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فصل دهم
انواع نقشه هاي معماري و ترسيم پالن

هدف های رفتاری: پس از آموزش این فصل، از هنرجو انتظار می رود:

1- مراحل طراحی و تهیه ی نقشه های ساختمان را بیان کند.

2- نقشه های فاز یک معماری و نقشه های فاز 2 را تعریف 
کند.

3- پالن، نما، مقطع و پالن با هم را تعریف کند.

4- عالیم مورد استفاده در ترسیم پالن را بکشد.

مقیاس  در  را  ساده  ساختمان  یک  معماری  نقشه های   -5
بزرگ تر ترسیم نماید.

6- با توجه به کروکی داده شده پالن معماری را ترسیم کند.

1-10-اهمیتنقشهکشی
اگر بخواهیم بر روی یک قطعه زمین ساختمان جدیدی 
برای مدرســه یا خانه احداث کنیم درنخستین قدم چه باید 

بکنیم؟
آیــا می دانید نســبت به چگونگی طرح و نقشــه ی یک 
ســاختمان، که باید با هزینه و زحمات زیادی ساخته شود 
و ســال ها مورد اســتفاده قرار گیرد، بدون داشتن دانش و 

تخصص الزم تصمیم گیری کرد؟
آیا بدون داشتن نقشه ای مناسب توان روش ساخت و نیز 
نوع مصالح مورد نیاز ساختمان را معین کرد و برای اجرای آن 
بین بنا، جوش کار، لوله کش، برق کار و نجار و... هماهنگی 
ایجاد نمــود و هزینه ی کار را برآورد کــرد. خالصه این که 
آیا بدون داشــتن یک نقشه ی خوب می توان یک ساختمان 
مفید، زیبا، بادوام و اصیل احداث کرد؟ مسلماً پاسخ ها منفی 
است.از همین جا اهمیت کار طراحی و نقشه کشی ساختمان 
به خوبی مشخص می شود. نقشه کش از اعضای اصلی گروه 
طراحی ســاختمان اســت. به هنر و مهارت یک نقشه کش 
خوب و بـــا تجربه اســت کــه ایده ها و طرح هــای اولیه ی 
مهندس طراح بــه نقشه های استاندارد کامل، تمیز و خوانا 

همراه با نوشــته ها و توضیحات فنی الزم تبدیل می شــود و 
زمینه ی احداث یک ســاختمان خوب فراهم آید. آموزش و 
پیشرفت در کار نقشه کشی مستلزم مطالعه و کسب مهارت 

در زمینه های مختلفی است.

شکل 10-2



93

شــناخت اســتانداردها و قواعد نقشه کشــی، آشنایی با 
وسایل ترسیم و تکثیر نقشه ها و هم چنین مهارت در ترسیم، 
از ضروریات اولیه ی نقشه کشی است. عالوه بر این ها آشنایی 
با قواعد تصاویر موازی و پرسپکتیو و مهارت در ترسیم دست 
آزاد در ارائه ی نقشه های ساختمان زیبا و گویای مؤثر است.

هم چنین شناخت اصول اولیه و مراحل طراحی ساختمان، 
مخصوصاً ســاختمان های مسکونی و ساختمان های عمومی 
کوچک، زمینه را برای حضور و همکاری بهتر شــما در تیم 
طراحی فراهم می آورد و آشــنایی بــا ویژگی های معماری، 
انواع مصالح و روش اجرای ساختمان های مختلف مخصوصاً 
ساختمان های بومی، قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری 

شما را در مراحل مختلف ترسیم نقشه ها افزایش می دهد.
در این بخش سعی می شود بـــا زبان ساده و استفاده از 
ترســیمات و تصاویر گویا و به کارگیری نمونه ها و مثال های 
مناســب، به روش گام  به گام، شــما را با اصــول و مفاهیم 
نقشه کشی ســاختمان آشــنا کنیم. در هر مرحله از درس 
تمرینــات الزم بــرای تفهیم بهتر مطلــب و ارتقای مهارت 
شما پیش بینی شده اســت. توضیحات کتاب در هر مرحله 

راهنمای اجرای تمرینات آن بخش است.

شکل 10-2

2-10-نقشهکشیوتیمطراحیساختمان
روند احداث هر ســاختمان، از برنامه ریــزی تا احداث، 
مراحل زیادی را پشــت ســر می گذارد. در هــر یک از این 
مراحل گروه هــای زیادی اعم از مهندســان تکنســین ها، 
استادکاران و کارگران همکاری می نمایند. شناخت اجمالی 
این روند و آشــنایی با جایگاه و وظایف نقشه کشــی در هر 
یک از مراحل فـــوق، شما را در آموزش نقشه کشی و انجام 
رســالت های حرفه ای و همکاری مؤثرتــر در تیم طراحی یا 

اجرا یاری می رساند.
برنامه ی فیزیکی هر ســاختمان جدید )خانه، مدرســه، 
درمانگاه و...( با توجه به مسائل متعددی چون نیازهای گروه 
استفاده کننده، شرایط زمین، موقعیت منطقه، میزان بودجه 
و نتایج بررسی ها و مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

فنی مشخص می شود.
برنامه ی فیزیکی پروژه تعــداد و نوع فضاهای مورد نیاز 
را نشان می دهد و کمّیت و کیفیت و اصول طراحی آن ها را 

معلوم می نماید.
برنامه ی تهیه شده، پس از هماهنگی با کارفرمای پروژه 
توســط مهندس معمار، به طرح و نقشــه های اولیه تبدیل 

می شود.
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نقشــه های اولیه ی معماری جهت تهیه ی نقشه های فاز 
یک )مرحله ی اول( ســاختمان در اختیار نقشــه کش قرار 
می گیرد. نقشــه کش طرح های اولیه ی پــروژه را با توجه به 

نظــرات طراح، اســتانداردها و ضوابط موجــود و با تکیه بر 
مهارت حرفه ای خود به نقشه های فاز یک تبدیل می کند.

شکل 10-3

نقشه های فاز یک ویژگی های اصلی پروژه را، مانند عمل 
استقرار ساختمان، نحوه ی ورود به ساختمان، تعداد طبقات، 
نوع نماهای خارجی، شــکل و ترکیــب فضاها و. ..، در قالب 

نقشه های مختلف نشان می دهند.
نقشــه های فاز یک فاقد مشخصات دقیق مصالح و نکات 
فنی برای اجرای ســاختمان اند. لذا برای تهیه ی نقشه های 
اجرایی یا فاز دوم ســاختمان، نقشه های فاز یک در اختیار 
مهندسین رشــته های مختلف قرار می گیرد. مهندس معمار 
طرح های اجرایــی معماری ســاختمان را تهیه می نماید و 
مهندس سازه اسکلت یا سازه ی ساختمان را طراحی می کند. 

مهندس مکانیک طرح های مربوط به ســرمایش، گرمایش، 
آب رسانی و فاضالب ساختمان را آماده می نماید و مهندس 
برق طرح های سیستم روشــنایی، کلید و پریز، تلفن و... را 
تهیه می کند. در نهایت مهندس معمار طرح های تهیه شده 
را با طرح های معمــاری هماهنگ می کند و نتیجه را جهت 
ترســیم نقشه های هر بخش در اختیار گروه نقشه کشی قرار 
داده می شــود. تهیه و ترسیم نقشــه های فاز دوم ساختمان 
به تجربه، دانش و مهارت بیش تری )از نقشه کشــی عمومی( 

نیاز دارد.
در مرحلــه ی اجــرای پروژه های بزرگ ســاختمانی نیز 
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نقشــه کش نقش فعال و مؤثری ایفا می کند. بحث تفصیلی 
این مطلب را در کتاب ســال بعــد مطالعه خواهید نمود. در 

شکل 10-4

این کتاب با روش تهیه و ترسیم نقشه های فاز یک معماری، 
که کاربرد وسیعی دارد، آشنا می شوید.
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3-10-انواعنقشههایمعماری
طرح یک ســاختمان را می توان بــه روش های مختلف 
نمایش داد. همان طور که در شــکل 5-10 دیده می شــود، 
برای نشان دادن مشخصات دقیق داخلی و خارجی ساختمان 

و معین کردن شــکل، اندازه ها و ابعاد هر قســمت از آن از 
نقشه های دوبعدی استفاده می شود.

از تصاویر ســه بعدی معموالً جهت ایجاد تصویر روشن از 
ساختمان تکمیل نقشه های دوبعدی استفاده می شود.

نماي جنوبي

تصویر موازيپرسپکتیو

A-A پالن طبقه ي همکفتصاویر دوبعديبرش

شکل 10-5
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4-10-انواعنقشههایدوبعدیمعماری
اهمیــت فضاهای داخلی  به  توجه  با  1-4-10- پالن: 
ســاختمان و وجود جزئیات زیــاد در داخل ایجاد حجم بنا، 

مشخصات اصلی هر ســاختمان را از طریق ایجاد یک برش 
افقی و ترســیم تصویر آن معرفــی می کنند که به آن پالن 

می گویند.

شکل 10-6
پالن )برش افقی( ســاختمان، موقعیت همه ی دیوارها، 
درهــا، پنجره ها، پله ها و ... را نشــان می دهــد. در پالن هر 
ســاختمان اندازه و تناســبات تک تک فضاها و قسمت های 

مختلف ساختمان معین و معرفی می شوند.

2-4-10- نمــا: نما، تصویر رو به رو، جانبی و پشــتی 
ساختمان است. در شــرایط متعارف هر ساختمان  چهارنما 
دارد. نماهای ســاختمان، شکل، تناسبات و جزئیات بیرونی 

ساختمان را نمایش می دهد.

نماي شرقي

نماي جنوبي

نماي شمالي

نماي غربي

نماي غربي

نماي جنوبي

نماي شمالي

نماي شرقي

شکل 10-7
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3-4-10- مقطــع: مقطــع یعنی تصویر بــرش قائم 
ســاختمان. مقطع وسیله ی مناســبی برای مشخص کردن 

کیفیت فضا و جزئیات داخلی ساختمان است.

مقطع ساختمان، تناسبات و ارتفاع قسمت های مختلف 
ساختمان را نیز نشان می دهد.

A

A
A

A
A-A مقطع

شکل 8-10- مقطع ساختمان

4-4-10- پــالن بام: پالن بــام تصویر بــرش افقی 
ساختمان است.

پــالن بام، محل اســتقرار ســاختمان، فــرم و ترکیب 
ساختمان، شیب ها و شکستگی های بام را نمایش می دهد.

پالن بام

شکل 9-10- پالن بام
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حال که با انواع نقشه های معماری ساختمان آشنا شدید، 
روش ترسیم تک تک آن ها را بررسی می کنیم.

پــروژه ی 1:  شــکل 10-10 پالن، نمــا و مقطع یک 

1 نشــان می دهد. نقشــه ی این 
100

ســاختمان را در مقیاس 

1 بـر روی کاغذ A4 به صورت 
50

ساخـتــمان را با مــقیاس 

مدادی ترسیم کنید.

