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در نقشه هاى اجرايى پالن ها را با مقياس 
ترسيم مى كنند.

براى هر طبقه بايد پالن مجزا تهيه كرد، مگر در طبقاتى 
ــاختمان هاى چند طبقه  ــابه دارند. مانند س كه پالن كامًال مش
ــابه فقط يك پالن ترسيم  كه در اين صورت براى طبقات مش

مى كنند. اين گونه پالن ها را پالن نمونه (تيپ) مى نامند.

1ـ12 انواع نقشه ها
ــاختمانى را به سه دستة اصلى  ــه هاى س به طور كلى نقش

تقسيم كرده اند:
طرح هاى اوليه، نقشه هاى اجرايى و نقشه هاى تأسيسات.  
ــيم شد، نقشه هاى اجرايى  پس از اين كه طرح هاى اوليه ترس

را تهيه مى نمايند.
مهم ترين نقشه هاى اجرايى بدين قرارند:

1ـ پالن ها (سطح مقطع ها).
2ـ برش هاى عمودى.

3ـ نماها.
4ـ جزئيات1(دتايل ها).

ــه ها را بيان  ــخصات هر كدام از نقش به طور خالصه مش
مى كنيم و به تفصيل شيوة ترسيم آن را شرح مى دهيم:

1ـ1ـ12 پالن ها:

ــت از يك برش فرضى  ــطح مقطع عبارت اس پالن يا س
ــاختمان از آن  ــخصات س ــى از ارتفاعى كه بيش ترين مش افق

ارتفاع ديده و ترسيم شوند (شكل 1ـ12).

هدف های رفتاری هدف ه  
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ   مفهوم پالن ساختمان را توضيح دهد.
2ــ   عالمي موجود در پالن ساختمان را بيان كند.

3ــ  اندازه گذاری روی پالن ســـاختمان را تشخيص 
دهد.

4ــ   پالن يك ساختمان يك طبقه را رسم منايد.

بالف

Details   ـ1

شكل 1ـ12

2ـ1ـ12 برش هاى عمودى:

برش عمودى نيز يك برش فرضى عمودى است. در اين 
ــود محل برش و جهت ديد برش طورى  ــعى مى ش جا نيز س
ــخصات، ديده و ترسيم شود  ــود كه بيش ترين مش انتخاب ش

(شكل هاى 2ـ12، 3ـ12).
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ــاب مى كنند كه پله ها  ــرش را چنان انتخ معموًال محل ب
حتمًا در آن مشخص شود.

ــاختمان را  ــمت هاى مختلف س ــرش فقط ارتفاع قس در ب
اندازه گذارى مى كنند. مهم  ترين اندازه ها در برش، اندازة ارتفاع 
ــقف، اندازة ارتفاع درها و پنجره ها، دست انداز  طبقات، قطر س

پشت بام، عمق فونداسيون1 و نظاير آن است.

برش عمودى

برش عمودى فرضى BـB (عرضى)

شكل 3ـ12شكل 2ـ12

ـ  1   Foundation

3ـ1ـ12ـ نماها :

ــكل ظاهرى و خارجى  ــان دهندة ش ــاختمان نش نماى س
ــمالى، جنوبى، شرقى و  ــت. چهار نماى ش ــاختمان اس يك س
ــاختمان مى شناسيم. نماها را  غربى را تحت عنوان نماهاى س

اندازه گذارى نمى كنند (شكل 4ـ12).

شكل 4ـ12

ــد چنين فرض  ــاختمان باي ــيم نماى يك س ــراى ترس ب
ــيم  ــتاده ايم و در آن صورت ترس ــرد كه در مقابل نما ايس ك
ــود. براى تجسم بهتر قسمت هاى  نماى ظاهرى انجام مى ش

ــاختمان، در نما با سايه اى كه مشخص مى كنند  پيش آمدى س
قاعدتًا روى قسمت ديگر مى افتد (سايه مى زنند).
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4ـ1ـ12  جزييات (دتايل ها):

ــه هاى اجرايى را چنان چه اشاره شد با مقياس  چون نقش
ــيم مى كنند نمى توان مشخصات يك قسمت را آن  1 ترس

50
ــيم كرد. براى اين كه بتوانيم مشخصات و  چنان كه بايد ترس

ــكل كامل آن يك قسمت را دقيقًا بيان كنيم از نقشه هايى  ش
1
1

1 و حتى گاه با مقياس 
10

ــا  1 ي
20

ــه معموًال با مقياس ك
ــتفاده مى كنيم. اين گونه نقشه ها را نقشة  ترسيم مى شوند اس

جزييات يا دتايل مى گويند (شكل هاى5ـ12، 6ـ12).

