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نشريه شماره 49، زمستان 1379



 
 پيشگفتار

 
) مديريت تجهيزات و طراحي داخلي(پس از نشرية پيشين اين مهندسين مشاور درخصوص طراحي فضاي باز اداري 

حي فضاي باز اداري و مديريت كالن مبلمان داخلي به عنوان كه به ارائة شمايي كلي از تاريخچه و تحوالت طرا
تفكري خالقانه در طراحي معماري فضاهاي اداري اختصاص داشت، در اين نشريه به استانداردهاي طراحي 

 .پردازيم  ها، قطعات و اتصاالت مبلمان گفته شده مي  جداكننده
 

بل توجهي را در اختيار طراح داخلي و آرشيتكت براي پذيري قا  محصوالت مربوط به فضاهاي باز اداري، انعطاف
دهند،   طراحي يك فضاي اداري كارآمد جهت كارفرماياني كه اين محصوالت را مناسب نيازهاي خود تشخيص مي

پروژه، چه طراحي چند ايستگاه كاري در يك بنگاه مسكن، احداث يك دفتر كوچك در يك فروشگاه . اند  قرار داده
و يا يك رستوران باشد و چه براي ايجاد هزاران ايستگاه كاري براي يك مؤسسه عظيم، از طراح ) مغازة كوچك(

. رود كه با استفاده از مبلمان سيستمي، چيزي طراحي كند كه از طراحي به روش سنتي، متفاوت باشد  انتظار مي
به پنجره، بلكه طراح بايد تشخيص طراحي جديد، چيزي فراتر از اين است كه آيا يك ميز، رو به در باشد و يا رو 

بدهد كه آيا يك ايستگاه كاري بايد محصور شده و خصوصيت ايجاد كند و يا اينكه باز باشد و امكان ارتباط بين 
براي هر ) اجزاء(طراح همچنين بايد تشخيص دهد كه چه مجموعه و تركيبي از قطعات . گروهي را تقويت كند

موضوعاتي از قبيل . اي عملي مشاغل مختلف موجود در يك پروژه را برآورده كندايستگاه كاري الزم است تا نيازه
كند تا مسائلي بسيار فراتر از ميز و صندلي را در مورد   ها و تعداد هر قلم از اجناس، طراح را وادار مي  ابعاد، ارتفاع

 .نيازهاي مبلماني يك شغل، فرا بگيرد
 

تعيين نوع و . خوانند  ية مشخصات فني برقي و ارتباطاتي هم به مبارزه فرا ميها، طراحان را در زمينة ته  اين پروژه
محل صحيح پانلها و تجهيزات الزم براي جاي دادن وسايل و ملزومات اداري نيز در يك پروژه سيستمي، از 

نها از هائي كه در آ  اي مهمي در طراحي پروژه  الذكر، موضوعات آئين نامه  هاي فوق  تخصص. ضروريات است
ديگر مسائل مربوط به طراحي صحيح خدمات . گردد، هستند  مبلماني سيستمي استفاده مي) توليدات(محصوالت 

برقي و ارتباطاتي، نيز در جاي خود مهم هستند و به عالوه، مقررات محلي هم ممكن است استانداردهائي ) امكانات(
مانند هميشه، وظيفة . بوط به فضاهاي باز، درنظر بگيرندمر) توليدات(را در مورد طراحي با استفاده از محصوالت 

اي كه پروژه قرار است انجام شود، مطلع گشته و آنها را رعايت   طراح است كه از وجود چنين استانداردهائي در منطقه
 . نمايد

 
اتصاالت در ها، قطعات و   هدف از اين جزوه ارائه اطالعات عملي در مورد موضوعات طراحي مرتبط با جداكننده

هاي خود درباره طراحي انواع ساختمانهاي   فضاهاي اداري نوين است كه اين مهندسين مشاور در ادامة پژوهش
افكندن مبنايي علمي و صحيح در مديريت تجهيزات و طراحي داخلي اين   مدرن اداري در جهان امروز و با هدف پي

 جلد پيشين كه اختصاص به مديريت تجهيزات و طراحي فضاها براساس منابع تحقيقي معتبر و امروزين، پس از
 .نمايد  داخلي داشت، تقديم مي

                       سعيد شهيدي         
 مدير بخش تحقيق و توسعه 

 مقدمه
 
 

ريزي و طراحي فضاهاي اداري كافي بود،   در حاليكه قبالً براي يك طراح فضاهاي اداري، تنها دانستن نحوة برنامه
آوري و   سازي، تجديد ساختار كار، فن  كوچك. نون يك طراح داخلي بايد درك عميقي از عمليات شغلي داشته باشداك

 . اند  را تغيير داده) فضاهاي اداري(عوامل مختلف ديگر، ساختار مشاغل، نحوة انجام كارها و محيط دفاتر 
 

ان بر محيط اداري و به تبع آن بر كار يك طراح داخلي رود كه اين عوامل و احتماالً عوامل ديگر، كماك  انتظار  مي
ترين تأثيرها را بر دنياي كار اداري   آوري احتماالً يكي از قوي  فن. متخصص در طراحي فضاهاي اداري تأثير بگذارند

 . ته هستنديابد، اثرات اين توسعه بر فضاي اداري آينده، به نوعي ناشناخ  آوري توسعه مي  در حاليكه فن. خواهد داشت
 

كنند، در آينده در دفاتر خانگي و يا دفاتر مجازي مشغول   آيا تعداد بيشتري از افرادي كه اكنون در مؤسسات كار مي
آوري، مشاغل بيشتري را در اختيار خواهد گرفت؟ به هر حال هنر طراحي بايد در رأس   كار خواهند شد؟ آيا فن

ايد مطالب بيشتري در مورد شغل كارفرماي خود فرا بگيرند تا بتوانند آوري باقي بماند و طراحان ب  تغييرات فن
 . نيازهاي آنان را مرتفع سازند

 
در اين روش، از . هاي تمام قد است  اي براي طراحي فضا بدون استفاده از ديوار يا تيغه  فضاي باز اداري، راه ويژه
 فضاي باز اداري را طراحي مدوالر يا طراحي سيستمي بعضي افراد،. گردد  اي استفاده مي  محصوالت مبلماني ويژه

 .شوند  ها و قطعات، براساس مدول و يا سيستم توليد مي  اين به آن علت است كه پارتيشن. نامند  مي
Open)بعضي ديگر از طراحان، آنرا منظر باز  Landscape)همة اين اسامي به معناي فضاي. نامند   مي 

صل، به منظور سهولت، از اصطالح فضاي باز اداري و يا طراحي باز اداري استفاده خواهيم در اين ف. باز اداري هستند
 . كرد

 
ابداع شد بر » منظر اداري« كه اصطالح ١٩٥٠فضاي باز اداري، روش نسبتاً جديدي است كه زمان آن به دهة 

هاي اداري در سراسر جهان، صنعت عليرغم اينكه اين ايده نسبتاً جديد است، تأثير عميقي بر آرايش فضا. گردد  مي
اخيراً، تغيير در فلسفة مديريت دفاتر و پيشرفت در . مبلمان و بطور كلي طراحي فضاهاي اداري گذاشته است

سازي و پيشرفت در تكنولوژي   كوچك. اند  تكنولوژي دفتري، موجب گسترش استفاده از فضاهاي باز اداري شده
كنندگان بمنظور حصول    طراحي و محصوالت موجود براي طراحان و مصرفدفتري در حال تغيير مستمر تفكرهاي

 . گردند  و همچنين چگونگي استفاده از فضاي باز اداري مي) مولد(يك محيط كاري كارآمد 
 

هدف اين نوشتار، آشنائي عالقمندان و طراحان با ايده و روش طراحي فضاي باز اداري و درك چگونگي استفاده از 
اين نوشتار با مروري بر فضاي باز اداري و تاريخچة آن آغاز شده . سنتي براي ايجاد فضاهاي اداري استمبلمان غير

رسد و سپس به اتصاالت مكانيكي،   سازي مي  هاي قطعه  و در ادامه به بحث در مورد چگونگي ساخت سيستم



                       سعيد شهيدي        
 مدير بخش تحقيق و توسعه 

 مقدمه
 
 

ريزي و طراحي فضاهاي اداري كافي بود،   در حاليكه قبالً براي يك طراح فضاهاي اداري، تنها دانستن نحوة برنامه
آوري و   سازي، تجديد ساختار كار، فن  كوچك. نون يك طراح داخلي بايد درك عميقي از عمليات شغلي داشته باشداك

 . اند  را تغيير داده) فضاهاي اداري(عوامل مختلف ديگر، ساختار مشاغل، نحوة انجام كارها و محيط دفاتر 
 

ان بر محيط اداري و به تبع آن بر كار يك طراح داخلي رود كه اين عوامل و احتماالً عوامل ديگر، كماك  انتظار  مي
ترين تأثيرها را بر دنياي كار اداري   آوري احتماالً يكي از قوي  فن. متخصص در طراحي فضاهاي اداري تأثير بگذارند

 . ته هستنديابد، اثرات اين توسعه بر فضاي اداري آينده، به نوعي ناشناخ  آوري توسعه مي  در حاليكه فن. خواهد داشت
 

كنند، در آينده در دفاتر خانگي و يا دفاتر مجازي مشغول   آيا تعداد بيشتري از افرادي كه اكنون در مؤسسات كار مي
آوري، مشاغل بيشتري را در اختيار خواهد گرفت؟ به هر حال هنر طراحي بايد در رأس   كار خواهند شد؟ آيا فن

ايد مطالب بيشتري در مورد شغل كارفرماي خود فرا بگيرند تا بتوانند آوري باقي بماند و طراحان ب  تغييرات فن
 . نيازهاي آنان را مرتفع سازند

 
در اين روش، از . هاي تمام قد است  اي براي طراحي فضا بدون استفاده از ديوار يا تيغه  فضاي باز اداري، راه ويژه
 فضاي باز اداري را طراحي مدوالر يا طراحي سيستمي بعضي افراد،. گردد  اي استفاده مي  محصوالت مبلماني ويژه

 .شوند  ها و قطعات، براساس مدول و يا سيستم توليد مي  اين به آن علت است كه پارتيشن. نامند  مي
Open)بعضي ديگر از طراحان، آنرا منظر باز  Landscape)همة اين اسامي به معناي فضاي. نامند   مي 

صل، به منظور سهولت، از اصطالح فضاي باز اداري و يا طراحي باز اداري استفاده خواهيم در اين ف. باز اداري هستند
 . كرد

 
ابداع شد بر » منظر اداري« كه اصطالح ١٩٥٠فضاي باز اداري، روش نسبتاً جديدي است كه زمان آن به دهة 

هاي اداري در سراسر جهان، صنعت عليرغم اينكه اين ايده نسبتاً جديد است، تأثير عميقي بر آرايش فضا. گردد  مي
اخيراً، تغيير در فلسفة مديريت دفاتر و پيشرفت در . مبلمان و بطور كلي طراحي فضاهاي اداري گذاشته است

سازي و پيشرفت در تكنولوژي   كوچك. اند  تكنولوژي دفتري، موجب گسترش استفاده از فضاهاي باز اداري شده
كنندگان بمنظور حصول    طراحي و محصوالت موجود براي طراحان و مصرفدفتري در حال تغيير مستمر تفكرهاي

 . گردند  و همچنين چگونگي استفاده از فضاي باز اداري مي) مولد(يك محيط كاري كارآمد 
 

هدف اين نوشتار، آشنائي عالقمندان و طراحان با ايده و روش طراحي فضاي باز اداري و درك چگونگي استفاده از 
اين نوشتار با مروري بر فضاي باز اداري و تاريخچة آن آغاز شده . سنتي براي ايجاد فضاهاي اداري استمبلمان غير

رسد و سپس به اتصاالت مكانيكي،   سازي مي  هاي قطعه  و در ادامه به بحث در مورد چگونگي ساخت سيستم
پردازيم ولي   صي از فضاهاي باز اداري ميهر چند كه ما به نوع خا. پردازد  آكوستيك و ضوابط موجود در اين مورد مي

هاي عمودي براي جداسازي ايستگاههاي   تواند اين تفكر را به هر فضاي باز اداري كه در آن از پانل  خواننده مي
 . شود، تعميم دهد  كاري استفاده مي

 مروري بر طراحي فضاي باز اداري
 

بل جابجائي كوتاه قد خود ايستا و همچنين قطعات منفرد براي هاي جداكنندة قا  در فضاي باز اداري، بيشتر از پانل
هاي خود ايستا، به زمين و يا سقف نصب   پانل. گردد  شود استفاده مي  ايجاد محيط كاري كارآمد كه ايستگاه ناميده مي

نحوة طراحي دفاتر . ها است  ها و قطعات، با ثبات هستند كه بخاطر نحوة قرار دادن پانل  اين پانل). ١شكل (شوند   نمي
، براي دهها سال و حتي براي صدها سال، روش »منظر باز«كه در جلد قبل توضيح داده شد، قبل از ابداع روش 

براي . شود  البته از آن روش سنتي، هنوز در بسياري از شركتها استفاده مي. هاي اداري بود  معمول طراحي مجموعه
 : اند  ح ذيل در اين جلد بكار رفتهدرك طراحي باز اداري، اصطالحاتي به شر

 
و استفادة محدود از ) رايج( با استفاده از مبلمان معمولي ١٩٥٠ يعني روش طراحي ابداع شده در دهة منظر اداري

 . هاي ديواري  پارتيشن
 . يعني استفاده از ميز، قفسه، كابينت پرونده و جاكتابيمبلمان معمولي

هاي جداكنندة عمودي و   ايستگاهها با استفاده از پانل. طة كاري جداگانه است نام متداول براي هر محوايستگاه،
 . آيند  قطعات مبلمان بوجود مي

، متشكل از پانلهاي جداكننده و قطعات مورد استفاده براي انجام مبلمان سيستمهاي مدوالر و يا مبلمان سيستماتيك
 .  كارهاي معمول در ايستگاه است

كنند و قطعات به آنها آويخته   ها را ايجاد مي  ، واحدهاي عمودي هستند كه ايستگاهپانلهايا  و پانلهاي جداكننده
 . شوند  مي

 . كند  ، اصطالح بكار رفته براي محصولي است كه نقش صفحة ميز را ايفا ميسطح كار
نده آويخته شده و ، اقالمي از قبيل تاقچه، سطح كار و كمدهاي كوچك كشوئي هستند كه به پانلهاي جداكنقطعات

اصطالحات مربوط به ديگر قطعات، در دنبالة فصل توضيح داده . دهند  اقالم كاربردي واقعي ايستگاه را تشكيل مي
 . شوند  مي

. شود  شود كه از آنها براي اتصال يك پانل به پانل ديگر استفاده مي  هائي اتالق مي»افزار  سخت« معموالً به اتصاالت
بعضي از توليد كنندگان از لوالهاي پالستيكي استفاده . كنند  تلف، اتصاالت متنوعي توليد ميتوليد كنندگان مخ

 . هاي فوالدي و يا اتصاالت لوالئي فوالدي  كنند و برخي ديگر از ميله  مي
 

 باشند از ايدة طراحي فضاي باز اداري در تقريباً همه نوع مؤسسات شغلي و تجاري و دفاتر با هر نوع شغلي كه داشته
پذيري و   جوئي در فضا، ايجاد انعطاف  صرفه  به عبارت ديگر وقتي از آنها در مؤسسات بزرگ براي. گردد  مي  استفاده

 .توان استفاده نمود  شود، از همين مزايا در مؤسسات كوچكتر هم مي  وري كاركنان استفاده مي  افزايش بهره
 

يكي از . ري، جاي خود را در منازل برخي افراد هم باز كرده است سال گذشته، فضاي باز ادا١٥حتي در طي حدود 
با حذف ديوارهاي تمام قد مربوط به . اهداف اصلي استفاده از طرح فضاي باز، بهبود ارتباط بين كاركنان است
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فضاي باز اداري
پردازيم ولي   صي از فضاهاي باز اداري ميهر چند كه ما به نوع خا. پردازد  آكوستيك و ضوابط موجود در اين مورد مي

هاي عمودي براي جداسازي ايستگاههاي   تواند اين تفكر را به هر فضاي باز اداري كه در آن از پانل  خواننده مي
 . شود، تعميم دهد  كاري استفاده مي

 مروري بر طراحي فضاي باز اداري
 

بل جابجائي كوتاه قد خود ايستا و همچنين قطعات منفرد براي هاي جداكنندة قا  در فضاي باز اداري، بيشتر از پانل
هاي خود ايستا، به زمين و يا سقف نصب   پانل. گردد  شود استفاده مي  ايجاد محيط كاري كارآمد كه ايستگاه ناميده مي

نحوة طراحي دفاتر . ها است  ها و قطعات، با ثبات هستند كه بخاطر نحوة قرار دادن پانل  اين پانل). ١شكل (شوند   نمي
، براي دهها سال و حتي براي صدها سال، روش »منظر باز«كه در جلد قبل توضيح داده شد، قبل از ابداع روش 

براي . شود  البته از آن روش سنتي، هنوز در بسياري از شركتها استفاده مي. هاي اداري بود  معمول طراحي مجموعه
 : اند  ح ذيل در اين جلد بكار رفتهدرك طراحي باز اداري، اصطالحاتي به شر

 
و استفادة محدود از ) رايج( با استفاده از مبلمان معمولي ١٩٥٠ يعني روش طراحي ابداع شده در دهة منظر اداري

 . هاي ديواري  پارتيشن
 . يعني استفاده از ميز، قفسه، كابينت پرونده و جاكتابيمبلمان معمولي

هاي جداكنندة عمودي و   ايستگاهها با استفاده از پانل. طة كاري جداگانه است نام متداول براي هر محوايستگاه،
 . آيند  قطعات مبلمان بوجود مي

، متشكل از پانلهاي جداكننده و قطعات مورد استفاده براي انجام مبلمان سيستمهاي مدوالر و يا مبلمان سيستماتيك
 .  كارهاي معمول در ايستگاه است

كنند و قطعات به آنها آويخته   ها را ايجاد مي  ، واحدهاي عمودي هستند كه ايستگاهپانلهايا  و پانلهاي جداكننده
 . شوند  مي

 . كند  ، اصطالح بكار رفته براي محصولي است كه نقش صفحة ميز را ايفا ميسطح كار
نده آويخته شده و ، اقالمي از قبيل تاقچه، سطح كار و كمدهاي كوچك كشوئي هستند كه به پانلهاي جداكنقطعات

اصطالحات مربوط به ديگر قطعات، در دنبالة فصل توضيح داده . دهند  اقالم كاربردي واقعي ايستگاه را تشكيل مي
 . شوند  مي

. شود  شود كه از آنها براي اتصال يك پانل به پانل ديگر استفاده مي  هائي اتالق مي»افزار  سخت« معموالً به اتصاالت
بعضي از توليد كنندگان از لوالهاي پالستيكي استفاده . كنند  تلف، اتصاالت متنوعي توليد ميتوليد كنندگان مخ

 . هاي فوالدي و يا اتصاالت لوالئي فوالدي  كنند و برخي ديگر از ميله  مي
 

 باشند از ايدة طراحي فضاي باز اداري در تقريباً همه نوع مؤسسات شغلي و تجاري و دفاتر با هر نوع شغلي كه داشته
پذيري و   جوئي در فضا، ايجاد انعطاف  صرفه  به عبارت ديگر وقتي از آنها در مؤسسات بزرگ براي. گردد  مي  استفاده

 .توان استفاده نمود  شود، از همين مزايا در مؤسسات كوچكتر هم مي  وري كاركنان استفاده مي  افزايش بهره
 

يكي از . ري، جاي خود را در منازل برخي افراد هم باز كرده است سال گذشته، فضاي باز ادا١٥حتي در طي حدود 
با حذف ديوارهاي تمام قد مربوط به . اهداف اصلي استفاده از طرح فضاي باز، بهبود ارتباط بين كاركنان است

. طراحي سنتي، كاركنان فرصت بيشتري براي ارتباط مؤثر كاري با يكديگر بمنظور انجام كارهايشان خواهند داشت
هايشان در نزديكي كاركنانشان، موجب تقويت ارتباطات آنها با   ها و مديران در ايستگاه  مستقر نمودن سرپرست

بسياري . گردد كه مديران، تنها راهبري نكنند بلكه بخشي از گروه باشند  اين همچنين موجب مي. شود  كارمندان مي
اي براي گروههاي كاركنان جهت   را كه داراي اهميت ويژهها، ايدة كارهاي گروهي و مسئوليت مشترك   از كمپاني

فضاي باز اداري، موانع فيزيكي را كه موجب جداشدن كاركنان . پسندند  مابين آنها است، مي  ارتباط سهل و آسان في
 . دارد  شوند از سر راه بر مي  و گروهها از يكديگر مي

 
با . تفاده از فضاي كمتر براي جاي دادن كاركنان استدومين هدف مهم طراحي فضاهاي اداري بصورت باز، اس

اي طراحي كرد   توان بگونه  ها را مي  استفادة عمودي از فضاهاي ايجاد شده بتوسط آويختن قطعات از پانلها، ايستگاه
زيت، اين م. جوئي شود  كه نيازهاي جداگانة هر نوع شغل، تأمين گردند و متراژ مربع قابل توجهي از سطح كف، صرفه

ابزار مهمي براي فروش ايدة طراحي فضاي باز اداري در روزهاي اولية ابداع آن بود و هنوز مورد استفادة شركتهائي 
 . اند نيز هست  كه خود را كوچكتر كرده

 
 مترمربع فضا ١٤ تا ١٢شود، حداقل بين   براي مثال، دفتر كوچك يك مدير كه در آن از مبلمان عادي استفاده مي

با ). ٢شكل( مترمربع ايجاد نمود ١٠ تا ٨توان در فضائي بين   همين دفتر را با استفاده از طراحي باز، مي. ردنياز دا
ها در عوض طراحي براساس شأن و منزلت و يا براساس   فرض طراحي براساس نيازهاي كاري واقعي ايستگاه

 و در نتيجه ميزان اجاره بها و يا هزينة ساخت، معيارهاي قديمي شركت، نياز شركت به اجاره و يا خريد متراِژ بيشتر
 . كند  به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا مي

 
مطالعات انجــام شده در مورد زمان و . گردد  هاي كاري، منجر به مولدتر شدن كاركنان مي  طراحي فكر شدة ايستگاه

 ها، موجب  در ايستگاه) اجزاء (حركت در طي سالهـــاي گذشته نشان داده است كه قرار دادن عمودي قطعات
ها، منابع و مراجع و اجناس موردنياز براي انجام   هاي موردنياز كاركنان براي دسترسي به پرونده  كاهش حركت
، نيز كاهش )پرت شدن حواس و از اين قبيل(ها   اگر فضا بخوبي طراحي شده باشد، مزاحمت. گردد  كارهايشان مي

 . كنند  پيدا مي
 

ترين مزاياي آن   معمول. الذكر، مزايا و معايب مشخصي دارد  اهاي اداري بصورت باز، عالوه بر اهداف فوقطراحي فض
 : گردد  براي استفاده كنندة نهائي، شامل موارد ذيل مي

 
هاي تمام قد و كاهش مصالح ساختماني مكانيكي، احداث   با ساخت تعداد كمتري تيغه:  هزينة ساخت ارزانتر-

 . رزانتر و سريعتر خواهد بودساختمان ا
 
هاي تمام قد، فضاي باز موجب تقليل پول   با استفاده از تعداد كمتري تيغه: جوئي در انرژي   امكان بالقوة صرفه-

كشي و   كشي، سيم  در اينصورت ميزان كانال. هاي گرمايش و تهويه مطبوع خواهد شد  موردنياز براي تأمين سيستم
 .  نصب اوليه، كمتر خواهد شدتجهيزات ديگر در زمان
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 . شود، تعميم دهد  كاري استفاده مي

 مروري بر طراحي فضاي باز اداري
 

بل جابجائي كوتاه قد خود ايستا و همچنين قطعات منفرد براي هاي جداكنندة قا  در فضاي باز اداري، بيشتر از پانل
هاي خود ايستا، به زمين و يا سقف نصب   پانل. گردد  شود استفاده مي  ايجاد محيط كاري كارآمد كه ايستگاه ناميده مي

نحوة طراحي دفاتر . ها است  ها و قطعات، با ثبات هستند كه بخاطر نحوة قرار دادن پانل  اين پانل). ١شكل (شوند   نمي
، براي دهها سال و حتي براي صدها سال، روش »منظر باز«كه در جلد قبل توضيح داده شد، قبل از ابداع روش 
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 . آيند  قطعات مبلمان بوجود مي

، متشكل از پانلهاي جداكننده و قطعات مورد استفاده براي انجام مبلمان سيستمهاي مدوالر و يا مبلمان سيستماتيك
 .  كارهاي معمول در ايستگاه است

كنند و قطعات به آنها آويخته   ها را ايجاد مي  ، واحدهاي عمودي هستند كه ايستگاهپانلهايا  و پانلهاي جداكننده
 . شوند  مي

 . كند  ، اصطالح بكار رفته براي محصولي است كه نقش صفحة ميز را ايفا ميسطح كار
نده آويخته شده و ، اقالمي از قبيل تاقچه، سطح كار و كمدهاي كوچك كشوئي هستند كه به پانلهاي جداكنقطعات

اصطالحات مربوط به ديگر قطعات، در دنبالة فصل توضيح داده . دهند  اقالم كاربردي واقعي ايستگاه را تشكيل مي
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 . هاي فوالدي و يا اتصاالت لوالئي فوالدي  كنند و برخي ديگر از ميله  مي
 

 باشند از ايدة طراحي فضاي باز اداري در تقريباً همه نوع مؤسسات شغلي و تجاري و دفاتر با هر نوع شغلي كه داشته
پذيري و   جوئي در فضا، ايجاد انعطاف  صرفه  به عبارت ديگر وقتي از آنها در مؤسسات بزرگ براي. گردد  مي  استفاده

 .توان استفاده نمود  شود، از همين مزايا در مؤسسات كوچكتر هم مي  وري كاركنان استفاده مي  افزايش بهره
 

يكي از . ري، جاي خود را در منازل برخي افراد هم باز كرده است سال گذشته، فضاي باز ادا١٥حتي در طي حدود 
با حذف ديوارهاي تمام قد مربوط به . اهداف اصلي استفاده از طرح فضاي باز، بهبود ارتباط بين كاركنان است

. طراحي سنتي، كاركنان فرصت بيشتري براي ارتباط مؤثر كاري با يكديگر بمنظور انجام كارهايشان خواهند داشت
هايشان در نزديكي كاركنانشان، موجب تقويت ارتباطات آنها با   ها و مديران در ايستگاه  مستقر نمودن سرپرست

بسياري . گردد كه مديران، تنها راهبري نكنند بلكه بخشي از گروه باشند  اين همچنين موجب مي. شود  كارمندان مي
اي براي گروههاي كاركنان جهت   را كه داراي اهميت ويژهها، ايدة كارهاي گروهي و مسئوليت مشترك   از كمپاني

فضاي باز اداري، موانع فيزيكي را كه موجب جداشدن كاركنان . پسندند  مابين آنها است، مي  ارتباط سهل و آسان في
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با . تفاده از فضاي كمتر براي جاي دادن كاركنان استدومين هدف مهم طراحي فضاهاي اداري بصورت باز، اس

اي طراحي كرد   توان بگونه  ها را مي  استفادة عمودي از فضاهاي ايجاد شده بتوسط آويختن قطعات از پانلها، ايستگاه
زيت، اين م. جوئي شود  كه نيازهاي جداگانة هر نوع شغل، تأمين گردند و متراژ مربع قابل توجهي از سطح كف، صرفه

ابزار مهمي براي فروش ايدة طراحي فضاي باز اداري در روزهاي اولية ابداع آن بود و هنوز مورد استفادة شركتهائي 
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 مترمربع فضا ١٤ تا ١٢شود، حداقل بين   براي مثال، دفتر كوچك يك مدير كه در آن از مبلمان عادي استفاده مي

با ). ٢شكل( مترمربع ايجاد نمود ١٠ تا ٨توان در فضائي بين   همين دفتر را با استفاده از طراحي باز، مي. ردنياز دا
ها در عوض طراحي براساس شأن و منزلت و يا براساس   فرض طراحي براساس نيازهاي كاري واقعي ايستگاه

 و در نتيجه ميزان اجاره بها و يا هزينة ساخت، معيارهاي قديمي شركت، نياز شركت به اجاره و يا خريد متراِژ بيشتر
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، نيز كاهش )پرت شدن حواس و از اين قبيل(ها   اگر فضا بخوبي طراحي شده باشد، مزاحمت. گردد  كارهايشان مي

 . كنند  پيدا مي
 

ترين مزاياي آن   معمول. الذكر، مزايا و معايب مشخصي دارد  اهاي اداري بصورت باز، عالوه بر اهداف فوقطراحي فض
 : گردد  براي استفاده كنندة نهائي، شامل موارد ذيل مي
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 . رزانتر و سريعتر خواهد بودساختمان ا
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وقت صرف شده و هزينة خرج شده براي تخريب :  تغييرات بعدي در مؤسسه، آسانتر و معموالً ارزانتر هستند-
ديوارهاي تمام قد، بسيار بيشتر از وقت و هزينة صرف شده براي تغيير چيدمان تجهيزات بكار رفته در يك فضاي 

توانند   ن با حداقل در هم و برهمي ساختمان در محل كارشان مواجه شده و ميدر نتيجه، كاركنا. باز اداري است
 . سريعتر به كارهاي خود برگردند

 
 : گردند  معمولترين معايب استفاده از فضاي باز اداري، شامل موارد ذيل مي

 
 از مسئلة مشترك ابراز شده بتوسط عدة زيادي، حاكي): خصوصي و محفوظ بودن( عدم وجود خصوصيت -

تواند موجب فراهم شدن   آوري صحيح اطالعات و طراحي مناسب پروژه، مي  جمع. خصوصي نبودن دفترشان است
توانند براي انجام مذاكرات   تأمين اتاقهاي كنفرانس هم مي. هاي حساس گردد  ميزان كافي خصوصيت براي شغل
 . خصوصي، مورد استفاده قرار گيرند

 
هاي مربوط به محيط شلوغ در   تواند مقدار زيادي از نگراني  ن نكات آكوستيكي، ميطراحي با درنظر گرفت:  صدا-

ها،   ها و سطح پانل  ها، پنجره  ها، كف  توجه به جنس مواد بكار رفته در سقف. فضاهاي باز اداري را برطرف كند
س پرتي نشده ولي مانع از ايجاد نوعي صدا در محيط بطوريكه موجب حوا. تواند موجب تقليل ميزان صدا گردد  مي

 . تواند موجب كاهش و يا رفع اين مشكل گردد  شنيده شدن مكالمات بين افراد توسط افراد ديگر شود نيز مي
 
 كه طراحي فضاي باز جديداً ابداع و ١٩٧٠اين مسئلة بيشتر در دهة : (STATUS) عدم وجود شان و منزلت -

هاي موجود امروزي، نشان دادن شأن و منزلت هر شركت را    پوششاما سبك و. گرديد  معرفي شده بود ابراز مي
 . كند  آسانتر مي

 
با همة مزايا و معايب اين روش، بايد بخاطر داشت كه همة مشتريان يك طراح، به فضاي اداري از نوع باز احتياج 

يك محيط اداري بصورت باز ندارند لذا طراح نيز بايد بخاطر داشته باشد كه لزومي ندارد كه تمام فضاهاي داخلي 
 . طراحي شوند

 
هاي تمام قد براي بعضي قسمتها و طراحي باز براي بعضي   فلسفة طراحي امروزي، تلفيقي از اين دو مشتمل بر تيغه

براي قرار داشتن در چهارچوب طراحي فضاي باز، انواع مختلفي از . داند  قسمتهاي ديگر شركت را مناسب مي
با استفاده از ديوارهاي تمام قد قابل جابجائي هم وجود دارند كه نه تنها تمام مزاياي فضاي فضاهاي دفتري محفوظ 

تصميم . كنند  باز را دارا هستند بلكه خصوصيت و شأن و منزلت دفترهاي كامالً محفوظ و خصوصي را هم تأمين مي
رت باز انجام گيرد، بايد بتوسط طراح و هاي سنتي استفاده گردد و يا اينكه طراحي بصو  در مورد اينكه آيا از تيغه

 . كارفرما بطور مشترك اتخاذ گردد
 

 انواع محصوالت
 

 تاكنون تغييرات زيادي ١٩٦٠محصوالت مورد استفاده در طراحي فضا بصورت باز، از ابتداي معرفي آن در دهة 
. كنند  فضاهاي باز اداري فعاليت ميدر حال حاضر توليد كنندگان زيادي در زمينة ساخت محصوالت براي . اند  كرده

ضمناً انواع مختلف . اي نوع و يا انواع محصوالت مخصوص به خود و اتصاالت خاص خود را دارد  هر توليد كننده
با وجود . گردد   هم موجود است كه موجب متفاوت بودن يك كار از كار ديگر ميFinishingپرداخت محصول نهائي 

ندگان مختلف بين محصوالت متنوع قائل هستند، ولي در واقع تاكنون تنها پنج سيستم هائي كه ساز  تمام تفاوت
 . ابداع شده است

 
بدون ) اداري(هاي جداكنندة عمودي و مبلمان معمولي دفتري   هائي هستند كه در آنها از نوعي پانل  اولين نوع، پروژه

توانند پانلهاي خاصي باشند كه بتوسط هر   اينها مي. شود  و قادر به تحمل تاقچه استفاده مي) Components(قطعات 
 . شوند و يا ممكن است پانلهائي باشند كه بخشي از يك سيستم كامل هستند  اي ساخته مي  توليد كننده

 
. كنند  بعضي از كارفرمايان، از پانلهائي كه بخشي از يك سيستم كامل نيستند، فقط بنا بر داليل اقتصادي استفاده مي

خواهند   هاي تعويض ميزها و مبلمان همراه با قطعات را تأمين كنند ولي مي  توانند هزينه  كنند كه نمي   احساس ميآنها
كار طراح در اينگونه موارد اين است كه مشخص نمايد كه پانلها داراي چه . ها استفاده كنند  از مزيت جداسازي پانل

اي از پانلها و مشخصات   جة كارفرما مناسبتر هستند و سپس آرايهارتفاعي باشند و چه محصوالتي براي نياز و بود
 . هاي كاري را تأمين نمايد  فني آنها تهيه كند كه جداسازي مطلوب و مناسب براي هر يك از محوطه

 
اين محصول، ). ٣شكل (شود   اي اتالق مي  دومين نوع محصوالت، چيزي است كه گاهي به آن محصوالت جعبه

Open) طراحي باز همان متدلوژي Plan)در اكثر موارد، قطعات .  را دارد ولي در ضمن، ظاهر مبلمان معمولي را دارد
اين امر، موجب محدود شدن طول . شوند تا پانلهاي پشتي  به پانلهاي جانبي وصل شده و بتوسط آنها نگهداري مي

، هميشه مورد عالقة مؤسسات مالي، دفاتر اين نوع محصوالت. شود  و لذا اندازة ايستگاه كاري مي) اجزاء(قطعات 
 . هستند، بوده است) رو  ميانه(حقوقي و بسياري مشاغل ديگر كه مايل به ارائة يك زيبائي اعتدالي 

 
ناميده » محصوالت اجزاء كامل«ترين محصوالت بكار رفته، نوعي است كه معموالً سيستم مدوالر و يا   احتماالً، رايج

مختلفي را در ) اجزاء(توانند قطعات    از محصوالت، متشكل از پانلهاي عمودي است كه مياين نوع سوم. شود  مي
شوند و نه به   قطعات بصورت كنسولي به پانلهاي پشتي آويخته مي). ٥ و ٤هاي   شكل(تمام ارتفاع خود تحمل كنند 

توان از   را مي) اجزاء(لذا قطعات . تندمتري، قابل تنظيم هس   سانتي٥/٢هاي معموالً   پانلهاي جانبي و در حد اندازه
 ).البته بستگي به نوع محصول دارد(ها آويخت   باالترين قسمت آنها تا خيلي نزديك به پائين پانل

 
هاي پشتي، توسط آراية   شوند، لذا حائز اهميت است كه پانل  بصورت كنسولي وصل مي) اجزاء(از آنجا كه قطعات 

اين، همان نوع از محصوالت . افزاري، ايستائي كافي داشته باشند  هاي سخت  اده از پايهپانلهاي جانبي و يا با استف
 . شود  است كه در ادامة اين فصل، دقيقاً تشريح مي
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 انواع محصوالت
 

 تاكنون تغييرات زيادي ١٩٦٠محصوالت مورد استفاده در طراحي فضا بصورت باز، از ابتداي معرفي آن در دهة 
. كنند  فضاهاي باز اداري فعاليت ميدر حال حاضر توليد كنندگان زيادي در زمينة ساخت محصوالت براي . اند  كرده

ضمناً انواع مختلف . اي نوع و يا انواع محصوالت مخصوص به خود و اتصاالت خاص خود را دارد  هر توليد كننده
با وجود . گردد   هم موجود است كه موجب متفاوت بودن يك كار از كار ديگر ميFinishingپرداخت محصول نهائي 

ندگان مختلف بين محصوالت متنوع قائل هستند، ولي در واقع تاكنون تنها پنج سيستم هائي كه ساز  تمام تفاوت
 . ابداع شده است

 
بدون ) اداري(هاي جداكنندة عمودي و مبلمان معمولي دفتري   هائي هستند كه در آنها از نوعي پانل  اولين نوع، پروژه

توانند پانلهاي خاصي باشند كه بتوسط هر   اينها مي. شود  و قادر به تحمل تاقچه استفاده مي) Components(قطعات 
 . شوند و يا ممكن است پانلهائي باشند كه بخشي از يك سيستم كامل هستند  اي ساخته مي  توليد كننده

 
. كنند  بعضي از كارفرمايان، از پانلهائي كه بخشي از يك سيستم كامل نيستند، فقط بنا بر داليل اقتصادي استفاده مي

خواهند   هاي تعويض ميزها و مبلمان همراه با قطعات را تأمين كنند ولي مي  توانند هزينه  كنند كه نمي   احساس ميآنها
كار طراح در اينگونه موارد اين است كه مشخص نمايد كه پانلها داراي چه . ها استفاده كنند  از مزيت جداسازي پانل

اي از پانلها و مشخصات   جة كارفرما مناسبتر هستند و سپس آرايهارتفاعي باشند و چه محصوالتي براي نياز و بود
 . هاي كاري را تأمين نمايد  فني آنها تهيه كند كه جداسازي مطلوب و مناسب براي هر يك از محوطه

 
اين محصول، ). ٣شكل (شود   اي اتالق مي  دومين نوع محصوالت، چيزي است كه گاهي به آن محصوالت جعبه

Open) طراحي باز همان متدلوژي Plan)در اكثر موارد، قطعات .  را دارد ولي در ضمن، ظاهر مبلمان معمولي را دارد
اين امر، موجب محدود شدن طول . شوند تا پانلهاي پشتي  به پانلهاي جانبي وصل شده و بتوسط آنها نگهداري مي

، هميشه مورد عالقة مؤسسات مالي، دفاتر اين نوع محصوالت. شود  و لذا اندازة ايستگاه كاري مي) اجزاء(قطعات 
 . هستند، بوده است) رو  ميانه(حقوقي و بسياري مشاغل ديگر كه مايل به ارائة يك زيبائي اعتدالي 

 
ناميده » محصوالت اجزاء كامل«ترين محصوالت بكار رفته، نوعي است كه معموالً سيستم مدوالر و يا   احتماالً، رايج

مختلفي را در ) اجزاء(توانند قطعات    از محصوالت، متشكل از پانلهاي عمودي است كه مياين نوع سوم. شود  مي
شوند و نه به   قطعات بصورت كنسولي به پانلهاي پشتي آويخته مي). ٥ و ٤هاي   شكل(تمام ارتفاع خود تحمل كنند 

توان از   را مي) اجزاء(لذا قطعات . تندمتري، قابل تنظيم هس   سانتي٥/٢هاي معموالً   پانلهاي جانبي و در حد اندازه
 ).البته بستگي به نوع محصول دارد(ها آويخت   باالترين قسمت آنها تا خيلي نزديك به پائين پانل

 
هاي پشتي، توسط آراية   شوند، لذا حائز اهميت است كه پانل  بصورت كنسولي وصل مي) اجزاء(از آنجا كه قطعات 

اين، همان نوع از محصوالت . افزاري، ايستائي كافي داشته باشند  هاي سخت  اده از پايهپانلهاي جانبي و يا با استف
 . شود  است كه در ادامة اين فصل، دقيقاً تشريح مي
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در اين مورد، از قاب فوالدي براي ايجاد ). ٦شكل (چهارمين نوع محصوالت، محصول مبتني بر قاب و تايل است 
تعدادي قطعه يا اجزاء نيز يا بصورت كنسولي و يا آويخته، به پانلهاي جانبي وصل . شود  ايستگاه كاري استفاده مي

. شود  ها استفاده مي  هاي افقي براي پر كردن سطح داخلي و خارجي قاب  و از تايل) با توجه به نوع محصول(شوند   مي
ز نقطه نظر طراحي و كاربردي بودن اي براي پوشش نماي داخلي و خارجي ايستگاِه كاري ا  اين محصول، راه خالقانه

 . دهد  ها، اين محصول جلوة معماري زيباتري به مبلمان سيستمي مي  عالوه بر اين، به علت ضخامت قاب. است
 