شمال

نماي شرقي

شکل 10-10- نقشه هاي معماري یک اتاق
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1 روی کاغذ A4 ترسیم کنید.
100

پروژه ی 2: پالن شکل 11-10 را با راهنمایی معلم کالس و با مقیاس 

شکل 11-10- کروکي پالن طبقه ي همکف

5-10-ترسیمپالن
همان طور که دیدیم، پالن تصویر برش افقی ســاختمان 

1  ارتفاع طبقه نســبت به 
3 اســت. صفحه ی برش تقریباً از 

کف عبور می کند. این صفحه بخش های مختلف ساختمان 
ماننــد دیوارها، درها، پنجره ها، کمدهــا، پله ها و ... را قطع 
می کند و عناصری مانند مبلمان و لوازم خانه، کف ســازی، 

اختالف سطوح و ... را قابل رؤیت می نماید.
برای خوانایی نقشــه های معماری و تمایز قســمت های 
مختلف ساختمان از یکدیگر، هرکدام از عناصر برش خورده 
و برش نخورده را با اســتفاده از عالیم استاندارد در نقشه ی 

پالن نشان می دهند.

شکل 10-12
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6-10-عالیمترسیمپالن
1-6-10- دیوارها و ســتون ها: دیوارها و ستون ها از 
اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده ی ساختمان اند. دیوارهای 
برش خورده در پالن با دوخط ضخیم نشــان داده می شوند. 
فاصله ی دو خط با توجه به قطر و ضخامت دیوار برش خورده 
تعیین می شــود. معموالً ساختار و قطر دیوارهای خارجی و 
داخلی ســاختمان با هم متفاوت اســت. دیوارهای داخلی 
آجری معمــوالً 11cm و دیوار خارجــی 35cm ضخامت 

دارند.

بازشــویی  عناصر ســاختمانی  درها  2-6-10- درها: 
هســتند که فضاها و بخش های مختلف ساختمان را از هم 

تفکیک و رابطه ی آن ها را با هم برقرار می کنند.
درها انواع مختلف دارند. چند نمونه از آن ها را به همراه 

روش ترسیم شان در پالن مشاهده می کنید.

تصویر سه بعدي

پالن دیوارپالن ستون

شکل 13-10- ترسیم پالن ستون و دیوار

پالن دیوار

شکل 14-10- ترسیم پالن دیوار و در
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3-6-10- پنجره ها: بــرای تأمین نور و منظر اتاق ها 
و فضاهای داخلی، از عنصر ســاختمانی شفافی به نام پنجره 
استفاده می شود. پنجره ها انواع مختلف دارند. از جمله پنجره 

با لنگه ی بازشو و پنجره ی کشویی. در شکل با مشخصات و 
نحوه ی نمایش پنجره ها در پالن آشنا مي شوید.

شکل 10-15

شکل 16-10- نمایش دیوار و پنجره در پالن
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پروژه ی 3: با توجه به کروکی شــکل 17-10، پالِن آن 

1 ترسیم کنید.
50 را در مقیاس 

پالن همکف

شکل 10-17
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6-6-10- کمدها: کمدها فضاهایی طبقه بندی شــده 
برای نگه داری لوازم و وســایل مختلف اند. کمدها را با خط 

نازک )مطابق شکل 18-10( نمایش می دهند.

هر  بهداشتی:  و  لوازم خانگی  و  7-6-10- مبلمان 
فضایی، مثاًل یک خانه، دارای لوازم مخصوص به خود است. 
در یک خانــه در پالن فاز یک، محل مبل ها و قفســه ها را 
مشخص می کنند و نیز جای استقرار وسایل آشپزخانه، مانند 
یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و ... را نشان می دهند. 
جای لوازم بهداشتی مانند وان حمام، دستشویی و توالت نیز 

در پالن فاز یک معلوم می گردد.

شکل 18-10- نمایش کمد در پالن

شکل 10-19
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پــروژه ی 4: با توجه بــه عالئم و اســتانداردهایی که 
می شناســید، با نظــر معلم، درس پــالن کالس خود را که 

 ،A4 1 بر روی کاغذ
100 کروکی آن ارائه می شــود، با مقیاس 

ترسیم نمایید.

شکل 10-20 

7-10-اصولومراحلترسیمپالن
پس از آن که طرح های اولیه ی ساختمان توسط مهندس 
معمار مطابق شــکل 11-10 تهیه شــد، آن را از جنبه های 
مختلف مورد بررســی و ارزیابی قرار می دهند و پس از اخذ 
نظر کارفرما جهت ترسیم در اختیار نقشه کش قرار می گیرد.

پالن، اصلی ترین نقشــه ی ســاختمان و مبنای تهیه ی 
بقیه ی نقشه هاســت. اندازه ی نقشــه ها به ابعاد ساختمان و 
مقیاس انتخابی مورد نظر بســتگی دارد. نقشه های فاز یک 

1 رســم می کنند. ابعاد نقشه ی 
 یا 200

1
100 را معموالً با مقیاس 

پالن به نحوی انتخاب می شود که از همان اندازه بتوان برای 
ترســیم نماها و مقاطع و پالن بام نیز اســتفاده نمود. برای 
تمرینات کالسی کاغذ A4 و A3 با توجه به نظر معلم درس 

پیشنهاد می شود.

در شــکل 21-10 پــالن فاز یک، یک واحد مســکونی 
ویالیی را مشاهده می کنید. آن را به منزله ی الگویی در انجام 
پروژه های آموزشی، به دقت مطالعه نمایید و به نوع خطوط 
مورد استفاده، نحوه ی اندازه گیری، عالئم مورد استفاده، نوع 
نوشته ها و توضیحات توجه کنید و نیز نحوه ی سازمان دهی 

اطالعات در کنار یکدیگر را بررسی نمایید.
حال به صورت یک روش عمومی مراحل ترســیم پالن 
فوق را قدم به قدم تشریح می کنیم. بدیهی است با نظر مربی 
کالس و رعایت اصول می توان از روش های مشابه دیگری نیز 
استفاده نمود. انجام پروژه های درسی و تمرین مداوم اصول 
ذکر شده، مهم ترین وسیله ی آموزش و ارتقای سطح مهارت 

شما خواهد بود.
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قبل از شروع به ترسیم، وسایل و لوازم نقشه کشی مورد 
نیاز را منظم کنید، از تمیزی دســت ها و وسایل کار مطمئن 
شوید و طرح های اولیه را نیز به دقت مطالعه نمایید تا طرح 
را کامــاًل درک کنید. به طوری که قبل از شــروع ترســیم، 
ابهامات احتمالی برای شــما رفع شده باشد. روش عمل به 

ترتیب زیر است:

1- کاغذ را، با توجه به ابعاد نقشه ی انتخاب شده، با لبه ی 
تخته ی رسم یا میز تنظیم می کنیم و بر آن می چسبانیم.

2- ابتدا، با اســتفاده از خطوط کمکــی )کم رنگ( و با 
توجه به ابعاد کار، نقشــه را ترســیم می کنیم. به یاد داشته 
باشید که برای خوانایی، سالم ماندن و امکان آلبوم و بایگانی 

کردن نقشه ها وجود حاشیه ی مناسب ضروری است.

شکل 10-22- 
مراحل ترسیم 

پالن
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3- محل تقریبی ترســیم پالن را، با توجه به ابعاد پالن، 
فضــای الزم بــرای اندازه گذاری )6cm-3(، محل ترســیم 
جدول مشخصات نقشــه و محل نوشتن عنوان و توضیحات 

نقشه، معین می کنیم.
همان طور که می دانید، جدول مشــخصات نقشه درواقع 

شناســنامه ی نقشه اســت و در آن اطالعاتی از قبیل عنوان 
پروژه، نام کارفرما، عنوان مهندس مشــاور، مقیاس نقشــه، 
واحد مورد اســتفاده در اندازه گیری، شــماره ی نقشــه، نام 
نقشه کش و... ذکر می گردد. در شکل 23-10، یک نمونه از 

جدول مشخصات نقشه برای نمونه ارائه شده است.

نام هنرستان:

نام کارفرما:

نام هنرجو:

عنوان نقشه:

تاریخ:                    مقیاس:

شکل 10-23

4- خطــوط بیرونی دیوارهای خارجی ســاختمان را با 
اســتفاده از خطــوط کمکی و با مــداد )4H( یا مداد کپی 

کمرنگ در محل تعیین شده ترسیم می کنیم.
ضمن کامل کردن دیوارهای خارجی ســاختمان، مقطع 
ستونها را ترســیم می کنیم. قبل از ترسیم ستون ها ترسیم 
خط آکس طولی و عرضی ســتونها، که دقیقاً از وســط هر 

ستون می گذرند، الزامی است. 
5- خطوط دیوارهای داخلی را رسم می کنیم.

6- موقعیت و اندازه ی درها و پنجره ها را معین می کنیم.
7- پالن پله ها را رسم می کنیم.

8- کابینت هــای بــاال )عرض 30 ســانتی متر( و پایین 
)عرض 60 سانتی متر( آشپزخانه را مشخص و محل لوازم و 
تجهیزات ثابت در آشپزخانه، مانند حمام، توالت و آشپزخانه 

را با توجه به ابعاد استاندارد ترسیم می کنیم.

9- نرده هــا و دســت اندازهای پله و بالکن ها را رســم 
می کنیم.

10- صحت کارهای انجام شــده را کنترل می کنیم تا از 
هماهنگی آن ها با طرح های اولیه و اســتانداردهای موجود 

اطمینان حاصل نماییم.
سپس با قلم مناســب همه ی خطوط عناصر ساختمانی 
برش خورده مانند دیوارها و ســتون ها را پررنگ می کنیم )با 
مداد H یا F و بسته به مقیاس نقشه، با راپید 0/6 یا 0/4(.
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شکل 24-10- مراحل ترسیم پالن
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11- از باال به پایین نقشه عالیم درها و پنجره ها را اضافه 
می کنیم. همه ی کابینت ها، لوازم و تجهیزات ساختمانی را با 
مداد )H( یا )2H( یا راپید 0/4 و یا 0/2، با توجه به مقیاس 

و نظر مدرس درس، ترسیم می کنیم.
12- در صــورت لزوم )با توجه به نظــر مدرس درس( 

عناصر محوطه سازی کنار ساختمان را اضافه می کنیم.
13- با اســتفاده از خطوط کمکی، خطوط اندازه گذاری 
خارجی و داخلی ســاختمان و زاویه ی امتدادهای مختلف را 
ترسیم می کنیم. برای اطالعات بیش تر به مبحث اندازه گذاری 
مراجعه نمایید. در این مرحله، از نوشــتن اندازه ها خودداری 

می کنیم.
14- تراز ارتفاعی کف ها را با اســتفاده از عالمت رو به رو 

تعیین و با توجه به تراز سطح مبنا مشخص می کنیم.
15- اندازه ها را با دقت در وســط بــاالی خطوط اندازه 
می نویســیم. برای این کار می توان از مــداد F یا H ، قلم 
راپید 0/3 و شابلن، برحســب مورد، استفاده کرد و یا آن ها 
را با خط خوانا و یک دســت، به صورت دســت آزاد نوشت. 

