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ترسیم پالن بام و پالن موقعیت
به نظر شما تعریف و کاربرد پالن بام چیست؟، طی چه مراحلی ترسیم می شود و در ترسیم آن چه اصولی مورد 

توجه قرار می گیرد؟

پالن بام
پوشش ساختمان ها برحسب شرایط اقلیمی و نوع سازٔه  ساختمان ممکن است صاف، شیبدار یا طاقی شکل 
باشد. پالن بام یا تصویر افقی ساختمان، شکل ساختمان، نوع سقف، ارتفاع قسمت های مختلف و شیب بندی 

بام و محل آب روهای بام را نشان می دهد. 

پالن موقعیت
بعضی از اوقات تصویر افقی ساختمان عالوه بر نشان دادن شکل بام و شکستگی های سقف ساختمان، ابعاد 
ساختمان، و محل استقرار آن را در زمین نیز نمایش داده و رابطٔه  ساختمان را با ساختمان ها و خیابان ها و 

کوچه های مجاور و شکِل محوطٔه  ساختمان مشخص می کند. 

تجربه و دانش

در شکل مقابل پالن و نمای یک ساختمان با مقیاس  
اطالعات  به  توجه  با  است.  شده  داده  ـــــــ    1  نشان 

1٢5  
داده شده و نظر هنرآموز کالس، پالن بام را با مقیاس  

ـــــــ      1 رسم کنید.
100

شکل 228ـ2

شکل 229ـ2
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پالن بام ساختمان شکل 193-2 را که پالن ها، نماها و مقطع آن را در تمرین های قبلی رسم نمودید، با مقیاس 
نقشه های  کنید.  اطمینان حاصل  نقشه های ساختمان  و هماهنگی مجموعٔه   از صحت  کنید.  ـــــــ    1 ترسیم 

100
مدادی ساختمان را با دقت کامل و به صورت مدادی تحویل نمایید.

عالئم ترسیم پالن های اجرایی
ابعاد  و  شکل  ساختمان،  اّول  مرحلٔه   نقشه های 
فضاهای  و  ساختمان  قرارگیری  محل  ساختمان، 
داخلی آن، شکل نما و ارتفاع عناصر اصلی ساختمان 
را نشان می دهد. در نقشه های مرحلٔه  اّول ساختمان، 
و  درها  مصالح  دیوارها،  جنس  مورد  در  اطالعاتی 
دیگر  و  عایق کاری  نحؤه   کفشورها،  محل  پنجره ها، 

مشخصات اجرایی ارائه نمی شود.
از  مجموعه ای  پروژه،  اجرایی  نقشه های  درحالی که 
نقشه ها و کلیٔه  اطالعات فنی و اجرایی است که مورد 
نیاز برنامه ریزان و  مجریان پروژه می باشد. این نقشه ها 
کارفرما  تصویب  به  که  یک،  فاز  نقشه های  براساس 

رسیده است، تهیه می شوند.
، ـــ 1

٢
، ـــ 1

1
مقیاس در  نیاز  برحسب  اجرایی  نقشه های 

ــــ 1  تهیه می شوند. 
50

ــــ   1    و 
٢0

، ـــ 1
10

، ـــ 1
5

تهیٔه  نقشه های اجرایی، چه عالئم و  به نظر شما در 
استانداردهایی باید رعایت شوند؟ 

مورد  در  هماهنگ  اطالعات  شامل  اجرایی  نقشه های 
ابعاد ساختمان، نوع مصالح و لوازم مصرفی و  شکل و 
جزئیات اجرایی تمامی قسمت های ساختمان می باشند.

و  می شوند  اندازه گذاری  کامل  به طور  نقشه ها  این 
شامل نکات فنی و اطالعات اجرایی الزم هستند. 

مجموعه نقشه های اجرایی ساختمان شامل:
1ـ نقشه های معماری که زیر نظر مهندس معمار تهیه 
می شوند. این نقشه ها با عالمت اختصاری  A۱ در آلبوم 

نقشه های اجرایی نشان داده می شوند.
تهیه  عمران  مهندس  توسط  که  سازه  نقشه های  2ـ 
می شوند و با عالمت اختصاریS2 در آلبوم نقشه های 

اجرایی نشان داده می شوند.
3ـ نقشه های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 
تهیه  برق  مهندس  و  مکانیک  مهندس  توسط  که 
در   E4 و M3 با عالمت اختصاری می شوند و به ترتیب 

آلبوم نقشه های اجرایی نشان داده می شود. 
4ـ مدارک ضمیمٔه  نقشه ها که معمواًل شامل دفترچٔه  
مشخصات فنی پروژه، فهرست مقادیر )متره و برآورد( 

پروژه و مدارک پیمان می باشد.

تهیٔه  نقشه های معماری و معماری داخلیـ  مرحله دوم

تجربه و دانش، پروژٔه  مستمر

1 - Architectural drawing
2 - Structural drawing 
٣ - Mechanical drawing
4 - Electrical drawing

شکل 230ـ2
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سازه،  معماری،  نقشه های  بین  هماهنگی  ایجاد 
مسائل  از  الکتریکی  تأسیسات  و  مکانیکی  تأسیسات 
بسیار مهم در روند تهیٔه  نقشه های اجرایی ساختمان 
و  نظارت  مسئولیت  معمواًل  معمار  مهندس  می باشد. 
ساختمان  دو  فاز  نقشه های  و  مدارک  کل  هماهنگی 
دو  فاز  نقشه کشی  جهت  همین  به  دارد.  عهده  بر  را 
مستلزم آگاهی وسیع، دقت و تمرین زیادی می باشد 
تا ضمن کامل بودن تک تک نقشه ها، هماهنگی الزم 
مکانیکی،  تأسیسات  سازه،  معماری،  نقشه های  بین 
فصل  این  باشد.  داشته  وجود  الکتریکی  تأسیسات 
و  راهنما  قواعد  نقشه کشی،  عالئم  معرفی  شامل 
درست  و  عملی  ترسیم  منظور  به  مختلف  مثال های 
نقشه های معماری است. پس از مطالعٔه  دقیق مطالب 

تا  دهید.  انجام  را  پروژه ها  مثال ها،  بررسی  و  فصل 
ضمن آشنایی با عالئم مورد استفاده ترسیم نقشه های 
فاز دو، در به کارگیری آنها مهارت کافی به دست آورید.

اطالعات  می بینیم  231ـ٢  شکل  در  که  همان طور 
اجرایی بسیاری باید در پالن های فاز دو گنجانده شود.

اطالعات  کلیٔه   اینکه  عالوه بر  اجرایی  پالن های 
مورد نیاز اجرا را دارند به عنوان یکی از ارکان مهم کار 

نقشه کشی هستند و شامل:
استاندارد،  عالئم  اشکال،  دقیق  و  منظم  ترکیب 

توضیحات و اندازه ها می باشند.
نقشه به دور از پیچیدگی به آسانی قابل خواندن باشد و به 
سازنده دقیقًا نشان می دهد که چگونه پروژه را اجرا کند.

شکل ٢٣١ـ٢ـ نمونٔه  پالن اجرایی ساختمان

 پالن طبقه همکف
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عالئم و ترسیم دیوارها
نوع و ضخامت دیوارهای ساختمان بستگی زیادی به 
بنا، مصالح در دسترس و شرایط محیطی  نوع سازٔه  
باربرند  یا  نیرو  تحمل  نظر  از  دیوارها  دارد.  ساختمان 
خود  وزن  از  غیر  باربر  غیر  دیوار  در  که  غیرباربر  یا  و 
دیوارها  همچنین  نمی شود.  وارد  آنها  بر  دیگری  بار 
که  داخلی  دیوارهای  نوع اند:  دو  فضا  تقسیم  نظر  از 
فضاهای داخلی یک ساختمان را از هم جدا می کنند 
و دیوارهای خارجی که فضاهای داخلی ساختمان را 
خارجی  دیوارهای  می سازند.  جدا  بیرونی  فضای  از 
معمواًل ضخیم تر از دیوارهای داخلی هستند و ضمن 
تأمین امنیت خانه حفاظ مناسبی در مقابل نفوذ سرما، 
گرما و صداهای مزاحم می باشند. دیوارهای خارجی 
عوامل  مقابل  در  کافی  دوام  و  زیبا  نمای  دارای  باید 
خارجی باشند. دیوارها با مصالح مختلف و روش های 
گوناگون ساخته می شوند و در نقشه به اشکال مختلف 
ترسیم می گردند. برای مثال نحؤه  ترسیم چند نمونه 
دیوار در مقیاس های متفاوت در شکل 235 ـ2 ترسیم 
مقیاس  به  توجه  با  دیوارها  ترسیم  برای  است.  شده 
استفاده  نیز   0/6mm 0/4mm تا  خطوط  از  نقشه 
می شود. در پالن های جزئیات امکان استفاده از خط 
0/8 نیز  وجود دارد. جزئیات داخلی دیوار و نازک کاری 

در صورت لزوم با خطوط نازک رسم می شوند.

در نقشه کشی از انواع شابلون های معماری، حروف و 
اعداد استفاده می شود. نقشه کش های با تجربه برای 
تسریع بیشتر در کار و خلق نقشه های زیبا، در ترسیم 
بعضی از عالئم، نوشته ها و اعداد از تکنیک های دست 
آزاد استفاده می کنند. باید دقت شود که این نوشته ها 
همواره زیبا، هماهنگ و خوانا باشند، در این صورت 
نقشٔه   یک  سطح  از  معماری  ترسیمات  است  ممکن 

تکنیکی به سطح یک کار هنری ارتقا یابد.

شکل ٢٣٣ـ٢ـ دیوارها در انواع مختلف طراحی و با مصالح گوناگونی 
ساخته می شوند. 

شکل 232ـ2

شکل 234ـ2
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شکل٢٣5ـ٢

نمای بتنی

دیوار خارجی باربر بتنی با نمای 
خارجی بتن و نماسازی چوبی 
در داخل که به اشکال مختلف 

ترسیم می شود.
با توجه به لزوم خوانایی و 

سادگی نقشه ها در هر مقیاس، 
روش مناسب انتخاب می شود.

دیواری از بلوک های بتنی 
سبک بین قاب های سازه را 
پر می کند که روی آن با آجر 

قزاقی نماسازی شده است. دور 
ظاهری دیوار را با خط ضخیم 

ترسیم می کنیم. این دیوار 
سبک مقاومت خوبی در مقابل 

سرما و گرما دارد.

این نوع دیوار که در 
ساختمان های چوبی مورد 
استفاده قرار می گیرد از دو 

قسمت چوبی و آجری که به نحو 
مناسبی به هم متصل می شوند 

تشکیل شده است و ممکن 
است حدفاصل آنها فضای 

خالی به عنوان عایق حرارتی در 
نظر گرفته شود. این دیوارها به 

شکل زیر ترسیم می شوند.

دیوار آجری با نمای آجری در 
خارج و اندود گچ در داخل 

مانند شکل مقابل ترسیم 
می شود.

در جزئیات اجرایی مقیاس بزرگ دیوار با 
مقیاس واقعی ترسیم می شود.

در فاز 2 و مقیاس کوچک نازک کاری 
به صورت نمادین ترسیم می شود.

در فاز 1 و مقیاس 1/200 و 1/100 از 
نمایش نازک کاری صرف نظر می شود.

ترسیم در جزئیات اجرایی مقیاس بزرگ

ترسیم در فاز 2 و مقیاس متوسط

ترسیم در فاز 1 و مقیاس 1/100 یا 
1/200

ترسیم در جزئیات اجرایی مقیاس بزرگ

ترسیم در فاز 2 و مقیاس متوسط

ترسیم در فاز 1 و مقیاس 1/100 یا 
1/200

ترسیم در جزئیات اجرایی و مقیاس بزرگ

ترسیم در فاز 2 و مقیاس متوسط

ترسیم در فاز 1 و مقیاس 1/100 یا 
1/200
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ترسیم و معرفی بازشوها )درها و پنجره( 
از جمله اجزای  از دیوار و سقف  و پنجره ها بعد  درها 
در  می باشند.  ساختمان ها  تمام  ضروری  و  اصلی 
موقعیت،  باید  نقشه های ساختمان ها  ترسیم  و  طرح 
اندازه و شکل مناسب آنها با دقت در نظر گرفته شود. 
و  روشنایی  ساختمان،  بیرونی  فرم  و  نماها  کیفیت 
هویت فضاهای داخلی و کیفیت زندگی در ساختمان، 
نحؤه  استفاده از مناظر خوب بیرونی همگی بستگی 
به نوع طراحی درها و پنجره ها دارد. درهای خارجی 
و پنجره ها مانند دیوار و سقف سدی در مقابل عوامل 
ویژگی های  دارای  باید  لذا  هستند،  بیرونی  نامطلوب 

اساسی زیر باشند:
1ـ مقاومت و دوام در مقابل شرایط محیطی

2ـ پایداری شکل
3ـ حفظ حریم خصوصی و تأمین امنیت

4ـ عایق بندی حرارتی، صوتی و ممانعت از نفوذ سرما، 
گرما و صداهای مزاحم

5  ـ ممانعت از ورود حشرات و جانوران موذی
6  ـ آتش پاد )ضد آتش( بودن.