اش در تبليغات   آخرين و جديدترين نوع محصوالت مبلمان سيستمي و يا سيستم مبلماني، آن است كه توليد كننده
Free)اين محصول، آنرا خودايستا  Standing)در اين مورد، براي ايجاد آراية اجزاي تشكيل دهنده، از . نامد   مي
 ). ٧شكل (شود و يا براي اينكار، استفاده از آنها الزامي نيست   پانلهاي عمودي استفاده نمي

ممكن است توانند با سيستم پانلي موجود كه   اند كه مي  اي طراحي شده  ضمناً بعضي از اين محصوالت به گونه
بيني شده   در واحدهاي خود اتكا، مسيري در پائين سطح كار و يا ميز كار پيش. شركتي آنرا داشته باشد، تلفيق گردند

در اكثر موارد، اين محصول خود اتكا قابل جابجائي . هاي برق، تلفن و كامپيوتر از داخل آن عبور كنند  است كه سيم
با درنظر گرفتن اينكه . ة قطعات را براساس نياز شخصي و يا گروهي، تغيير دهندتوانند آراي  هم هست لذا كاركنان مي

امروزه گروههاي كارِي تشكيل شده، براي چند ماه و يا حتي چند روز دوام دارند و پس از آن، بخاطر پروژة جديد، 
 . كند  ميگيرند، قابليت جابجائي قطعات، اهميت زيادي پيدا   تغيير كرده و فرم ديگري به خود مي

 
از آنجا كه محصوالت كامل كنسولي، داراي انواع بسيار متنوعي هستند و در طراحي يا استفاده از آنها نياز به دقت 

طراحاني كه بيشتر در زمينة طراحي فضاهاي . ترين نوع هستند  بسيار زياد هست، احتماالً اين نوع محصوالت، پيچيده
قيده دارند كه اگر كسي بداند چگونه اين نوع محصوالت جديد را در كنار يكديگر كنند، عموماً ع  اداري باز فعاليت مي

به همين علت است كه . تواند طرحي با انواع ديگر محصوالت را نيز به سادگي و سهولت انجام دهد  قرار دهد، مي
 .  است(Full Component)» قطعات كامل«عمدة بحث اين مبحث در مورد محصوالت نوع 

 
 تاريخچه

 
اي   در اوايل قرن بيستم و خصوصاً در حوالي زمان جنگ جهاني دوم محيط اداري شروع به تجربة تغييرات  عمده

در اين . در طي جنگ جهاني دوم و پس از آن، تعداد كاركنان مؤسسات، افزايش بسيار چشمگيري پيدا كرد. نمود
. وري كارمندان نمودند  هاي تشكيالتي و بهرهزمان، دانشمندان علوم اجتماعي شروع به تحقيق در مورد ساختار

هاي اداري و تأثيراتي كه تكنولوژي بر نحوة انجام كارها   هائي در مورد تغييرات محيط  محققان ديگر، نظريه
هاي اداري نيز روز به روز از نحوة   تر شاغل در محيط  عالوه بر اين، افراد تحصيل كرده. گذاشت ارائه نمودند  مي

ساماندهي فضاهاي اداري كه رؤسا در فضاهاي پيراموني دفتر و كاركنان عادي در هستة مركزي مستقر طراحي و 
 . كردند  شدند، ابراز ناخشنودي مي  مي
 

طراحي فضاهاي اداري بصورت باز، ريشه در طراحي فضاي باز بتوسط فرانك لويد رايت دارد كه طراحي فضاهاي 
يك .  در آلمان بود١٩٥٨اما آغاز تاريخي منظر باز، در سال .  بيستم شروع كرداداري مؤسسات بزرگ را در اوايل قرن

Quickbornerگروه مشاوره مديريتي بنام  Teamشد، بدنبال يافتن    كه بتوسط ابرهارد و ولفگانگ شنل اداره مي
كمك يك متخصص آنها با . وري بود  راههائي براي بهبود آراية فضاهاي اداري بمنظور افزايش كارآئي و بهره

و ) ٨شكل (داد، ايدة منظر باز را ابداع كردند   اي كه ارتباطات بين كاركنان را افزايش مي  طراحي از طريق آرايه
 . وري آنها بيشتر شود  كردند، به شكل گروه در آورده شدند تا بهره  كارمنداني كه در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر كار مي

 
گروه . اي  ود از باز بودن آراية فضاي اداري بدون استفاده از هر نوع جداكنندهايدة اصلي طراحي، متشكل ب

Quickborner منظر اداري«، اصطالح «(Office Landscape)رسيد   بنظر مي. اش، مطرح نمود   را براي تعبير ايده
بوده است، يا حداقل به كه آراية نامنظم مبلمان، براساس هيچ طرح هندسي انجام نشده است و بيشتر، بطور اتفاقي 

صورت، طراحي به واقع   بهر. كردند، اينطور بود  عقيدة طراحان و مديران دفاتري كه اين ايدة جديد را درك نمي
 . گرفت  براساس رابطه كاري بين افراد و بين گروهها و متكي بر اصول بسيار محكمي انجام مي

. اي نداشتند كه براي اين نوع طراحي از آن استفاده كنند  ن ويژهطراحاني كه اين ايدة طراحي را ابداع كردند، مبلما
بندي بين   تقسيم. كردند  هاي پرونده، جاكتابي و ديگر مبلمان اداري معمولي استفاده مي  آنها از ميزها، كابينت

احتماالً . شد  م ميكارمندان، با استفاده از همان مبلمان پيشين و تعدادي پانل ساده و استفادة وسيع از گياهان انجا
 .گرديد» منظِر باز«استفاده از گياهان موجب پيدايش اصطالح 

 
اين . ، تدريجاً راه خود را به اياالت متحده كه با شوك و خنده روبرو شد، باز كرد١٩٦٠ايدة منظِر باز، در سالهاي دهة 

. كرد  داري در آن زمان را نقض ميايدة طراحي، كلية تفكرات پذيرفته شده در آن كشور در مورد طراحي فضاهاي ا
كردند كارهاي موجود آنها مورد   كه احساس مي)فضاهاي اداري(ها، طراحان داخلي و طراحان دفتري   آرشيتكت

ترتيب   ها، بي  يكي از بزرگترين اعتراض. سئوال قرار گرفته است، شروع به مخالفت شديد با منظر اداري جديد نمودند
ولي همانطور كه قبالً توضيح داده شد، اين غيرمنظم بودن، اصوالً غيرمنظم نبود و . ها بود  و غيرمنظم بودن آرايه

 .حاصل تجزيه و تحليل دقيق رابطة كاري و الگوي كاري بود
  

دفاتر خصوصي، نمادي . هاي اداري بود  شد، عدم وجود دفاتر خصوصي در محيط  ايراد شديد ديگري كه گرفته مي
ت هر اداره بود خصوصاً از نظر اندازه و موقعيت آن و ميزان قابل توجه مبلماني كه از آنها استفاده قوي از شان و منزل

پذيري مؤسسه و   ، وجود دفاتر خصوصي موجب از بين رفتِن انعطافQuickbornerولي به عقيدة گروه . شد  مي
حوطة كار و در كنار افرادي كه او گرديد و انتقال مديران دفاتر خصوصي به م  ايجاد تبعيض بين كارمندان مي

 . گرديد  سرپرستي ايشان را برعهده داشت، موجب بوجود آمدن گروههاي كاري و انجام بهتر كار مي
 

هاي )   دپارتمان(، اولين پروژه در اياالت متحده كه در آن از منظر باز استفاده گرديد، يكي از بخش ١٩٦٧در سال 
وري بود كه از طبقة   اين قسمتي از يك آزمايش طراحي و بهره) . ٩شكل (ود ب» ِدالِور«در » دوپونت«كمپاني 

با . كردند  ديگري از همان ساختمان كه به طريقة سنتي مبله شده بود بعنوان كنترل و مبناي مقايسه استفاده مي
ه از نظر بودن دو طبقه مشابه كه يكي بصورت سنتي و يكي بصورت آزمايشي طراحي شده بودند، امكان مقايس

آزمايش چندان موفقيت آميز نبود چون همة معيارهاي . ها، مورد پذيرش واقع شدن و موارد ديگر، بوجود آمد  هزينه
Quickbornerشدند،   اما پس از گذشت چند سال، اظهار نظرهائي كه در مورد اين ايده ابراز مي.  را برآورده نكرد
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در اين مورد، از قاب فوالدي براي ايجاد ). ٦شكل (چهارمين نوع محصوالت، محصول مبتني بر قاب و تايل است 
تعدادي قطعه يا اجزاء نيز يا بصورت كنسولي و يا آويخته، به پانلهاي جانبي وصل . شود  ايستگاه كاري استفاده مي

. شود  ها استفاده مي  هاي افقي براي پر كردن سطح داخلي و خارجي قاب  و از تايل) با توجه به نوع محصول(شوند   مي
ز نقطه نظر طراحي و كاربردي بودن اي براي پوشش نماي داخلي و خارجي ايستگاِه كاري ا  اين محصول، راه خالقانه

 . دهد  ها، اين محصول جلوة معماري زيباتري به مبلمان سيستمي مي  عالوه بر اين، به علت ضخامت قاب. است
 

اش در تبليغات   آخرين و جديدترين نوع محصوالت مبلمان سيستمي و يا سيستم مبلماني، آن است كه توليد كننده
Free)اين محصول، آنرا خودايستا  Standing)در اين مورد، براي ايجاد آراية اجزاي تشكيل دهنده، از . نامد   مي
 ). ٧شكل (شود و يا براي اينكار، استفاده از آنها الزامي نيست   پانلهاي عمودي استفاده نمي

ممكن است توانند با سيستم پانلي موجود كه   اند كه مي  اي طراحي شده  ضمناً بعضي از اين محصوالت به گونه
بيني شده   در واحدهاي خود اتكا، مسيري در پائين سطح كار و يا ميز كار پيش. شركتي آنرا داشته باشد، تلفيق گردند

در اكثر موارد، اين محصول خود اتكا قابل جابجائي . هاي برق، تلفن و كامپيوتر از داخل آن عبور كنند  است كه سيم
با درنظر گرفتن اينكه . ة قطعات را براساس نياز شخصي و يا گروهي، تغيير دهندتوانند آراي  هم هست لذا كاركنان مي

امروزه گروههاي كارِي تشكيل شده، براي چند ماه و يا حتي چند روز دوام دارند و پس از آن، بخاطر پروژة جديد، 
 . كند  ميگيرند، قابليت جابجائي قطعات، اهميت زيادي پيدا   تغيير كرده و فرم ديگري به خود مي

 
از آنجا كه محصوالت كامل كنسولي، داراي انواع بسيار متنوعي هستند و در طراحي يا استفاده از آنها نياز به دقت 

طراحاني كه بيشتر در زمينة طراحي فضاهاي . ترين نوع هستند  بسيار زياد هست، احتماالً اين نوع محصوالت، پيچيده
قيده دارند كه اگر كسي بداند چگونه اين نوع محصوالت جديد را در كنار يكديگر كنند، عموماً ع  اداري باز فعاليت مي

به همين علت است كه . تواند طرحي با انواع ديگر محصوالت را نيز به سادگي و سهولت انجام دهد  قرار دهد، مي
 .  است(Full Component)» قطعات كامل«عمدة بحث اين مبحث در مورد محصوالت نوع 

 
 تاريخچه

 
اي   در اوايل قرن بيستم و خصوصاً در حوالي زمان جنگ جهاني دوم محيط اداري شروع به تجربة تغييرات  عمده

در اين . در طي جنگ جهاني دوم و پس از آن، تعداد كاركنان مؤسسات، افزايش بسيار چشمگيري پيدا كرد. نمود
. وري كارمندان نمودند  هاي تشكيالتي و بهرهزمان، دانشمندان علوم اجتماعي شروع به تحقيق در مورد ساختار

هاي اداري و تأثيراتي كه تكنولوژي بر نحوة انجام كارها   هائي در مورد تغييرات محيط  محققان ديگر، نظريه
هاي اداري نيز روز به روز از نحوة   تر شاغل در محيط  عالوه بر اين، افراد تحصيل كرده. گذاشت ارائه نمودند  مي

ساماندهي فضاهاي اداري كه رؤسا در فضاهاي پيراموني دفتر و كاركنان عادي در هستة مركزي مستقر طراحي و 
 . كردند  شدند، ابراز ناخشنودي مي  مي
 

طراحي فضاهاي اداري بصورت باز، ريشه در طراحي فضاي باز بتوسط فرانك لويد رايت دارد كه طراحي فضاهاي 
يك .  در آلمان بود١٩٥٨اما آغاز تاريخي منظر باز، در سال .  بيستم شروع كرداداري مؤسسات بزرگ را در اوايل قرن

Quickbornerگروه مشاوره مديريتي بنام  Teamشد، بدنبال يافتن    كه بتوسط ابرهارد و ولفگانگ شنل اداره مي
كمك يك متخصص آنها با . وري بود  راههائي براي بهبود آراية فضاهاي اداري بمنظور افزايش كارآئي و بهره

و ) ٨شكل (داد، ايدة منظر باز را ابداع كردند   اي كه ارتباطات بين كاركنان را افزايش مي  طراحي از طريق آرايه
 . وري آنها بيشتر شود  كردند، به شكل گروه در آورده شدند تا بهره  كارمنداني كه در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر كار مي

 
گروه . اي  ود از باز بودن آراية فضاي اداري بدون استفاده از هر نوع جداكنندهايدة اصلي طراحي، متشكل ب

Quickborner منظر اداري«، اصطالح «(Office Landscape)رسيد   بنظر مي. اش، مطرح نمود   را براي تعبير ايده
بوده است، يا حداقل به كه آراية نامنظم مبلمان، براساس هيچ طرح هندسي انجام نشده است و بيشتر، بطور اتفاقي 

صورت، طراحي به واقع   بهر. كردند، اينطور بود  عقيدة طراحان و مديران دفاتري كه اين ايدة جديد را درك نمي
 . گرفت  براساس رابطه كاري بين افراد و بين گروهها و متكي بر اصول بسيار محكمي انجام مي

. اي نداشتند كه براي اين نوع طراحي از آن استفاده كنند  ن ويژهطراحاني كه اين ايدة طراحي را ابداع كردند، مبلما
بندي بين   تقسيم. كردند  هاي پرونده، جاكتابي و ديگر مبلمان اداري معمولي استفاده مي  آنها از ميزها، كابينت

احتماالً . شد  م ميكارمندان، با استفاده از همان مبلمان پيشين و تعدادي پانل ساده و استفادة وسيع از گياهان انجا
 .گرديد» منظِر باز«استفاده از گياهان موجب پيدايش اصطالح 

 
اين . ، تدريجاً راه خود را به اياالت متحده كه با شوك و خنده روبرو شد، باز كرد١٩٦٠ايدة منظِر باز، در سالهاي دهة 

. كرد  داري در آن زمان را نقض ميايدة طراحي، كلية تفكرات پذيرفته شده در آن كشور در مورد طراحي فضاهاي ا
كردند كارهاي موجود آنها مورد   كه احساس مي)فضاهاي اداري(ها، طراحان داخلي و طراحان دفتري   آرشيتكت

ترتيب   ها، بي  يكي از بزرگترين اعتراض. سئوال قرار گرفته است، شروع به مخالفت شديد با منظر اداري جديد نمودند
ولي همانطور كه قبالً توضيح داده شد، اين غيرمنظم بودن، اصوالً غيرمنظم نبود و . ها بود  و غيرمنظم بودن آرايه

 .حاصل تجزيه و تحليل دقيق رابطة كاري و الگوي كاري بود
  

دفاتر خصوصي، نمادي . هاي اداري بود  شد، عدم وجود دفاتر خصوصي در محيط  ايراد شديد ديگري كه گرفته مي
ت هر اداره بود خصوصاً از نظر اندازه و موقعيت آن و ميزان قابل توجه مبلماني كه از آنها استفاده قوي از شان و منزل

پذيري مؤسسه و   ، وجود دفاتر خصوصي موجب از بين رفتِن انعطافQuickbornerولي به عقيدة گروه . شد  مي
حوطة كار و در كنار افرادي كه او گرديد و انتقال مديران دفاتر خصوصي به م  ايجاد تبعيض بين كارمندان مي

 . گرديد  سرپرستي ايشان را برعهده داشت، موجب بوجود آمدن گروههاي كاري و انجام بهتر كار مي
 

هاي )   دپارتمان(، اولين پروژه در اياالت متحده كه در آن از منظر باز استفاده گرديد، يكي از بخش ١٩٦٧در سال 
وري بود كه از طبقة   اين قسمتي از يك آزمايش طراحي و بهره) . ٩شكل (ود ب» ِدالِور«در » دوپونت«كمپاني 

با . كردند  ديگري از همان ساختمان كه به طريقة سنتي مبله شده بود بعنوان كنترل و مبناي مقايسه استفاده مي
ه از نظر بودن دو طبقه مشابه كه يكي بصورت سنتي و يكي بصورت آزمايشي طراحي شده بودند، امكان مقايس

آزمايش چندان موفقيت آميز نبود چون همة معيارهاي . ها، مورد پذيرش واقع شدن و موارد ديگر، بوجود آمد  هزينه
Quickbornerشدند،   اما پس از گذشت چند سال، اظهار نظرهائي كه در مورد اين ايده ابراز مي.  را برآورده نكرد



10

فضاي باز اداري

بهر صورت به .  از كمپاني دوپونت، اين سيستم طراحي را اتخاذ نكردالبته در آن زمان هيچ بخش ديگري. بهتر شدند
 . مرور زمان، كمپانيهاي بيشتري از اين ايدة طراحي استفاده كردند و ايدة پالن باز، مورد پذيرش بيشتر قرار گرفت

 
در .  نموديك مخترع و محقق بنام رابرت پراپست را براي طراحي استخدام» هرمن ميلر«، كمپاني ١٩٦٠در سال 

هاي   كمپاني بدنبال يافتن ايده. اين زمان، كمپاني ِهرمن ميلر بطور كامل درگير توليد و فروش مبلمان اداري شده بود
پراپست   مطالعة پيشگامانة رابرت. ابتكاري در زمينة مبلمان اداري بود تا بتواند صنعت مبلمان تجاري را رهبري كند

فضاي اداري، مكاني بر « تحت عنوان ١٩٦٨مردم، منجر به چاپ مطلبي در سال در مورد راه انجام كارها بتوسط 
The)»مبناي تغيير Office: A facility based on change) شد كه به بحث در مورد فلسفه و كار پراپست در 

 . هاي اداري شد، پرداخته بود  زمينة تفكري كه تبديل به يك محصول جديد براي محيط
 

، كمپاني اولين ١٩٦٤در سال . نوعي مبلمان اداري كاركرد كه هم كارآمد باشد و هم كامالً جديدپراپست بر روي 
Actionمحصول خود بنام  Officeاين توليدات شامل يك سري سطح كار در عوض ميز و يك .  را معرفي نمود

شد به لبة سطح    را مياي  قطعات قفسه. كرد  سري قفسه بود كه از فضاي عمودي بجاي گسترش افقي استفاده مي
 ). ١٠شكل (كار متصل كرد و يا آنها را به پانلهاي خود اتكاء آويخت 

 
Actionمبلمان  Officeاصوالً و در ابتدا به اين منظور طراحي شد كه در دفاتر خصوصي سنتي از آن استفاده شود  .

هاي منظر باز هم شروع به استفاده از آن   ولي از آنجا كه عرضة آن با پذيرفته شدن منظر باز مصادف شد، در پروژه
) اجزاء( مورد طراحي مجدد قرار گرفت و پانلهاي عمودي جداكننده و قطعات ١٩٦٨اين مبلمان در سال . گرديد

 . آويختني را كه امروزه با آنها آشنا هستيم، شامل گرديد
 

Actionهر چند به مفهومي،  Office كلية قواعد گروِه Quuckbornerرسيد كه راه   كرد ولي بنظر مي  قض مي را ن
پانلها و قطعاتي كه بطور عمودي بر روي يكديگر قرار . هاي منظِر باز بود  حل قابل قبولي براي مبله كردِن پروژه

. گرفتند، كمك كردند كه خصوصيت موردنظر تأمين شود ولي در ضمن، مفهوم و جوهر باز بودن هم حفظ گردد  مي
توانستند عالئق شخصي   شد آنها را از پانلها آويخت، استفاده كنندگان از اينكه مي  قالمي كه ميبخاطر متنوع بودن ا

پس از اينكه طراحي فضاهاي اداري بصورت باز، متداول شد، ديگر توليد كنندگان . خود را بكار برند، خوشحال بودند
 .  آنها استفاده نمودشد از  مبلمان نيز محصوالتي توليد كردند كه در اين ايدة طراحي مي

 
، پانلها و )اجزاء(خصوصاً قطعات . اند  در طي گذشت زمان، محصوالت و توليدات فضاي باز اداري، تغييرات زياد نموده

بسياري از توليد كنندگان، . اند كه زيبائي را تامين كنند و سفارشي بودن كار را القاء نمايند  هائي به بازار آمده  جنس
 . اند كه ظاهري معمارانه به داخل فضاها بدهند  تري را عرضه كرده  پانلهاي ضخيم

 
) اجزاء(قطعات .  ابداع شدند١٩٧٠تر كنند نيز در دهة   كشي برق و ارتباطات را ساده  پانلهائي كه مشكالت سيم

نائي هاي جديدي هم در زمينة روش  راه حل. اي براي بهتر جاي گرفتن كامپيوترهاي شخصي طراحي شدند  ويژه
، ١٩٩٠در دهة . رفتند  ابداع شدند كه در رابطه با استفادة روز افزون از پانلهاي قابل جابجائي، بكار مي) نورپردازي(

و قطعات ديگر بمنظور ) مجزا(هاي جديدتري براي محصوالت بسيار متنوعي از قبيل ميزهاي خود اتكاء   طراحي
 . بازتر نشان دادن فضاهاي اداري ابداع گرديد

 
Hermanسه توليد كنندة بزرگ يعني  Miller, Steelcase و Haworth همراه با عدة بيشمار ديگري، همواره  

محصوالت جديدي را بمنظور همگامي با تقاضاهاي در حال تغيير مشتريان و صنعت طراحي، تغيير داده، مجدداً 
 . اند  طراحي كرده و به روز در آورده

 
 يزي ر  هاي طراحي و برنامه  ايده

 
اين . است» محصوالت سيستمهاي اجزاء كامل«بحث فضاي باز اداري در اين بخش، به صورت كلي و بر مبناي 

 بحث بر مبناي ماهيت كلي محصوالت فضاي باز اداري توليد شدة مورد بيشترين استفاده در بازار امروزه يعني
Action office از كمپاني Herman Miller ،Series  از كمپاني Places و Steelcaseي  از كمپان9000

Haworthاست  . 
هاي طراحي فضاهاي اداري بصورت باز، از اين نظر مشابه با طراحي فضاهاي اداري بصورت سنتي است كه در   پروژه

هاي كاري فيمابين آنها، فضاهاي پشتيباني، تجهيزاِت مورد استفاده   آن داشتن اطالعات در زمينة تعداد افراد و رابطه
طراحان فضاهاي باز اداري بايد توجه دقيقي .  اتصاالت مكانيكي بمنظور طراحي صحيح يك دفتر، ضروري هستندو

. ، مبذول نمايند)اجزاء(به ماهيت شغلي، ارتباطات شغلي و تجهيزات خاص موردنياز در قالب انواع متنوعي از قطعات 
 . محصوالت مربوطه، اين اطالعات، حياتي هستندآميِز يك فضاي اداري با استفاده از   براي طراحِي موفقيت

 
هاي فضاهاي باز اداري از اهميت   آميز پروژه  ريزي، در انجام موفقيت  هاي برنامه  استفاده صحيح و كامل از تكنيك

رفرما ريزي، مسئوليِت پيدا كردن آنچه كه طراح بايد در مورد نيازهاي فيزيكي كا  البته در برنامه. زيادي برخوردار است
اي به نيازهاي تجهيزاتي كلية كاركنان،   هاي فضاهاي باز اداري، بايد توجه ويژه  در پروژه. بداند، با خود طراح است

هاي از پيش چاپ شده، مصاحبه و مذاكرة نفر به نفر و   توان از پرسشنامه  آوري اطالعات مي  براي جمع. مبذول گردد
آوري اين اطالعات براي تعيين اينكه   از جمع. كارِي موجود استفاده نموديا بررسي حضوري و عيني طراح از محيط 

 . گردد  نياز است، استفاده مي) قطعاتي يا اجزائي(براي هر يك از مشاغل داخل فضاي اداري، به چه تجهيزاتي 
 

 كه قطعات هر چند. شود  تخصيص فضا، پس از اخذ تصميم در مورد تجهيزات موردنياز هر يك از مشاغل آغاز مي
بر ) اجزاء(سازماندهي و آراية قطعات . كنند  شوند ولي مقداري از سطح كف را اشغال مي  به پانلها آويخته مي) اجزاء(

روي پانلها، يكي از عواملي است كه تاحدودي، ميزان متراژ مربع مورد نياز براي ايستگاه كاري هر يك از كارمندان 
 وجود دارند كه بر ميزان متراژ مربع تخصيص يافته براي مشاغل مختلف عوامل ديگري هم. كند  را تعيين مي

همانطور كه در فصل اول ذكر شد، بسياري از مؤسسات، هر يك براي خود، معياري براي . گذارند  كارمندان تأثير مي
ازماني، در بعضي از مؤسسات، ممكن است شأن و منزلت پست س. متراژهاي ايستگاههاي كاري كارمندانشان دارند

عالوه بر اينها، روشهاي انجام كار از قبيل انجام كار بصورت گروهي و يا بصورت . يك عامل تعيين كنندة متراژ باشد
 چند نوع از ١١شكل . در انتخاب آرايه، بايد تمام موارد فوق را درنظر گرفت. گذارند  فردي نيز بر متراژها تأثير مي

 . دهد  كاري جهت مشاغل مختلف را نشان ميهاي متداول براي ايستگاههاي   تركيب
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بهر صورت به .  از كمپاني دوپونت، اين سيستم طراحي را اتخاذ نكردالبته در آن زمان هيچ بخش ديگري. بهتر شدند
 . مرور زمان، كمپانيهاي بيشتري از اين ايدة طراحي استفاده كردند و ايدة پالن باز، مورد پذيرش بيشتر قرار گرفت

 
در .  نموديك مخترع و محقق بنام رابرت پراپست را براي طراحي استخدام» هرمن ميلر«، كمپاني ١٩٦٠در سال 

هاي   كمپاني بدنبال يافتن ايده. اين زمان، كمپاني ِهرمن ميلر بطور كامل درگير توليد و فروش مبلمان اداري شده بود
پراپست   مطالعة پيشگامانة رابرت. ابتكاري در زمينة مبلمان اداري بود تا بتواند صنعت مبلمان تجاري را رهبري كند

فضاي اداري، مكاني بر « تحت عنوان ١٩٦٨مردم، منجر به چاپ مطلبي در سال در مورد راه انجام كارها بتوسط 
The)»مبناي تغيير Office: A facility based on change) شد كه به بحث در مورد فلسفه و كار پراپست در 

 . هاي اداري شد، پرداخته بود  زمينة تفكري كه تبديل به يك محصول جديد براي محيط
 

، كمپاني اولين ١٩٦٤در سال . نوعي مبلمان اداري كاركرد كه هم كارآمد باشد و هم كامالً جديدپراپست بر روي 
Actionمحصول خود بنام  Officeاين توليدات شامل يك سري سطح كار در عوض ميز و يك .  را معرفي نمود

شد به لبة سطح    را مياي  قطعات قفسه. كرد  سري قفسه بود كه از فضاي عمودي بجاي گسترش افقي استفاده مي
 ). ١٠شكل (كار متصل كرد و يا آنها را به پانلهاي خود اتكاء آويخت 

 
Actionمبلمان  Officeاصوالً و در ابتدا به اين منظور طراحي شد كه در دفاتر خصوصي سنتي از آن استفاده شود  .

هاي منظر باز هم شروع به استفاده از آن   ولي از آنجا كه عرضة آن با پذيرفته شدن منظر باز مصادف شد، در پروژه
) اجزاء( مورد طراحي مجدد قرار گرفت و پانلهاي عمودي جداكننده و قطعات ١٩٦٨اين مبلمان در سال . گرديد

 . آويختني را كه امروزه با آنها آشنا هستيم، شامل گرديد
 

Actionهر چند به مفهومي،  Office كلية قواعد گروِه Quuckbornerرسيد كه راه   كرد ولي بنظر مي  قض مي را ن
پانلها و قطعاتي كه بطور عمودي بر روي يكديگر قرار . هاي منظِر باز بود  حل قابل قبولي براي مبله كردِن پروژه

. گرفتند، كمك كردند كه خصوصيت موردنظر تأمين شود ولي در ضمن، مفهوم و جوهر باز بودن هم حفظ گردد  مي
توانستند عالئق شخصي   شد آنها را از پانلها آويخت، استفاده كنندگان از اينكه مي  قالمي كه ميبخاطر متنوع بودن ا

پس از اينكه طراحي فضاهاي اداري بصورت باز، متداول شد، ديگر توليد كنندگان . خود را بكار برند، خوشحال بودند
 .  آنها استفاده نمودشد از  مبلمان نيز محصوالتي توليد كردند كه در اين ايدة طراحي مي

 
، پانلها و )اجزاء(خصوصاً قطعات . اند  در طي گذشت زمان، محصوالت و توليدات فضاي باز اداري، تغييرات زياد نموده

بسياري از توليد كنندگان، . اند كه زيبائي را تامين كنند و سفارشي بودن كار را القاء نمايند  هائي به بازار آمده  جنس
 . اند كه ظاهري معمارانه به داخل فضاها بدهند  تري را عرضه كرده  پانلهاي ضخيم

 
) اجزاء(قطعات .  ابداع شدند١٩٧٠تر كنند نيز در دهة   كشي برق و ارتباطات را ساده  پانلهائي كه مشكالت سيم

نائي هاي جديدي هم در زمينة روش  راه حل. اي براي بهتر جاي گرفتن كامپيوترهاي شخصي طراحي شدند  ويژه
، ١٩٩٠در دهة . رفتند  ابداع شدند كه در رابطه با استفادة روز افزون از پانلهاي قابل جابجائي، بكار مي) نورپردازي(

و قطعات ديگر بمنظور ) مجزا(هاي جديدتري براي محصوالت بسيار متنوعي از قبيل ميزهاي خود اتكاء   طراحي
 . بازتر نشان دادن فضاهاي اداري ابداع گرديد

 
Hermanسه توليد كنندة بزرگ يعني  Miller, Steelcase و Haworth همراه با عدة بيشمار ديگري، همواره  

محصوالت جديدي را بمنظور همگامي با تقاضاهاي در حال تغيير مشتريان و صنعت طراحي، تغيير داده، مجدداً 
 . اند  طراحي كرده و به روز در آورده

 
 يزي ر  هاي طراحي و برنامه  ايده

 
اين . است» محصوالت سيستمهاي اجزاء كامل«بحث فضاي باز اداري در اين بخش، به صورت كلي و بر مبناي 

 بحث بر مبناي ماهيت كلي محصوالت فضاي باز اداري توليد شدة مورد بيشترين استفاده در بازار امروزه يعني
Action office از كمپاني Herman Miller ،Series  از كمپاني Places و Steelcaseي  از كمپان9000

Haworthاست  . 
هاي طراحي فضاهاي اداري بصورت باز، از اين نظر مشابه با طراحي فضاهاي اداري بصورت سنتي است كه در   پروژه

هاي كاري فيمابين آنها، فضاهاي پشتيباني، تجهيزاِت مورد استفاده   آن داشتن اطالعات در زمينة تعداد افراد و رابطه
طراحان فضاهاي باز اداري بايد توجه دقيقي .  اتصاالت مكانيكي بمنظور طراحي صحيح يك دفتر، ضروري هستندو

. ، مبذول نمايند)اجزاء(به ماهيت شغلي، ارتباطات شغلي و تجهيزات خاص موردنياز در قالب انواع متنوعي از قطعات 
 . محصوالت مربوطه، اين اطالعات، حياتي هستندآميِز يك فضاي اداري با استفاده از   براي طراحِي موفقيت

 
هاي فضاهاي باز اداري از اهميت   آميز پروژه  ريزي، در انجام موفقيت  هاي برنامه  استفاده صحيح و كامل از تكنيك

رفرما ريزي، مسئوليِت پيدا كردن آنچه كه طراح بايد در مورد نيازهاي فيزيكي كا  البته در برنامه. زيادي برخوردار است
اي به نيازهاي تجهيزاتي كلية كاركنان،   هاي فضاهاي باز اداري، بايد توجه ويژه  در پروژه. بداند، با خود طراح است

هاي از پيش چاپ شده، مصاحبه و مذاكرة نفر به نفر و   توان از پرسشنامه  آوري اطالعات مي  براي جمع. مبذول گردد
آوري اين اطالعات براي تعيين اينكه   از جمع. كارِي موجود استفاده نموديا بررسي حضوري و عيني طراح از محيط 

 . گردد  نياز است، استفاده مي) قطعاتي يا اجزائي(براي هر يك از مشاغل داخل فضاي اداري، به چه تجهيزاتي 
 

 كه قطعات هر چند. شود  تخصيص فضا، پس از اخذ تصميم در مورد تجهيزات موردنياز هر يك از مشاغل آغاز مي
بر ) اجزاء(سازماندهي و آراية قطعات . كنند  شوند ولي مقداري از سطح كف را اشغال مي  به پانلها آويخته مي) اجزاء(

روي پانلها، يكي از عواملي است كه تاحدودي، ميزان متراژ مربع مورد نياز براي ايستگاه كاري هر يك از كارمندان 
 وجود دارند كه بر ميزان متراژ مربع تخصيص يافته براي مشاغل مختلف عوامل ديگري هم. كند  را تعيين مي

همانطور كه در فصل اول ذكر شد، بسياري از مؤسسات، هر يك براي خود، معياري براي . گذارند  كارمندان تأثير مي
ازماني، در بعضي از مؤسسات، ممكن است شأن و منزلت پست س. متراژهاي ايستگاههاي كاري كارمندانشان دارند

عالوه بر اينها، روشهاي انجام كار از قبيل انجام كار بصورت گروهي و يا بصورت . يك عامل تعيين كنندة متراژ باشد
 چند نوع از ١١شكل . در انتخاب آرايه، بايد تمام موارد فوق را درنظر گرفت. گذارند  فردي نيز بر متراژها تأثير مي

 . دهد  كاري جهت مشاغل مختلف را نشان ميهاي متداول براي ايستگاههاي   تركيب
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گردد ولي در اين ميان چند   هم براساس همان قواعد طراحي دفاتر سنتي انجام مي) سير كوالسيون(فضاي گردش 

. طراح بايد بين راهروهاي تردد و گذرهاي تردد، تفاوت قائل شود. استثناي مهم وجود دارد كه بايد به آنها توجه نمود
هر فضاي گردشي كه داراي پارتيشن : كنند  هاي ساختماني، راهروي تردد را اينگونه تعريف مي   نامهبيشتر آئين

در هنگام تعريف راهرو در .  متر باشند٧٢/١هائي باشد كه ارتفاع آنها بيشتر از   و يا تقسيم كننده)   نرده(، ريل )تيغه(
Occupant)پالن، اگر آن راهرو داراي بار استفادة  Load) باشد، در اينصورت عرض راهرو نبايد كمتر ٥٠ بيش از 

 متر ٧٢/١هر گاه يك طراح بخواهد يك فضاي اداري را با استفاده از پانلهائي با ارتفاع بيش از .  متر باشد١٠/١از 
 متر براي راهروها، بر ١٠/١طراحي نموده و ايستگاههاي كاري و يا فضاهاي پشتيباني ايجاد نمايد، رعايت عرض 

هستند كه بين قطعات مبلمان و يا بين قطعات ) سير كوالسيون(گذرها، فضاهاي گردشي . ار او تأثير خواهد گذاشتك
ها و يا پانلهاي   آيند البته مشروط بر اينكه ارتفاع آن پارتيشن  ها و يا پانلهاي جداكننده بوجود مي  مبلمان و پارتيشن
 متر باشد مگر اينكه تعداد افرادي كه از آنجا ١٠/١تواند كمتر از   ا ميعرض گذره.  متر باشد٧٢/١جداكننده، كمتر از 

 . كنند زياد باشد و يا اينكه موظف به رعايت ضوابط طراحي براي معلولين باشيم  استفاده مي
تخصيص ميزان بيشتري .  درصد براي فضاي گردش، معمول است٤٠ الي ٢٥هاي سيستمي، تخصيص   در پروژه

خواهيم بازتر باشند و رفت و آمدها با سهولت بيشتري انجام شوند   هائي كه مي  ي گردش، در پروژهفضا بعنوان فضا
 (Cubicle)هائي كه به روش سلولي   استفاده از راهروها و گذرهاي باريكتر، تنها در پروژه. نيز امروزه متداول است

البته فضاهاي . لول وجود دارد، متداولتر استانجام شده و در آنها تعداد زيادي ايستگاههاي كاري مجزا بصورت س
تر، فضاي اداري بازتري ايجاد كرده و كاركنان نيز احساس خواهند كرد كه فضاي بيشتري در اختيار   گردش عريض

فضاهاي . شوند  تر، موجب اتالف فضاي بيشتري نيز مي  البته بايد بخاطر داشت كه فضاهاي گردش عريض. دارند
و ( متر عرض داشته باشند ٦٠/١ تا ٥٠/١شود، بايد بين   شترين ميزان تردد از ميان آنها انجام مياصلي ترددي كه بي

و ديگر فضاهاي ترددي نيز بايد داراي عرض متناسب با ميزان حجم تردد و ) حتي بيشتر، اگر ضوابط اينطور بخواهند
احي براي معلولين نيز بر ابعاد و آراية راهروها و هاي طر  در فضاهاي باز اداري، دستورالعمل. نامه باشند  ضوابط آئين

براي سهولت دسترسي، در تمام طول راهروها و گذرها، بايد فضائي براي دور زدن . گذارند  گذرهاي تردد، تأثير مي
 . بيني شود  صندلي چرخدار و يا اصوالً افراد معلول، پيش

 
 هاي نگهدارندة پانلها  پانلها و سيستم

 
دهند   فضاهاي باز اداري را پانلهاي جداكنندة عمودي تشكيل مي) سيستماتيك(هاي سيستمي   پروژهاستخوانبندي 

پانلها، يك ايستگاه كاري را از ايستگاه ديگر جدا كرده، امكان استفاده از انواع بسيار متنوع قطعات ). ١٢شكل (
. نمايند   تأمين مي(Privacy)تغيري، خصوصيت هاي م  را فراهم كرده، مسير و معبر ايجاد نموده و به ميزان) اجزاء(

پانلها ضمناً ميزان مشخص كنترل آكوستيك و امكان توزيع برق، تلفن و انتقال اطالعات در سرتاسر فضا را نيز ارائه 
 . دهند  مي
 

انلها و ايستگاههاي هاي متعددي قرار داد آراية پ  توان با آرايه  با توجه به نظر كارفرما و محصوالت موجود، پانلها را مي
 از اهميت خاصي برخوردار نيست، يك (Privacy)هاي محصور و در جاهائي كه خصوصيت   تواند سلول  كاري مي

از آنجا كه پانلها، خود اتكاء هستند، در طراحي ايستگاههاي كاري و نحوة استفاده از قطعات . تركيب باز ايجاد كند
 . ايستگاهها بازتر هستند، بايد دقت شودمبلمان، خصوصاً در مواقعي كه ) اجزاء(
 

. شوند  شوند كه براساس نياز مؤسسه و كاربردهاي پشتيباني انتخاب مي  هاي بسيار متنوعي عرضه مي  پانلها در اندازه
متر عرض    سانتي٦٠متري، لزوماً    سانتي٦٠براي مثال يك پانل . شوند  عرض و ارتفاع پانلها بصورت اسمي ذكر مي

عرض و ارتفاع پانلهائي كه بتوسط سازندگان . اش، ممكن است كمي كوچكتر باشد   و با توجه به توليد كنندهندارد
خواهد از آنها   طراح بايد با ابعاد دقيق نوع محصولي كه وي مي. شوند، با هم كمي تفاوت دارند  مختلف عرضه مي

. متر هستند   سانتي١٢٠ و ٥/١١٢، ٩٠، ٧٥، ٦٠، ٤٥، ٣٠هاي اسمي پانلها   ترين عرض  رايج. استفاده كند آشنا باشد
هاي اسمي پانلها   ترين ارتفاع  رايج. كنند  متر هم عرضه مي   سانتي١٥٠تعداد كمي از توليد كنندگان، پانلهائي به عرض 

 ).١٣شكل (متر هستند    سانتي٥/٢١٢ و ١٨٠، ٥/١٥٧، ٥/١٣٢، ٥/١١٧، ٥/١١٢، ٥/٩٧، ٩٠، ٧٥
 

پانلهاي داراي . گيرند  هاي خاص، معموالً براي مصارف خاصي مورد استفاده قرار مي  اي بعضي ارتفاعهاي دار  پانل
از آنها براي . گيرند  هاي با ميز مورد استفاده قرار مي  معموالً براي تركيب) متر   سانتي٩٠ تا ٧٥(ها   كمترين ارتفاع

خواهند كنترل   ها مي  هميت است و در مواردي كه سرپرستجداسازي در مواردي كه ارتباط باز و كار گروهي داراي ا
 ٥/١١٧ تا ٩٠(دومين گروه پانلها از نظر ارتفاع . گردد  بصري بيشتري بر كارمندان داشته باشند نيز استفاده مي

