
بخش دوم2

تــرسـیـم نقشه هاي

معماري ساختمان
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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
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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



105

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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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



116

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