شکل 236ـ2

شکل ٢3٧ـ٢ـ درها و پنجره ها در طرح های مختلف و با مصالح متفاوت 
طراحی و اجرا می شوند. 
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ترسیم و معرفی درها
»در« بازشویی در دیوار است که کنترل ورود و خروج به 
ساختمان ها و فضاهای داخلی را ممکن می سازد. برای 
دسترسی می توان آن را باز کرد و جهت حفظ حریم و 
تأمین امنیت می توان آن را بست. درها انواع مختلف 
دارند؛ مثاًل می توان درهای ماشین رو، درهای بیرونی 
ساختمان، درهای داخلی، درهای سرویس و درهای 
ویژه )ضد آتش، گاو صندوقی و …( را نام برد. درهای 
و  عرض   90cm معمواًل  داخلی  و  بیرونی  استاندارد 
205cm ارتفاع دارند. عرض این درها برحسب نیاز، 
گاه تا 240cm نیز می رسد. عرض درهای فرعی مانند 
 85cm دسترسی از پارکینگ به آشپزخانه ممکن است
و  دارند  شاخص  حالتی  اصلی  ورودی  درهای  باشد. 
ممکن است عرض آنها بیشتر باشد و به صورت دو لنگه 
طراحی شوند. درها معمواًل از چوب )W(، فلز مانند  
فوالد )M( یا آلومینیوم )AL( ساخته می شوند. طبق 
قراردادها، درها در پالن به صورت باز یا نیمه باز ترسیم 
لنگه  چند  یا  یک  به صورت  بیرونی  درهای  می شوند. 
مورد استفاده قرار می گیرند و معمواًل در قسمت بیرونی 
دارای آستانه هستند. آستانٔه  در ممکن است همسطح 
چارچوب یا نسبت به آن برجسته باشد. آستانٔه  در با 
خط نازک مشابه شکل 238ـ٢ ترسیم می شود. درهای 
داخل  به طرف  هستند،  آستانه  بدون  معمواًل  داخلی 
فضا و پشت به دیوار باز می شوند و حدود 10 سانتی متر 
از دیوار پشت در فاصله دارند. عرض درهای اتاق های 
برای   ،90cm تا   85 حدود  غذا خوری  و  کار  خواب، 
سرویس ها 80cm ـ70 )دارای آستانه( و برای رخت کن 
70cmـ60 می باشند برای ساختمان های عمومی و یا 
ساختمان های مسکونی با فضاهای بزرگ از درهایی با 
ابعاد بزرگ تر استفاده می شوند. درهای داخلی ممکن 
است دولنگه نیز باشند، رویٔه  درها ممکن است صاف، 
طراحی  شیشه  بدون  یا  شیشه خور  با  قاب بندی شده 
شوند. نمونه هایی از انواع درها و نحؤه  ترسیم آنها را در 

شکل 239  ـ٢ مشاهده می کنید.
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داخل
IN

داخل
IN

در یک لنگه بدون آستانه

در یک لنگه با آستانٔه  برجسته

در دولنگه نامساوی با آستانٔه  صاف

شکل 238ـ2

شکل 239ـ2
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عالئم و ترسیم پنجره ها
پنجره، نوعی بازشو در دیوار یا بام است که امکان ورود 
نور را از طریق شیشه های شفاف یا نیمه شفاف فراهم 
می برد.  باال  نیز  را  داخلی  فضاهای  تهویٔه   می سازد، 
طراحی پنجره با توجه به نیازهای فضاهای داخلی و 
تناسبات نماهای بیرونی ساختمان انجام می پذیرد و 
تعیین اندازٔه  دقیق آن به نوع پروژه، شرایط محیطی و 
نظر طراح بستگی دارد. در پنجره های بزرگ معمواًل نور 
اضافی به وسیلٔه  پردٔه  کرکره یا سایبان تنظیم می شود. 
مقطع  ترسیم  شامل  معمواًل  پالن  در  پنجره  نمایش 
است.آستانٔه   آن  کف  و  پنجره  آستانٔه   نمای  پنجره، 
پنجره )قسمت پایینی چارچوب( ممکن است هم باد 
چارچوب باشد یا نسبت به آن برجسته تر ترسیم شود. 
برحسب مقیاس نقشه، مقطع شیشه گاه با یک و گاهی 
با دوخط نازک ترسیم می شود )شکل ٢4٢ـ٢(. با نظر 
آستانٔه   با  را  پنجره ها  همٔه   می توانید  درس  هنرآموز 
پنجره ها  دقیق  مشخصات  و  کنید  ترسیم  یکنواخت 
را درجدول پنجره ها یا جزئیات مربوط نمایش دهید. 
بعضًا از نمایش بازشوهای پنجره در پالن صرف نظر شده و 
آن را فقط در نما و یا جدول مشخصات پنجره ها مشخص 
 360cm 60 تاcm می کنند. عرض پنجره ها معمواًل از
با گام پانزده سانتی متر تغییر می کند. ارتفاع پنجره ها 
ارتفاع  می کند.  تغییر   150cm تا   105cm از  معمواًل 
کف پنجره برای اتاق خواب از cm 70 تا cm 90 ، برای 
آشپزخانه از cm 90 تا cm  120 و برای فضاهای سرویس 
حدود cm 160 به باال تغییر می کند به نحوی که بازشوی 

پنجره در دسترس باشد. 

مقیاس بزرگ   

شکل 242ـ٢ـ ترسیم پنجره در نقشه های فاز یک و فاز دو

شکل 240ـ٢ـ ترسیم پنجره کشویی قائم

ترسیم پنجرٔه  دولنگه

داخل

داخل

داخل

ترسیم پنجرٔه  کشویی

شکل 241ـ2

داخل



159

عالئم ترسیم پالن آشپزخانه و اتاق خدمات
درها،  دیوارها،  عالوه بر  اجرایی  پالن های  ترسیم  در 
پنجره ها و دست اندازها، می باید محل نصب کابینت ها، 
ترسیم  و  مشخص  ثابت  لوازم  و  تجهیزات  مبلمان، 
حمام ها،  آشپزخانه ها،  در  لوازم  این  عمدٔه   شوند. 
قرار می گیرند.  و کارگاه ها مورد استفاده  رخت کن ها 
لوازم  و  تجهیزات  و  کابینت ها  ترسیم  و  طراحی  در 
بهداشتی ابعاد، نحؤه  استفاده، اتصاالت و نکات فنی 
نصب از نظر امکانات تعمیر و نظافت دقیقًا باید مدنظر 
استاندارد  کتاب های  لزوم  صورت  در  و  گیرند  قرار 
معماری و تأسیسات و راهنماهای فنی تولیدات مورد 
دور  و  اصلی  خطوط  ترسیم  برای  گیرند.  قرار  مطالعه 
ظاهری تجهیزات مبلمان معمواًل از خطوط نازک 0/2 
تا 0/4 برحسب مقیاس نقشه استفاده می شود. برای 
 0/2 یا   0/1 خط  از  استفاده  جزئیات  نشان دادن 

پیشنهاد می شود.
همان طور که می دانید آشپزخانه یکی از پرهزینه ترین 
و پیچیده ترین قسمت های طرح یک واحد مسکونی 
اعضای  استفادٔه   مورد  مداوم  به صورت  که  است 
خانواده قرار می گیرد. آشپزخانه باید دسترسی راحتی 
فضاهای  با  راحتی  ارتباط  و  باشد  داشته  ورودی  به 
باشد.  برخوردار  مناسب  نور  از  و  نماید  برقرار  زندگی 
در طرح و ترسیم نقشه های آشپزخانه استقرار صحیح 
لوازم و تجهیزات در هماهنگی با کابینت ها، عملکردها 
عایق کاری  سیستم  در  دقت  حرکتی،  سیستم های  و 
بسزایی  اهمیت  از  تهویه  و  لوله کشی  تأسیسات  و 
اجرایی  نقشه های  از  قسمت  این  لذا  برخوردارند. 
به  صورت  لزوم  صورت  در  و  طرح  بیشتری  دقت  با 
جزیی در مقیاس بزرگ تر نیز رسم می گردد. تجهیزات 
لوازم  1ـ  می باشند:  دسته  چهار  آشپزخانه  لوازم  و 
نگهداری مواد غذایی مانند یخچال، فریزر، کابینت و 
مانند سینک  مواد غذایی  آماده سازی  لوازم  انبار. 2ـ 
شست و شو، میز کار، چرخ گوشت و … 3ـ لوازم پخت 
و پز مانند اجاق گاز، فر، کباب پز و سطح کار. 4ـ لوازم 
خشک کن،  لباس شویی،  ماشین  مانند  خدمات  اتاق 

وسایل  نگهداری  قفسه  اتو،  میز  لباس شویی،  سینی 
گروه  لوازم  محل  بزرگ  خانه های  در   .  … و  نظافت 
طراحی  آشپزخانه  کنار  در  مستقل  فضایی  در  چهار 
می شود که به اتاق خدمات یا اتاق مفید مشهور است 
خانه ای  در  اما  می باشد.  نیز  آبدارخانه  شامل  گاه  و 
کوچک ممکن است جای همٔه  این لوازم در گوشه ای 
از آشپزخانه پیش بینی شود و با تسهیالت اتاق مفید 

همه در فضایی کوچک در یک قفسه جاسازی گردند.

شکل 243ـ2

شکل 244ـ2

شکل 245ـ2
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ضروری  تسهیالت  از  دست شویی  و  توالت  حمام، 
توجه  با  می رود.  به شمار  ساختمان ها  اکثر  و  مسکن 
ساختمان  از  قسمت  این  پیچیدگی  و  زیاد  هزینٔه   به 
شیب بندی،  و  تهویه  لوله کشی،  عایق بندی،  نظر  از 
ترسیم این قسمت باید با دقت بیشتری صورت گیرد 
و در صورت لزوم در برگ های دیگر و با مقیاس بزرگ تر 
که عدم دقت  کنید  توجه  باید  تشریح شود.  و  ترسیم 
و  مشکالت  قسمت  این  نقشه های  ترسیم  و  طرح  در 
هزینه های زیادی را برای ساکنان و مجریان ساختمان 
به بار خواهد آورد. هر خانه حداقل یک دست شویی، 

یک دوش و یک توالت نیاز دارد.
سه  هر  هتل ها،  اتاق  و  کوچک  خیلی  خانه های  در 
شوند،  طراحی  فضا  یک  در  است  ممکن  قسمت 
و  توالت  از  حمام  است  بهتر  معمولی  خانه های  برای 
ممکن  بزرگ  خانه های  در  باشد.  جدا  دست شویی 
سرویس های  دارای  خود  اصلی  خواب  اتاق  است 
مستقل باشد که این فضاها باید تهویٔه  مناسب داشته 
به  باشند.  شست و شو  و  نظافت  قابل  به سادگی  و 

شکل های زیر توجه کنید. 

ترسیم لوازم سرویس بهداشتی

شکل 247ـ2شکل 246ـ2

شکل 249ـ2شکل 248ـ2
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عالئم و ترسیم کمدها و قفسه ها
کمدها و قفسه ها لوازم کارآمد و مفیدی هستند که برای 
نگهداری وسایل مورد نیاز در هریک از فضاهای خانه 
آنها فضا کارآیی  بدون  و  قرار می گیرند  مورد استفاده 
خود را از دست می دهد.  هرکدام از کمدها و قفسه ها 
در موقع ترسیم می توانند با عنوان خاص خود معرفی 
شوند مانند، کمد اتاق خواب، کمد رخت کن ورودی، 
نظافت  لوازم  و  جارو  کمد  رخت شویی،  خدمات  کمد 
کمد لباس باید یک گنجه در زیر و یک میلٔه  افقی برای 
آویزان کردن  لباس در باال داشته باشد. شکل 2-241 
روش ترسیم یک کمد برای استقرار ماشین لباس شویی 

و ماشین خشک کن را نشان می دهد.

)D( و خشک کن )w( شکل241ـ2ـ ترسیم فضای ماشین لباس شویی

عالئم و ترسیم کف سازی در پالن
قابل  و  نزدیک ترین  سقف  و  دیوار  با  مقایسه  در  کف 
در  را  تأثیر  بیشترین  و  استفاده ترین قسمت فضاست 
زیبایی و کارآیی فضا دارد. در فضایی با عملکردهای 
مختلف کف سازی فضاها فرق می کند. برای کف سازی 

از مصالح و روش های مختلف استفاده می شود.

الف( کف سازی با مصالح سخت: از مصالحی مانند 
سنگ، بتن، سرامیک، موزاییک و … برای کف سازی 
فضاهای مرطوب و یا فضاهایی که با کفش در آنها رفت 
و آمد می شود، استفاده می شود. معمواًل در فضاهای 
محوطه  پیاده روهای  آشپزخانه،  سرویس ها،  ورودی، 

ازمصالح سخت برای کف سازی استفاده می شود.  
انواع  چوب،  مانند  مصالحی  از  نرم:  کف سازی  ب( 

شکل 2-240

شکل 2-242

شکل 2-243
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برای   … و  قالی  موکت،  پالستیکی،  کف پوش های 
فضاهای  خواب،  اتاق های  مانند  زندگی  فضاهای 
برای  می شود.  استفاده   … و  پذیرایی  و  نشیمن 
از  اجرایی  پالن های  در  کف سازی  نوع  نشان دادن 
استفاده  می توان  زیر  شرح  به  مختلفی  روش های 
کرد: یک روش ساده برای نشان دادن جنس مصالح 
زیر  در  کف  مصالح  عنوان  نوشتن  ساده،  کف های 
ــــــــــــــــــــ اتاق نشیمن  یا با استفاده از بافت

     )موکت(
عنوان فضاست     

و طرح مصالح در پالن می توان نوع مصالح رامشخص 
و  آزاد  با مهارت دست  را می توان  بافت مصالح  نمود. 
برچسب های  یا  و  یا 0/2  خطوط 0/1  از  استفاده  با 
چاپی آماده ترسیم نمود و مانند شکل 244ـ2 با نوشتن 

عنوان مصالح آن را کامل کرد. در روش دیگر می توان 
نازک کاری  درجدول  را  فضاها  کف سازی  مشخصات 
فضاها تعیین کرد. اگر کف سازی فضاها از پیچیدگی و 
جزئیات زیادی برخوردار باشد یک پالن مستقل شامل 
طرح و جزئیات کف سازی با عنوان »پالن کف سازی« 
اجرای  جزئیات  و  کف ها  مشخصات  معرفی  جهت 
آنها ترسیم می گردد. در شکل 245ـ2 چند تصویر از 
بافت های کف پوش های مختلف را مشاهده می کنید.