شكل 5ـ12

شكل 6ـ12

مثًال در كف سازى يك ساختمان مايل هستيم دقيقًا وضع 
ــيمان و بتون ضعيف و  ــازى را كه موزاييك و مالت س كف س
سنگ شكسته تشكيل شده است مشخص كنيم. بديهى است 
ــت  ــانتى متر اس كه قطر مالت يا موزاييك را كه حداكثر 3 س

1 به سادگى 
10

1 كشيد، بلكه با مقياس
50

نمى توان با مقياس 

ــه اى را كه از  ــيم كرد. در اين صورت نقش مى توان آن را ترس

وضعيت فوق مى كشيم دتايل مى ناميم.
همچنين نقشه هاى اجرايى درها، پنجره ها، نرده ها، اتصال 
ــه هاى دتايل  ــر آن را فقط مى توان با نقش ــا و نظاي تيرآهن ه

ترسيم نمود.

2ـ12 ترسيم پالن و برش 
ــوط به پالن و برش هاى  ــكل هاى 5 ـ12، 6  ـ12 مرب ش
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مترين 
مترين 

(AـA) و (BـB)  ساختمان كيوسك ساده است.
ــاهده مى كنيد اگر سطح هاشور خوردة برش  چنان چه مش
ــيده ايم (شكل  ــاختمان را كش ــيم كنيم پالن س افقى را ترس

5ـ12).

ــمت  ــيم و قس ــن اگر خطوط ايزومتريك را بكش همچني
هاشور خوردة برش ها را ترسيم كنيم، برش هاى عمودى يك 

ساختمان را كشيده ايم (7ـ12).

ــكل هاى 8  ـ12و 9ـ12 را عينًا ترسيم نماييد. از كاغذ «DIN A4» استفاده كنيد. كاغذ را طورى تقسيم كنيد  ش
كه ديد كلى صفحه مناسب باشد. قبًال تمام شكل ها را با خط كمكى بكشيد و پس از آگاهى از درستى شكل، خطوط 
را تقويت كنيد. ابتدا خطوط افقى و بعد خطوط عمودى را بكشيد. اعداد را بين دو خط كمكى بنويسيد، قطر خطوط را 
ــيم كنيد. با دقت و تميز بكشيد. هاشورها  ــيده ايد در حد قطر خود ترس رعايت كنيد و هر خط را چنان چه خوانده و كش

را ظريف و مرتب بزنيد.

شكل 4ـ12
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مترين 
مترين 

شكل 8  ـ12
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مترين 
مترين 

اتاق نشيمن
آشپزخانه

اتاق ناهارخورى

توالتهال

حمام

اتاق خواب اتاق خواب اتاق خواب

شكل 9ـ12
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3ـ12 اندازه گذارى پالن
به طورى كه  اشاره شد پالن يكى از مهم ترين نقشه هاى 
ــاختمان است و نيز يكى از مهم ترين اجزاى ترسيم  اجرايى س

پالن اندازه گذارى آن به شمار مى آيد.
ــذارى ناقص اجراى  ــا اندازه گ ــذارى ي ــتباه در اندازه گ اش

ساختمان را با مشكالت فراوان روبه رو خواهد ساخت.
ــت از اين كه «هيچ  يك هدف از اندازه گذارى عبارت اس
ــه اندازه گيرى و يا  ــرا از روى نقش ــد هنگام اج ــدازه اى نباي ان

محاسبه شود».
با توجه به مراتب ياد شده روش اندازه گيرى صحيح پالن 

را متذكر مى شويم:
ــا و فواصل بين  ــر ديواره ــتون اول مخصوص قط 1ـ س
ــكونى و تقسيمات يك پالن  ــت كه فضاهاى مس ديوارها اس

را مشخص مى كند.
2ـ ستون دوم 

مخصوص جرزها و فواصل جرزها، درها و پنجره ها.
3ـ ستون سوم اندازه پشت تا پشت نقشه است.

