ceiling i.e. the horizontal surface 
on the face on the main runner or cross tee.
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پودمان پنجم :کسب اطالعات فنی

Exercise:

Important wordPersian meaning

Manual

Ceiling

Concealed

Strage

Handling

Acclimatize

Recommendation

Interior

Exterior

Precaution

Platform

Pillars

Components

Plaster

Grills

Thumb

Bulkhead

Trim Lines

Sprinklers

Vendorslike

Angle level

Subsequent

Suspension

suspended

Flange

Adjacent
Inclination
Obstruction
Protruding

Clamp
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جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
)فصل(  

تكالیف 
عملكردی

)شایستگی ها(

استاندارد عملكرد
نتایج)کیفیت( 

استاندارد
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

کسب اطالعات 
فني

کسب اطالعات 
فني تخصصي 
معماري داخلي

استخراج 
اطالعات فنی و 
دستورالعمل های 

اجرایی در کارهای 
معماری داخلی از 

دفترچه های راهنما 
و متون به زبان 

انگلیسی و 
به کارگیری آنها در 

کارهای اجرایی.

باالتر از حد 
انتظار

بیش از 84 درصد موارد را 
3انجام دهد.

را در حد انتظار موارد  درصد   84 تا   60
دهد. 2انجام 

کمتر از 60 درصد موارد را پایین تر از انتظار
1انجام دهد.

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب دانش فنی تخصصی رشته معماری داخلی کد 212604

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

کرمانشاه بهاره آلتون کیانی9خراسان رضوی الهه صحت1

آذربایجان شرقي نسرین شاهی10خراسان شمالیراحله باباپور2

هرمزگان فاطمه رضوانی11مرکزي اکرم سادات موسوی نیا3

آذربایجان شرقينعیمه جاللی میالنی12قزوین محمد حاجی محمد قلیان4

کرمانشاه بیتا سوزنی13شهرستان های تهران محمد اسکندری5

فارس جواد کورش فرد14خراسان رضوی نیکناز کچویی6

همدان مانیا مکاری15اصفهان علی عشوریان7

ایالم مهدی ولی زاده16شهرستان های تهرانملیحه قره چلو8
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