3cm سنگ پالک به ضخامت

شکل 244ـ2

شکل 245ـ2
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ترسیم عناصر در باالی صفحه
عناصری که مانند شکل 246ـ2 در باالی صفحٔه  برش 
عناصر  گردند.  معرفی  پالن ها  در  باید  واقع می شوند 
پالن های  در  نوشته  و  خط چین  وسیلٔه   به  سازه ای 
و  تیرها  درگاه ها،  نعل  می شوند.  معرفی  اجرایی 
طبقٔه   کنسول های  سقف،  زیر  در  نمایان  خرپاهای 
باال در داخل یا فضای خارج و شکستگی های سقف 
به صورت خط چین در پالن ها نمایش داده می شوند. 
فرض بر این است که عناصری که با خط چین نشان 
داده می شوند نزدیک سقف و چسبیده به آن می باشند. 
مواردی که از سقف فاصله پیدا می کنند باید با نوشته 

مشخص شوند.

عالمت شمال و جهت قبله
طبیعی،  محیط  به  توجه  با  ساختمان  هر  طراحی 
جهات جغرافیایی و جهت حرکت تابش خورشید انجام 
نیز  اجرایی  نقشه های  پیاده کردن  موقع  می گیرد. 
نقشه با توجه به جهت شمال در زمین توجیه و پیاده 
می شود. در ساختمان ها و مخصوصًا ساختمان های 
عالوه بر  مسکونی  مجتمع های  و  فرهنگی  مذهبی، 
مشخص  دقت  با  باید  نیز  قبله  جهت  شمال  جهت 
که  می کنند  تنظیم  به نحوی  را  نقشه  معمواًل  شود1. 
جهت شماِل پالن، به طرف باالی نقشه باشد. جهت 
شمال و قبله را با عالئم مختلفی می توان نشان داد. 
اندازٔه   زیبا،  و  باید خوانا  در هر صورت عالمت شمال 
آن با نقشه هماهنگ و در جایی از نقشه قرارگیرد که 
به راحتی قابل دیدن باشد. در نقشه های اجرایی باید 
زاویه امتداد بدنٔه  ساختمان نسبت به شمال و انحراف 

جهت قبله با دقت نمایش داده شوند.

ترسیم عناصر محوطه سازی
برای خوانایی و تکمیل پالن همکف می توان کف سازی 
محل  پیاده،  و  سواره  حرکت  مسیرهای  محوطه، 
و  پله ها  موقعیت  باغچه ها،  جدول گذاری  درختان، 
شیب راهه و دیگر عناصر محوطه سازی را در کنار پالن 

پالن همکف
1ـ تیر نمایان 
در زیر سقف و 
پیشانی بالکن

2ـ  محل 
شکستگی سقف           

3ـ نعل درگاه
4ـ تیر آفتاب شکن

5  ـ تیر در ارتفاع 
250cm از کف

تصویر ایزومتریک

1ـ از جهت قبله برای اجرای دقیق جهت قبله در فضاهای مذهبی و عبادی و نیز استقرار درست سرویس های بهداشتی استفاده می شود.

شکل 246ـ2

شکل 247ـ2

شکل 248ـ2
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به طور ساده رسم نمود. باید دقت کرد که ترسیم این 
عناصر باعث شلوغی نقشه نگردد . در غیر این صورت 
پالن  یا  موقعیت  پالن  در  را  محوطه سازی  اطالعات 

محوط سازی به طور مستقل ترسیم می نمایند. 

کد گذاری و نمایش جزئیات اجرایی
می دانیم که در نقشه ها با مقیاس   100ـــــ    1 یا   50ــــ  1 امکان 
ساختمان  پیچیدٔه   جزئیات  همٔه   ترسیم  و  تشریح 
که  است  الزم  نقشه ها  ترسیم  موقع  لذا  ندارد.  وجود 
استانداردهای  و   آیین نامه ها  قوانین،  به  را  سازنده 
یا  و  دهیم  ارجاع  دیگر  اجرایی  نقشه های  یا  و  رایج 

بسیاری از قسمت های پیچیده را، مانند ترکیب مصالح 
جزئیات  دیوار،  به  پنجره  یا  در  اتصال  دیوارها،  در 
… در نقشه های  اجرای حمام، توالت یا آشپزخانه و 
نماییم.  ترسیم  )دیتایل(  جزیی تر  به صورتی  جداگانه 
در این صورت هریک از جزئیات اجرایی در روی پالن 
مشخص و شماره گذاری می شوند. برای شماره گذاری 
نقشه های جزئیات می توان مانند شکل 249ـ2 از یک 
دایره به قطر یک تا یک و نیم سانتی متر استفاده کرد 
که در نیمٔه  پایینی آن شمارٔه  برگی که جزئیات در آن 

ترسیم شده است نوشته می شود. 

شکل 249ـ2
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شیب بندی فضاها وترسیم کف شور
فضاهای سرویس مانند حمام، توالت، آشپزخانه و آبدارخانه و نیز فضاهای دیگری از قبیل موتورخانه، گلخانه، 
حوضخانه و پارکینگ که در معرض ریزش آب قرارمی گیرند باید با شیب یک تا سه درصد شیب بندی شوند. 

موقعیت کف شور نیز باید با توجه به نقشه های شبکٔه  
فاضالب و نحؤه  شیب بندی در پالنها مشخص گردد. 
عدد،  و  می دهد  نشان  را  پایین  سمت  فلش  )انتهای 
می کند.(  مشخص  درصد  به صورت  را  شیب  میزان 
و  نظافت  قابل  محکم،  باید  پارکینگ  کف  مثال  برای 
باشد.  برخوردار  محکمی  زیرسازی  از  و  غیرصیقلی 
کف پارکینگ در طبقٔه  همکف معمواًل باالتر ازمحوطه 
ساخته می شود. مانند شکل 250ـ2 و به طرف محوطه 

یا کف شور شیب بندی می شود.

مشخص کردن شیب رامپ
رامپ )شیب راهه( سطح شیب داری است که برای ارتباط دادن دو فضای غیرهمسطح به کار می رود. همان طورکه 
در شکل 251ـ2 دیده می شود ابعاد و میزان شیِب، شیب راه ها به نحؤه  استفادٔه  آن بستگی دارد. برای ایجاد 
اصطکاک و هدایت آب، کف سازی رامپ را به صورت دندانه دندانه و ناصاف اجرا می کنند. در ترسیم شیب راهه 
می توان بافت کف سازی و موقعیت کف شور را ترسیم نمود. در پارکینگ شیر آبی برای نظافت ماشین و پارکینگ 
پیش بینی می کنند. اگر فضای کافی در پارکینگ وجود داشته باشد بهتر است در کنار آن محلی برای میز کار و 

نگهداری ابزار و لوازم سرویس ماشین در نظر گرفته شود.

شکل250ـ2 پالن شیب بندی و کف شور یک پارکینگ

رامپ برای حرکت صندلی چرخدار: میزان شیِب شیب راه برای حرکت معلولین حداکثر 
 15cm 8% می باشد. درصورتی که در پایین دست انداز از المان های عمودی با فاصلٔه  حدود

استفاده شود عرض زیر سازی رامپ می تواند به جای 150cmبرابر 100cm در نظر گرفته 
شود.

 60cm رامپ برای حرکت پیاده: میزان شیب 10% تا 5% ،عرض شیب راهه پیاده حداقل
است و بسته به میزان رفت و آمد می تواند افزایش یابد.

رامپ برای حرکت سواره: میزان شیِب حداکثر 15% و حداقل عرض شیب راهه برای یک 
ماشین 3/5 متر و حداقل عرض شیب راهه برای یک ماشین 3/5 متر و حداقل ارتفاع سرگیر 

مسیر شیب راهه 180cm است.(

شکل 251ـ2ـ روش نمایش رامپ

شکل 252ـ2

Max: 15%

Max: 8%

Max: 5%-10%
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نیووگذاری )ترازنویسی(
مشخص کردن تراز کف های مختلف ساختمان نسبت 
به یکدیگر و سطح مبنا، برای خواندن و اجرای درست 
هر پروژٔه  ساختمانی، اهمیت زیادی دارد. به همین 
و  اصلی  سطح  یک  ساختمانی،  نقشه های  در  جهت 
نقطٔه   مانند  همکف،  طبقٔه   نزدیکی  رادر  مشخصی 
خاصی از کف حیاط یا جدول خیابان را به عنوان سطح 
ارتفاع آن را معادل  مبنا مشخص و تثبیت می کنند و 
۰.۰۰  ± قرا می دهند. آنگاه تراز سطوح دیگر را نسبت 
به آن نیووگذاری می کنند. سطوح باالتر را با عالمت + 
و سطوح پایین تر ازسطح مبنا را با عالمت - نیوو گذاری 
پروژه  مبنای  سطح  ارتفاعی  تراز  معمواًل  می کنند. 
نقشه های  ارتفاعی  تراز  با  آزاد   دریاهای  به  نسبت  را 
منطقه ای و یا شهری تعریف می کنند و آن را درشت تر 

از سایر ترازها نمایش می دهند.

مشخص کردن موقعیت ورودی ها
فضاهای ورود به محوطه و ساختمان را معمواًل عالوه بر 
 )ENT( نوشته مانند شکل با استفاده از پیکان و نماد

مشخص می کنند.

معرفی عنوان فضاهاـ  معرفی عنوان فضاها
عنوان فضاها معمواًل در اندازه ای بزرگ تر از نوشته های 
فضاها  از  هرکدام  داخل  در  مستقیمًا  یا  معمولی 
و  با فضاها شماره گذاری می گردند  و  نوشته می شود 
عنوان ومشخصات فضا در جدولی در کنار نقشه ارائه 
می شود. عنوان فضاها را هم می توان به صورت کامل و 
هم به صورت مختصر با استفاده ازحروف بزرگ نوشت 
دست  ازمهارت  هم  و  شابلون  از  هم  کار  این  برای  و 
می توان استفاده نمود. به نمونه های روبرو دقت کنید.

شکل 253ـ2

شکل 254ـ2

Living Room = L_R = اتاق نشیمن
Dining Room = D_R = اتاق غذاخوری
Bed Room = B.R = اتاق خواب
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تجربه و دانش

در  را  شکل  پالن  گفته شده،  عالئم  به  توجه  با  1ـ 
  100ـــــ    1 و 50ــــ  1 با مداد رسم کنید و تفاوت های 

 
مقیاس

آن را توضیح دهید. عرض اتاق 3 متر و طول آن 5 متر 
به ترتیب 3 و 1/5  نیز  می باشد. طول و عرض تراس 
متر، ضخامت دیوارها 30cm، عرض در 1 متر، عرض 
پنجره بزرگ 1/70 متر و عرض پنجره کوچک 1/20 

متر است.

2ـ پالن ها و مقطع پلٔه  شکل ، با نظر هنرآموز، در سه 
طبقه با مقیاس  50ــــ  1 رسم کنید.

توسط  تهیه شده  اجرایی  پالن های  از  برگ  یک  3ـ 
عالئم  کنید.  تهیه  را  مشاور  مهندس  شرکت های 

به کار رفته در آن را بررسی و نامگذاری کنید.
برای  تکمیلی  پیشنهاد  کتاب،  مطالب  به  توجه  با  آیا 

نقشٔه  فوق دارید؟

نقشه های ترسیم شده را در کالس ارائه دهید، کارها را باهم مقایسه کنید. دالیل موفقیت کارها و اشکاالت 
موجود را کروکی و یادداشت کنید، پرسش ها را مطرح کرده راجع به آنها صحبت کنید، کار خودتان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ و چه تغییراتی در کار خودتان بدهید بهتر است؟ 

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

و  ساده  کروکی های  قالب  در  را  کالس  در  شده  مطرح  مطالب  کنید.  اصالح  و  بازبینی  را  خود  ترسیمات 
نوشته های مدون تنظیم کرده و برای ارائه نهایی در کار پوشٔه  خود قرار دهید. 

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 255ـ2

شکل 256ـ2
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ترسیم نقشه های مرحله دوم معماری و معماری داخلی 

اصول و مراحل ترسیم پالن های اجرایی 

و  فنی  ترسیم  مورد  در  قبلی  آموخته های  به  توجه  با 
روش ترسیم نقشه ها و پالن های مرحلٔه  اّول معماری، 
نمود؟  اجرایی  پالن های  ترسیم  به  اقدام  می توان  آیا 
باید  دیگری  مالحظات  و  اصول  چه  شما  به نظر 
ترسیم  در  مراحل  کدام  باید  و  گیرد؟  قرار  موردتوجه 

نقشه ها اضافه شوند؟ 
)این بخش شامل توضیحات مورد نیاز، قواعد راهنما، 
از مطالعٔه   پروژه است، پس  و  تشریح شده  مثال های 
را  پروژه ها  شده،  ارائه  نمونه های  به  توجه  با  و  دقیق 
انجام دهید( مهارت در ترسیم درست و سریع نقشه ها 

هدف اصلی این بخش است. 