ــه پنجره نداشت از  ــت چنان چه يك طرف نقش بديهى اس
ستون دوم صرف نظر مى كنيم و در اين صورت فقط دو ستون 

خواهيم داشت.
ــت كه جمع  ــذارى در اين اس ــن روش اندازه گ ــن اي حس
اندازه هاى هر ستون با جمع اندازه هاى ستون ديگر برابر است 
ــتباهى رخ داده باشد اين  ــبة اندازه ها اش و چنان چه در محاس
اشتباه در هنگام ترسيم پيدا مى شود. بدين معنى كه هر ستون 
ــتون ديگر محاسبه مى شود و جمع آن ها بايد با هم  از روى س

برابر باشد.
بعضى از اندازه ها را اگر در خارج نقشه اندازه گذارى نماييم 

ــكل مى شود. اين گونه اندازه ها را در محل  خواندن نقشه مش
ــكل 11ـ12 در  ــيم. نمونة چنين اندازه اى در ش خود مى نويس
ــدازة ديوارهاى دودكش،  ــز ابعاد و ان ــپزخانه (2/5m) و ني آش
همچنين اندازة كف پله ها و اندازه هاى تراس هر يك در محل 

خود نوشته شده است.
انـدازة مركـب : هر گاه بخواهيم عرض و ارتفاع را با هم 

ــان دهيم هميشه عرض را در روى خط و ارتفاع را در زير  نش
عرض
ارتفاع

خط مى نويسيم:

ــرض پنجرة  ــد اندازة ع ــتون دوم مى بيني ــه در س چنان چ
ــپزخانه 2/28m و اندازة ارتفاع آن 1/40m نوشته شده و  آش
ــده  پنجرة اتاق با عرض m 36/3و ارتفاع 1/50m منظور ش
ــده است، يعنى  ــته ش 100 نوش

220
و در مورد درهاى ورودى نيز 

ــاوى است با يك متر و ارتفاع در مساوى است  عرض در مس
.2/2m با

1ـ3ـ12 دست انداز پنجره ها:

ــت از كف تمام شدة اتاق تا  ــت انداز پنجره  عبارت اس دس
ــف پنجره، يعنى ارتفاع ديوارى كه از كف اتاق تا زير پنجره  ك

ساخته مى شود.
ــت انداز از عالمت استاندارد  ــان دادن ارتفاع دس براى نش
ــره در مقابل واژة  ــم يا زير هر پنج ــتفاده مى كني O.K.B اس

دست انداز ارتفاع آن را مى نويسيم.
ــام پنجره هاى يك  ــت انداز از تم ــم كه ارتفاع دس مى داني
ــاختمان كه  ــت، مثًال در همين س ــاختمان با هم برابر نيس س
ــت سه نوع ارتفاع  ــاختمان ييالقى سادة يك اتاقه اس يك س
 ،70cm دست انداز پيش بينى شده است. دست انداز پنجرة اتاق
ــت انداز پنجرة آشپزخانه 80cm و دست انداز پنجرة توالت  دس
ــر نيز به مراتب بيش تر  ــاختمان هاى بزرگ ت 130cm و در س
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است. حال اگر ما اين اندازه را ننويسيم از كجا بايد فهميد كه 
ارتفاع دست انداز پنجره هاى مختلف چه قدر است؟

ــة برش – در صورتى كه خط برش  ــت از  نقش بديهى اس
ــد – مى توان ارتفاع دست انداز پنجره را  از پنجره گذشته باش
ــت آورد، اما نبايد فراموش كرد كه ما از ساختمان يك  به دس
ــت  ــيم و در اين برش ها ممكن اس يا حداكثر دو برش مى كش
ــاختمان  ــره را ببينيم؛ در حالى كه هر س ــر 2 يا 3 پنج حداكث
ــت اندازهاى مختلف  ــش از 10 پنجره با دس ــت بي ممكن اس
ــد؛ بنابراين تنها راه اين است كه ارتفاع دست انداز  ــته باش داش

هر پنجره را زير همان پنجره بنويسيم.
2ـ3ـ12 جهت باز و بسته شدن در:

نشان دادن جهت باز و بسته شدن در، در پالن نيز داراى 
اهميت فراوانى است.