برای عددنویسی با دست آزاد، ابتدا از خطوط راهنما استفاده 
کنید تا مهارت الزم را به دســت آوریــد. از یک کاغذ برای 
زیردستی اســتفاده کنید تا از کثیف شدن نقشه جلوگیری 

شود.
16- تصویر شکســتگی های ســقف، کنســول سقف و 

لبه های بالکن را به صورت خط چین ترسیم می کنیم.
17- مســیر خط برش و محل مقاطع عرضی و طولی را 

ترسیم می کنیم.

–0.60 +1.50

شکل 10-25

شکل 10-26

+1.50
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18- عنوان فضاها را با خطوط درشــت، تقریباً به ارتفاع 
دو برابــر اعــداد معمولی و با اســتفاده از خطــوط راهنما، 
می نویســیم. با نظر مدرس درس می توان مساحت فضاها را 

در زیر آن اضافه کرد.
Living Room

400×620

عنــوان و مقیــاس نقشــه را معموالً، عــالوه بر جدول 
مشخصات، در وســط و زیرنقشه با حروف درشت )سه برابر 

ارتفاع اعداد معمول(، می نویسند.
MAIN Floor Plan

Scale:1/100

پالن طبقه همکف
1مقیاس

100

19- اطالعات جدول مشخصات نقشه را کامل می کنیم.

توضیحات ضروری را با نظر مدرس درس اضافه می کنیم.

20- محل ورودی اصلی ساختمان را با استفاده از فلش 
و نوشته معین می کنیم. جهت شمال نقشه را با عالئم زیبا و 

خوانا مشخص می کنیم.
21- همه ی ترسیمات و نوشته ها را بازبینی و کمبودهای 
احتمالــی آن را مشــخص و تکمیل می کنیــم تا از صحت، 
خوانایی، زیبایی و نظم ترسیمات و نوشته ها اطمینان حاصل 

نماییم.
باید توجه داشت که در ترسیم نقشه های یک ساختمان، 
اعــم از پالن، نماهــا و مقاطع، باید هماهنگــی الزم از نظر 
ضخامت خطوط، اندازه ی حروف، نوع و اندازه ی نوشــته ها، 

نحوه ی نمایش درها، شکل خط برش و ... رعایت شود.

پروژه ی 5: شکل 28-10 پالن یک ساختمان مسکونی 
یک طبقه را نشان می دهد.

با توجه به نظر مدرس درس، آن را ترسیم کنید.

L.R (Living Room)اتاق پذیرایي

F.R (Family Room)اتاق نشیمن

K (Kitchen)آشپزخانه

D.R (Dinning Room)اتاق غذاخوري

E (Entrance)ورودي

P (Parking)پارکینگ
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شکل 10-28
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8-10-اندازهگذاریپالن
بســیاری از مشــخصات ســاختمان مانند ابعاد فضاها، 
ضخامت دیوارها، اندازه ی پلــه ها و ... از طریق اندازه گیری 
پالن ها، معلوم می شــوند. برعکس، بسیاری از اشتباهات در 
قرائت نقشه ها یا اجرای ســاختمان از اندازه گذاری ناقص یا 
اشتباه ناشی می شود. تکمیل هر نقشه به اندازه گذاری دقیق 

و کامل اجزای تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد.
در اندازه گــذاری پالن های معماری می توانید به ترتیب 
اولویت از یکی از روش های نمایش اندازه  یا ترکیبی از آن ها 

استفاده کنید.
اندازه گذاری پالن ها در دو مرحله صورت می گیرد:

اندازه گذاری خارجی و اندازه گذاری داخلی.

1-8-10- اندازه گذاری خارجی: اندازه گذاری خارجی 
معموالً در سه ستون انجام می شود: 

1- خط اندازه ی سرتاسری: اولین خط اندازه از بیرون 
ساختمان است که طول کل ساختمان را نشان می دهد.

2- خط اندازه ی شکســتگی ها: این خــط اندازه به 
ســاختمان نزدیکتر اســت و اندازه و محل شکســتگی های 
بدنه ی ســاختمان را نمایش می دهد. همچنین، محل تالقی 

دیوارها با بدنه را مشخص می نماید.

3- خط اندازه ی موقعیت ها: نزدیکترین خط اندازه به 
ساختمان اســت که محل استقرار و ابعاد درها و پنجره ها و 

... را نشان می دهد.

شکل 10-29

شکل 30-10- اندازه گذاري خارجي پالن
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2-8-10- اندازه گذاری داخلی: اندازه گذاری داخلی 
بر حسب نیاز به صورت طولی و عرضی انجام می شود.

در این اندازه گذاری ابعاد فضاها، طول و ضخامت دیوارها، 
ابعاد درها و تجهیزات در یک ستون نوشته می شوند.

شکل 31-10- اندازه گذاري داخلي پالن

در اندازه گذاری نقشه ها به موارد زیر توجه نمایید:
1- اندازه ها با توجه به ابعاد واقعی ساختمانی و اجزای آن 

نوشته شوند.
2- خطوط اندازه گذاری مستقیم و بدون شکستگی باشند.
3- خطوط اندازه گذاری ستون های مختلف با هم هماهنگ 

باشند.
4- برای نوشــتن اندازه های مرکــب مانند عرض و ارتفاع 
یــک در، در صورت ضرورت به صورت شــکل روبه رو  عمل 

می کنیم.
5- پالن اندازه گذاری باید خوانا و ساده و قابل درک باشد.

9-10-معرفیکفپنجره
ارتفــاع کف پنجره )دســت انداز پنجــره( را معموالً در 
مقاطع و نماها نمایش می دهند و اندازه گذاری می کنند. در 
صورتی کــه نمایش ارتفاع بعضی از کف پنجره ها در مقاطع 
عملی نباشــد می توان با نظر مدرس درس، آن ها را در پالن 

اندازه، اندازه گذاری کرد.

شکل 32-10- نمایش مشخصات پنجره ها در پالن
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10-10-ترسیمپالنهایطبقاتوزیرزمین
پالن طبقات و زیرزمین ساختمان بر اساس پالن همکف 
و با همان مقیاس ترسیم می شوند. روش ترسیم این پالن ها 

مشابه پالن همکف است.

شکل 10-33
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فصل يازدهم
ترسیم راه پله های مورد استفاده در ساختمان

هدفکلی:ترسیمانواعراهپله

هدفهایرفتاری:هنرجوپسازگذراندناینفصلبایدبتواند:

ارتباط دهنده  ارتفاع در ساختمان و وسایل  1- اختالف 
بین دو سطح غیرهم تراز را توضیح دهد.

2- پله را تعریف کند و اجزای تشیکل دهنده ی پله و 
پلکان را توضیح دهد.

3- اندازه ی عرض پله و پاگرد، ارتفاع و کف پله و ارتفاع 
سرگیر را بیان کند.

4- پالن پله و خط برش آن را ترسیم نماید.

5- روش تقسیم هندسی پله ها را ترسیم نماید.
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1-11- اختالف سطح در ساختمان
برای ارتباط بین دو ســطحی کــه اختالف ارتفاع دارند، 
باید از امکانات خاصی استفاده شود. برای این منظور انسان 
همواره با به کارگیری دانش و وسایلی که در اختیار داشته در 

هر زمان توانسته به نحو مطلوب این فاصله را طی نماید.

امروزه بر اثر نیازی که بشــر به ساختمان های بلند دارد 
استفاده از وســایل ارتباطی مناســب بین طبقات اجتناب 
ناپذیر شده است. این وسایل عبارتند از: پله، رمپ و آسانسور 

)شکل های 11-1(.

1-1-11- پله و اجزای تشکیل دهنده ی آن
به منظور دسترســی به ســطوحی که در یک تراز قرار 
نگرفته اند معموالً از پله اســتفاده می شــود. هــر پله دارای 
مشــخصاتی اســت نظیر: طول، عرض و ... که ابعاد هر یک 
از آن ها بــا عملکرد و موقّعیت محل تغییر می کند )شــکل 

.)11-2

الف( کف پله )b(: به ســطح فوقانــی پله، »کف پله« 
گفته می شــود، یعنی جایی که پــا روی آن قرار می گیرد و 

معموالً اندازه ی آن حدود 30 سانتی متر است.

ب( ارتفــاع یک پله )h(: فاصلــه ی عمودی دو کف 
پله ی متوالی را »ارتفاع پله« می نامند.

ج( پیشانی پله: »پیشانی« قطعه ای عمودی است که 
میان دو کف پله ی متوالی قرار دارد.

د( گونه پله: ســطوح کناره ی دو طرف پله، »گونه« نام 
دارد.

هـ( عرض پله )g(: فاصله ی بین گونه های هر تک پله 
»عرض پله« نام دارد.

و( شــیار کف پله: بر روی هر کف پله، یک یا دو شیار 
)گودی(، در امتداد عرض پله به وجود می آورند. این شیارها 

برای جلوگیری از لغزش ایجاد می شوند.

شکل 3-11 اجزای یک پله را نشان می دهد.

شکل11-1

شکل11-2

اع
رتف

ض پلها
عر

گونه

شیار

پیشانی پله

کف پله

شکل11-3
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 ز( ردیف پله: بــه مجموعه پله هــای متوالی بین دو 
اختالف ســطح، »ردیف پلــه« می گویند. یــک ردیف پله، 

حداقل از سه پله ی متوالی تشکیل می شود )شکل 11-4(.

ح( پاگرد: سطحی است که شخص پس از پیمودن یک 
ردیف پله بر آن قدم می گذارد. از پاگرد به منظور استراحت 
و گاهی برای تغییر دادن جهت حرکت اســتفاده می شــود 

)شکل 11-4(.

ط( چشــم پله: فاصله ی بین دو ردیف پله )یک ردیف 
رفت و یک ردیف برگشــت( را »چشم پله« می نامند )شکل 

.)11-5

ی( نرده: جان پناه و حفاظی اســت جهت جلوگیری 
از ســقوط افراد که در لبه ی پله نصب می شود. هم چنین به 
منظور تکیه گاه دســت، جهت باال و پایین رفتن استفاده می 

شــود. این حفاظ از مصالح بنایی، فلز، چوب و ... )با توجه به 
طرح و سلیقه ی طّراح( ساخته می شود )شکل 11-6(.

شکل 7-11 جزئیات پلکان را از نمای افقی )پالن( نشان 
می دهد.

شکل11-4

شکل11-5

شکل11-6

شکل11-7
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در شــکل 8-11 نمای یک ردیف پله را از پهلو نشــان 
می دهد.

