واحد كار دوم

توانایی ترسیم نما از قطعات
پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:

ـ صفحه تصویر را تعریف کند؟

ـ تصویر یک نقطه روی صفحه تصویر را توضیح دهد.
ـ تصویر یک خط بر روی صفحه تصویر را شرح دهد.
ـ تصویر یک سطح روی صفحه تصویر را شرح دهد.
ـ تصویر یک جسم را روی صفحه تصویر شرح دهد.
ـ نماهای سه گانه یک جسم را روی صفحات تصویر ترسیم كند.
ـ روابط بين نماها را توضیح دهد.
ـ اندازهگذاري ساختمان در نقشهكشي را توضیح دهد.
ـ اصول ترسیم پالن ساختمان را توضیح دهد.
ـ پالن ساختمان را ترسیم کند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

5

9

14

پیشآزمون
  .1معموالً عکس (تصویر) اجسام ،ویژگیهای داخلی جسم را کام ً
ال مشخص میکند.
درست

نادرست

  .2نقاشی میتواند تمامي ویژگیها و ابعاد دقیق جسم را معین کند.
درست

نادرست

  .3برای معرفی یک جسم برای ساخت:
الف) ابعاد آنرا ذکر میکنیم.
ب) نقاشی آنرا میکشیم.
ج) از آن عکس تهیه میکنیم.
د) نقشه آنرا ترسیم میکنیم.

  .4شکل و ابعاد و تمامي ویژگیهای یک جسم را بهوسيله  ............میتوان معرفی کرد.

  .5قبل از ســاخت چگونه میتوان فهمید که ســرویس یک ســاختمان در کجای آن قرار دارد تا پیشبینی الزم را برای آن
انجام داد؟
 .6آیا قبل از ساختن یک ساختمان میتوانیم ابعاد در و پنجره آنرا بدانیم و برای آن در و پنجره تهیه کنیم؟
 ................... .7یک زبان بینالمللی برای معرفی اجسام است.
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مفهوم نما در نقشهكشي

خط مشخص میشود .بنابراین اگر تصویر پاره خط  ABرا
پیدا کنیم ،تصویر خط نیز حاصل میشــود .برای پیدا کردن
تصویــر پاره خط  ،ABتصویر نقطه  Aو تصویر نقطه  Bرا

صفحه تصویر

برای نشــان دادن جسم از ســطحی صاف و بدون

پستی و بلندی مثل ســطح کاغذ استفاده میکنیم که به این
سطح صاف ،صفحه تصویر میگویند .صفحۀ تصویر سطحی

پیــدا کرده ،به هم وصل میکنیم .در شــکل 3ـ a ،2تصویر
نقطه  Aو  bتصویر نقطه  Bو پاره خط  abتصویر پارهخط
 ABخواهد بود.

نامحدود اســت برای نشان دادن آن از یک متوازی االضالع
استفاده می شود (شکل 1ـ.)2

شکل 3ـ 2تصویر خط بر صفحه
شکل 1ـ 2صفحه تصویر

همان طور که در شــکل 3ـ 2میبینید ،طول تصویر

پارهخط معموالً کوچک تر از طول پاره خط است .در حالتی

تصویر نقطه روی صفحه تصویر

برای پیدا کردن تصویر نقطــهای مانند  Aبر صفحه

که خط با صفحه تصویر موازی باشــد طول تصویر آن خط
با خود خط مساوی است (شکل 4ـ.)2

تصویر ،Pاز نقطه  Aخطی بر صفحه تصویر عمود میکنیم،
محل برخورد خط عمود با صفحه تصویر (نقطه  )aتصویر
نقطه  Aبر صفحه تصویر است.
شکل 4ـ 2تصویر خط موازی با صفحه

در حالتــی که خــط بر صفحه تصویر عمود باشــد
شکل 2ـ 2تصویر یک نقطه روی صفحه تصویر

تصویر خط فقط یک نقطه است (شکل 5ـ.)2

تصویر خط بر صفحه تصویر

برای رســم تصویر یک خط بــر صفحه تصویر باید

از کلیه نقــاط آن خط بر صفحه تصویر عمود رســم کرد.
اما چون بــا معلوم بودن دو نقطه از یک خط راســت ،آن
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شکل 5ـ 2تصویر خط عمود بر صفحه

تصویر سطح بر روی صفحه تصویر

برای به دســت آوردن تصویر یک ســطح بر روی

صفحه تصویر باید تصویر نقاط آن سطح را بر روی صفحه

و در حالتی که ســطح بر صفحه تصویر عمود باشد تصویر
آن روی صفحه تصویر یک خط خواهد بود (شــکل 8ـ.)2
خط مستقیم  abcتصویر مثلث  ABCاست.