ــه هاى  ــات بايد نقش ــه هاى تأسيس ــم كه در نقش مى داني
ــخص شود. اگر جهت باز و  ــى برق ساختمان نيز مش سيم كش
ــا كه در هنگام ترسيم  ــته شدن در را نشان ندهيم چه بس بس
ــكال شويم، زيرا كليد روشنايى  نقشه هاى سيم كشى دچار اش
ــد. پس بايد معلوم شود كه در به كدام  برق نبايد پشت درباش

جهت باز مى شود تا محل درست كليد برق پيش بينى شود.
يكى ديگر از مواردى كه جهت باز و بسته شدن در اهميت 
ــت كه بايد مشخص شود كه در هنگام باز شدن  دارد اين اس
چه مقدار از فضاى اتاق را مى گيرد. اين مسئله در دستشويى ها 
كه خود به خود داراى فضاى كوچكى است، اهميت بيش ترى 
ــيم دقيقًا قوسى را كه  ــه بكش ــدن را در نقش دارد. وقتى باز ش
ــخص مى گردد و در  ــاد مى كند مش ــدن ايج در هنگام باز ش
ــويى را طورى پيش بينى  ــت كه محل دست ش اين صورت اس

مى كنيم كه در هنگام باز شدن با آن برخورد نكند.

ــته شدن، به حركت ما هنگام  ــان دادن جهت باز و بس نش
داخل و خارج شدن و مبلمان و فضاى مربوط بستگى دارد.

ــپزخانه مشخص شده و  فرض كنيم در پالن، محل در آش
وسايل آشپزخانه مانند اجاق گاز، ظرف شويى، يخچال و ديگر 
ــپزخانه پيش بينى شده است  ــمت چپ آش ــايل همه در س وس
ــمتى كه دودكش قرار دارد). با توجه به اين  (براى مثال در س
ــت كه رفت و آمد به اين آشپزخانه هميشه به  وضع بديهى اس
ــپزخانه صورت مى گيرد. حال، اگر عكس اين  ــمت چپ آش س
ــد نقشه كامًال غلط خواهد بود، زيرا ما هر بار كه به  جهت باش
ــپزخانه وارد يا خارج مى شويم مى بايست دور در بگرديم و  آش
در، هميشه مانعى براى ورود و خروج به آشپزخانه خواهد بود، 
اما در وضع پيش بينى شده، يعنى سمت چپ، جهت باز و بسته 
ــدن در كامًال درست است، زيرا به محض اين كه در قدرى  ش
باز شود مى توانيم بدون اين كه آن را دور بزنيم وارد آشپزخانه 

بشويم، و هنگام خروج نيز به همين سادگى خارج شويم.

قوسى كه در هنگام بازشدن 
در در حالت باز شده طى مى كند 

در در حالت باز شده 
جهت در 

ــدن در بايد چنان باشد كه  بعضى معتقدند كه وضع باز ش
ــه دست راست دست گيره را به حركت درآورد. اين امر  هميش

شكل 10ـ12
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ــت، زيرا به فرض قبول آن، اگر دست گيرة  چندان منطقى نيس
ــدن با دست  ــخص هنگام وارد ش ــد كه ش در اتاق چنان باش
ــت گيره را بگيرد، به عكس هنگام خارج شدن به  ــت دس راس
ــت چپ بايد عمل دست راست را انجام دهد. پس  اجبار با دس
ــت گيره چندان تأثيرى در اين وضع  ــت بودن دس چپ يا راس
ــدن در اهميت دارد  ــته ش ندارد، بلكه آنچه در جهت باز و بس

همان نكاتى است كه بدان اشاره شد.
3ـ3ـ12 درها در پالن:

ــيلة در به هم مربوط  ــه بين دو فضايى كه به وس چنان چ
ــطح وجود داشته باشد يا در آستانه باشد،  مى شوند اختالف س
ــيم مى شود. در غير اين  بين در گاهى در يك خط نازك ترس
ــده هم سطح باشند يا  صورت، يعنى چنانچه دو فضاى ياد ش

در بدون آستانه باشد بدون خط نشان داده مى شود.
4ـ3ـ12 پنجره در پالن:

ــيم شود پنجره را با  1 ترس
100

ــه با مقياس چنان چه نقش

ــان مى دهند  1 با دو خط نازك نش
50

ــاس ــك خط و با مقي ي

ــند. خطوط  ــته باش كه حداكثر يك ميلى متر از هم فاصله داش
ــخص كنندة لبة دست انداز است  خارجى و داخلى ديوار كه مش
1 و 

10
ــود، اما در مقياس هاى  ــيم مى ش نيز با خط نازك ترس

خود پنجره را نيز ترسيم مى نمايند. 1
20

5ـ3ـ12 پله در پالن:

ــف پله ها را  ــيم فقط ك ــى كه در پالن پله مى كش هنگام
ــيم پله در پالنـ  افزون بر تعداد  مى بينيم. آن چه بايد در ترس
پله ـ در نظر داشت جهت پله، معنى شروع و اختتام آن است. 
به ديگرسخن، بايد مشخص كنيم پله از كجا شروع و به كجا  

ختم مى شود.
ــط عرض پله  ــد پله، خطى در وس ــان دادن چن براى نش
ــيم كه آن را خط مسير مى ناميم. بايد توجه داشت كه  مى كش
ــود، از  ــروع و به آخرين پله ختم مى ش اين خط با اولين پله ش
اين رو شروع آن را با يك دايره كوچك توپر، و پايان آن را با 
ــان مى دهيم. شروع پله را مى توان با ترسيم دو  يك فلش نش
خط كوتاه موازى با خط مسير نيز نشان داد. شروع پله هميشه 
در پايين و اختتام پله در باال قرار مى گيرد. بايد توجه داشت كه 

خط مسير را نازك مى كشند.

شكل 11ـ12

شكل 12ـ12

6ـ3ـ12 عالمت شمال در پالن :

ــبت به  ــاختمان را نس ــمال وضع و موقعيت س عالمت ش
ــمال نشان مى دهد. شكل استاندارد شده و مشخصى براى  ش
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اين عالمت وجود ندارد. فقط بايد سعى كرد اندازة آن متناسب 
با اندازة نقشه باشد و جهت شمال كامًال واضح و دقيق نشان 
داده شود. ضمن آن كه شناخت و تشخيص نماهاى شمالى و 
ــمال – در  جنوبى و جهت هاى ديگر – با توجه به عالمت ش
پالن امكان پذير است. در اين جا چند عالمت از شمال نشان 

داده شده است.

يعنى اندازة عمودى يك طبقه تا طبقة ديگر است. معموًال در 
اين مواقع فاصله بين دو كف تمام شده متوالى مطرح است.

ــان دادن اختالف سطح هاى مختلف در پالن ها  براى نش
ــن را مبدأ قرار  ــطح زمي ــا برش ها، معموًال كف طبقة هم س ي
ــخص مى نمايند.  ــد و آن را با عالمت «0.00+» مش مى دهن
ــخص كنيم بايد با  حال، اگر بخواهيم كف طبقه، باالتر را مش
ــان دهيم و اگر بخواهيم كف طبقة زيرزمين را  عالمت + نش
مشخص كنيم از عالمت – استفاده مى كنيم. به طور خالصه،  
ــد  ــد با + و اگر پايين تر باش هر اندازه اى كه باالتر از مبدأ باش
ــود. به طورى كه در پالن شكل 8ـ12  با – نشان داده مى ش
مشاهده مى كنيم در كف توالت كنار عالمت مخصوص نوشته 

شده است : ۰/۰2- .
عالمت استاندارد شدة نشان دهندة اختالف سطح، عبارت 
ــطح مقطع آن به چهار قسمت  ــت كه س از يك مخروطه اس
ــمت سياه و دو قسمت  ــاوى تقسيم گرديده است (دو قس مس

سفيد).
ــت كه  ــت را ببينيم بديهى اس ــر در پالن ها اين عالم اگ
ــمت تقسيم شده و دو  دايره اى را خواهيم ديد كه به چهار قس
قسمت آن سفيد و دو قسمت آن سياه است و اگر نظر بيفكنيم 
مثلثى خواهيم ديد كه به دو قسمت سياه و سفيد تقسيم شده 
ــت. قطر دايره در حدود 7mm است. اندازة اختالف سطح  اس

را هميشه برحسب متر مى نويسند.