مثالً وقتي (هاي مبادالتي   از اين پانلها براي ايجاد پيشخوان. شوند  ، بعنوان پانلهاي پيشخوان شناخته مي)متر  سانتي
اين گروه از پانلها، . گردد  استفاده مي) كند  يك ارباب رجوع به يك ايستگاه كاري و يا مسئول پذيرش مراجعه مي

. گذارند  ها و اسناد، در اختيار مي  ارتفاع مناسبي براي مراجعين جهت ارائه مدارك و يا نوشتن مطالبي بر روي فرم
ز كارها و لوازم و تجهيزات كارمندي را كه در پشت آنها قرار گرفته است، از ديد پانلهاي داراي اين ارتفاع، مقداري ا

كنند كه   متر، چيزي را عرضه مي   سانتي٥/٢١٢ تا ٥/١٣٢پانلهاي داراي ارتفاع ). ١٤شكل (كنند   مراجعين پنهان مي
Sit-Down)آنرا خصوصيت نشسته  Privacy)كارمندان در داخل ايستگاه اين بدان معني است كه هرگاه . ناميم   مي

كاري خود نشسته باشند، معموالً بتوسط كساني كه در حال عبور از كنار پانلها هستند، قادر به ديده شدن نبوده و 
شود كه به ميزان   از اين پانلها غالباً براي مشاغلي استفاده مي. رسد  تر بنظر مي   آنها محفوظ(Cubicle)سلول 

ها و كارمنداني كه   ناد و مدارك و تجهيزات احتياج دارند و همچنين براي سرپرستمتوسطي فضاي نگهداري اس
كنند كه   متر، چيزي ارائه مي  سانتي٥/٢١٢ تا ١٧٠عالوه بر اين، پانلهاي داراي ارتفاع . هاي باالتري دارند  رتبه
-Stand)» خصوصيت ايستاده« up Privacy)كه در يكطرف پانلها اين  يعني حتي افرادي . شود   ناميده مي

از پانلهاي داراي اين ارتفاع، . كنند قابل ديدن نيستند  اند هم بتوسط كساني كه از طرف ديگر پانل عبور مي  ايستاده
پانلهاي داراي بيشترين ارتفاع، همچنين . گردد  ها استفاده مي  اكثراً براي پرسنل عالي رتبه و براي فضاهاي كنفرانس

كنند و از آنها براي احداث كتابخانه، اتاق مراسالت و    نگهداري لوازم و وسايل را فراهم ميامكان بيشترين ميزان
 . گردد  ديگر فضاهاي پشتيباني استفاده مي

 
Connecting)» كننده  آالت متصل  يراق«از  Hardware)شوند براي وصل و    كه بتوسط توليد كنندگان عرضه مي

اي   شوند كه گوشه  اي به يكديگر وصل مي  پانلها تقريباً هميشه بگونه. گردد  فاده ميمحكم كردن پانلها به يكديگر است
گردند كه يك خط   وقتي پانلها طوري به يكديگر وصل مي. شود  از يك پانل به گوشة يك پانل ديگر وصل مي

اتصال دهندة «از . شود  و يا يك لوالي ساده استفاده مي» اتصال دهندة مستقيم«دهند، از   مستقيم را تشكيل مي
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گردد ولي در اين ميان چند   هم براساس همان قواعد طراحي دفاتر سنتي انجام مي) سير كوالسيون(فضاي گردش 

. طراح بايد بين راهروهاي تردد و گذرهاي تردد، تفاوت قائل شود. استثناي مهم وجود دارد كه بايد به آنها توجه نمود
هر فضاي گردشي كه داراي پارتيشن : كنند  هاي ساختماني، راهروي تردد را اينگونه تعريف مي   نامهبيشتر آئين

در هنگام تعريف راهرو در .  متر باشند٧٢/١هائي باشد كه ارتفاع آنها بيشتر از   و يا تقسيم كننده)   نرده(، ريل )تيغه(
Occupant)پالن، اگر آن راهرو داراي بار استفادة  Load) باشد، در اينصورت عرض راهرو نبايد كمتر ٥٠ بيش از 

 متر ٧٢/١هر گاه يك طراح بخواهد يك فضاي اداري را با استفاده از پانلهائي با ارتفاع بيش از .  متر باشد١٠/١از 
 متر براي راهروها، بر ١٠/١طراحي نموده و ايستگاههاي كاري و يا فضاهاي پشتيباني ايجاد نمايد، رعايت عرض 

هستند كه بين قطعات مبلمان و يا بين قطعات ) سير كوالسيون(گذرها، فضاهاي گردشي . ار او تأثير خواهد گذاشتك
ها و يا پانلهاي   آيند البته مشروط بر اينكه ارتفاع آن پارتيشن  ها و يا پانلهاي جداكننده بوجود مي  مبلمان و پارتيشن
 متر باشد مگر اينكه تعداد افرادي كه از آنجا ١٠/١تواند كمتر از   ا ميعرض گذره.  متر باشد٧٢/١جداكننده، كمتر از 

 . كنند زياد باشد و يا اينكه موظف به رعايت ضوابط طراحي براي معلولين باشيم  استفاده مي
تخصيص ميزان بيشتري .  درصد براي فضاي گردش، معمول است٤٠ الي ٢٥هاي سيستمي، تخصيص   در پروژه

خواهيم بازتر باشند و رفت و آمدها با سهولت بيشتري انجام شوند   هائي كه مي  ي گردش، در پروژهفضا بعنوان فضا
 (Cubicle)هائي كه به روش سلولي   استفاده از راهروها و گذرهاي باريكتر، تنها در پروژه. نيز امروزه متداول است

البته فضاهاي . لول وجود دارد، متداولتر استانجام شده و در آنها تعداد زيادي ايستگاههاي كاري مجزا بصورت س
تر، فضاي اداري بازتري ايجاد كرده و كاركنان نيز احساس خواهند كرد كه فضاي بيشتري در اختيار   گردش عريض

فضاهاي . شوند  تر، موجب اتالف فضاي بيشتري نيز مي  البته بايد بخاطر داشت كه فضاهاي گردش عريض. دارند
و ( متر عرض داشته باشند ٦٠/١ تا ٥٠/١شود، بايد بين   شترين ميزان تردد از ميان آنها انجام مياصلي ترددي كه بي

و ديگر فضاهاي ترددي نيز بايد داراي عرض متناسب با ميزان حجم تردد و ) حتي بيشتر، اگر ضوابط اينطور بخواهند
احي براي معلولين نيز بر ابعاد و آراية راهروها و هاي طر  در فضاهاي باز اداري، دستورالعمل. نامه باشند  ضوابط آئين

براي سهولت دسترسي، در تمام طول راهروها و گذرها، بايد فضائي براي دور زدن . گذارند  گذرهاي تردد، تأثير مي
 . بيني شود  صندلي چرخدار و يا اصوالً افراد معلول، پيش

 
 هاي نگهدارندة پانلها  پانلها و سيستم

 
دهند   فضاهاي باز اداري را پانلهاي جداكنندة عمودي تشكيل مي) سيستماتيك(هاي سيستمي   پروژهاستخوانبندي 

پانلها، يك ايستگاه كاري را از ايستگاه ديگر جدا كرده، امكان استفاده از انواع بسيار متنوع قطعات ). ١٢شكل (
. نمايند   تأمين مي(Privacy)تغيري، خصوصيت هاي م  را فراهم كرده، مسير و معبر ايجاد نموده و به ميزان) اجزاء(

پانلها ضمناً ميزان مشخص كنترل آكوستيك و امكان توزيع برق، تلفن و انتقال اطالعات در سرتاسر فضا را نيز ارائه 
 . دهند  مي
 

انلها و ايستگاههاي هاي متعددي قرار داد آراية پ  توان با آرايه  با توجه به نظر كارفرما و محصوالت موجود، پانلها را مي
 از اهميت خاصي برخوردار نيست، يك (Privacy)هاي محصور و در جاهائي كه خصوصيت   تواند سلول  كاري مي

از آنجا كه پانلها، خود اتكاء هستند، در طراحي ايستگاههاي كاري و نحوة استفاده از قطعات . تركيب باز ايجاد كند
 . ايستگاهها بازتر هستند، بايد دقت شودمبلمان، خصوصاً در مواقعي كه ) اجزاء(
 

. شوند  شوند كه براساس نياز مؤسسه و كاربردهاي پشتيباني انتخاب مي  هاي بسيار متنوعي عرضه مي  پانلها در اندازه
متر عرض    سانتي٦٠متري، لزوماً    سانتي٦٠براي مثال يك پانل . شوند  عرض و ارتفاع پانلها بصورت اسمي ذكر مي

عرض و ارتفاع پانلهائي كه بتوسط سازندگان . اش، ممكن است كمي كوچكتر باشد   و با توجه به توليد كنندهندارد
خواهد از آنها   طراح بايد با ابعاد دقيق نوع محصولي كه وي مي. شوند، با هم كمي تفاوت دارند  مختلف عرضه مي

. متر هستند   سانتي١٢٠ و ٥/١١٢، ٩٠، ٧٥، ٦٠، ٤٥، ٣٠هاي اسمي پانلها   ترين عرض  رايج. استفاده كند آشنا باشد
هاي اسمي پانلها   ترين ارتفاع  رايج. كنند  متر هم عرضه مي   سانتي١٥٠تعداد كمي از توليد كنندگان، پانلهائي به عرض 

 ).١٣شكل (متر هستند    سانتي٥/٢١٢ و ١٨٠، ٥/١٥٧، ٥/١٣٢، ٥/١١٧، ٥/١١٢، ٥/٩٧، ٩٠، ٧٥
 

پانلهاي داراي . گيرند  هاي خاص، معموالً براي مصارف خاصي مورد استفاده قرار مي  اي بعضي ارتفاعهاي دار  پانل
از آنها براي . گيرند  هاي با ميز مورد استفاده قرار مي  معموالً براي تركيب) متر   سانتي٩٠ تا ٧٥(ها   كمترين ارتفاع

خواهند كنترل   ها مي  هميت است و در مواردي كه سرپرستجداسازي در مواردي كه ارتباط باز و كار گروهي داراي ا
 ٥/١١٧ تا ٩٠(دومين گروه پانلها از نظر ارتفاع . گردد  بصري بيشتري بر كارمندان داشته باشند نيز استفاده مي

مثالً وقتي (هاي مبادالتي   از اين پانلها براي ايجاد پيشخوان. شوند  ، بعنوان پانلهاي پيشخوان شناخته مي)متر  سانتي
اين گروه از پانلها، . گردد  استفاده مي) كند  يك ارباب رجوع به يك ايستگاه كاري و يا مسئول پذيرش مراجعه مي

. گذارند  ها و اسناد، در اختيار مي  ارتفاع مناسبي براي مراجعين جهت ارائه مدارك و يا نوشتن مطالبي بر روي فرم
ز كارها و لوازم و تجهيزات كارمندي را كه در پشت آنها قرار گرفته است، از ديد پانلهاي داراي اين ارتفاع، مقداري ا

كنند كه   متر، چيزي را عرضه مي   سانتي٥/٢١٢ تا ٥/١٣٢پانلهاي داراي ارتفاع ). ١٤شكل (كنند   مراجعين پنهان مي
Sit-Down)آنرا خصوصيت نشسته  Privacy)كارمندان در داخل ايستگاه اين بدان معني است كه هرگاه . ناميم   مي

كاري خود نشسته باشند، معموالً بتوسط كساني كه در حال عبور از كنار پانلها هستند، قادر به ديده شدن نبوده و 
شود كه به ميزان   از اين پانلها غالباً براي مشاغلي استفاده مي. رسد  تر بنظر مي   آنها محفوظ(Cubicle)سلول 

ها و كارمنداني كه   ناد و مدارك و تجهيزات احتياج دارند و همچنين براي سرپرستمتوسطي فضاي نگهداري اس
كنند كه   متر، چيزي ارائه مي  سانتي٥/٢١٢ تا ١٧٠عالوه بر اين، پانلهاي داراي ارتفاع . هاي باالتري دارند  رتبه
-Stand)» خصوصيت ايستاده« up Privacy)كه در يكطرف پانلها اين  يعني حتي افرادي . شود   ناميده مي

از پانلهاي داراي اين ارتفاع، . كنند قابل ديدن نيستند  اند هم بتوسط كساني كه از طرف ديگر پانل عبور مي  ايستاده
پانلهاي داراي بيشترين ارتفاع، همچنين . گردد  ها استفاده مي  اكثراً براي پرسنل عالي رتبه و براي فضاهاي كنفرانس

كنند و از آنها براي احداث كتابخانه، اتاق مراسالت و    نگهداري لوازم و وسايل را فراهم ميامكان بيشترين ميزان
 . گردد  ديگر فضاهاي پشتيباني استفاده مي

 
Connecting)» كننده  آالت متصل  يراق«از  Hardware)شوند براي وصل و    كه بتوسط توليد كنندگان عرضه مي

اي   شوند كه گوشه  اي به يكديگر وصل مي  پانلها تقريباً هميشه بگونه. گردد  فاده ميمحكم كردن پانلها به يكديگر است
گردند كه يك خط   وقتي پانلها طوري به يكديگر وصل مي. شود  از يك پانل به گوشة يك پانل ديگر وصل مي

اتصال دهندة «از . شود  و يا يك لوالي ساده استفاده مي» اتصال دهندة مستقيم«دهند، از   مستقيم را تشكيل مي
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. گردد  در مواقعي كه بخواهيم يك پانل منحني را به يك پانل مستقيم هم وصل كنيم، استفاده مي» )خطي(مستقيم 
 داشته باشيم و يا از يك Lاي تشكيل دهيم، ايستگاه كاري بصورت   هر گاه آراية ما بصورتي باشد كه بخواهيم زاويه

ترين   رايج. كنيم  گاه كاري مختلف ايجاد كنيم، از اتصال دهنده لوالئي استفاده مينقطة اتصال، دو الي چهار ايست
با اين وجود، اكثر توليد كنندگان، . است)  درجه٩٠(رود، زاوية قائمه   اي كه براي ايستگاههاي كاري بكار مي  زاويه

نوع دقيق اتصال . اي، وجود دارد  ر درجهاند كه امكان ايجاد هر نوع زاويه با ه  اي ساخته  محصوالت خود را به گونه
 . كنيم  دهندة لوالئي، بستگي به اين دارد كه از محصوالت كدام توليد كننده استفاده مي

 
همچنين يراق آالت و محصوالتي هم وجود دارند كه اتصاالت ويژة پانلها به يكديگر و يا به ساختمان را امكانپذير 

است كه امكان اتصال يك پانل به ديوار و يا به سطح ) سه راهي (Tت ويژه، اتصال ترين نوع اتصاال  رايج. كنند  مي
گردد كه بخواهيم انتهاي پانل را   از اين قطعة اتصالي، در مواقعي استفاده مي. كند  روئي يك پانل ديگر را فراهم مي

شكل . تهائي بمنظور حفظ ايستائي نباشنددر حالت ايستاده نگهداريم ولي كارفرما و يا طراح مايل به استفاده از پانل ان
 . دهد   روشهاي مختلف وصل كردن پانلها به يكديگر را نشان مي١٥
 

يك . باشند) خود ايستا(اي باشند كه خود اتكاء   شوند، لذا بايد داراي آرايه  از آنجا كه پانلها به كف و يا زمين مهار نمي
تواند   هميشه در دو انتهاي خود نياز به نگهدارنده دارد و كسي نميپانل مجزا و يا يك خط طولي از تعدادي پانل، 

آراية پانلها بايد داراي يك قسمت برگشت باشد . اي از پانلها را بصورت خطي ولي بدون نگهدارنده طراحي نمايد  آرايه
ز پانلهاي انتهائي در هر دو  متر، معموالً نياز به استفاده ا٦/٣ تا ٤/٢هاي داراي طول   براي آرايه. تا بتواند بايستد

 ). البته با درنظر گرفتن نوع پانل و اينكه آيا اين آرايه از نوع باربر است و يا غير باربر(انتهاي اين آرايه است 
 

وقتي كه يك پانل توسط . شوند  به يك و يا هر دو طرف آن آويخته مي) اجزاء(يك پانل باربر، پانلي است كه قطعات 
ترين روش نگهداري پانلها است، لزومي ندارد كه ارتفاع پانلها يكسان   شود كه متداول  اشته ميپانل ديگري نگهد

براي حصول اطمينان از نحوة آرايه دادن و . متر و يا بيشتر باشد   سانتي٥/١٦٢باشد مگر اينكه ارتفاع پانل اصلي، 
شود   توسط توليد كنندة آن در اختيار گذاشته مياتصال پانلها، بايد به دفترچه راهنماي محصول مورد استفاده كه به 

ترين نكاتي را كه بايد در مورد محصوالت يكي از توليد كنندگان رعايت    تصاويري از متداول١٦شكل . مراجعه نمود
 . دهد  كرد، نشان مي

 
متر از پانل بيرون   انتي س٤٥ تا ٣٠اين قطعه بين . شود  اي است كه به زير پانل متصل مي  پاية نگهدارندة پانل، قطعه

ها در   اكثر توليد كنندگان، استفاده از اين نوع پايه. توان استفاده كرد  خواهد زد و از آن بعنوان نگهدارندة مياني هم مي
توان براي   هم مي) متر   سانتي١٢٠ تا ٧٥) (كم ارتفاع(از پانلهاي كوتاه . كنند  آراية پانلهاي كامالً باربر را توصيه نمي

 . ها احداث شده باشند  نگهداري پانل انتهائي استفاده كرد خصوصاً اگر ايستگاههاي كاري، در جوار پنجره
 

بعضي پانلها از اين نيز . متر است   سانتي٥متداولترين ضخامت اسمي پانلها، . ها داراي ضخامت نيز هستند  پانل
اين ضخامت اهميت زيادي دارد . را كنترل كندتر هستند لذا طراح بايد مشخصات فني تهيه شدة محصول   ضخيم

گذارد   شود، بر آرايه تأثير مي  زيرا هر بار كه پانلي بصورت قائم و يا هر زواية ديگري بجز خط مستقيم اضافه مي
 ). ١٧شكل (

 
هاي سيستماتيك را بدون درنظر گرفتن ضخامت صحيح پانلها و رواداري يراق آالت طراحي   طراحاني كه پروژه

اين اشتباه محاسبة . شوند  آيد مواجه مي  كنند، معموالً با اين مشكل كه پالن كف آنها با فضاي موجود جور در نمي  يم
هر مرتبه كه در طرح، چرخشي با يك . نامند  سيستمها مي) دويدگي(اندازة پانلها و آرايه را بسياري از طراحان، خَِزش 

بكار رفته شده را در محاسبات خود منظور ) يراق آالت(نل و اتصاالت شود، طراح بايد ضخامت پا  پانل ايجاد مي
 ٥/٧اي، بايد اقالً   اند و به طور كلي هر آرايه  براي اكثر محصوالت كاملي كه در اين نوشتار توضيح داده شده. نمايد

 .آالت اضافه گردد  متر بابت پانل و يراق  سانتي
 

پانلهاي داراي سطح سخت، پانلهائي هستند . شوند  هاي مختلفي عرضه مي   و نوع(Finish)پانلها همچنين با جنس 
كه سطح صفحه آنها از جنس فوالد بوده و روي آنها با موادي به رنگهاي طبيعي و يا مالمين طرح چوب پوشيده 

م غير توانند آكوستيك باشند و ه  پانلهائي كه روي صفحة آنها با اين جنس پوشيده شده است، هم مي. شده است
 . آكوستيك

 
هاي داراي سر و صداي زياد، بمنظور پائين   شود و از آنها در محل  از پانلهاي آكوستيك براي جذب صدا استفاده مي

پانلهاي داراي پوشش سطحي غيرآكوستيك، به منظور . گردد  هاي اداري استفاده مي  آوردن سطح صدا در محيط
 . گيرند و ارزش آكوستيكي آنها بسيار اندك است   مورد استفاده قرار مي)رنگ پردازي(استفاده از جلوة رنگي آنها 

 . تر داشته باشند  كنند كه ظاهري مجلل و لوكس  هائي عرضه مي  بعضي از توليد كنندگان، پانلهاي خود را با پوشش
پالستيك (س اي با يك قاب كه داخل آن با شيشة نشكن، شيشة ايمني و يا پلكسي گال  هاي شيشه  ضمناً پانل

البته ممكن است توليد كنندگان خاص، پانلهاي خاصي چه از نظر نوع و چه از . پر شده است نيز وجود دارند) شفاف
 . نظر پوشش و چه براي مصارف خاص هم توليد كنند

 
ي را كه بهر صورت، پانلهائ. معموالً پوشش هر دو روي پانلها يكسان است و آراية مجدد آنها در آينده آسانتر است

اي سفارش داد كه در هر   توان بگونه  اند را مي  پوشيده شده...) پارچه، نايلون، كاغذ، (روي آنها با نوعي جنس خاص 
 . روي آن، از جنس متفاوتي استفاده شده باشد

 
انلها به هاي برقي پ  پايانه. شوند  پانلها همچنين به دو صورت داراي اجزاء برقي و يا فاقد اجزاء برقي عرضه مي

در پايانة برق . انتقال يابد) منفك(شوند تا برق از ساختمان به يك ايستگاه كاري خود اتكاء   يكديگر متصل مي
 .بيني شده است  ، فضاي كافي براي عبور كابل تلفن و كامپيوتر پيش) نيرو-انرژي (
 

 ٥/٢ها كه معموالً   اين شكاف. وجود دارد) يارش(باالخره اينكه در لبة پانلها و در هر دو روي آنها، تعداد زيادي شكاف 
كنند مورد استفاده   متر از يكديگر فاصله دارند براي آويختن كنسولِي قطعاتي كه ايستگاه كاري را تكميل مي  سانتي

ترين قسمِت طراحي   هماهنگي عرض پانل با قطعاتي كه قرار است از آن آويخته شود، معموالً مشكل. شوند  واقع مي
 .  استفاده از محصوالت سيستمهاي باِز اداري استبا
 

 )اجزاء(قطعات 

 
هاي سيستماتيك را بدون درنظر گرفتن ضخامت صحيح پانلها و رواداري يراق آالت طراحي   طراحاني كه پروژه

اين اشتباه محاسبة . شوند  آيد مواجه مي  كنند، معموالً با اين مشكل كه پالن كف آنها با فضاي موجود جور در نمي  يم
هر مرتبه كه در طرح، چرخشي با يك . نامند  سيستمها مي) دويدگي(اندازة پانلها و آرايه را بسياري از طراحان، خَِزش 

بكار رفته شده را در محاسبات خود منظور ) يراق آالت(نل و اتصاالت شود، طراح بايد ضخامت پا  پانل ايجاد مي
 ٥/٧اي، بايد اقالً   اند و به طور كلي هر آرايه  براي اكثر محصوالت كاملي كه در اين نوشتار توضيح داده شده. نمايد

 .آالت اضافه گردد  متر بابت پانل و يراق  سانتي
 

پانلهاي داراي سطح سخت، پانلهائي هستند . شوند  هاي مختلفي عرضه مي   و نوع(Finish)پانلها همچنين با جنس 
كه سطح صفحه آنها از جنس فوالد بوده و روي آنها با موادي به رنگهاي طبيعي و يا مالمين طرح چوب پوشيده 

م غير توانند آكوستيك باشند و ه  پانلهائي كه روي صفحة آنها با اين جنس پوشيده شده است، هم مي. شده است
 . آكوستيك

 
هاي داراي سر و صداي زياد، بمنظور پائين   شود و از آنها در محل  از پانلهاي آكوستيك براي جذب صدا استفاده مي

پانلهاي داراي پوشش سطحي غيرآكوستيك، به منظور . گردد  هاي اداري استفاده مي  آوردن سطح صدا در محيط
 . گيرند و ارزش آكوستيكي آنها بسيار اندك است   مورد استفاده قرار مي)رنگ پردازي(استفاده از جلوة رنگي آنها 

 . تر داشته باشند  كنند كه ظاهري مجلل و لوكس  هائي عرضه مي  بعضي از توليد كنندگان، پانلهاي خود را با پوشش
پالستيك (س اي با يك قاب كه داخل آن با شيشة نشكن، شيشة ايمني و يا پلكسي گال  هاي شيشه  ضمناً پانل

البته ممكن است توليد كنندگان خاص، پانلهاي خاصي چه از نظر نوع و چه از . پر شده است نيز وجود دارند) شفاف
 . نظر پوشش و چه براي مصارف خاص هم توليد كنند

 
ي را كه بهر صورت، پانلهائ. معموالً پوشش هر دو روي پانلها يكسان است و آراية مجدد آنها در آينده آسانتر است

اي سفارش داد كه در هر   توان بگونه  اند را مي  پوشيده شده...) پارچه، نايلون، كاغذ، (روي آنها با نوعي جنس خاص 
 . روي آن، از جنس متفاوتي استفاده شده باشد

 
انلها به هاي برقي پ  پايانه. شوند  پانلها همچنين به دو صورت داراي اجزاء برقي و يا فاقد اجزاء برقي عرضه مي

در پايانة برق . انتقال يابد) منفك(شوند تا برق از ساختمان به يك ايستگاه كاري خود اتكاء   يكديگر متصل مي
 .بيني شده است  ، فضاي كافي براي عبور كابل تلفن و كامپيوتر پيش) نيرو-انرژي (
 

 ٥/٢ها كه معموالً   اين شكاف. وجود دارد) يارش(باالخره اينكه در لبة پانلها و در هر دو روي آنها، تعداد زيادي شكاف 
كنند مورد استفاده   متر از يكديگر فاصله دارند براي آويختن كنسولِي قطعاتي كه ايستگاه كاري را تكميل مي  سانتي

ترين قسمِت طراحي   هماهنگي عرض پانل با قطعاتي كه قرار است از آن آويخته شود، معموالً مشكل. شوند  واقع مي
 .  استفاده از محصوالت سيستمهاي باِز اداري استبا
 

 )اجزاء(قطعات 
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فضاي باز اداري

. گردد  در مواقعي كه بخواهيم يك پانل منحني را به يك پانل مستقيم هم وصل كنيم، استفاده مي» )خطي(مستقيم 
 داشته باشيم و يا از يك Lاي تشكيل دهيم، ايستگاه كاري بصورت   هر گاه آراية ما بصورتي باشد كه بخواهيم زاويه

ترين   رايج. كنيم  گاه كاري مختلف ايجاد كنيم، از اتصال دهنده لوالئي استفاده مينقطة اتصال، دو الي چهار ايست
با اين وجود، اكثر توليد كنندگان، . است)  درجه٩٠(رود، زاوية قائمه   اي كه براي ايستگاههاي كاري بكار مي  زاويه

نوع دقيق اتصال . اي، وجود دارد  ر درجهاند كه امكان ايجاد هر نوع زاويه با ه  اي ساخته  محصوالت خود را به گونه
 . كنيم  دهندة لوالئي، بستگي به اين دارد كه از محصوالت كدام توليد كننده استفاده مي

 
همچنين يراق آالت و محصوالتي هم وجود دارند كه اتصاالت ويژة پانلها به يكديگر و يا به ساختمان را امكانپذير 

است كه امكان اتصال يك پانل به ديوار و يا به سطح ) سه راهي (Tت ويژه، اتصال ترين نوع اتصاال  رايج. كنند  مي
گردد كه بخواهيم انتهاي پانل را   از اين قطعة اتصالي، در مواقعي استفاده مي. كند  روئي يك پانل ديگر را فراهم مي

شكل . تهائي بمنظور حفظ ايستائي نباشنددر حالت ايستاده نگهداريم ولي كارفرما و يا طراح مايل به استفاده از پانل ان
 . دهد   روشهاي مختلف وصل كردن پانلها به يكديگر را نشان مي١٥
 

يك . باشند) خود ايستا(اي باشند كه خود اتكاء   شوند، لذا بايد داراي آرايه  از آنجا كه پانلها به كف و يا زمين مهار نمي
تواند   هميشه در دو انتهاي خود نياز به نگهدارنده دارد و كسي نميپانل مجزا و يا يك خط طولي از تعدادي پانل، 

آراية پانلها بايد داراي يك قسمت برگشت باشد . اي از پانلها را بصورت خطي ولي بدون نگهدارنده طراحي نمايد  آرايه
ز پانلهاي انتهائي در هر دو  متر، معموالً نياز به استفاده ا٦/٣ تا ٤/٢هاي داراي طول   براي آرايه. تا بتواند بايستد

 ). البته با درنظر گرفتن نوع پانل و اينكه آيا اين آرايه از نوع باربر است و يا غير باربر(انتهاي اين آرايه است 
 

وقتي كه يك پانل توسط . شوند  به يك و يا هر دو طرف آن آويخته مي) اجزاء(يك پانل باربر، پانلي است كه قطعات 
ترين روش نگهداري پانلها است، لزومي ندارد كه ارتفاع پانلها يكسان   شود كه متداول  اشته ميپانل ديگري نگهد

براي حصول اطمينان از نحوة آرايه دادن و . متر و يا بيشتر باشد   سانتي٥/١٦٢باشد مگر اينكه ارتفاع پانل اصلي، 
شود   توسط توليد كنندة آن در اختيار گذاشته مياتصال پانلها، بايد به دفترچه راهنماي محصول مورد استفاده كه به 

ترين نكاتي را كه بايد در مورد محصوالت يكي از توليد كنندگان رعايت    تصاويري از متداول١٦شكل . مراجعه نمود
 . دهد  كرد، نشان مي

 
متر از پانل بيرون   انتي س٤٥ تا ٣٠اين قطعه بين . شود  اي است كه به زير پانل متصل مي  پاية نگهدارندة پانل، قطعه

ها در   اكثر توليد كنندگان، استفاده از اين نوع پايه. توان استفاده كرد  خواهد زد و از آن بعنوان نگهدارندة مياني هم مي
توان براي   هم مي) متر   سانتي١٢٠ تا ٧٥) (كم ارتفاع(از پانلهاي كوتاه . كنند  آراية پانلهاي كامالً باربر را توصيه نمي

 . ها احداث شده باشند  نگهداري پانل انتهائي استفاده كرد خصوصاً اگر ايستگاههاي كاري، در جوار پنجره
 

بعضي پانلها از اين نيز . متر است   سانتي٥متداولترين ضخامت اسمي پانلها، . ها داراي ضخامت نيز هستند  پانل
اين ضخامت اهميت زيادي دارد . را كنترل كندتر هستند لذا طراح بايد مشخصات فني تهيه شدة محصول   ضخيم

گذارد   شود، بر آرايه تأثير مي  زيرا هر بار كه پانلي بصورت قائم و يا هر زواية ديگري بجز خط مستقيم اضافه مي
 ). ١٧شكل (

 
هاي سيستماتيك را بدون درنظر گرفتن ضخامت صحيح پانلها و رواداري يراق آالت طراحي   طراحاني كه پروژه

اين اشتباه محاسبة . شوند  آيد مواجه مي  كنند، معموالً با اين مشكل كه پالن كف آنها با فضاي موجود جور در نمي  يم
هر مرتبه كه در طرح، چرخشي با يك . نامند  سيستمها مي) دويدگي(اندازة پانلها و آرايه را بسياري از طراحان، خَِزش 

بكار رفته شده را در محاسبات خود منظور ) يراق آالت(نل و اتصاالت شود، طراح بايد ضخامت پا  پانل ايجاد مي
 ٥/٧اي، بايد اقالً   اند و به طور كلي هر آرايه  براي اكثر محصوالت كاملي كه در اين نوشتار توضيح داده شده. نمايد

 .آالت اضافه گردد  متر بابت پانل و يراق  سانتي
 

پانلهاي داراي سطح سخت، پانلهائي هستند . شوند  هاي مختلفي عرضه مي   و نوع(Finish)پانلها همچنين با جنس 
كه سطح صفحه آنها از جنس فوالد بوده و روي آنها با موادي به رنگهاي طبيعي و يا مالمين طرح چوب پوشيده 

م غير توانند آكوستيك باشند و ه  پانلهائي كه روي صفحة آنها با اين جنس پوشيده شده است، هم مي. شده است
 . آكوستيك

 
هاي داراي سر و صداي زياد، بمنظور پائين   شود و از آنها در محل  از پانلهاي آكوستيك براي جذب صدا استفاده مي

پانلهاي داراي پوشش سطحي غيرآكوستيك، به منظور . گردد  هاي اداري استفاده مي  آوردن سطح صدا در محيط
 . گيرند و ارزش آكوستيكي آنها بسيار اندك است   مورد استفاده قرار مي)رنگ پردازي(استفاده از جلوة رنگي آنها 

 . تر داشته باشند  كنند كه ظاهري مجلل و لوكس  هائي عرضه مي  بعضي از توليد كنندگان، پانلهاي خود را با پوشش
پالستيك (س اي با يك قاب كه داخل آن با شيشة نشكن، شيشة ايمني و يا پلكسي گال  هاي شيشه  ضمناً پانل

البته ممكن است توليد كنندگان خاص، پانلهاي خاصي چه از نظر نوع و چه از . پر شده است نيز وجود دارند) شفاف
 . نظر پوشش و چه براي مصارف خاص هم توليد كنند

 
ي را كه بهر صورت، پانلهائ. معموالً پوشش هر دو روي پانلها يكسان است و آراية مجدد آنها در آينده آسانتر است

اي سفارش داد كه در هر   توان بگونه  اند را مي  پوشيده شده...) پارچه، نايلون، كاغذ، (روي آنها با نوعي جنس خاص 
 . روي آن، از جنس متفاوتي استفاده شده باشد

 
انلها به هاي برقي پ  پايانه. شوند  پانلها همچنين به دو صورت داراي اجزاء برقي و يا فاقد اجزاء برقي عرضه مي

در پايانة برق . انتقال يابد) منفك(شوند تا برق از ساختمان به يك ايستگاه كاري خود اتكاء   يكديگر متصل مي
 .بيني شده است  ، فضاي كافي براي عبور كابل تلفن و كامپيوتر پيش) نيرو-انرژي (
 

 ٥/٢ها كه معموالً   اين شكاف. وجود دارد) يارش(باالخره اينكه در لبة پانلها و در هر دو روي آنها، تعداد زيادي شكاف 
كنند مورد استفاده   متر از يكديگر فاصله دارند براي آويختن كنسولِي قطعاتي كه ايستگاه كاري را تكميل مي  سانتي

ترين قسمِت طراحي   هماهنگي عرض پانل با قطعاتي كه قرار است از آن آويخته شود، معموالً مشكل. شوند  واقع مي
 .  استفاده از محصوالت سيستمهاي باِز اداري استبا
 

 )اجزاء(قطعات 
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فضاي باز اداري

 
هاي باز يا بسته، جاي پرونده   ها و قسمتهائي هستند كه سطوح افقي را بجاي سطح ميز، تاقچه  قطعات، بخش

، تركيب كشوئي و چيزهاي متنوع ديگري براي ايجاد يك محيط كاري در يك ايستگاه را در اختيار )پوشه(
 .ذارندگ  مي
 

قطعات را معموالً . توان آويخت  را از هر طرف پانلها مي) اجزاء(هاي پانلي قطعات كامالً مدوالر، قطعات   در سيستم
اي به   توان از هر نقطه  اين قطعات را مي. ترين قسمت آن آويزان كرد  توان از باالترين قسمت پانل تا تقريباً پائين  مي

شود كه سيستم پانلي، يك محصول   آويخت كه اين موجب مي) از نظر ارتفاعي(طة ديگر متر از نق   سانتي٥/٢فاصله 
 . مبلماني كامالً قابل آرايش باشد

 
اصطالحات و . مبلماني فضاهاي باز اداري، داراي بعضي اصطالحات منحصر بفرد هستند) توليدات(محصوالت 

 :  باشند ولي اكثراً مشابه موارد ذيل هستندتعاريف آنها ممكن است براي سازندگان مختلف، تفاوت داشته
 
سطوح كار معموالً . گيرد  ها و سطح ميز كار را مي  اي كه جاي سطح افقي، سطح روئي قفسه   سطح كار، يعني قطعه-

بسياري ازآنها به شكل . متر عرض دارند   سانتي١٨٠ تا ١٢٠و ) از جلو تا پشت(متر عمق    سانتي٩٠ و يا ٧٥، ٦٠
از آنها غالباً در مواقعي كه در يك ايستگاه . شود  وده و انتهاي آزاد آنها بتوسط يك پايه نگهداشته ميمنحني ب

 . گردد  شود استفاده مي  شود و يا كار گروهي انجام مي  كاري، كنفرانسي برگزار مي
 شكل براي قرار دادن Lي ها  اي است كه غالباً شكل نامتقارني داشته و در ايستگاه  قطعه) لچكي( سطح كار گوشه -

آنها معموالً داراي يك بريدگي هستند كه دسترسي به . گيرد  كامپيوتر در گوشة ايستگاه مورد استفاده قرار مي
 . صفحه كليد كامپيوتر، آسانتر شود

. هاي مختلف به شكل دايره يا چهارگوش هستند  ، ميزهاي داراي اندازه)خود ايستا( سطوح كار خود اتكاء -
از سطوح كار خود اتكاء بعنوان . متر هستند   سانتي٩٠×١٨٠ و ٧٥×١٥٠، ٦٠×١٢٠ترين ابعاد چهارگوش،   اولمتد

 . شود  ميز كار و يا براي قراردادن لوازم سنگين يا حساس استفاده مي
متداولترين آنها، . هاي مختلفي داشته باشند  توانند ارتفاع و عرض  هاي متنوعي هستند و مي  ها، داراي اندازه   تاقچه-

 . متر هستند   سانتي٣٠متر با عمق    سانتي١٢٠ و ٥/١١٢، ٥/٩٧، ٧٥، ٦٠هاي   عرض
اي را بجاي يك قفسة باز، ايجاد   اي است كه فضاي نگهداري بسته  اي معموالً قسمتي از قطعه   دريچة تاقچه-

رسانند ولي   االي جداگانه به فروش ميبعضي از توليد كنندگان، اين نوع دريچه را بعنوان يك قلم ك. كند  مي
 . نمايند  بعضي ديگر آنها را بعنوان جزئي از تاقچه عرضه مي

 . شود  اي است كه داراي دريچه است و كالً بعنوان يك قلم محصول، شناخته مي   محفظة نگهداري، تاقچة بسته-
، كالسور و ملزومات اداري )پوشه( كتاب، پرونده ها براي نگهداري چيزهائي از قبيل  از اين تاقچه: هاي باز   تاقچه-

 . شود  استفاده مي
 . گردد  داري هستند كه از آنها براي نمايش كارها و يا نشريات استفاده مي  هاي زاويه  اي، تاقچه   ويترين تاقچه-
هاي بزرگ پرينت هاي وسيعي هستند كه ازآنها براي نگهداري كاغذ   تاقچة فرآوري اطالعات الكترونيكي، تاقچه-

 . گردد  كامپيوتري، اوزاليد، كالسور و زونكن استفاده مي

توان از بسياري از توليدكنندگان تأمين كرد و از آنها براي نگهداري اقالمي كه   ها را مي   تاقچه ويژه، اين نوع تاقچه-
 . شود  ويژة هر شغل خاصي هستند استفاده مي

اي و   در آنها معموالً كاغذهاي نامه. شوند   هستند كه به پانلها آويخته ميكمد آويزها، كمدهاي كوچك تك كشوئي-
 . كنند   را كه درون پوشه قرار داشته و داراي آويز هستند نگهداري ميA4يا 
ه اي استفاد  از آنها معموالً در زير تاقچه. شوند  ها تعبيه مي  اي، لوازم روشنائي هستند كه در زير تاقچه   چراغ تاقچه-

 ). در باالي سطح كار(شود   شود كه كار، در زير آن تاقچه انجام مي  مي
توان آنها را به سطح پانلها اضافه كرد و چيزهائي را كه   اقالمي هستند از قبيل تابلوي الصاق كه مي:  سطح الصاق-

 . نياز هست ديده شوند، بر روي آن الصاق نمود
اين صفحات معموالً از فوالد تهيه شده و . موضوعات بصري هستند وايت بوردها هم نوعي سطح براي نمايش -

هائي كه حالل جوهر آنها آب است، بر روي آنها   سطح آنها با مادة مخصوصي پوشش داده شده و با قلم
 . نويسند  مي
 كشو مدادها، كشوهاي كوچكي هستند كه براي نگهداري وسايل كوچك شخصي اداري در زير سطح كار از آنها -

 . متر است   سانتي٥/٧ تا ٥ارتفاع اين كشوها معموالً بين . شود  استفاده مي
متر دارند و از آنها براي نگهداري وسايل و لوازمي كه كمي بزرگتر    سانتي١٥اي، ارتفاعي در حدود    كشوهاي جعبه-

رضه كنند كه اين كشو به هائي ع  توانند تقسيم كننده  بعضي از توليد كنندگان، مي. گردد  هستند استفاده مي
 . قسمتهاي كوچكتري تقسيم شده و بتوان در آنها لوازم التحرير نگهداري نمود

 در آنها امكانپذير است البته پس از اينكه A4اي يا   اي كشوهائي هستند كه بايگاني در اندازة نامه   كشوهاي پرونده-
اين كشوها معموالً به صورت آويز در . شو، آويخته شدندهاي داخل ك  كاغذها درون پوشه قرار داده شده و از ميله

 . گيرند  زير سطح كار قرار مي
در فضاهاي پذيرش براي ايجاد يك ) متري   سانتي١٢٠ تا ٨٥(از آنها معموالً در پانلهاي كوتاه :  درپوش پيشخوان-