تصویر به دست آوریم .در صورتی که یک سطح در محیط
خود دارای خطوط مســتقیمی باشــد ،کافی است تصویر
گوشههای سطح را روی صفحه تصویر به دست آوریم و به
یکدیگر وصل کنیم .مث ً
ال تصویر سطح  ABCدر شکل 6ـ2

شکل  abcاست.
شکل    ٨ـ٢

تصویر جسم روی صفحه تصویر

بــرای پیدا کــردن تصویر یک جســم روی صفحه

شکل 6ـ2

تصویــر ،از کلیه نقاط آن جســم به صفحــه تصویر عمود
میکنیم .درشکل 9ـ 2مکعب مســتطیل طوری قرار گرفته

مالحظه میشــود که تصویر شــکل (مثلث  )abcاز
خود شــکل (مثلث  )ABCکوچک تر است .اگر سطحی با
صفحه تصویر موازی باشــد تصویر آن به اندازه خود سطح
است (شکل 7ـ.)2

شکل 7ـ2

اســت که ســطوح باال و پایین آن با صفحه تصویر موازی
اســت .تصویرهای خطوط  DH،CG،BF،AEکه بر صفحه
تصویر عمودند به دســت میآوریم .مستطیل  abcdتصویر
جسم بر صفحه تصویر خواهد بود.

شکل 9ـ2
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نماهای یک جسم

بر اساس استاندارد نقشهكشي  ،ISOتصویر یک جسم

را بر روی سه صفحه مطابق شــکل 10ـ 2ترسیم میکنند.
صفحه زیرین را که به صورت افقی قرار دارد صفحه تصویر
افقی ( )Hو تصویر جســم را روی این صفحه تصویر افقی
(یــا دید از باال) مینامند .همچنیــن صفحه روبهرو را که به
صورت عمــود بر صفحه افقی در رو بــه روی ما قرار دارد
صفحه قائم ( )Vو تصویر جســم را روی آن تصویر قائم یا
تصویر روبهرو مینامند .همچنین صفحه ســمت راست را

شکل 10ـ 2صفحات تصویر

صفحه جانبی ( )Pو تصویر جسم را روی آن تصویر جانبی
یا نیمرخ و یا دید از چپ میگویند که روی صفحه ســمت
راست ميافتد.

با قرار دادن جســم بین این سه صفحه مطابق شکل
11ـ 2میتوان سه نمای افقی ،قائم و جانبی جسم را ترسیم
کرد.
شکل 11ـ 2چگونگی قرارگیری جسم بین سه صفحه تصویر

برای رســم تصویر روی صفحه ،شخص باید طوری
در مقابل آن بایســتد که جسم بین او و صفحه تصویر قرار

گیرد و خطوط تصویر بر صفحه تصویر عمود باشــند .مث ً
ال
برای رســم نمای روبهرو یا نمای قائم بــه گونهای مقابل
صفحه قائم( )Vقرار میگیریم که شعاع دید ما بر این سطح
عمود باشد و نمای جسم مانند شکل 12ـ 2ترسیم میشود.

شکل 12ـ 2ترسیم تصویر روبهرو
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برای رســم تصویر افقی مطابق شکل 13ـ 2از باال به
جســم نگاه میکنیم .سطح تصویر شده نمای افقی یا نمای
باالی جسم است که به آن تصویر سطحی نیز میگویند.

شکل 13ـ 2تصویر افقی

برای رســم تصویر جانبی مطابق شکل 14ـ 2عمل میکنیم.
تصویر رسم شده بر صفحه  Pنمای جانبی دید از چپ است
(که بر صفحه سمت راست ترسیم میشود) و به آن تصویر
جانبی گفته میشود.

شکل 14ـ 2تصویر جانبی

در شکل 15ـ 2تصاویر ترسیم شده جسم را بر روی
صفحات قائم و افقی و جانبی میبینید.

شکل 15ـ2
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هر کــدام از صفحات تصویر افقــی و جانبی را مطابق

در شــكلهاي 18ـ19 ،2ـ 2و20ـ 2طی مراحلی به ترتیب

شــکلهای 15ـ 2و 16ـ 2به اندازه  90درجه در جهتهای

شکل 17ـ 2ســادهتر شــده و خطوط مربوط به صفحات

مشخص شده در شکل دوران میدهیم تا با صفحه روبهرو

تصویر حذف شده است.

در یک ســطح قرار گیرند .شــکل 17ـ ،2مرحله نهایی هم
سطح شدن  3صفحه را نشان میدهد.

شکل 18ـ2

شکل 16ـ 2دوران صفحات جانبی و افقی

شکل 19ـ2

شکل 17ـ 2هم سطح شدن سه صفحه تصوير
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شکل 20ـ2

نمونه  :1در شکل 21ـ 2سه نمای جسمی رسم شده

است و در شكل هاي 22ـ 2الف تا ج ساده و مختصر شده
است.