شکل  در  که  مسکونی  ساختمان  یک  فاز  نقشه های 
مشاهده کردید، فاقد همٔه  مشخصات الزم برای اجرا 
فاز  و تصویب نقشه های  بررسی  از  لذا پس  می باشند 
مالحظات  به  توجه  با  طراحی  تیم  ساختمان،  یک 
فنی، اقتصادی، اجرایی و نظرات کارفرما در مورد نوع 
مصالح مصرفی، سیستم ساختمانی و نوع سازه، نوع 
الکتریکی  سیستم های  و  گرمازا  و  سرمازا  تأسیسات 
اجرایی  طرح های  آنگاه  می نماید.  تصمیم گیری 
ساختمان در زمینٔه  معماری، سازه و تأسیسات تهیه و 
با هم هماهنگ می شوند. در این مرحله از کار ترسیم 
پالن های اجرایی با توجه به مالحظات مربوط به سازه 

شروع می شود.  ــــ  1
و تأسیسات معمواًل با مقیاس50

برای معرفی بخش های پیچیدٔه  پالن ممکن است از 

ترسیمات با مقیاس بزرگ تر نیز استفاده شود.
در شکل 258-2 پالن اجرایی یک واحد مسکونی در 
حاشیٔه  شهر، برای نمونه، ترسیم شده است. آن را به 
دقت مطالعه و خطوط، اندازه ها، عالئم و نوشته های 
آن را بررسی کنید و دقت کنید که چگونه این اطالعات 
در کنار هم سازماندهی شده اند. ابعاد نقشه ها به ابعاد 
نقشه ها بستگی دارد. پالن های  و مقیاس  ساختمان 
 ،A3 واحدهای مسکونی معمواًل در برگه هایی به ابعاد
A2 و A1 ترسیم می شوند. همٔه  نقشه های مربوط به 
هستند. مساوی  اندازٔه   دارای  عمومًا  ساختمان  یک 
یعنی ابعاد برگی که برای ترسیم پالن انتخاب می شود 

برای نقشه های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 

شکل 257ـ2
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شکل258ـ2ـ پالن اجرایی طبقٔه  همکف ساختمان

پالن طبقٔه  همکف
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حال به عنوان یک روش عمومی، مراحل ترسیم پالن 
فوق را قدم به قدم بررسی می کنیم. بدیهی است با نظر 
هنرآموز کالس و رعایت اصول می توانید از روش های 
مشابه دیگر استفاده کنید و با ابتکار عمل تغییراتی را 
در اجرای مراحل مختلف کار ایجاد نمایید و در انجام 
تمرینات کالسی به کار ببندید. تمرین مداوم و عملی 
ارتقای  و  آموزش  وسیلٔه   مهم ترین  شده  ذکر  اصول 
از  ترسیم،  کار  شروع  از  قبل  شماست.  مهارت  سطح 
کنید.  حاصل  اطمینان  کار  ابزار  و  دست ها  تمیزی 
کروکی ها و اطالعات مورد نیاز در ترسیم را به صورت 
منظم دم دست داشته باشید. قباًل آنها را مطالعه کنید 
مبهم  موارد  و  باشید  داشته  طرح  از  کامل  شناخت  و 
را قبل از شروع کار روشن نمایید. کاغذ را با لبٔه  میز 

تنظیم کرده، برروی آن بچسبانید. حاال با استفاده از 
خطوط کمکی1، مراحل زیر را تکمیل می کنیم. 

مراحل ترسیم پالن های اجرایی 
1ـ قسمتی از کاغذ را که باید برای ترسیم مورد استفاده 
وجود  می کنیم.  مشخص  کادر  ترسیم  با  گیرد  قرار 
و  کردن  آلبوم  ماندن،  سالم  خوانایی،  برای  حاشیه 
بایگانی نقشه ها ضروری است. اندازٔه  حاشیه متناسب 
با ابعاد نقشه می تواند از یک تا سه سانتی متر تغییرکند. 
اندازٔه  حاشیه نقشه های فارسی در سمت راست برگه 
و حاشیٔه  نقشه های استاندارد و انگلیسی، در سمت 
چپ برگه حدود یک سانتی متر اضافه می شود تا امکان 

آلبوم کردن و بایگانی کردن نقشه فراهم شود.2 

1- خطوط کمکی، خطوط نازک و کم رنگی هستند که با استفاده از مداد H 4 و یا مداد کپی برای تکمیل نقشه ها ترسیم می شوند. این خطوط را به 
سادگی می توان پاک کرد.

2ـ اندازٔه  واقعی کاغذ ممکن است از حاشیٔه  پیش بینی شده برای نقشه بزرگ تر باشد و پس از تکمیل نقشه ها برش بخورد و همٔه  نقشه ها هم اندازه شوند. 

شکل 259ـ2- کادربندی و تعیین محل ترسیم نقشه
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2- محل تقریبی ترسیم پالن را با در نظر گرفتن کادر 
اندازه گذاری،  برای  الزم  فضای  پالن،  ابعاد  نقشه، 
نوشتن  محل  و  نقشه  مشخصات  جدول  ترسیم  محل 
برگه  اگر  می کنیم.  مشخص  الزم  فنی  توضیحات 
کاغذی  باید  یا  باشد،  نداشته  را  فوق  ابعاد  گنجایش 
کرد  انتخاب  نقشه ها  مجموعٔه   برای  بزرگ تر  ابعاد  با 
این  در  نمود.  استفاده  متراکم تر  اندازه گذاری  از  یا  و 
خود  خوانایی  نقشه ها  که  شویم  مطمئن  باید  صورت 
از دست نخواهند داد. جدول مشخصات نقشه در  را 
از  اطالعاتی  آن  در   و  نقشه هاست  شناسنامٔه   واقع 
قبیل عنوان پروژه، نام کارفرما، عنوان مهندس مشاور، 
اندازه گذاری  در  استفاده  مورد  واحد  نقشه،  مقیاس 
نقشه ها، شمارٔه  بلوک ساختمانی، نوع و شمارٔه  نقشه، 

مراحل طرح، ترسیم و کنترل ذکر می شود. در شکل 
تمرین های  در  استفاده  برای  جدول  نمونه  یک  زیر 
به  بعدی  ترسیمات  در  است.  شده  پیشنهاد  کالسی 
دلیل کوچکی کاغذ از ترسیم کادر و جدول صرف نظر 

گردیده است.
ابعاد پالن محل دقیق تر  و  نقشه  کادر  به  توجه  با   -3
بیرونی  خطوط  و  می کنیم  قطعی  را  پالن  ترسیم 
با  کمکی  خطوط  از  استفاده  با  را  خارجی  دیوار های 
مداد 4H ،6H یا مداد کپی به صورت کمرنگ ترسیم 
ضرورت  یا  برگه  بزرگی  دلیل  به  گاهی  می نماییم. 
ترسیم جزئیات و نوشتن توضیحات، پالن در وسط قرار 
نمی گیرد. در هر صورت باید توزیع ترسیمات در روی 

نقشه از تعادل خوبی برخوردار باشد.

شکل 260ـ2
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به  توجه  با  را  ستون ها  موقعیت  و  آکس بندی   -4
نقشه های سازه ترسیم کنیم. آن گاه ترسیم دیوار های 
را کامل می کنیم. خط آکس، خطی فرضی  خارجی 
است که از وسط ستون یا عناصر باربر ساختمان عبور 

می کند.
5- خطوط دیوار های داخلی را با توجه به موقعیت آنها 
و فاصله از آکس ها با خطوط کمرنگ ترسیم می کنیم.

6- موقعیت و اندازه های درها و پنجره ها را مشخص 
ابعاد و نحوه ی استقرار  می کنیم. باید دقت شود که 

آن ها مانند مشخصات خواسته شده باشد. 
7- پله ها و شیب  راهه را با رعایت دقیق موقعیت و ابعاد 
رسم می کنیم. عرض پاگرد پله باید حداقل به اندازٔه  

عرض پله در نظرگرفته شود.

نمای آجری

دیوار آجری
اندود گچ و خاک و دوگچ پرداختی

شکل 261ـ2
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8- کابینت های پایین و باالی آشپزخانه و آبدارخانه را 
ترسیم می کنیم و با توجه به محل تجهیزات آشپزخانه 
تجهیزات  مکان یابی  در  می دهیم.  نمایش  را  آنها 
و  تعمیر  و  بهره برداری  نصب،  شرایط  می بایست 

نگهداری  در نظر گرفته شود.
و  سرویس ها  حمام،  در  ثابت  تجهیزات  و  لوازم   -9
دست شویی،  وان،  مانند  را  فضاها  سایر  و  آبدارخانه 
ظرف شویی، آب گرم کن و...  را رسم می کنیم. موقع 
ترسیم ابعاد استاندارد و نحؤه  استقرار فنی آنها را از 
و  نظافت  تعمیر،  دسترسی  بازشوها،  اتصاالت،  نظر 

استفاده باید رعایت شود.
را  بالکن ها  و  پله ها  دست اندازهای  و  نرده ها   -10
ضرورت  صورت  در  را  محوطه  اصلی  عناصر  کشیده، 

رسم می کنیم.
11- عناصری مانند شومینه، اجاق دیواری و مبلمان 
با خطوط  فنی  نکات  و  ابعاد  رعایت  با  را  و سکو  ثابت 
کمکی ترسیم می کنیم. در این مرحله از کار ساختار 
اصلی پالن با استفاده از خطوط کمکی شکل گرفته 

است.

شکل 262ـ2
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12- صحت کار های انجام شده را کنترل می کنیم تا 
از هماهنگی آن با اطالعات داده شده در زمینه سازه، 
تأسیسات و معماری اطمینان حاصل شود، سپس با قلم 
مناسب همٔه  خطوط عناصر ساختمانی برش خورده 
مانند دیوار ها و ستون ها را پررنگ می کنیم. در ترسیم 
مدادی از مداد H یا F استفاده می کنیم. سپس عالئم 
برگه اضافه می شود.  پایین  به  باال  از  پنجره ها  و  درها 
برای تمیز کاری سعی کنید دست حداقل برخورد را با 

قسمت  های مختلف ترسیم داشته باشد.

کمکی،  خطوط  از  استفاده  با  می توانیم  حال   -13
داخلی  و  خارجی  دیوارهای  اندازه گذاری  خطوط 
اطالعات  کسب  برای  کنیم،  ترسیم  را  ساختمان 
زاویٔه   نمایید.  مراجعه  اندازه گذاری  مبحث  به  بیشتر، 
در  می دهیم.  نمایش  پالن  در  را  مختلف  امتدادهای 
خودداری  زوایا  مقدار  و  اندازه  نوشتن  از  مرحله  این 
می کنیم. سپس با مداد H یا 2H و قلم راپید 0/1 تا 0/2 
آن را پررنگ می کنیم. با نظر هنرآموز درس می توانید 

عناصر محوطه سازی کنار ساختمان را اضافه کنید.

تذکر: توجه داشته باشید که ترسیم نماها و مقاطع اجرایی ممکن است تغییراتی را در پالن ترسیم شده ایجاد نمایند لذا بهتر 
است مرکبی کردن نقشه ها پس از انجام هماهنگی های الزم صورت گیرد.

مرحله 12

مرحله 13

مرحله 13

مرحله 14

مرحله 14

مرحله 14

شکل 263ـ2
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14- تراز ارتفاعی کف ها را مشخص کرده، نیوواگذاری 
می کنیم. عالئم مربوط به تیپ بندی درها و پنجره ها را 
ترسیم می کنیم. برای تیپ بندی درها از نماد D و برای 
پنجره از نماد W استفاده می شود، و پنجره های تیپ 
با یک شمارٔه  خاص تیپ بندی می شوند. در تیپ بندی 
درها و پنجره ها از نماد W برای چوب، M برای فلز و 
AL برای آلومینیوم استفاده می شود. برای تیپ بندی 
در یا پنجره ای در پالن دایره ای یا چند ضلعی به قطر 
حدود 12mm  در جلو پالن آن ترسیم شده با یک خط 
افقی به دو قسمت تقسیم می شود. در باالی آن عالمت 
اختصاری در یا پنجره و جنس آن نوشته می شود و در 

زیر آن شمارٔه  تیپ آن را می نویسند.
ساختمان  برق  نقشه های  ساده،  های  پالن  در   -15
در  نمود.  مشخص  معماری  پالن  در  می توان  را 
ساختمان های بزرگ و پیچیده سیستم های الکتریکی 
هنرآموز  نظر  با  دارند.  مستقلی  نقشه های  ساختمان 
درس با دایره هایی به قطر تقریبی 6mm  محل کلید 
و پریزها  و لوازم برقی را می توانید مشخص کنید و از 
منحنی  به صورت  را  نازکی  چین  کلید خط  هر  محل 
آزاد به مصرف کنندٔه  مربوط وصل نمایید. برای ترسیم  
می توان از مداد 2H یا H با دست آزاد نیز استفاده کرد.

)در پالن معماری ترسیم نشده است.(
را  گربه روها  روزنه ها،  داکت ها،  همٔه   موقعیت    -16
کنید  دقت  نمایید.  مشخص  پالن  مناسب  عالئم  با 

حداکثر فضای مناسب در نظر گرفته شود.