ک( ســرگیرپله: برای حرکت افراد و انتقال وســایل، 
حداقل ارتفاع آزاد به صــورت عمودی از کف پلکان تا خط 
شیب پلکان فوقانی )پاگرد یا کف طبقه ی فوقانی( 2/20 متر 

در نظر گرفته می شود )شکل 11-9(.

طول پله

ردیف پله

پاگرد میانی

پاگردباالیی

پاگردپایینی

پیشانی پله

30-45
سانتی متر

 متر
سانتی

 4-
 پله

 لبه ی
ه یا

دماغ

 متر
سانتی

 25
 عمق 

ه-با
ف پل

ک

30-45
سانتی متر

حداقل 110 سانتی متر یا هم اندازه 
با عرض پله

حداقل 110 سانتی متر یا هم اندازه 
متربا عرض پله

تی 
سان

 2
20

قل
حدا

له 
ر پ

رگی
ع س

تفا
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ین
ع ب

تفا
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رده
ن
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اع 
رتف

ع ا
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مج
 -

ح 
سط

ف 
تال

اخ

حداقل 110 سانتی متر یا هم اندازه 
با عرض پله

متر
تی 

سان
 22

ل0
داق

ه ح
ر پل

رگی
ع س

تفا
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متر
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 پا
ی و

میان
رد 

پاگ
ن 

ع بی
تفا

ار

شکل11-8

شکل11-9
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نکته: برای اســتفاده ی بیش تر از ســطح 
ســقف می تــوان آن را روی ردیف پلــه جلو آورد 
مشروط بر آن که ارتفاع سرگیر از 2/20 متر کم تر 

نباشد )شکل 11-10(.

ل( قرنیز پله: عموماً دیوارهــای کنار پلکان که با گچ 
اندود شده و در موقع عبور و مرور، بر اثرضربات پای عابرین 
لطمه می بیند و بدمنظره می شود هم چنین در موقع شست 
و شــوی پاگرد و پله ها، آب روی گچ اثر می گذارد و موجب 
تخریب آن می شــود. برای جلوگیری از معایب مذکور کنار 
پله ها در پای دیوار قرنیز نصب می کنند. جنس قرنیز معموالً 

سنگ پالک، موزائیک یا چوب است.

شکل 11-11 نمای دو نوع قرنیز پله را نشان می دهد.

م( خط شیب پله: خطی است که لبه ی زیرین پله های 
یک ردیف را به یکدیگر وصل می کند. 

ن( زاویه ی شیب پله )α(: زاویه ی بین خط شیب پله 
با خط افق را »زاویه ی شیب« پله می گویند.

ش( حجم پله )t(: ضخامت سقف زیر یک ردیف پله را 
»حجم پله« گویند )شکل 11-12(.

شکل11-10

شکل11-11

)α( زاویه ی شیب

خط شیب پله
)t(حجم پله

شکل11-12
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ع( تعداد پله ها )n(: به مجموع پله های موجود در یک 
ردیف پله را »تعداد پله« می گویند که همواره از کف پله  یک 
عدد بیش تر است. تعداد پله های بین دو سطح مورد صعود و 

نزول )دوبازو( ر ابا حرف N نمایش می دهند.

ف( طول پله: مجموع کف پله های یک ردیف پله منهای 
کی کف پله »طول پله« نام دارد.

ض( طــول راه پله: مجموع طول پلــه و عرض پاگرد، 
»طول راه پله« نام دارد.

شــکل 13-11 تصویر سه بعدی پله را نشان می دهد که 
در آن اجزای پله نمایش داده شده است.

2-1-11- اندازه ی ارتفاع و کف پله
در موقع طراحی پله باید نکات زیر رعایت شود:

-  حرکــت بر روی پله بی خطر باشــد )به خصوص در 
موقع پایین رفتن(.

-  حرکت بر روی پله راحت باشد.

-  در موقع باال رفتن از پلــه، حداقل انرژی مصرف می 
شود. برای تحقق شرایط مذکور از سه فرمول تجربی مقابل 

برای محاسبه ی کف و ارتفاع پله استفاده می شود.

با توجه به ســه فرمول فوق بهترین ارتفاع پله در منازل 
مســکونی 17 ســانتی متر و بهترین کف پله 29 سانتی متر 

خواهد بود )شکل 11-14(.

شکل11-13

h+b=46cmفرمول احتیاط پله
b-h=12cmفرمول راحتي پله

2h+b=62 ... 64cmفرمول اندازه ي قدم

شکل15-11-اندازهيکفوارتفاعپلههايخانگيواداريشکل14-11-کوچکتریناندازهيکفپلهدرپلههايپیج
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در شــکل 16-11 روش های مختلف برقراری رابطه بین 
دوســطح، با ارتفاع متفاوت و نیز شیب انواع پله را مالحظه 

آسانسورمی کنید. هر یک از این روش ها کاربرد ویژه ای دارند.
نردبان

سطح شیب دار

پله ی کارخانه و ماشین آالت

b h452
3

= −
h 19>

پله ی مکانیکی
h 20= تا25

پله با کف شیب دار

h≥ ≤13 19
b h= −63 2

h < 13
b h= −48

°90
°75

°60

°45

°30

°20
°15

شکل11-16
الف( جدول مشخصات انواع پله

در جــــدول 1-11 بــــا در نظــر گرفتن فــــرمول 
2h+b=62 …. 64cm انــدازه ی قدم به دســت خواهد 

آمد.

بــا توجه به این جدول مالحظه می شــود که کف پله با 
ارتفاع آن نســبت عکس دارد. برای مثال در پله های داخلی 
ساختمان اگر کف هر پله )b( بین 28-26 سانتی متر باشد، 

ارتفاع پله ی آن 18 سانتی متر است.

جدول11-1
ارتفاع هرپله)h(به سانتی متر کف هرپله)b(به سانتی مترزاویه ی پله با تقریب به درجهموارد استعمال 

پله های پارک ها، خیابان ها، 
نمایشگاه ها، تفرجگاه ها و به 

طورکلی در فضای باز

17/5-1738-4012
20-1936-3813

22-2134-3614

پله های خارجی ساختمان
25-2432-3415
28-26/530-3216

پله های داخلی ساختمان
31-29/528-3017
35-3326-2818

2619-3624-38/5پله های زیرزمین
2420-4022-42/5نوع بد در مکان های خاص
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3-1-11- چگونگی ترسیم پالن پله و اجزای آن: 
بــرش یا تصویر افقی یک پله را پــالن آن پله می گویند. در 
پالن پله، تصویر کف پله ها و پاگرد دیده می شود. چون کف 
آخرین پله با پاگرد ادغام می شــود، لذا همیشــه تعداد کف 
پله های پالن از تعداد پله ها، یک عدد کم تر است. یعنی اگر 
12 پله داشته باشــیم در پالن 11 کف پله ترسیم می شود. 
شکل 17-11 پالن یـک ردیف پـــله ی 10تـایی را نـشان 
مي دهد که فقط 9 کف پله دارد، چون کف آخرین پله جزء 

کف تمام شده ی پاگرد است.

- با ترســیم خط مســیر پله ها در پالن، حرکت پله ها را 
به ســمت باال نشان می دهد. معموال ابتدای این خط، اولین 
پله و انتهای آن با یک پیکان، آخرین پله را نمایش می دهد 

)شکل 11-17(.

- مشخصات پله در پالن به صورت زیر نــــمایش داده 
می شود )شکل 18-11(. این مشخصات شامل تعداد، ارتفاع 

و اندازه ی کف پله است.

n = تعداد پله

h = ارتفاع پله

b = کف پله

bhn

- در صورتــی که صفحه ی فرضی برش افقی پله را قطع 
کند، محل بــرش در پالن را با خط برش نشــان می دهند 

)شکل 11-19(.

شکل17-11-پالنپله

شروع 
خط مسیر

کف 
آخرین پله

AA مقطع تصویر مجّسم پله

شکل11-18

bhn

شکل11-19
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در هنگام برش افقی )پالن( کل ساختمان، پله نیز برش 
خواهد خورد و بخشی از پله ها زیر صفحه ی برش و تعدادی 
باالی صفحه ی برش قرار می گیرند. پـــله هایی کــــه زیر 
صفحه ی برش قرار می گیرند خط ممتد و پله هایی که باالی 
صفحه ی برش قرار می گیرند خط چین ترســیم می شــوند. 
هم چنین زیــر ردیف پله هایی که صفحه ی برش افقی از آن 
می گذرد پله ای وجود نداشته باشد، پله های جدا شده را در 

پالن به صورت خط چین نشان می دهند )شکل 11-20(.

شکل11-20

شکل11-21

در صورتی که زیر صفحه ی برش پله ی طبقه ی پایین تر 
وجود داشته باشد، به جای پله هایی که باالی صفحه ی برش 
قرار می گیرند پله های طبق پایین تر دیده می شود به همین 
دلیل، همه ی پله ها با خط ممتد ترسیم می شود و فقط خط 

برش در پالن نشان داده می شود )شکل 11-21(.
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4-1-11- دســتورالعمل تقسیم هندسی پله ها در 
نما:

برای ترســیم نمای مقابل و نمای نیــم رخ پله ها مطابق 
شــکل 22-11 باید ارتفاع مشــخص بین دو اختالف سطح 
را به تعداد پله ها تقســیم کرد. در بیش تر مواقع اندازه ی به 
دســت آمده برای تک پله را نمی توان با اشل اندازه گرفت و 
ترسیم نمود. به همین دلیل، از روش ترسیم هندسی کمک 
گرفته می شــود. برای این منظور شیوه های مختلفی وجود 

دارد که سه روش آن را یادآور می شویم:

الف( مراحل ترسیم روش اول:

خط شــروع پله ها )خط زمین با    کد ارتفاعی 0/00 ±( و 
خط پایانی پله ها )با کد ارتفاعی 2/00 +( را ترسیم کنید.

ســپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن اندازه 
بگیرید و آن را ترسیم نمایید )شکل 11-23(.

نقطه A را به دل خواه روی خط زمین مشــخص کنید و 
خط کش را به صــورت موّرب قرار دهید و خطی به اندازه ی 
دل خواه )بهتر اســت طول خط مضربی صحیح یا اعشاری از 
تعداد پله ها باشــد( ترســیم کنید تا خط انتهای پله ها را در 
نقطه ی B قطــع کند. روی پاره خط AB بــه تعداد پله ها 
)در این مثال 10پله( تقســیمات مساوی ایجاد کنید )شکل 

.)11-24

از هر کدام از نقاط تقســیم روی خط موّرب AB خطی 
موازی خط زمین ترســیم نمایید. به این ترتیب ارتفاع مورد 
نظر )در این مثال 2/00 +( به تعداد خواســته شده )10پله( 

تقسیم خواهد شد )شکل 11-25(.