شکل 22ـ 2ج

نمونه  :2در شکلهای 23ـ 2الف و 23ـ 2ب سه نما

از یک جسم ترسیم شده است .ضمن ًا از رسم مراحل واسطه
صرف نظر شده است.
شکل21ـ2

شکل 22ـ 2الف

شکل 23ـ 2الف

شکل 22ـ 2ب

شکل 23ـ 2ب
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نمونه  :3در شــکلهاي 24ـ 2الف و ب سه نمای

جسمی که دارای یک قسمت اســتوانهای شکل است داده
شده است .به تصاویر استوانه در شکل دقت کنید.

 .2تصویر جانبی در ســمت راســت و در امتــداد تصویر
روبهرو است.
 .3ارتفــاع ( )hتصویرهای روبــهرو و جانبی با هم برابرند
(شکل 25ـ.)2
 .4طول تصویرهای ( )Lروبهرو و افقی با هم برابرند (شکل
25ـ.)2
 .5عــرض ( )Wتصویــر افقی وجانبی بــا یکدیگر برابرند
(شکل 25ـ.)2

شکل 24ـ 2الف

شکل 24ـ 2ب

روابط بین نماها

بین نماهای سه گانه جسم روابطی وجود دارد که به

آنها اشاره میشود:
هر تصویر در جای مشخصي قرار میگیرد که نسبت به
تصویرهای دیگر موقعیت آن مشخص است بدین ترتیب:
 .1تصویر افقی همیشــه پاییــن و در امتداد تصویر روبهرو
قرار میگیرد.
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شکل 25ـ2

نکته

اگر قسمتی از جسم در دید رسام قرار نگرفته باشد
آن قسمت را با (خطچین) نمایش میدهند .در
شکل 26ـ 2یک نمونه اســتفاده از خط چین را
میبینید.

در شکل 30ـ 2به نماهای یک جسم شیبدار توجه کنید.

شکل 26ـ 2خط چین در نماها

شکل 27ـ 2به نماهای یک جسم شیبدار توجه کنید
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کادر نقشه

سطح نقشه بهوسيله کادر روی سطح کاغذ مشخص

میشود .فاصله کادر نقشه تا لبه کاغذ به اندازه کاغذ بستگی

کاغذهــای  A4و A3و  A2ده میلیمتــر و برای کاغذهای
 A1و  A0بیســت میلیمتر اســت .اگر قرار باشد نقشهای

e

دارد .ایــن فاصله ( )eبرای کاغــذ  5 ،A5میلیمتر و برای
e

در پوشــه قرار گیرد فاصله سمت چپ کادر را از لبه کاغذ
نقشه را روی کاغذ نقشهکشي نشان مي دهد.

 . 6چگونگی قرار دادن نماها دریک نقشه را چیدمان نقشه
میگوییــم .اندازه کاغذی که برای ترســیم نقشــه انتخاب

e

بیست میلیمتر در نظر میگیرند .شکل 28ـ 2موقعیت کادر

شکل 28ـ 2موقعیت کادر نقشه

میکنیم باید مناسب با ابعاد نقشه باشد .همچنین نماها باید
به گونهای در ســطح کاغذ چیده شــوند که رعایت تناسب
شده باشد (شکل 29ـ.)2

شکل 29ـ2
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جدول نقشه

برای نوشــتن اطالعات هر نقشــه در گوشه سمت

راست و پایین هر نقشه جدولی طراحی میشود که با توجه
به اطالعات مربوط به آن نقشــه مناســب باشد .در جدول
معموالً اطالعاتی ازقبیل :ترســیم کننــده ـ بازبینکننده یا
کنترلکننده ـ شــماره نقشه ـ تاریخ – مقیاس نام قطعه و ...
درج میشود .یک جدول نمونه را که در مؤسسات آموزشی
رایج است (در شکل 30ـ )2مالحظه میکنید.

10

12

10

12

10
10

16

45

25

150

شکل 30ـ 2نوعی جدول نقشه که در مؤسسات آموزشی رایج است.

تمرین  در  کالس  1

سه نمای جسم نشان داده شده در شکل 31ـ2را

رسم کنید.

شكل 31ـ2
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مراحل ترسیم

 .1برای ترســیم ابتدا از نمای روبهرو (قائم) شــروع کنید.

چگونگی ترسیم نمای روبه رو در شکلهای 32ـ 2الف ،ب
و ج نشان داده شده است.

(الف)

(ج)

(ب)

شكل 32ـ 2مراحل ترسيم نماي روبهرو

 .2در مرحله بعد به ترسیم نمای افقی بپردازید .چون در دید
از باال فقط ســطوح  ABEFو  IJMGدیده میشوند ،برای
ترســیم نمای افقی ابتدا خطوط رابط عمودی را با استفاده
از خطكش  Tو گونیا مانند شــکل 33ـ 2الف ترسیم کنید.
و نمای افقی ســطحی را مانندشکل 33ـ 2ب و با توجه به
پهنا و طول جسم کامل کنید .طول و پهنای جسم را از روی
تعداد خانههای ایزومتریک برداشت کنید.

