ﺑﺨﺶ
ﺩﻭﻡ

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﺔ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻰ ﻭ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ
اهداﻑ رفتاری :ﺍﺯ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ:
 .1نقشه های مرحله اول ساختمان را بخواند.
 .2جایﮕاه نقشه های اجرایی ساختمان را بیان کند.
.3مهارت های مورد نیاز در نقشه کشی ساختمان را توﺿیﺢ دهد.
 .4انواع ترسیم در نقشه های ساختمانی را توﺿیﺢ دهد.
 .5مراحل طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی را بیان کند.
 .6اصول ترسیم نقشه های مرحلﺔ اول ( فاز یک ) را بیان و اجرا کند.
 .7نقشه های اجرایی ساختمان را توﺿیﺢ دهد.

کلیات:
هر س��اختمان دارايفضاهايمختلفياست که هر
کدام مانند ش��کل  1-5از عناصر مانند س��قف ها،
دیوارها ،کف ها ،پله ها ،درها و  ...تش��کیل ش��ده و
شامل اجزاء و مصالح مختلفياست .تنها با طراحيدقیق
و سازمان دهيدرس��ت اجزاست که ميتوان کارآیی،
دوام و زیبایيس��اختمان را تأمین کرد و با صرف کم
تری��ن هزینه و ان��رژی ،احداﺙ و به��ره برداريدراز
مدت از بنا را عملينمود.

تصوی��ر  2-5پ��الن طبقه همکفیک س��اختمان
مس��کونيرا نش��ان ميده��د ( دیگر نقش��ه هاياین
ساختمان در صفحات بعديخواهد آمد).
آی��ا با توجه به آموزش هايس��ال قب��ل ميتوانید
نقشهي این واحد مس��کونيرا بخوانید 1و روابط بین
فضاهايمختل��ف آن را درک کنید و نیز به س��ؤاالت
مطرح شده در مورد هر نقشه جواب دهید؟

 .1نقشه خوانییعنيدرک و تشخیص کلیهي اطالعات و عالیم موجود در نقشه و بازگو کردن آن ها

90

شکل  . 1-5هر ساختمان از اجزاء و عناصر مختلفی تشکیل می شود
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 .1آیا ميتوانید در شکل  2- 5فضايداخليو خارجيرا در پالن نشان دهید؟
 .2ورودياصليساختمان کجاست؟
1
 .3دسترسيبه طبقهي اول چگونه صورت ميگیرد؟
 .4آیا ميتوانید وروديپارکینگ را مشخص کنید؟
 .5آیا کدهايارتفاعيمشخص شده است؟
 .6این نقشه به عنوان نقشهي مرحله اول ساختمان اصوالً باید با چه مقیاسيترسیم شود؟ 22مقیاس نقشهي
کتاب تقریب ًا چه قدر است؟ 3مقیاس در کنار نقشه چقدر نوشته شده است؟
پالن تیپ طبقات این مجموعهي مسکونيرا نشان ميدهد .در این پالن:
 .1در هر واحد مسکونيچند اتاق خواب وجود دارد؟
 .2آیا ميتوانید کمدهاياتاق هايخواب را مشخص کنید؟
 .3اختالف ارتفاع کف طبقهي همکف تا کف طبقهي اول چه قدر است؟
 .4تراس با کدامیک از فضاها در ارتباط است؟
 .5آیا محل خاصيبرايعبور لوله ها و تهویهي حمام و توالت پیش بینيشده است؟
 .6برايمحل دودکش موتورخانه ( تأسیسات) چه پیشنهاديدارید؟
 .7جهت حرکت پله چگونه است؟

شکل  3-5تصویر راه پله

شکل  2-5تصویر اتاق خواب

 .1در بعضياز استانداردهاينقشه کشی ،برايطبقهي همکف و اول و  ....به ترتیب از  Second floor. First floorو .....استفاده ميشود.
 .2نقشه هايمرحلهي اول ( فازیک ) ساختمان معموالً با مقیاس  1/100ترسیم و ارائه ميشوند.
 .3تذکر :به دلیل کوچک بودن صفحات کتاب بعضياز نقشه ها کوچکتر از اندازهي واقعيچاپ شده اند در این موارد به مقیاس خطيو اندازه های
مشخص اجزای نقشه مراجعه کنید.
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شکل  . 4-5پالن پیلوت و پارکینگ طبقه همکف

شکل  5-5پالن تیپ طبقات
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شکل ( )6 -5را با دقت بررسی کنید.

