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واحد یادگیری 4: شایستگی اجرای پوشش گچی سقف

مقدمه
انتخاب مصالح پوشش سقف فضاهای داخلی از عوامل مؤثر در كیفیت فضا می باشد. 
در گذشته كه از اسكلت چوبی در ساخت خانه ها بهره گرفته می شد، سقف تیرپوش 
در فضای داخلی خانه ها نمایان بود. در مكان های مهم از گچ بری برای زیبایی و 
تنظیم ارتفاع فضا استفاده می كردند. به تدریج استفاده از گچ در سقف سایر مكان ها 
از جمله خانه ها متداول شد. امروزه در بیشتر فضاهای اداری، مسكونی و آموزشی از 
گچ در شكل های مخالف )اندود، صفحات روكش دار گچی( استفاده می شود. در این 

واحد یادگیری به شیوة اجرای گچ كاری سنتی سقف پرداخته شده است. 

استاندارد عملكرد
استانداردهای  رعایت  با  بود  خواهد  قادر  هنرجو  یادگیری  واحد  این  اتمام  از  پس 
مربوطه، پس از ساخت اندودهای گچی، با استفاده از ابزار و تجهیزات مورد نیاز اندود 
سادة گچی یك سقف ساخته شده از تیرچه بلوك به مساحت سه متر مربع را انجام 

دهد.

استانداردها
نشریه 55 و 92 سازمان برنامه و بودجه، مبحث 5 مقررات ملی ساختمان، استاندارد 
ملی شمارة 269 ایران و سایر استانداردهای سازمان ملی استاندارد در خصوص گچ

توصیه های ضروری در تدریس
مدت زمان آموزش این واحد یادگیری 30 ساعت است كه در جلسات 8 ساعته 
اجرا می شود كه در مجموع 4 جلسة 8 ساعته و یك جلسة 6 ساعته خواهد بود. 
هنرآموزان توجه داشته باشند كه در جلسة پایانی آزمون عملی این واحد یادگیری 
برگزار شود. اما با توجه به شرایط اجرا )اجرای اندود رویه گچ كاری روی اندود گچ 
و خاك بستر آماده شده(، می توان با اختصاص دادن بخش هایی از دو جلسة پایانی، 

آن را در دو جلسه برگزار كرد.
آموزش عملی و نظری این واحد یادگیری به صورت تلفیقی انجام شود. تأكید كردن 
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بر نكات اجرایی و فنی در حین فعالیت كارگاهی سبب افزایش اثر یادگیری این نكات 
خواهد شد.

ارائه نمونه های خوب از دیوارهای گچ كاری شده و مقایسه آنها با موارد دارای نقص و 
اشكال در قالب عكس و فیلم از راهكارهای مناسب برای افزایش یادگیری هنرجویان 

دربارة نكات اجرایی و فنی در گچ كاری است.
از موارد  ایمنی  نكات  از كار و رعایت  ابزار مناسب هر مرحله  تعیین  و  تشخیص 
مهمی است كه باید هنرجویان قبل از شروع كار عملی آنها را آموزش دیده باشند.

پس از انجام فعالیت های كارگاهی در هر جلسه از هنرجویان خواسته شود تا ضمن 
تمیز كردن كارگاه، ابزار را تمیز كرده )در صورت لزوم شسته و خشك كند( و در 

محل مناسب قرار دهد. 
در خصوص قضاوت بر روی تمرین عملی الزم به ذكر است كه پوشش اندود گچ و 
خاك در متن شمشه گیری و كرم بندی صورت می گیرد و اندود متن، شمشه و كرم 
را پوشش می دهد، الزم است كه مراحل كرم بندی در هنگام اجرا، سپس مراحل 
شمشه گیری پی در پی و به صورت مرحله ای نمره داده شود. پس از دو مرحلة ذكر 
شده پوشش اندود انجام می پذیرد كه در خاتمة كار، نمرة اندود متن شمشه نیز داده 

خواهد شد.
پس از قضاوت دقیق كارعملی و بازگویی مسائل و اشكاالت كار ساخته شده، به وسیلة 

تیشه اندود گچ و خاك به شیوة صحیح از سطح دیوار تراشیده می شود.
نخاله های ساختمانی ایجاد شده از كار عملی در محلی مشخص دپو شود.

به وسیلة لبة تیشه سطح آجركاری و بندهای عمودی و افقی كه كار عملی بر روی آن 
انجام شده است، كاماًل تراشیده می شود. پس از جارو زدن سطح سفت كاری، سطح 

آجركاری برای اجرای تمرین بعدی آماده می گردد.
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شیوة تدریس پیشنهادی
بحث گروهی، پرسش و پاسخ، كار عملی و بازدید علمی

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

تصویرمشخصاتنام ابزارردیف

مخصوص بّنایی،گالوانیزه، به قطر 50 سانتی متراستانبولی1

سرند چشم 2
بلبلی

دارای دیوار چوبی، تورهای فوالدی ضدزنگ، مقطع 
گرد، به قطر 50 سانتی متر

نوع تخت،دارای دیوار چوبی، تورهای فوالدی ضد الك3
زنگ، مقطع گرد، به قطر 50 سانتی متر

3000 شمشه4 و   70،100 طول های  به   4×4 قوطی 
سانتی متری از جنس فلز زنگ نزن یا آلومینیوم

ابعاد مالة بّنایی5 پلیمری،  یا  چوبی  دسته  زنگ،  صفحة ضد 
20×10 سانتی متر

كمچة بّنایی6
جنس فلزی زنگ نزن، از نوع سرگرد یا سر تخت 
صفحه  ابعاد  و  سانتی متر   30 تا   20 طول  به 

12×8 سانتی متر

صفحة فلزی، دستة فلزی،چوبی یا پالستیكیكاردك7
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لیسه بّنایی8
از نوع فلزی، دارای لبه یك دست، دستة مناسب 
با ارگونومی، سری آن از مقاومت مناسب در برابر 

فشار و سایش برخوردار باشد.

ریسمان نایلونی، مخصوص بّنایی و همراه با قرقرهریسماِن كار9

مخروطی با تركی و ریسمان به طول 3متر، از جنس شاقول10
فلز

میلی متر11 اندازه گذاری  قفل،  دارای  فلزی،  متری،   5
متری و اینچی

مخصوص عملیات بّنایی، چوبی یا فلزیگونیا12

تیشة بّنایی13

سر  یك  و  تخت  سر  یك  بّنایی،  متوسط  تیشه 
با لبه تیز به عرض 10 تا 15 سانتی متر، دسته 
چوبی یا الستیكی، اتصال مناسب سری به دسته، 
فوالد  جنس  از  و  یكدست  و  صاف  لبه  با  سری 

مقاوم و ضد زنگ

صفحة فوالدی زنگ نزن، با دستة چوبی، اتصال بیل14
مناسب سری با دسته

فرغون15

چرخ الستیكی بادی، فلزی، قدرت مانور مناسب، 
باالی  استحكام  راحت،  و  مناسب  كنترل  قابلیت 
ورق كاسه اصلی و چرخ ها،  كنترل چفت و بست 
بازوی جلو و دسته ها، كپه پرسی، شاسی لوله ای، 

پایه گرد، گنجایش حداقل 45 لیتر

در ظرفیت 5 لیتر، دارای دسته مناسب برای حمل سطل16
و جابه جایی، از جنس پالستیك یا فلز زنگ نزن
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مواد اولیه مورد نیاز