(ب)

(الف)

(ج)

شکل 33ـ2

الف و ب ـ ترسیم نمای افقی
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ج ـ ترسیم نمای جانبی

تمرین  در  کالس  2

سه نمای جسم داده شده شکل ٣٤ـ ٢را رسم کنید.

شکل 34ـ 2ترسیم نمای جانبی

ایمنی

وسایل حســاس و وســایل نوک تیز و یا با لبه

برنده را در محل مناســب قرار دهید .وسایل را
در جای مناسب و در دسترس قرار دهید.

مراحل ترسیم

 .1برای ترسیم نمای روبهرو با توجه به ابعاد جسم (ارتفاع
 4واحد و طول  6واحد) مســتطیلی بــه ابعاد  6×4مطابق

شــکل 35ـ 2ترسیم کنید ســپس مطابق شکل 36ـ 2نمای
روبهرو را تکمیل كنيد.
شکل 35ـ2

شکل 36ـ2
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 .2ترســیم نمای افقــی :از طرفین نمای روبــهرو و نیز از
خطوط اثر سطوح پلهای خطوطی عمودی رو به پایین رسم
کنید ســپس به کمک آنها مطابق شکل 37ـ 2نمای افقی را
تکمیل کنید.

شکل 37ـ2

 .3نمای جانبی :مطابق شــکل 38ـ 2با رسم خطوط رابط از
دو نمای روبهرو افقی ،نمای جانبی را تکمیل کنید .خطوط
رابط که با مداد رســم شدهاند جهت راهنمایی باقی  ماندهاند
و در پایان میتوان آنها را پاک کرد.

شکل 38ـ2
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 ارزشیابی نظری
 .1اگر پاره خطی بر صفحه تصویر عمود باشد تصویر آن چگونه است؟
الف) کوتاهتر از خود پارهخط است
ب) بلندتر از خود پارهخط است
ج) با خود پارهخط مساوی است
د) تصویر آن فقط یک نقطه است
 .2اگر پارهخطی با صفحه تصویر موازی باشد تصویر آن چگونه است؟
الف) کوتاهتر از خود پارهخط است
ب) بلندتر از خود پارهخط است
ج) با خود پارهخط مساوی است
د) تصویر آن فقط یک نقطه است
 .3اگر سطحی بر صفحه تصویر عمود باشد تصویر آن  ..........است.
 .4در چه صورت تصویر یک سطح با خود آن سطح برابر است؟
 .5محل تصویر افقی  ..............تصویر روبهروست.
 .6محل تصویر جانبی در  ............تصویر روبهروست.
 .7ارتفاع تصویر روبهرو با ارتفاع کدام تصویر برابر است؟
 .8طول تصویر افقی با طول چه تصویری برابر است؟
 .............. .9تصویر افقی با  ............تصویر جانبی برابر است؟
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ارزشیابی عملی()1

برای هر یک از اجســام شــکل های  2-39تا 2-43

سه نما را تکمیل کنید.

شکل39ـ2

شکل40ـ2

40

شکل41ـ2

شکل42ـ2

شکل43ـ2

41

دو نمای اجسام شکل های ٤٤ـ ٢تا ٤٩ـ ٢را ترسیم کنید.

شکل44ـ2

شکل45ـ2

شکل46ـ2
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شکل47ـ2

شکل48ـ2

شکل49ـ2
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اندازهگذاري

هر جســم دارای طــول و عرض و ارتفاع اســت.

نوشــتن اندازه ابعاد جسم و تعیین محل شکافهاـ شیارهاـ
سوراخها و ســایر ویژگیهای مربوط به جسم روی نقشه
را اندازهگــذاري میگویند .برای نوشــتن ایــن اندازهها از
نشانههاـ عالئم و خطوطی استفاده میشود که در تمام دنیا
شناخته شــده و پذیرفته شده باشــد .روشهای ارائه شده
در این بخش بر اســاس سیستم  ISOاست که در تمام دنیا
پذیرفته شده است.

خط ها و نماها

خط اندازه یک خط نازک و پیوســته اســت که با

فاصلهای از خط اصلی و موازی آن رســم میشــود و عدد
اندازه روی آن نوشته میشود .دو طرف خط اندازه بهوسيله
خطوط رابط محدود میشود (شکل 50ـ.)2
خط رابط یا خط کمکی این خطوط نازک و پیوسته

از دو طرف محلی که اندازه آن داده میشــود ،عمود بر خط

شکل  50ـ2

اندازه رســم میشود و حدود  2میلیمتر از خط اندازه فراتر
میرود (شکل 51ـ.)2
فلش (سهمی ـ پيكان)