شكل 13ـ12

7ـ3ـ12  اختالف سطح در پالن :

ــطح را  ــالف س ــوع اخت ــاختمانى دو ن ــه هاى س در نقش
مى شناسيم:

1ـ اختالف سطح در يك طبقه.
2ـ اختالف سطح طبقات.

ــت به سطح تمام  ــطح در يك پالن مربوط اس اختالف س
ــپزخانه يا حمام و به طور كلى محل هايى كه با  ــدة كف آش ش
ــروكار دارند (براى اين اختالف 2 سانتى متر پايين تر از  آب س
كف هال پيش بينى مى شود). چنان چه در پالن نيز چنين است 
و يا كف محوطه 43cm از كف تراس پايين تر است، يا امكان 
ــاد ديده ايد كف مثًال اتاق ناهارخورى يك يا  دارد چنان چه زي
ــد، اين گونه اختالف  ــالن پذيرايى باالتر باش دو پله از كف س
ــت و نوع  ــطح ها كه در يك طبقه وجود دارد از نوع اول اس س
ــطح، اختالف سطح بين طبقات ساختمان،  دوم از اختالف س
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مترين 
مترين 

4ـ12 نقشه هاى ساختمانى
پروژة يك خانة كوچك ييالقى:

شكلى كه در اين صفحه مشاهده مى كنيد ايزومترى يك 
ــاده و كوچك ييالقى است كه در صفحات قبل راجع  خانة س
ــالن آن مفصًال بحث كرديم. در صفحات بعد نيز مجدداً  به پ
ــمالى و جنوبى، هم چنين يك دتايل  پالن، برش و نماهاى ش
 1
100

را مشاهده خواهيد كرد. نقشة پالن اين پروژه با مقياس 
ترسيم شده است (شكل 15ـ12).

5  ـ12 ترسيم برش عمودى
ــت از يك  ــرش عمودى عبارت اس ــه مى دانيم ب چنان چ
برش عمودى فرضى، از محلى كه مشخصات هر چه بيش تر 
ــود. الزم به يادآورى  ــاختمان از آن محل ديده و ترسيم ش س
ــى را منظور مى كنند كه به  ــت كه در برش فقط اندازه هاي اس
ارتفاع بستگى دارند، مانند: ارتفاع طبقات، قطر سقف، اختالف 

سطح ها و نظايرآن.
ــيم برش و تصور و  آن چه بيش تر اهميت دارد روش ترس
ــت. هنگامى كه نقشة يك  ــم ما از ترسيم يك برش اس تجس
ــاختمان  ــل پياده مى كنيم؛ يعنى رنگ س ــاختمان را در مح س
ــدون توجه به درها يا  ــم پالن را به صورت كور (ب را مى ريزي
ــاى باز كه در حقيقت ديوارى درآن محل وجود ندارد)  محل ه
نقشه را پياده مى كنيم و بدين سان نيز پى را مى ريزيم؛ يعنى 
ــد و زير درها و  ــاختمان به يكديگر متصل ان ــام پى هاى س تم

محل هاى باز را نيز پى مى ريزيم.
ــت كه ما وقتى  ــرط پى كنى و پى ريزى صحيح آن اس ش
ــام طول پى هاى  ــديم بتوانيم تم ــك جا وارد محل پى ش از ي
مختلف را طى كنيم؛ بدون اين كه حتى يك جا پى قطع شده 
ــيم برش آن است كه بدانيم  ــد. پس شرط اول ما در ترس باش
تمام ديوارها اعم از اين كه ديوار بدون در يا با در باشد داراى 

فونداسيون است.
ــواره اختالف  ــه در هر صورت و هم ــت ك بايد توجه داش
ــدة فونداسيون تا سطح تمام شدة  سطحى بين سطح تمام ش
ــد بپذيريم كه  ــاس باي ــاختمان وجود دارد، بر اين اس كف س
ــالن ما باز به صورت كور (بدون در نظر گرفتن درها) تا زير  پ

كف سازى ساخته مى شود.