تصویرمشخصاتابزار، تجهیزات و مصالح ردیف

و گچ ساختمانی1 مرغوب  نوع  از  ساختمانی  سفید  گچ 
دارای نشان استاندارد

رویه، گچ اندود2 اندود  مخصوص  ساختمانی  گچ 
دارای نشان استاندارد

خاك رس محلی، دارای دانه های ریزتر از خاك رس3
0/002 میلی متر

آشامیدنیآب4

ابزار و تجهیزات ایمنی

تصویرمشخصاتابزار، تجهیزات و مصالح ردیف

چوب روسی، به طول 3 مترتخته زیر پایی 1

خرك2
از  شده  ساخته  فلزی،  یا  چوبی  نوع 
چهارتراش هایی به ابعاد 8×8 یا 10×10 

سانتی متر

دارای نشان استاندارد، قابل حمل، دوطرفه، نردبان3
دارای ارتفاع 1/5 تا 2 متر، فلزی با چوبی

كاله4

پارچه ای، دارای لبه مناسب، در پشت سر 
آن دارای بندی كه قابلیت تنظیم بر روی 
سر افراد را داشته باشند، از جنس قابل 

شست وشو

عینك محافظ5

نوع حفاظتی مخصوص كارهای سبك و 
ایمنی اموری كه احتمال آسیب رساندن 
اثر پرتاب اشیای ریز وجود  به چشم در 
در  محافظ  برابر ضربه،  در  محافظ  دارد، 

برابر گرد و غبار
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فعالیت

فعالیت

پاسخ فعالیت ها، تمرین ها و تشریح نكات

تحقیق كنید هر كدام از نقوش ذكر شده دارای چه ویژگی هایی هستند؟

انواع گچ بری از نظر ضخامت یا نوع اجرا را نام ببرید.
گچ بری با نقش برجسته، گچ بری زبره، گچ بری برهشته، گچ بری لكه یا كلوخی، 
گچ بری پته، گچ بری مشبك، گچ بری الیه ای، گچ بری توپر و توخالی، گچ بری 
كشته بری، گچ بری تخمه كن، گچ بری شیر و شكری، خیز و یا خیزآب، نیژ 

)خزه یا عشقه(.

در گذشته برای دستیابی به رنگ موردنظر در گچ بری از چه موادی استفاده 
می كردند و هر كدام چه رنگی را تولید می كرد؟

پاسخ: با افزودن نیل یا الجورد، آبی آسمانی به دست می آمد. با اضافه كردن 
جوشانده برگ كاسنی در مخلوط اندود گچ، رنگ سبز مالیمی تولید می شد.

دانش افزایی

برآورد مقدار مورد نیاز گچ در سفیدکاری و اندود گچ و خاک
تخمین مقدار گچ مصرفی برای اندود رویه یا زیر سازی را نمی توان به صورت خیلی 
دقیق پیش بینی كرد زیرا مقدار مصرف گچ های تولیدی كارخانه های مختلف متفاوت 
است. از عوامل ایجاد خطا در برآورد میزان گچ مصرفی ضخامت گچ كاری است. با 

افزایش این ضخامت مقدار خطا نیز بیشتر می شود.
 با هر كیسه 40 كیلویی گچ زیر كار تقریباً 2/6 تا 2/8 متر مربع را می توان گچ و خاك كرد.
در مورد سفید كاری در الیة رو نیز با هر كیسه گچ 40 كیلویی حدوداً 10 تا 11 متر 

مربع را می توانید سفید كرد.
گچ كاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد و یكی از مهمترین موارد استفاده 
از گچ در صنعت ساختمان می باشد. حدود 75% مصرف گچ در ساختمان مربوط به 
روكشی دیوارها، تهیه مالت های گوناگون و گچبری می باشد. عالوه بر این مالت گچ 

و خاك نیز تركیب بسیار مناسبی برای پوشش های ساختمان می باشد.
گچ پلیمری پاششی: امروز در صنعت گچ كاری شاهد تحوالتی در تهیة مالت و 

تحقیق کنید
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شیوة اجرا هستیم، یكی از این تحوالت ظهور گچ های پلیمری و دستگاه های گچ 
پلیمری سال هاست كه در  دارد. گچ  فراوانی  بسیار  كاربردهای  پاش می باشد كه 
كشورهای پیشرفته در صنعت ساختمان سازی تولید و توسط دستگاه گچ پاش به 
روش مكانیزه و با سرعت بر روی دیوار پاشیده و سپس مسطح و صاف می گردد. 
در صورتی كه در ایران گچ به روش سنتی و به تدریج همراه با ضایعات فراوان مورد 
استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر تعدادی از شركت های داخلی اقدام به تولید 
گچ پلیمری مخصوص دستگاه گچ پاش می كنند و استفاده از آن در حال گسترش 
است. پاشیدن گچ به روش سنتی بر روی سطح كار دارای ضایعات فراوانی است 
و این امر باعث از بین رفتن محصول و افزایش هزینه های اجرا می باشد. اما گچ 
پلیمری پاششی دارای امتیازات بسیار خوبی در این زمینه می باشد و نواقص گذشته 

را تا حدود بسیار زیادی رفع كرده است.

مزایای گچ پلیمری پاششی عبارت اند از :
 سرعت باال در اجرا، 5 برابر گچ كاری معمولی)در حدود 200 متر مربع در روز(.

 وزن كمتر به دلیل وجود پرلیت، استحكام باالتر، مقاوم در مقابل خش.
 دیر گیربودن، مدت اولیه زمان گیرش 100 دقیقه می باشد.

 قابلیت انعطاف پذیری باال نسبت به گچ معمولی.
  این گچ پس از پاششی همانند بتن سخت و مقاوم می شود. بستری بدون موج 

و دارای سطحی صاف می باشد.
 در مقابل رطوبت مقاوم بوده وهمچنین تا حد قابل مالحظه ای در مقابل حرارت 

مقاومت نشان می دهد.
 با استفاده از این گچ، مرحله گچ و خاك در ساختمان حذف می شود.



95

فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

 در این روش گچ در یك مرحله به صورت مستقیم بر روی مصالح سقف )تیرچه و 
بلوك( یا سقف كاذب )رابیتس( اجرا می گردد.

 بر روی مصالح مختلف از جمله آجر، بتن، فوم، سفال، سیمان و...  قابلیت اجرا 
دارد.

 این نوع گچ ستون های بتنی و فلزی را مستقیماً پوشش می دهد.
 گچ معمولی در ضخامت بیش از 1/5 تا 2 سانتی متر ترك خورده و ظاهر 
نامناسبی پیدا می كند ولی گچ پلیمری پاششی تا ضخامت 10 سانتی متر 

قابل اجرا می باشد و ترك نمی خورد.
 70 و   156 ترتیب  به  عادی  گچ  با  مقایسه  در  پلیمری  گچ  فشاری  مقاومت   

كیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.
 یكی از معایب گچ معمولی، عدم امكان استفاده در مناطق مرطوب می باشد 
اما گچ پرلیت دار پاششی هیچ محدودیتی در این مورد ندارد و سازگاری بسیار 
مناسبی با اقلیم های مختلف آب وهوایی دارد )100% قابل شست وشو و مقاوم در 

برابر میكرو ارگانیزم ها(.
 در روش گچ كاری با گچ پلیمری و دستگاه گچ پاششی به علت اینكه گچ با 
سرعت و فشار برروی دیوار پاشیده می شود تمامی درز ها و ترك های دیوار را پر 

می كند.
 در این روش چون گچ بسته بندی شده مستقیم در دستگاه ریخته می شود ضایعات 

گچ به حداقل می رسد.

