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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



187

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