17- حال اندازه ها را با دقت در وسط و باالی خطوط 
اندازه گیری کنید و با مداد F یا H و یا قلم راپید 0/2 
به  یا  و   0/2 شابلون  با  می توان  را  اعداد  بنویسید. 
دست  با  عدد نویسی  برای  نوشت.  آزاد  دست  صورت 
آزاد از خطوط راهنما استفاده کنید تا مهارت الزم را به 
ارتفاع حروف از  ــ1

2
دست آورید.پایین اعداد به اندازٔه  

خط اندازه فاصله دارند.

نمایش داکت و سوراخ های عمودینمایش دودکش

با نظر هنرآموز درس برای نشان دادن ابتدا و انتهای اندازه ها می توانید از »نقطه«، »ممیز« و یا فلش استفاده 
نمایید.)توضیحات بیشتر در مبحث اندازه گذاری داده شده است(. از یک کاغذ به عنوان زیردستی استفاده 

کنید تا از کثیف شدن نقشه جلوگیری شود.

نکتــــــــه

شکل 264ـ2

شکل 265ـ2
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را  پنجره ها  و  درها  ویژگی های  و  ابعاد  موقعیت   -18
تیرهای  تصویر  تیپ بندی(  و  )اندازه ها  کنید  مشخص 
پاگردها،  و  سقف  کنسول  بالکن،  لبه های  نمایان، 
با عالئم الزم به صورت خط  چین  را  شکستگی سقف 
مشخص  را  سر تا سری  مقاطع  محل  می کنیم.  ترسیم 

می کنیم.
توضیحات  راهنما  خطوط  از  استفاده  با  حال   -19
ضروری مانند ارتفاع تیرهای نمایان در فضای باال سر، 

ارتفاع دست انداز و... را اضافه می کنیم.

اسامی و نمادهای مربوط به لوازم، تجهیزات و مصالح 
 WH برای ماشین لباس شویی و DW مصرفی را )مانند

را برای آب گرم کن و...( می نویسیم.
20- عنوان فضاها را با خطوط درشت تقریبًا به ارتفاع 
از  استفاده  با  و  معمولی  نوشته های  اعداد  برابر  دو 
درس  هنرآموز  نظر  با  می نویسیم.  راهنما  خطوط 
یا جنس کف سازی را در زیر  می توانید مساحت فضا 

آن اضافه کنید.

مرحله 20

مرحله 16

مرحله 19

مرحله 20
مرحله 17

شکل 266ـ2
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21- عنوان و مقیاس نقشه را معمواًل در وسط و زیر پالن 
با خط درشت می نویسیم. ارتفاع این اعداد با حروف 
تقریبا سه برابر ارتفاع نوشته های معمولی است و در زیر 

آن مقیاس نقشه را در اندازه ای کوچک تر می نویسیم.
Ground Floor ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پالن طبقٔه  همکف

SSAL:1:50 مقیاس ـــ 1
50

         

اطالعات جدول مشخصات نقشه را  کامل می کنیم. 
مقیاس نقشه در جدول نیز وارد می شود.همٔه  یادداشت ها 
و توضیحات ضروری را بر حسب نیاز پروژه و نظر هنرآموز 

درس اضافه می کنیم.
22- گاه برای معرفی اجزای پروژه عالوه بر ترسیم مقاطع 

سر تا سری نیاز به ترسیم برش هر موضعی می باشد. این 
  )WALL SECTION( دیوار  از  است  ها ممکن  برش 
دست انداز، سرویس و ... باشد محل برش های موضعی 

را مشخص می کنیم. 
23- بسیاری از نماد های پالن طبقه مانند پله، آشپزخانه، 
همٔه   نمی توان  که  پیچیده اند  قدری  به   ... و  شومینه 
نمایش داد.  ـــــ  1

ـــــــ   1 و 50  
100

مشخصات آن ها را در پالن های 
این قسمت از پالن ها را مشخص و کد گذاری می کنیم 
تا در نقشه های دیگر با مقیاس بزرگ تر ترسیم شوند. به 

نمونه کادر ها در اطراف پله و سرویس توجه نمایید.

مرحله 23

مرحله 23

مرحله 22 مرحله 21

شکل 267ـ2
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24- بافت و عالئم مربوط به مصالح مانند کاشی، سنگ، 
موکت کف، چوب روی میز و ... را با نظر هنرآموز درس  و 
به نحوی که باعث شلوغی نقشه نشود اضافه می کنیم. 
داخل دیوارها را می توان از پشت برگه با رنگ سیاه پر نمود.

نوشته  و  فلش  از  استفاده  با  را  ورودی ها  محل   -25
در  باید  ساختمان  اصلی  ورودی  می کنیم.  مشخص 

پالن به سادگی قابل تشخیص باشد.
26- همٔه  ترسیمات و نوشته ها را کنترل و کمبود های 
صحت،  از  تا  می کنیم  کامل  و  مشخص  را  احتمالی 
خوانایی، زیبایی و نظم ترسیمات و نوشته ها مطمئن 

شویم.
در صورتی که ترسیم نقشه های مرکبی بعد از تکمیل 

با  می توانیم  می گیرد  صورت  مدادی  نقشه های 
استفاده از قلم راپید و کاغذ کالک با دقت و با استفاده 
خطوط،  کلیه  شده  گفته  مناسب  ضخامت های  از 
از  قبل  کنیم.  مرکبی  را  نوشته ها  و  اندازه ها  عالئم، 
شروع به کار ترسیم و مرکبی کردن هر پروژه می توانید 
پروژه، مقیاس  نوع   به  توجه  با  دفاتر مهندسی  مانند 
اطالعات،  حجم  طرح،  پیچیدگی  و  سادگی  نقشه، 
عالئم  و روش های مورد استفاده در کل نقشه ها را در 
یک صفحه تیپ بندی و مشخص و از آن برای ترسیم 
برای  کنید.  استفاده  نقشه ها  هماهنگ  و  یکنواخت 

مثال به جدول زیر توجه کنید.

شکل 268ـ2ـ نمونه تیپ بندی عالئم مورد استفاده در نقشه های اجرایی

0.1 خطوط نازک کاری
0/2 درها و پنجره ها

0/6 خطوط برش
0/2 خط چین

0/1 خطوط اندازه گذاری
1.2 جهت خط برش

کلیه اندازه گذاری ها 0/3
اندازه گذاری  بین آکس ها0/5

تیپ بندی ستون ها 0/6
خط نما 0/3

خط برش در انتها

تیپ در و پنجره

   شماره گذاری فضاها

برش
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اصول ترسیم پالن طبقات
همکف  طبقه  پالن  مانند  طبقات  پالن  ترسیم  اصول 
است. پالن طبقات باید هم مقیاس با پالن طبقٔه  همکف 
ترسیم شوند تا بتوانند بر آن منطبق شوند و هماهنگی 
الزم بین دیوارهای نما، ستون ها، دیوارهای باربر، پله ها 
و داکت های عمودی کانال های تهویه و لوله های آب و 
فاضالب و... به وجود آید. معموأل برای هر طبقه یک پالن 
مستقل ترسیم می شود. اگر پالن های یک ساختمان در 
طبقات مختلف دقیقًا عین هم باشند برای همٔه  آنها 
یک پالن تیپ طراحی و ترسیم می شود. اگر پالن های 
طبقات از پالن همکف کوچک تر باشند ترسیم بعضی 
از جزئیات ضروری و جداول در و پنجره در حاشیٔه  آن 

می تواند کار مجریان را تسهیل نماید.

 ساختمان چند طبقه، که هر طبقه پالن مستقلی دارد. پالن ها به ترتیب 
در یک یا چند برگه پشت سر هم ترسیم و شماره گذاری می شوند.

A 1001 پالن زیر زمین
پالن همکف 1002 

A 1001 ... پالن طبقٔه  اول و
برای معرفی طبقات مشابه از یک پالن تیپ استفاده می شود.

شکل 270ـ2ـ پالن اجرایی طبقٔه  اول

پالن طبقٔه  اول

A-A مقطع

شکل 269ـ2

پالن طبقه اول

پالن همکف
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ترسیم پالن زیر زمین
که  می شود  گفته  ساختمان  از  طبقه ای  به  زمین  زیر 
عمده ای  بخش  یا  تمام  و  دارد  قرار  دیگر  طبقات  زیر 
از آن مانند شکل 271ـ2 در زیر خاک واقع می شود، 
تأمین شرایط آسایش حرارتی و برودتی  امروزه جهت 
بعضی ساختمان ها را در دل خاک طراحی و احداث 
در  و  گرم تر  زمستان  در  ساختمان ها  این  می کنند. 
تابستان خنک تر از هوای آزاد بیرون هستند و معمواًل 
پارکینگ،  انبار،  مانند  غیراصولی  عملکردهای  برای 
موتورخانه، رخت شوی خانه، کارگاه و محل بازی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
شکل 271ـ2ـ  انواع مقطع زیرزمین

شکل 272ـ2ـ پالن طبقه زیرزمین
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مسکونی  ساختمان  زیرزمین  پالن  272ـ2  شکل  در 
مانند  زیرزمین  پالن  ترسیم  اصول  است.  شده  ارائه 
ترسیم پالن سایر طبقات ساختمان است. با این تفاوت 
که پشت بعضی از دیوارهای این طبقه خاک، رطوبت 
و ریشٔه  گیاهان قرار می گیرد و همین امر تفاوت هایی 
را در شکل طراحی و ترسیم دیوارها و کف، نورگیری 
زیرزمین  دیوارهای  می نماید.  ایجاد  تهویه  نحؤه   و 
در  باید  دیگر  طبقات  دیوارهای  ویژگی های  بر  عالوه 
و  رطوبت  نفوذ  احتمال  و  خاک  رانش  نیروی  مقابل 
ریشه های گیاهان مقاومت نماید. کف زیرزمین نیز که 
در مجاورت خاک، رطوبت و تبادل حرارتی با زمین قرار 
دارد باید نسبت به رطوبت عایق بندی شود. فاضالب 

طبقات ساختمان را می توان به راحتی با جریان ثقلی 
بسیاری  در  داد.  حرکت  فاضالب  شبکه های  به طرف 
از موارد به دلیل پایین بودن کف زیرزمین از این روش 
نمی توانیم برای دفع فاضالب زیرزمین استفاده کنیم، 
لذا در طرح و ترسیم پالن زیرزمین باید روش مناسبی 
به  دسترسی  شود.  پیش بینی  فاضالب  دفع  برای 
ساختمان  طبقات  سایر  دسترسی  مانند  زیرزمین ها 
از طریق ایجاد، پله آسانسور و شیب راهه در داخل و یا 
خارج ساختمان عملی می شود. در زیرزمین های چند 
خروجی های  پیش بینی  بزرگ  ساختمان های  طبقٔه  
اضطراری و امکانات الزم برای تخلیٔه  آب ضرروی است.

1ـ شکل 273ـ2 کروکی پالن طبقٔه  همکف ساختمان سرایداری یک مدرسه است که توسط مهندس معمار 
1 به تیم »نقشه کشی« داده شده است. اگر دیوارهای خارجی با 

50 ترسیم و جهت تهیٔه  پالن فاز 2 با مقیاس 
ضخامت 35cm، آجری و باربر باشد، اندود داخل گچ و خاک با اندود گچ و کف  موزاییک درجه یک به ابعاد 
30×30، پله ها سنگ چین و به ضخامت 4cm، با در چوبی و پنجره از جنس پروفیل فوالدی باشد، با نظر هنرآموز 

درس مشخصات خواسته شده را کامل و پالن اجرایی آن را ترسیم و مرکبی کنید.

تجربه و دانش

شکل 273ـ2
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با توجه به مثال آورده شده در این بخش ساختمانی را 
که نقشه های فاز یک آن را در پروژٔه  اّول انتخاب و ترسیم 
کردید درنظر بگیرید و با توجه به مشخصات داده شده 
در زیر و نظرات تکمیلی هنرآموز درس پالن های آن را با 
1 به صورت مدادی ترسیم کنید. نقشه های 

50
مقیاس 

بعدی این ساختمان را در تمرینات بخش های بعدی 
ترسیم و کامل خواهید نمود تا در پایان به صورت یک 

جا ارائه شوند.
به ضخامت  آجری  ساختمان  خارجی  دیوارهای  1ـ 
یا   20 ضخامت  به  آجر  داخلی  دیوارهای  و   35cm
3ـ  است.  فوالدی  آن  اسکلت  2ـ  می باشد.   11cm
 ،10×10cm سرامیک  سرویس  فضاهای  کف سازی 
آشپزخانه سرامیک 20×20 و اتاق ها و راهروها سنگ 
پالک 30cm×30 به ضخامت 2cm است. کف سازی 
درزبند  با  جا  در  بتن  سواره  دسترسی  و  پارکینگ 
حداکثر به فواصل یک متر، و کف محوطه های خارجی 
ابعاد  در  حداکثر  پیش ساخته  بتن  بلوک های  پیاده 
60cm×60 است. 4ـ اندود دیوارها و سقف فضاهای 

داخلی گچ و خاک با اندود گچ است. فقط در پارکینگ 
سیمانی  زیرسازی  با  تگرگی  سیمان  از  موتورخانه  و 
می باشد که همه بر روی یک قرنیز 10cm×2 در پای 
دیوارها اجرا می شوند. پوشش دیوارهای آشپزخانه و 
است  ایرانی  یک  درجه   15×20 کاشی  از  سرویس ها 
سقف  زیر  به   35cm حداقل  تا  عمودی  به صورت  که 
مانده اجرا می شود. 5 ـ جنس دِر اصلی ورودی چوبی، 
فوالدی  پروفیل  از  دیگر  خارجی  درهای  و  پنجره ها 
سه ال(  تخته  با  تراش  )چهار  چوبی  داخلی  درهای  و 
و  مشخصات  سایر  6  ـ  است.  فوالدی  چهارچوب  با 
مفروضات را با توجه به مسائل بومی هر منطقه با نظر 

هنرآموز درس درنظر بگیرید.