توان براي تعبية روشنائي   تر هم مي  از آنها در پانلهاي مرتفع. شود  تر براي انجام امور استفاده مي  فضاي خصوصي
 . اضافي و يا قراردادن گلدان گياه استفاده نمود) نور(
كنندة   اين لوازم شامل چيزهائي از قبيل تقسيم. هاي كاري، وجود دارند   لوازم اضافي هم براي تكميل ايستگاه-

 . گردند  گر ميتاقچه، سيني كاغذ، كازيه، سيني صفحه كليد كامپيوتر و بسياري مواد دي
 

توان   از آنجا كه قطعات را مي. شوند  بصورت كنسولي به سطح پانلها آويخته مي) اجزاء(هاي وسيع، قطعات   در سيستم
متري از يكديگر قرار دارند    سانتي٥/٢شيارهاي تعبيه شده براي آويختن در فواصل (تقريباً به هر جاي پانلها آويخت 

، لذا طراح، حق انتخاب تقريباً نامحدودي براي آراية قطعات بر روي )ستاي ارتفاع پانلالبته بصورت عمودي و در را
 . پانلها دارد

 
شوند كه   تنها محدوديت، مربوط به ارتفاع پانل انتخاب شده و محدوديت وزني قطعاتي است كه به پانل آويخته مي

 .شوند  شتريان ارائه ميهائي از طرف توليد كنندگان به م  ها بصورت توصيه  اين محدوديت
 

/ توان يك تاقچه  متر عرض دارد، مي   سانتي١٢٠متر ارتفاع و    سانتي٥/١٦٢براي مثال در هنگام استفاده از پانلي كه 
كابينت، يا يك سطح كار با دو تاقچة باز كوتاه، يا پنج تا شش تاقچة باز كوتاه يا سه تاقچه كابينت و يا حتي دو 

 
هاي سيستماتيك را بدون درنظر گرفتن ضخامت صحيح پانلها و رواداري يراق آالت طراحي   طراحاني كه پروژه

اين اشتباه محاسبة . شوند  آيد مواجه مي  كنند، معموالً با اين مشكل كه پالن كف آنها با فضاي موجود جور در نمي  يم
هر مرتبه كه در طرح، چرخشي با يك . نامند  سيستمها مي) دويدگي(اندازة پانلها و آرايه را بسياري از طراحان، خَِزش 

بكار رفته شده را در محاسبات خود منظور ) يراق آالت(نل و اتصاالت شود، طراح بايد ضخامت پا  پانل ايجاد مي
 ٥/٧اي، بايد اقالً   اند و به طور كلي هر آرايه  براي اكثر محصوالت كاملي كه در اين نوشتار توضيح داده شده. نمايد

 .آالت اضافه گردد  متر بابت پانل و يراق  سانتي
 

پانلهاي داراي سطح سخت، پانلهائي هستند . شوند  هاي مختلفي عرضه مي   و نوع(Finish)پانلها همچنين با جنس 
كه سطح صفحه آنها از جنس فوالد بوده و روي آنها با موادي به رنگهاي طبيعي و يا مالمين طرح چوب پوشيده 

م غير توانند آكوستيك باشند و ه  پانلهائي كه روي صفحة آنها با اين جنس پوشيده شده است، هم مي. شده است
 . آكوستيك

 
هاي داراي سر و صداي زياد، بمنظور پائين   شود و از آنها در محل  از پانلهاي آكوستيك براي جذب صدا استفاده مي

پانلهاي داراي پوشش سطحي غيرآكوستيك، به منظور . گردد  هاي اداري استفاده مي  آوردن سطح صدا در محيط
 . گيرند و ارزش آكوستيكي آنها بسيار اندك است   مورد استفاده قرار مي)رنگ پردازي(استفاده از جلوة رنگي آنها 

 . تر داشته باشند  كنند كه ظاهري مجلل و لوكس  هائي عرضه مي  بعضي از توليد كنندگان، پانلهاي خود را با پوشش
پالستيك (س اي با يك قاب كه داخل آن با شيشة نشكن، شيشة ايمني و يا پلكسي گال  هاي شيشه  ضمناً پانل

البته ممكن است توليد كنندگان خاص، پانلهاي خاصي چه از نظر نوع و چه از . پر شده است نيز وجود دارند) شفاف
 . نظر پوشش و چه براي مصارف خاص هم توليد كنند

 
ي را كه بهر صورت، پانلهائ. معموالً پوشش هر دو روي پانلها يكسان است و آراية مجدد آنها در آينده آسانتر است

اي سفارش داد كه در هر   توان بگونه  اند را مي  پوشيده شده...) پارچه، نايلون، كاغذ، (روي آنها با نوعي جنس خاص 
 . روي آن، از جنس متفاوتي استفاده شده باشد

 
انلها به هاي برقي پ  پايانه. شوند  پانلها همچنين به دو صورت داراي اجزاء برقي و يا فاقد اجزاء برقي عرضه مي

در پايانة برق . انتقال يابد) منفك(شوند تا برق از ساختمان به يك ايستگاه كاري خود اتكاء   يكديگر متصل مي
 .بيني شده است  ، فضاي كافي براي عبور كابل تلفن و كامپيوتر پيش) نيرو-انرژي (
 

 ٥/٢ها كه معموالً   اين شكاف. وجود دارد) يارش(باالخره اينكه در لبة پانلها و در هر دو روي آنها، تعداد زيادي شكاف 
كنند مورد استفاده   متر از يكديگر فاصله دارند براي آويختن كنسولِي قطعاتي كه ايستگاه كاري را تكميل مي  سانتي

ترين قسمِت طراحي   هماهنگي عرض پانل با قطعاتي كه قرار است از آن آويخته شود، معموالً مشكل. شوند  واقع مي
 .  استفاده از محصوالت سيستمهاي باِز اداري استبا
 

 )اجزاء(قطعات 
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هاي باز يا بسته، جاي پرونده   ها و قسمتهائي هستند كه سطوح افقي را بجاي سطح ميز، تاقچه  قطعات، بخش

، تركيب كشوئي و چيزهاي متنوع ديگري براي ايجاد يك محيط كاري در يك ايستگاه را در اختيار )پوشه(
 .ذارندگ  مي
 

قطعات را معموالً . توان آويخت  را از هر طرف پانلها مي) اجزاء(هاي پانلي قطعات كامالً مدوالر، قطعات   در سيستم
اي به   توان از هر نقطه  اين قطعات را مي. ترين قسمت آن آويزان كرد  توان از باالترين قسمت پانل تا تقريباً پائين  مي

شود كه سيستم پانلي، يك محصول   آويخت كه اين موجب مي) از نظر ارتفاعي(طة ديگر متر از نق   سانتي٥/٢فاصله 
 . مبلماني كامالً قابل آرايش باشد

 
اصطالحات و . مبلماني فضاهاي باز اداري، داراي بعضي اصطالحات منحصر بفرد هستند) توليدات(محصوالت 

 :  باشند ولي اكثراً مشابه موارد ذيل هستندتعاريف آنها ممكن است براي سازندگان مختلف، تفاوت داشته
 
سطوح كار معموالً . گيرد  ها و سطح ميز كار را مي  اي كه جاي سطح افقي، سطح روئي قفسه   سطح كار، يعني قطعه-

بسياري ازآنها به شكل . متر عرض دارند   سانتي١٨٠ تا ١٢٠و ) از جلو تا پشت(متر عمق    سانتي٩٠ و يا ٧٥، ٦٠
از آنها غالباً در مواقعي كه در يك ايستگاه . شود  وده و انتهاي آزاد آنها بتوسط يك پايه نگهداشته ميمنحني ب

 . گردد  شود استفاده مي  شود و يا كار گروهي انجام مي  كاري، كنفرانسي برگزار مي
 شكل براي قرار دادن Lي ها  اي است كه غالباً شكل نامتقارني داشته و در ايستگاه  قطعه) لچكي( سطح كار گوشه -

آنها معموالً داراي يك بريدگي هستند كه دسترسي به . گيرد  كامپيوتر در گوشة ايستگاه مورد استفاده قرار مي
 . صفحه كليد كامپيوتر، آسانتر شود

. هاي مختلف به شكل دايره يا چهارگوش هستند  ، ميزهاي داراي اندازه)خود ايستا( سطوح كار خود اتكاء -
از سطوح كار خود اتكاء بعنوان . متر هستند   سانتي٩٠×١٨٠ و ٧٥×١٥٠، ٦٠×١٢٠ترين ابعاد چهارگوش،   اولمتد

 . شود  ميز كار و يا براي قراردادن لوازم سنگين يا حساس استفاده مي
متداولترين آنها، . هاي مختلفي داشته باشند  توانند ارتفاع و عرض  هاي متنوعي هستند و مي  ها، داراي اندازه   تاقچه-

 . متر هستند   سانتي٣٠متر با عمق    سانتي١٢٠ و ٥/١١٢، ٥/٩٧، ٧٥، ٦٠هاي   عرض
اي را بجاي يك قفسة باز، ايجاد   اي است كه فضاي نگهداري بسته  اي معموالً قسمتي از قطعه   دريچة تاقچه-

رسانند ولي   االي جداگانه به فروش ميبعضي از توليد كنندگان، اين نوع دريچه را بعنوان يك قلم ك. كند  مي
 . نمايند  بعضي ديگر آنها را بعنوان جزئي از تاقچه عرضه مي

 . شود  اي است كه داراي دريچه است و كالً بعنوان يك قلم محصول، شناخته مي   محفظة نگهداري، تاقچة بسته-
، كالسور و ملزومات اداري )پوشه( كتاب، پرونده ها براي نگهداري چيزهائي از قبيل  از اين تاقچه: هاي باز   تاقچه-

 . شود  استفاده مي
 . گردد  داري هستند كه از آنها براي نمايش كارها و يا نشريات استفاده مي  هاي زاويه  اي، تاقچه   ويترين تاقچه-
هاي بزرگ پرينت هاي وسيعي هستند كه ازآنها براي نگهداري كاغذ   تاقچة فرآوري اطالعات الكترونيكي، تاقچه-

 . گردد  كامپيوتري، اوزاليد، كالسور و زونكن استفاده مي

توان از بسياري از توليدكنندگان تأمين كرد و از آنها براي نگهداري اقالمي كه   ها را مي   تاقچه ويژه، اين نوع تاقچه-
 . شود  ويژة هر شغل خاصي هستند استفاده مي

اي و   در آنها معموالً كاغذهاي نامه. شوند   هستند كه به پانلها آويخته ميكمد آويزها، كمدهاي كوچك تك كشوئي-
 . كنند   را كه درون پوشه قرار داشته و داراي آويز هستند نگهداري ميA4يا 
ه اي استفاد  از آنها معموالً در زير تاقچه. شوند  ها تعبيه مي  اي، لوازم روشنائي هستند كه در زير تاقچه   چراغ تاقچه-

 ). در باالي سطح كار(شود   شود كه كار، در زير آن تاقچه انجام مي  مي
توان آنها را به سطح پانلها اضافه كرد و چيزهائي را كه   اقالمي هستند از قبيل تابلوي الصاق كه مي:  سطح الصاق-

 . نياز هست ديده شوند، بر روي آن الصاق نمود
اين صفحات معموالً از فوالد تهيه شده و . موضوعات بصري هستند وايت بوردها هم نوعي سطح براي نمايش -

هائي كه حالل جوهر آنها آب است، بر روي آنها   سطح آنها با مادة مخصوصي پوشش داده شده و با قلم
 . نويسند  مي
 كشو مدادها، كشوهاي كوچكي هستند كه براي نگهداري وسايل كوچك شخصي اداري در زير سطح كار از آنها -

 . متر است   سانتي٥/٧ تا ٥ارتفاع اين كشوها معموالً بين . شود  استفاده مي
متر دارند و از آنها براي نگهداري وسايل و لوازمي كه كمي بزرگتر    سانتي١٥اي، ارتفاعي در حدود    كشوهاي جعبه-

رضه كنند كه اين كشو به هائي ع  توانند تقسيم كننده  بعضي از توليد كنندگان، مي. گردد  هستند استفاده مي
 . قسمتهاي كوچكتري تقسيم شده و بتوان در آنها لوازم التحرير نگهداري نمود

 در آنها امكانپذير است البته پس از اينكه A4اي يا   اي كشوهائي هستند كه بايگاني در اندازة نامه   كشوهاي پرونده-
اين كشوها معموالً به صورت آويز در . شو، آويخته شدندهاي داخل ك  كاغذها درون پوشه قرار داده شده و از ميله

 . گيرند  زير سطح كار قرار مي
در فضاهاي پذيرش براي ايجاد يك ) متري   سانتي١٢٠ تا ٨٥(از آنها معموالً در پانلهاي كوتاه :  درپوش پيشخوان-

توان براي تعبية روشنائي   تر هم مي  از آنها در پانلهاي مرتفع. شود  تر براي انجام امور استفاده مي  فضاي خصوصي
 . اضافي و يا قراردادن گلدان گياه استفاده نمود) نور(
كنندة   اين لوازم شامل چيزهائي از قبيل تقسيم. هاي كاري، وجود دارند   لوازم اضافي هم براي تكميل ايستگاه-

 . گردند  گر ميتاقچه، سيني كاغذ، كازيه، سيني صفحه كليد كامپيوتر و بسياري مواد دي
 

توان   از آنجا كه قطعات را مي. شوند  بصورت كنسولي به سطح پانلها آويخته مي) اجزاء(هاي وسيع، قطعات   در سيستم
متري از يكديگر قرار دارند    سانتي٥/٢شيارهاي تعبيه شده براي آويختن در فواصل (تقريباً به هر جاي پانلها آويخت 

، لذا طراح، حق انتخاب تقريباً نامحدودي براي آراية قطعات بر روي )ستاي ارتفاع پانلالبته بصورت عمودي و در را
 . پانلها دارد

 
شوند كه   تنها محدوديت، مربوط به ارتفاع پانل انتخاب شده و محدوديت وزني قطعاتي است كه به پانل آويخته مي

 .شوند  شتريان ارائه ميهائي از طرف توليد كنندگان به م  ها بصورت توصيه  اين محدوديت
 

/ توان يك تاقچه  متر عرض دارد، مي   سانتي١٢٠متر ارتفاع و    سانتي٥/١٦٢براي مثال در هنگام استفاده از پانلي كه 
كابينت، يا يك سطح كار با دو تاقچة باز كوتاه، يا پنج تا شش تاقچة باز كوتاه يا سه تاقچه كابينت و يا حتي دو 
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بكار برد و ) با توجه به نوع محصوالت عرضه شده توسط توليد كننده(ماالً تعدادي قطعات ديگر سطح كار بعالوة احت
 . تنها در يك طرف پانل است  اين

 
كند تا از معلق شدن آن   شود، آن پانل احتياج به حمايت پيدا مي  وقتي كه يك و يا چند قطعه به پانلي آويخته مي

توان به يك طرف يك پانل و يا به هر دو طرف آن آويخت، و   اد قطعاتي مياين كه دقيقاً چه تعد. جلوگيري شود
 . شود  گاهي دارد، بتوسط توليد كنندة پانل اعالم مي  احتياج به چه نوع تكيه

 
بعنوان يك قاعدة كلي، . شود  عموماً، اين امر بستگي به ارتفاع پانل، تعداد و انواع قطعاتي دارد كه به آن آويخته مي

 . گاه تأمين نمود  شود، تكيه  براي آن طرف پانل كه به آن چيزي آويخته ميبايد 
 

 ٤٥اي با عرض كمتر از   ها متناسب هستند البته با درنظر گرفتن اينكه هيچ قطعه  اصوالً، عرض قطعات، با عرض پانل
متر وجود دارد، براي   نتي سا١٥٠تنها استثنائي كه در مورد عرض . متر موجود نيست   سانتي١٥٠سانتي و بيشتر از 

 . متر عرض دارند   سانتي٢٤٠ و ٢١٠، ١٨٠كنند كه تا   گاه توليدكنندگان سطح كارهائي توليد مي. سطح كار است
 

لذا آراية قطعات بر روي . توان آويخت  همانطور كه در ابتداي اين نوشتار ذكر شد، قطعات را به هر دو طرف پانلها مي
 . اند با آراية طرف ديگر، متفاوت باشدتو  يكطرف يك پانل، مي

 
شوند، لذا آراية قطعات و آراية پانلها، داراي   از آنجا كه قطعات به نوار عمودي كه در لبة پانلها وجود دارد آويخته مي

 . تر آن است كه قطعات را به هر دو طرف پانلها بياويزيم تا تنها به يكطرف آنها  اقتصادي. اهميت زيادي است
 

ها نبايد اجازه داد كه   آنجا كه ممكن است بخشي از يك قطعه، فراتر از اتصال مستقيم بين پانلها برود، در كُنجاز 
 ١٨٠خواهد يك سطح كار   براي مثال اگر طراح مي. زدگي داشته باشد  بخشي از يك قطعه، از گوشه، بيرون

متري    سانتي٦٠متري و يك پانل    سانتي١٢٠نل متري داشته باشد، به يك پا   سانتي٦٠متري و يك تاقچة   سانتي
از آنجا كه استفاده از هر دو طرف يك پانل، . احتياج دارد كه آنها را در يك خط مستقيم به يكديگر متصل كند

هاي   تر است، طراح بايد سعي نمايد كه در صورت امكان، در هر دو طرف پانل، يك نوع مشابه ايستگاه  اقتصادي
اي طراحي شوند كه در هر طرف پانلها، از قطعات داراي   ها بايد بگونه  در نهايت اينكه ايستگاه. دهدكاري ترتيب ب

توان   شود كه قطعات را تنها در محل اتصاِل مستقيِم پانلها مي  مجدداً يادآوري مي. هاي متناسب، استفاده گردد  اندازه
 . ها  آويخت و نه در گوشه

 
 اتصاالت مكانيكي

 
و ساختمان ) توليدات(هاي باز اداري، بايد توجه خاصي به اتصاالت مكانيكي بين محصوالت   هاي سيستم  هدر پروژ

شوند و غالباً حتي با ديوار هم تماس ندارند،   از آنجا كه اين نوع توليدات، به سقف و يا كف متصل نمي. مبذول گردد
. وتري به ايستگاهها، اهميت بسيار زيادي در كل طراحي داردريزي، رساندن برق، تلفن و مبادلة اطالعات كامپي  برنامه

هاي   تاقچه. خوانند  و آكوستيك هم موضوعات ديگري هستند كه طراح را به مبارزه فرا مي) نورپردازي(روشنائي 

رگي و تواند موجب ايجاد خي  روشنائي ضعيف مي. دهند  باالسري، ميزان نور تابيده شده بر روي سطح كار را تقليل مي
استفاده از پانلهاي كوتاهتر از تمام قد در يك فضاي باز . هاي مزاحم بر روي مانيتور و لذا خستگي چشمها گردد  سايه

 . شود  اداري، موجب بروز مشكالت آكوستيكي مي
 

Electrical)محصوالت امروزة فضاهاي باز اداري، همراه با خدمات برقي  Services)ا  از پيش تعبيه شده در آنه
طراحي امكانات برقي، . رسانند  شوند، يعني پانلها را هم با امكانات برقي و هم بدون آنها بفروش مي  عرضه مي

مستلزم درنظر گرفتن سه موضوع اساسي است، اول اينكه كانالهاي عبور سيم برق، چگونه در آن محصول تعبيه 
شوند و سوم اينكه در سيستم پانلها، چند مدار   ل مياند، دوم اينكه پانلها چگونه به شبكة برق ساختمان متص  شده

 .اند  بيني شده  برقي پيش
  

در اين حالت، يك . هاي برق و مخابرات در پانلها، بوسيلة يك سيستم تغذية پايه است  ترين راه تعبية كابل  متداول
از داخل يك لولة سخت، از ميان آن شود كه كابل برق   متري در امتداد پايه پانل ايجاد مي   سانتي١٠ تا ٥/٧كانال 

كانال ديگري هم براي عبور . كنند  ، عبور جريان برق از يك قطعه به قطعة ديگر را ميسر مي اتصاالت ويژه. گذرد  مي
براساس ضوابط و استانداردها، كابل برق بايد از كابل تلفن و كامپيوتر جدا . گردد  بيني مي  كابل تلفن و كامپيوتر پيش

 . باشد
 

يكي از اين امكانات، كانال برقي . كنند  برخي از توليد كنندگان، برخي امكانات ديگر را هم با محصوالت خود ارائه مي
اين . متري از پايه پانل است   سانتي٧٥اين كمربند تغذيه داراي كانال و پريزهائي در ارتفاع حدود . كمربندي است

يك كانال عمودي در امتداد يكطرف پانل، برق . سطح كار قرار بگيرنددهد كه پريزها در باالي   ارتفاع اجازه مي
اين نوع . رساند  تأمين شده از پاية پانل و يا از پايانة تعبيه شده بر روي زمين را به پريزهاي روي مدار كمربندي مي

 . كند   را ميسر ميخوردگي و پيچيده شدن سيمها به يكديگر  تر به پريزها و رفع گره  سيستم امكان دسترسي راحت
اين مدار يا از طرق سقف و يا از طريق . هاي پانل است  دومين روش، تعبية يك مدار عمودي در امتداد يكي از لبه

 . دهد  ها را نشان مي  رساني به پانل  هاي برق  ، روش١٨شكل . گردد  كف، به شبكة برقي ساختمان متصل مي
 

محصوالت بعضي . است كه سه يا چهار مدار در آنها تعبيه شده باشددر محصوالت سيستماتيك، بسيار متداول 
اختالف تعداد مدارها، .  مدار هستند٦كنندگان داراي دو مدار و محصوالت بعضي ديگر از توليدكنندگان داراي تا   توليد

داره، از اين هاي چند م  وجود سيستم. نشانگر تقاضاي سنگين امروزه براي داشتن برق در ايستگاههاي كاري است
توان مصارف را بين مدارها  توزيع نمود و فشار زيادي به هيچكدام از مدارها وارد نياورد، داراي اهميت   نظر كه مي

گيرند، اين مبحث به   از آنجا كه اكثر توليد كنندگان، سيستم سه مداره را براي محصوالت پانلي خود درنظر مي. است
 . پردازد  محصوالت اين نوع مي

 
حساب،   اي، ماشين  هاي سه مداره، معموالً از يك سيستم براي تجهيزات كمكي از قبيل چراغهاي تاقچه  در سيستم

استفاده ) محيطي(از دومين مدار براي روشنائي كلي . شود  ماشين تحرير و ديگر تجهيزات كوچك اداري استفاده مي
اين مدار كه به زمين هم اتصال دارد، به جلوگيري از . ودش  سومين مدار، به كامپيوترها اختصاص داده مي. شود  مي

 . كند  پاك شدن اطالعات كامپيوترها در اثر نوسان داخلي برق در داخل ساختمان، كمك مي
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بكار برد و ) با توجه به نوع محصوالت عرضه شده توسط توليد كننده(ماالً تعدادي قطعات ديگر سطح كار بعالوة احت
 . تنها در يك طرف پانل است  اين

 
كند تا از معلق شدن آن   شود، آن پانل احتياج به حمايت پيدا مي  وقتي كه يك و يا چند قطعه به پانلي آويخته مي

توان به يك طرف يك پانل و يا به هر دو طرف آن آويخت، و   اد قطعاتي مياين كه دقيقاً چه تعد. جلوگيري شود
 . شود  گاهي دارد، بتوسط توليد كنندة پانل اعالم مي  احتياج به چه نوع تكيه

 
بعنوان يك قاعدة كلي، . شود  عموماً، اين امر بستگي به ارتفاع پانل، تعداد و انواع قطعاتي دارد كه به آن آويخته مي

 . گاه تأمين نمود  شود، تكيه  براي آن طرف پانل كه به آن چيزي آويخته ميبايد 
 

 ٤٥اي با عرض كمتر از   ها متناسب هستند البته با درنظر گرفتن اينكه هيچ قطعه  اصوالً، عرض قطعات، با عرض پانل
متر وجود دارد، براي   نتي سا١٥٠تنها استثنائي كه در مورد عرض . متر موجود نيست   سانتي١٥٠سانتي و بيشتر از 

 . متر عرض دارند   سانتي٢٤٠ و ٢١٠، ١٨٠كنند كه تا   گاه توليدكنندگان سطح كارهائي توليد مي. سطح كار است
 

لذا آراية قطعات بر روي . توان آويخت  همانطور كه در ابتداي اين نوشتار ذكر شد، قطعات را به هر دو طرف پانلها مي
 . اند با آراية طرف ديگر، متفاوت باشدتو  يكطرف يك پانل، مي

 
شوند، لذا آراية قطعات و آراية پانلها، داراي   از آنجا كه قطعات به نوار عمودي كه در لبة پانلها وجود دارد آويخته مي

 . تر آن است كه قطعات را به هر دو طرف پانلها بياويزيم تا تنها به يكطرف آنها  اقتصادي. اهميت زيادي است
 

ها نبايد اجازه داد كه   آنجا كه ممكن است بخشي از يك قطعه، فراتر از اتصال مستقيم بين پانلها برود، در كُنجاز 
 ١٨٠خواهد يك سطح كار   براي مثال اگر طراح مي. زدگي داشته باشد  بخشي از يك قطعه، از گوشه، بيرون

متري    سانتي٦٠متري و يك پانل    سانتي١٢٠نل متري داشته باشد، به يك پا   سانتي٦٠متري و يك تاقچة   سانتي
از آنجا كه استفاده از هر دو طرف يك پانل، . احتياج دارد كه آنها را در يك خط مستقيم به يكديگر متصل كند

هاي   تر است، طراح بايد سعي نمايد كه در صورت امكان، در هر دو طرف پانل، يك نوع مشابه ايستگاه  اقتصادي
اي طراحي شوند كه در هر طرف پانلها، از قطعات داراي   ها بايد بگونه  در نهايت اينكه ايستگاه. دهدكاري ترتيب ب

توان   شود كه قطعات را تنها در محل اتصاِل مستقيِم پانلها مي  مجدداً يادآوري مي. هاي متناسب، استفاده گردد  اندازه
 . ها  آويخت و نه در گوشه

 
 اتصاالت مكانيكي

 
و ساختمان ) توليدات(هاي باز اداري، بايد توجه خاصي به اتصاالت مكانيكي بين محصوالت   هاي سيستم  هدر پروژ

شوند و غالباً حتي با ديوار هم تماس ندارند،   از آنجا كه اين نوع توليدات، به سقف و يا كف متصل نمي. مبذول گردد
. وتري به ايستگاهها، اهميت بسيار زيادي در كل طراحي داردريزي، رساندن برق، تلفن و مبادلة اطالعات كامپي  برنامه

هاي   تاقچه. خوانند  و آكوستيك هم موضوعات ديگري هستند كه طراح را به مبارزه فرا مي) نورپردازي(روشنائي 

رگي و تواند موجب ايجاد خي  روشنائي ضعيف مي. دهند  باالسري، ميزان نور تابيده شده بر روي سطح كار را تقليل مي
استفاده از پانلهاي كوتاهتر از تمام قد در يك فضاي باز . هاي مزاحم بر روي مانيتور و لذا خستگي چشمها گردد  سايه

 . شود  اداري، موجب بروز مشكالت آكوستيكي مي
 

Electrical)محصوالت امروزة فضاهاي باز اداري، همراه با خدمات برقي  Services)ا  از پيش تعبيه شده در آنه
طراحي امكانات برقي، . رسانند  شوند، يعني پانلها را هم با امكانات برقي و هم بدون آنها بفروش مي  عرضه مي

مستلزم درنظر گرفتن سه موضوع اساسي است، اول اينكه كانالهاي عبور سيم برق، چگونه در آن محصول تعبيه 
شوند و سوم اينكه در سيستم پانلها، چند مدار   ل مياند، دوم اينكه پانلها چگونه به شبكة برق ساختمان متص  شده

 .اند  بيني شده  برقي پيش
  

در اين حالت، يك . هاي برق و مخابرات در پانلها، بوسيلة يك سيستم تغذية پايه است  ترين راه تعبية كابل  متداول
از داخل يك لولة سخت، از ميان آن شود كه كابل برق   متري در امتداد پايه پانل ايجاد مي   سانتي١٠ تا ٥/٧كانال 

كانال ديگري هم براي عبور . كنند  ، عبور جريان برق از يك قطعه به قطعة ديگر را ميسر مي اتصاالت ويژه. گذرد  مي
براساس ضوابط و استانداردها، كابل برق بايد از كابل تلفن و كامپيوتر جدا . گردد  بيني مي  كابل تلفن و كامپيوتر پيش

 . باشد
 

يكي از اين امكانات، كانال برقي . كنند  برخي از توليد كنندگان، برخي امكانات ديگر را هم با محصوالت خود ارائه مي
اين . متري از پايه پانل است   سانتي٧٥اين كمربند تغذيه داراي كانال و پريزهائي در ارتفاع حدود . كمربندي است

يك كانال عمودي در امتداد يكطرف پانل، برق . سطح كار قرار بگيرنددهد كه پريزها در باالي   ارتفاع اجازه مي
اين نوع . رساند  تأمين شده از پاية پانل و يا از پايانة تعبيه شده بر روي زمين را به پريزهاي روي مدار كمربندي مي

 . كند   را ميسر ميخوردگي و پيچيده شدن سيمها به يكديگر  تر به پريزها و رفع گره  سيستم امكان دسترسي راحت
اين مدار يا از طرق سقف و يا از طريق . هاي پانل است  دومين روش، تعبية يك مدار عمودي در امتداد يكي از لبه

 . دهد  ها را نشان مي  رساني به پانل  هاي برق  ، روش١٨شكل . گردد  كف، به شبكة برقي ساختمان متصل مي
 

محصوالت بعضي . است كه سه يا چهار مدار در آنها تعبيه شده باشددر محصوالت سيستماتيك، بسيار متداول 
اختالف تعداد مدارها، .  مدار هستند٦كنندگان داراي دو مدار و محصوالت بعضي ديگر از توليدكنندگان داراي تا   توليد

داره، از اين هاي چند م  وجود سيستم. نشانگر تقاضاي سنگين امروزه براي داشتن برق در ايستگاههاي كاري است
توان مصارف را بين مدارها  توزيع نمود و فشار زيادي به هيچكدام از مدارها وارد نياورد، داراي اهميت   نظر كه مي

گيرند، اين مبحث به   از آنجا كه اكثر توليد كنندگان، سيستم سه مداره را براي محصوالت پانلي خود درنظر مي. است
 . پردازد  محصوالت اين نوع مي

 
حساب،   اي، ماشين  هاي سه مداره، معموالً از يك سيستم براي تجهيزات كمكي از قبيل چراغهاي تاقچه  در سيستم

استفاده ) محيطي(از دومين مدار براي روشنائي كلي . شود  ماشين تحرير و ديگر تجهيزات كوچك اداري استفاده مي
اين مدار كه به زمين هم اتصال دارد، به جلوگيري از . ودش  سومين مدار، به كامپيوترها اختصاص داده مي. شود  مي

 . كند  پاك شدن اطالعات كامپيوترها در اثر نوسان داخلي برق در داخل ساختمان، كمك مي
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 :اصطالحات برقي ذيل، در رابطه با محصوالت سيستمهاي فضاهاي باز اداري، وجود دارند

 كاركردن هر نوع وسيلة برقيميزان جريان الكتريكي موردنياز براي :  آمپر-
هاي فاز، نول و اتصال زمين منحصر به خودش و عدم استفاده از هيچ سيم   اي با سيم  مدار جداگانه:  مدار تخصصي-

رساني به نوع خاصي از تجهيزات، مثالً كامپيوترها   از مدار تخصصي غالباً براي برق. اشتراكي با يك مدار ديگر
 . شود  استفاده مي

اي است كه برق ساختمان در آنجا به يك پانل عمودي خاص كه برق را به   اصطالح كلي براي نقطه: دي برق ورو-
 . گردد  رساند، وصل مي  تعدادي پانل مي

اي و سقف كاذب در ساختمانهاي اداري كه كانالهاي تهويه مطبوع، وسايل   فضاي خالي بين سقف سازه:  پلنوم-
 . توان در آن قرار داد  د ديگر را ميروشنائي، سيمكشي برق و موار

 
هر . گذارد  ، ضوابط الزم براي انجام كارهاي مربوط به سيستمهاي برقي را در اختيار مي(NEC)نامه ملي برق   آئين

چند كه رعايت استانداردها براي ساختمان، از وظايف آرشيتكت است ولي استانداردهائي هم وجود دارند كه جزو 
 آمپري، ٢٠ بر روي هر مدار (NEC)نامة ملي برق   براي مثال، براساس آئين. اح داخلي هستندهاي طر  مسئوليت

البته .  ولتي باشند١٢٠ آمپري ٥/١ پريز استفاده كرد و هر كدام از آن پريزها بايد از نوع ١٣توان تنها از حداكثر   مي
 . ع شدممكن است ضوابط محلي هم موجود و حاكم باشند كه بايد از آنها مطل

 
براي طراحي صحيح سيستم برقي براي پانلها و همينطور تعيين نوع امكانات برقي موردنياز، طراح بايد آمپر موردنياز 

نامه، تعداد   از آنجا كه براساس آئين. شوند، بداند  وسايل عمومي اداري را كه در ايستگاههاي كاري قرار داده مي
ار قرار داد، محدود است، طراح بايد آمپر تجهيزات مختلف را دانسته و توان بر روي هر مد  پريزهائي را كه مي

جدول ضميمه، آمپر تعدادي از . كند  اش را تأمين مي  اطمينان حاصل كند كه برق موردنياز وسايل برقي در آراية پروژه
 . دهد  تجهيزات متداول اداري را نشان مي

 نشان داده شده C١٨اين روش در شكل . ر آن از ميان ديوار استترين روش تعبية برق در ساختمانها، عبو  متداول
هاي برق از قبل در جاي صحيحي قرار گرفته باشند، اين روش، روش ارزان قيمتي براي اتصال   اگر پايانه. است
 . ها به سيستم برقي ساختمان است  پانل

 
صورت تقريباً در هر كجا كه مايل باشيد كند، در اين) جابجا(اگر كارفرما بخواهد سيمكشي ساختمان را تعويض 

پذير نيست و آن بعلت سازة موجود ساختمان است كه تعبية   اما اين كار هميشه امكان. توانيد اتصال برقرار كنيد  مي
اگر در يك ستون، سيم برق عبور نكرده باشد، طراح بايد نشان . كند  را  غير اقتصادي مي) جديد(پريزهاي اضافي 

 . دهد كه سيمكشي جديد در زير آن مخفي گردد  ونه روي ستون را پوشش ميبدهد كه چگ
 

توان برق را از باال، به   در ساختمانهاي اداري داراي پلنوم، مي. رساني، از داخل پلنوم است  دومين روش متداول برق
ئي كه بر روي شبكة فلزي سقف ها  در اين روش لزوماً بايد برق را به جعبه تقسيم. تقريباً هر نقطة موردنظر، رسانيد

 . اند رسانيده و از آنجا به انتهاي باالئي پانلهاي تقسيم كننده وصل كرد  كاذب نصب شده
 

در . رساني محدوديتي وجود ندارد، اين يك روش مؤثر و كارآمد است  از آنجا كه در اين روش، در تعداد اتصاالت برق
اين . هاي حامل برق از سقف به پانل، موافق نيستند   نظر زيبائي با  لولههر صورت، طراحان و بعضي از كارفرمايان، از

 .  نشان داده شده است٢-A١٨ روش در شكل 
 

 )آمپر(        نوع وسيله                                             شدت جريان موردنياز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٨/٠ گير تلفني  دستگاه پيام
 ٠٥/٠ ماشين حساب ساده

 ٢/٠ ماشين حساب الكترونيكي بزرگ
 ٢٥/٠ مداد تراش برقي

 ٢٥/٠ كن برقي  مداد پاك
 ٠٥/٠ راديو

 ٠٣/٠ ساعت
 ٠/١ )هواكش(پنكه 

 ٥/١ ماشين تحرير
 

 تجهيزات كامپيوتري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٨/٠-٨٠/٤ كامپيوتر شخصي
 ٠/٣-٠/١١ چاپگر مستقل

 ٠٨/٠-٠/١٢ دستگاه ديسك درايو)/ پرداز  واژه(پروسسور 
 ١٥/٠ مودم

 
 هاي كپي  دستگاه

 ــــــــــــــــــــــ
 ٠/١٥ دستگاه كپي مستقل
 ٠/٧-٠/١٠ دستگاه كپي روميزي

 ٠/١٠ جوش  دستگاه قهوه
 ٠/٨-٠/١٢ مايكروويو) اجاق(فر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جدول شدت جريان موردنياز لوازم رايج اداري

 
به اين ). ١٨ Eشكل . (باشد  اني از طريق فضاي خالي زيردال كف به يك جعبة ترمينال ميروش ديگر برق رس

ترتيب برق به جعبه تقسيم يا ترمينالي كه بطور برجسته بر روي سطح زمين نصب شده و يا بطور همسطح با زمين 
تم برقي ساختمان متصل كار گذاشته شده است، به پانل ورودي برق رسيده و لذا به اين ترتيب، پانلها به سيس
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 :اصطالحات برقي ذيل، در رابطه با محصوالت سيستمهاي فضاهاي باز اداري، وجود دارند

 كاركردن هر نوع وسيلة برقيميزان جريان الكتريكي موردنياز براي :  آمپر-
هاي فاز، نول و اتصال زمين منحصر به خودش و عدم استفاده از هيچ سيم   اي با سيم  مدار جداگانه:  مدار تخصصي-

رساني به نوع خاصي از تجهيزات، مثالً كامپيوترها   از مدار تخصصي غالباً براي برق. اشتراكي با يك مدار ديگر
 . شود  استفاده مي

اي است كه برق ساختمان در آنجا به يك پانل عمودي خاص كه برق را به   اصطالح كلي براي نقطه: دي برق ورو-
 . گردد  رساند، وصل مي  تعدادي پانل مي

اي و سقف كاذب در ساختمانهاي اداري كه كانالهاي تهويه مطبوع، وسايل   فضاي خالي بين سقف سازه:  پلنوم-
 . توان در آن قرار داد  د ديگر را ميروشنائي، سيمكشي برق و موار

 
هر . گذارد  ، ضوابط الزم براي انجام كارهاي مربوط به سيستمهاي برقي را در اختيار مي(NEC)نامه ملي برق   آئين

چند كه رعايت استانداردها براي ساختمان، از وظايف آرشيتكت است ولي استانداردهائي هم وجود دارند كه جزو 
 آمپري، ٢٠ بر روي هر مدار (NEC)نامة ملي برق   براي مثال، براساس آئين. اح داخلي هستندهاي طر  مسئوليت

البته .  ولتي باشند١٢٠ آمپري ٥/١ پريز استفاده كرد و هر كدام از آن پريزها بايد از نوع ١٣توان تنها از حداكثر   مي
 . ع شدممكن است ضوابط محلي هم موجود و حاكم باشند كه بايد از آنها مطل

 
براي طراحي صحيح سيستم برقي براي پانلها و همينطور تعيين نوع امكانات برقي موردنياز، طراح بايد آمپر موردنياز 

نامه، تعداد   از آنجا كه براساس آئين. شوند، بداند  وسايل عمومي اداري را كه در ايستگاههاي كاري قرار داده مي
ار قرار داد، محدود است، طراح بايد آمپر تجهيزات مختلف را دانسته و توان بر روي هر مد  پريزهائي را كه مي

جدول ضميمه، آمپر تعدادي از . كند  اش را تأمين مي  اطمينان حاصل كند كه برق موردنياز وسايل برقي در آراية پروژه
 . دهد  تجهيزات متداول اداري را نشان مي

 نشان داده شده C١٨اين روش در شكل . ر آن از ميان ديوار استترين روش تعبية برق در ساختمانها، عبو  متداول
هاي برق از قبل در جاي صحيحي قرار گرفته باشند، اين روش، روش ارزان قيمتي براي اتصال   اگر پايانه. است
 . ها به سيستم برقي ساختمان است  پانل

 
صورت تقريباً در هر كجا كه مايل باشيد كند، در اين) جابجا(اگر كارفرما بخواهد سيمكشي ساختمان را تعويض 

پذير نيست و آن بعلت سازة موجود ساختمان است كه تعبية   اما اين كار هميشه امكان. توانيد اتصال برقرار كنيد  مي
اگر در يك ستون، سيم برق عبور نكرده باشد، طراح بايد نشان . كند  را  غير اقتصادي مي) جديد(پريزهاي اضافي 

 . دهد كه سيمكشي جديد در زير آن مخفي گردد  ونه روي ستون را پوشش ميبدهد كه چگ
 

توان برق را از باال، به   در ساختمانهاي اداري داراي پلنوم، مي. رساني، از داخل پلنوم است  دومين روش متداول برق
ئي كه بر روي شبكة فلزي سقف ها  در اين روش لزوماً بايد برق را به جعبه تقسيم. تقريباً هر نقطة موردنظر، رسانيد

 . اند رسانيده و از آنجا به انتهاي باالئي پانلهاي تقسيم كننده وصل كرد  كاذب نصب شده
 

در . رساني محدوديتي وجود ندارد، اين يك روش مؤثر و كارآمد است  از آنجا كه در اين روش، در تعداد اتصاالت برق
اين . هاي حامل برق از سقف به پانل، موافق نيستند   نظر زيبائي با  لولههر صورت، طراحان و بعضي از كارفرمايان، از