نمای افقی)پالن(

نمای روبه رو نمای جانبی)برش(

شکل11-22

خط پایانی پله ها

خط زمین

شکل23-11-مرحلهياول

خط پایانی پله ها

خط زمین A

B

12
3

4
56

78
9

شکل24-11-مرحلهيدوم

خط پایانی پله ها

خط زمین A

B

12
3

4
56

78
9

شکل25-11-مرحلهيسوم
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ب( مراحل ترسیم روش دوم:

1- خط شــروع پله ها )خط زمین با کد ارتفاع 0/00 ±( 
و خط پایانی پله ها )با کد ارتفاعی 2/00+( را ترسیم کنید.

ســپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن اندازه 
بگیرید و آن را ترسیم نمایید )شکل 11-26(.

2- روی خط شــروع پله ها، پاره خط AB  را مشخص و 
به تعداد پله ها به قســمت های مساوی جدا نمایید )در این 

مثال 10 قسمت مساوی(.

سپس آخرین قســمت جدا شده  یعنی نقطه ی B  را به 
باالی پله، یعنی نقطه ی C وصل نمایید. ســپس باقی نقاط 
مشــخص شــده ی 1 تا 9 را موازی BC رسم کنید )شکل 

.)11-27

3- از نقاط به دست آمده روی خط AC، خطوط موازی 
با خط زمین ترسیم نمایید تا پله های مورد نظر به دست آید 

)شکل 11-28(.

خط پایانی پله ها

خط زمین

شکل26-11-مرحلهياول

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B1 2 3 4 5 6 7 8 9

شکل27-11-مرحلهيدوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B

شکل28-11-مرحلهيسوم
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ج( مراحل ترسیم روش سوم:

1- خط شروع پله ها )خط زمین باکد  ارتفاعی 0/00 ±( 
و خط پایانی پله ها )با کد ارتفاعی 2/00+( را ترســیم کنید. 

)شکل 11-29(.

2- ســپس محدوده ی قرارگیری پله هــا را از روی پالن 
اندازه بگیرید و آن را ترسیم نمایید )شکل 11-30(.

3- روی خط شــروع پله )AB( به تعداد پله ها قســمت 
 )B های مســاوی جدا نمایید. از آخرین قســمت )نقطه ی
به باالترین قســمت محدوده ی پله )نقطه C( وصل نمایید 

)شکل 11-31(.

4- از نقــاط 1 تا 9 روی خط AB عمود خارج نمایید تا 
خط BC را قطع نماید )شکل 11-32(.

5- از نقاط به دســت آمده روی خط BC، خطوط افقی 
ترســیم نمایید. به این ترتیب 9 پله با اندازه های مســاوی 

ترسیم خواهد شد )شکل 11-32(.

خط پایانی پله ها

خط زمین

شکل29-11-مرحلهياول

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B1 2 3 4 5 6 7 8 9

شکل30-11-مرحلهيدوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B

شکل31-11-مرحلهيسوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B

شکل32-11مرحلهيچهارم
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شکل11-33

پــروژه ی 6: پالن ترســیم شــده ی تمریــن قبلی را 
اندازه گیری و ترازنویسی کنید.

پروژه نهایی
شــکل های 35-11 الی 39-11 حــذف پالن طبقه ی 
هم کف و اول، نماها و مقاطع یک ســاختمان مسکونی است 
که در قالب پروژه ی نهایی سال تحصیلی داده شده است. در 
هر فصل از کتاب بخشی از این طرح نهایی را ترسیم و تکمیل 
کنیــد. در این فصل پالن های طبقات را با توجه به اطالعات 

داده شــده و نظر مدرس درس، به صورت مدادی ترسیم و 
اندازه گیری نمایید. مرکب کاری مجموعه ی نقشــه های این 

ساختمان به صورت یک جا در آخر سال انجام گیرد.
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شکل11-34
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شکل11-35
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شکل11-36
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شکل11-37
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شکل11-38
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فصل دوازدهم
ترسیم برش های مورد نیاز و اندازه گذاری آن ها

هدف کلی:    ترسیم انواع برش های ساختمانی

هدف های رفتاری: پس از آموزش این فصل، از هنرجو انتظار می رود:

1- برش را تعریف نماید.

2- عالیم برش را تعریف نماید.

3- عالیم مصالح ساختمانی را ترسیم کند.

4- خط برش را ترسیم نماید.

5- برش ساختمانی را ترسیم نماید.

6- برش را اندازه گیری نماید.

7- برش پله را ترسیم کند.
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1-12- برش یا مقطع
در فراینــد تکامل نقشه کشــی طّراح برای رســیدن به 
طرح های پیشــنهادی، قادر اســت تا با اســتفاده از مقاطع 
)برش ها(، روابط متغیر بین فضاهای مثبت و منفی طرح های 
مختلف را مورد بررســی قرار دهد و آن ها را به معرض دید 

بگذارد.

برش در پالن به منظور بهتر نشان دادن جزئیات اجرایی، 
بررسی قســمت های تو پر و توخالی و اطالعات بعدی انجام 

می شود.

هرگاه صفحه ی برش فرضی بخشی از پالن را به صورت 
عمودی قطع کند و از پایین ترین طبقه )زیرزمین( تا آخرین 
طبقه از ساختمان را برش دهد، »مقطع یا برش ساختمان« 
می نامند. انتخاب محل برش در پالن بســیار اهمیت دارد به 
طــوری که محل برش و عبور این صفحــه ی فرضی باید از 
قسمتی باشد که بیش ترین اطالات را از درون ساختمان به 
طّراح بدهد. در مسیر قرارگیری این صفحه )صفحه ی برش( 
ممکن اســت درها، پنجره ها، دیوارها، پاســیو و راه پله برش 
بخورد و طّراح با ترســیم نقشه های مقاطع، نحوه ی بریدگی 

آن ها را با صفحه ی برش نمایش می دهد.

شــکل های 1-12 تا 4-12 مراحل بــرش عمودی یک 
ساختمان را نشان می دهد.

مقاطع از جمله مهم ترین نقشــه های ساختمانی هستند 
که مجریان به آن نیاز دارند. با ترسیم مقاطع، می توان رابطه 
ی ســاختمان با زمین، تعداد طبقــات و دیوارهای داخلی 
را مشــخص نمود. معموالً اندازه ی ســاختمان و پیچیدگی 
قســمت های داخلی آن تعیین کننــده ی تعداد مقاطع الزم 

برای نقشه های ساختمانی است.

شکل 12-1
صفحه ی برش

شکل 12-2

صفحه ی 
برش

شکل 12-3
شکل 4-12- برش )مقطع(
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شکل 5-12 نمونه ای ترسیم شده ی مقطع از یک پالن 
را نشان می دهد.

شکل 5-12- برش الف-الف
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1-1-12-عاليممورداستفادهدربرشها

الف(خطبرشدرپالن: خط برش برای نمایش محل 
برش عمودی بر روی پالن است.

این خط، با نوع »غیر ممتد ضخیم« ترســیم شده و در 
دو ســر آن، جهت دید را با فلش مشخص کنید. سپس روی 

قسمت فلش نام برش را بنویسید )شکل 12-6(.

ب(هاشــوردربرش: بــرای نمایش جنــس مصالح 
درقسمت های برش خورده از ساختمان از هاشورهای خاّصی 

که هر یک معّرف یک نوع مصالح است استفاده می شود.

معموالً زاویه ی ترسیم هاشور »45 درجه« است و برای 
آن از نوع خط »ممتد نازک« اســتفاده می شــود. ترســیم 
خطوط 45 درجه هاشورها توسط گونیای 45 درجه صورت 
می گیرد. درشــکل 7-12 چندین نمونه از هاشــورها را که 

برای نمایش مصالح در برش به کار می رود نشان می دهد.

ج(مقیاسدربرشها: معموالً برش ها برابر با مقیاس 

1 ترســیم 
200

 ، 1
100

 ، 1
50

پالن های معماری با مقیاس های 

می شوند. شکل 8-12 بخشی از برش یک ساختمان را نشان 

1 ترســیم شده است. در این برش 
100

می دهد که با مقیاس 

قسمت هایی از پالن که بریده شده مانند سقف، کف، دیوار و 

پنجره را به طور کلی نشان می دهد.

پالن اتاق نگهبانی
Sc.       1:100

شکل 12-6

بتن)در برش(

موزاییک یا سنگ)در برش(

چوب

قلوه سنگ

خاک متراکم)زمین طبیعی(

مالت و اندود

دیوار آجری

بتن)در دتایل(

شکل 12-7

شکل 12-8
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 اما بر حسب نیاز ممکن است برش های جزئی، که تحت 

 1
1

1 تا 
20

عنوان »دیتیل« نامیده می شــوند، بــا مقیاس 
ترسیم شوند. در این برش ها جزئیات بیش تری از ساختمان 
مانند جزئیات سقف، پروفیل در و پنجره ها، نازک کاری و ... 

به نمایش گذاشته می شود ) شکل 12-9(.

شــکل 9-12 برش جزئی از برشی اســت که در شکل 

1 ترسیم 
50

8-12 نشان داده شده است. این برش با مقیاس 
شده است.

شکل 12-9
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2-12- اصول ترسیم برش

1-2-12-دستورالعملترسیمبرشيکاتاق

پالن مقابل )شــکل 10-12(، پالن یک اتاق نگهبانی با 
مشخصات زیر است.

-  کد ارتفاعی کف 2+ سانتی متر

-  ارتفاع کف تا کف پشت بام 320 سانتی متر

-  ضخامت سقف 30 سانتی متر

-  دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

-  ضخامت قرنیز1 5 سانتی متر

-  دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

-  ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

:AAالف(مراحلترسیمبرش

1- ابتدا پالن را در جهت دید خط برش در قسمت باالی 
محل ترسیم برش بچسبانید )شکل 12-11(.

پالن اتاق نگهبانی
Sc.       1:100

B

B

شکل 12-10

شکل 11-12- مرحله ی اول

   
1.   قرنیزعبارت است از پالک های بتنی یا سیمانی که برای جلوگیری از آب باران و نفوذ رطوبت در دیوارهای ساختمان از آن استفاده می کنند؛ محل مصرف 

آن درپایین و روی دیوارهای داخلی و بیرونی و هم چنین روی دیوار جان پناه پشت بام است. به قرنیزپشت بام »درپوش« نیزمی گویند.
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2- خط زمین را ترســیم کنیــد و دیوارهای خارجی را 
روی خط زمین انتقال دهید )شکل 12-12(.

3-  در کــــنار برش خـطی عمـــودی تـرسیم کنید و 
ارتفاع های عمودی را با کدهای داده شده روی آن مشخص 

نمایید )شکل 12-13(.

شکل 12-12- مرحله ی دّوم

4-  از روی خــــط اندازه ی عمودی ضخامت ســقف و 
کف اتاق را روی کـــد ارتفاعی 20+ ترسیم نــمایید )شکل 

.)12-14

شکل 13-12- مرحله ی سّوم

شکل 14-12- مرحله ی چهارم
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5-  با توجه به اندازه های داده شده در پالن، دست انداز 
)O.K.B( و ارتفاع پنجره ها، دست انداز پشت بام )ضخامت 
دیوار دســت انداز 10-15 ســانتی متر در نظر گرفته شود(. 
پنجره ی دیوار برش خورده ی ســمت چپ و دیواره ی نمای 

مقابل و پنجره ی نمای رو به رو را ترسیم کنید.