توجه: پالن های ترسیم شده ممکن است با توجه به 
تغییر  اجرایی  مقاطع  و  نماها  مانند  بعدی  نقشه های 
کند یا تکمیل شود، لذا در هر مرحله ترسیمات را با هم 

هماهنگ کنید.

تجربه و دانش، پروژه مستمر

کارهای تهیه شده را در کالس ارائه کرده و ویژگی های هر کدام از آنها را به دقت بررسی کنید و نکات مهم هر 
کدام را یادداشت کنید. به نحوه ارائه دوستان خود دقت کنید. پرسش ها را کامل به بحث گذاشته، با کمک 
هنرآموز کالس پاسخ آن را پیدا کنید. کار خود را ارزیابی کنید؟ برای انجام بهتر این تمرین ها نیاز به تقویت 

چه مهارتی دارید.

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به تجارب ارائه شده در کالس، طرح های خود را بازبینی و کامل کنید. اشکاالت آنها را مشخص کنید. 
مطالب مفید و مرتبط با بحث را مرتب کرده و جهت ارائه نهایی آنها را در کارپوشه خود قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری
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ترسیم نقشه های معماری داخلی
فضاهای داخلی ساختمان ها از طریق عناصرسازه ای 
تعریف  سقف  و  کف  دیوار،  ستون،  مانند  معماری  و 
شده و فرم می گیرند. این فضاها با اضافه شدن عناصر 
یافته  کارآمد  و  زیبا،  اصیل،  داخلی،کیفیتی  معماری 
،بستر مناسبی برای رفع نیازهای مادی، روانی و روحی 
انسان ایجاد می کنند و زمینه ساز فعالیت های سرشار 

و زیبای خانوادگی و اجتماعی می گردد.
فضاهای معمولی داخلی در ساختمان ها با استفاده از 
نقشه های مرحلٔه  دوم اجرا می شوند. برای اجرای بهتر 
فضاهای داخلی مهم مانند آشپزخانه، فضای پذیرایی، 
هتل ها،  البی  بیمارستان ها،  بستری  اتاق  دفترکار، 
معماری  نقشه های  از  اجرایی  نقشه های  بر  عالوه 
معماری  نقشه های  می کنند.  استفاده  نیز  داخلی 
داخلی معمواًل شامل، پالن دیوارچینی، پالن مبلمان، 
پالن سقف کاذب و روشنایی، پالن کف سازی، مقطعـ  

نماهای داخلی و جزئیات اجرایی است.
عالوه بر نقشه های فوق، در نقشه های معماری داخلی، 
تشکیل دهندٔه   عناصر  و  مصالح  مشخصات  و  شکل 
فضا مانند جزئیات اجرایی دیوارها، کف ها، سقف های 
مانند  ثابت  عناصر  و  مبلمان  پنجره ها،  درها،  کاذب، 

کمدها و عناصر تزیینی معرفی می شوند.
در برخی از نقشه های داخلی مشخصات اجرایی عناصر 
الحاقی  تزیینی  عناصر  پرده،  مبلمان،  مانند  غیرثابت 

مانند المپ، ساعت و ... ترسیم و ارائه می شوند.
در معرفی مشخصات فضاهای داخلی عالوه بر ترسیم 
نقشه ها از پرسپکتیوهای رنگی، ماکت و پویانمایی نیز 

استفاده می شود.

شکل 274ـ2

شکل 278ـ2ـ تصویر سه بعدی رنگی از فضای معماری داخلی

شکل 275ـ2ـ پالن مبلمان و کف سازی یک فضای داخلی

شکل 276ـ2ـ تصویر سه بعدی رنگی از فضای معماری داخلی

شکل 277ـ2ـ تصویر ارائه نمای خارجی
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ترسیم پالن مبلمان و دکوراسیون
محیط  ایجاد  به منظور  داخلی  معماری  فضاهای 
استراحت  و  زندگی  فعالیت،  و  حرکت  برای  مناسب 
انسان طراحی می شوند. لذا باید با نیازهای جسمی و 

روانی انسان تطابق کامل داشته باشد.
مانند  روزانه  فعالیت های  بهتر  و  راحت  انجام  برای  ما 
و  کار  کردن،  مطالعه  نشستن، خوابیدن، غذاخوردن، 
تفریح کردن نیاز به استفاده از مبلمان و لوازم مناسب 
و  اندازه  استانداردها1  مطابق  کدام  هر  که  داریم. 
پالن  ترسیم  و  طراحی  در  دارند.  ویژه ای  مشخصات 
فرم،  چون،  زیادی  عوامل  داخلی  فضاهای  مبلمان 
اثرگذارنده  داخلی  فضای  جهت  و  تناسبات،  اندازه، 
موقعیت  نیز  و  حرکت  و  ورود  مسیرها  و  درها  محل 
پنجره ها، نور و منظر فضاها دیگر عوامل مهم در طرح 
فضاهای داخلی و پالن مبلمان آنهاست. محل استقرار 
تهویه،  دریچه  کویل،  فن  مانند  تأسیساتی  عناصر 
شیرآب لولٔه  فاضالب، کلید و پریزبرق یا تلفن در طرح 
همچنین  می گیرند.  قرار  توجه  مورد  داخلی  فضای 
وجود عناصر سازه ای مانند ستون ها، تیرها و بادبندها 
گرفته  درنظر  مبلمان  پالن  داخلی  طراحی  در  باید 
شوند تا پالن طراحی شده راحت و ایمن و زیبا باشد و 
با انعطاف پذیری و دوام کافی امکان استفاده طوالنی 
مدت از فضا را فراهم آورد. مبلمان ممکن است آماده و 
پیش ساخته بوده و یا مانند میز پذیرش بیمارستان یا 
مبلمان کتابخانه برای منظور خاصی طراحی و ساخته 
شود. مبلمان ممکن است ثابت یا متحرک باشند. برای 
می شود  ترسیم  فضا  پالن  ابتدا  مبلمان  پالن  ترسیم 
می شود(  صرف نظر  دیوارها  ضخامت  ترسیم  از  )گاه 
آنگاه با خطوط نازک و برحسب مقیاس نقشه ها محل 
قرارگیری قطعات مبلمان نمایش داده می شوند. پالن 
1 یا بزرگ تر و با استفاده 

50
مبلمان معمواًل به مقیاس 

از شابلون ترسیم می شود. در صورت لزوم می توان با 
از سایه، رنگ و بافت کیفیت فضای داخلی  استفاده 

1ـ برای آشنایی با استاندارد و مبلمان ها در فضاهای داخلی می توانید به 
کتاب Time saver مراجعه کنید.

شکل 280ـ2

شکل 279ـ2

شکل 281ـ2
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جهت  کرد.  مجسم  به خوبی  را  کف سازی  نوع  و 
ترسیم  به  اقدام  می توانیم  مبلمان  نقشه های  تکمیل 
جزئیات  ارائه  اندازه گذاری،  داخلی،  پرسپکتیوهای 

اجرایی الزم و نحؤه  نصب آنها نمود.

ترسیم پالن سقف کاذب و روشنایی:
فضای  کیفیت  بر  زیادی  تأثیر  فضا  آسمانٔه   و  سقف 
کاذب  سقف  از  اصلی،  سقف  بر  عالوه  دارد.  داخلی 
سیستم های  روشنایی،  سیستم های  استقرار  جهت 
فضا  زیبایی  و  تناسبات  تنظیم  تصویری،  و  صوتی 

استفاده می کنند.
روی  بر  را  آن  تصویر  کاذب  سقف  پالن  ترسیم  برای 
در  می کنند  ترسیم  کمرنگ  خطوط  با  همکف  پالن 
پالن سقف کاذب محل شکستگی های سقف و محل 
تزیینی  عناصر  سایر  و  بلندگوها،  چراغ ها،  استقرار 

نمایش داده می شود.
در صورتی که سقف دارای شکستگی  باشد، با ترسیم 
مقطع شکل و مشخصات شکستگی های سقف و نحؤه  
اتصال آن به دیوارها معرفی می شود. برای اجرای سقف 
کاذب و تزیینات سقف اندازه های جزئیات اجرایی آنها 

در مقیاس مناسب ترسیم می شوند.

شکل 283ـ2ـ پرسپکتیو فضا

شکل 284ـ2ـ پالن سقف کاذب فضا

شکل 282ـ2ـ جزئیات اجرایی سقف کاذب
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ترسیم پالن کف سازی: 
کف فضاهای داخلی، پرکاربردترین قسمت فضاهای 
داخلی است. مصالح کف فضاهای داخلی با توجه به 

کارکرد فضاها متفاوت است.
مانند  سخت  کف های  به  را  داخلی  فضاهای  کف 
نرم  کف های  و  پارکتی  سرامیکی،  سنگی،  کف های 
مانند فرش و موکت تقسیم می کنند. در کف فضاهای 
تر مانند آشپزخانه، حمام از مواد نفوذناپذیر و با دوام 
فضاها  این  کف  می شود.  استفاده  شستشو  قابل  و 
ممکن است شیب بندی شوند. کف فضاهای عمومی 
و  سخت  کف های  از  اداری  و  تجاری  فضاهای  مانند 
داخلی  فضاهای  در  می شود.  استفاده  نظافت  قابل 
مانند البی هتل یا اتاق نشیمن معمواًل  از کف های نرم 
ترسیم  برای  می شود.  استفاده  ترکیبی  کف های  یا  و 
پالن کف سازی ابتدا پالن فضا ترسیم می شود، آنگاه 
کف سازی  قطعات  ابعاد  و  شکل  و  جنس  به  توجه  با 
پالن کف سازی با خطوط کمرنگ ترسیم می شود. در 
صورت لزوم نحؤه  شیب بندی و محل کفشور نمایش 
می توان  کفسازی  بهتر  درک  جهت  می شود.  داده 
از رنگ و بافت کیفیت آن را نمایش داده،  با استفاده 
باید  کفسازی  پالن  اجرایی  مشخصات  معرفی  جهت 

اندازه گذاری شده  و جزئیات اجرایی آن معرفی شود.

شکل 285ـ2ـ پالن فضا

شکل 286ـ2ـ پالن کفسازی همان فضا

جزئیات اجرایی کفسازی شکل 287ـ2ـ 
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1ـ با توجه به شکل288-2، پالن کف سازی آن را ترسیم کنید.
2ـ پرسپکتیو داده شده پالن سقف کاذب و روشنایی فضا را ترسیم کنید.

3ـ پالن مبلمان فضای پذیرایی در شکل مقابل را با نظر هنرآموز کالس طراحی و ترسیم کنید.

تجربه و دانش

ترسیمات تهیه شده را گروهی بررسی کنید. در تهیه نقشه های این مرحله چه فرایندی را انجام دادید؟ با تمرینات 
قبلی چه تفاوت هایی داشت؟ کار خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

اصول و فرایند ترسیمات انجام گرفته را برای خود خالصه و مدون نمایید. با توجه به نمونه های ارائه شده و 
مباحث مطرح شده در کالس، کار خود را تکمیل نمایید. نواقص کار را رفع کنید و همراه با خالصه گزارش 

مطالب مهم برای ارائه نهایی را  در کار پوشه قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 288ـ2
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ترسیم نماهای اجرایی و نماهای داخلی
هم  کنار  و  سازماندهی  به  فقط  ساختمان  طراحی 
ضمن  باید  بلکه  نمی شود.  محدود  فضاها  چیدن 
نماهای  کیفیت  و  ترکیب  داخلی،  فضاهای  طّراحی 

بیرونی ساختمان نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد.
در طراحی و ترسیم نما باید مالحظات زیادی مدنظر 
قرار گیرد؛ از جمله اینکه نما نشانگر سیمای بیرونی 
باشد.  هّویت  با  و  بادوام  زیبا،  باید  و  بوده،  ساختمان 
نمای ساختمان باید با طرح فضاهای  داخلی، شیب 
تعداد طبقات ساختمان هماهنگ  و  زمین  و عوارض 
گردد. در ایجاد نمای مناسب همچنین باید هماهنگی 
نظر  از  به ویژه  مجاور،  ساختمان های  عناصر  با  الزم 
مجموعه های  در  نماسازی  مقررات  و  قوانین  رعایت 
ارتفاع  و  تعداد  کرسی چینی،  ارتفاع  مانند  مسکونی، 
طبقات، نوع مصالح، رنگ و تیپ نما، نوع و جنس بام و 
... به عمل آید و در نهایت توازن بین نیازهای کارکردی، 
الزامات محیطی و ابعاد زیبایی شناختی رعایت گردد.