مقطع شکل  6 -5را با دقت بررسيکنید:
 .1نام مقطع چیست؟
 .2آیا ميتوانید موقعیت و جهت برش را در پالن معین کنید؟
 .3آیا هماهنگيالزم بین کدهايارتفاعيپالن ها و مقطع وجود دارد؟
 .4چه مشخصاتياز ساختمان در مقطع قابل تشخیص است؟
 .5کدام قسمت از پله ها برش خورده اند؟
 .6خرپشتهي ساختمان در کجا قرار دارد؟
94

مقطع شکل ( )7-5را با دقت بررسيکنید:
 .1نام مقطع چیست؟
 .2آیا ميتوانید موقعیت و جهت برش را در پالن معین کنید؟
 .3برش پله در چه جهتياست؟

شکل 7-5
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نمايتصویر ( )8- 5را بررسيکنید:
 .1این نما متعلق به کدام جبهه از ساختمان مجموعهي مسکونياست؟
 .2چه مشخصاتياز ساختمان را بیان کرده است؟
 .3آیا ارزش خطوط در نماها با هم تفاوت دارند؟

شکل 8- 5

با توجه به آموزش هايس��ال قبل ،آیا ميتوانید نقشه هاياین مجتمع مسکونيرا بخوانید و مشخصات این
ساختمان را درک کنید؟
این نقش��ه ها جزیياز نقش��ه هايفازيک ساختمان است و مشخصات عموميس��اختمان را نشان ميدهد.
آیا در این نقش��ه ها همهي مش��خصات و اطالعات مورد نیاز براياجرايس��اختمان در ش��کليجامع ،کامل و
زیبا ارایه ش��ده اس��ت؟ آیا ویژگيهایيمانند نوع سازه ،جنس مصالح مصرفيپيو جزییات اجرایيآن ها معلوم
است؟
آیا نوع مصالح ،جزییات نما ،جنس و مشخصات درها و پنجره ها را ميتوان از نقشه هايفوق درک کرد؟
آیا نحوهي کف سازيفضاهايداخليو خارجی ،جزییات تزیینيو اندود دیواره ها در فضاهايداخليمعین شده
است؟ آیا استادکاران ميتوانند با استفاده از این نقشه ها اقدام به شیب بنديبام ،جمع آوريفاضالب و کشیدن
کانال هايکولر کرده و سیس��تم هايالکتریکيمورد نیاز را اجرا نمایند؟ آیا در این نقش��ه ها مش��خصات دقیق
مبلمان ،دکوراس��یون داخلی ،جزییات نورپردازی ،نوع رنگ و بافت مصالح مصرفيبرايمجریان قابل تشخیص
است؟
96

نقش��ه ک��ش هم زم��ان با کار ترس��یم فکر ميکند که هر جزء از اجزاينقش��ه ،توس��ط مجری��ان مختلف،
چگونه اجرا خواهد ش��د؟ او با توجه به دانش��يکه از مراحل اجرايساختمان دارد ،نقشه هاياجرایيرا ترسیم
ميکند.

