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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.
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آیا می دانید که ...

شکل14-5

خانه بروجردی ها

این خانه در محله ی سلطان امیراحمد کاشان در خیابان 
علوی واقع اســت و توسط بازرگانی به نام حاج سیدحسن 
نطنزی در حوالی ســال 1275 قمری در دوره ی قاجاریه 
ساخته شده است.چون  صاحب خانه مال التجاره از بروجرد 
وارد می کرده، لذا به بروجردی مشهور شده و خانه ی او هم 

به خانه ی بروجردی موسوم گردیده است.
معمــار این خانه یکــی از نوابغ معماری کاشــان و از 
طراحان معروف ســاختمان به نام اســتاد علی مریم بوده 

است. این خانه شامل دو قسمت بیرونی و اندرونی است. در بدو ورود به خانه وارد هشتی خانه می شویم. در ورود به 
قســمت اندرونی خانه هم در این هشــتی قرار گرفته است. پس از آن از راهروی نسبتاً طوالنی و شیب دار می گذریم 
و وارد حیاط می شــویم. در کنار این راهرو ایوان شــمالی خانه قرار دارد. در قسمت شمالی ایوان یک اتاق پنج دری 
واقع است که محل پذیرایی مهمانان بوده و دو طرف آن دو اتاق بهار خواب قرار دارد که به سبب برخورداری از نور 

مناسب و گرمای زیاد، بیشتر در زمستان ها مورد استفاده قرار می گرفته است.

شکل14-6

در داخــل حیــاط یک حوض بــزرگ و اطــراف آن 
باغچه های وسیع دیده می شــود. در قسمت شمال شرقی 
مطبخ )آشپزخانه( قرار دارد. در قسمت شرقی بنا اتاق ها و 
ایوان های سرپوشیده به چشم می خورد. در جلوی ایوان ها 
پله هایی جهت رفتن به ســرداب ها ساخته شده است. این 
ســرداب ها در جبهه های مختلف بنا واقع اند و به وسیله ی 

بادگیرهایی هوای آن خنک و تهویه می شوند.

در قسمت جنوبی بنا تاالر پوشیده ای به چشم می خورد 
که بر پیشــانی آن می توان هنر نمایی اســتادکار ایرانی را 

نظاره گر بود. تاالر سرپوشیده ی آن محل برگزاری اعیاد و مراسم سوگـــواری بـــوده است. این تاالر شامل ایوان بـا 
سقف بلند در جلو و شاه نشینی در انتهای تاالر است، که از قسمت های دیگر مرتفع تر است و دارای تزیینات خاصی 
اســت. ســقف تاالر با طرح بسیار زیبایی گچ بری و مقرنس کاری و رنگ آمیزی شــده است. سقف ها و بدنه ی داخلی 
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سرپوشــیده و تاالرهای جانبی آن با نقوش گل و مرغ و شــکارگاه حیوانات گچ بری یا نقاشی شده است. نقاشی های 
این بنا در شــیوه های متنوع و با رنگ و روغن و آبرنگ و زیر نظر هنرمند نامدار نقاشــی ایران، کمال الملک، ترسیم 

گردیده است.

با توجه به گچ بری قســمت های مختلف این خانه به خصوص پنجره های مشــبک گچی داخل اتاق بزرگ، که از 
کمال ظرافت به پارچه توری شباهت دارد، به مرتبه ی ذوق و هنر این هنرمند ایرانی و دیگر استادکاران و معمار این 

خانه واقف می گردیم.

اکنون به چند نقشه از این عمارت توجه نمایید و فضاهای موجود در آن را تجسم کنید و پالن ها و برش ها را در 
ارتباط با هم مطالعه نمایید تا به ویژگی های موجود در این بنا پی ببرید.

شکل7-14-پالنزیرزمين
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شکل9-14شکل14-8



196

برشالف-الف

ادامهيبرشالف-الف

برشب-ب

برشج-ج

شکل14-10
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ایزومتریک

شکل14-11