در انتهای خــط اندازه از هر طرف یک فلش رســم

میشــود که تقریب ًا با زاویه ْ 15اســت .معموالً داخل فلش

پررنگ میشود .در رسمهای معمولی طول فلش تقریب ًا 2/5
میلیمتر است (شکل 52ـ.)2

شکل  51ـ2

شکل  52ـ2
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اصول اندازهگذاري

در هر نقشه دو نوع اندازه ممکن است وجود داشته

باشد )1 .اندازههای بعدی  )2اندازههای مکانی :اندازههای

بعدی ،ابعاد جسم را نشان میدهد مث ً
ال ارتفاع جسم چقدر
است؟ قطر جسم چه اندازه است یا طول جسم چقدر است؟
اندازههای مکانی ،مکان یک قســمت را نشان میدهد مث ً
ال

مرکز سوراخی به قطر  20 mmمیلیمتر در چه فاصلهای از
لبه جسم قرار دارد یا عمق یک شکاف چند میلیمتر است.
در شکل 53ـ 2اندازههای مکانی با رنگ قرمز و اندازههای
بعدی با رنگ مشکی مشخص شدهاند.
در موقع اندازهگذاري موارد زیر باید رعایت شود.
 .1همه اندازههای مورد نیاز نقشه داده شود.
 .2از تکــرار اندازهها خودداری شــود یعنی هر اندازه فقط

شکل  53ـ 2اندازه بعدي ـ اندازه مكاني

یکبار نوشته شود.
 .3هر اندازه باید یکجا نوشــته شود و بهوسيله خط رابط یا
مشابه آن جدا نشود.
 .4از خطوط اصلی و محور تقارن برای خط اندازه استفاده
نميشــود .اما به عنوان خط رابط ممکن است بهكار روند.
(شکل 54ـ)2
شکل54ـ 2استفاده از محور تقارن به عنوان خط رابط

 .5اگر برای رســم فلش جای کافی وجود نداشــت ممکن
است فلش را در بیرون خط رابط و عدد اندازه را درون آن
قرار داد (شکل 55ـ.)2

شکل 55ـ 2
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و اگر باز هم جا کم بود میتوان از نقطه بهجاي فلش
اســتفاده كرد و عدد اندازه را هم در خارج نوشــت (شکل
56ـ)2

اعداد

شکل 56ـ2

عدد اندازه را در باال و حتیاالمکان وسط خط اندازه

و بــه فاصله  0/5میلیمتر مینویســند .همچنین اندازهها را
عمــود بر خط اندازه میگذارند به طوري که از لبه پایینی یا
از ســمت راست کاغذ تمامی اندازهها خوانده شود( .شکل
57ـ)2

شکل  57ـ2

اندازهگذاري خطوط مایل به طریقی اســت که از لبه
پایین و سمت راســت نقشه قابل خواندن باشد .این قاعده
برای نوشتن اندازه زوایا نیز بهكار میرود (شکل 58ـ.)2

شکل  58ـ2
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در دایره و مقاطع دایرهای شــکل قبل از اندازه قطر
عالمت بهكار میرود که نشــاندهنده این اســت که مقطع

بهشــکل دایره اســت و ضمن ًا قطر آن چقدر است (شکل
59ـ.)2

شکل  59ـ2

چنانچه در یک ســطح که قســمتی از آن به شکل
دایره است (دایره ناقص ـ قوسها) بخواهیم اندازهگذاري
کنیم قبل از اندازه شعاع ،عالمت  Rآورده میشود (شکل
60ـ.)2

شکل  60ـ2
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تمرین در کالس
سه نمای اجسام شکلهاي   61ـ 2تا   65ـ 2را پس از
ترســیم اندازهگذاري کنید .هر واحد را  10میلیمتر در نظر
بگیریــد .تصاویر روی کاغذ  A4با کادر و جدول ترســیم
شود.

شکل63ـ2

شکل61ـ2

شکل62ـ2
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شکل64ـ2

شکل65ـ2

تمرین در کالس ٢
 مطلوب است رسم سه نمای جسم

شکل66ـ2

نکته

در رسم قطعات صنعتی تمامی اندازهها برحسب

میلیمتر نوشته میشود.

اصول ترسیم پالن ساختمان

مقیاس

ســاختمان یا زمین را نمیتوان به اندازه واقعی روی

کاغذ نشان داد .بنابراین باید برای ترسیم نقشه ابعاد آنرا به
نســبت ثابت و معینی کوچک كرد .نسبت اندازه ابعاد روی
نقشه به اندازه ابعاد واقعی را مقیاس میگویند.
اندازه ترسيمي (اندازه درنقشه)
اندازه واقعي

= مقیاس

مقیاس یک نقشه را با یک کسر نمایش می دهیم مانند
 ....... ، 1 ، 1 ، 1 ، 1نمایش می دهیم .مقیاس
500 200 100 50

 1یعنی هر  100واحد روی زمین ،در نقشه با یک واحد
100
ترسیم شده به عبارت دیگر هر  1سانتيمتر در روی نقشه
معادل  100سانتيمتر (یک متر) روی زمین است و یا در مقیاس
 1یعنی هر  1سانتیمتر طول روی نقشه معادل 200
200
سانتيمتر طول روی زمین است.