اسكلت  به  كه  است  سقفی  كاذب  سقف  گچی:  پوشش  با  کاذب  سقف  اجرای 
ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی، ساختمان وارد می شود. بدین ترتیب بین 
سقف مذكور و قسمت زیرین سازه اصلی، فضای خالی به وجود می آید. این سقف ها 
می توانند، صاف و یا به شكل های مختلف ساخته شوند. سقف كاذب باید با مصالح سبك 
ساخته شده و قاب بندی آن به نحو مناسبی به اسكلت و یا كالف بندی ساختمان متصل 

گردد تا ضربة تكان های ناشی از زلزله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد.
یكی از مهم ترین سقف های كاذب اجرا با رابیتس و اندود گچ است. در این نوع 
سقف رابیتس با آویزهای قائم به سازه سقف متصل می شوند. برای آویزهای قائم 

می توان از مصالح زیر استفاده كرد:
الف( میلگردهای فوالدی )آرماتور( به قطر حداقل 6 میلی متر باشد.

ب( سیم های فوالدی گالوانیزه كه قطر آنها حداقل 3/1 میلی متر باشد.
پ( تسمه های فوالدی زنگ نزن كه سطح مقطع آنها حداقل 10 میلی مترمربع و 

ضخامت آنها حداقل 1/5 میلی متر باشد.
ت( اگر از آویزهای فلزی دیگری به جز آویزهای مذكور در فوق استفاده شود، این 
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آویزها از لحاظ مقاومت و ضد زنگ بودن، باید مشابه آویزهای مذكور در بندهای 
الف و ب و پ باشند.

تعداد آویزهای قائم در هر مترمربع و فاصله آنها از یكدیگر بستگی به نوع پوشش 
سقف كاذب بخصوص قابلیت تحمل و تغییر شكل آنها دارد. تعداد این آویزها متناسب 
از  فواصل مساوی  به  باید  المقدور  آویزها حتی  نوع سقف مشخص خواهد شد.  با 
یكدیگر قرار گرفته، شاقولی و صاف باشند. برای اتصال آویزها به سقف های با اسكلت 
فلزی، باید از پیچ و مهره یا جوش استفاده شود. اتصال به غیر از پیچ و مهره یا جوش، 
موقعی قابل قبول است كه به تأیید دستگاه نظارت برسد. پس از جوشكاری، محل 

جوش باید به وسیله مواد ضد زنگ پوشانیده شود.
پوشش زیرین سقف کاذب: اگر از مالت گچ استفاده می شود، بهتر است رابیتس 
به  به وسیلة مفتول مناسب  باید در فواصل معین  رابیتس  باشد.  نوع گالوانیزه  از 
آهن بندی بسته شود، به قسمی كه هیچ گونه برجستگی یا فرورفتگی در سطوح 
تمام شده دیده نشود. فاصله پروفیل های اصلی از یكدیگر چنانچه از رابیتس نمره 
2 استفاد ه می شود، باید حداكثر برابر 35 سانتی متر و در مورد استفاده از رابیتس 
نمره 3، این فاصله حداكثر برابر 50 سانتی متر می باشد. برای بستن پروفیل های 
فرعی افقی به پروفیل های اصلی و اتصال رابیتس به پروفیل های فرعی، از مفتول 
دوالی سیمی به قطر حداقل 0/7 میلی متر استفاده می شود. تعداد آویزهای قائم 

این نوع پوشش در هر مترمربع حداقل 3 عدد می باشد.
اصول آسترکشی روی رابیتس: پس از شبكه بندی و آماده نمودن رابیتس و تراز 
نمودن آن، كرم بندی با گچ و خاك یكی از اصول اولیه ای می باشد كه بر روی رابیتس 
باید پیاده نمود به همین منظور گچ و خاك كه در روی شبكه رابیتس بندی شده اجرا 
می شود باید طوری با یكدیگر مخلوط گردد كه اگر زمان گیرش گچ را به تأخیر می اندازد 
بتواند سریعاً خود را گرفته و در هنگام كشیدن گچ و خاك بر روی رابیتس خود را ول 
نكند. بنابراین یكی از اصولی كه باید در آستركشی روی رابیتس رعایت گردد نسبت 
اندازه های مصالح در مخلوط كردن گچ و خاك است. عدم رعایت موارد ذكر شده سبب 
عدم اتصال مناسب گچ و خاك به رابیتس می شود و در زمان نشست ساختمان یا زلزله 

ترك برداشته و باعث ریزش گچ و خاك و سفیدكاری روی رابیتس شود.
قبل از سفیدكاری روی رابیتس باید روی سطح سقف رابیتس كه از گچ و خاك 
پوشیده شده، آب به صورت پودری پاشیده شود زیرا با نمناك شدن گچ و خاك 
این سطح حالت چسبندگی به خود گرفته و در هنگام سفیدكاری روی آن مالت 
گچ سفیدكاری خود را ول نمی كند. یكی از مواردی كه در كیفیت سطح نهایی 
سفیدكاری مؤثر است میزان شل یا سفت بودن مالت گچ است تا پس از خشك 
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شدن سفیدكاری و پرداخت سطح مورد نظر ایجاد ترك در سقف نگردد )مخصوصاً 
در سقف حمام و در جاهایی كه امكان نشت آب وجود دارد(.

توجه: در هنگام ساخت مالت باید شرایط ساخت مالت برای سفیدكاری كه یكی 
از اصول آن ساخت مالت گچ به صورتی می باشد كه نه شل و یا سفت باشد تا بتواند 
به راحتی با ماله بر سطح گچ و خاك كشیده شود و این كار باید در كل سقف به 
اجرا درآید و بهترین راه حل پیمانه كردن گچ و آب در هنگام ساختن مالت است.

سفیدکاری روی رابیتس: زیرسازی روی رابیتس نیز دقیقاً مانند كرم بندی سطوح 
دیوار و سقف می باشد ولی به علت اینكه رابیتس كاری دارای دقت بیشتری بوده، 
از كرم بندی روی رابیتس می توان زیرسازی و  كرم بندی آن راحت تر است. پس 

سفیدكاری را آغاز نمود.
در اجرای سقف های رابیتس باید اصول ایمنی و حفاظت به شرح زیر به اجرا درآید:

قائم،  فلزی  آویزهای  اتصال  جوشكاری  از  باید  سفید كاری  و  زیرسازی  از  قبل    1
پروفیل های اصلی و در مواردی از پروفیل های فرعی افقی مختلف به سقف اصلی متصل 

شده اطمینان حاصل نمود.
2  قبل از زیرسازی و سفید كاری از اتصال رابیتس كه به وسیله سیم به مفتول های 

دو الیه سیمی بسته می شود اطمینان حاصل نمود.
3  در هنگام زیرسازی با مالت گچ بر روی رابیتس نهایت دقت به عمل آید تا 
دست از آسیب هایی كه هنگام گچ كشیدن بر روی رابیتس انجام می گردد در امان 
بوده و آسیبی به وسیله برآمدگی های رابیتس كه به صورت تیز است در تماس با 
دست ها ایجاد نشود زیرا باعث زخم شدن و آسیب رساندن پوست دست می گردد.
4  در هنگام سفیدكاری كه به وسیله گچ كشته انجام می گردد موارد زیر را با دقت 
به انجام رسانید. اطمینان از اینكه آستر كلیه قسمت های رابیتس را پوشش داده 
تا در هنگام سفیدكاری دست با خلل و فرج رابیتس كه به صورت شبكه درآمده 

برخورد نكند و از وارد آمدن آسیب به آن جلوگیری به عمل آید.
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پودمان 3: اجرای سقف کاذب گچی

واحد یادگیری5: شایستگی اجرای سقف های کاذب با صفحات روکش دار

مقدمه
سقف كاذب  یكی از اجراهای اثرگذار بر طرح داخلی فضاها است و به عنوان عنصری 
شاخص بر كیفیت فضا محسوب می شود. این نوع سقف ها دارای تنوع زیادی بوده 
اجرایشان  در  گچی  روكش دار  صفحات  از  استفاده  آنها  پركاربردترین  از  یكی  كه 

می باشد.
این سقف ها را می توان به صورت ساده یا طرح دار اجرا نمود.