سپس قرنیز بام را ترسیم کنید )شکل 12-15(.

6- قســمت های برش خورده، مانند دیوار، سقف، کف و 
دیگر عناصر را با مداد مناســب از گروه )B( پررنگ نمایید 

)شکل 12-16(.

7- عناصــر موجود در نام و بــرش، مانند در و پنجره را 
کامل کنید. ســپس برش را اندازه گذاری و کدگذاری نمایید 

)شکل 12-17(.

شکل 15-12- مرحله ی پنجم

شکل 16-12- مرحله ی ششم

شکل 17-12- مرحله ی هفتم
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:AAب(مراحلترسیمبرش

1- ابتــدا پالن را چرخانده و در جهت دید خط برش در 
قسمت باالی محل ترســیم برش )کاغذ( بچسبانید )شکل 

.)12-18

2- خط زمین را ترســیم کنیــد و دیوارهای خارجی را 
روی خط زمین انتقال دهید )شکل 12-19(.

3- درکنار برش خط عمودی ترسیم کنید و ارتفاع های 
عمودی مانند صخامت ســقف و کد کف را با اندازه های داده 

شده آن مشخص نمایید )شکل 12-20(.

B B

شکل 18-12- مرحله ی اول

B B

شکل 19-12- مرحله ی دوم

B B

شکل 20-12- مرحله ی سوم
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4- از روی خط اندازه ی عـمـــودی ضخامـت سقـف و 
کف اتــاق را روی کد ارتفاعی 20+ ترسیم نــمایید )شکل 

.)12-21

5- با توجه به اندازه های داده شــده در پالن، دست انداز 
)O.K.B( و ارتفاع پنجره ها، دست انداز پشت بام )ضخامت 
دیوار دســت انداز 10-15 ســانتی متر در نظر گرفته شود(. 
پنجره ی دیوار برش خورده ی سمت چپ، ارتفاع در ورودی 
حداقل 220 ســانتی متر و دیواره ی نمای مقابل و پنجره ی 

آن را رسم نمایید.

سپس قرنیز بام را ترسیم کنید )شکل 12-22(.

B B

شکل 21-12- مرحله ی چهارم

شکل 23-12- مرحله ی ششم

B B

شکل 22-12- مرحله ی پنجم

6- قســمت های برش خورده، مانند دیوار، سقف، کف و 
دیگر عناصر را با مداد مناســب از گروه )B( پررنگ نمایید 

)شکل 12-23(.
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7- عناصــر موجود در نما و بــرش، مانند در و پنجره را 
کامل کندی. سپس برش را اندازه گیری و کدگذاری نمایید 

)شکل 12-24(.

شکل 24-12- مرحله ی هفتم

Sc.       1:75
SECTION    AA

Sc.       1:75
SECTION    BB

شکل 12-25



146

2-2-12-دستورالعملترسیمبرشساختمانيک
طبقه

پالن در )شــکل 26-12(، دارای مشــخصات زیر است. 
می خواهیم برش مشخص شده ی AA را ترسیم نماییم.

-  اندازه ی کف تا زیرسقف 280 سانتی متر

-  ضخامت سقف 30 سانتی متر

-  دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

-  ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-  ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

-  دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

پالن ساختمان سرایداری
Sc.       1:100

شکل 12-26
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:AAالف(مراحلترسیمبرش

1- خط زمین را ترســیم کنیــد و کلیه ی خطوط برش 
خــورده ی داخلــی و خارجی را بر روی خــط زمین انتقال 

دهید. سپس خط عمودی کنار برش )جهت مشخص کردن 
اندازه های کف، سقف، و ضخامت ســقف( را ترسیم نمایید 

)شکل 12-27(.

شکل 27-12- مرحله ی اّول

2- ضخامت ســقف و دست انداز پشــت بام و خط کف 
را مطابق با اندازه های مشــخص شده، ترسیم نمایید )شکل 

.)12-28

شکل 28-12- مرحله ی دوم
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3- خطوط بیرونی درها و پنجره های برش خورده و نما 
را ترسیم نمایید )شکل 12-29(.

شکل 29-12- مرحله ی سوم

4-  بعــد از اطمینــان از صحیح بودن ترســیم خطوط 
عناصر برش خــورده را ضخیم نماییــد )بامداد B( و محل 

تالقی دیوارهای برش خورده و ســقف را پاک کنید )شــکل 
.)12-30

شکل 30-12- مرحله ی چهارم
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5-  درهــا و پنجره های برش خــورده و نما را به صورت 
کامل ترسیم کرده ســپس کدگذاری و اندازه گذاری نمایید 

)شکل 12-31(.

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 31-12- مرحله ی پنجم
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تمرينکارگاهی1: بر روی کاغذ A3، پس از رسم جدول و کادر روی کاغذ، برش BB از پالن داده شده در شکل 12-32 
را ترسیم نمایید.

Sc.       1:100
SECTION    BB

به دستورالعمل3-2-3 رجوع شود.

به دستورالعمل3-2-3 رجوع شود.

شکل 12-32
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 3-2-12-دستورالعملترسیمپلهدربرش

می خواهیم برش پله ی مشخص شده ی پالن شکل 12-32 
را ترسیم نماییم.

در شکل 33-12 برش BB از روی پله عبور کرده است، 
که باید برای ترســیم برش پله مطابق بــا مراحل زیر عمل 

کنید:

مراحلترسیمبرشپله:

1- خطوط پله را از روی پالن به خط زمین منتقل کنید 
و روی خط اتمام پله در کف ســاختمان به اندازه ی یک کف 
پله )30 ســانتی متر( جدا کرده و آن را با a بنامید )شــکل 

.)12-34

2- از نقطه b )شروع اولین کف پله( به نقطه ی a )پایان 
آخـــرین کف پله( وصل کرده محل برخورد خط فوق را با 
خـطـــوط عمودی )ارتـفاع پـلـه( مـشخص نـمایید )شکل 

.)12-35

کف زمین

کف ساختمان
a

شکل 33-12- پالن پله

شکل 34-12- مرحله ي اول

کف زمین

کف ساختمان
a

b

شکل 35-12- مرحله ي دوم
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3- از نقاطی که روی خط مّورب مشخص شده است به 
خطوط پله به صورت افقی رســم نمایید. به این ترتیب کف 

پله ها ترسیم می شود )شکل 12-36(.

کف زمین

کف ساختمان
a

b

شکل 36-12- مرحله ي سوم

4- کــف پله ها را با خط های عمودی )ارتفاع پله( به هم 
وصل نمایید. ســــپس خــطوط اضافی را پاک کنید )شکل 

.)12-37

کف زمین

کف پله
کف ساختمان

شکل 37-12- مرحله ي چهارم

4-2-12-دســتورالعملترســیمبــرشپلهی
يکطرفه:

مراحلترسیم:

1-  خط زمین را ترســیم کنید سپس خطوط کف پله 
را از روی پــالن بر خــط زمین منتقل نماییــد. با توجه به 
کدارتفاع پاگرد )2/00+(، خط پاگرد را رســم کرده و امتداد 

دهید تا اولین خط پله را قطع نماید )شکل 12-38(.

شکل 38-12- مرحله ي اول

2- روی خــط پـاگـــرد را بــه انـدازه ی، یک کف پله 
)30 سانتی متر( جدا کنید و به شروع اولین پله وصل نمایید.

به کمک خط موّرب ترســیم شده ارتفاع و کف پله ها را 
ترسیم نمایید )شکل 12-39(.

شکل 39-12- مرحله ي دوم
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3- خطی موازی با پاگرد در قسمت زیر پاگرد به فاصله ی 
ضخامت ترسیم نمایید و خط حجم را موازی خط شیب پله 

با فاصله 20 سانتی متر ترسیم نمایید )شکل 12-40(.

4- خطوط اضافه را پاک  کنید و قسمت های برش خورده ی 
پله ها را با مداد سیاه پررنگ نمایید )شکل 12-41(.

شکل 40-12- مرحله ي سوم

شکل 41-12- مرحله ي چهارم

تمرينکارگاهی2: بر روی کاغذ A3، پس از رســم 
جدول و کادر روی کاغذ، برش AA  از پالن پله ی یک طرفه 

با پاگرد میانی در شکل 42-12 را ترسیم نمایید.

شــکل 43-12 برش AA از پله ی مذکور نمایش داده 
شده است.

شکل 12-42

شکل 12-43
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5-2-12-دستورالعملترسیمبرشپلهیدوطرفه:

می خواهیم برشــی از پله ی دو طرفه ای ترســیم کنیم 
کــه پالن های آن در طبقات اول و طبقات دیگر در شــکل 
44-3 نشــان داده شده اســت. با توجه به کدهای مشخص 

شده می توان ارتفاع هر پله را محاسبه نمود.

پالن طبقه ی اّول پالن طبقات

شکل 12-44

1- ابتــدا دیوارها و خطوط پله را روی خط زمین انتقال 
دهید. با توجه به جهت شــروع پله ها و ارتفاع پله های بازوی 
اول، موقعیت اولین پاگرد را مشخص نمایید )شکل 12-45(.

2- روی خط پاگرد به اندازه ی یک کف پله )30 ســانتی 
متر( جلوتر بروید و نقطه به دســت آمــده )b( را به نقطه ی 
شــروع پله ها )a( وصل کنید. ســپس از نقاط برخورد خط 
مــوّرب با خطوط عمــودی، ارتفاع پله ها را ترســیم نمایید 

)شکل 12-46(.

a

b

شکل 12-45

شکل 12-46
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3- از راستای پاگرد اول به اندازه ی ارتفاع پله های بازوی 
دوم بــاال بـروید و پــــاگرد دوم را مشخص کنـید )شکل 

.)12-47

پاگرد اّول

پاگرد دّوم

شکل 12-47

4- مطابــق با مرحله ی دوم عمل نموده و پله های ردیف 
دوم را ترسیم نمایید)شکل 12-48(.

شکل 12-48

5- مرحله یک تا چهار را بــرای طبقات بعدی هم تکرار 
شکل 49-12کنید )شکل 12-4(.
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6- بعد از اطمینان از ترســیم صحیح، ضخامت پاگردها 
و حجم پله را مشــخص کنید. سپس با توجه به خط برش، 

پله های برش خورده را ضخیم نمایید )شکل 12-50(.

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 12-50
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تمرينکارگاهی3: بر روی کاغذ A3 ، پس از رســم 
جدول و کادر دور کاغذ، برش AA از پالن پله ی ســه طرفه  

در شکل 51-12 را ترسیم نمایید.