خط در نقشه کشی معماری

در نقشهكشي معماری خطوط مختلفی بهكار میرود

که کاربــرد هر خط را در جدول 67ـ 2مشــاهده میکنید.
در هر نقشــه بســته به بزرگی نقشــه و کاربرد آن ،یکی از
گروههای خــط را انتخاب کرده و با توجه به ضخامت آن،
ضخامت بقیه خطوط انتخاب میشود (جدول 67ـ.)2
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و مقیاس نقشه بستگی دارد.

جدول پیشــنهادی برای دستهبندی و استفاده از خطوط در
ترسیم نقشههای اجرایی ،انتخاب هر گروه از خطوط به نوع

جدول ٦٧ـ 2آشنایی با انواع گروه خط و کاربرد آنها
نام خط
خط خیلی پر

موارد استفاده
از این خط برای نمایش محدوده زمین ،خط زمین و
گاه خط مقطع عمودی استفاده میشود.

خط پر ممتد

گروه خط

گروه خط

گروه خط

گروه خط

0.35

0.5

0.7

1

0.5

0.7

1

1.4

 HBو F

0.35

0.5

0.7

1

HوF

برجســتهترین خــط پــان اســت و بــرای نمایش
قسمتهای برش خورده ســاختمان مانند دیوارها و
ستونها و نوشتن عناوین اصلی به کار میرود.

خط و نقطۀ پر (خط چین)

نوع مداد مناسب

خط و نقطه کلفت برای نمایش محل برشهای عمودی
اســتفاده میشود گاه به صورت سرتاسری و گاه برای

1

HوF

برای محدود کردن طول خطوط و دیوارهای بلند به

0.25

0.35

0.5

0.7

F

برای نشان دادن محورهای تقارن ،آکس ستونها،

0.25

0.35

0.5

0.7

 Hو 2H

نوشتهها و اعداد

برای نشان دادن مشخصات کمی و کیفی عناصر

A,B,C....12

ترسیم شده ،استفاده میشود.

0.25

0.35

0.5

0.7

 Hو 2H

خط نما (خط ممتد نازک)

از این خط برای نمایش سطوح برش نخورده در

0.25

0.35

0.5

0.7

 Hو 2H

0.18

0.25

0.35

0.5

 4Hتا 2H

0.35

0.5

0.7

خوانایی نقشه به صورت منقطع رسم میشود.
خط برش کوتاه

کار گرفته میشود.
خط آکس (خط و نقطه)

درها و پنجرهها و  ...به کار میرود.

پالن استفاده میشود.
خط ندید (خط چین)

از خط چین برای نمایش قسمت ندید در جلو یا
پشت سطوح قابل رؤیت مانند کنسول پله ،نعل
درگاه و  ...استفاده میشود.

خط ممتد

از این خط هاشور و خط اندازه و جزئیات تزئینی و

0.18

0.25

0.35

0.5

 4Hتا 2H

از خط راهنما برای برقراری رابطه میان توضیحات و

0.18

0.25

0.35

0.5

 4Hتا 2H

بافت داخل سطوح استفاده میشود.
اندازه و خط راهنما

نقشهها استفاده میشود.
خط برش بلند

از این خط برای نمایش مناطقی اســتفاده میشود که
به طور کامل ترسیم نمیشوند ولی جسم به طور مداوم
با الگوی ثابت تداوم مییابد و مقیاس ترسیم کوچک

0.25

0.35

0.5

0.7

 Hو 2H

نمیشود.
خط تصوری

از این خط بــرای نمایش امکان تغییر و اســتفاده از
گزینههای مختلف مانند روشهای چیدن اثاثیه ،امکان
جابهجايی دیوارها و توسعه آن و  ....استفاده میشود.

خطوط کمکی

 Hو 2H

خطوطی هستند که برای تهیه طرحهای اولیه و ترسیم
شــکل کلی طرحها با استفاده از مداد  4Hبا مداد کپی

به صورت نازک و کم رنگ ترســیم میشوند تا بعدا ً
بتوان آنها را پاک یا از آنها صرف نظر کرد.