 .  نشان داده شده است٢-A١٨ روش در شكل 
 

 )آمپر(        نوع وسيله                                             شدت جريان موردنياز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٨/٠ گير تلفني  دستگاه پيام
 ٠٥/٠ ماشين حساب ساده

 ٢/٠ ماشين حساب الكترونيكي بزرگ
 ٢٥/٠ مداد تراش برقي

 ٢٥/٠ كن برقي  مداد پاك
 ٠٥/٠ راديو

 ٠٣/٠ ساعت
 ٠/١ )هواكش(پنكه 

 ٥/١ ماشين تحرير
 

 تجهيزات كامپيوتري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٨/٠-٨٠/٤ كامپيوتر شخصي
 ٠/٣-٠/١١ چاپگر مستقل

 ٠٨/٠-٠/١٢ دستگاه ديسك درايو)/ پرداز  واژه(پروسسور 
 ١٥/٠ مودم

 
 هاي كپي  دستگاه

 ــــــــــــــــــــــ
 ٠/١٥ دستگاه كپي مستقل
 ٠/٧-٠/١٠ دستگاه كپي روميزي

 ٠/١٠ جوش  دستگاه قهوه
 ٠/٨-٠/١٢ مايكروويو) اجاق(فر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جدول شدت جريان موردنياز لوازم رايج اداري

 
به اين ). ١٨ Eشكل . (باشد  اني از طريق فضاي خالي زيردال كف به يك جعبة ترمينال ميروش ديگر برق رس

ترتيب برق به جعبه تقسيم يا ترمينالي كه بطور برجسته بر روي سطح زمين نصب شده و يا بطور همسطح با زمين 
تم برقي ساختمان متصل كار گذاشته شده است، به پانل ورودي برق رسيده و لذا به اين ترتيب، پانلها به سيس
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و محل سوراخها، به يكپارچگي ) تعداد(سوراخ كردن كف، تنها در صورتي امكانپذير است كه ميزان . گردند  مي
 . اي سيستم كف، آسيبي نرساند  سازه) استحكام(
 

ارهائي در در اين روش، شي. شود  رساني از طريق شبكة داخل كف انجام مي  در بسياري از ساختمانهاي قديمي، برق
اين روش، . شوند  هاي عبور سيم برق، پردازش اطالعات و تلفن، در آنها كار گذاشته مي  بيني شده و لوله  كف پيش

در اين روش، در اكثر اوقات، شبكة زميني در . هزينة نصب اولية زيادي دارد و براي طراح نيز خالي از مشكل نيست
 .  طراحي جديد آن فضا، احداث شده استراستاي پانلها نيست زيرا اين شبكه قبل از

 
Flat) ابداع شد، سيم كشي تخت ١٩٧٠پذير سيستم اتصال برقي كه در اواخر دهة   يك روش بسيار انعطاف

Wiring)شود كه   هائي انجام مي  در اين روش، سيمكشي برق، تلفن و پردازش اطالعات، از طريق سيم.  نام دارد
اين ). D١٨ شكل (شوند   ها با يك روش نصب مخصوص، به كف متصل مي  ماين سي. اند  شده) مسطح(تخت 

اي در امتداد ديوار و يا ستون وصل شده و تا جائي كه پانل وجود دارد و نياز به اتصال است،   ها به جعبه  مجموعة سيم
 اضافي تعبيه كرد البته مشروط هاي  توان جعبه  در امتداد اين مسير، در هر كجا كه الزم باشد، مي. كند  امتداد پيدا مي

اين يك روش پرهزينه است ولي امكان تعبية پريزهادر . اي تجاوز نكند  نامه  بر اينكه تعداد پريزها، از تعداد مجاز آئين
رساني،   در صورت استفاده از اين روش برق. سرتاسر اين مسير، مورد توجه زياد طراحان و كار فرمايان است

Carpet)هاي بريده شدة مربع شكل   دهند و بايد از موكت  اي را نمي  زة استفاده از موكت طاقهها اجا  نامه  آئين Tile) 
هائي بوده و يا   ضمناً اين امكان وجود دارد كه در بعضي مناطق، استفاده از روش فوق، داراي محدوديت. استفاده نمود

 . كالً منع شده باشد
 

اي بر روي دال   در اين حالت، كف ثانويه). ١٨ Bشكل (روِش كِف كاذب است رساني،   هاي برق  يكي ديگر از روش
هاي برق، تلفن و پردازش اطالعات، از داخل فضاي ايجاد شده در بين اين دو كف، عبور داده   كف ايجاد شده و كابل

ف، خروجي برق گرفت، اي در ك  توان از هر نقطه  اين نوع كف، روشي گران قيمت است ولي از آنجا كه مي. شوند  مي
از اين روش بيشتر در . كند  پذير مي  هاي فضاي باز اداري را امكان  سيستم) ترتيب دادن(روشهاي مختلف آراستن 

 . شود  بهسازي ساختمانهاي قديمي استفاده مي
 هايي را  آخرين روش، ايجاد شبكه منظم در زير سقف كاذب است كه با يك مدوالسيون منظم در سقف، داكت

است، ) ترانك(ها كه داراي محفظه   هاي موردنياز توسط المانهاي عبوري پارتيشن  كنند كه در محل  بيني مي  پيش
بهر جهت با توجه به اينكه اكثر ساختمانهاي اداري داراي سقف كاذب . نمايد  سيم و كابلهاي موردنظر عبور مي

 . باشد  تر مي  باشد اين روش ارزانتر و مقبول  مي
 

امروزه، . شود  رساني انجام مي  اطالعات نيز به روشي بسيار مشابه با برق) مبادلة(االت خطوط تلفن و پردازش اتص
طراح بايد بداند كه . ، موجب تقاضاي زيادي براي اتصاالت ارتباطاتي فضاهاي اداري شده است)آوري  فن(تكنولوژي 

 . گردند  ه به شبكه، متصل مياز چه نوع كامپيوترها و چاپگرهائي استفاده شده و چگون
 

توليد . كنند هم بايد شناخته شوند  ها و تجهيزات جديدي كه راه خود را به فضاهاي اداري پيدا مي  آوري  بسياري از فن
اند كه انواع و اقسام كابلهاي مخابراتي و كامپيوتري در آنها جاي   بيني كرده  كنندگان، فضائي در داخل پانلها پيش

 .گيرند  مي
 

ريزي، با ماهيت خدمات ارتباطاتي موردنظر براي پروژه آشنا شده و سيستم مناسبي را براي   طراح بايد از طريق برنامه
 . آن شناسائي كند

 
در . توانند دقيقاً در يك مكان باشند  ها، سيمكشي برقي و ارتباطاتي نمي  نامه  شود كه برطبق آئين  مجدداً يادآور مي

 . داسازي آنها توجه كنيد به نحوة ج١٩شكل 
 

كنند، هدف اصلي در اينجا،   از آنجا كه كابلهاي مخابراتي، به همان نحوة كابلهاي برق از داخل ساختمان عبور مي
 :است) ارتباطاتي(آشنائي با برخي اصطالحات مخابراتي 

 
ر بافته شده و روي آنها را  ارتباط اطالعاتي و صوتي با يك كابل دو زوجي يعني دو رشته سيم مسي كه به همديگ-

 هاي مستقيم در فضاهاي  ها و تلفن  اين روش معمول سيمكشي منازل و مودم. يك الية عايق پوشانيده است
 . اداري است

اي به هم بافته شده است كه روي آنها با يك اليه عايق    زوج سيم مسي دو رشته٤داراي :  كابل چهار زوجي-
ترين كابل مورد استفاده براي انتقال صدا و   كه اين نوع سيم، گران قيمت نيست، رايجاز آنجا . پوشانيده شده است

 . است) ديتا(اطالعات 
اين كابل . اي دارد   زوج سيم دو رشته٢٥مشابه با كابل چهار زوجي است با فرض اينكه :  كابل بيست و پنج زوجي-

گيرد ولي كماكان در   اً مورد استفاده قرار ميتر انتقال صوت و اطالعات است، حاالً ندرت  كه روش قديمي
 . شود  تر ديده مي  ساختمانهاي قديمي

 .  كند  اي براي انتقال عالئم استفاده مي  كابل انتقال اطالعات است كه از سيم بسيار نازك شيشه:  كابل فيبر نوري-
آن در هستة مركزي قرار گرفته و است كه هادي ) ديتا(يك نوع كابل اطالعاتي ): هم محور( كابل كواكسيال -

كند   پيرامون آنرا مادة عايقي پوشانيده و سپس يك الية فلزي بر روي آن قرار گرفته كه نقش عايق دوم را ايفا مي
 . نهائي هم بر روي آن قرار گرفته است) پوشش(و سپس يك الية 

 
Local) شبكة منطقه محلي - Area Network) :ور است كه براي جلوگيري از احتمال يك شبكة مخابراتي راه  د

 . شوند طراحي گرديده است  بروز عالئمي كه موجب اختالل در شبكه مي
 

اين ميزان . طراحي سنتي روشنائي در فضاهاي اداري، بر تأمين ميزان يكنواخت نور در سرتاسر يك فضا تكيه داشت
 ١٩٧٠از دهة . داد  اخل ساختمان را مدنظر قرار نمييكنواخت نور، آسايش بصري يا كيفيت نور و حتي زيبائي نور در د

خواهند   علت آن، تا حدودي بخاطر طراحان است كه مي. بوجود آمده است) روشنايي(هاي نوري   تاكيد زيادي بر آرايه
يكي ديگر از عوامل آن كه اثرش اگر . هاي آنان است انجام دهند  كار بيشتري براي طراحي روشنائي كه از مسئوليت

 . جويي در انرژي است  بيشتر نباشد، كمتر نيست، تأثير قيمت زياد انرژي و نياز به صرفه
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و محل سوراخها، به يكپارچگي ) تعداد(سوراخ كردن كف، تنها در صورتي امكانپذير است كه ميزان . گردند  مي
 . اي سيستم كف، آسيبي نرساند  سازه) استحكام(
 

ارهائي در در اين روش، شي. شود  رساني از طريق شبكة داخل كف انجام مي  در بسياري از ساختمانهاي قديمي، برق
اين روش، . شوند  هاي عبور سيم برق، پردازش اطالعات و تلفن، در آنها كار گذاشته مي  بيني شده و لوله  كف پيش

در اين روش، در اكثر اوقات، شبكة زميني در . هزينة نصب اولية زيادي دارد و براي طراح نيز خالي از مشكل نيست
 .  طراحي جديد آن فضا، احداث شده استراستاي پانلها نيست زيرا اين شبكه قبل از

 
Flat) ابداع شد، سيم كشي تخت ١٩٧٠پذير سيستم اتصال برقي كه در اواخر دهة   يك روش بسيار انعطاف

Wiring)شود كه   هائي انجام مي  در اين روش، سيمكشي برق، تلفن و پردازش اطالعات، از طريق سيم.  نام دارد
اين ). D١٨ شكل (شوند   ها با يك روش نصب مخصوص، به كف متصل مي  ماين سي. اند  شده) مسطح(تخت 

اي در امتداد ديوار و يا ستون وصل شده و تا جائي كه پانل وجود دارد و نياز به اتصال است،   ها به جعبه  مجموعة سيم
 اضافي تعبيه كرد البته مشروط هاي  توان جعبه  در امتداد اين مسير، در هر كجا كه الزم باشد، مي. كند  امتداد پيدا مي

اين يك روش پرهزينه است ولي امكان تعبية پريزهادر . اي تجاوز نكند  نامه  بر اينكه تعداد پريزها، از تعداد مجاز آئين
رساني،   در صورت استفاده از اين روش برق. سرتاسر اين مسير، مورد توجه زياد طراحان و كار فرمايان است

Carpet)هاي بريده شدة مربع شكل   دهند و بايد از موكت  اي را نمي  زة استفاده از موكت طاقهها اجا  نامه  آئين Tile) 
هائي بوده و يا   ضمناً اين امكان وجود دارد كه در بعضي مناطق، استفاده از روش فوق، داراي محدوديت. استفاده نمود

 . كالً منع شده باشد
 

اي بر روي دال   در اين حالت، كف ثانويه). ١٨ Bشكل (روِش كِف كاذب است رساني،   هاي برق  يكي ديگر از روش
هاي برق، تلفن و پردازش اطالعات، از داخل فضاي ايجاد شده در بين اين دو كف، عبور داده   كف ايجاد شده و كابل

ف، خروجي برق گرفت، اي در ك  توان از هر نقطه  اين نوع كف، روشي گران قيمت است ولي از آنجا كه مي. شوند  مي
از اين روش بيشتر در . كند  پذير مي  هاي فضاي باز اداري را امكان  سيستم) ترتيب دادن(روشهاي مختلف آراستن 

 . شود  بهسازي ساختمانهاي قديمي استفاده مي
 هايي را  آخرين روش، ايجاد شبكه منظم در زير سقف كاذب است كه با يك مدوالسيون منظم در سقف، داكت

است، ) ترانك(ها كه داراي محفظه   هاي موردنياز توسط المانهاي عبوري پارتيشن  كنند كه در محل  بيني مي  پيش
بهر جهت با توجه به اينكه اكثر ساختمانهاي اداري داراي سقف كاذب . نمايد  سيم و كابلهاي موردنظر عبور مي

 . باشد  تر مي  باشد اين روش ارزانتر و مقبول  مي
 

امروزه، . شود  رساني انجام مي  اطالعات نيز به روشي بسيار مشابه با برق) مبادلة(االت خطوط تلفن و پردازش اتص
طراح بايد بداند كه . ، موجب تقاضاي زيادي براي اتصاالت ارتباطاتي فضاهاي اداري شده است)آوري  فن(تكنولوژي 

 . گردند  ه به شبكه، متصل مياز چه نوع كامپيوترها و چاپگرهائي استفاده شده و چگون
 

توليد . كنند هم بايد شناخته شوند  ها و تجهيزات جديدي كه راه خود را به فضاهاي اداري پيدا مي  آوري  بسياري از فن
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 .گيرند  مي
 

ريزي، با ماهيت خدمات ارتباطاتي موردنظر براي پروژه آشنا شده و سيستم مناسبي را براي   طراح بايد از طريق برنامه
 . آن شناسائي كند

 
در . توانند دقيقاً در يك مكان باشند  ها، سيمكشي برقي و ارتباطاتي نمي  نامه  شود كه برطبق آئين  مجدداً يادآور مي

 . داسازي آنها توجه كنيد به نحوة ج١٩شكل 
 

كنند، هدف اصلي در اينجا،   از آنجا كه كابلهاي مخابراتي، به همان نحوة كابلهاي برق از داخل ساختمان عبور مي
 :است) ارتباطاتي(آشنائي با برخي اصطالحات مخابراتي 

 
ر بافته شده و روي آنها را  ارتباط اطالعاتي و صوتي با يك كابل دو زوجي يعني دو رشته سيم مسي كه به همديگ-

 هاي مستقيم در فضاهاي  ها و تلفن  اين روش معمول سيمكشي منازل و مودم. يك الية عايق پوشانيده است
 . اداري است

اي به هم بافته شده است كه روي آنها با يك اليه عايق    زوج سيم مسي دو رشته٤داراي :  كابل چهار زوجي-
ترين كابل مورد استفاده براي انتقال صدا و   كه اين نوع سيم، گران قيمت نيست، رايجاز آنجا . پوشانيده شده است

 . است) ديتا(اطالعات 
اين كابل . اي دارد   زوج سيم دو رشته٢٥مشابه با كابل چهار زوجي است با فرض اينكه :  كابل بيست و پنج زوجي-
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 . شود  تر ديده مي  ساختمانهاي قديمي
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Local) شبكة منطقه محلي - Area Network) :ور است كه براي جلوگيري از احتمال يك شبكة مخابراتي راه  د

 . شوند طراحي گرديده است  بروز عالئمي كه موجب اختالل در شبكه مي
 

اين ميزان . طراحي سنتي روشنائي در فضاهاي اداري، بر تأمين ميزان يكنواخت نور در سرتاسر يك فضا تكيه داشت
 ١٩٧٠از دهة . داد  اخل ساختمان را مدنظر قرار نمييكنواخت نور، آسايش بصري يا كيفيت نور و حتي زيبائي نور در د
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 . جويي در انرژي است  بيشتر نباشد، كمتر نيست، تأثير قيمت زياد انرژي و نياز به صرفه
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فضاي باز اداري

 
هاي طراحي داخلي و فضائي، تصميمات و طراحي روشنائي هم بايد در مراحل اولية طراحي گرفته   مانند ديگر زمينه

متري است،    سانتي٦٠×١٢٠ي براي مثال، هنگامي كه پيمانكار برقي در حال نصب يك چراغ فلورسنت برق. شوند
 . براي پيشنهاد دادن چراغ كار يا روشنائي غيرمستقيم، خيلي دير است

 
Task)در فضاهاي باز اداري، تعبية چراغ كار  Lighting)براي اينكار عموماً از . اي است  ، ميز كار نسبتاً ساده

در اكثر موارد، . گردد  شوند استفاده مي  ها و يا روي سطح ميزها نصب مي  چراغهاي كوچكي كه در زير تاقچه
 . كنند   وات استفاده مي٤٠چراغهاي كار، از نوع فلورسنت بوده و از يك المپ 

 
هاي   چراغهاي كار بايد داراي رفلكتور و يا پوششي در مقابل المپ باشند كه خيرگي، خستگي چشمها و ايجاد سايه

متر كه    سانتي٢٥×١٧نند از نوع فلورسنت كوچكتر و يا هالوژني به ابعاد توا  چراغهاي كار مي. ناخواسته را تقليل دهند
) قدرت(بخاطر ابعاد كوچكتر و وات . شوند هم باشند  به همان نحو چراغهاي ديگر نصب مي) پيشاني(در زير تاقچه 

متري نصب   سانتي ١٢٠كند كه دو عدد از آنها در زير يك تاقچه   كمتر اين نوع چراغها، معموالً ضرورت پيدا مي
 . شوند

 
شود، از قبيل چراغ فلورسنت   تواند يا از نوع سيستم مستقيم كه بر روي سقف نصب مي  روشنائي محيطي مي

متري و يا سيستم غيرمستقيم كه در آنها منبع نور، پنهان بوده و نور پس از برخورد با يك سطح    سانتي٦٠×١٢٠
هاي تخليه   گيرند، المپ  ه عموماً در روش غيرمستقيم مورد استفاده قرار ميچراغهايي ك. شود باشد  ديگر، منعكس مي

High)گاز  Intensity Discharge) ،هستند كه بخاطر كارآمد بودن آنها از نظر انرژي و كيفيت خوب نور آنها 
 شرح ذيل  مورد استفاده در چراغهاي روشنائي محيطي، بهHIDسه نوع المپ . اند  محبوبيت زيادي پيدا كرده

 :هستند
 
كند و غالباً نور آن يك ساية آبي متمايل به سبز   اين المپ از بخار جيوه و گاز آرگون استفاده مي:  المپ بخار جيوه-

 . دارد
 
كند و رنگ نور آن بستگي به نوع فلزاتي دارد   اين المپ از بخار جيوه و گاز فلزي استفاده مي:  المپ هالوژن فلزي-

اين ساية رنگي را (آن استفاده شده است ولي معموالً داراي يك ساية آبي متمايل به سبز است كه در المپ از 
 ). توان مشاهده كرد كه نور المپ را به سقف تابانده باشيم  غالباً در موقعي مي

رآمدترين نوع شود و كا  در اين المپ، بر اثر عبور جريان برق از ميان بخار سديم، نور توليد مي:  المپ سديم پرفشار-
 . غالباً نور آن به رنگ نارنجي است، مثل چراغ خيابانها.  است ولي مشكالت رنگي داردHIDچراغهاي 

 
 براي روشنائي محيطي غيرمستقيم بصورت آباژورهاي زميني و يا بصورت كار گذاشته شده در HIDاز چراغهاي 

هاي گوناگون و با استفاده از وسايل مختلف به پانلها   حوهتوان به ن  آنها را مي. توان استفاده كرد  ها هم مي  تاقچه
 . توان از سقف و يا ديوار آويزان كرد  آنها را بصورت آويز هم مي. ها  كار  گذاشت  آويخت و يا در تاقچه

 

طراح تواند مبارزة مشكلي براي   گردد، مي  يك فضاي اداري كه در آن از كامپيوتر استفاده مي) نورپردازي(روشنائي 
توانند برخي از عوارض طراحي   در فضاهاي حاوي كامپيوتر، فشار چشمي، خستگي و بينائي غيرشفاف، مي. باشد

توانند صفحة مانيتور را حتي در يك اتاق تاريك هم   استفاده كنندگان مانيتور كامپيوتر، مي. ناصحيح روشنائي باشند
كنندگان   ولي تنها تعداد كمي از استفاده. كند  ئي ساطع ميمشاهده كنند چون المپ تصوير مانيتور از خود روشنا

نويس و يا حتي از   آنها بايد اطالعاتي را از روي اسناد تايپ شده و يا حتي دست. كنند  مانيتور، تنها به مانيتور نگاه مي
ائي هست و كاربران، براي خواندن اين اسناد مرجع، احتياج به روشن). CADكاربران برنامة (ها بخوانند   روي نقشه

اين اسناد مكتوب، معموالً به شكل حروف تيره بر روي يك . مرتباً بايد اطالعات قرائت شده را وارد كامپيوتر كنند
 . باشند  زمينة روشن هستند در صورتيكه در مانيتور، به شكل حروف روشن بر روي زمينه تاريك مي

 
دو نوع . گذارد  گي است كه بر توانائي خواندن و كاركردن تأثير ميعامل ديگري هم بايد درنظر گرفته شود و آن خير

شود و دوم خيرگي غيرمستقيم كه از وسايلي كه در   اول خيرگي مستقيم كه از منبع نور توليد مي. خيرگي وجود دارد
ر حوزة ديد، شود كه ميزان روشنائي موجود د  خيرگي زماني ايجاد مي. گردد  پيرامون افراد وجود دارند حاصل مي

 .اختالف زيادي با آنچه كه چشم به آن عادت دارد داشته باشد
 

اگر در حال مطالعة كتابي باشيد و شخصي زاوية تابش نور را تغيير بدهد كه شدت نور، بيشتر شود، اين خيرگي 
حة مانيتور نور منعكس شده از پنجره بر روي صفحة مانيتور هم ديدن صف. گردد  موجب مشكل شدن كار مطالعه مي

اي از پنجره مجاور قرار گيرد تا اينكه رو    درجه٩٠شود كه مانيتور در يك زاوية   توصيه مي. كند  را تقريباً غيرممكن مي
مانيتور كامپيوتر را در زير چراغ كار و يا چراغ نصب شده بر روي تاقچه قرار . به پنجره و يا حتي پشت به پنجره باشد

 . گردد  يندهيد چون موجب خيرگي م
 

براي مثال، . توان از ميان پانلهاي اداري استاندارد، عبور داد  ها را نمي  كشي  هاي تاسيساتي معمول، صرفاً لوله  از شبكه
كشي يك ظرفشوئي در آبدارخانه بايد در امتداد ديوار پيراموني و يا نزديك به رايزر انجام شود و نه بعنوان بخشي   لوله

ها از ميان فضاهاي باز اداري بزرگتر، تغيير آراية بعدي آن فضا را مشكلتر   كشي  ور دادن لولهعب. از يك فضاي باز
 . كند  مي
 

يكي از بزرگترين شكاياتي كه از . شوند  طراحي آكوستيكي هم يكي از مشكالتي است كه طراحان با آن روبرو مي
دفاتر خصوصي و استقرار همه در فضاي باز، موجب حذف . شود، پر سر و صدا بودن آنها است  فضاهاي اداري باز مي

فضاهاي باز را هم . ابراز شكاياتي در مورد عدم وجود خصوصيت و همچنين وجود سر و صداي عمومي گشته است
توان بصورتي طراحي كرد كه ميزان صداي محيطي را كنترل نمود ولي هيچگاه بدون صدا نخواهد بود همانطور   مي

 . توانند بدون صدا باشند  تي هم نميكه فضاهاي اداري سن
 

فاقد (وقتي كه يك اتاق، بسيار ساكت است . كوشش در هر چه ساكت كردن فضاي اداري، شيوة اشتباهي است
هدف بايد ايجاد يك محيط . تواند موجب حواس پرتي شود  ، بروز هر صداي آرام نيز مي)صداي محيطي يا عمومي

 . ابدون حواس پرتي باشد، نه بدون صد
 



25

فضاي باز اداري

 
هاي طراحي داخلي و فضائي، تصميمات و طراحي روشنائي هم بايد در مراحل اولية طراحي گرفته   مانند ديگر زمينه

متري است،    سانتي٦٠×١٢٠ي براي مثال، هنگامي كه پيمانكار برقي در حال نصب يك چراغ فلورسنت برق. شوند
 . براي پيشنهاد دادن چراغ كار يا روشنائي غيرمستقيم، خيلي دير است

 
Task)در فضاهاي باز اداري، تعبية چراغ كار  Lighting)براي اينكار عموماً از . اي است  ، ميز كار نسبتاً ساده

در اكثر موارد، . گردد  شوند استفاده مي  ها و يا روي سطح ميزها نصب مي  چراغهاي كوچكي كه در زير تاقچه
 . كنند   وات استفاده مي٤٠چراغهاي كار، از نوع فلورسنت بوده و از يك المپ 

 
هاي   چراغهاي كار بايد داراي رفلكتور و يا پوششي در مقابل المپ باشند كه خيرگي، خستگي چشمها و ايجاد سايه

متر كه    سانتي٢٥×١٧نند از نوع فلورسنت كوچكتر و يا هالوژني به ابعاد توا  چراغهاي كار مي. ناخواسته را تقليل دهند
) قدرت(بخاطر ابعاد كوچكتر و وات . شوند هم باشند  به همان نحو چراغهاي ديگر نصب مي) پيشاني(در زير تاقچه 

متري نصب   سانتي ١٢٠كند كه دو عدد از آنها در زير يك تاقچه   كمتر اين نوع چراغها، معموالً ضرورت پيدا مي
 . شوند

 
شود، از قبيل چراغ فلورسنت   تواند يا از نوع سيستم مستقيم كه بر روي سقف نصب مي  روشنائي محيطي مي

متري و يا سيستم غيرمستقيم كه در آنها منبع نور، پنهان بوده و نور پس از برخورد با يك سطح    سانتي٦٠×١٢٠
هاي تخليه   گيرند، المپ  ه عموماً در روش غيرمستقيم مورد استفاده قرار ميچراغهايي ك. شود باشد  ديگر، منعكس مي

High)گاز  Intensity Discharge) ،هستند كه بخاطر كارآمد بودن آنها از نظر انرژي و كيفيت خوب نور آنها 
 شرح ذيل  مورد استفاده در چراغهاي روشنائي محيطي، بهHIDسه نوع المپ . اند  محبوبيت زيادي پيدا كرده

 :هستند
 
كند و غالباً نور آن يك ساية آبي متمايل به سبز   اين المپ از بخار جيوه و گاز آرگون استفاده مي:  المپ بخار جيوه-

 . دارد
 
كند و رنگ نور آن بستگي به نوع فلزاتي دارد   اين المپ از بخار جيوه و گاز فلزي استفاده مي:  المپ هالوژن فلزي-

اين ساية رنگي را (آن استفاده شده است ولي معموالً داراي يك ساية آبي متمايل به سبز است كه در المپ از 
 ). توان مشاهده كرد كه نور المپ را به سقف تابانده باشيم  غالباً در موقعي مي

رآمدترين نوع شود و كا  در اين المپ، بر اثر عبور جريان برق از ميان بخار سديم، نور توليد مي:  المپ سديم پرفشار-
 . غالباً نور آن به رنگ نارنجي است، مثل چراغ خيابانها.  است ولي مشكالت رنگي داردHIDچراغهاي 

 
 براي روشنائي محيطي غيرمستقيم بصورت آباژورهاي زميني و يا بصورت كار گذاشته شده در HIDاز چراغهاي 

هاي گوناگون و با استفاده از وسايل مختلف به پانلها   حوهتوان به ن  آنها را مي. توان استفاده كرد  ها هم مي  تاقچه
 . توان از سقف و يا ديوار آويزان كرد  آنها را بصورت آويز هم مي. ها  كار  گذاشت  آويخت و يا در تاقچه

 

طراح تواند مبارزة مشكلي براي   گردد، مي  يك فضاي اداري كه در آن از كامپيوتر استفاده مي) نورپردازي(روشنائي 
توانند برخي از عوارض طراحي   در فضاهاي حاوي كامپيوتر، فشار چشمي، خستگي و بينائي غيرشفاف، مي. باشد

توانند صفحة مانيتور را حتي در يك اتاق تاريك هم   استفاده كنندگان مانيتور كامپيوتر، مي. ناصحيح روشنائي باشند
كنندگان   ولي تنها تعداد كمي از استفاده. كند  ئي ساطع ميمشاهده كنند چون المپ تصوير مانيتور از خود روشنا

نويس و يا حتي از   آنها بايد اطالعاتي را از روي اسناد تايپ شده و يا حتي دست. كنند  مانيتور، تنها به مانيتور نگاه مي
ائي هست و كاربران، براي خواندن اين اسناد مرجع، احتياج به روشن). CADكاربران برنامة (ها بخوانند   روي نقشه

اين اسناد مكتوب، معموالً به شكل حروف تيره بر روي يك . مرتباً بايد اطالعات قرائت شده را وارد كامپيوتر كنند
 . باشند  زمينة روشن هستند در صورتيكه در مانيتور، به شكل حروف روشن بر روي زمينه تاريك مي

 
دو نوع . گذارد  گي است كه بر توانائي خواندن و كاركردن تأثير ميعامل ديگري هم بايد درنظر گرفته شود و آن خير

شود و دوم خيرگي غيرمستقيم كه از وسايلي كه در   اول خيرگي مستقيم كه از منبع نور توليد مي. خيرگي وجود دارد
ر حوزة ديد، شود كه ميزان روشنائي موجود د  خيرگي زماني ايجاد مي. گردد  پيرامون افراد وجود دارند حاصل مي

 .اختالف زيادي با آنچه كه چشم به آن عادت دارد داشته باشد
 

اگر در حال مطالعة كتابي باشيد و شخصي زاوية تابش نور را تغيير بدهد كه شدت نور، بيشتر شود، اين خيرگي 
حة مانيتور نور منعكس شده از پنجره بر روي صفحة مانيتور هم ديدن صف. گردد  موجب مشكل شدن كار مطالعه مي

اي از پنجره مجاور قرار گيرد تا اينكه رو    درجه٩٠شود كه مانيتور در يك زاوية   توصيه مي. كند  را تقريباً غيرممكن مي
مانيتور كامپيوتر را در زير چراغ كار و يا چراغ نصب شده بر روي تاقچه قرار . به پنجره و يا حتي پشت به پنجره باشد

 . گردد  يندهيد چون موجب خيرگي م
 

براي مثال، . توان از ميان پانلهاي اداري استاندارد، عبور داد  ها را نمي  كشي  هاي تاسيساتي معمول، صرفاً لوله  از شبكه
كشي يك ظرفشوئي در آبدارخانه بايد در امتداد ديوار پيراموني و يا نزديك به رايزر انجام شود و نه بعنوان بخشي   لوله

ها از ميان فضاهاي باز اداري بزرگتر، تغيير آراية بعدي آن فضا را مشكلتر   كشي  ور دادن لولهعب. از يك فضاي باز
 . كند  مي
 

يكي از بزرگترين شكاياتي كه از . شوند  طراحي آكوستيكي هم يكي از مشكالتي است كه طراحان با آن روبرو مي
دفاتر خصوصي و استقرار همه در فضاي باز، موجب حذف . شود، پر سر و صدا بودن آنها است  فضاهاي اداري باز مي

فضاهاي باز را هم . ابراز شكاياتي در مورد عدم وجود خصوصيت و همچنين وجود سر و صداي عمومي گشته است
توان بصورتي طراحي كرد كه ميزان صداي محيطي را كنترل نمود ولي هيچگاه بدون صدا نخواهد بود همانطور   مي

 . توانند بدون صدا باشند  تي هم نميكه فضاهاي اداري سن
 

فاقد (وقتي كه يك اتاق، بسيار ساكت است . كوشش در هر چه ساكت كردن فضاي اداري، شيوة اشتباهي است
هدف بايد ايجاد يك محيط . تواند موجب حواس پرتي شود  ، بروز هر صداي آرام نيز مي)صداي محيطي يا عمومي

 . ابدون حواس پرتي باشد، نه بدون صد
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چيزي كه بايد فهميده شود اين نيست كه آيا . از نظر تئوريكي، هر صدائي براي گوش انسان، قابل شنيدن است
توانيم اطالعاتي از   صداها در محيط اداري، قابل شنيدن هستند يا خير بلكه اين است كه آيا با شنيدن آن صداها، مي

روند، كافي هستند كه محتواي كلي جمله   در يك جمله بكار مياز كلماتي كه % ١٥در حدود . آنها كسب كنيم يا خير
صداها . ايم  برسانيم، قابل درك بودن جمله را تقريباً از بين برده% ١٠اگر اين رقم را به كمتر از . را روشن كنند

اي باز، طراح بايد ه  در طراحي. توانند قابل شنيدن و گوش نواز باشند بدون اينكه قابل فهم و يا آزار دهنده باشند  مي
قابل درك بودن اصوات را براي بعضي از فضاها تأمين كرده و در عين حال در بعضي از فضاهاي ديگر، آنرا محدود 

 . و قابل تحمل نمايد
 

معموالً اين پانلها داراي . هاي آكوستيك است  ترين روش كنترل صدا در يك فضاي باز اداري، استفاده از پانل  متداول
اين اليه از هر دو . كنند  داخلي هستند كه از عبور صدا از يكطرف پانل به طرف ديگر آن، جلوگيري مييك الية 

طرف با مصالح آكوستيك پوشيده شده و روي آنها هم با اجناسي كه بطور معمول براي پوشش نهائي پانلها استفاده 
 و يا گروه انتقال (NRC)ب كاهش صوتي خود پانلهاي آكوستيك با توجه به درجة ضري. گردد  شوند، پوشيده مي  مي

 كه نمايانگر درصد ١٠ضريب كاهش صوتي، عددي است بين صفر تا . شوند  بندي مي  ، طبقه(STC)صوتي خود 
 . گردد  انرژي برخورد كرده با مصالح است كه بتوسط آن، جذب مي

 
براي . تمام صدا، جذب شده است يعني اينكه ١٠درجة صفر يعني اينكه هيچ صدائي جذب نشده است و درجة 

تواند كامالً متنوع باشد كه اين بخاطر روشي است كه براي آزمايش آنها انتخاب    ميNRCپانلهاي آكوستيك، ميزان 
 . و يا باالتر باشد% ٨٠ آنها NRCبه هر صورت، پانلهاي آكوستيك داراي كيفيت بهتر، آنهائي هستند كه . گردد  مي
 

 يك پانل، عدد صفر STCاگر . ، بيانگر قابليت سطح يك پانل از عبور صدا است(STC)تي گروه بندي انتقال صو
. شود  كند و صداي يكطرف، عيناً در طرف ديگر هم شنيده مي  باشد، يعني پانل اصالً از عبور صدا جلوگيري نمي

STC بطور كلي، . شود   منتقل مي يعني تنها مقدار بسيار اندكي از صدا از يكطرف پانل به طرف ديگر٥٠ برابر عدد
 .  نباشد٢٣ آن، كمتر از STCيك پانل آكوستيكي خوب، آن است كه 

 
بل   جدول پيوست ميزان دسي. بل متفاوتي دارد  هر صدائي، دسي. گيري صدا است  ، مقياس اندازهdBبل يا   دسي

متري از    سانتي١٠٠ تا ٩٠ در فاصلة مكالمة دو نفر با همديگر، معموالً. دهد  بعضي از صداهاي معمولي را نشان مي
اين ميزان شدت، بقدري متداول شده است كه . رسد  بل بگوش شنونده مي   دسي٦٥هم انجام شده و با شدت حدوداً 

كنند كه   اي تنظيم مي  كنند و يا فاصلة خود با مخاطب را به گونه  مردم سطح صداي خود را بر آن اساس تنظيم مي
بل، بعنوان صداهاي بسيار    دسي٣٠صداهاي كمتر از . ين شدت و ميزان بگوش شنونده برسدصداي ايشان با هم

شوند كه در  اين حاالت، سخن گفتن   بل، صداهاي بسيار بلند شناخته مي   دسي٨٥و صداهاي بيشتر از ) آرام(ساكت 
بل شدت    دسي٦٥متري، حدود   ي سانت١٠٠ تا ٩٠گفته شد كه مكالمة معمولي در فاصلة . شود  تقريباً غيرممكن مي

اكثر كاركنان اداري كه احتياج به تمركز افكار . دارد ولي اين براي زمينة قابل تحمل بسياري از افراد، بسيار زياد است
اگر بتوانيم اين حد را حفظ كنيم، به نحوي كه . بل تحمل كنند   دسي٤٧ تا ٤٥توانند صداهاي بلندتر از   دارند، نمي
خواهند صداي ديگران را بشنوند و يا نبايد صداي ديگران را بشنوند، صداهاي ديگر را نشنوند، آن    نميافرادي كه
 . ايم  توانيم بگوئيم كه سطح خصوصيت قابل قبول را تأمين كرده  موقع مي

 
چند . توان از طريق كنترل منبع صوت، مسير حركت صوت و همينطور شنونده، انجام داد  كنترل آكوستيكي را مي

وقتي كه نياز نيست افراد در ارتباط مستقيم با ) ١: (گردد  روش ساده براي كنترل منبع صوت، شامل اين موارد مي
ها را در جاهائي قرار دهيد كه   تلفن) ٢(يكديگر باشند، آنها را طوري مستقر كنيد كه پشت ايشان به همديگر باشد، 

ماشين آالت پر سر و صداي اداري از قبيل دستگاه فتوكپي را در ) ٣ (مكالمات تلفني، بطرف پانلهاي آكوستيك باشد،
اگر چاپگرهاي پر سر و ) ٤(هائي قرار دهيد كه دور از فضاهائي باشند كه در آنها نياز به خصوصيت هست،   محل

آنهائي ) ٥(د و هاي مخصوص قرار دهي  صداي كامپيوتري الزاماً بايد در دفتر وجود داشته باشند، آنها را در زير پوشش
توانند سطح صداي خود را با شرايط محيطي جديد تطبيق دهند، شناسائي نموده و ترتيبات   خواهند و يا نمي  را كه نمي

 . الزم در مورد محل استقرار آنها و يا انجام كارهاي آكوستيكي الزم در فضاي مربوط به آنها را بدهيد
 

عالوه بر پانلها، سطوح ديگر هم . نه تنها در يك مسير مستقيم از منبع صوتكند،   صدا در تمام جهات انتشار پيدا مي
يكي از مهمترين مسيرهاي انتقال صوت در فضاهاي اداري، سيستم . گذارند  در كنترل صوت يا آكوستيك تأثير مي

ي موجب شوند، بطور جد  هاي سقفي جاذب صدا مي  براي مثال، چراغها كه جايگزين تايل. سقف است) ساختار(
سعي نمائيد كه چراغها را در جاهائي قرار دهيد كه از انعكاس صوت در بين . گردند  افزايش مشكالت آكوستيكي مي

هاي سهمي شكل و يا شبكة   در مورد چراغها، طلق مسطح آنها را با طلق. ايستگاههاي كاري، جلوگيري بعمل آيد
يك مادة جاذب صوت پوشانيده و يا پانلهائي بر روي ديوارها ديوارهاي ثابت را با . مرغي، تعويض كنيد  جعبه تخم

ايستگاههاي كاري كه در مجاورت ديوارها قرار دارند، بايد داراي پانلهائي باشند كه بدون هيچگونه . نصب نمائيد
 با مصالح  متري،٨/١در صورت امكان، سطح ديوارها را اقالً از كف تا ارتفاع . اي نسبت به ديوار قرار بگيرند  فاصله

 . آكوستيك بپوشانيد
 

 بل  دسي نوع صدا ميزان شدت
 ١٤٠ رعد و برق كر كننده

 ١٠٠ صداي زياد خيابان )بلند(خيلي زياد 
 ٦٠ ادارة پر سر و صدا )بلند(زياد 
 ٥٠ يك ادارة معمولي  )متوسط(معمولي 

 ٢٠ يك مكالمة آرام ) آرام-ساكت (كم 
 ١٠ )عادي(ولي تنفس معم ) آرام-ساكت (خيلي كم 

 ميزان شدت بعضي صداها 
 

ها بسته نگاه   اي بوده و پرده  ها معموالً يكي از عوامل تشديد كنندة صدا هستند مگر اينكه داراي پردة پارچه  پنجره
سعي كنيد از ديوارهائي كه داراي پنجره هستند، بيشتر بعنوان گذرهاي . افتد  داشته شوند كه اين امر كمتر اتفاق مي

از . ها نيز بايد با موكت پوشانيده شوند تا صدا را جذب كنند  كف. ردد استفاده كنيد تا قسمتي از يك ايستگاه كاريت
 .  باشد٤٠/٠ آن حدود NRCموكتي استفاده كنيد كه 

 
 ايجاد. گيرد  كنترل شنونده، از طريق ايجاد صداي زمينه بوسيلة ايجاد مانع براي عالئم صوتي ناخواسته صورت مي