پالن طبقه ی اّول پالن طبقات

شکل 12-51

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 12-52

شــکل 52-12 برش AA  از پله ی مذکور نمایش داده 
شده است.
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6-2-12-دستورالعملاندازهگیریوکدگذاریدر
برشها:

اندازه گیری، آکس بندی و کدگذاری کامل، دقیق و خوانا 
برای تمام ترســیمات از جمله برش ها نیز ضروری است. در 
این دســتورالعمل بــا نمایش یک برش از پالن داده شــده 

مراحل اندازه گذاری کامل بر روی آن توضیح داده می شود.

در شکل 53-12 برش AA  از پالن 54-12 و 12-55 
ترسیم شده است. این پالن ساختمانی دو طبقه با زیرزمین 

می باشد که دارای مشخصات زیر است.

- ارتفاع کف تا کف در طبقه ی زیرزمین 285 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف در طبقات 304 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف اتاقک خرپشته 250 سانتی متر

- ضخامت سقف 30 سانتی متر

- ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

- دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

- دست انداز خرپشته 30 سانتی متر

- دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

- ارتفــاع پنجره ها 150 ســانتی متر و ارتفاع درها 220 
سانتی متر

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 12-53
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Sc.       1:100
پالن زیرزمین

انباری

انباری

شکل 12-54
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Sc.       1:100
پالن طبقات

آشپزخانه
غذاخوری

پذیرایی

خواب

حمام
توالت

خواب

خواب

ورودی

شکل 12-55
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الف(اندازهگذاریبرش:

در برش ها اندازه گذاری به صورت عمودی انجام می گیرد. 
ارتفاع در، ارتفاع پنجره و دیوار دســت انداز آن، ارتفاع دیوار 
جان پناه، ضخامت ســقف و قرنیــز در اندازه گذاری عمودی 

ترسیم می شود )شکل 12-56(.

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 12-56
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ب(ُکدگذاریبرش:

در برش ها ُکدگذاری بــرای هر کف انجام می گرد. کف 
زیرزمین، کف طبقات، کف پشت بام، لبه ی پشت بام و کف 

پاگرد راه پله ها کدگذاری ترسیم می شود )شکل 12-57(.

اعداد کد، نســبت به عدد مبنا یعنی 0/00± محاســبه 
می شود.

بنابراین در برش اول 114+ )به دلیل باال بودن از سطح 
مبنــا آن را مثبــت در نظر می گیرند( و کــد کف زیرزمین 
171- ) به دلیل پایین بودن از ســطح مبنا آن را منفی در 
نظر می گیرند( ر امشخص کنید. ادامه ی محاسبه کدها را به 

ترتیب زیر عمل نمایید:

-  ُکد کف زیر زمین  171- سانتی متر

-  ُکد سطح مبنا 0/00 ±

-  ُکد کف طبقه اول 114+ سانتی متر

-  ُکد کف طبقه ی دوم = ُکد کف طبقه ی اول + اندازه ی ارتفاع کف تا کف طبقه ی اول

304 + 114 = 418

-  کد کف پشت بام = ُکد کف طبقه ی دوم + اندازه ی ارتفاع کف تا کف طبقه ی دوم

304 + 418 = 722

-  ُکد لبه ی پشت بام = ُکد کف پشت بام + اندازه ی ارتفاع دیوار جان پناه و ضخامت فرنیز

 50 + 80 + 722 = 807

-  کد کف پاگرد اول = ارتفاع کل پله های طبقه ی اول + ُکد سطح مبنا

0 + )14 ′  19 ( =266

-  ُکد کف پاگرد دوم = ارتفاع کل پله های طبقه ی دوم + ُکد کف پاگرد اول

266 + )16 ′ 19 ( = 570
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ف طبقه ی دّوم
4- ّکدک

ت بام
ف پش

5- ّکدک

ت بام
6- ّکد لبه ی پش

ف طبقه ی اّول
3- ّکدک

2- ّکد سطح مینا

ف زیرزمین
1- ّکدک

ف پاگرد دّوم
8- ّکدک

9- ّکد لبه ی
ت بام خرپشته

 پش

ف پاگرد اّول
7- ّکدک

Sc.       1:100
SEC

TIO
N

    A
A

شکل 12-57
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ج(آکسبندیبرش:

در برش هــا آکس بندی نیز مشــخص می گــردد. بدین 
ترتیب محل ســتون ها را با محورهــای آکس که در هنگام 
ترسیم برش دیده می شود نمایش می دهند )شکل 12-58(.

پس از ترسیم دقیق آکس ها، می توان فاصله ی بین آن ها 
را نیــز اندازه گیری نمود. آکس بندی و اندازه ی مابین باید با 

آکس های داخل پالن هم خوانی داشته باشد.

Sc
.   

    
1:1

00
SE

C
TI

O
N

   
 A

A

شکل 12-58
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تمرينکارگاهی5: شــکل 59-12 و شــکل 12-60 
پالن های ساختمان اداری در دو طبقه ی می باشد که دارای 

مشخصات زیر است:

- کد ارتفاعی در طبقه ی اول 40 سانتی متر

- کد ارتفاعی در طبقه ی دوم 400 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف در طبقات 360 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف اتاقک خرپشته 260 سانتی متر

- ضخامت سقف 40 سانتی متر

- ضخامت پاگرد 25 سانتی متر

- ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

- دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

- دست انداز خرپشته 40 سانتی متر

- دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

- ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

- ارتفاع درها 220 سانتی متر

مطلوب است:

1
100

1- ترسیم برش AA با مقیاس

1
100

2- ترسیم برش BB با مقیاس 
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Sc
.   

    
1:1

00
ّول

ی ا
قه 

 طب
الن

پ

شکل 12-59
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Sc.       1:100
پالن طبقه ی دّوم

شکل 12-60
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Sc
.   

    
1:1

00
SE

C
TI

O
N

   
 A

A

شکل 12-61
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Sc.       1:100
SECTION   BB

شکل 12-62
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تمرينکارگاهی6: شــکل 70-12 و شــکل 12-71 
پالن های ســاختمانی در ســه طبقه )پیلــوت و دو طبقه 

مسکونی( می باشد که دارای مشخصات زیر است.

- ارتفاع کف تا کف در پیلوت 280 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف در طبقات 320 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف اتاقک خرپشته 250 سانتی متر

- ضخامت سقف 30 سانتی متر

- ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

- دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

- دست انداز خرپشته 30 سانتی متر

- دست انداز پنجره ی اتاق ها )O.K.B( 80 سانتی متر

- دست انداز پنجره ی سرویس )O.K.B( 180 سانتی متر

- ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

- ارتفاع پنجره های سرویس 60 سانتی متر

- ارتفاع درها 220 سانتی متر

- ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر

مطلوب است:

1
100

1-  ترسیم برش AA با مقیاس 

1
100

2-  ترسیم برش BB با مقیاس 
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Sc.       1:100
پالن همکف)پیلوت(

شکل 12-63
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Sc.       1:100
پالن طبقات

آشپزخانه
اتاق خواب

اتاق خواب

پذیرایی

نشیمن
ورودی

انباری

پاسیو

توالت

حمام

شکل 12-64
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Sc.       1:100
SECTION   AA

شکل 12-65
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Sc.       1:100
SECTION   BB

شکل 12-66



175

فصل سیزدهم
ترسیم نماهای ساختمان و اندازه گذاری آن ها

هدف کلی:    ترسیم انواع نماهای ساختمانی

هدف های رفتاری: هنرجو پس از گذراندن این فصل باید بتواند:

1- نمای ساختمان را ترسیم نماید.

2- انواع نماها را شرح دهد.

3- عالیم مورد استفاده در ترسیم نما را به کار ببرد.

4- نما را اندازه گذاری نماید.

5- دستگاه هاشورزن را توضیح دهد.

6- نماها را سایه بزند.
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1-13- نما

طراحی ســاختمان فقط به سازمان دهی و کنار هم 
چیدن فضاها محدود نمی شود، بلکه باید ضمن طراحی 
فضاهای داخلی، ترکیب و کیفیت بیرونی ساختمان نیز 
به دقت مورد تـوجه قرار گیرد و هـم زمـان بـا تـکمیل 
پـــان ها و مقـــاطع، نماها نیز طراحی شــوند )شکل 

.)13-1

ایجاد هماهنگــی و توازن بین نیازهــای کارکردی 
فضاها، شــرایط محیطی، وضع زمین، ســبک و کیفیت 
نمای بیرونی و هماهنگی بازشوها با فرم ساختمان برای 
تأمین آســایش روحی و جسمی افراد الزم است )شکل 

.)13-2

در طراحی نما ماحظات زیادی مدنظر قرار می گیرد. 
نما، نشــان گر سیمای بیرونی ســاختمان است که باید 

زیبا، با دوام و با هویت باشد.

نمای ساختمان باید با طرح فضاهای داخلی شیب و 
عوارض زمین و تعداد طبقات ساختمان هماهنگی گردد 

)شکل 13-3(.

هم چنیــن در ایجــاد نمای مناســب بــا عناصر و 
ســاختمان های مجاور، به ویــژه از نظر رعایت قوانین و 
مقررات نماسازی در مجتمع های مسکونی )مانند ارتفاع 
کرسی چینی، تعداد و ارتفاع طبقات، نوع مصالح، رنگ 
و نوع نما، جنس سقف و ...( هماهنگی الزم به عمل آید 

)شکل 13-4(.

بنابراین نمای هر ســاختمان در شــکل دهـــی به 
مجوعه ی شــهری که در آن حضور دارد، مؤثر است. اگر 
به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر 
ســاختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهر در 

مجموع از بین می رود.

شکل 13-1

شکل 13-2

شکل 13-3

شکل 13-4
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1-1-13- تعریف نما و انواع آن

»نما«، تصویر جانبی از شــکل ظاهــری و خارجی 
ساختمان است و »نماســازی«، فن روسازی ساختمان 

و ساختن نمای بنا است.

طرح نما باید با پان و اســکلت ساختمان هماهنگ 
و هم چنین زیبا، متناســب و با هویت باشد. از نظر علم 
معماری نمای ســاختمان های هر منطقه باید شــرایط 

اقلیمی آن هماهنگی کامل داشته باشد.

چنان چه یک بنا از اطراف توســط سایر ساختمان ها 
محصور نشده باشد حداکثر چهار نما دارد.

 ELEVATION  NORTH نمای شمالی

ELEVATION SOUTH   نمای جنوبی

ELEVATION  EAST       نمای شرقی

 ELEVATION WEST       نمای غربی

شکل های 5-13 پان ها و شکل های 6-13 نماهای 
یک سالن نمایشگاهی را نشان می دهد.

پالن طبقه ي اول

پالن طبقه ي دوم

شکل 13-5

South  Elevation

North  Elevation

West  Elevation

شکل 13-6
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2-1-13- عالیم مورد استفاده در ترسیم نما

الف( درها و پنجره ها: بعد از دیوار، در و پنجره از 
جمله اجزای اصلی و ضروری ســاختمان هستند. لذا در 
طراحی و ترسیم پان ساختمان باید برای آن موقعیت، 

شکل 13-7

اندازه و شکل مناسب در نظر گرفت.