50

0.25

0.35

0.5

0.7

4H

ترسیم پالن

به ساختمان شکل زیر نگاه کنید (شکل 70ـ.)2

شکل70ـ2

از بیرون فقط طول و عرض و ارتفاع کلی ساختمان
و طول و عرض در و پنجرههای خارجی ساختمان مشخص
اســت .اما این که در این ساختمان چند اتاق وجود دارد و
ابعاد آنها چقدر اســت و درهای داخلی این ســاختمان در
کجا قرار دارند ،چند تا هستند ،چه ابعادی دارند ،چه سمتی
باز میشــوندـ رابطه بین اتاقها چگونه است ،آشپزخانه و
ســرویسها هر کدام در کجای ســاختمان قرار دارند و به
طور کلی جزئیات داخل ســاختمان به هیچ وجه از بیرون
مشخص نیســت .برای معین کردن موارد باال بایستی وارد
ســاختمان شد و در کل ســاختمان گردش کرده این موارد
را معین کرد .راه دیگر این است که ساختمان بهوسيله یک
صفحه افقی فرضی ،برش زده شــود قسمت باالی صفحه
برش برداشــته و از باال به آن نگاه کنیم (شــکل 71ـ )2در
این صورت نمای افقی قســمت باقیمانــده (نمای از باال)
به نــام پالن به وجود میآید .که در بیشــتر قســمتهای
ســاختمان مشــخص اســت .ارتفاع صفحــه فرضی که
51

ســقف ســاختمان را برش میدهد از کف به اندازه  2تا
3
 3ارتفاع محل در نظر گرفته میشــود .قسمتهایی که
4
بهوســيله صفحه برش ،بریده میشــود ،با خطوط اصلی و
جاهایی که بــه علت ارتفاع کمتر بــرش نمیخورد ،مانند
ســنگ اپن آشــپزخانه – کف پنجرهها ،دیوارهای پاسیو با

خطوط نازک تر ترسیم میشود .معموالً پالنها را با مقیاس
1
ترسیم میکنند.
50

(الف)

(ب)

(ج)

(د)
شكل 71ـ 2مراحل ترسيم پالن
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درها در پالن

نشــان دادن جهت باز و بسته شــدن درها در پالن

اهمیت زیادی دارد زیرا طراح متوجه میشود که در ،به چه
ســمت باز میشود و چه مقدار از فضا را در زمان باز شدن
طی میکند تا وسایلی مانند کلید و پریز برق و یا رادیاتور و
بخاری ،شیرگاز و امثال آنها پشت در قرار نگیرند همچنین
در فضاهای کوچک مثل دستشــویی و حمام در به وسایل
بهداشــتی برخورد نکند .در پالن نشان دادن درها و جهت
باز و بسته شدن آنها را مانند شکل 72ـ 2نمایش میدهند.
معموالً اندازه درها را در محل در به صورت خط
کسری مینویسند در این صورت عدد باالیی عرض در
و عدد پایین ارتفاع در است مث ً
ال  100یعنی عرض در
250
 100سانتيمتر و ارتفاع آن  250سانتيمتر است.

شکل72ـ2

پنجرهها در پالن

پنجرهها را در پالن به صورت شکل 73ـ 2نشان میدهند.
اگر مقیاس پالن  1باشــد پنجــره را با یک خط
100
نازک و اگر با مقیاس بزرگتر مث ً
ال  1باشــد با دو خط
50
نازک نشان داده میشود.
در موقــع اندازهگــذاري ،اندازه پنجرههــا را نیز به

(الف) مقیاس

1

50

شکل73ـ2

(ب) مقیاس 1
100

صورت خط کسری مینویسند .عدد باالیی عرض پنجره و

ارتفاع پنجره

عدد پایینی ارتفاع پنجره است (شکلهاي 73ـ 2و 74ـ.)2
مث ً
ال  100یعنی عرض پنجره  100سانتيمتر و ارتفاع
150
آن   150سانتيمتر است .ضمن ًا در نقشه فاصله بین لبه پایینی
پنجره (کف پنجره) تا ســطح کف اتاق را که به دست انداز
معروف اســت به صورت OKB١مینویسند مث ً
الOKB 80

یعنی فاصله کف پنجره تا کف اتاق     80سانتیمتر است و یا
 OKB 160یعنــی فاصله کف پنجره تا کف آن محل 60ـ1
سانتيمتر است که معموالً پنجرهها با دست انداز بیشتر برای

دست انداز

حمام و ســرویسها و پنجرههای با دستانداز کمتر برای

شکل74ـ2

هال یا اتاق نشیمن و یا بقیه مکانهاست.
یک واژه آلمانی است.