شکل 9-5

از این رو ،در آموزش این درس باید ارتقايس��طح دانش و توس��عهي مهارتهاي عمليبه طور هم زمان
مورد توجه قرار گیرند.
آموزش و پیش��رفت در کار نقش��ه کشيمس��تلزم عالقه مندی ،مطالعهي مبانی ،تمرین و کسب مهارت در
زمینههايمختلف است.
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ش��ناخت مصالح ،آشنایيبا فن ساختمان و اصول
نقشه کش��يو مهارت در ترسیم نقش��ه هاياجرایی،
حروف نویس��يبا دست آزاد و ش��ابلن براينوشتن
اطالعات نقش��ه ها و تنظیم گ��زارش هايفنی ،کار
با کامپیوت��ر و نرم افزارهايگرافیکيبرايکار نقش��ه
کشيضرورت دارند.
راس��تياگر ما اطالعات کافيدر م��ورد جزییات
اجراییيک س��اختمان ،حجم مصالح مصرفی ،میزان
هزینه و نیرويکار مورد نیاز در اختیار نداشته باشیم،
آی��ا ميتوانیم براياجرايس��اختمان خ��وب ،زیبا و
ب��ادوام تصمیم گی��ريو برنامه ریزيدرس��تيانجام
دهیم؟
نحوهي پاسخ گویيبه پرسش هايفوق و ترسیم
نقش��ه هاياجرايس��اختمان ،موضوع درس نقش��ه
کش��يفنيرا تش��کیل ميده��د .هر قدر نقش��ه ها و
مشخصات فنيس��اختمان منظم ،دقیق و گویا باشند،
اجرايکار س��اده تر و کیفیت کار باالتر خواهد بود و
بالتکلیفی ،س��ر در گميو خطايمجریان به حداقل
خواهد رسید و حداکثر بهره بردارياز زمین ،مصالح،
امکان��ات و س��رمایه گذاريجامعه ب��ه عمل خواهد
آمد.
مهارت هايمورد نیاز در نقشه کشی
تهیه و ترسیم نقشه هاياجرایيساختمان به منظور
انتقال اطالعات الزم به مجریان و اس��تادکارانيکياز
اساس��يترین کارها در صنعت س��اختمان اس��ت و
برايه��ر پ��روژه اياهمیت حیات��يدارد .ب��ا هنر و
مهارتيک نقش��ه کش با تجربه اس��ت که ایده ها و
طرح هاياولیه مهندس��ان س��ازه ،مکانی��ک ،برق و
1

 .1اسکیس= طرح اولیه و سریع
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مهن��دس معمار و طراح به درس��تيدرک ميش��وند
و در قال��ب نقش��ه هاياس��تاندارد ،اطالعات فنيو
اجرایيس��ازمانيافته با ترسیم زیبا و نوشته هايمفید
زمینهي اجرايساختمان را فراهم ميآورد.
هم��ان طور ک��ه در تصوی��ر  9-5ميبینید،
چون بخش هايمختلف ساختمان مانند فونداسیون،
اسکلت ،پوشش سقف ،دیوارها ،لوله کشی ،نماچینی،
گچ کاری ،در و پنجره و  .....هرکدام توسط استادکاران
بخص��وص اجرا ميش��ود ،ل��ذا کپيک��ردن دقیق از
روياطالعات و طرح هايداده ش��ده از طرف طراح
براينقش��ه کشيکافينیست .نقشه کش باید همراه با
پیشبرد کارِ ترسیم بتواند فکر کند و بفهمدکه هر کدام
از اجزايساختمان چگونه اجرا ميشوند و مصالح و
لوازم چگونه با هم ترکیب ميگردند؟ و هر استادکار
چگون��ه کار خود را انجام ميده��د و مصالح و کار
استادکاران مختلف چگونه با هم هماهنگ ميشوند.
به ه��ر میزانيکه مهارت و تجربهييک نقش��ه کش
بیش تر باش��د ميتواند مشارکت قويتريدر تهیهي
نقشه هاياجرایيساختمان داشته باشد.
آشنایيبا استانداردها و اطالعات فنی:
مهارت در ارائهي زیباينقش��هها ،شناخت اصول
ي همکاري
طراحيمسکن و ساختمانهايعموميبرا 
بهتر در تیم طراحيالزم اند .آشنایيبا اصول و مراحل
اجرايساختمان هايبتنی ،فلزيو آجريبه خصوص
بناهايبوميمحل ،از طریق بازدیدهايمستمر از کارگاه
هايساختمانيالزمهي کار نقشه کشاست؛ زیرا شما
به عنوانيک نقش��ه کش باید بدانید که هر استادکار
مج��ريآن چه را که ترس��یم ميکنی��د ،چگونه اجرا
ِ
تجهیزات ترسیم و
ميکند .سرانجام این که شناخت
تکثیر مدرن – مانند کامپیوتر و دس��تگاه هايچاپ و

زیراکس و اوزالید ،آخرین مصالح ،تولیدات و تکنیک هايجدید س��اختمانی ،مقررات و استانداردهايموجود
مث ً
ال ضوابط مبحث  19در مورد صرفه جویيدر مصرف انرژيويا آئین نامه هايزلزله و آتش نشانيو مطالعهي
مستمر ،منابع فنيهمه برايکار نقشه کشياهمیت بسزا دارند.