است  ممکن  اصلی  نمای  برچهار  ساختمان ها عالوه 
با  همراه  که  باشد  داشته  فرعی  یا  داخلی  نماهای 

مقاطع ترسیم می شوند.
هدف از ترسیم نما ممکن است ارائه و نمایش کیفیت 
بصری ساختمان و یا برعکس تأمین نیازهای اجرایی 

مجری پروژه باشد.
مورد  در  را  الزم  اطاّلعات  نماها  اجرایی  ترسیمات 
بازشوها،  نوع  و  ابعاد  موقعیت،  دیوارها،  پوشش 
عمودی  تناسبات  زمین،  شکل  دودکش ها،  وضعیت 
و  نرده ها  و جنس سقف ها،  اجزای ساختمان، شکل 
دست اندازهای بالکن ها، مصالح و جزئیات اجرایی نما 
و ... ارائه می دهد. گاه، عمق پایه ها و طبقات زمین 
نیز به صورت خط چین در نماهای اجرایی نمایش داده 
برای محاسبٔه   نما ممکن است  از ترسیمات  می شود. 
نیز  انرژی  جذب  یا  ساختمان  حرارتی  اتالف  دقیق 

استفاده شود.

شکل 290ـ2

شکل289ـ2ـ تصویر یک نما با تأکید بر مشخصات اجرایی آن

شکل 291ـ2ـ طرح زیبا و کارآمد نماها در معماری سنتی ایران در اکثر 
بناها جلب توجه می کند.
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مقیاس ترسیم نماها:
مقیاس ترسیم نماهای اجرایی معمواًل برابر با مقیاس 

1 است.
50

پالن های طبقات، یعنی 

1 و بزرگ تر جزئیات و مشخصات  
در نماهای با مقیاس 50

بیشتری را می توان نمایش داد، لذا این مقیاس برای 
نقشه های معمولی و یا پیچیده تر مناسب است.

نقشه های ساختمان های بزرگ و ساده اگر به ناچار در 
طریق  از  می بایست  شوند،  رسم  کوچک تری  مقیاس 
معرفی و ترسیم جزئیات نیازهای اجرایی پروژه را رفع 

کنند.
بسته به اندازٔه  برگه ها  مقیاس نقشه ها، ممکن است 
یا  و  شود  رسم  جداگانه  برگه ای  در  نماها  از  کدام  هر 

چندنما در یک برگه کشیده شوند.

اصول و مراحل ترسیم نماهای اجرایی:
ترسیم و قرائت دقیق نماها از اهمیت بسیاری برخوردار 
است، زیرا وجود اشتباه در هر کدام از عناصر نما مانند 
ارتفاع خط زمین، نوع مصالح بدنه، تناسبات پنجره ها، 
ایجاد  باعث  می تواند  سقف ها  شیب  و  پیش آمدگی 
مشکالت زیادی در اجرای ساختمان شود. لذا ترسیم 
نماهای ساختمان ضمن هماهنگی با بقیٔه  نقشه های 
تمام  و  باشد  برخوردار  کافی  دّقت  از  باید  ساختمان 

عناصر ضروری را به درستی معرفی نماید.
را  ویالیی  ساختمان  یک  جنوبی  نمای  زیر  شکل  در 
مالحظه می کنید. در شکل 292-2 به شیؤه  استفاده 

شکل 292ـ2



190

از عالئم و نوشته ها برای حفظ سادگی و خوانایی  نما 
و پنجره ها  به کار رفته در دیوارها  توجه کنید. مصالح 
واقعی تر  برای  روش هایی  چه  از  کنید.  بررسی  را 
نمادهای  به  است؟  شده  استفاده  نما  جلوه دادن 
مصالح نما و نحؤه  استفاده از خطوط با ضخامت های 

مختلف توجه و روش اندازه گذاری آن را بررسی نمایید. 
اندازه های قائم نسبت به کدام سطوح تعریف شده اند؟ 
برای آموزش بهتر، مراحل و اصول ترسیم نمای صفحٔه  

قبل را بررسی می کنیم:

شکل 293ـ2
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مراحل ترسیم نماهای اجرایی
1ـ پس از نصب کاغذ، رسم کادر و جدول مشخّصات 
متناسب با محل ترسیم نما یک نمونه از پالن طبقه را با 
توّجه به زاویٔه  دید به عنوان راهنما در باالی برگه نصب 
می کنیم، و مانند شکل 293-2 با استفاده از خطوط 

کمکی مراحل زیر را تکمیل می نماییم.
لبٔه  کاغذ  2ـ خط زمین را که معمواًل به موازات کادر 

است عمود بر امتداد دید رسم می کنیم.
3ـ خطوط کناری پالن و اندازه های افقی پالن را برای 

ترسیم نما بر روی خط زمین منتقل می کنیم.
4ـ با توجه به تراز ارتفاعی خط زمین ضخامت و موقعیت 
سقف ها را مشخص کرده، و خطوط شکستگی های نما 

را رسم می نماییم.
کامل  وجود  صورت  در  را  شیب دار  سقف های  5ـ 
که  همان طور  کار  این  درست  انجام  برای  می کنیم. 
در شکل 294ـ2 مشاهده می کنید می توانیم از طرح 
کّلی نمای جانبی یا مقطع کمک بگیریم و پیش آمدگی 
سقف از دیوار و میزان شیب سقف را مشخص کنیم. 
بدنه های  و  پنجره ها  درها،  حفاظت  لزوم  به  توجه  با 
ساختمان از اثرات باران و رطوبت بهتر است لبٔه  سقف 
میزان  باشد.  فاصله  سانتی متر   60 حداقل  دیوار  تا 
شیب سقف برحسب نوع اقلیم و مصالح مورد استفاده 
در سقف متفاوت است و معمواًل از شیب باالی %15 
استفاده می شود. به رابطٔه  متقابل پالن، نماها و مقطع 
در سقف های شیبدار مانند شکل 294ـ2 توجه نمایید.

6ـ با رعایت حداقل 205 سانتی متر ارتفاع از کف تمام 
شده برای نعل درگاه درها و پنجره ها ابعاد پنجره ها را 

مشخص می کنیم. معمواًل نعل درگاه درها و پنجره ها 
در یک تراز قرار می گیرند.

7ـ با ترسیم خطوط کف پنجره ها قاب درها و پنجره ها 
برای  معمواًل  پنجره  کف  ارتفاع  می کنیم.  کامل  را 
شده  تمام  کف  از  سانتی متر  120ـ90  آشپزخانه 
می باشد. برای کف پنجرٔه  اتاق های دیگر اتاق 80ـ60 
سانتی متر معمول است. ارتفاع کف پنجرٔه  سرویس ها 
بین 150 تا 200 سانتی متر است. گاهی ممکن است 
باز شود؛ در  بالکن  به  و آشپزخانه  اتاق ها  پنجره های 
این حالت ممکن است پنجره ها به صورت سرتاسری 
تا کف تمام  شده ادامه یابد و به صورت »در و پنجره« 
نیز عمل نماید. ابعاد درها و پنجره ها باید با اطاّلعات 
جداول در و پنجره هماهنگ باشند. در ضمن باید دقت 

شکل 294ـ2
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نمود که در این مورد هماهنگی الزم با نقشه های سازه 
به عمل آید و کادر درها و پنجره ها با عناصر سازٔه  بنا 

مانند ستون ها، تیرها و بادبندها تالقی ننماید.
8  ـ نمای پله ها، بالکن ها، ایوان ها و ستون های موجود 
دست  و  نرده ها  لبٔه   خط  می کنیم.  ترسیم  را  نما  در 

اندازها را می کشیم.
9ـ خطوط قاب بندی نما، تغییر مصالح و بافت، خط 
باالی سنگ ازاره و ضخامت درپوش ها و کف پنجره، 
خطوط اصلی هره و عناصر تزیینی اطراف پنجره و ... 
را ترسیم می کنیم. ارتفاع سنگ ازاره از کف محوطه را 

حداقل20cm درنظر می گیریم.
درس  مدرس  نظر  و  پروژه  شرایط  برحسب  10ـ 

دیوارهای  و  کف  مانند  بنا  زیرساز  عناصر  می توانید 
زیرزمین و موقعیت پی ها را به صورت خط چین  نمایش 
دهید. حال طرح کلی نما با استفاده از خطوط کمی 

نازک آماده شده است.
11ـ ترسیم را کنترل می کنیم تا از صحت کارهای انجام 
شده و هماهنگی پالن و نما اطمینان حاصل نماییم. 
حال می توانیم با مشخص کردن ضخامت و ارزش هر 
به نظر  واقعی تر  تا  کنیم  کامل  را  نما  خطوط  از  کدام 
سطوح  از  پررنگ تر  نزدیک تر،  سطوح  معمواًل  برسد. 
دورتر ترسیم می شوند. خط دوری ظاهری ساختمان و 
خط دور عناصر اصلی مانند ستون ها، درها، پنجره ها 
پررنگ تر از خطوط فرعی ترسیم می شوند. برای ترسیم 

شکل 295ـ2ـ مراحل ترسیم نما
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مصالح  بافت  و  ستون ها  پنجره ها،  درها،  جزئیات 
 0/2 mm 0/1 و mm 4 یا قلم راپیدH معمواًل از مداد

استفاده می شود.
و  نقشه  مقیاس  برحسب  عناصر  بقیٔه   ترسیم  برای 
 0/5 تا   0/3 mm خطوط  از  درس  مدرس  راهنمای 
همٔه   از  زمین  خط  می شود.  استفاده   H مداد  مغز  یا 
خطوط نما ضخامت بیشتری دارد. برای نمایش عناصر 
میلی متر   0/2 تا   0/1 ضخامت  با  خط چین  از  ندید 

استفاده می شود.
12ـ در ساخت نما معمواًل از مصالح مختلفی از قبیل 
استفاده   ... و  سنگ  آجر،  بتن،  فلز،  چوب،  شیشه، 
می شود. حال می توان به سادگی با استفادٔه  مؤثر از 
نمادها و عالئم مناسب نوع مصالح مصرفی در نما را 
شکل  شود.  درک تر  قابل  و  واقعی تر  نما  تا  داد  نشان 
297ـ2 بعضی از مصالح را که در نما استفاده می شوند 

نشان می دهد. نمادهای مصالح در حد امکان مشابه 
مصالح واقعی ترسیم می شوند، بدون اینکه نیاز باشد 
در  گردند؛  ترسیم  مصالح  غیرضروری  جزئیات  همٔه  
واقع شبیه وقتی که از فاصلٔه  دور دیده شوند، کشیده 
می شوند. در ترسیم نماهای فاز یک می توانیم مصالح 

شکل 296ـ2ـ استفاده از انواع ضخامت قلم ها برای ترسیم نما

شکل 298ـ2

شکل 297ـ2
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نقشه های  در  دهیم.  نشان  را  نما  قسمت های  تمام 
اجرایی ممکن است تمام یا بخش کمی از مصالِح نما 
نشان داده شوند، در هر صورت باید خوانایی نقشه ها 
محفوظ بماند. حال می توانیم جزئیات تزیینی و بافت 

مصالح را در نما ترسیم کنیم.
13ـ موقعیت و تیپ پنجره ها تأثیر اساسی در کیفیت 
نمای ساختمان دارند. در نقشه های فاز یک و فاز دو 
می توانیم پنجره ها را با تمام جزئیاتی که مقیاس طرح 
دور  قاب  پنجره،  کف  و   کنیم  رسم  می دهد،  اجازه 
زهوارها  و  چارچوب  لنگه،  روی  تقسیمات  شیشه ها، 
پنجره ها  و  درها  می توانیم  همچنین  دهیم.  نشان  را 
نموده،  رسم  ساده تر  به صورت  اجرایی  نماهای  در  را 

آنها را تیپ بندی کرده و جزئیات آنها را در نقشه های 
تیپ بندی  و  شماره گذاری  دهیم.  نمایش  جداگانه 
پنجره ها به روش های مختلف انجام می گیرد. معمواًل 
از یک دایره یا چندضلعی که با یک خط افقی به دو 
قسمت شده است برای این منظور استفاده می شود. 
مانند شکل 299ـ2 جزئیات تقسیمات در و پنجره را 
ترسیم می کنیم و عالئم تیپ بندی در وپنجره را نمایش 

می دهیم.
14ـ اندازه گذاری نما 

الف( اندازه هایی از قبیل ارتفاع ساختمان، ارتفاع کف 
پنجره ها و نعل درگاهی و ... را که نمی توان در پالن ها 
برای  می کنیم.  اندازه گذاری  نماها  در  داد  نشان 

شکل 299ـ2ـ مراحل ترسیم نما
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اندازه گذاری نما معمواًل از یک یا چند سطح افقی مانند 
کف طبقٔه  همکف، باالی سنگ ازاره1، خط زمین و کف 
تمام شدٔه  محوطه به عنوان مبنا استفاده می کنیم و 
دانست  باید  می نویسیم.  را  مبنا  سطوح  ارتفاعی  تراز 
که اندازه های عمودی بر روی نما از سمت راست برگٔه  
نقشه خوانده می شوند. در زمین های شیبدار معمواًل 
برای  می شوند.  نیووگذاری  نیز  ساختمان  گوشه های 

نشان دادن ارتفاع عالمت
( استفاده می کنیم.  (

ب( خطوط اندازه و خطوط رابطه در روی نما و یا در 
کنار آن رسم می شوند. فاصلٔه  زمین تا کف ساختمان، 
کف تا زیر سقف )محل برخورد سقف با دیوار( را کنار 

نما مشخص می کنیم.
ضخامت سقف را می توانیم با نوشته یا اندازه مشخص 
کنیم. ارتفاع درها و پنجره ها و ارتفاع کف پنجره ها از 
کف تمام شده را اندازه گذاری می کنیم. )اندازه های 

افقی معمواًل در پالن اندازه گذاری می شوند(. 
ج(میزان شیب سطوح و سقف ها، ارتفاع خط الرأس 
دودکش ها2  ارتفاع  بام،  لبٔه   پیش آمدگی  سقف ها، 
ارتفاع  خرپشته  و  دست اندازهای اطراف بام را مشخص 

1ـ سنگ ازاره در زیر نمای آجری حداقل به ارتفاع 25 سانتی متر سنگ 
کف پنجره و درپوش دست انداز بام از سنگ به ضخامت 4 سانتی متر در 

نظر گرفته شوند.
2ـ دودکش هاباید نسبت به عناصر همجوار خود حداقل 60 سانتی متر 

باالتر قرار گیرند. 