1- OKB = Ober Konte Banke
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پلهها در پالن

برای نمایش پله در پــان ،چون در دید از باال فقط

کف پلهها دیده میشــود بنابراین پلهها به صورت تعدادی
خطوط موازی هم ،مانند شکل 75ـ 2دیده میشود که برای
مشخص شــدن مسیر پله از یک خط نازک و فلش استفاده
میشود .نقطه شروع پله ،یعنی قسمت پایین پله ،بهوسيله دو
خط موازی و یا یک دایره توپر نشان داده میشود و انتهای
پله ،یعنی قســمت باالی پله بهوســيله یک فلش مشخص

شکل75ـ2

میشود (شکل 75ـ.)2

عالمت شمال در پالن

عالمت شمال در نقشــه ،وضع و موقعیت ساختمان

را نسبت به شمال جغرافیایی نشان میدهد و در زمان پیاده
کردن نقشــه و یا طراحی ســاختمان یا محــل قرار گرفتن
بعضی از وســایل بهداشــتی و غیره از آن استفاده میشود.
عالمت شمال عالمت استاندارد و معینی نیست و معموالً با

یک فلش و حرف انگلیســی N 1جهت شمال جغرافیایی را
نشان میدهند .شکل 76ـ 2بعضی از این عالمتها را نشان
میدهد.

شکل76ـ 2عالمت شمال

اختالف سطح

در بعضی از ســاختمانها کف قسمتهای مختلف

ســاختمان با هم اختالف ارتفاع دارد مث ً
ال ممکن است کف
قســمتهایی از ســاختمان که با آب ســروکار دارد مانند
آشــپزخانه و یا حمام ،چند ســانتيمتر پایینتر از کف بقیه
قسمتها باشد و یا کف بعضی از قسمتها مث ً
ال توالت ،به
علت ارتفاع سیفون و کاسهتوالت ،اجبارا ً در ارتفاعی باالتر

از بقیه قسمتها قرارگیرد .برای نشان دادن اختالف ارتفاع

در پالن از یک دایره که به  4قســمت شــده و یک در میان
ســیاه شده است مطابق شکل 77ـ  2استفاده میشود .بدین

شکل77ـ2

ترتیب که بعد از رســم دایره مذکور ،ارتفاع آن قســمت را
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نسبت به ارتفاع مبنا مینویسند .مث ً
ال
-0 .20

يعنی این ســطح  20ســانتيمتر از ســطح مبنا

پایینتر اســت و 0 .16

یعنی این سطح  16سانتيمتر از

سطح مبنا باالتر است (شکل 78ـ .)2سطح مبنا را با عالمت
0 .00

نمایش می دهند.

الزم به ذکر اســت که ارتفاع ســطوح مختلف را در نقشه
معموالً بر حسب متر مینویسند.

اندازهگذاري پالن

مسلم اســت كه اندازه کلیه اجزای ساختمان از قبیل

طول و عرض اتاقها ،درها ،پنجرهها ،جرزها ،ســتونها و
غیره باید در نقشــه موجود باشد که اندازهگذاري ،همه این
موارد را مشــخص میکند .از آنجا که پالن مهمترین نقشه
در ساختمان است و بیشترین اطالعات در آن دیده میشود
لذا اندازهگذاري آن خیلی مهم است .در اندازهگذاري هدف
این است که کلیه اندازهها معین باشد و تحت هیچ شرایطی

شکل78ـ2

مجری ساختمان نباید در زمان اجرا مجبور شود که اندازهای
را محاســبه کند (با جمع و یا تفریق دو اندازه) و یا از روی
نقشــه اندازه بگیرد بلکه باید کلیه اندازهها نوشته شده باشد

به همین دلیل اندازهگذاري یک پالن معموالً در چند ردیف
انجــام میگیرد .جمع اعداد هر ردیف با جمع اعداد ردیف
بعدی باید برابر باشد .روش ترسیم خط رابط و خط اندازه
و نوشتن اندازه روی خط در شکل 79ـ 2مشاهده میشود.

مقياس 1
100
شکل79ـ2
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 ارزشیابی نظری
 .1نسبت ابعاد  ...............به ابعاد  .............را مقیاس گویند.
 .2دست انداز پنجره را شرح دهید.

 .3معموالً پالن ها را با مقیاس ……… ترسیم می کنند.
 .4ارتفاع صفحه فرضی از کف در ترسیم پالن ……… است.
 .5اگر ابعاد پنجره به صورت  250نشان داده شود؛ ارتفاع پنجره چند سانتی متر است؟
150
 .6اهمیت نشان دادن در پالن ها را شرح دهید.
 .7عالمت اختصاری پنجره در پالن با مقیاس  1و  1را رسم کنید.
100
50
 O.K.B .8چیست؟
 .9عالمت  +0 .16را توضیح دهید.
 .10در کنار عالمت در بر روی پالن  100نوشته شده است مفهوم آن چیست؟
200
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ارزشیابی عملی

شــکلهای    80ـ 2و    81ـ 2را کــه با مقیاس 1
100
ترسیم شده است با مقیاس  1ترسیم کنید.
50
شــکل های    ٨١ـ ٢و    82ـ 2با مقیاس  1ترســیم شده
100
است .آنرا با مقیاس  1ترسیم کرده اندازهگذاري كنيد.
50

شکل   80ـ2

مقياس 1
150
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هال خصوصی

پاسیو

راه پله

شکل   81ـ 2مقياس 1
100

58

شکل   82ـ2
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