استاندارد عملكرد
اجرای یك سقف كاذب با طول و عرض 3 متر به همراه درزگیری و آماده كردن 

سطوح آن جهت رنگ آمیزی
گرفته  درنظر  سانتی متر  الی 50  اصلی 20  تا سقف  كاذب  فاصله سقف  )میزان 

شود.(

استانداردها
 مباحث 18،19 و... مقررات ملی ساختمان

 نشریه 55 سازمان برنامه بودجه
 استانداردهای شماره 14818ـ 13035 ـ14202

توصیه های ضروری در تدریس
توجه هنرجویان را با طرح این موضوع كه این نوع سقف ها كاذب بوده و قابلیت 

باربری ندارد می توان جلب نمود.
در ابتدای كار كارگاهی الزم است به منظور درك كامل هنرجویان از انواع انكرهای 

سقف، پیچ رول پالگ و... این ابزار اتصال در كارگاه نمایش داده شود.
قبل از شروع كار كارگاهی الزم است تا حد امكان شرایط كارگاهی مشابه كارگاه های 
واقعی ایجاد شود و نكات مهم و كلیدی كه امكان اجرای آن در كارگاه های محدود 

هنرستان ها وجود ندارد كاماًل تشریح گردد.
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توضیح كافی و مناسب در خصوص عناصر و جزئیات كامل سیستم ارائه شود.
به صورت كلی، این ساختار برای تمامی موارد و مشكالت راه كار فنی آزمایش شده 
دارد. در صورت عدم آگاهی از برخی سؤاالت و نكات اجرایی می توانید به مراجع 

فنی )تكمیلی( این ساختارمراجعه و پاسخ مناسب را دریافت نمایید.
كار  هنگام  در  )تأسیسات(  اصلی  سقف  موجود  وضعیت  تأثیرگذاری  به  توجه  با 

كارگاهی نكات ضروری در این خصوص بیان شود.

 پاسخ به پرسش ها، فعالیت ها و تشریح نكات

به نظر شما تفاوت رنگ كاغذ ها در چیست و چه ویژگی خاصی دارند؟ 
از  پانل ها  برای متمایز كردن كردن  تنها  پاسخ: هیچ ویژگی خاصی ندارند و 

می باشد. ظاهری  به صورت  یكدیگر 

 
كاربرد نوار محافظ گوشه )كرنربید( در درزگیری چیست؟

در  درجه   90 و  صاف  لبه  یك  آوردن  وجود  به  برای  آن  كاربرد  یك  پاسخ: 
برابر ضربه می باشد. لبه ها در  برای محافظت  كنج های خارجی و دیگركاربرد آن 

دانش افزایی
قبل از اجرای هر گونه آویز، باید وضعیت سقف اصلی از نظر استحكام بررسی شود 
)به ویژه در سقف های تیرچه بلوك و سقف های بتنی(. همچنین، برای انتخاب نوع 

عامل اتصال، باید از مناسب بودن آن برای سقف اصلی اطمینان حاصل نمود.
هیچ  تحت  كاذب  سقف  پشت  فضای  در  موجود  تأسیساتی  عناصر  از  آویزگیری 
باید به سقف اصلی متصل شوند. عدم رعایت  شرایطی مجاز نبوده و آویزها تنها 
و  ارتعاشات  انتقال  یا  و  كاذب  ناپایداری سقف  موجب  شده، می تواند  ذكر  اصول 

لرزش ها )ناشی از تأسیسات( و ایجاد ترك در محل درزها شود.
زمانی كه ارتفاع آویزگیری كم است، از براكت جهت اتصال زیرسازی به سقف اصلی 
استفاده می شود. برای این منظور، براكت توسط عامل اتصال مناسب به سقف اصلی 
متصل شده و پروفیل های باربر توسط دو عدد پیچ LN به براكت متصل می شوند.

در صورت وجود ساختار بدون كد حریق و ارتفاع آویزگیری كمتر از 150 سانتی متر 
می توان از آویزهای تركیبی زیر به جای آویز نانیوس استفاده نمود.

تحقیق کنید

تحقیق کنید
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آویز ترکیبی

سازه

پیچ
قطعه

در زمان چیدمان سازه های سقفی توجه شود كه افزایش طول سازه ها به صورت 
قرار  راستا  در یك  افزایش طول سازه ها  به طوری كه محل  اجرا شود  حصیر چین 

نگیرد.
از تمهیدات مناسب جهت حفظ  برای ایجاد یك بازشو در سقف كاذب، استفاده 
استحكام، یكپارچگی و ایستایی ساختار ضروری است. قاعده كلی كار بر این است 
كه چنانچه اجرای بازشو موجب قطع سازه های سقفی شود، باید از سازه های كمكی 

و آویزهای اضافه برای حفظ یكپارچگی و ایستایی ساختار استفاده نمود.
جهت نصب ادوات نفوذی نظیر روشنایی های سقفی توكار، در نظر گرفتن حداقل 

فضای تأسیساتی پشت سقف كاذب برای جاسازی این ادوات ضروری است. 
چنانچه وزن ادواتی نظیر روشنایی ها از میزان مجاز بیشتر باشد، استفاده از آویزهای 

كمكی برای حفظ ایستایی ساختار ضروری خواهد بود.
به طور  بزرگ تر می بایست  و  مربع  سانتی متر  ابعاد 40× 40  با  دریچه هایی  برای 

جداگانه ای ازسقف اصلی آویزگیری صورت پذیرد. 
فاصلة )دریچه( سقف كاذب تا ادوات پشت آن )تأسیسات( باید بیشتر از 3 سانتی متر 

باشد.

فاصله سقف 
کاذب تا سقف 

سازه ای

F47 یا CD  60   سازه کمکی

دریچه بازدید
اندازه دریچه

اندازه بازشو
)5mm*2+ اندازه دریچه=(

رعایت فاصلۀ سازۀ کمکی 
تا لبۀ دریچه در هر دو 

طرف دریچه الزامی است
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برای دست یابی به حداكثر استحكام در ساختار، باید پانل ها به نحوی نصب شوند 
كه راستای طولی آنها )لبه های كارخانه ای( عمود بر راستای سازه های پانل خور 
قرار گیرد. در این حالت، لبه های برش خورده در محل سازه های پانل خور قرار 
می گیرند )به عنوان یك قاعده همیشگی در سقف های كاذب، همواره یك سازه باید 

لبه برش خورده پانل را پشتیبانی نماید(.