پس شرط دوم اين است كه زير هر ديوارى، حتى ديوارهايى 

شكل 14ـ12

پروژة يادشده را با توجه به خواسته هاى زير ترسيم 
كنيد:

1 روى يك 
50

1ـ  پالن طبقة هم سطح با مقياس 
.«DIN A3» كاغذ

1 و دتايل با 
50

ــرش و دتايل (برش با مقياس 2ـ ب

.«DIN A3» 1 روى يك كاغذ
10

مقياس 

ــك ورق  ــى در ي ــمالى وجنوب ــاى ش 3ـ نماه

1
50

«DIN A3» با مقياس 

ــيم  ــادگى ترس ــالن اين پروژه را مى توانيد به س پ
نماييد. چون دقيقًا مطالب مربوط به ترسيم پالن را در 
درس هاى گذشته خوانده ايد. آن چه براى شما تازگى 

دارد ترسيم برش و نماها خواهد بود.
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كه در آن به كار رفته، تا زير كف سازى ساخته شود.
ــدة ساختمان نرسيده، ديوار  پنج سانتى متر به كف تمام ش
ــورت افقى  ــپس روى آن به ص ــردد و س ــع مى گ ــى قط چين
ــورت كور بنا  ــود و يك رج ديگر باز به ص ــق كارى مى ش عاي
ــه وجود دارد آزاد  مى گردد و از رج دوم، محل درها كه در نقش

گذاشته مى شود.
 AـA به طورى كه در نقشة برش نيز مى بينيد خط برش
از وسط دو در گذشته است و در برش زير درها نيز ديوارسازى 

شده است (شكل 15ـ12).

تراس

راهرو

توالت

آشپزخانه

اتاق

شكل 15ـ12

ــة همكف) به  ــرش را در طبقة اول (طبق ــازى در ب كف س
ــيم مى كنيم و در طبقات باال با قطرى بين  صورت كامل ترس

20 تا 25 سانتى متر ترسيم مى كنيم.
ـ 5 ـ12 مشخصات كامل كف سازى: 1

ــه مى نويسيم. و اگر الزم باشد  اندازه هاى ارتفاع را در نقش
ــت دتايل مى كشيم. محل  از يك يا دو محل كه مورد نظر اس

ــه معموًالبا يك دايره  ــود ك ــخص ش دتايل بايد در برش مش
نشان مى دهند و براى اين كه با دتايل هاى ديگر اشتباه نشود 
ــخص مى كنند. همان گونه  ــرف التين دتايل را مش با يك ح
ــة برش ديده مى شود با حرف A دتايل مورد نظر  كه در نقش

مشخص شده است (شكل هاى 16ـ12 و 17ـ12).
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ــيم برش به كار مى رود،  يكى ديگر از عاليمى كه در ترس

ــت در تمام طول  ــت كه البته الزم نيس عالمت زمين بكر اس

ــمت را با اين  ــود، بلكه يكى از دو قس ــة برش ترسيم ش نقش

ــى (زمين بكر)  ــخص مى كنند تا حد زمين طبيع عالمت مش

معلوم شود.

ــده   ــانة كف تمام ش ــيم برش ابتدا يك خط به نش در ترس

ــاير اندازه ها را از روى آن جدا مى كنيم.  ــيم، سپس س مى كش

ــت  ــه تحت تأثير خط برش قرار گرفته اس ــمت هايى را ك قس

ــور مى زنيم و بقية خطوط را  ــت تر ترسيم مى كنيم و هاش درش

شكل 16ـ12

شكل 17ـ12

نازك ترسيم مى كنيم.
ــته  1 در درس هاى گذش

50
ــالن را با مقياس  ــًا اين پ عين

ــى  ــكل 8ـ12) و مطالب فرعى آن را دقيقًا بررس ديده ايم (ش
ــما مى خواهيد اين پالن را ترسيم كنيد  كرده ايم. اينك كه ش

بايد به اين نكات توجه كنيد:
ــبه را انجام  مجرى نبايد هيچ گاه كار اندازه گيرى و محاس
ــه   ــد. بنابراين، بايد تمام اندازه هاى اصلى و فرعى در نقش ده
ــه توجه كنيد چند اندازه به عمد در  ــد. اگر به نقش مندرج باش
ــه نوشته نشده كه بايد هنگام ترسيم آن ها را پيدا كرده و  نقش
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حساب كنيد. مثال اگر ديوار آشپزخانه را در نظر بگيريد معلوم 
ــت كه در آشپزخانه، در چه موقعيتى قرار گرفته يا آن كه  نيس
بايد لغاز سمت راست در را اندازه گيرى كرد يا ديوار سمت چپ 

را اندازه گيرى كرد. بدين ترتيب، از نوشتن اندازه هايى كه خود 
به خود به دست مى آيند صرف نظر مى كنيم.