از اين روش . دهد  شود بلكه ميزان استهالك صوت در فضا را افزايش مي  مانع، موجب حذف و يا كاهش صدا نمي
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چيزي كه بايد فهميده شود اين نيست كه آيا . از نظر تئوريكي، هر صدائي براي گوش انسان، قابل شنيدن است
توانيم اطالعاتي از   صداها در محيط اداري، قابل شنيدن هستند يا خير بلكه اين است كه آيا با شنيدن آن صداها، مي

روند، كافي هستند كه محتواي كلي جمله   در يك جمله بكار مياز كلماتي كه % ١٥در حدود . آنها كسب كنيم يا خير
صداها . ايم  برسانيم، قابل درك بودن جمله را تقريباً از بين برده% ١٠اگر اين رقم را به كمتر از . را روشن كنند

اي باز، طراح بايد ه  در طراحي. توانند قابل شنيدن و گوش نواز باشند بدون اينكه قابل فهم و يا آزار دهنده باشند  مي
قابل درك بودن اصوات را براي بعضي از فضاها تأمين كرده و در عين حال در بعضي از فضاهاي ديگر، آنرا محدود 

 . و قابل تحمل نمايد
 

معموالً اين پانلها داراي . هاي آكوستيك است  ترين روش كنترل صدا در يك فضاي باز اداري، استفاده از پانل  متداول
اين اليه از هر دو . كنند  داخلي هستند كه از عبور صدا از يكطرف پانل به طرف ديگر آن، جلوگيري مييك الية 

طرف با مصالح آكوستيك پوشيده شده و روي آنها هم با اجناسي كه بطور معمول براي پوشش نهائي پانلها استفاده 
 و يا گروه انتقال (NRC)ب كاهش صوتي خود پانلهاي آكوستيك با توجه به درجة ضري. گردد  شوند، پوشيده مي  مي

 كه نمايانگر درصد ١٠ضريب كاهش صوتي، عددي است بين صفر تا . شوند  بندي مي  ، طبقه(STC)صوتي خود 
 . گردد  انرژي برخورد كرده با مصالح است كه بتوسط آن، جذب مي

 
براي . تمام صدا، جذب شده است يعني اينكه ١٠درجة صفر يعني اينكه هيچ صدائي جذب نشده است و درجة 

تواند كامالً متنوع باشد كه اين بخاطر روشي است كه براي آزمايش آنها انتخاب    ميNRCپانلهاي آكوستيك، ميزان 
 . و يا باالتر باشد% ٨٠ آنها NRCبه هر صورت، پانلهاي آكوستيك داراي كيفيت بهتر، آنهائي هستند كه . گردد  مي
 

 يك پانل، عدد صفر STCاگر . ، بيانگر قابليت سطح يك پانل از عبور صدا است(STC)تي گروه بندي انتقال صو
. شود  كند و صداي يكطرف، عيناً در طرف ديگر هم شنيده مي  باشد، يعني پانل اصالً از عبور صدا جلوگيري نمي

STC بطور كلي، . شود   منتقل مي يعني تنها مقدار بسيار اندكي از صدا از يكطرف پانل به طرف ديگر٥٠ برابر عدد
 .  نباشد٢٣ آن، كمتر از STCيك پانل آكوستيكي خوب، آن است كه 

 
بل   جدول پيوست ميزان دسي. بل متفاوتي دارد  هر صدائي، دسي. گيري صدا است  ، مقياس اندازهdBبل يا   دسي

متري از    سانتي١٠٠ تا ٩٠ در فاصلة مكالمة دو نفر با همديگر، معموالً. دهد  بعضي از صداهاي معمولي را نشان مي
اين ميزان شدت، بقدري متداول شده است كه . رسد  بل بگوش شنونده مي   دسي٦٥هم انجام شده و با شدت حدوداً 

كنند كه   اي تنظيم مي  كنند و يا فاصلة خود با مخاطب را به گونه  مردم سطح صداي خود را بر آن اساس تنظيم مي
بل، بعنوان صداهاي بسيار    دسي٣٠صداهاي كمتر از . ين شدت و ميزان بگوش شنونده برسدصداي ايشان با هم

شوند كه در  اين حاالت، سخن گفتن   بل، صداهاي بسيار بلند شناخته مي   دسي٨٥و صداهاي بيشتر از ) آرام(ساكت 
بل شدت    دسي٦٥متري، حدود   ي سانت١٠٠ تا ٩٠گفته شد كه مكالمة معمولي در فاصلة . شود  تقريباً غيرممكن مي

اكثر كاركنان اداري كه احتياج به تمركز افكار . دارد ولي اين براي زمينة قابل تحمل بسياري از افراد، بسيار زياد است
اگر بتوانيم اين حد را حفظ كنيم، به نحوي كه . بل تحمل كنند   دسي٤٧ تا ٤٥توانند صداهاي بلندتر از   دارند، نمي
خواهند صداي ديگران را بشنوند و يا نبايد صداي ديگران را بشنوند، صداهاي ديگر را نشنوند، آن    نميافرادي كه
 . ايم  توانيم بگوئيم كه سطح خصوصيت قابل قبول را تأمين كرده  موقع مي

 
چند . توان از طريق كنترل منبع صوت، مسير حركت صوت و همينطور شنونده، انجام داد  كنترل آكوستيكي را مي

وقتي كه نياز نيست افراد در ارتباط مستقيم با ) ١: (گردد  روش ساده براي كنترل منبع صوت، شامل اين موارد مي
ها را در جاهائي قرار دهيد كه   تلفن) ٢(يكديگر باشند، آنها را طوري مستقر كنيد كه پشت ايشان به همديگر باشد، 

ماشين آالت پر سر و صداي اداري از قبيل دستگاه فتوكپي را در ) ٣ (مكالمات تلفني، بطرف پانلهاي آكوستيك باشد،
اگر چاپگرهاي پر سر و ) ٤(هائي قرار دهيد كه دور از فضاهائي باشند كه در آنها نياز به خصوصيت هست،   محل

آنهائي ) ٥(د و هاي مخصوص قرار دهي  صداي كامپيوتري الزاماً بايد در دفتر وجود داشته باشند، آنها را در زير پوشش
توانند سطح صداي خود را با شرايط محيطي جديد تطبيق دهند، شناسائي نموده و ترتيبات   خواهند و يا نمي  را كه نمي

 . الزم در مورد محل استقرار آنها و يا انجام كارهاي آكوستيكي الزم در فضاي مربوط به آنها را بدهيد
 

عالوه بر پانلها، سطوح ديگر هم . نه تنها در يك مسير مستقيم از منبع صوتكند،   صدا در تمام جهات انتشار پيدا مي
يكي از مهمترين مسيرهاي انتقال صوت در فضاهاي اداري، سيستم . گذارند  در كنترل صوت يا آكوستيك تأثير مي

ي موجب شوند، بطور جد  هاي سقفي جاذب صدا مي  براي مثال، چراغها كه جايگزين تايل. سقف است) ساختار(
سعي نمائيد كه چراغها را در جاهائي قرار دهيد كه از انعكاس صوت در بين . گردند  افزايش مشكالت آكوستيكي مي

هاي سهمي شكل و يا شبكة   در مورد چراغها، طلق مسطح آنها را با طلق. ايستگاههاي كاري، جلوگيري بعمل آيد
يك مادة جاذب صوت پوشانيده و يا پانلهائي بر روي ديوارها ديوارهاي ثابت را با . مرغي، تعويض كنيد  جعبه تخم

ايستگاههاي كاري كه در مجاورت ديوارها قرار دارند، بايد داراي پانلهائي باشند كه بدون هيچگونه . نصب نمائيد
 با مصالح  متري،٨/١در صورت امكان، سطح ديوارها را اقالً از كف تا ارتفاع . اي نسبت به ديوار قرار بگيرند  فاصله

 . آكوستيك بپوشانيد
 

 بل  دسي نوع صدا ميزان شدت
 ١٤٠ رعد و برق كر كننده

 ١٠٠ صداي زياد خيابان )بلند(خيلي زياد 
 ٦٠ ادارة پر سر و صدا )بلند(زياد 
 ٥٠ يك ادارة معمولي  )متوسط(معمولي 

 ٢٠ يك مكالمة آرام ) آرام-ساكت (كم 
 ١٠ )عادي(ولي تنفس معم ) آرام-ساكت (خيلي كم 

 ميزان شدت بعضي صداها 
 

ها بسته نگاه   اي بوده و پرده  ها معموالً يكي از عوامل تشديد كنندة صدا هستند مگر اينكه داراي پردة پارچه  پنجره
سعي كنيد از ديوارهائي كه داراي پنجره هستند، بيشتر بعنوان گذرهاي . افتد  داشته شوند كه اين امر كمتر اتفاق مي

از . ها نيز بايد با موكت پوشانيده شوند تا صدا را جذب كنند  كف. ردد استفاده كنيد تا قسمتي از يك ايستگاه كاريت
 .  باشد٤٠/٠ آن حدود NRCموكتي استفاده كنيد كه 

 
 ايجاد. گيرد  كنترل شنونده، از طريق ايجاد صداي زمينه بوسيلة ايجاد مانع براي عالئم صوتي ناخواسته صورت مي

از اين روش . دهد  شود بلكه ميزان استهالك صوت در فضا را افزايش مي  مانع، موجب حذف و يا كاهش صدا نمي
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فضاي باز اداري

تواند مانع صداهاي   اي ساكت است كه نمي   به اندازه(Background)بايد هنگامي استفاده نمود كه صداي زمينه 
كيفيت اين صدا مشابه . وسط ديگران شنيده شوندآزار دهنده و يا باعث تخفيف صداي مكالماتي شود كه نبايد بت

 . صداي عبور باد از ميان درختان است
 

 : توان با استفاده از راههاي ذيل انجام داد  مانع شدن را مي
 
يك سيستم پخش موسيقي كه تمركز افكار را به هم نزند تعبيه كنيد و ) ٢(يك سيستم تهويه ثابت نصب كنيد، ) ١ (

هاي مانع انتشار صدا، بايد با هماهنگي يك   سيستم. م الكترونيكي توليد صدا استفاده كنيداز يك سيست) ٣(يا 
 . متخصص آكوستيك طراحي گردد

 
توان   اگر تنها يكي از سطوح را با جنس آكوستيك بپوشانيم و يا تنها يكي از عناصر انتشار صدا را درنظر بگيريم، نمي

توليد صدا، مسير حركت صدا و همچنين دريافت كنندة صدا، همگي را منبع . به يك طراحي خوب آكوستيك رسيد
 . بايد با هم درنظر گرفت

 
مربوط به فضاهاي باز اداري، مبلمان هستند ولي طراحي يك پروژه با اين ) توليدات(با وجود اينكه محصوالت 

ه ايمني جاني و دستورالعملهاي نامة ساختمان، آئين نام  محصوالت، ممكن است رعايت ضوابط مختلفي از قبيل آئين
 . مربوط به افراد داراي معلوليت جسماني را الزامي نمايد

 
هر چند ممكن است اين . اول اينكه خود محصوالت بايد با حداقل استانداردهاي مشخص شده، مطابقت داشته باشند

 يك استاندارد اختياري نامة ساختمان يا حريق قرار گيرد ولي براي اين محصوالت،  موضوع تحت شمول آئين
براي رعايت اين استانداردها، توليد كنندگان از طريق تحقيق وطراحي سيستم پانلي و اجزاء و . وجود دارد) غيرملزم(

 استاندارد Aشان، مطابق با گروه   كليه سطوح عمودي، صرفنظر از جنس و پوشش نهائي. كنند  قطعات، اقدام مي
 Aو قطعات پوشيده شده با پارچه، نايلون و اجناس ديگر هم بايد با همين گروه كلية اجزاء . ايمني حريق هستند

شوند نيز بر طبق ماهيت خود، بايد مطابق با   قطعات و اجزاء ديگري كه عموماً با فلز ساخته مي. سازگار باشند
 . استانداردهاي ايمني باشند

 
د، طراح بايد دقت الزم را در زمينة استانداردهاي هرگاه كارفرمائي بخواهد جنس پوشش قطعات را خودش تأمين كن

 باشند و يا اينكه Aاي انتخاب شوند كه مطابق با گروه   اجناس تأمين شده بتوسط كارفرما بايد بگونه. ايمني بكار برد
د موجب توان  عدم رعايت اين امر، مي. بر روي جنس، بايد عملياتي انجام شده باشد كه آنرا به اين استاندارد برساند

 . مسئول شناخته شدن طراح براي استفاده از مواد غيراستاندارد بشود
 

بخاطر . گذارد  نامه ساختمان، بر طراحي فضاهاي باز اداري، تأثير مي  بخاطر محدوديت ارتفاعي راهروهاي تردد، آئين
متر محصور شده    سانتي٥/١٧٢ از هاي بلندتر  كه با ديوارهاي تمام قد و يا پارتيشن) گردش(بياوريد كه هر مسير تردد 

 ١١٠شود و اين يعني كه عرض اين راهرو يا كريدور، نبايد كمتر از   شناخته مي) كريدور(باشد، بعنوان راهرو 
 . متر باشد  سانتي

 
 ٦٠تواند از   براي بيشتر جاها، عرض گذرهاي تردد در داخل سيستم، با توجه به نوع استفاده از مسير تردد، مي

اين نكته براي طراح اهميت دارد كه بداند ضوابط محلي در مورد گذرها و . متر باشد   سانتي١١٠متر تا   سانتي
اي در مورد فضاهاي تردد، در بخش تخصيص فضا در اوايل   نامه  ديگر موارد آئين. خواهند  راهروهاي تردد، چه مي
 . اند  همين فصل، ذكر گرديده

 
ها هم ضوابطي را تعيين   هاي يك فضاي اداري و موقعيت خروجي  حداقل تعداد خروجينامة ساختمان، در مورد   آئين

ها و موقعيت آنها، بستگي به تعداد افراد شاغل در فضاي   مشابه با همة موارد ديگر، حداقل تعداد خروجي. نموده است
ل ممكن است ضوابط متفاوتي براي مثا. اداري و نوع ساختماني كه اين فضاي اداري در آن قرار گرفته است دارد

براي محل نگهداري سوابق بيماران در يك بيمارستان در مقايسه با يك بنگاه امالك در يك مركز خريد وجود 
Fire)ها، موضوع موقعيت ديوارهاي مقاوم در مقابل آتش   در ارتباط با تعداد خروجي. داشته باشد Walls) هم وجود 

 . دارد
 

، معموالً در كل يك طبقة ساختمان كه صدها مترمربع )داراي سيستم(داري سيستماتيك هاي فضاهاي باز ا  پروژه
هاي قضائي، ممكن است طراح موظف به ضدحريق نمودن   در بعضي از حوزه. شوند  مي) انجام(مساحت دارد، اجراء 

 . شدهاي تمام قد بمنظور تقسيم كردن يك فضاي بزرگ به فضاهاي كوچكتر با)تيغه(كلية پارتيشن 
 

شوند و يا بخاطر مالحظات كاركنان، بايد   هائي كه از نظر ضوابط معلوالن، ساختمان عمومي شناخته مي  تعداد پروژه
هاي مربوطه را رعايت كنند، روز به روز بيشتر شده و از حالت استثناء خارج شده و در حال تبديل به يك   دستورالعمل

 . قاعدة رايج است
 

متر درنظر نگرفته و در محل    سانتي١١٠م را بعمل آورند كه عرض مسيرهاي تردد را كمتر از طراحان بايد دقت الز
متر    سانتي٩٠بيني كرده و براي ايستگاههاي كاري كه عرض آنها بيش از   تقاطع اين گذرها هم محل دورزدن پيش

 . است، ورودي طراحي كنند
 

احي الزم براي ايستگاههاي كاري براي افرادي كه در يك حساسيت و توجه به موضوعات ديگر از قبيل انجام طر
 براي افرادي كه   مؤسسه، داراي معلوليت جسماني هستند، و مشخص نمودن نوع و ارتفاع موكت و ارتفاع پيشخوان

 . كنند نيز داراي اهميت هستند  بر روي صندلي چرخدار حركت مي
 

 محيط اداري نوين 
 

، و در ١٩٨٠اين اصطالحات و اصطالحات ديگر، در اواخر دهة . دازه شدن و بازسازيكوچكتر شدن، تغيير ساختار، ان
امروزه براي بسياري از كمپانيها، تأثير مفهوم . ، ساختار مؤسسات كوچك و بزرگ را دچار تغيير كرده است١٩٩٠دهة 

شوند، گشته    انجام ميچگونه) اداري(اين اصطالحات، موجب تغييرات سازماني در مشاغل و اينكه كارهاي دفتري 
 . است
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فضاي باز اداري

تواند مانع صداهاي   اي ساكت است كه نمي   به اندازه(Background)بايد هنگامي استفاده نمود كه صداي زمينه 
كيفيت اين صدا مشابه . وسط ديگران شنيده شوندآزار دهنده و يا باعث تخفيف صداي مكالماتي شود كه نبايد بت

 . صداي عبور باد از ميان درختان است
 

 : توان با استفاده از راههاي ذيل انجام داد  مانع شدن را مي
 
يك سيستم پخش موسيقي كه تمركز افكار را به هم نزند تعبيه كنيد و ) ٢(يك سيستم تهويه ثابت نصب كنيد، ) ١ (

هاي مانع انتشار صدا، بايد با هماهنگي يك   سيستم. م الكترونيكي توليد صدا استفاده كنيداز يك سيست) ٣(يا 
 . متخصص آكوستيك طراحي گردد

 
توان   اگر تنها يكي از سطوح را با جنس آكوستيك بپوشانيم و يا تنها يكي از عناصر انتشار صدا را درنظر بگيريم، نمي

توليد صدا، مسير حركت صدا و همچنين دريافت كنندة صدا، همگي را منبع . به يك طراحي خوب آكوستيك رسيد
 . بايد با هم درنظر گرفت

 
مربوط به فضاهاي باز اداري، مبلمان هستند ولي طراحي يك پروژه با اين ) توليدات(با وجود اينكه محصوالت 

ه ايمني جاني و دستورالعملهاي نامة ساختمان، آئين نام  محصوالت، ممكن است رعايت ضوابط مختلفي از قبيل آئين
 . مربوط به افراد داراي معلوليت جسماني را الزامي نمايد

 
هر چند ممكن است اين . اول اينكه خود محصوالت بايد با حداقل استانداردهاي مشخص شده، مطابقت داشته باشند

 يك استاندارد اختياري نامة ساختمان يا حريق قرار گيرد ولي براي اين محصوالت،  موضوع تحت شمول آئين
براي رعايت اين استانداردها، توليد كنندگان از طريق تحقيق وطراحي سيستم پانلي و اجزاء و . وجود دارد) غيرملزم(

 استاندارد Aشان، مطابق با گروه   كليه سطوح عمودي، صرفنظر از جنس و پوشش نهائي. كنند  قطعات، اقدام مي
 Aو قطعات پوشيده شده با پارچه، نايلون و اجناس ديگر هم بايد با همين گروه كلية اجزاء . ايمني حريق هستند

شوند نيز بر طبق ماهيت خود، بايد مطابق با   قطعات و اجزاء ديگري كه عموماً با فلز ساخته مي. سازگار باشند
 . استانداردهاي ايمني باشند

 
د، طراح بايد دقت الزم را در زمينة استانداردهاي هرگاه كارفرمائي بخواهد جنس پوشش قطعات را خودش تأمين كن

 باشند و يا اينكه Aاي انتخاب شوند كه مطابق با گروه   اجناس تأمين شده بتوسط كارفرما بايد بگونه. ايمني بكار برد
د موجب توان  عدم رعايت اين امر، مي. بر روي جنس، بايد عملياتي انجام شده باشد كه آنرا به اين استاندارد برساند

 . مسئول شناخته شدن طراح براي استفاده از مواد غيراستاندارد بشود
 

بخاطر . گذارد  نامه ساختمان، بر طراحي فضاهاي باز اداري، تأثير مي  بخاطر محدوديت ارتفاعي راهروهاي تردد، آئين
متر محصور شده    سانتي٥/١٧٢ از هاي بلندتر  كه با ديوارهاي تمام قد و يا پارتيشن) گردش(بياوريد كه هر مسير تردد 

 ١١٠شود و اين يعني كه عرض اين راهرو يا كريدور، نبايد كمتر از   شناخته مي) كريدور(باشد، بعنوان راهرو 
 . متر باشد  سانتي

 
 ٦٠تواند از   براي بيشتر جاها، عرض گذرهاي تردد در داخل سيستم، با توجه به نوع استفاده از مسير تردد، مي

اين نكته براي طراح اهميت دارد كه بداند ضوابط محلي در مورد گذرها و . متر باشد   سانتي١١٠متر تا   سانتي
اي در مورد فضاهاي تردد، در بخش تخصيص فضا در اوايل   نامه  ديگر موارد آئين. خواهند  راهروهاي تردد، چه مي
 . اند  همين فصل، ذكر گرديده

 
ها هم ضوابطي را تعيين   هاي يك فضاي اداري و موقعيت خروجي  حداقل تعداد خروجينامة ساختمان، در مورد   آئين

ها و موقعيت آنها، بستگي به تعداد افراد شاغل در فضاي   مشابه با همة موارد ديگر، حداقل تعداد خروجي. نموده است
ل ممكن است ضوابط متفاوتي براي مثا. اداري و نوع ساختماني كه اين فضاي اداري در آن قرار گرفته است دارد

براي محل نگهداري سوابق بيماران در يك بيمارستان در مقايسه با يك بنگاه امالك در يك مركز خريد وجود 
Fire)ها، موضوع موقعيت ديوارهاي مقاوم در مقابل آتش   در ارتباط با تعداد خروجي. داشته باشد Walls) هم وجود 

 . دارد
 

، معموالً در كل يك طبقة ساختمان كه صدها مترمربع )داراي سيستم(داري سيستماتيك هاي فضاهاي باز ا  پروژه
هاي قضائي، ممكن است طراح موظف به ضدحريق نمودن   در بعضي از حوزه. شوند  مي) انجام(مساحت دارد، اجراء 

 . شدهاي تمام قد بمنظور تقسيم كردن يك فضاي بزرگ به فضاهاي كوچكتر با)تيغه(كلية پارتيشن 
 

شوند و يا بخاطر مالحظات كاركنان، بايد   هائي كه از نظر ضوابط معلوالن، ساختمان عمومي شناخته مي  تعداد پروژه
هاي مربوطه را رعايت كنند، روز به روز بيشتر شده و از حالت استثناء خارج شده و در حال تبديل به يك   دستورالعمل

 . قاعدة رايج است
 

متر درنظر نگرفته و در محل    سانتي١١٠م را بعمل آورند كه عرض مسيرهاي تردد را كمتر از طراحان بايد دقت الز
متر    سانتي٩٠بيني كرده و براي ايستگاههاي كاري كه عرض آنها بيش از   تقاطع اين گذرها هم محل دورزدن پيش

 . است، ورودي طراحي كنند
 

احي الزم براي ايستگاههاي كاري براي افرادي كه در يك حساسيت و توجه به موضوعات ديگر از قبيل انجام طر
 براي افرادي كه   مؤسسه، داراي معلوليت جسماني هستند، و مشخص نمودن نوع و ارتفاع موكت و ارتفاع پيشخوان

 . كنند نيز داراي اهميت هستند  بر روي صندلي چرخدار حركت مي
 

 محيط اداري نوين 
 

، و در ١٩٨٠اين اصطالحات و اصطالحات ديگر، در اواخر دهة . دازه شدن و بازسازيكوچكتر شدن، تغيير ساختار، ان
امروزه براي بسياري از كمپانيها، تأثير مفهوم . ، ساختار مؤسسات كوچك و بزرگ را دچار تغيير كرده است١٩٩٠دهة 

شوند، گشته    انجام ميچگونه) اداري(اين اصطالحات، موجب تغييرات سازماني در مشاغل و اينكه كارهاي دفتري 
 . است



30

فضاي باز اداري

 
تغييرات ايجاد شده سازماندهي مشاغل و تغيير در روند انجام كار، همچنين منجر به تعريف جديدي از محيط اداري 

هاي طراحي مذكور در فصل اول، كماكان وجود دارند ولي در   و ايده) سازماني(البته، ساختار تشكيالتي . گرديده است
 . ند، خصوصاً در مؤسسات بزرگحال از بين رفتن هست

 
. ساختار، كوچكتر شدن و اصطالحاتي از اين دست، تنها عوامل تأثيرگذار بر محيط اداري نيستند) تجديد(تغيير 

 سال قبل تنها عدة ٢٥همانطور كه در حدود . آوري پيشرفته نيز نحوه و محل انجام كار را متحول كرده است  فن
بيني كردند،    نفوذ سريع كامپيوترهاي روميزي به همة انواع كارها و مشاغل را پيشبسيار كمي از صاحبان مؤسسات،

 . بيني نمودند  دهد تقريباً در هر كجا كار كند، پيش  عدة اندكي هم ارتباط از راه دور را كه به كارمند اجازه مي
 

رود، آشنا   ه چه انتظاراتي از كارمندان ميطراح داخلي يك محيط اداري نوين، بايد با تغيير در نحوة انجام كارها و اينك
آنهائي . را بدانند) سازماني(كارفرمايان توقع دارند كه طراحان داخلي، روشهاي جديد كار و ساختار تشكيالتي . باشد

 . كه اين موضوعات را ندانند، شانس كمي براي ادامة فعاليت در آينده دارند
 

هائي كه پاسخگوي اين   هاي جديد توليدي و ايده  شخصات فني با راه حلضمناً محيط اداري نوين، طراحي و تهية م
پذير، طراحي مبتكرانة فضا، طراحي دربرگيرندة   محصوالت مبلماني انعطاف. كند  ابتكارات جديد باشند را الزامي مي

 .  تحول هستندمكانيكي كارآمد، همگي جزئي از محيط كارِي در حاِل) ارتباطاِت(نيروي كاري متنوع و اتصاالت 
 

شوند كه طي آن همچنين در   در ادامه مروري كوتاه خواهيم داشت بر نيروهائي كه موجب تغيير دنياي كار اداري مي
ريزي ابداع شده بتوسط طراحان و توليد كنندگان براي پاسخگوئي به   هاي طراحي و برنامه  مورد متداولترين راه حل

كنيم و نهايتاً اين بحث را با بررسي فضاهاي اداري واقع در منزل كه يكي از   نيازهاي محيط اداري نوين بحث مي
 .  دهيم  هاي اداري هستند و مشكالت طراحي آنها خاتمه مي  سريع الرشدترين محيط

 
 دنياي در حال تغيير كار 

 
جام كار و چگونگي بسياري از مؤسسات، از كمپانيهاي بزرگ گرفته تا كوچكترين شركتها، تعريف جديدي از نحوة ان

 . اند  سازماندهي محيط انجام آن كار، ارائه نموده
 

آوري، تنها معدودي از اصطالحات مرتبط با اين   كوچكتر شدن، بازسازي، جهاني كردن بازار و پيشرفت در زمينة فن
 . ناسيمبراي حل مشكالت طراحي، حائز اهميت حياتي است كه اين ساختار جديد كاري را بش. تغييرات هستند

AT & T, GENERAL ELECTRIC, ERNST & YOUNG, IBM و ANDERSON CONSULTING، تنها 
هزاران كمپاني ديگر هم در حال ايجاد . تعدادي از شركتهاي پيشرو در تغيير نحوة انجام كارهاي اداري هستند

كنند كه ساختار    ابراز ميبسياري از مقامات كمپانيها. تغييرات در جهان كار و محيط كاري كاركنان خود هستند
اند كه البته واقعيت   كمپاني خود را بمنظور تطبيق با نيازهاي در حال تغيير بازار و انتظارات مشتريانشان، تغيير داده

اند كه يكي از بهترين اقدامات در رابطه با ساختار جديد كار بمنظور   بهرصورت، كمپانيها همچنين دريافته. هم دارد

سازي يعني كاهش تعداد كاركنان   كوچك. ، كوچك سازي است١٩٩٠ و دهة ١٩٨٠شكالت اقتصادي دهة مقابله با م
 جوئي در مخارج   پذيري بيشتر با انتظارات مشتريان و همچنين صرفه  با هدف انطباق

)COST-EFFECTIVEسازي منجر به تجديد سازماندهي قابل توجهي در بسياري  كوچك).  بودن 
MIDDLE) حذف كار هزاران كارمند، خصوصاً در ردة مديريت ميانه از مؤسسات و لذا MANAGEMENT) 

 . شده است
 

HAMMERبراساس نظر .  است(REENGINEERING)اصطالح ديگر، بازسازي  & CHAMPY بازسازي ،
 مدون بازنگري بنيادين و طراحي كلي مجدد فرآيند كاري بمنظور نيل به تكامل اساسي در معيارهاي حياتي و«يعني 

، كلية فرآيندها و سلسله مراتب )تجديد سازمان(در اثر بازسازي . »اجرائي از قبيل هزينه، كيفيت، خدمات و وسعت
 . شوند  انجام كار كه يكي از آنها، نحوة انجام كار است، دچار تغيير مي

 
در عوِض ساختار هرمي . اند  بسياري از مؤسسات تأثير گذاشته) تشكيالتي(هر دو اين تغييرات، بر ساختار سازماني 

تري با گروههاي كاري بيشتر كه بمنظور حصول   شكل نمودار سازماني سنتي، امروزه كمپانيها داراي ساختار مسطح
 . كنند، هستند  اهداف مؤسسه كار مي

 
ه شود، به اين معنا است ك   نيز ناميده مي(DELAYERING)برداري   كه گاهي اليه) تجديد سازمان(بازسازي 

هاي مديريتي و سرپرستي كمتري وجود خواهند داشت كه اين منجر به بيشتر شدن مسئوليتهاي كاركنان   اليه
گيري، به بسياري از كاركنان اين احساس را خواهد داد كه بخشي   اين مسئوليت مضاعف يا قدرت تصميم. گردد  مي

با تمام منافع، مسئوليتها و تعهدات » گروه«يا » خانواده«از مؤسسه هستند و اين بيشتر شباهت به عضويت در يك 
 . دارد تا قرارداد براي انجام يك كار منصفانه روزانه

 
كامپيوتر اين امكان را فراهم . آوري، انجام سريعتر و دقيقتر بسياري از كارها را تسهيل كرده است  پيشرفت در فن

ه و به اطالعاتي دسترسي پيدا كنند كه قبالً تنها در اختيار كرده است كه كاركنان بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كرد
سازد كه در سطح ردة شغلي خود، بتوانند   اين دسترسي به اطالعات، كاركنان را قادر مي. مديران رده باال بود

كل در آوري، يكي از كارهاي مش  چگونگي استفاده از اطالعات فراهم آورده شده بتوسط فن. تصميماتي را اتخاذ كنند
سازد كه دور از دفتر مركزي، كار خود   عالوه بر اين، ارتباطات راه دور، هر فردي را قادر مي. ميحط نوين كاري است

شود كه كارمند بتواند به مشتريان مراجعه   اين موجب مي. را در خانه، در ميان راه و يا شعبات مؤسسه انجام دهد
 . موماً، موجبات رضايت مشتريان را سريعاً فراهم كندكرده، مشكالت را حل كند، سفارش بگيرد و ع

 
كمپانيهائي كه قبالً هرگز با . دهد  آوري همچنين نحوة انجام فعاليت كمپانيها در عرصة جهاني را هم تغيير مي  فن

اص حقيقي اشخ. اند  اند، حاال فرصت ارائه خدمات و كاال به هر كشور ديگري را پيدا كرده  بازارهاي خارجي كار نكرده
توانند در   كنند، بدون اينكه حتماً نيازي به سفر به كشورهاي خارجي داشته باشند، مي  هم كه براي خودشان كار مي

، همچنين نحوة انجام كار )مؤسسات(مشاغل ) تجديد سازمان(بازسازي . كشورهاي ديگر براي خود مشتري پيدا كنند
شود كه هر جزء، مسئوليت يك   وليد نهائي به اجزاء مختلفي تقسيم ميدر يك كمپاني سنتي، ت. دهد  را هم تغيير مي

در  جهان . دهد، مثل يك خط توليد  فرد يا گروه است كه پس از انجام بخشي از آن، آنرا به فرد يا گروه بعدي مي
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تغييرات ايجاد شده سازماندهي مشاغل و تغيير در روند انجام كار، همچنين منجر به تعريف جديدي از محيط اداري 

هاي طراحي مذكور در فصل اول، كماكان وجود دارند ولي در   و ايده) سازماني(البته، ساختار تشكيالتي . گرديده است
 . ند، خصوصاً در مؤسسات بزرگحال از بين رفتن هست

 
. ساختار، كوچكتر شدن و اصطالحاتي از اين دست، تنها عوامل تأثيرگذار بر محيط اداري نيستند) تجديد(تغيير 

 سال قبل تنها عدة ٢٥همانطور كه در حدود . آوري پيشرفته نيز نحوه و محل انجام كار را متحول كرده است  فن
بيني كردند،    نفوذ سريع كامپيوترهاي روميزي به همة انواع كارها و مشاغل را پيشبسيار كمي از صاحبان مؤسسات،

 . بيني نمودند  دهد تقريباً در هر كجا كار كند، پيش  عدة اندكي هم ارتباط از راه دور را كه به كارمند اجازه مي
 

رود، آشنا   ه چه انتظاراتي از كارمندان ميطراح داخلي يك محيط اداري نوين، بايد با تغيير در نحوة انجام كارها و اينك
آنهائي . را بدانند) سازماني(كارفرمايان توقع دارند كه طراحان داخلي، روشهاي جديد كار و ساختار تشكيالتي . باشد

 . كه اين موضوعات را ندانند، شانس كمي براي ادامة فعاليت در آينده دارند
 

هائي كه پاسخگوي اين   هاي جديد توليدي و ايده  شخصات فني با راه حلضمناً محيط اداري نوين، طراحي و تهية م
پذير، طراحي مبتكرانة فضا، طراحي دربرگيرندة   محصوالت مبلماني انعطاف. كند  ابتكارات جديد باشند را الزامي مي

 .  تحول هستندمكانيكي كارآمد، همگي جزئي از محيط كارِي در حاِل) ارتباطاِت(نيروي كاري متنوع و اتصاالت 
 

شوند كه طي آن همچنين در   در ادامه مروري كوتاه خواهيم داشت بر نيروهائي كه موجب تغيير دنياي كار اداري مي
ريزي ابداع شده بتوسط طراحان و توليد كنندگان براي پاسخگوئي به   هاي طراحي و برنامه  مورد متداولترين راه حل

كنيم و نهايتاً اين بحث را با بررسي فضاهاي اداري واقع در منزل كه يكي از   نيازهاي محيط اداري نوين بحث مي
 .  دهيم  هاي اداري هستند و مشكالت طراحي آنها خاتمه مي  سريع الرشدترين محيط

 
 دنياي در حال تغيير كار 

 
جام كار و چگونگي بسياري از مؤسسات، از كمپانيهاي بزرگ گرفته تا كوچكترين شركتها، تعريف جديدي از نحوة ان

 . اند  سازماندهي محيط انجام آن كار، ارائه نموده
 

آوري، تنها معدودي از اصطالحات مرتبط با اين   كوچكتر شدن، بازسازي، جهاني كردن بازار و پيشرفت در زمينة فن
 . ناسيمبراي حل مشكالت طراحي، حائز اهميت حياتي است كه اين ساختار جديد كاري را بش. تغييرات هستند

AT & T, GENERAL ELECTRIC, ERNST & YOUNG, IBM و ANDERSON CONSULTING، تنها 
هزاران كمپاني ديگر هم در حال ايجاد . تعدادي از شركتهاي پيشرو در تغيير نحوة انجام كارهاي اداري هستند

كنند كه ساختار    ابراز ميبسياري از مقامات كمپانيها. تغييرات در جهان كار و محيط كاري كاركنان خود هستند
اند كه البته واقعيت   كمپاني خود را بمنظور تطبيق با نيازهاي در حال تغيير بازار و انتظارات مشتريانشان، تغيير داده

اند كه يكي از بهترين اقدامات در رابطه با ساختار جديد كار بمنظور   بهرصورت، كمپانيها همچنين دريافته. هم دارد

سازي يعني كاهش تعداد كاركنان   كوچك. ، كوچك سازي است١٩٩٠ و دهة ١٩٨٠شكالت اقتصادي دهة مقابله با م
 جوئي در مخارج   پذيري بيشتر با انتظارات مشتريان و همچنين صرفه  با هدف انطباق

)COST-EFFECTIVEسازي منجر به تجديد سازماندهي قابل توجهي در بسياري  كوچك).  بودن 
MIDDLE) حذف كار هزاران كارمند، خصوصاً در ردة مديريت ميانه از مؤسسات و لذا MANAGEMENT) 

 . شده است
 

HAMMERبراساس نظر .  است(REENGINEERING)اصطالح ديگر، بازسازي  & CHAMPY بازسازي ،
 مدون بازنگري بنيادين و طراحي كلي مجدد فرآيند كاري بمنظور نيل به تكامل اساسي در معيارهاي حياتي و«يعني 

، كلية فرآيندها و سلسله مراتب )تجديد سازمان(در اثر بازسازي . »اجرائي از قبيل هزينه، كيفيت، خدمات و وسعت
 . شوند  انجام كار كه يكي از آنها، نحوة انجام كار است، دچار تغيير مي

 
در عوِض ساختار هرمي . اند  بسياري از مؤسسات تأثير گذاشته) تشكيالتي(هر دو اين تغييرات، بر ساختار سازماني 

تري با گروههاي كاري بيشتر كه بمنظور حصول   شكل نمودار سازماني سنتي، امروزه كمپانيها داراي ساختار مسطح
 . كنند، هستند  اهداف مؤسسه كار مي

 
ه شود، به اين معنا است ك   نيز ناميده مي(DELAYERING)برداري   كه گاهي اليه) تجديد سازمان(بازسازي 

هاي مديريتي و سرپرستي كمتري وجود خواهند داشت كه اين منجر به بيشتر شدن مسئوليتهاي كاركنان   اليه
گيري، به بسياري از كاركنان اين احساس را خواهد داد كه بخشي   اين مسئوليت مضاعف يا قدرت تصميم. گردد  مي

با تمام منافع، مسئوليتها و تعهدات » گروه«يا » خانواده«از مؤسسه هستند و اين بيشتر شباهت به عضويت در يك 
 . دارد تا قرارداد براي انجام يك كار منصفانه روزانه

 
كامپيوتر اين امكان را فراهم . آوري، انجام سريعتر و دقيقتر بسياري از كارها را تسهيل كرده است  پيشرفت در فن

ه و به اطالعاتي دسترسي پيدا كنند كه قبالً تنها در اختيار كرده است كه كاركنان بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كرد
سازد كه در سطح ردة شغلي خود، بتوانند   اين دسترسي به اطالعات، كاركنان را قادر مي. مديران رده باال بود

كل در آوري، يكي از كارهاي مش  چگونگي استفاده از اطالعات فراهم آورده شده بتوسط فن. تصميماتي را اتخاذ كنند
سازد كه دور از دفتر مركزي، كار خود   عالوه بر اين، ارتباطات راه دور، هر فردي را قادر مي. ميحط نوين كاري است

شود كه كارمند بتواند به مشتريان مراجعه   اين موجب مي. را در خانه، در ميان راه و يا شعبات مؤسسه انجام دهد
 . موماً، موجبات رضايت مشتريان را سريعاً فراهم كندكرده، مشكالت را حل كند، سفارش بگيرد و ع

 
كمپانيهائي كه قبالً هرگز با . دهد  آوري همچنين نحوة انجام فعاليت كمپانيها در عرصة جهاني را هم تغيير مي  فن

اص حقيقي اشخ. اند  اند، حاال فرصت ارائه خدمات و كاال به هر كشور ديگري را پيدا كرده  بازارهاي خارجي كار نكرده
توانند در   كنند، بدون اينكه حتماً نيازي به سفر به كشورهاي خارجي داشته باشند، مي  هم كه براي خودشان كار مي

، همچنين نحوة انجام كار )مؤسسات(مشاغل ) تجديد سازمان(بازسازي . كشورهاي ديگر براي خود مشتري پيدا كنند
شود كه هر جزء، مسئوليت يك   وليد نهائي به اجزاء مختلفي تقسيم ميدر يك كمپاني سنتي، ت. دهد  را هم تغيير مي

در  جهان . دهد، مثل يك خط توليد  فرد يا گروه است كه پس از انجام بخشي از آن، آنرا به فرد يا گروه بعدي مي
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فضاي باز اداري

 آغاز تا هاي مربوطه، مسئول انجام تمام كارهاي يك پروژه از  نوين كار، يك گروه متخصص و شامل تمامي دانش
 . پايان است

 
پذيــري بوده و ممكن است روزي متشكل   هاي انعطاف  امــروزه، گروهها پديده. گروهســازي، كليد آيندة كار است

. از دو سه نفر و روزي ديگر متشكل از دهها نفر با توجه به نوع و گستردگي مشكلي كه گروه با آن روبرو است باشند
روز كار دستجمعي انجام داده و بعد از ظهرها كار را بصورت انفرادي انجام داده و ممكن است افراد گروه در طي 

. بعضي از افراد، در يك مقطع زماني، در بيش از يك گروه عضويت دارند. فرداي آنروز مجدداً به كار گروهي بپردازند
اند كار خود را بصورت مؤثر انجام تو  اگر ارتباط آزاد و راحت بين افراد يك گروه وجود نداشته باشد، آن گروه نمي

 . دهد
 

. يكي از داليل گرايش به استفاده از گروهها، نياز به ابداع محصوالت جديد و ارائه آن به بازار، قبل از رقبا است
مشتريان ديگر تمايل ندارند كه سه هفته، سه ماه و يا سالها معطل پاسخ . مشكالت بايد هر چه سريعتر حل شوند