عمود بر پانل خور

موازی پانل خور

اتصال صفحات گچی به زیرسازی، به وسیلة پیچ مخصوص و با استفاده از دستگاه 
به  باید  پانل  نصب  برای  مورد مصرف  پیچ  تنظیم صورت می گیرد.  قابل  زن  پیچ 
نحوی انتخاب شود كه پس از عبور از الیه های پوششی، حداقل 10 میلی متر در 

سازة زیرین نیز نفوذ كند.
فاصلة مجاز اجرای پیچ ها بر روی صفحات گچی، 17 سانتی متر می باشد. در ساختارهای 
دو الیه، فاصله مجاز اجرای پیچ ها در الیة اول )الیه پوششی زیرین( را می توان حداكثر 
تا سه برابر )50 سانتی متر( افزایش داد، مشروط بر این كه الیة دوم )الیه پوششی 
نهایی( در همان روز نصب شود. برای پوشش كاری با صفحات با ضخامت 20 میلی 
متر و بیشتر، اجرای پیچ ها در الیة اول را می توان حداكثر تا دو برابر )30 سانتی متر( 

افزایش داد.
نصب صفحات باید از وسط سقف آغاز و به حاشیه ها ختم شود. همچنین می توان 
نصب صفحات را از یك كنج آغاز نموده و در هر دو امتداد طولی و عرضی، به طور 
همگن پوشش كاری را ادامه داد. عدم رعایت این اصل موجب ایجاد ترك بر اثر 

خیز سقف كاذب خواهد شد. 
در كلیه ساختارهای تك الیه و دو الیه، پانل ها باید به صورت حصیرچین اجرا شوند. 
در ساختارهای سقف به منظور كاهش مصرف زیرسازی، فاصلة دو درز نباید كمتر 
از 50 سانتی متر باشد )توصیه می شود مضربی از عدد 50 باشد(. عدم رعایت اصول 
حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در طول یكدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین 
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ایجاد ترك در محل درزها می شود.
با خط  اتصال  ایجاد  )مانند  لغزشی  اتصاالت  به كارگیری  با  باید  را  صفحات گچی 
سایه یا ترن فیكس( از عناصری كه جنس آنها گچ نمی باشد )به ویژه در ستون ها( 
و همچنین از عناصری كه حرارت زیاد تولید می كنند )نظیر روشنایی های بزرگ 
با المپ های رشته ای( جدا نمود. عدم رعایت جزئیات اخیر، موجب ایجاد ترك در 

اطراف چنین عناصری می شود.

برای استفاده از پانل های با ضخامت 9/5 میلی متر و كمتر )كه به طور كلی 
در ساختارهای تزیینی كاربرد دارند باید به منظور تعیین جزئیات مناسب با 

نمود. تولیدكننده صفحه روكش دار گچی مذاكره 

محاسبه بارهای اضافه: در صورت اضافه نمودن الحاقات اضافی )نظیر الیه عایق، 
برای حفاظت در برابر حریق باشد و یا سایر موارد(، بار اضافی اعمال شده باید در 

محاسبه رده وزنی سقف كاذب لحاظ گردد.
حداكثر بار مجاز وارده بر اثر عایق گذاری، 5 كیلوگرم بر متر مربع است.

ضوابط بارگذاری: در هر متر مربع از سطح سقف كاذب، می توان بارهای نقطه ای با 
وزن حداكثر 5 كیلوگرم را مستقیماً به صفحة گچی متصل نمود )توضیح این كه 
فاصله مركز ثقل دو عدد بار نقطه ای مجاور باید از 100 سانتی متر بیشتر باشد(. 
از سقف كاذب،  آویزگیری مستقل  با  باید  از مقدار مذكور  با وزن بیش  الحاقاتی 
مستقیماً توسط سقف اصلی حمل شوند. برای نصب الحاقات به سقف كاذب، عوامل 

اتصال متنوعی در دسترس است.
نصب جاپرده ای: الزم به ذكر است درصورتیكه بار وارد به سقف در اثر وزن پرده 
از 5 كیلوگرم در هر متر طول بیشتر باشد، باید با استفاده از تمهیداتی نظیر اجرای 
ورق سرتاسری پشت پانل به تقویت زیرسازی سقف در آن قسمت اقدام نمود. در 
از سقف  نامتعارف، توصیه می شود  صورت چند الیه بودن پرده ها و داشتن وزن 

اصلی جهت اجرای ریل پرده استفاده كرد.
افزایش طول سازه های سقفی در سقف خودایستا تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.

مشبك  سقف های  در  آویزگیری  ارتفاع  حداكثر  برای  محدودیتی  تئوری  نظر  از 
و  لنگر  بازوی  افزایش  آویزها موجب  ارتفاع  افزایش  كه  ازآنجایی  اما  ندارد  وجود 
همچنین تغییرات طول مقاطع بر اثر انقباض و انبساط و گاهی اعوجاج در سقف 
می گردد، حداكثر ارتفاع قابل دست یابی با آویزهای سیمی 100 سانتی متری به 
قطر 4 میلی متر و فنر دوبل، 180 سانتی متر می باشد. افزودن آویز سیمی به جهت 

افزایش طول آویز، به هیچ وجه مجاز نمی باشد. 

توجه
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توجه

قبل از اجرای هر گونه آویز، باید وضعیت سقف اصلی از نظر استحكام بررسی شود 
)به ویژه در سقف های تیرچه بلوك و سقف های بتنی(. همچنین، برای انتخاب نوع 
عامل اتصال، باید از مناسب بودن آن برای سقف اصلی اطمینان حاصل نمود. در 
لبه های باربر و غیر باربر، فاصله مجاز اولین آویز از دیوار به ترتیب حداكثر 40 و 

10 سانتی متر می باشد.
در سقف مشبك برای آویزگیری با ارتفاع كمتر از 20 سانتی متر، استفاده از مفتول 
گالوانیزه با قطر حداقل 2 میلی متر ) یا 1/5 میلی متر به صورت دوبل تابیده شده(، 
مشروط بر این كه فاصله آویزها از یكدیگر به 60 سانتی متر كاهش یابد بالمانع 
است. در صورت آویزگیری با ارتفاع بیش از 20 سانتی متر،  ممكن است در زمان 
بهره برداری،  مفتول فوق الذكر دچار تغییر شكل )كرنش طولی( شده و سقف كاذب 

از تنظیم خارج شود. 

آویزگیری از عناصر تأسیساتی موجود در فضای پشت سقف كاذب تحت هیچ 
شرایطی مجاز نبوده و آویزها تنها باید به سقف اصلی )سازه ای( متصل شوند. 

عدم رعایت اصول اخیر می تواند موجب ناپایداری سقف كاذب شود.
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پودمان 4: اجرای مبلمان پارچه ای

واحد یادگیری6: شایستگی اجرای مبلمان پارچه ای

مقدمه
 

در این پودمان، نقشة كالف سه مبلمان ساده، تجزیه و تحلیل شده و نقشه هایی 
كه برای ساخت مبل ها مورد نیاز است، توضیح داده شده است. در این بخش به 
انتخاب مواداولیة مورد نیاز و ویژگی های آنها به صورت خالصه برای ساخت مبل 
پرداخته می شود. نكات ایمنی فردی و چگونگی استفاده از ابزار برای ساخت یك 
ابزار و تجهیزات  ادامه  با تصویر به صورت مشروح آورده شده و در  نوع چهارپایه 
و  ارائه شده است. روش ساخت چهارپایه  برای ساخت آن در جدولی  نیاز  مورد 
رویه كوبی كف آن به روشی بسیار ساده و كاربردی با انجام كار كارگاهی توضیح 

داده شده است.

استاندارد عملكرد
پس از اتمام این پودمان، هنرجویان قادر خواهند بود كه از مواد اولیه مورد نیاز 
مانند چوب و صفحات فشردة چوبی، پارچه و اسفنج و سایر لوازم و ابزار مورد نیاز 
با توجه به طرح و نقشه، كالف مبل های سادة پارچه ای بسازند و آنها را رویه كوبی 

كنند.