شكل 18ـ12

شكل 19ـ12

ــمت راست را  ــپزخانه لغاز س براى نمونه، چنان چه در آش
اندازه گذارى كنيم، عرض در نيز معلوم است و ديگر احتياجى 
ــت، چون عرض آشپزخانه را  ــمت چپ نيس به اندازه گذارى س

نيز به حساب آورده ايم.

6 ـ12 ترسيم نماى ساختمان 

چنان چه قبًال اشاره شد نماى ساختمان نشان دهندة شكل 
ظاهرى ساختمان است.

ــليقه  در ترسيم نماهاى ساختمانى  به كار گرفتن ذوق و س
تأثير به سزايى دارد. براى نمونه همين نماى ساده را مى توان 
ــيوه ترسيم كرد. نماها را بايدـ  حتى االمكانـ  ساده  به چند ش
ــايه نشان داد. براى تجسم  ــيم كرد و پيش آمدگى را با س ترس
ــل نما و زيبايى آن اغلب با كشيدن يك درخت يا  اندازه و اش

چند آدم در كنار نما، آن را زيباتر مى سازند.
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7ـ12 پالن تأسيسات برقى 
اين پالن كه براى تهية نقشه هاى تأسيساتى (برق، آب و 
1 است. 

50
فاضالب و نظايرآن) آماده مى گردد داراى مقياس 

ــدن درها  در اين پالن ها فقط ديوارها، پنجره ها و جهت باز ش

ــت و در  ــخص مى گردد. اين پالن بدون اندازه گذارى اس مش
ــل اندازة  ــتفاده از مقياس يا خط كش اش هنگام طراحى با اس

واقعى آن تعيين مى گردد (شكل 20ـ12).

آشپزخانه

دست شويى

توالت

حمام

خوابپذيرايى

تراس

شكل 20ـ12ـ پالن تأسيساتى يك آپارتمان مسكونى
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8  ـ12  پالن تجهيزات (چيدمان تجهيزات)
ــى معمار پالن  ــاتى، مهندس معموًال همراه با پالن تأسيس
ــه گونه اى كه  ــاده مى كند؛ ب ــاختمان را نيز آم ــزات س تجهي

ــه هاى آشپزخانه، ميز  ــيون، قفس درآن مكان مبلمان، دكوراس
ــين  ــويى، يخچال، ماش ــينك ظرف ش ــورى، محل س ناهارخ

لباس شويى و وسايل ديگر مشخص گردد (شكل 21ـ12).
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شكل 21ـ12ـ پالن چيدمان تجهيزات يك آپارتمان مسكونى
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9ـ12 جدول نقشه هاى ساختمانى
ــنامه نقشه هاست  ــخصات نقشه در واقع شناس جدول مش
ــام كارفرما،  ــروژه، ن ــوان پ ــل عن ــى از قبي و در آن اطالعات
ــه واحد مورد استفاده در  ــاور، مقياس نقش عنوان مهندس مش
ــاختمانى. نوع و شمارة  ــه ها، شمارة بلوك س اندازه گذارى نقش
نقشه، مراحل طراحى، ترسيم و كنترل ذكر مى گردد. در شكل 
22ـ12 يك جدول نمونه براى استفاده در تمرين هاى كالسى 

پيشنهاد شده است.
ــده  ــيده ش ــمت باالى جدول كه به صورت ناتمام كش قس
ــت مربوط به كنترل و ثبت تغييرهايى است كه ضمن اجرا  اس
ــرح آن،  ــش مى آيد كه در آن صورت تغيير انجام يافته، ش پي
تاريخ و امضاى مهندس ناظر براى هر تغيير در محل مربوطه 
ــود. بنابراين به ازاى هر تغيير يك رديف به جدول  درج مى ش

اضافه مى شود.

ــاختمان ادارى هنرستان را با نظر هنرآموز خود، با مقياس  ــكونى خود يا يك طبقه از س پالن يك طبقه از منزل مس
به صورت دستى ترسيم و اندازه گذارى كنيد. 1

50
1 يا 

100

شكل 22ـ12ـ جدول نمونة نقشه هاى ساختمانى