خواهند و هر كه بتواند پاسخ را سريعتر    در طراحي داخلي و معماري هم، كارفرما پاسخ خود را سريعاً ميحتي. بمانند
 . كند  ارائه كند، معموالً پروژه را از آن خود مي

 
HERMANاي كه بتوسط كمپاني   در مقاله MILLERگروههاي . اند   منتشر شده، سه نوع گروه توضيح داده شده

دهند گروههائي هستند كه در آنها، هر فردي قسمتي از كاري را كه براي انجام   كراري انجام ميخطي كه كارهاي ت
شود تا جائي كه تكميل   دهد و سپس كار از فردي به فرد ديگر در همان گروه داده مي  كامل كار است، انجام مي

اي كه نياز به مهارتهاي   پروژهاعضاي اين گروه براي انجام . دومين نوع گروه كاري، گروه موازي است. شود
 . دهند  تخصصي اعضا دارد، تشكيل گروه مي

 
هاي مختلف مؤسسه فراخوانده شده و اين پروژه، معموالً تنها كار آنها   اعضاي اين نوع گروهها معموالً از بخش

هاي   كه آنها درگير پروژهتوانند با همديگر باقي بمانند ولي از آنجا   نيست پس از اتمام پروژه، اعضاي اين گروه مي
در . اي است  سومين نوع گروه، گروه دايره. هاي ديگر بپردازند  توانند به مسئوليت خود در پروژه  ديگري هم هستند، مي

در طي مدت انجام پروژه، اعضا . شود  اين مورد، گروه به منظور انجام يك كار بسيار خالقانه و مبتكرانه تشكيل مي
 . گردد كه پروژه به اتمام رسيده باشد  د و بروند و گروه موقعي منحل ميتوانند بياين  مي
 

بسياري از . كنند  در هر صورت، كاركنان بايد مبتكر و اهل ريسك باشند، حتي اگر براي شخص ديگري كار مي
 و سپس نگر معتقدند كه روزهاي يك شغل دائمي، ارتقاء رتبه و افزايش تدريجي حقوق  فالسفة مديريت و آينده
BOYETTبراساس اعالم . اند  بازنشستگي، سپري شده & CONN هر فرد آمريكايي قبل از بازنشستگي بطور ،

پذيري و خالقيت، كليد موفقيت كاركنان   انعطاف. كند  متوسط در ده شغل مختلف و اقالً پنج كمپاني مختلف كار مي
.  و خود را در اختيار مؤسسه قراردادن پرداخت خواهد شدها بعالوة كارآئي  پاداش در ازاي اين خصوصيت. خواهد بود

لذا براي بسياري از مؤسسات، كارمندي كه طيف دانش وسيعي داشته باشد، ارزشي بيشتر از يك متخصص 
 . نگر خواهد داشت   باريك

 

رتباط گروهي و در يك فضاي اداري نوين، براي ا. شود نيز يك تغيير عمده كرده است  جائي كه كار در آن انجام مي
پذير، بايد بتواند پذيراي گروهي كه براي انجام   يك فضاي كاري انعطاف. انجام كار، نياز به فضا و طراحي است

اين فضاي كار بايد مجدداً بتواند . تواند از چند روز تا بيش از يكسال ادامه پيدا كند باشد  شود و مي  كاري تشكيل مي
بعضي ديگر از كارها، بتوسط افراد و از . گروه جديد براي انجام يك پروژة جديد گرددتغيير آرايه داده و پذيراي يك 

. است) كارفرمايان(كارمند، بجاي حضور در دفتر، در حال مالقات با مشتريان . شوند  طريق ارتباطات راه دور انجام مي
.  اينكه آنجا را ترك كند انجام دهدممكن است كامپيوتري در اختيارش گذاشته شده باشد كه كار را در منزل و بدون

اي، مورد توجه بسياري از مؤسسات و كارمندان قرار گرفته   ارتباط از راه دور، به واسطة استفاده از ارتباطات ماهواره
 . است و ا ين يك تغيير بسيار قابل توجه در نحوة انجام كار توسط افراد است

 
يك دفتر كار مجازي يعني اينكه كارمند كلية . گام فراتر برده استدفتر كار مجازي، ارتباط از راه دور را يك 

، فاكس و LAPTOPاي، مودم، كامپيوتر   چيزهائي را كه براي انجام كارش به آن احتياج دارد، از قبيل تلفن ماهواره
ل، ترمينال فرودگاه، اتومبي: تواند هر كجا باشد  لذا دفتر كار مجازي، مي. چاپگر را در داخل كيف و يا اتومبيلش دارد

در آنجا است، خانه و خالصه هركجائي كه كارمند در آنجا مشغول انجام كار ) كارفرما(رستوران، محلي كه مشتري 
 . شود

 
در اثر . اند  تأثير نگذاشته) ساده(تغيير در نحوة انجام كارها و همينطور در محيط كاري، تنها بر كارمندان رده پائين 

در . اند  م شده در مؤسسات، بسياري از امكاناتي كه در اختيار مديران رده باال بودند هم ناپديد شدهبرداري انجا  اليه
بسياري از موسسات داراي دفاتر و ايستگاههاي كاري كوچكتر، آن دفتر كناري داراي مبلمان و وسايل تجملي هم 

يط كاري جديد، اكنون واپسگرايانه شناخته مديريت و دفاتر بزرگ، در مح) غذاخوري(اتاق پذيرائي . اند  حذف شده
 . شوند  مي
 

مديران . ها و تئوريهاي جديد، مديريت مؤسسه نيز بايد آمادة پذيرش تغييرات باشد  البته براي انجام كار با اين روش
 بايد آمادگي دادن اختيارات به كارمندان، ايجاد يك سيستم مناسب در داخل مؤسسه بمنظور حمايت و پشتيباني

 . گروههاي كاري را داشته و هرگز فراموش نكنند كه در طراحي سيستم و محيط كار، كارمندان را هم درنظر بگيرند
 

. عالوه بر تغييرات در دفتر مركزي مؤسسه، اكنون تقاضاي زيادي براي ايجاد دفتر كار در منزل بوجود آمده است
ريزي   با تحليل و برنامه. نه چندان زياد را امكانپذير كرده استهاي   آوري و كاركردن در منزل، هزينه  انفجار عظيم فن

 . توان در منزل انجام داد  دقيق، يك كمپاني متوجه خواهد شد كه انواع مشخصي از كارها را مي
 

گيرد، غالباً كمپاني وسايل و تجهيزات مناسب اداري را در   به كارمنداني كه اين حق انتخاب در اختيارشان قرار مي
البته، هزاران نفر از افرادي كه . كند  ختيارشان قرار داده و كارمند نيز فضاي الزم در منزل را براي اينكار تأمين ميا

كنند و يك اتاق خواب اضافي و يا گاراژي را كه بهسازي   خواهند شغلي انتخاب كنند، در آغاز در منزل شروع مي  مي
 . دهند  اند براي اينكار اختصاص مي  كرده

همة اين تغييرات در ). مشتري(اين يعني كار در هر كجا، در  اتومبيل، در خانه، در دفتر و حتي در دفتر كارفرما 
 . برخي از آنها در انتهاي اين فصل خواهند آمد. اند  هاي كاري متنوع را ايجاب كرده  فلسفه و ساختار كار، نياز به محيط



33

فضاي باز اداري

 آغاز تا هاي مربوطه، مسئول انجام تمام كارهاي يك پروژه از  نوين كار، يك گروه متخصص و شامل تمامي دانش
 . پايان است

 
پذيــري بوده و ممكن است روزي متشكل   هاي انعطاف  امــروزه، گروهها پديده. گروهســازي، كليد آيندة كار است

. از دو سه نفر و روزي ديگر متشكل از دهها نفر با توجه به نوع و گستردگي مشكلي كه گروه با آن روبرو است باشند
روز كار دستجمعي انجام داده و بعد از ظهرها كار را بصورت انفرادي انجام داده و ممكن است افراد گروه در طي 

. بعضي از افراد، در يك مقطع زماني، در بيش از يك گروه عضويت دارند. فرداي آنروز مجدداً به كار گروهي بپردازند
اند كار خود را بصورت مؤثر انجام تو  اگر ارتباط آزاد و راحت بين افراد يك گروه وجود نداشته باشد، آن گروه نمي

 . دهد
 

. يكي از داليل گرايش به استفاده از گروهها، نياز به ابداع محصوالت جديد و ارائه آن به بازار، قبل از رقبا است
مشتريان ديگر تمايل ندارند كه سه هفته، سه ماه و يا سالها معطل پاسخ . مشكالت بايد هر چه سريعتر حل شوند

خواهند و هر كه بتواند پاسخ را سريعتر    در طراحي داخلي و معماري هم، كارفرما پاسخ خود را سريعاً ميحتي. بمانند
 . كند  ارائه كند، معموالً پروژه را از آن خود مي

 
HERMANاي كه بتوسط كمپاني   در مقاله MILLERگروههاي . اند   منتشر شده، سه نوع گروه توضيح داده شده

دهند گروههائي هستند كه در آنها، هر فردي قسمتي از كاري را كه براي انجام   كراري انجام ميخطي كه كارهاي ت
شود تا جائي كه تكميل   دهد و سپس كار از فردي به فرد ديگر در همان گروه داده مي  كامل كار است، انجام مي

اي كه نياز به مهارتهاي   پروژهاعضاي اين گروه براي انجام . دومين نوع گروه كاري، گروه موازي است. شود
 . دهند  تخصصي اعضا دارد، تشكيل گروه مي

 
هاي مختلف مؤسسه فراخوانده شده و اين پروژه، معموالً تنها كار آنها   اعضاي اين نوع گروهها معموالً از بخش

هاي   كه آنها درگير پروژهتوانند با همديگر باقي بمانند ولي از آنجا   نيست پس از اتمام پروژه، اعضاي اين گروه مي
در . اي است  سومين نوع گروه، گروه دايره. هاي ديگر بپردازند  توانند به مسئوليت خود در پروژه  ديگري هم هستند، مي

در طي مدت انجام پروژه، اعضا . شود  اين مورد، گروه به منظور انجام يك كار بسيار خالقانه و مبتكرانه تشكيل مي
 . گردد كه پروژه به اتمام رسيده باشد  د و بروند و گروه موقعي منحل ميتوانند بياين  مي
 

بسياري از . كنند  در هر صورت، كاركنان بايد مبتكر و اهل ريسك باشند، حتي اگر براي شخص ديگري كار مي
 و سپس نگر معتقدند كه روزهاي يك شغل دائمي، ارتقاء رتبه و افزايش تدريجي حقوق  فالسفة مديريت و آينده
BOYETTبراساس اعالم . اند  بازنشستگي، سپري شده & CONN هر فرد آمريكايي قبل از بازنشستگي بطور ،

پذيري و خالقيت، كليد موفقيت كاركنان   انعطاف. كند  متوسط در ده شغل مختلف و اقالً پنج كمپاني مختلف كار مي
.  و خود را در اختيار مؤسسه قراردادن پرداخت خواهد شدها بعالوة كارآئي  پاداش در ازاي اين خصوصيت. خواهد بود

لذا براي بسياري از مؤسسات، كارمندي كه طيف دانش وسيعي داشته باشد، ارزشي بيشتر از يك متخصص 
 . نگر خواهد داشت   باريك

 

رتباط گروهي و در يك فضاي اداري نوين، براي ا. شود نيز يك تغيير عمده كرده است  جائي كه كار در آن انجام مي
پذير، بايد بتواند پذيراي گروهي كه براي انجام   يك فضاي كاري انعطاف. انجام كار، نياز به فضا و طراحي است

اين فضاي كار بايد مجدداً بتواند . تواند از چند روز تا بيش از يكسال ادامه پيدا كند باشد  شود و مي  كاري تشكيل مي
بعضي ديگر از كارها، بتوسط افراد و از . گروه جديد براي انجام يك پروژة جديد گرددتغيير آرايه داده و پذيراي يك 

. است) كارفرمايان(كارمند، بجاي حضور در دفتر، در حال مالقات با مشتريان . شوند  طريق ارتباطات راه دور انجام مي
.  اينكه آنجا را ترك كند انجام دهدممكن است كامپيوتري در اختيارش گذاشته شده باشد كه كار را در منزل و بدون

اي، مورد توجه بسياري از مؤسسات و كارمندان قرار گرفته   ارتباط از راه دور، به واسطة استفاده از ارتباطات ماهواره
 . است و ا ين يك تغيير بسيار قابل توجه در نحوة انجام كار توسط افراد است

 
يك دفتر كار مجازي يعني اينكه كارمند كلية . گام فراتر برده استدفتر كار مجازي، ارتباط از راه دور را يك 

، فاكس و LAPTOPاي، مودم، كامپيوتر   چيزهائي را كه براي انجام كارش به آن احتياج دارد، از قبيل تلفن ماهواره
ل، ترمينال فرودگاه، اتومبي: تواند هر كجا باشد  لذا دفتر كار مجازي، مي. چاپگر را در داخل كيف و يا اتومبيلش دارد

در آنجا است، خانه و خالصه هركجائي كه كارمند در آنجا مشغول انجام كار ) كارفرما(رستوران، محلي كه مشتري 
 . شود

 
در اثر . اند  تأثير نگذاشته) ساده(تغيير در نحوة انجام كارها و همينطور در محيط كاري، تنها بر كارمندان رده پائين 

در . اند  م شده در مؤسسات، بسياري از امكاناتي كه در اختيار مديران رده باال بودند هم ناپديد شدهبرداري انجا  اليه
بسياري از موسسات داراي دفاتر و ايستگاههاي كاري كوچكتر، آن دفتر كناري داراي مبلمان و وسايل تجملي هم 

يط كاري جديد، اكنون واپسگرايانه شناخته مديريت و دفاتر بزرگ، در مح) غذاخوري(اتاق پذيرائي . اند  حذف شده
 . شوند  مي
 

مديران . ها و تئوريهاي جديد، مديريت مؤسسه نيز بايد آمادة پذيرش تغييرات باشد  البته براي انجام كار با اين روش
 بايد آمادگي دادن اختيارات به كارمندان، ايجاد يك سيستم مناسب در داخل مؤسسه بمنظور حمايت و پشتيباني

 . گروههاي كاري را داشته و هرگز فراموش نكنند كه در طراحي سيستم و محيط كار، كارمندان را هم درنظر بگيرند
 

. عالوه بر تغييرات در دفتر مركزي مؤسسه، اكنون تقاضاي زيادي براي ايجاد دفتر كار در منزل بوجود آمده است
ريزي   با تحليل و برنامه. نه چندان زياد را امكانپذير كرده استهاي   آوري و كاركردن در منزل، هزينه  انفجار عظيم فن

 . توان در منزل انجام داد  دقيق، يك كمپاني متوجه خواهد شد كه انواع مشخصي از كارها را مي
 

گيرد، غالباً كمپاني وسايل و تجهيزات مناسب اداري را در   به كارمنداني كه اين حق انتخاب در اختيارشان قرار مي
البته، هزاران نفر از افرادي كه . كند  ختيارشان قرار داده و كارمند نيز فضاي الزم در منزل را براي اينكار تأمين ميا

كنند و يك اتاق خواب اضافي و يا گاراژي را كه بهسازي   خواهند شغلي انتخاب كنند، در آغاز در منزل شروع مي  مي
 . دهند  اند براي اينكار اختصاص مي  كرده

همة اين تغييرات در ). مشتري(اين يعني كار در هر كجا، در  اتومبيل، در خانه، در دفتر و حتي در دفتر كارفرما 
 . برخي از آنها در انتهاي اين فصل خواهند آمد. اند  هاي كاري متنوع را ايجاب كرده  فلسفه و ساختار كار، نياز به محيط
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فضاي باز اداري

 
 (ALTERNATIVE OFFICE ENVIRONMENT)هاي اداري مختلف   محيط

 
پذير در   هاي جديد كاري، در حاليكه ايستگاههاي كاري انعطاف  در راستاي يافتن يك راه حل سازگار با استراتژي

هاي   هستند، مگر در مورد باالترين رده  تر شدن هستند، دفاتر كار خصوصي هم در حال ناپديد شدن  حال رايج
 .مديريتي

 
 در محلي نزديكتر از فضاهاي مديريتي كه قبالً در فصل اول توضيح داده شد، به مديران و حتي معاونين، حاال

كردند، يا كامالً از   محل كار نوين، تعداد افرادي را كه بطور مجزا كار مي. شوند  گروههاي كارمندان استقرار داده مي
 . ميان برداشته و يا بصورت قابل توجهي كاهش داده است

 
INTERNATIONAL و HAWORTH توسط كمپاني ١٩٩٥ در سال اي كه  براساس مطالعه FACILITY

MANAGEMENT ASSOCIATION ،در ٢٠٠٠كارمندان دفتري انتظار داشتند كه تا سال % ٩٤ انجام گرفته ،
ALTERNATIVEنوعي از  OFFICING) حائز اهميت است كه طراح در . شركت داده شوند) محل كار اختياري

كند،   طراح بايد بيش از توجهي كه به نيازهاي مبلماني مي. ببرد  نيازهاي فضائي يك موسسة پيريزي، به   حين برنامه
تغيير در فلسفة كاري و ساختار، به اين معني است كه . به ساختار سازماني و فرهنگ مؤسسه توجه نمايد

انباري زيادي ندارند و تقريباً استانداردهاي فضائي و تجهيزاتي ايستگاههاي كاري متداول امروز ، فضاي بايگاني و 
 . گيرند  هيچ فضاي خصوصي در كنار مديريت براي بازديدكنندگان درنظر نمي

 
وجود بايگاني الكترونيكي، ميزان بايگاني را . شوند  كاربريهاي جنبي اداري، در فضاهاي عمومي مؤسسه جاي داده مي

پذيري آراية دفتر و همچنين مبلمان   انعطاف. دهد  هش ميتقليل داده و طبعاً نيازهاي فضائي هر محل كار را هم كا
 . انتخاب شده براي ايجاد محل واقعي انجام كار، بسيار حائز اهميت است

 
بعضي از . هاي مختلف انجام كار باشند  اي باشد كه جوابگوي فرم  فضاهاي استقرار گروههاي كاري بايد بگونه

CAVES)» ها و فضاهاي باز  دخمه«ها را   طراحان، يكي از اين نحوه & COMMONS)نامند كه در آن،    مي
را كه اعضاي گروه براي حل يك مشكل و يا بحث در » فضاهاي باز«هاي كاري مجزا هستند كه   محل» ها  دخمه«

 فضاي از اين حالت بيشتر در مورد گروهها و يا). كنند  احاطه مي(گيرند   شوند، در بر مي  مورد موضوعي در آن جمع مي
 ). ٢٠شكل (شود   استفاده مي) مشاع(كار اشتراكي 

 
در بعضي موارد، اين . احتياج دارد) جلسه(يك فضاي گروهي، غالباً به ايستگاههاي كاري فردي و فضاهاي مالقات 

د پذير هم باشن  فضاهاي كاري انفرادي، ضمن اينكه بايد بسيار خصوصي باشند ولي بخاطر تغييرات آتي، بايد انعطاف
هاي باز اداري،   خصوصي و يا حتي باز، مشابه با طرح  در بعضي موارد ديگر، ايستگاههاي كاري نيمه). ٢٢شكل (

 . دهند  بخوبي جواب مي
فضاهاي مالقات يا كنفرانس، چه از نوع اتاق كنفرانس سنتي كه در فصل اول توضيح داده شد و چه از  نوع محل 

بعضي از گروهها، به يك فضاي كنفرانس يا كار براي تمام ). ٢٢شكل (است اجتماع غيررسمي نيز مورد استفاده 

ممكن است گروههايي احتياج داشته باشند كه اسناد و مداركي . كنند احتياج دارند  اي كار مي  مدتي كه بر روي پروژه
ن داشته باشند كه آن اسناد را پهن كنند، بدون اينكه هر شب الزم باشد كه آنها را جمع كرده و كنار بگذارند و اطمينا

 . مانند  و مدارك، دست نخورده باقي مي
 

تواند بطور دائمي به پروژه اختصاص داده شود و يا اينكه براي مدت   با توجه به نيازهاي گروه، فضاي كنفرانس مي
هاي از راه دور   اي باشند كه بتوان كنفرانس  فضاهاي كنفرانس هم بايد بگونه. معيني رزرو شود

(TELECONFERENCING)از آنجا كه احتمال دارد كه يكي . هاي ويدئويي را در آنها برگزار نمود   يا كنفرانس
از افراد گروه، از شهر خارج شده باشد و يا حتي در يكي از شعبات ديگر كمپاني مشغول كار باشد، لذا حتماً بايد 

 . ريزي و طراحي نمود  نامهسيستم كنفرانس از راه دور و كنفرانس ويدئويي را از قبل بر
 

يك روش موردپسند بمنظور تغيير فضاي اداري براي افراد، استفاده نكردن از دفاتر اختصاصي براي فرد كارمند 
اين دفتر غيرمتخصص، نوعي ايستگاه كاري باز در درون يك سيستم و يا اينكه يك دفتر محصور است كه به . است

اين دفاتر از . توانند از آن استفاده كنند  ر يك از كاركنان، براي هر روز ميه. هيچيك از كاركنان اختصاص ندارد
كند،   در اين حالت، يك نماينده فروش كه عمدتاً در بيرون از دفتر كار مي. شوند  طريق ميز رزرواسيون، رزرو مي

در . ت و يا چند روز رزرو كندكند، اين دفتر را براي چند ساع  تواند براي اوقاتي كه به دفتر مركزي مراجعه مي  مي
بعضي از كمپانيها، ممكن است نمايندة فروش بطور سرزده به دفتر مركزي مراجعه كند لذا به قسمت پذيرش رفته و 

 . كند، در اختيار او قرار دهند  يك فضاي كاري را كه در آن زمان شخص ديگري از آن استفاده نمي
 

ERNSTني اين سيستم براي اولين مرتبه بتوسط كمپا & YOUNGدر شهر شيكاگو مورد استفاده قرار گرفت  .
انجام عمل رزرواسيون و حصول اطمينان از اينكه اين فضا در زمان مراجعة فردي كه قرار است از آن استفاده كند، 

نامند    مي(CONCIERGE)كامالً مجهز و آماده است، برعهدة شخصي كه بعضي اوقات او را مسئول رزرواسيون 
 . ر داردقرا
 

اينها معموالً .  نيز نوع ديگري از فضاهاي كاري بدون نشاني هستند(JUST-IN-TIME)ايستگاههاي كاري سريع 
ها و سوابق و   پذيري هستند كه افراد و حتي گروهها، با آوردن پرونده  هاي كاري بسيار باز و انعطاف  محل

براي قابل . كنند  كرده و براي مدتي از آنجا استفاده مي به اين ايستگاهها، در آنجا تجمع LAPTOPكامپيوترهاي 
ها و اجزاء به سرعت    براي افراد و يا گروهها، پانلJUST-IN-TIMEاستفاده نمودن و اصوالً ايجاد يك فضاي 

MOBILE)هاي سيار )زونكن(از پوشه . قابل جابجائي و مونتاژ هستند FILES) معموالً براي نگهداري و انتقال 
 . شود  هاي شخصي از محل مركز نگهداري سوابق به هر فضاي كاري بدون نشاني استفاده مي  و پروندهاقالم 

 
ممكن . گيرند  ، فضاهاي كاري هستند كه مورد استفادة يك و يا چند فرد قرار مي)مشاع(فضاهاي كاري اشتراكي 

. كنند، از همان فضا استفاده كنند  ر مياست فضاي منشيگري باشد كه دو كارمند و يا بيشتر كه بصورت پاره وقت كا
 . در اين حالت، هر يك از كارمندان، برنامة زماني خود را با تأئيد مدير، به اجراء خواهد گذاشت
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فضاي باز اداري

 
 (ALTERNATIVE OFFICE ENVIRONMENT)هاي اداري مختلف   محيط

 
پذير در   هاي جديد كاري، در حاليكه ايستگاههاي كاري انعطاف  در راستاي يافتن يك راه حل سازگار با استراتژي

هاي   هستند، مگر در مورد باالترين رده  تر شدن هستند، دفاتر كار خصوصي هم در حال ناپديد شدن  حال رايج
 .مديريتي

 
 در محلي نزديكتر از فضاهاي مديريتي كه قبالً در فصل اول توضيح داده شد، به مديران و حتي معاونين، حاال

كردند، يا كامالً از   محل كار نوين، تعداد افرادي را كه بطور مجزا كار مي. شوند  گروههاي كارمندان استقرار داده مي
 . ميان برداشته و يا بصورت قابل توجهي كاهش داده است

 
INTERNATIONAL و HAWORTH توسط كمپاني ١٩٩٥ در سال اي كه  براساس مطالعه FACILITY

MANAGEMENT ASSOCIATION ،در ٢٠٠٠كارمندان دفتري انتظار داشتند كه تا سال % ٩٤ انجام گرفته ،
ALTERNATIVEنوعي از  OFFICING) حائز اهميت است كه طراح در . شركت داده شوند) محل كار اختياري

كند،   طراح بايد بيش از توجهي كه به نيازهاي مبلماني مي. ببرد  نيازهاي فضائي يك موسسة پيريزي، به   حين برنامه
تغيير در فلسفة كاري و ساختار، به اين معني است كه . به ساختار سازماني و فرهنگ مؤسسه توجه نمايد

انباري زيادي ندارند و تقريباً استانداردهاي فضائي و تجهيزاتي ايستگاههاي كاري متداول امروز ، فضاي بايگاني و 
 . گيرند  هيچ فضاي خصوصي در كنار مديريت براي بازديدكنندگان درنظر نمي

 
وجود بايگاني الكترونيكي، ميزان بايگاني را . شوند  كاربريهاي جنبي اداري، در فضاهاي عمومي مؤسسه جاي داده مي

پذيري آراية دفتر و همچنين مبلمان   انعطاف. دهد  هش ميتقليل داده و طبعاً نيازهاي فضائي هر محل كار را هم كا
 . انتخاب شده براي ايجاد محل واقعي انجام كار، بسيار حائز اهميت است

 
بعضي از . هاي مختلف انجام كار باشند  اي باشد كه جوابگوي فرم  فضاهاي استقرار گروههاي كاري بايد بگونه

CAVES)» ها و فضاهاي باز  دخمه«ها را   طراحان، يكي از اين نحوه & COMMONS)نامند كه در آن،    مي
را كه اعضاي گروه براي حل يك مشكل و يا بحث در » فضاهاي باز«هاي كاري مجزا هستند كه   محل» ها  دخمه«

 فضاي از اين حالت بيشتر در مورد گروهها و يا). كنند  احاطه مي(گيرند   شوند، در بر مي  مورد موضوعي در آن جمع مي
 ). ٢٠شكل (شود   استفاده مي) مشاع(كار اشتراكي 

 
در بعضي موارد، اين . احتياج دارد) جلسه(يك فضاي گروهي، غالباً به ايستگاههاي كاري فردي و فضاهاي مالقات 

د پذير هم باشن  فضاهاي كاري انفرادي، ضمن اينكه بايد بسيار خصوصي باشند ولي بخاطر تغييرات آتي، بايد انعطاف
هاي باز اداري،   خصوصي و يا حتي باز، مشابه با طرح  در بعضي موارد ديگر، ايستگاههاي كاري نيمه). ٢٢شكل (

 . دهند  بخوبي جواب مي
فضاهاي مالقات يا كنفرانس، چه از نوع اتاق كنفرانس سنتي كه در فصل اول توضيح داده شد و چه از  نوع محل 

بعضي از گروهها، به يك فضاي كنفرانس يا كار براي تمام ). ٢٢شكل (است اجتماع غيررسمي نيز مورد استفاده 

ممكن است گروههايي احتياج داشته باشند كه اسناد و مداركي . كنند احتياج دارند  اي كار مي  مدتي كه بر روي پروژه
ن داشته باشند كه آن اسناد را پهن كنند، بدون اينكه هر شب الزم باشد كه آنها را جمع كرده و كنار بگذارند و اطمينا

 . مانند  و مدارك، دست نخورده باقي مي
 

تواند بطور دائمي به پروژه اختصاص داده شود و يا اينكه براي مدت   با توجه به نيازهاي گروه، فضاي كنفرانس مي
هاي از راه دور   اي باشند كه بتوان كنفرانس  فضاهاي كنفرانس هم بايد بگونه. معيني رزرو شود

(TELECONFERENCING)از آنجا كه احتمال دارد كه يكي . هاي ويدئويي را در آنها برگزار نمود   يا كنفرانس
از افراد گروه، از شهر خارج شده باشد و يا حتي در يكي از شعبات ديگر كمپاني مشغول كار باشد، لذا حتماً بايد 

 . ريزي و طراحي نمود  نامهسيستم كنفرانس از راه دور و كنفرانس ويدئويي را از قبل بر
 

يك روش موردپسند بمنظور تغيير فضاي اداري براي افراد، استفاده نكردن از دفاتر اختصاصي براي فرد كارمند 
اين دفتر غيرمتخصص، نوعي ايستگاه كاري باز در درون يك سيستم و يا اينكه يك دفتر محصور است كه به . است

اين دفاتر از . توانند از آن استفاده كنند  ر يك از كاركنان، براي هر روز ميه. هيچيك از كاركنان اختصاص ندارد
كند،   در اين حالت، يك نماينده فروش كه عمدتاً در بيرون از دفتر كار مي. شوند  طريق ميز رزرواسيون، رزرو مي

در . ت و يا چند روز رزرو كندكند، اين دفتر را براي چند ساع  تواند براي اوقاتي كه به دفتر مركزي مراجعه مي  مي
بعضي از كمپانيها، ممكن است نمايندة فروش بطور سرزده به دفتر مركزي مراجعه كند لذا به قسمت پذيرش رفته و 

 . كند، در اختيار او قرار دهند  يك فضاي كاري را كه در آن زمان شخص ديگري از آن استفاده نمي
 

ERNSTني اين سيستم براي اولين مرتبه بتوسط كمپا & YOUNGدر شهر شيكاگو مورد استفاده قرار گرفت  .
انجام عمل رزرواسيون و حصول اطمينان از اينكه اين فضا در زمان مراجعة فردي كه قرار است از آن استفاده كند، 

نامند    مي(CONCIERGE)كامالً مجهز و آماده است، برعهدة شخصي كه بعضي اوقات او را مسئول رزرواسيون 
 . ر داردقرا
 

اينها معموالً .  نيز نوع ديگري از فضاهاي كاري بدون نشاني هستند(JUST-IN-TIME)ايستگاههاي كاري سريع 
ها و سوابق و   پذيري هستند كه افراد و حتي گروهها، با آوردن پرونده  هاي كاري بسيار باز و انعطاف  محل

براي قابل . كنند  كرده و براي مدتي از آنجا استفاده مي به اين ايستگاهها، در آنجا تجمع LAPTOPكامپيوترهاي 
ها و اجزاء به سرعت    براي افراد و يا گروهها، پانلJUST-IN-TIMEاستفاده نمودن و اصوالً ايجاد يك فضاي 

MOBILE)هاي سيار )زونكن(از پوشه . قابل جابجائي و مونتاژ هستند FILES) معموالً براي نگهداري و انتقال 
 . شود  هاي شخصي از محل مركز نگهداري سوابق به هر فضاي كاري بدون نشاني استفاده مي  و پروندهاقالم 

 
ممكن . گيرند  ، فضاهاي كاري هستند كه مورد استفادة يك و يا چند فرد قرار مي)مشاع(فضاهاي كاري اشتراكي 

. كنند، از همان فضا استفاده كنند  ر مياست فضاي منشيگري باشد كه دو كارمند و يا بيشتر كه بصورت پاره وقت كا
 . در اين حالت، هر يك از كارمندان، برنامة زماني خود را با تأئيد مدير، به اجراء خواهد گذاشت
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فضاي باز اداري

GUESTING» يك فضاي كاري مختص و يا غيرمختص براي استفادة كاركنان يك » فضاي كاري ميهمان
گان مبلمان اداري، يك فضاي دفتري ميهمان جهت استفادة براي مثال، بسياري از فروشند. كمپاني ديگر است

 . كنند  كننده، تأمين مي  نمايندة كارخانة توليد
 
SATELLITE)» دفاتر اقماري« OFFICES) مراكز كاري هستند كه در خارج از دفتر مركزي ولي در محدودة ،

اينها معموالً شعبات دفتر مركزي و با . شوند  جغرافيايي كه براي كاركنان بيروني مناسب باشند درنظر گرفته مي
ممكن است بعضي از كارمنداني كه از اين فضاها استفاده . كارمندان تمام وقت و ايستگاههاي كاري مختص، نيستند

كنند، دائماً در آنجا باشند ولي بيشتر اين امكانات و تجهيزات، براي كارمندان مسافر از قبيل نمايندگان فروش كه   مي
 . شوند  ز دفتر مركزي دور هستند كه رفت و آمد آنها راحت نيست، فراهم ميبقدري ا

 
) دفتري(آوري اداري   پذير و داراي قابليت پذيرش فن  هاي نوين اداري، بايد انعطاف  مبلمان الزم براي اين محيط

بيشتر فضاهاي ديگر، هاي مديريتي و چه مبلمان سيستمي   چه در هنگام تعيين مبلمان لوكس دفتري محوطه. باشند
در . طراح بايد مبلماني را انتخاب كند كه باآنها، هم بتوان با كامپيوتر كاركرد و هم بتوان كار كاغذي دستي انجام داد

 شكل بهتر از استفاده از يك ميز معمولي است و يك گنجه جاي كافي Uفضاهاي مديريتي، استفاده از يك آراية 
 ). ٢٣شكل (كند   ا كاغذ و كنفرانس تامين ميبراي تجهيزات و كارهاي عادي ب

 
 L شكل و Uسطوح كاري . شود   شكل درنظر گرفته ميLامروز، براي مديران ارشد مؤسسات، اقالً يك سطح كاري 

شكل، در بسياري از فضاهاي كارمندي، چه از نوع مختص و چه از نوع غير مختص، تا حدودي رايج شده است 
هم بايد كامالً قابل تنظيم باشد تا امكان انجام وظايف مختلف كاري و ) اداري(صندلي دفتري ). ٢٤شكل (

هاي دفتري،   توليد كنندگان مبلمان در پاسخگوئي اين ايده. هاي افراد و گروههاي كاري را فراهم كند  سبك
 . اند  محصوالت جديدي به بازار آورده

 
كنند، بايد در فرآيند   پيدا مي) ارتباط(ي غيرمختص سر و كار طراحان معتقد هستند كه كارمنداني كه با فضاهاي دفتر

» خانه«رسد كه تقليل ميزان فضاي كار و حذف يك   در بسياري از اوقات چنين بنظر مي. طراحي، دخالت داده شوند
ترين   ناراحت كننده. شود  خاص براي بسياري از اين كارمندان، موجب كاهش موفقيت ايشان در كارهايشان مي

مشكل اين كارمندان، عدم وجود فضاي كاري الزم در مواقعي است كه تعداد زيادي از كارمندان بيروني، در يك 
شان با   كاركنان همچنين از عدم وجود خصوصيت الزم براي انجام كارهاي شغلي. كنند  زمان به دفتر مراجعت مي

اري يا دفاتر و حتي ملزومات اداري كه در آنها همة اين ايستگاههاي ك. كنند  هم شكايت مي) مراجعين(خريداران 
 . شود بايد كامالً مشابه همديگر باشند تا مورد قبول كارمندان قرار گيرند  نگهداري مي

 
هاي غيرسنتِي توضيح داده شده در اين بخش، برعهدة مديران   گيري در مورد استفاده از يكي از ايده  هر چند تصميم

. گردد  ريزي و طراحي، موجب تسهيل پذيرش آن مي  ن كارمندان در مراحل برنامهمؤسسه است وليكن شركت داد
براي كارفرمائي كه قبالً از هيچيك از اين روشها استفاده نكرده است، يك برنامة آزمايشي كه در آن، تنها بخش 

 را براي كارمندان،اند، تحوالت جديد   كنند كه انتخاب كرده  كوچكي از مؤسسه يا دفتر را تبديل به چيزي مي
 .كند  پذيرش آميزتر مي

 
كارمندان اداري امروز، در حال انجام كارهاي خود به راههائي هستند كه در فضاهاي اداري سنتي، به ندرت ديده 

هاي كاري، راههاي جديدي براي انجام كارها ايجاد كرده   مؤسسه و استراتژي) تجديد سازمان(بهسازي . شدند  مي
آوري و قابليت جابجائي هم بسياري از كارمندان را   فن. تلزم انجام تغييراتي در محيط اداري استاست كه اين مس

دنبالة اين بخش، به بسياري . هايشان روانه كرده است  بيرون از چهار ديواري دفتر مركزي، به جهان بيرون و به خانه
 . پردازد  از مسائل مربوط به طراحي يك دفتركار در منزل مي

 
HOME)اتر خانگي دف OFFICES)  
 

برآورد . هاي اداري در حال تغيير، انتقال افراد از دفتر مركزي به دفتر خانگي است  يكي از راههاي مقابله با محيط
كنند، چه براي خودشان، چه براي كارفرمايشان و چه    ميليون نفر آمريكائي در منزل كار مي٤٠شود كه بيش از   مي

شركت . كردند  بيست و پنج سال قبل، تنها هفت ميليون نفر در منزل كار مي. ت بعد از ظهربعنوان كار پاره وق
LINKتحقيقاتي  RESOURCES ٧٠، نزديك به ٢٠٠٠بيني نمود كه تا سال    پيش١٩٩٦ در نيويورك، در سال 

اي بازار دفتر خانگي را هر چند كه فروشندگان، مدتها است كه نيازه. ميليون نفر آمريكائي در منزل كار خواهند كرد
 . اند  اند ولي طراحان عمدتاً تا همين اواخر اين بازار را ناديده گرفته  فهميده و براي آن اقداماتي انجام داده

 
بخاطر رشد عظيم بازار دفاتر خانگي، الزم است موضوعات اساسي طراحي در استقرار كار اداري در محيط خانگي را 

ه اين بخش، بر يك دفتر كار واقعي در منزل است و نه محلي كه از آن براي پرداخت توج. مورد بررسي قرار داد
 . شود  ها استفاده مي  صورتحساب

 
هائي انجام گيرد كه براي هر نوع دفتر   ريزي و روش  ريزي يك دفتر خانگي بايد با همان مهارتهاي برنامه  برنامه

جهت درك ماهيت كار خانگي، انواع تجهيزاتي كه مورد استفاده طراح بايد با كمك كارفرما در . ديگري الزم است
 . قرار خواهند گرفت، اسناد و مدارك مرجع و نمونة اجناس موردنياز، ميزان بايگاني و از اين قبيل همكاري كند

 
ست كه اين براي آن ا. كارفرما هم آشنا شود» ارتباطات خانوادگي«در طراحي يك دفتر خانگي، طراح داخلي بايد با 

طراح بتواند توصيه كند كه آيا فضائي در اتاق نشيمن كه فرزندان هم در آن حوالي هستند مناسب است يا اينكه بهتر 
   است از يك اتاق خواب اضافي كه در منزل وجود دارد استفاده گردد و يا اينكه بهتر است جاي ديگري در زمين

 .  خانوادگي جدا شوندهمان ساختمان احداث شود كه اوقات كاري از اوقات
 

هاي   دهند كه فعاليت خود را در منزل انجام دهند تا از هزينه  كنند، ترجيح مي  بسياري از افرادي كه براي خود كار مي
به همين دليل، استفاده از مبلمان با كيفيت پائين و ارزان قيمت . داشتن يك دفتر در محلي دور، جلوگيري نمايند

هاي قابل تنظيم، طراحي دقيق بايگاني و محل   ميزهاي مناسب، صندلي. ان غيرمتداول نيستبراي دفتر خانگي، چند
هاي مهمي از طراحي   نگهداري اشياء، روشنائي مناسب كار دفتري، سيمكشي برق و تلفن و كامپيوتر، همگي بخش

 .يك دفتر در محيط منزل هستند
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فضاي باز اداري

GUESTING» يك فضاي كاري مختص و يا غيرمختص براي استفادة كاركنان يك » فضاي كاري ميهمان
گان مبلمان اداري، يك فضاي دفتري ميهمان جهت استفادة براي مثال، بسياري از فروشند. كمپاني ديگر است

 . كنند  كننده، تأمين مي  نمايندة كارخانة توليد
 
SATELLITE)» دفاتر اقماري« OFFICES) مراكز كاري هستند كه در خارج از دفتر مركزي ولي در محدودة ،

اينها معموالً شعبات دفتر مركزي و با . شوند  جغرافيايي كه براي كاركنان بيروني مناسب باشند درنظر گرفته مي
ممكن است بعضي از كارمنداني كه از اين فضاها استفاده . كارمندان تمام وقت و ايستگاههاي كاري مختص، نيستند

كنند، دائماً در آنجا باشند ولي بيشتر اين امكانات و تجهيزات، براي كارمندان مسافر از قبيل نمايندگان فروش كه   مي
 . شوند  ز دفتر مركزي دور هستند كه رفت و آمد آنها راحت نيست، فراهم ميبقدري ا

 
) دفتري(آوري اداري   پذير و داراي قابليت پذيرش فن  هاي نوين اداري، بايد انعطاف  مبلمان الزم براي اين محيط

بيشتر فضاهاي ديگر، هاي مديريتي و چه مبلمان سيستمي   چه در هنگام تعيين مبلمان لوكس دفتري محوطه. باشند
در . طراح بايد مبلماني را انتخاب كند كه باآنها، هم بتوان با كامپيوتر كاركرد و هم بتوان كار كاغذي دستي انجام داد