استانداردها
ایران،  استاندارد  ملی  سازمان   18758 و   1614  ،1124 شماره  استانداردهای 
نشریة شمارة 256 سازمان برنامه و بودجه، نقشه های اجرایی مربوطه و استاندارد 

ISO 129نقشه كشی سازمان بین المللی استاندارد 1ـ

توصیه های ضروری در تدریس
 در كارگاه های مبلمان پارچه ای باید قطعات آماده شده در اختیار هنرجویان قرار 

گیرد زیرا امكان برش قطعات چوبی با ابعاد بزرگ وجود ندارد.
 در كتاب، سه پروژه معرفی شده كه پیشنهاد می شود كارها به صورت گروه های 2 
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تا 3 نفره انجام شود تا آنها به اهمیت كار گروهی پی برده و آن را تجربه كنند. هنرجو 
حداقل در ساخت 2 پروژه مشاركت داشته باشد تا در یك كالس همه با هر سه پروژه 

آشنا شوند و از تجربیات دیگران نیز استفاده كنند.
 هنرجویان می توانند نمونه طرح هایی را كه به تشخیص هنرآموز قابلیت اجرا در 

كارگاه هنرستان را دارند نیز عالوه بر پروژه های كتاب درسی، بسازند. 
 بعضی از هنرجویان ممكن است تصمیم داشته باشند پروژه ای را اجرا كنند كه 
در منزل به آن نیاز داشته باشند. با تأیید هنرآموز مربوطه و مدیر هنرستان و رعایت 

قوانین و مقررات آموزشی این كار امكان پذیر است.
 قبل از شروع كار استفاده از فیلم های اجرای پروژه های عملی و همچنین نمایش 

اسالید نقشه های كار عملی و تجزیه و تحلیل آنها بسیار در یادگیری مفید است.
 برای تشویق هنرجویان می توان پروژة ساخته شدة آنها را به خودشان برگرداند.

 با تشكیل نمایشگاهی از آثار تولید شده توسط هنرجویان، می توان آنها را تشویق 
نمود و همچنین با دعوت از والدین هنرجویان، آنها نیز از فعالیت فرزندان خود آگاهی 

خواهند یافت. این نمایشگاه می تواند دائمی باشد.
 در مراسم خاصی از سال می توان نمایشگاه و بازارچه ای از تولیدات هنرجویان 
برگزار كرد و هنرستان، هنرآموزان و هنرجویان می توانند از درآمد ناشی از فروش 

تولیدات )طبق قوانین( بهره مند شوند.

شیوة تدریس پیشنهادی
از  استفاده مؤثر  و  پاسخ، تمرین كالسی، آموزش عملی  و  بحث گروهی، پرسش 
فیلم های ساخت تزیینات چوبی، اسالید نقشه ها، پوسترهای ایمنی و... . به اقتضای 

هدف آموزشی هر بخش می توان از شیوه های مذكور بهره گرفت.
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                       ابزار و تجهیزات ایمنی

کاربردتصویرنام

تمیزی و نظافتلباس كار

جلوگیری از برخورد براده ها و ذرات به چشم هاعینك محافظ

حفاظت از دستگاه تنفسیماسك تنفسی

حفاظت گوش هاگوشی صداگیر

جلوگیری از زخمی شدن و خراش برداشتن دستدستكش كارگاهی

جلوگیری از پخش گرد و غبار در فضای كارگاههواكش
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ابزار و تجهیزات مورد نیاز

تصویرمشخصاتنام ابزارردیف

500 وات چهاردوراره عمودبر1

500 وات قطر سه نظام 10دریل دستی برقی2

14 ولت با دو باتریدریل شارژی3

100 سانتی متریخط كش فلزی4

بازو بلند چوبی یا فلزیپرگار5

90 درجه به طول 300 میلی مترگونیا6

نیم گردچوبسای7
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نیم گردسوهان8

چوب پنبه ای یا الستیكیتخته )بلوك( سنباده9

دستی یا نیوماتیك )بادی(دستگاه منگنه زن10

برای برش پارچهقیچی11

اندازة بزرگ، برای برش فومكاتر12

نواری فلزی 3 متریمتر13

50 لیتریكمپرسور هوا14

نمره 20مته برگی15

خزینه با مته 3مته خزینه16
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مواد اولیه مورد نیاز

تصویرمشخصاتنوع مادهردیف

600 × 600 میلی مترتخته چندالیه 18 میل1

به ضخامت 25 میلی مترچوب نراد روسی2

مخصوص چوب، به طول 50 و 25 میلی مترپیچ3

سفید درودگری، پلی وینیل استات )PVA(چسب چوب4

نمره)درجه زبری(120 و 180ورق سنباده5

به ضخامت 20 و 50 میلی متراسفنج 15 كیلویی6
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اسپریچسب فوم7

كتان و اسپرتپارچه رومبلی8

ارتفاع 8 میلی مترسوزن منگنه9

بلندسوزن ته گرد10

پلی استر به عرض 10 سانتی مترنوار)تسمه(11

متقال ریزبافت به رنگ سفید یا قهوه ایآستری 12

سفید رنگبرزنت13
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 پاسخ به پرسش ها، فعالیت ها و تشریح نكات

به شكل های سمت راست دقت كنید. به نظر شما كالف هر كدام از این مبل ها 
باید دارای چه شكلی باشد؟ با دست آزاد برای هركدام یك كالف ترسیم كنید و در 

كارگاه ارائه دهید. 
شكل های سمت چپ می توانند كالف پیشنهادی برای هریك از مبل ها باشند.

شکل الف( پاتختی یا نیمکت پارچه ای و کالف آن

شکل ب( صندوقچه و کالف آن

شکل ج( پوف و کالف آن
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تمرین

با دقت به شكل كالف صندلی نگاه كنید. 
با عدد  نام قسمت هایی را كه در شكل 
مشخص شده در جدول زیر بنویسید و با 

یكدیگر مقایسه كنید.

کالف یك مبل چوبی

1234567

قید پشتی 
باال) تاج(

قید افقی 
باالی لچكی

قید عمودی 
جلوی لچكی

قید افقی 
باالی دسته

قید عمودی 
جلوی دسته

قید افقی 
كمكی دسته

قید افقی جلو

فکر کنید

بحث گروهی

8910111213

قید افقی نبشی
عقبی

قید افقی 
عقبی كمكی

قید عمودی 
كمكی پشتی

پایه عمودی قید افقی كنار
عقبی

به نظر شما كدام روش ساخت جعبه)صندوقچه( آسان تر است؟ با كدام روش 
نتیجة دقیق تری به دست می آید؟ 

در صورتی كه جعبه یك تكه ساخته شده و از وسط برش داده شود، دِر جعبه 
و بدنه هم اندازه خواهد بود ولی در ساخت جعبه به صورت دوتكه چنانچه دقت 
نشود ممكن است تاحدی اندازه ها مغایرت پیدا كنند. این دو روش ساخت جعبه 

تفاوت چندانی ندارند. 

به نظر شما چرا برای كوبیدن میخ یا بستن پیچ در ضخامت تخته، باید 4 تا 5 
سانتی متر از لبه به طرف داخل فاصله بدهیم؟

این فاصله از ترك خوردن تخته جلوگیری می كند. اما اگر میخ یا پیچ نزدیك 
لبه كوبیده یا بسته شود به دلیل مقاومت كم، به طور معمول ضخامت تخته 

باز شده و ترك بر می دارد.