در شــکل 7-13 نمونه هایی از در و پنجره را نشان 
می دهد.

ب( هاشــوردرنما: هاشــور، خطوط یکنواخت با 
فواصل منظم است که جهت نشان دادن اختاف سطح، 
زیبایی و یــا انواع مصالح در نما به کار می رود. شــکل 
8-13 نمایی با انواع هاشــور از نظــر مصالح را نمایش 

می دهد.

شکل 13-8
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2-13- اصول ترسیم نما

1-2-13- دســتورالعمل ترسیم نمای جنوبی 
یک اتاق

پان مقابل )شکل 9-13(، پان یک اتاق نگهبانی با 
مشخصات زیراست:

-  کدارتفاعی کف 20+ سانتی متر

-  ارتفاع کف تا کف پشت بام 320 سانتی متر

-  ضخامت سقف 30 سانتی متر

-  دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

-  ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-  دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

-  ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

مراحل ترسیم نمای جنوبی:

1-  ابتدا پان را در جهت نمای جنوبی و در قسمت 
باالی محل ترسیم نما بچسبانید.

سپس خط زمین را ترسیم کند و دیوارهای کناری را 
روی خط زمین انتقال دهید )شکل 13-10(.

پالن اتاق نگهبانی
Sc.       1:100

شکل 10-13- مرحله ي اول

شکل 13-9
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2-  کنار نما خط عمودی ترســیم کنید و اندازه های 
ارتفاعی نما را روی آن بنویسید.

بــا توجه به اندازه های داده شــده، کف اتاق، ضخامت 
ســقف و ارتفاع کلی ساختمان را مشخص و خطوط آن را 

ترسیم نمایید )شکل 13-11(.
3-  با توجه به مشــخصات »در« در پان، )ارتفاع در 
220 ســانتی متر و عرض آن 100 سانتی متر( و هم چنین 
در صورت وجود پله در نما، آن را ترســیم نمایید )شکل 

.)13-12
4-  قرنیز لبه ی پشــت بام را ترســیم کرده و خطوط 
اصلی بنا و ســطوح نزدیک تر به ناظــر را پررنگ کنید و 

سپس کدگذاری را انجام دهید )شکل 13-13(.

شکل 11-13- مرحله ی دّوم

شکل 12-13- مرحله ی سوم شکل 13-13- مرحله ی چهارم

Sc.       1:75
SOUTH    ELEVATION

شکل 13-14
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تمرین کارگاهی 1: بر روی کاغذ A3، پس از رسم 
جدول و کادر دور کاغذ، نمای غربی از پان داده شــده 

در شکل 15-13 را ترسیم نمایید.

Sc.       1:100
WEST    ELEVATION

پالن اتاق نگهبانی
Sc.       1:100

شکل 13-15
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تمرین کارگاهی 2: بر روی کاغذ A3 ، پس از رسم 
جدول و کادر دور کاغذ، نماهای شمالی، شرقی و غربی، 

از پان داده شده در شکل 16-13 را ترسیم نمایید.

مشخصات نقشه:

-  ارتفاع کف تا زیر سقف 280 سانتی متر

-  ضخامت سقف 30 سانتی متر

-  دست انداز پشت بام 50 سانتی متر

-  ضخامت قرنیز 5 سانتی متر 

-  دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

-  ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

Sc.       1:100
پالن

شکل 13-16
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Sc.       1:100
SOUTH    ELEVATION

Sc.       1:100
NORTH    ELEVATION

Sc.       1:100
WEST    ELEVATION

شکل 13-16
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مشخصات نقشه:

-  ارتفاع کف تا زیر سقف 280 سانتی متر

-  ضخامت سقف 30 سانتی متر

-  دست انداز پشت بام 50 سانتی متر

-  ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-  ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

-  ارتفاع پنجره ی سرویس 60 سانتی متر

پالن
Sc.       1:100

شکل 13-17
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پالن ساختمان سرایداری
Sc.       1:100

شکل 13-18
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3-13- اصول ترسیم سایه درنما

نما در واقع یک ســطح صاف و تخت نیســت بلکه 
ســطحی اســت بین فضای داخل و خــارج که با عقب 
نشســتگی و پیش آمدگی، تراس و غیره با فضای داخل 

ساختمان ارتباط پیدا می کند.

نمای ســاختمان باید بــه دنبال خلــق یک کلّیت 
هماهنگ به وسیله تناســب خوب پنجره ها، بازشوهای 
در، سایبان و محوده ســقف ها، عناصر عمودی و افقی، 

مصالح، رنگ، عناصر تزیینی و ... باشد.

بنابراین خطوط ســاده ی نما و تغییر در ضخامت آن 
نمی توانــد به تنهایی گویای کیفیت طرح باشــد، اما با 
ترسیم سایه ها و تغییر رنگ و بافت در جداره ها می توان 
تصویر روشنی از عمق و ارتفاع اشکال و احجام و کیفیت 

طرح را ایجاد کرد )شکل 13-19(.

1-3-13- پرتوهای خورشیدی و سایه

همان طور کــه می دانید، خورشــید در حدود 150 
میلیون کیلومتر از سطح زمین فاصله دارد. با این فاصله، 
هر شــعاع نوری که از خورشید ساطع می گردد، به طور 
موازی به سطح زمین می رســد. هم چنین در طراحی 
ســایه نیز شعاع های نوری، موازی رسم می شوند )شکل 

.)13-20

در صورتی که خورشــید در راستای صفحه ی تصویر 
و در یک مســیر منحنی از شرق طلوع و از غرب غروب 
نماید، در این صورت سایه در سمت غرب و یا در سمت 
شرق ایجاد می شــود. و هرگاه پرتوهای نوری با زاویه ی 
45 درجه نسبت به زمین بتابد طول سایه با ارتفاع شیء 

برابر خواهد بود )شکل 13-21(.

شکل 13-19

شکل 13-20

غروب
خورشید

طلوع
خورشید

ظهر

طول سایه طول سایه

B

b bb

B B

شکل 13-21
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می خواهیم سایه ی بخشی از کنسول )پیش آمدگی( 
یک پان را که در شــکل 22-13 نشان می دهد ترسیم 

نماییم.

مراحل ترسیم:

1-  ابتدا برشی شماتیک از کنسول ترسیم نمایید.

سپس پرتوتابش را تحت زاویه ی 45 درجه از لبه ی 
کنسول ترسیم کنید و امتداد دهید تا دیوار زیر کنسول 
 X را قطع کند، فاصله ی نقطه ی برخورد تا زیرســقف را
و فاصله ی زیرســقف تا لبه ی دســت انداز را Y  بنامید 

)شکل 13-23(.

2-  روی نمــا، ابتدا به فاصله ی Y )مجموع اندازه ی 
ضخامت ســقف و دســت انداز بام( را از لبه ی بام پایین 
بیایید و خط کنســول را ترسیم نمایید. سپس زاویه ی 
تابش را ترسیم نمایید. در ادامه از خط کنسول به سمت 

پایین، فاصله ی X را جدا کنید )شکل 13-24(.

زاویــه ی تابش را امتداد دهید تا خط زیر کنســول 
را قطع کند. به این ترتیب ســایه در زیر کنسول ایجاد 
می شــود. به همین روش ادامه دهید تا ســایه ی لبه ی 

قرنیز و لبه ی پنجره را نیز ترسیم کنید.

شکل 13-22

BB شکل 23-13- برش

شکل 24-13- نما
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ی  سایه  ترســیم  دســتورالعمل   -13-3-2
شکستگی دیوارها

زمانی که پان دارای شکســتگی است ترسیم سایه 
به صورت زیر است:

1-  ابتدا پرتو تابش را روی پان در نقطه ی شکست 
ترسیم کنید و امتداد دهید. نقطه ی برخورد را Z بنامید 

)شکل 13-25(.

2-  از نقطه ی Z  خطی عمود بر خط زمین رســم 
نمایید )شکل 13-26(.

3-  روی نما در قســمت لبه ی دســت انداز از محل 
شکست، پرتو تابش را رسم کنید و امتداد دهید تا خط 
عمــود از نقطه ی Z  را قطع کنــد. به این ترتیب محل 

سایه مشخص می شود )شکل 13-27(.

z

شکل 13-25

z

شکل 13-26

شکل 13-27
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فصل چهاردهم
ترسیم پالن بام و پالن موقعیت

هدفهایرفتاری:پسازآموزشاینفصل،ازهنرجوانتظارمیرود:

1-  پالن بام را تعریف کند.

2-  کاربرد و ویژگی های پالن بام را بیان کند.

3-  پالن بام را ترسیم کند.

مقدمه 

پوشــش ساختمان بر حسب شــرایط اقلیمی و نوع 
ســازه ی ســاختمان ممکن اســت صاف، شــیب دار یا 

طاقی شــکل باشــد. پالن بام یا تصویر افقی ساختمان، 
شــکل ساختمان، نوع سقف، ارتفاع قسمت های مختلف 
و شیب بندی بام و محل آب روهای بام را نشان می دهد.

شکل1-14-پالنباموشيببنديساختمان
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پروژه ي 1: شــکل زیر پالن یک ساختمان کوچک 
1 ترسیم 

50 را نشــان می دهد پالن بام آن را با مقیاس 
نمایید.

شکل14-2
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1-14- پالن موقعیت

بعضی اوقات تصویر افقی ســاختمان عالوه بر نشان 
دادن شــکل بام و شکســتگی سقف ســاختمان، ابعاد 
ســاختمان، محل استقرار آن را در زمین نیز نشان داده 

و رابطه ی ســاختمان را با ســاختمان ها و خیابان ها و 
کوچه های مجاور و شکل محوطه ی ساختمان مشخص 

می سازد.

شکل3-14-پالنموقعيت
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پروژه ی 2: شکل مقابل پالن موقعیت یک ساختمان 
مسکونی را نشان می دهد. با توجه به اطالعات داده شده 
1 رســم 

100
و نظــر معلــم درس این پالن را با مقیاس 

کنید.

شکل14-4

پـروژه ی نـهـایی مدادی: پالن بـام ســاختمان 
شــکل های 35-11 الی 39-11 را، کــه پالن، نماها و 
قطع آن را در فصل های قبلی رســم نمودید، با مقیاس  
ترسیم کنید. از صحت و هماهنگی مجموعه ی نقشه های 
ســاختمان اطمینان حاصل کنید. نقشــه های مدادی 
ســاختمان را با دقت کامل و به صورت مدادی تحویل 

نمایید.


	000-C358-17
	001- 016-C358-17
	017-024-C358-17
	025-036-C358-17
	037-051-C358-17
	052-058-C358-17
	059-064-C358-17
	065-071-C358-17
	072-079-C358-17
	080-090-C358-17
	091-116 -C358-17
	117-134-C358-17
	135-174-C358-17
	175-188-C358-17
	189-197-C358-17
	198-209- C358-17
	210-220- C358-17
	221-229-C358-17
	230-245-C358-17
	246-260-C358-17