 شكل بهتر از استفاده از يك ميز معمولي است و يك گنجه جاي كافي Uفضاهاي مديريتي، استفاده از يك آراية 
 ). ٢٣شكل (كند   ا كاغذ و كنفرانس تامين ميبراي تجهيزات و كارهاي عادي ب

 
 L شكل و Uسطوح كاري . شود   شكل درنظر گرفته ميLامروز، براي مديران ارشد مؤسسات، اقالً يك سطح كاري 

شكل، در بسياري از فضاهاي كارمندي، چه از نوع مختص و چه از نوع غير مختص، تا حدودي رايج شده است 
هم بايد كامالً قابل تنظيم باشد تا امكان انجام وظايف مختلف كاري و ) اداري(صندلي دفتري ). ٢٤شكل (

هاي دفتري،   توليد كنندگان مبلمان در پاسخگوئي اين ايده. هاي افراد و گروههاي كاري را فراهم كند  سبك
 . اند  محصوالت جديدي به بازار آورده

 
كنند، بايد در فرآيند   پيدا مي) ارتباط(ي غيرمختص سر و كار طراحان معتقد هستند كه كارمنداني كه با فضاهاي دفتر

» خانه«رسد كه تقليل ميزان فضاي كار و حذف يك   در بسياري از اوقات چنين بنظر مي. طراحي، دخالت داده شوند
ترين   ناراحت كننده. شود  خاص براي بسياري از اين كارمندان، موجب كاهش موفقيت ايشان در كارهايشان مي

مشكل اين كارمندان، عدم وجود فضاي كاري الزم در مواقعي است كه تعداد زيادي از كارمندان بيروني، در يك 
شان با   كاركنان همچنين از عدم وجود خصوصيت الزم براي انجام كارهاي شغلي. كنند  زمان به دفتر مراجعت مي

اري يا دفاتر و حتي ملزومات اداري كه در آنها همة اين ايستگاههاي ك. كنند  هم شكايت مي) مراجعين(خريداران 
 . شود بايد كامالً مشابه همديگر باشند تا مورد قبول كارمندان قرار گيرند  نگهداري مي

 
هاي غيرسنتِي توضيح داده شده در اين بخش، برعهدة مديران   گيري در مورد استفاده از يكي از ايده  هر چند تصميم

. گردد  ريزي و طراحي، موجب تسهيل پذيرش آن مي  ن كارمندان در مراحل برنامهمؤسسه است وليكن شركت داد
براي كارفرمائي كه قبالً از هيچيك از اين روشها استفاده نكرده است، يك برنامة آزمايشي كه در آن، تنها بخش 

 را براي كارمندان،اند، تحوالت جديد   كنند كه انتخاب كرده  كوچكي از مؤسسه يا دفتر را تبديل به چيزي مي
 .كند  پذيرش آميزتر مي

 
كارمندان اداري امروز، در حال انجام كارهاي خود به راههائي هستند كه در فضاهاي اداري سنتي، به ندرت ديده 

هاي كاري، راههاي جديدي براي انجام كارها ايجاد كرده   مؤسسه و استراتژي) تجديد سازمان(بهسازي . شدند  مي
آوري و قابليت جابجائي هم بسياري از كارمندان را   فن. تلزم انجام تغييراتي در محيط اداري استاست كه اين مس

دنبالة اين بخش، به بسياري . هايشان روانه كرده است  بيرون از چهار ديواري دفتر مركزي، به جهان بيرون و به خانه
 . پردازد  از مسائل مربوط به طراحي يك دفتركار در منزل مي

 
HOME)اتر خانگي دف OFFICES)  
 

برآورد . هاي اداري در حال تغيير، انتقال افراد از دفتر مركزي به دفتر خانگي است  يكي از راههاي مقابله با محيط
كنند، چه براي خودشان، چه براي كارفرمايشان و چه    ميليون نفر آمريكائي در منزل كار مي٤٠شود كه بيش از   مي

شركت . كردند  بيست و پنج سال قبل، تنها هفت ميليون نفر در منزل كار مي. ت بعد از ظهربعنوان كار پاره وق
LINKتحقيقاتي  RESOURCES ٧٠، نزديك به ٢٠٠٠بيني نمود كه تا سال    پيش١٩٩٦ در نيويورك، در سال 

اي بازار دفتر خانگي را هر چند كه فروشندگان، مدتها است كه نيازه. ميليون نفر آمريكائي در منزل كار خواهند كرد
 . اند  اند ولي طراحان عمدتاً تا همين اواخر اين بازار را ناديده گرفته  فهميده و براي آن اقداماتي انجام داده

 
بخاطر رشد عظيم بازار دفاتر خانگي، الزم است موضوعات اساسي طراحي در استقرار كار اداري در محيط خانگي را 

ه اين بخش، بر يك دفتر كار واقعي در منزل است و نه محلي كه از آن براي پرداخت توج. مورد بررسي قرار داد
 . شود  ها استفاده مي  صورتحساب

 
هائي انجام گيرد كه براي هر نوع دفتر   ريزي و روش  ريزي يك دفتر خانگي بايد با همان مهارتهاي برنامه  برنامه

جهت درك ماهيت كار خانگي، انواع تجهيزاتي كه مورد استفاده طراح بايد با كمك كارفرما در . ديگري الزم است
 . قرار خواهند گرفت، اسناد و مدارك مرجع و نمونة اجناس موردنياز، ميزان بايگاني و از اين قبيل همكاري كند

 
ست كه اين براي آن ا. كارفرما هم آشنا شود» ارتباطات خانوادگي«در طراحي يك دفتر خانگي، طراح داخلي بايد با 

طراح بتواند توصيه كند كه آيا فضائي در اتاق نشيمن كه فرزندان هم در آن حوالي هستند مناسب است يا اينكه بهتر 
   است از يك اتاق خواب اضافي كه در منزل وجود دارد استفاده گردد و يا اينكه بهتر است جاي ديگري در زمين

 .  خانوادگي جدا شوندهمان ساختمان احداث شود كه اوقات كاري از اوقات
 

هاي   دهند كه فعاليت خود را در منزل انجام دهند تا از هزينه  كنند، ترجيح مي  بسياري از افرادي كه براي خود كار مي
به همين دليل، استفاده از مبلمان با كيفيت پائين و ارزان قيمت . داشتن يك دفتر در محلي دور، جلوگيري نمايند

هاي قابل تنظيم، طراحي دقيق بايگاني و محل   ميزهاي مناسب، صندلي. ان غيرمتداول نيستبراي دفتر خانگي، چند
هاي مهمي از طراحي   نگهداري اشياء، روشنائي مناسب كار دفتري، سيمكشي برق و تلفن و كامپيوتر، همگي بخش

 .يك دفتر در محيط منزل هستند
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فضاي باز اداري

الت ارگونوميك ناشي از استفاده از مبلمان نامناسب جلوگيري به طور كلي انتخاب مبلمان اداري مناسب از بروز مشك
 . كند  مي

توان آنرا در قسمتي از اتاق   براساس نياز كارفرما مي. موقعيت محلي دفتر در داخل خانه نيز موضوع مهمي است
در . رار دادخواب اصلي، در قسمتي از اتاق ميهمان يا اتاق نشيمن و حتي در اتاق غذاخوري و يا آشپزخانه هم ق

بسياري از موارد، كارفرما اين امكان را دارد كه گاراژ يا زيرزمين منزل خود را به دفتر تبديل كند و در موارد ديگر، 
هاي ساختماني، سازندگان بنا، اتاقي را   در بعضي از پروژه. تواند قسمت جديدي در كنار ساختمانش احداث كند  مي

 . كنند  بيني مي  هايشان پيش  قل بعنوان يك گزينة انتخابي در بعضي از طرحبعنوان دفتر و با درب ورودي مست
 

اينكار . گيرد  اي باشد كه براي كار ديگري مورد استفاده قرار نمي  در صورت امكان، بهتر است دفتر در اتاق جداگانه
در . شود  ادگي ميهاي خانو  هاي كاري از مسئوليت   و جداكردن مسئوليت(PRIVACY)موجب ايجاد خصوصيت 

مواقعي كه دفتر، بخشي از يك فضاي ديگر مثالً اتاق نشيمن است، طراح بايد كاري كند كه قسمت دفتري، متفاوت 
 . از فضاي خانوادگي بنظر برسد و نه اينكه مشابه آن باشد

 
هاي مرتبط با شغل، به   ها و تائيديه  وجود عناصر بصري از قبيل قفسه كتاب و اسناد و مدارك مرجع و يا گواهينامه

ضمناً الزم است كه براي اين فضا، حداكثر ميزان ممكن خصوصيت تأمين . كند  نمايان شدن اين تفاوت كمك مي
شخصي كه دفتر كار خانگي خود را . دهند  شود، خصوصاً براي افرادي كه تمركز حواس خود را به سادگي از دست مي

كند، از فضاي خصوصي كمي   كنند مستقر مي  ها بازي مي   جائي كه بچهدر اتاق نشيمن و در نزديكي تلويزيون و
در اين حالت، استفاده از پانلهاي جداكنندة خود . تواند اهداف شغلي خود را دنبال كند  مند بوده و به سختي مي  بهره

 . دتواند مفيد واقع شو  اتكاء يا قفسه مرتفع كتاب براي ايجاد يك اتاق در درون يك اتاق، مي
 

، كارفرما بايد بداند كه در صورت حضور ميهمان در )پذيرائي(در صورت الزام به استقرار دفتر خانگي در اتاق ميهمان 
اگر حضور ميهمانان متعدد در منزل به كرات اتفاق . منزل، دسترسي به قسمت دفتري، محدوديت پيدا خواهد كرد

 . تي توأم باشدتواند با مشكال  بيفتد، دسترسي به ميز كار نيز مي
 

شود كه در   طراح و كارفرما بايد اطمينان حاصل كنند كه آراية ميز و ديگر اقالم مبلماني به همان صورتي طراحي مي
، دفتري كه در منزل ايجاد )شغل(بديهي است كه صرفنظر از نوع كار . شود  دفاتر مؤسسات و شركت انجام مي

نظر در حين مرحلة   تبادل. ي فضائي كه دفتر در آن واقع شده است داردشود، ارتباط فراواني با آراية واقع  مي
ريزي، اخذ تصميم در مورد ابعاد ميز كار، تجهيزات مورد نياز، و يا عدم نياز به فضاي كنفرانس و موارد ديگر را   برنامه

 ). ٢٥شكل (كند   تسهيل مي
 

بايد فضاي كافي تأمين شود تا از . يگاني هم اهميت دارددر دفاتر كار خانگي، دسترسي آسان به منابع و مراجع و با
شكل (تصادم صندلي كار با ديگر قطعات مبلمان و يا ايجاد صعوبت براي دسترسي به طرفين ميز كار جلوگيري شود 

طور به . كنند  البته اين موارد، موضوعات سادة طراحي دفتر هستند ولي بسياري از كارفرمايان به آنها توجه نمي). ٢٦
كلي براي حصول اطمينان از ايجاد يك شرايط كاري راحت و ايمن، بايد مبلمان مناسبي در دفاتر خانگي انتخاب 

 . گردد

 
رسد و انواع تجهيزاتي را كه مورد استفاده قرار   طراح و كارفرما بايد نوع كاري را كه در دفتر خانگي به انجام مي

شوند، براي    كه بسياري از مشاغل خانگي در ابتدا بسيار محتاطانه شروع مياز آنجا. گيرند، تجزيه و تحليل كنند  مي
كند برود و مبلمان   تواند به يك فروشگاه كه مبلمان ارزان قيمت عرضه مي  كارفرما بسيار مشكل است كه وقتي مي

طراح بايد مزاياي بلند بهرصورت، . قيمت برود  مناسب خريداري كند، بدنبال تهية مبلمان داراي كيفيت عالي و گران
 . جوئي كوتاه مدت را به كارفرما گوشزد كند  مدت خريداري مبلمان داراي كيفيت خوب در مقايسه با صرفه

 
متري    سانتي٩٠×١٨٠توان استفاده كرد ولي عبور دادن يك ميز   هم مي) معمولي(از مبلمان دفتري تجاري استاندارد 

بسياري از . ي كه در اكثر منازل وجود دارند، غالباً كار مشكلي استسنگين وزن از ميان درها و راهروهائ
. اند  اند كرده  توليدكنندگان مبلمان سيستمي و تجاري، شروع به عرضة محصوالتي كه براي دفاتر خانگي طراحي شده

كامپيوتر به ارتفاع ميزي كه هم صفحه كليد . اي انتخاب شود كه موجب انجام خوب كار گردد  مبلمان بايد بگونه
 . درستي روي آن قرار گيرد و هم انجام كارهاي متداول با كاغذ به سهولت بر روي آن انجام شود، حائز اهميت است

 
اي باشد كه در هنگام كار با صفحه كليد، ساعدها   در هنگام استفاده از كامپيوتر، ارتفاع سطح روي ميز بايد بگونه

 . ها هم كامالً مستقيم قرار گيرند  مچو ) بصورت افقي(كامالً موازي با كف 
 

متري، براي قراردادن صفحه كليد كامپيوتر، بيش از اندازه بلند    سانتي٧٥ تا ٧٢با ارتفاع ) معمولي(ميزهاي استاندارد 
متري    سانتي٥/٦٧ تا ٥/٦٢براي اينكه ساعدها موازي با خط افق قرار گيرند، صفحه كليد بايد در ارتفاع بين . هستند

كنند نيز در   هاي قابل تنظيم كه وضعيت مناسب نشستن براي ساعتهاي متوالي را تأمين مي  صندلي. از كف واقع شود
در عوض استفاده از يك . دفاتر خانگي به همان ميزان اهميت دارند كه در دفاتر مؤسسات و شركتها اهميت دارند

مجدداً يادآوري . يكي از انواع مناسب صندلي استفاده گرددصندلي اضافي ميز غذاخوري و يا چهار پايه، بهتر است از 
 . شود كه صندلي ميز كار، حتماً بايد از نوع قابل تنظيم باشد  مي
 

كنند با ديد اقتصادي   لوازم بايگاني و نگهداري اشياء هم مورد ديگري در دفاتر خانگي است كه كارفرمايان سعي مي
كند، بيش از يكنفر كه در دفتر يك موسسه   خصي كه در دفتر خانگي كار ميتوان گفت كه ش  مي. به آن نگاه كنند

طراح بايد اقالً سيستم بايگاني و قفسة كتاب . نمايد  هاي نگهداري اشياء استفاده مي  كند از بايگاني و محل  كار مي
به يك دفتر مستقل داراي قيمت متوسط را به كارفرما توصيه كند كه الاقل تا زماني كه وي آمادة نقل مكان 

 . گردد، دوام داشته باشد  مي
 

. تواند به متفاوت جلوه كردن يك فضا يا اتاق در داخل اتاق ديگر، كمك كند  استفاده از رنگ و جنس مناسب، مي
روح شركتي، براي بسياري از افرادي كه در دفاتر   آراستن دفتر خانگي به نحوة دلخواه خود در عوض رنگهاي بي

دانند كه كارفرمايان آنها رنگها و اجناسي را   طراحان ساختمانهاي مسكوني مي. كنند، جذاب است   ميخانگي كار
شود و گاه هرگز از آن رنگها و اجناس استفاده   كنند كه به ندرت براي فضاهاي اداري از آنها استفاده مي  انتخاب مي

روح نباشد ولي در استفاده از رنگها و طرحهاي تند در   ت، بيتواند به اندازة شركتها و مؤسسا  دفتر خانگي مي. شود  نمي
طراح بايد به مالك دفتر خانگي در انتخاب رنگ و جنسي كه به دفتر جلوه بخشيده . فضاهاي كوچك، بايد هشيار بود
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الت ارگونوميك ناشي از استفاده از مبلمان نامناسب جلوگيري به طور كلي انتخاب مبلمان اداري مناسب از بروز مشك
 . كند  مي

توان آنرا در قسمتي از اتاق   براساس نياز كارفرما مي. موقعيت محلي دفتر در داخل خانه نيز موضوع مهمي است
در . رار دادخواب اصلي، در قسمتي از اتاق ميهمان يا اتاق نشيمن و حتي در اتاق غذاخوري و يا آشپزخانه هم ق

بسياري از موارد، كارفرما اين امكان را دارد كه گاراژ يا زيرزمين منزل خود را به دفتر تبديل كند و در موارد ديگر، 
هاي ساختماني، سازندگان بنا، اتاقي را   در بعضي از پروژه. تواند قسمت جديدي در كنار ساختمانش احداث كند  مي

 . كنند  بيني مي  هايشان پيش  قل بعنوان يك گزينة انتخابي در بعضي از طرحبعنوان دفتر و با درب ورودي مست
 

اينكار . گيرد  اي باشد كه براي كار ديگري مورد استفاده قرار نمي  در صورت امكان، بهتر است دفتر در اتاق جداگانه
در . شود  ادگي ميهاي خانو  هاي كاري از مسئوليت   و جداكردن مسئوليت(PRIVACY)موجب ايجاد خصوصيت 

مواقعي كه دفتر، بخشي از يك فضاي ديگر مثالً اتاق نشيمن است، طراح بايد كاري كند كه قسمت دفتري، متفاوت 
 . از فضاي خانوادگي بنظر برسد و نه اينكه مشابه آن باشد

 
هاي مرتبط با شغل، به   ها و تائيديه  وجود عناصر بصري از قبيل قفسه كتاب و اسناد و مدارك مرجع و يا گواهينامه

ضمناً الزم است كه براي اين فضا، حداكثر ميزان ممكن خصوصيت تأمين . كند  نمايان شدن اين تفاوت كمك مي
شخصي كه دفتر كار خانگي خود را . دهند  شود، خصوصاً براي افرادي كه تمركز حواس خود را به سادگي از دست مي

كند، از فضاي خصوصي كمي   كنند مستقر مي  ها بازي مي   جائي كه بچهدر اتاق نشيمن و در نزديكي تلويزيون و
در اين حالت، استفاده از پانلهاي جداكنندة خود . تواند اهداف شغلي خود را دنبال كند  مند بوده و به سختي مي  بهره

 . دتواند مفيد واقع شو  اتكاء يا قفسه مرتفع كتاب براي ايجاد يك اتاق در درون يك اتاق، مي
 

، كارفرما بايد بداند كه در صورت حضور ميهمان در )پذيرائي(در صورت الزام به استقرار دفتر خانگي در اتاق ميهمان 
اگر حضور ميهمانان متعدد در منزل به كرات اتفاق . منزل، دسترسي به قسمت دفتري، محدوديت پيدا خواهد كرد

 . تي توأم باشدتواند با مشكال  بيفتد، دسترسي به ميز كار نيز مي
 

شود كه در   طراح و كارفرما بايد اطمينان حاصل كنند كه آراية ميز و ديگر اقالم مبلماني به همان صورتي طراحي مي
، دفتري كه در منزل ايجاد )شغل(بديهي است كه صرفنظر از نوع كار . شود  دفاتر مؤسسات و شركت انجام مي

نظر در حين مرحلة   تبادل. ي فضائي كه دفتر در آن واقع شده است داردشود، ارتباط فراواني با آراية واقع  مي
ريزي، اخذ تصميم در مورد ابعاد ميز كار، تجهيزات مورد نياز، و يا عدم نياز به فضاي كنفرانس و موارد ديگر را   برنامه

 ). ٢٥شكل (كند   تسهيل مي
 

بايد فضاي كافي تأمين شود تا از . يگاني هم اهميت دارددر دفاتر كار خانگي، دسترسي آسان به منابع و مراجع و با
شكل (تصادم صندلي كار با ديگر قطعات مبلمان و يا ايجاد صعوبت براي دسترسي به طرفين ميز كار جلوگيري شود 

طور به . كنند  البته اين موارد، موضوعات سادة طراحي دفتر هستند ولي بسياري از كارفرمايان به آنها توجه نمي). ٢٦
كلي براي حصول اطمينان از ايجاد يك شرايط كاري راحت و ايمن، بايد مبلمان مناسبي در دفاتر خانگي انتخاب 

 . گردد

 
رسد و انواع تجهيزاتي را كه مورد استفاده قرار   طراح و كارفرما بايد نوع كاري را كه در دفتر خانگي به انجام مي

شوند، براي    كه بسياري از مشاغل خانگي در ابتدا بسيار محتاطانه شروع مياز آنجا. گيرند، تجزيه و تحليل كنند  مي
كند برود و مبلمان   تواند به يك فروشگاه كه مبلمان ارزان قيمت عرضه مي  كارفرما بسيار مشكل است كه وقتي مي

طراح بايد مزاياي بلند بهرصورت، . قيمت برود  مناسب خريداري كند، بدنبال تهية مبلمان داراي كيفيت عالي و گران
 . جوئي كوتاه مدت را به كارفرما گوشزد كند  مدت خريداري مبلمان داراي كيفيت خوب در مقايسه با صرفه

 
متري    سانتي٩٠×١٨٠توان استفاده كرد ولي عبور دادن يك ميز   هم مي) معمولي(از مبلمان دفتري تجاري استاندارد 

بسياري از . ي كه در اكثر منازل وجود دارند، غالباً كار مشكلي استسنگين وزن از ميان درها و راهروهائ
. اند  اند كرده  توليدكنندگان مبلمان سيستمي و تجاري، شروع به عرضة محصوالتي كه براي دفاتر خانگي طراحي شده

كامپيوتر به ارتفاع ميزي كه هم صفحه كليد . اي انتخاب شود كه موجب انجام خوب كار گردد  مبلمان بايد بگونه
 . درستي روي آن قرار گيرد و هم انجام كارهاي متداول با كاغذ به سهولت بر روي آن انجام شود، حائز اهميت است

 
اي باشد كه در هنگام كار با صفحه كليد، ساعدها   در هنگام استفاده از كامپيوتر، ارتفاع سطح روي ميز بايد بگونه

 . ها هم كامالً مستقيم قرار گيرند  مچو ) بصورت افقي(كامالً موازي با كف 
 

متري، براي قراردادن صفحه كليد كامپيوتر، بيش از اندازه بلند    سانتي٧٥ تا ٧٢با ارتفاع ) معمولي(ميزهاي استاندارد 
متري    سانتي٥/٦٧ تا ٥/٦٢براي اينكه ساعدها موازي با خط افق قرار گيرند، صفحه كليد بايد در ارتفاع بين . هستند

كنند نيز در   هاي قابل تنظيم كه وضعيت مناسب نشستن براي ساعتهاي متوالي را تأمين مي  صندلي. از كف واقع شود
در عوض استفاده از يك . دفاتر خانگي به همان ميزان اهميت دارند كه در دفاتر مؤسسات و شركتها اهميت دارند

مجدداً يادآوري . يكي از انواع مناسب صندلي استفاده گرددصندلي اضافي ميز غذاخوري و يا چهار پايه، بهتر است از 
 . شود كه صندلي ميز كار، حتماً بايد از نوع قابل تنظيم باشد  مي
 

كنند با ديد اقتصادي   لوازم بايگاني و نگهداري اشياء هم مورد ديگري در دفاتر خانگي است كه كارفرمايان سعي مي
كند، بيش از يكنفر كه در دفتر يك موسسه   خصي كه در دفتر خانگي كار ميتوان گفت كه ش  مي. به آن نگاه كنند

طراح بايد اقالً سيستم بايگاني و قفسة كتاب . نمايد  هاي نگهداري اشياء استفاده مي  كند از بايگاني و محل  كار مي
به يك دفتر مستقل داراي قيمت متوسط را به كارفرما توصيه كند كه الاقل تا زماني كه وي آمادة نقل مكان 

 . گردد، دوام داشته باشد  مي
 

. تواند به متفاوت جلوه كردن يك فضا يا اتاق در داخل اتاق ديگر، كمك كند  استفاده از رنگ و جنس مناسب، مي
روح شركتي، براي بسياري از افرادي كه در دفاتر   آراستن دفتر خانگي به نحوة دلخواه خود در عوض رنگهاي بي

دانند كه كارفرمايان آنها رنگها و اجناسي را   طراحان ساختمانهاي مسكوني مي. كنند، جذاب است   ميخانگي كار
شود و گاه هرگز از آن رنگها و اجناس استفاده   كنند كه به ندرت براي فضاهاي اداري از آنها استفاده مي  انتخاب مي

روح نباشد ولي در استفاده از رنگها و طرحهاي تند در   ت، بيتواند به اندازة شركتها و مؤسسا  دفتر خانگي مي. شود  نمي
طراح بايد به مالك دفتر خانگي در انتخاب رنگ و جنسي كه به دفتر جلوه بخشيده . فضاهاي كوچك، بايد هشيار بود
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فضاي باز اداري

 پشتي اين امر خصوصاً در مواقعي كه دفتر در داخل اتاق خواب. اي ايجاد ننمايد، كمك كند  ولي محيط خسته كننده
هائي   توان لكه  بجاي استفاده از رنگهاي تند بر روي ديوارها، مي. است بايد رعايت شود) معموالً يك فضاي كوچك(

 . از رنگهاي شاد را بصورت يك كار هنري بكار برد
تاق خوابها و ها از چراغهاي توكار در ا  امروزه، در بيشتر خانه. در دفاتر خانگي، روشنائي هم داراي اهميت فراوان است

هاي ساختماني، چراغهاي آويز سقفي و يا پريز جهت اتصال آباژور   نامه  آئين. شود  حتي اتاقهاي نشيمن استفاده نمي
اين در . كنند  شوند را توصيه مي  زميني يا روميزي را كه بتوسط يك كليد از محل درب اتاق روشن يا خاموش مي

شود، بسيار راحت است ولي در صورتيكه از آن براي دفتر خانگي   اب استفاده ميمواقعي كه از آن اتاق بعنوان اتاق خو
طراح بايد روشنائي ماليم و يكنواختي بعنوان روشنائي عمومي و چراغهاي . استفاده شود، ممكن است اينطور نباشد

خيرگي ناشي از اين همچنين موجب كاهش خستگي چشمها در اثر . كار بر روي ميز و يا سطح كار، تأمين نمايد
 . زاوية صحيح قرارگيري مانيتور از پنجره نيز بايد مشابه با آنچه كه قبالً گفته شد باشد. گردد  استفاده از كامپيوتر مي

 
هائي كه اخيراً بنا شده و تعبية   به استثناي خانه. عالوه بر روشنائي، اتصاالت مكانيكي هم بايد مورد توجه قرار گيرند

بيني شده است، احتمال دارد كه سيمكشي اتاق خوابها و اتاق نشيمن، با   ضافي تلفن در آنها پيشكامپيوتر و خط ا
در اينصورت، در صورت بروز نوسان برق، ممكن است به لوازم حساسي از قبيل . پريزهاي اتاقهاي ديگر مرتبط باشند

هر چند استفاده از محافظ نوسان، الزامي . رسدلوازم كامپيوتري، دستگاه نمابر و لوازم الكترونيكي اداري ديگر آسيب ب
. است ولي در صورت امكان، براي تأمين ايمني بيشتر براي كامپيوتر بهتر است از يك مدار مجزا استفاده شود

كنند لذا در   كنند و هم توليد نوسان مي  دستگاههاي فتوكپي و چاپگر نيز هم از شدت جريان زيادي استفاده مي
تواند   حتي روشن كردن چراغ كار هم مي. مزمان با كامپيوتر، ممكن است به آن آسيب برسانندصورت استفادة ه

بايد به مالك خانه توصيه شود كه از يك نفر كه در مورد . باعث وارد آمدن بار اضافي به مدار و آسيب كامپيوتر گردد
ي دو مدار جداگانه هم در محل موضوعات برقي آگاه است بخواهد كه مدارهاي سيمكشي را كنترل كرده و يك

 . موردنظر تعبيه كند
 

. در دفاتر خانگي، معموالً به خط تلفن دوم و حتي سوم هم براي انجام مكالمات شغلي و دستگاه نمابر احتياج هست
هائي كه در حال ساخته شدن هستند،   توان به سهولت با كمك ادارة تلفن انجام داد هر چند در خانه  اينكار را مي

 . كنند  بيني مي  معموالً تعبية آنرا از قبل پيش
 

در صورتيكه مالك خانه و طراح به اين نتيجه برسند كه بهسازي گاراژ و يا احداث يك دفتر خانگي كه به بنا متصل 
ي از بعض. هاي ساختمان انجام دهد  نامه  بوده و يا از آن جدا باشد، موجه است، طراح بايد آنرا با توجه كامل به آئين

دانند و ممكن است كه   ها و حتي شهرداريها، بهسازي گاراژ براي مصارف قابل سكونت را مجاز نمي  صاحبان خانه
. بعضي از كارفرمايان، اصوالً فضاي كافي بر روي زمين خود نداشته باشند كه بتوان چيزي بر روي آن بنا كرد

هاي   از شروع به طراحي، در ابتدا بايد در مورد محدوديتاي از اين نوع است، قبل   طراحي كه مشغول انجام پروژه
هاي تبديل كاربري و ايجاد بناي اضافي بعنوان فضاي كار، معموالً مشابه   نامه  آئين. قانوني منطقة مربوطه تحقيق كند

ي كاركردن در منزل، كار هر كس. با ضوابط ساختمانهاي مسكوني است ولي ممكن است در همه جا، چنين نباشد
توانند   هاي غيرشغلي و سروصداي منزل به سادگي مي  ها، مزاحمت  بچه. كاري است در تنهائي و بدون همكار. نيست

ممكن است كارفرما يا مشتري بخواهد به دفتر كار شما مراجعه كند و ممكن است خانة . تمركز افكار را بر هم بزنند

هر چند كه وجود يك فضاي كاري . رائه كنيد، ارائه نمايندشما نتواند تصويري را كه مايل هستيد از شغل خود ا
 . گردد  كند ولي داشتن يك دفتر خانگي مناسب، لزوماً موجب موفقيت نمي  خوب، به موفقيت شما كمك مي

 
٢٨              ٢٧            ٢٦               ٢٥           ٢٤             ٢٣           ٢٢            ٢١         ٢٠         ١٩ 

 
  متر٢٠/٣  سانتيمتر٦ شبكه سقف كاذب كف بتني

  متر٢٠/٣  سانتيمتر٤ كابل برق كابل
  متر٢٠/٣  سانتيمتر٥ جعبه تقسيم تقسيم
  متر٢٠/٣   سانتيمتر٥ كابل مخابرات اتصال

  متر٢٠/٣  سانتيمتر٦ ترانك عمودي كفپوش
  متر٨٠/٣  سانتيمتر٦ كابل مخابرات داكت زير كف

  متر٥٠/٢  سانتيمتر٦ كابل برق هاي مخابرات  ابلك
  متر٥٠/٢  سانتيمتر٥ قطعات كف هاي برق  كابل
  متر٠٠/٢  متر٦٠/٣حداكثر  پايه كف هاي كامپيوتر  كابل

  سانتيمتر٧٥  متر٦٠/٣حداكثر  داكت  
  سانتيمتر٩٠  متر٦٠/٣حداكثر  شبكه كف 
  متر٨٠/٤حداكثر  قطعات كف 
  متر٨٠/٤اكثر حد كانال تاسيسات 
  سانتيمتر٧٥حداقل  ترانك 
  سانتيمتر٧٥حداقل  جعبه تقسيم 
 اتصال مستقيم اتصال برق 
 Lاتصال  كفپوش 
 T  اتصال  اتصال 
 اتصال  صفحه محافظ 
 صفحه كف 
 صفحه استيل 
 جعبه استيل 
 پوشش 
 پانل 
 داكت داخل پانل 
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فضاي باز اداري

 پشتي اين امر خصوصاً در مواقعي كه دفتر در داخل اتاق خواب. اي ايجاد ننمايد، كمك كند  ولي محيط خسته كننده
هائي   توان لكه  بجاي استفاده از رنگهاي تند بر روي ديوارها، مي. است بايد رعايت شود) معموالً يك فضاي كوچك(

 . از رنگهاي شاد را بصورت يك كار هنري بكار برد
تاق خوابها و ها از چراغهاي توكار در ا  امروزه، در بيشتر خانه. در دفاتر خانگي، روشنائي هم داراي اهميت فراوان است

هاي ساختماني، چراغهاي آويز سقفي و يا پريز جهت اتصال آباژور   نامه  آئين. شود  حتي اتاقهاي نشيمن استفاده نمي
اين در . كنند  شوند را توصيه مي  زميني يا روميزي را كه بتوسط يك كليد از محل درب اتاق روشن يا خاموش مي

شود، بسيار راحت است ولي در صورتيكه از آن براي دفتر خانگي   اب استفاده ميمواقعي كه از آن اتاق بعنوان اتاق خو
طراح بايد روشنائي ماليم و يكنواختي بعنوان روشنائي عمومي و چراغهاي . استفاده شود، ممكن است اينطور نباشد

خيرگي ناشي از اين همچنين موجب كاهش خستگي چشمها در اثر . كار بر روي ميز و يا سطح كار، تأمين نمايد
 . زاوية صحيح قرارگيري مانيتور از پنجره نيز بايد مشابه با آنچه كه قبالً گفته شد باشد. گردد  استفاده از كامپيوتر مي

 
هائي كه اخيراً بنا شده و تعبية   به استثناي خانه. عالوه بر روشنائي، اتصاالت مكانيكي هم بايد مورد توجه قرار گيرند

بيني شده است، احتمال دارد كه سيمكشي اتاق خوابها و اتاق نشيمن، با   ضافي تلفن در آنها پيشكامپيوتر و خط ا
در اينصورت، در صورت بروز نوسان برق، ممكن است به لوازم حساسي از قبيل . پريزهاي اتاقهاي ديگر مرتبط باشند

هر چند استفاده از محافظ نوسان، الزامي . رسدلوازم كامپيوتري، دستگاه نمابر و لوازم الكترونيكي اداري ديگر آسيب ب
. است ولي در صورت امكان، براي تأمين ايمني بيشتر براي كامپيوتر بهتر است از يك مدار مجزا استفاده شود

كنند لذا در   كنند و هم توليد نوسان مي  دستگاههاي فتوكپي و چاپگر نيز هم از شدت جريان زيادي استفاده مي
تواند   حتي روشن كردن چراغ كار هم مي. مزمان با كامپيوتر، ممكن است به آن آسيب برسانندصورت استفادة ه

بايد به مالك خانه توصيه شود كه از يك نفر كه در مورد . باعث وارد آمدن بار اضافي به مدار و آسيب كامپيوتر گردد
ي دو مدار جداگانه هم در محل موضوعات برقي آگاه است بخواهد كه مدارهاي سيمكشي را كنترل كرده و يك

 . موردنظر تعبيه كند
 

. در دفاتر خانگي، معموالً به خط تلفن دوم و حتي سوم هم براي انجام مكالمات شغلي و دستگاه نمابر احتياج هست
هائي كه در حال ساخته شدن هستند،   توان به سهولت با كمك ادارة تلفن انجام داد هر چند در خانه  اينكار را مي

 . كنند  بيني مي  معموالً تعبية آنرا از قبل پيش
 

در صورتيكه مالك خانه و طراح به اين نتيجه برسند كه بهسازي گاراژ و يا احداث يك دفتر خانگي كه به بنا متصل 
ي از بعض. هاي ساختمان انجام دهد  نامه  بوده و يا از آن جدا باشد، موجه است، طراح بايد آنرا با توجه كامل به آئين

دانند و ممكن است كه   ها و حتي شهرداريها، بهسازي گاراژ براي مصارف قابل سكونت را مجاز نمي  صاحبان خانه
. بعضي از كارفرمايان، اصوالً فضاي كافي بر روي زمين خود نداشته باشند كه بتوان چيزي بر روي آن بنا كرد

هاي   از شروع به طراحي، در ابتدا بايد در مورد محدوديتاي از اين نوع است، قبل   طراحي كه مشغول انجام پروژه
هاي تبديل كاربري و ايجاد بناي اضافي بعنوان فضاي كار، معموالً مشابه   نامه  آئين. قانوني منطقة مربوطه تحقيق كند

ي كاركردن در منزل، كار هر كس. با ضوابط ساختمانهاي مسكوني است ولي ممكن است در همه جا، چنين نباشد
توانند   هاي غيرشغلي و سروصداي منزل به سادگي مي  ها، مزاحمت  بچه. كاري است در تنهائي و بدون همكار. نيست

ممكن است كارفرما يا مشتري بخواهد به دفتر كار شما مراجعه كند و ممكن است خانة . تمركز افكار را بر هم بزنند

هر چند كه وجود يك فضاي كاري . رائه كنيد، ارائه نمايندشما نتواند تصويري را كه مايل هستيد از شغل خود ا
 . گردد  كند ولي داشتن يك دفتر خانگي مناسب، لزوماً موجب موفقيت نمي  خوب، به موفقيت شما كمك مي

 
٢٨              ٢٧            ٢٦               ٢٥           ٢٤             ٢٣           ٢٢            ٢١         ٢٠         ١٩ 

 
  متر٢٠/٣  سانتيمتر٦ شبكه سقف كاذب كف بتني

  متر٢٠/٣  سانتيمتر٤ كابل برق كابل
  متر٢٠/٣  سانتيمتر٥ جعبه تقسيم تقسيم
  متر٢٠/٣   سانتيمتر٥ كابل مخابرات اتصال

  متر٢٠/٣  سانتيمتر٦ ترانك عمودي كفپوش
  متر٨٠/٣  سانتيمتر٦ كابل مخابرات داكت زير كف

  متر٥٠/٢  سانتيمتر٦ كابل برق هاي مخابرات  ابلك
  متر٥٠/٢  سانتيمتر٥ قطعات كف هاي برق  كابل
  متر٠٠/٢  متر٦٠/٣حداكثر  پايه كف هاي كامپيوتر  كابل

  سانتيمتر٧٥  متر٦٠/٣حداكثر  داكت  
  سانتيمتر٩٠  متر٦٠/٣حداكثر  شبكه كف 
  متر٨٠/٤حداكثر  قطعات كف 
  متر٨٠/٤اكثر حد كانال تاسيسات 
  سانتيمتر٧٥حداقل  ترانك 
  سانتيمتر٧٥حداقل  جعبه تقسيم 
 اتصال مستقيم اتصال برق 
 Lاتصال  كفپوش 
 T  اتصال  اتصال 
 اتصال  صفحه محافظ 
 صفحه كف 
 صفحه استيل 
 جعبه استيل 
 پوشش 
 پانل 
 داكت داخل پانل 
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منتشر  زیر  عناوین  با  نشریه   49 کنون  تا  ره شهر  بین المللی  گروه 

کرده است:

1- کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پارکینگ مراکز تجاری )پائیز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسکان و سریع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- روندیابی و مدیریت سیالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید )تابستان 1379(

11- نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز - "تجربیات کشورهای مختلف" )تابستان 

)1372

12- بازیافت آب در صنایع شن و ماسه شوئی )پائیز1372(

13- بناهای چوبی )کنده ای( در ایران و تجربیات کشورهای دیگر )پائیز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پیش ساخته پیش تنیده در مناطق 

زلزله خیز )پائیز 1372(

15- اتوماسیون و بهینه سازی در سیستم های توزیع الکتریکی )زمستان 1372(

16- انرژی دریاها )زمستان 1372(

17- پارکینگ های مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانک ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشیدی )بهار 1373(

21- طراحی مرکز خرید- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم - کاربرد سیستم های فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولیت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نیروگاه ها )پائیز 1373(

26-  بازیافت آب در صنایع نساجی )پائیز 1373(

27- مراکز درمانی و بیمارستان های آینده )پائیز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتریکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  بار  مدیریت  سیستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازیافت آب - "تصفیه پساب صنایع لبنی" )بهار 1374(

31- شهر سالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاک  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازیافت  سالم-  34- شهر 

پاکسازی محیط )پائیز 1374(

35- شهر ما کجاست )زمستان 1374(

پیشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دریا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگرید در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هایی نوین به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت )پائیز 1378(

43- دانسته هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان )پائیز 1378(

44- هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ایران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارک انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری - مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی )پائیز 1379(

48- شهرک ترافیکی کودکان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری - استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کننده ها، قطعات 

و اتصاالت )زمستان 1379(
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نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  کوهپایه  های  در  دستی  صنایع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهینه  سازی خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دی ماه 1373(

3- بهینه  سازی بار ترافیکی بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دی ماه 1373(

4- پارک انرژی  های نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهریور ماه 1373(

5- استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری )بخش شهر سالم( 

)اردیبهشت ماه 1373(

6- سازماندهی کارکردهای بهینه ی نمایشگرهای دیجیتالی )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرک ترافیکی کودکان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارک پویش: اندیشه سالم / بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقة 20 شهرداری 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ایران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ )بخش انرژی( زمستان 1372

11- تحلیل منطقه  ای سیالب در  حوضه  های شمالی تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقایقی در مورد شرکت های بزرگ )بخش تحقیق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1- بازنگری استانداردهای صنعت آب کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه 

و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جویی در انرژی )20 جلد(

3- ترجمه کتاب "سازه پارکینگ  های طبقاتی" )1372(

4- ترجمه کتاب "سازه  های آبی" )1373(

5- تدوین کتاب "خودآموز اتوکد 12" )1373(

6- ترجمه کتاب "برنامه  ریزی و طراحی هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزیع شد.

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است: 

1- پروژه هاي مشارکت عمومي-خصوصي در زیرساخت: یک راهنماي ضروري براي 

سیاست گذاران