1
11

108

9

12
7

65
4

3
2

13
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دانش افزایی

تاریخ سبك شناسی مبلمان 

 صنعت مبلمان در گذر تاریخ، شاهد طیف متنوعی از سبك های طراحی بوده است. 
هر چند كه توسعه  صنعت، تحولی عمده در سبك های طراحی و تولید مبلمان ایجاد 
كرده است، اما هنوز هم گرایش به سبك های پیشین كه ریشه در اصالت فرهنگی و 
تاریخی جوامع دارند، مورد توجه بسیاری از طراحان و كاربران مبلمان است. در اینجا 
به طبقه بندی رویكردهای سبك شناسی طراحی مبلمان در سیر تحوِل تاریخی آن 

پرداخته شده و خاستگاه و ویژگی های هر یك مورد بررسی قرار می گیرد.
عنوان  به  این وجود، صندلی،  با  دارد،  بسیار وسیعی  مفهوم  مبلمان،  واژه  اینكه  با 
شاخص ترین عنصر مبلمان، از جایگاه و اهمیتی ویژه برخوردار است. در حقیقت، 
اغلب سبك های طراحی مبلمان، بارزترین تأثیر خود را در طراحی صندلی به نمایش 
گذاشته  است؛ معموالً، مبلمان را مترادف با صنعت چوب بر شمرده اند و متولیان این 
صنعت نیز در كشور ما، غالباً دست اندركاران صنعت چوب بوده اند؛ اما امروز به یمن 
بهره گیری از مواد و فناوری های نوین صنعتی، تولید مبلمان دیگر به صنعت چوب 
محدود نمی شود و طیفی وسیع از صنایع دیگر را نیز به خدمت می گیرد. برای نمونه، 
امروزه مواد اولیة نوپدید )مانند برخی از مواد مركب یا كامپوزیت و موادی كه با محیط 

سبك های مختلف صندلی
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زیست سازگاری بیشتر داشته و یا قابلیت بازیافت دارند مانند بعضی از انواع پلیمر( 
از  بسیاری  اینكه گرایش  یافته اند. ضمن  ویژه ای در صنعت مبلمان جهان  جایگاه 
جوامع توسعه یافته به سمت حفاظت بیشتر از منابع طبیعی، طراحان و تولیدكنندگان 

مبلمان را در اندیشه  ارائه  راهكارهای صنعتی نوین قرار داده است.
طبقه بندی مبلمان، از ضرورتی ویژه برخوردار است. طبقه بندی مبلمان از دیدگاه های 
گوناگون، افق های نوینی را پیش روی طراحان و تولیدكنندگان نهاده و آنها را به 
چالشی نظام مند و دوراندیشانه برای تعریف و ابداع محصوالتی نوین فرا می خواند. 
امروزه، رویكرد موفق بسیاری از طراحان مشهور جهانی، طراحی سیستمی هماهنگ 
و همسان از مبلمان است كه در آن مجموعه ای از محصوالت با كاربری های مختلف، 

برای محیط زندگی و فعالیت انسان تعریف می شوند.
این نگرش هوشمندانه، مبلمان را نه به عنوان محصوالتی منفرد و مجزا بلكه به عنوان 
مجموعه یا سیستمی از محصوالت مرتبط و یكپارچه تعریف كرده و راهكارهایی 
كارآمد، علمی و اقتصادی ارائه  می دهد كه تأثیرات ویژه  آن را می توان در ارتقای 
كیفیت زندگی و همچنین بهره وری محیط كاربری به روشنی مشاهده نمود. امروزه، 
مبلمان بیش از هر زمانی از كاركردهای تجملی و تشریفاتی فاصله گرفته و نقش 

مؤثری را در بهبود، تسهیل و تسریع فعالیت های انسانی به عهده گرفته است.
گفتنی است كه مبلمان را می توان از دیدگاه های گوناگونی همچون كاربری، محیِط 
كاربری، فرایند تولید و سبِك طراحی مورد طبقه بندی قرار داد. از دیدگاه سبك شناسی 
و در یك نگاه كلی، می توان سیر تحول تاریخی مبلمان را به سه  دسته  اصلی )مبلمان 

سبك كالسیك، سبك مدرن و پست مدرن( طبقه بندی نمود:
1ـ مبلمان سبك کالسیك: بر اساس تعریف امروزی، مبلمان سبك كالسیك 
عموماً ریشه در مبلمان یونان و روم باستان دارد. رومیان باستان، نخستین مردمانی 
بودند كه طراحی و تولید مبلمان را به شكلی تخصصی و در عرصه  عمومی اجتماع 
گسترش دادند و افزون بر شاخص های زیبایی شناسی و سبك، به تولید مبلمان 
كارا پرداختند. بعدها، ایتالیایی ها و دیگر اروپاییان، بر پایه دستاوردهای بی  مانند 
این  در  شاهكارهایی  و  بخشیدند  توسعه  را  مبلمان  طراحی  سبك های  رومیان، 
عرصه به نمایش گذاشتند. امروزه، مبلمان كالسیك همچنان با استقبال بسیاری 
از طبقات اجتماعی روبه روست. سبك های كالسیك مبلمان، عموماً از نام سالطین 
مبلمان  سازندگان  و  طراحان  نام  از  موارد  پاره ای  در  و  خود  عصر  حكمرانان  و 

برداشت شده است.
تاریخ ساخت نخستین مبل ها، به علت ناشناس بودن سازندگانشان به طور دقیق 
مشخص نشده است. در واقع، بعد از سده  پانزدهم میالدی بود كه نخستین مبل های 
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شناسایی شده، نام سازندگان و صنعتگران خود را به همراه داشته اند. اوج شكوه و 
كمال مبلمان سبك كالسیك را می توان در مبلمان سدة هجدهم میالدی مشاهده 
كرد. در سدة هجدهم میالدی، مبلمان حجیم و پرآرایه، بازتابی شكوهمند از معماری 
اماكن مذهبی آن دوران بود؛ قطعات قطور، خشك و خشن به مدد كنده كاری های 
وسیع، همراه با نصب قطعات فلزی گران قیمت، سنگ ها و چوب های كمیاب تزیین 
می شدند و این ویژة دورانی است كه هنوز مهارت های فنی و فناوری ماشینی به كمك 

سازندگان نیامده بود.
از سدة هجدهم میالدی به بعد مبلمان كالسیك گسترش پیدا كرد و ارزش خود را 
در دهه های بعدی نیز حفظ نمود و حتی امروزه، بعد از چندین قرن، هنوز از این 
سبك ها استفاده می شود. به منظور هماهنگی با معماری تحول یافته، مبلمان نیز به  
تدریج، نه تنها از طریق فرم و سبك، بلكه از نظر نوع مواد اولیه نیز تغییراتی كرد. 
چوب های مختلفی نظیر بلوط، سرو، آبنوس، شاه  بلوط و … به تدریج جایگزین 
چوب گردو و ماهاگونی شدند. پیدایش انقالب صنعتی و فناوری های نوین ساخت 

نیز تأثیری مثبت و سازنده ای بر فرایند تولید مبلمان سبك كالسیك نهاد.
افزایش بازده  با  پس از اختراع ماشین های پیشرفته در صنایع چوب و مبلمان و 
كاری، فرایند هایی همانند خم كردن چوب، روكش گیری )ورقه ورقه كردن چوب( 
و  زیباترین  بتوانند  داد كه  را  امكان  این  به سازندگان  مونتاژ مكانیكی قطعات،  و 
مقاوم ترین مبلمان را در كوتاه ترین زمان ممكن، با تناسبات بدیع و بر مبنای ابعادی 
استاندارد تولید كنند. تحول در دانش شیمی و فرآورده های صنعتی، انواعی از مواد 
مبلمان  به  بتوانند  تا  داد  قرار  سازندگان  اختیار  در  را  نوین  پوشش دهنده  رنگی 
كالسیك، نمای دلپذیرتری بدهند. در نگاهی تاریخی، سبك های كالسیك مبلمان 

را می توان به اجمال به شرح جدول 1 برشمرد:
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تاریخ پیدایشکشور مبداعنوان سبك