می کنیم. د( ارتفاع عناصر زیرسازی ساختمان مانند 
اندازه گذاری  را  پی ها  موقعیت های  و  زیرزمین  کف 
مشخص  نوشته  یا  اندازه  با  را  پی  ضخامت  می کنیم. 
می کنیم. سطح خاک زیر پی را نیووگذاری می کنیم. 
هـ( ارتفاع جعبٔه  گل ها، باغچه ها، دیوارهای محوطه را 

از سطح مبنا اندازه گذاری می کنیم. 
اجرایی  نماهای  را در روی  نما  پیچیدٔه   15ـ جزئیات 
بزرگ تر  مقیاس  در  را  آنها  و  می کنیم  شماره گذاری 
ترسیم  معماری  نقشه های  سایر  یا  نما  حاشیٔه  

می نماییم.
توضیحات الزم،  نوشتن  با  را  نما  16ـ خطوط کلیدی 
معّرفی و مصالح به کار رفته در نما را به اختصار نام گذاری 
می نماییم. بهتر است نوشته ها و نشانه های مربوط به 
مصالح را آخر از همه اضافه کنیم تا با ترسیمات تداخل 
را  نوشته  مقیاس  و  عنوان  همچنین  باشد.  نداشته 

می نویسیم.
17ـ ترسیمات، اندازه ها و توضیحات را کنترل می کنیم 
تا از صحت و هماهنگی آنها با پالن ها و مقاطع اطمینان 
حاصل کنیم. به همین روش می توانیم نمایی دیگر را 
نیز کامل کنیم. برای سهولت و هماهنگی کار ارتفاع 
در  رفته  به کار  مصالح  و  شده  ترسیم  نمای  خطوط 

نماهای دیگر نیز بهره می گیریم.
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کارهای تهیه شده را در کالس بررسی و مقایسه کنید. این تجربه نسبت به تمرینات قبلی چه تفاوتی دارد؟ 
تهیه طرح طی چه فرایندی تکمیل شده است؟ 

نقاط قوت و ضعف طرح های تهیه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟ برای موفقیت و بهتر شدن کار طراحی خود 
نیاز به چه تمرین هایی دارید؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

اصول و فرایند ترسیم نما را برای خود خالصه کرده و مدون نمایید.
با توجه به نمونه های ارائه شده و مباحث مطرح شده در کالس، کار خود را ارزیابی کنید.

نواقص کار را دفع کنید و همراه با خالصه گزارش مطالب مهم کالس، برای ارائه  نهایی در کار پوشه قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

تجربه و دانش

1 رسم نمایید. 
50

1ـ نمای جنوبی و شرقی ساختمان سرایداری شکل 300ـ2را به صورت مدادی و با مقیاس 
نمای آن آجری و پنجره ها فلزی، در اصلی چوبی و ... فرض شوند. مشخصات نهایی آن را با توجه به معماری 

بومی با نظر هنرآموز درس کامل کنید.
2ـ پروژٔه  مستمر نهایی نمای جنوبی ساختمانی که در بخش های قبل پالن آن را رسم کردید، به صورت مدادی 

1 رسم نمایید.
50

و با مقیاس 

شکل 300ـ2
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بررسی  مجددًا  را  کالس  در  شده  ارائه  کارهای 
دقت  دوستانتان  دسته بندی  روش های  به  کنید. 
کنید آیا می توانید انواع دیوارهای ارائه شده را در 
دسته بندی های جامع تری قرار دهید؟ هر کدام از 
میان  در  هستند؟  ویژگی هایی  چه  دارای  دسته ها 
شناسایی  قابل  دیوار  نوع  چند  شده  ارائه  کارهای 
و  سنتی  ساختمان های  دیوارهای  بین  آیا  است؟ 
بومی  و ساختمان های جدید تفاوت وجود دارد؟ هر 
کدام از دیوارها چه کارکردی دارند، نوع تقسیمات و 

انواع تزیینات روی دیوارها کدام اند؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به مجموعٔه  کارهای ارائه شده در کالس، 
و نمونه کارهای منتخب شما و خالصٔه  مطالب کار 
خود را بازبینی و کامل کنید و جهت ارائه نهایی در  

آن قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

داخلی  نماهای  داخلی:  نماهای  و  مقطع  ترسیم 
دید  معرض  در  فضا  قسمت های  دیگر  از  بیشتر 
کارکرد  تنوع  به  توجه  با  دارند.  قرار  استفاده کنندگان 
نحؤه  طراحی  بنا،  و سبک طراحی  مقیاس فضاها  و 
و  کارکردی  نظر  از  کدام  هر  و  است  متفاوت  دیوارها 

بصری تعریف و هویت ویژٔه  خود را دارند.

ترسیم نماهای داخلی

تجربه و دانش

را  مختلف  ساختمان های  نفره  دو  تیم  یک  قالب  در 
تنوع فضاهای داخلی توجه کنید،  به  بگیرید،  درنظر 
یا  و  کروکی  طریق  از  را  آنها  دیوارهای  ویژگی های 
معیارهای  با  کنید  سعی  و  کنید  ثبت  عکس برداری 
متفاوت آنها را دسته بندی و انواع مختلف دیوارها را در 

کالس معرفی کنید.

شکل 301ـ2ـ  دیوار پذیرایی

شکل 302ـ2ـ دیوار آشپزخانه

شکل 303ـ2ـ دیوار البی ساختمان
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دیوارهای خارجی ساختمان باید در مقابل عبور هوا، 
کارکرد  و  مقاومت  صدا  و  آب  رطوبت،  سرما،  و  گرما 
مناسبی داشته باشند، دیوارهای داخلی عالوه براینکه 
فضاهای درونی را تقسیم کرده و حریم ایجاد می کنند، 
جلوگیری  فضاها  به  مزاحم  نور  و  گرما  صدا،  عبور  از 
می کنند. و با مصالح مختلف ساخته شده و با مصالح 
مناسب پوشیده می شوند. دیوارهای غیربابر مستقل 
از سازه ساختمان به صورت انعطاف پذیر و در شکل ها 

و ارتفاعات مختلفی ساخته می شوند. 
و  قفسه ها  انواع  با  دیوارها  گاه  داخلی  معماری  در 
می کنند  پیدا  چندگانه  نقش  و  شده  ترکیب  مبلمان 
وجود بازشوها در دیوار، امکان حرکت، تداوم بصری و 
ترکیب و تنوع فضایی را فراهم می آورد. برای پوشش و 
تزیینات دیوارهای داخلی ممکن است از انواع اندودها 
مانند گچ، سیمان، رنگ و عناصر الحاقی مانند کاغذ 
مختلف  ترکیبات  و  رنگ ها  در  پارچه  چوب،  دیواری، 

استفاده شود.
هستند.  پنجره ها  و  درها  استقرار  محل  دیوارها 
همچنین عناصر تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مانند 
و  روشنایی  چراغ های  پریز  کلید  بلندگو،  کویل،  فن 
تزیینی بر روی آن قرار می گیرند. عناصر تزیینی مانند 

تابلوها و اشیا تزیینی نیز برروی آن نصب می شوند.
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روش و مراحل ترسیم نماهای داخلی:
به  فضاهای داخلی معمواًل چهارنمای داخلی مرتبط 
هم دارند، اصول اولیه و عالئم ترسیم نماهای داخلی 

مانند نماهای خارجی است.
جهات  از  می توان  هم  داخلی  نماهای  نام گذاری  در 
شکل  مانند  می توان  هم  و  کرد  استفاده  جغرافیایی 

نماها را شماره گذاری کرد.
فضای  پالن  نصب  از  پس  داخلی  نمای  ترسیم  برای 
زیر  شرح  به  می توانیم  ترسیم،  کادر  باالی  بر  داخلی 

اقدام کنیم:
1ـ خط زمین و خط سقف و مقطع دیوارهای طرفین را 

ترسیم می کنیم.
2ـ خط شکستگی های نما و محل درها و پنجره ها و 
نعل  ارتفاع  به  توجه  با  و  کرده  مشخص  را  درگاهی ها 

درگاه محل آنها را معین می کنیم.
4ـ محدود و محل استقرار عناصر ثابت مانند آینه، تابلو 
و  کرده  مشخص  را   ... و  کابینت  شومینه،  روشویی، 

ترسیم می کنیم.
5ـ عناصر تأسیساتی مانند المپ، کلید و پریز، بلندگو و 

شیرآب را ترسیم می کنیم.
6ـ عناصر تزیینی مانند، تابلو و نقش برجسته را ترسیم 

می کنیم.
7ـ ترسیم را کنترل کرده و پس از اطمینان از صحت 
ثابت،  پنجره ها، عناصر  و  درها  جزئیات  ترسیمات، 
عناصر تأسیساتی و عناصر تزیینی را اضافه می کنیم.  
آدرس  و  می کنیم  مشخص  را  مصرفی  مصالح  نوع 
نقشه  برروی  را  اجرایی  جزئیات  و  موضعی  مقاطع 

مشخص می کنیم، 
ترازنویسی  و  کرده  اندازه گذاری  را  ترسیمات  8ـ 

می کنیم.
9ـ عنوان نقشه و مقیاس و جدول مشخصات را کامل 

می کنیم.
داخلی  پرسپکتیوهای  و  بافت  و  رنگ  از  استفاده  با 
می شود.  مشاهده  قابل  خوبی  به  دیوارها  کیفیت 
می توان  داخلی  فضاهای  بهتر  و  کامل  معرفی  جهت 

فضاهای  پرسپکتیو  طرح  و  بعدی  سه  ترسیمات  از 
داخلی نیز بهره گرفت. این تصویرها نمایش همزمان 
مبلمان، کف، دیوارها و سقف فضاهای داخلی هستند 
ارائه  فضا  از  را  هماهنگ  و  زیبا  یکپارچه،  تصویری  و 
می دهد. فضا را قابل درک کرده و زمینه را برای اجرای 

بهتر عناصر معماری داخلی فضا فراهم می آورد. 
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تجربه و دانش
1 ترسیم 

20
1ـ با مشورت هنرآموز کالس یک فضای داخلی انتخاب کرده و پالن و نماهای داخلی آن را با مقیاس 

کنید.
1 ترسیم کنید.

20 2ـ چهارنمای داخلی فضای پذیرایی تمرین مستمر را طراحی و با مقیاس 
پس از تعیین مصالح نما، با نظر هنرآموز کالس عناصر کارکردی و تزیینی مانند تلویزیون، قفسه، مبل، ساعت 

دیواری، المپ، گلدان و سایر عناصر تزیینی را به آن اضافه کنید.
طرح و ترسیم مقاطع اجرایی در معماری و معماری داخلی

آیا می دانید مقاطع اجرایی چند دسته هستند؟ و اصول 
آنها چگونه است؟ و چه تفاوت هایی  و مراحل ترسیم 
بین مقاطع مرحلٔه  اّول و دوم نقشه های معماری وجود 
دارد؟ قبل از مطالعه این فصل و انجام تمرینات، چقدر 

برای ترسیم نقشه های مرحلٔه  اّول آمادگی دارید؟
نقشه های  مهم ترین  جمله  از  مقاطع  نقشه های 
ساختمان می باشند که مجریان ساختمان به آن نیاز 
با  رابطٔه  ساختمان  با ترسیم مقاطع، می توان  دارند. 
و ترکیب عمودی  و تعداد طبقات  را نشان داد،  زمین 
فضاها را مشخص نمود، ساختار قسمت های داخلی 
ساختمان و نحؤه  استفاده از مصالح را نمایش داد و 
داخلی  نماهای  کیفیت  و  سقف  نوع  سازه،  نوع  نیز 

ساختمان را معرفی کرد.

انواع مقاطع
مختلف  قسمت های  پیچیدگی  و  ساختمان  اندازٔه  
مقاطع الزم  تعداد  و  انواع  آن معمواًل مشخص کنندٔه  
تکمیل  برای  است.  ساختمان  یک  نقشه های  برای 
نوع  از سه  اجرایی ساختمان ممکن است  نقشه های 
مقطع استفاده شود که عبارت اند از مقاطع سرتاسری، 

مقاطع موضعی و مقاطع جزیی.

1ـ مقاطع سرتاسری
یک  امتداد  در  را  ساختمان  کل  سرتاسری  مقاطع 
هما ن طور  می کنند.  قطع  شکسته  یا  مستقیم  خط 
معرفی  برای  می کنید  مشاهده  309ـ2  شکل  در  که 
هر ساختمان حداقل یک مقطع عرضی و یک مقطع 

شمارٔه  نقشه ترسیم 
شده

شمارٔه  مقطع موضعی

2ـ جزئیات  سرستون و قرنیز شکل 308ـ 

شکل مقاطع سرتاسری 
ممکن است صاف یا 

شکسته باشد.
هر ساختمان ممکن است 

چند مقطع سرتاسری و 
موضعی داشته باشد.
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