1250ـ1000 م.ایتالیاسبك رومانسك

1500ـ 1200 م.فرانسهسبك گوتیك

1525ـ1420 م.ایتالیاسبك رنسانس )دوران نوزایی(

1600ـ 1520 م.ایتالیاسبك ِمِنریسم

1770ـ1600 م.ایتالیاسبك باروك ایتالیا 

1715ـ 1643 م.فرانسهسبك باروك فرانسه )دوران لویی چهاردهم(

1688ـ 1603 م.انگلستانسبك ژاكوبَین

1714ـ 1702 م.انگلستانسبك ملكه آن 

1830ـ1714 م.انگلستانسبك جورجَین اولیه 

1811ـ1760 م.انگلستانسبك چیِپندل 

1792ـ 1728 م.انگلستانسبك رابرت آدام 

1786ـ 1727 م.انگلستانسبك جورج ِهِپل وایت 

1806ـ 1751 م.انگلستانسبك توماس شراتون 

1774ـ 1710 م.فرانسهسبك لویی پانزدهم 

1791ـ 1774 م.فرانسهسبك لویی شانزدهم 

1874ـ 1768 م.انگلستانسبك دانكن فایف 

1830ـ 1804 م.فرانسهسبك امپراطوری فرانسه 

1820ـ 1811 م.انگلستانسبك ریجنسی 

1901ـ 1837 م.انگلستانسبك ویكتوریَن 
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تاریخ طراحی مبلمان كالسیك گویای آن است كه این سبك ها غالباً از سه كشور 
اروپایی ایتالیا، فرانسه و انگلستان )شكل های زیر( ریشه گرفته اند و سپس در گذر 
زمان به دیگر نقاط جهان گسترش یافته اند. از آنجا كه ایرانیان نیز از پیشینه ای 
غنی در طراحی و ساخت مبلمان كالسیك برخوردار بوده اند، در عصر حاضر در 
كشور ما جشنواره ها و مسابقات طراحی مبلمان به سبك ایرانی به تعداد هر چند 
انگشت شمار برگزار می شود كه در آن طراحان توانمندی های خود را به رخ رقبا 
می كشند. در این طراحی ها سعی شده از عناصر فرهنگی و هنری بومی و عناصر 
شاخص مبلمان ایرانی، كه نمایانگر پیشینه  فرهنگی و تمدنی ایران زمین باشد، بهره 

گرفته شده و از تقلید صرف از سبك های مبلمان اروپایی پرهیز گردد.
انجام پژوهشی گسترده در عناصر زیبایی شناسی مبلمان ایرانی، با توجه به پیشینة  
غنی هنرهای دستی در ایران زمین و ارائة نوآوری های بدیع در این زمینه، به یقین 
می تواند قابلیت  حضور مبلمان ایرانی را در عرصة بازارهای جهانی توسعه دهد و از 
این راه، ضمن نمایش خالقیت و نبوغ تاریخی ایرانیان در هنر و صنعتگری، منبع 

درآمدی قابل توجهی را برای كشورمان به ارمغان آورد.

سبك فدرالسبك آرت نوو

سبك چیپندل سبك ملکه آن
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 2ـ مبلمان سبك مدرن: پس از انقالب صنعتی، فرایند طراحی و تولید مبلمان و 
دكوراسیون دستخوش تحولی شگرف شد. در پی توسعه  فناوری های نوین صنعتی، 
كاركرد مبلمان از حدود تشریفاتی و تجملی بسیار فراتر رفت و نقشی ملموس در 
زندگی روزمره  اقشار گوناگون جامعه ایفا كرد. هرچند، فناوری نوین ماشینی، در 
آغاز مورد انتقاد جدی هنرمندان و صنعتگران دستی واقع شد، اما به تدریج با ارائه  
قابلیت های بی نظیر خود، تعداد زیادی از طراحان را به خود جلب كرد و سرچشمه  
بسیاری از سبك های نوین طراحی و تولید شد. دیری نگذشت كه مبلمان به همه  
فضاهای زندگی انسانی وارد شد و نقش عمده ای را در بهبود كیفیت و تغییر سبك 

زندگی به عهده گرفت.
جنبش هنرها و صنایع دستی انگلستان كه به اهتمام نظریه پرداز و منتقد مشهور، 
جان راسكین و طراح نوآفرین، ویلیام موریس شكل گرفت، نخستین واكنش جدی 
هنرمندان به قابلیت های صنعتی نوین بود. این جنبش، با احیای ارزش های هنری 
گذشته، كوشید تا فناوری نوین ماشینی را به خدمت هنر و طراحی درآورد و به 

این ترتیب، از خشكی و یكنواختی محصوالت صنعتی بكاهد.
در جنبشی دیگر تحت عنوان هنر نو )آرت نوو( كه در سراسر اروپای اواخر سده  
از  بسیاری  نوگرا، منشأ  عنوان یك حركت هنری  به  فراگیر شد،  نوزدهم میالدی 
شاهكارهای طراحی در جهان گردید. شاید بتوان چارلز رنه مكینتاش، معمار خالق 
ارائه   با  بار  نخستین  او  نامید.  مدرن  مبلمان سبك  نخستین طراح  را،  اسكاتلندی 
فرم های هندسی و خطوط راست در آثارش، شالوده  مبلمان مدرن را بنیان نهاد و 
شیوه ای نوین پیش روی طراحان مبلمان گشود. در پی فراگیری جنبش هنر نو در 
سراسر اروپا، مفهوم مبلمان نوگرا به تدریج توسعه یافت و در پی آن، سبك آرت دكو 
در فرانسه و سپس آمریكا شكل گرفت. آرت دكو، با پرهیز از فرم های ارگانیك آرت نوو، 
به روی فناوری آغوش گشود و با بهره گیری از فرم های هندسی و رنگ های جسورانه، 

راه را برای توسعه  مبلمان مدرن باز كرد.
در نهایت، مبلمان مدرن، در پی دستاوردهای مدرسه  باهاوس در آلمان، به اوج 
شكوفایی و اثربخشی رسید. بنیانگذاران و استادان باهاوس، در حقیقت نخستین 
و  علمی  دیدگاهی  از  را  كاربردی  و  مدرن  مبلمان  طراحی  كه  بودند  پیشگامانی 
تخصصی، سرلوحه  فعالیت های خویش قرار دادند و مفهوم مبلمان را در زندگی 

روزمره انسان ها، ملموس و فراگیر كردند.
گستره   در  دهه 80،  اوایل  تا  میالدی  بیستم  سده   در  مبلمان  آثار  عمده   بخش 
مبلمان مدرن قرار می گیرد. مبلمانی كه بر پایه  پژوهش  های علمی زیبایی شناسی، 
ارگونومی )مهندسی عوامل انسانی( و نیز پژوهش در شناخت خواص مواد و مصالح 

و فرایندهای تولید شكل گرفته اند.
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 جدول 2ـ مهم ترین سبك های مبلمان مدرن، مبدأ و تاریخ پیدایش هر یك

تاریخ پیدایش)میالدی(کشور مبدأعنوان سبك

1910ـ 1880 انگلستانجنبش هنرها و صنایع دستی 

فراگیر در سرتاسر اروپا و ایاالت جنبش هنر نو )آرت نوو( 
متحده

1910ـ 1890 

1945ـ 1925 فرانسهسبك آرت دكو 

1932ـ 1917 روسیهساخت گرایی )كنستروكتیویسم( 

1933ـ 1919 آلمانمكتب باهاوس 

1931ـ 1917 هلندسبك دی استایل 

1960ـ 1950انگلستان و ایاالت متحدهسبك پاپ آرت 

صندلی های سبك باهاوس
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 نمونه هایی از مبلمان مدرن