ش��کل  10 -5امروزه برايترس��یم نقشههايدو بعديو س��ه بعدياز کامپیوتر و نرم افزارهاي
1
نقشهکشي استفاده ميشود.

انواع ترسیم در نقشه هايساختمانی
ِ
ضرورت
زمانيکه انس��ان ش��روع به طراحيس��اختمانيکرد که ميبایست توسط دیگران س��اخته ميشد،
اس��تفاده از ترس��یم و تبادل نظر از طریق نقش��ه هايمعماري ش��کل گرف��ت و طيقرن ها ،هم��راه با تکامل
سیس��تم هايساختمانيتکامليافت و به صورت قواعد جامع و اس��تاندارد نقشه کشيامروزيدرآمد و کاربرد
وسیعیيافت.
امروزه ش��اید بش��وديک خانهي کوچک مسکونيمانند ش��کل  12-5را با چند برگ نقش��ه اجرا کرد ،اما
اجرايکامليک س��اختمان بزرگ و پیچیده مانند ش��کل  13-5نیاز به هزاران برگ انواع نقش��ه ها و اطالعات
هماهنگ شده دارد.
 .1با توجه به امکانات س��خت افزار و نرم افزار در کامپیوتر ها و افزایش س��رعت و دقت نقش��ه کشيو سهولت در اعمال اصالحات و تغییرات ،ترسیم نقشه ها به صورت
دس��تيمقرون به صرفه نميباش��د .لذا توصیه ميش��ود در صورت امکان هنرجویان عزیز پس از مهارت در نقشه کشيدس��تيبتوانند بخشياز نقشه هايپایانيخود را به
صورت کامپیوتريترسیم و ارائه نمایند.
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شکل 11-5

شکل 12-5
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بر عکس ،ارائه مش��خصات فنيجهت اجرایيک ساختمان بزرگ و پیچیده ،مانند برج میالد نیاز به هزاران
برگ انواع نقشه ها و اطالعات هماهنگ شده دارد.

				
شکل  13- 5برج میالد ایران تهران (عکس از اینترنت)

زبان نقشه
اس��تادکاران جوش��کاران ،آرماتوربند ،بنا ،نجار ،س��یم کش ،کانال س��از ،لوله کش و سنگ کار همه نیازمند
اطالعات درس��ت و هماهنگ هستند تا مطمئن شوند که ساختمان با همان شکل و جزییات مورد نظر طراحان
و کارفرما اجرا ميشود .همان طور که در شکل ( )14-5ميبینید ،انبوه نقشه ها و اطالعات ساختمانيبر اساس
دو زبان  « .زبان ترسیم» و « زبان نوشتار» .تهیه ميشوند که با هم سیستم واحديرا تشکیل ميدهند.
الف – زبان نوشتار :درست است که زبان ترسیم اساسيترین وسیله برايانتقال اطالعات ساختمان است،
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شکل  14-5زبان نوشتار در کنار زبان ترسیم نقش اساسيدر انتقال اطالعات فنيدارد.

اما زبان نوشتار بخش اساسيو مهم سیستم انتقال اطالعات در نقشه ها را بر عهده دارد.
ترسیمات اجرایی ،بدونيادداشت هايفنيو اندازه نویسی ،عنوان و مشخصات مصالح و عالئم اختصاريواقع ًا
بيمعنيميش��وند .با اس��تفادهي درست از نوشته ها هم حجم نقش��ه ها کاهش میياید و اطالعات به صورت
کامل و خالصه ارائه ميگردد و هم از پیچیدگينقش��ه ها جلوگیری ميش��ود و به خصوص استفاده از عالئم و
اختصارات به جايکلمات کارآیياین سیستم را افزایش ميدهد.
ب .زبان ترس��یم و انواع تصویر :ترس��یم وسیله اياساس��يبرايانتقال اطالعات ساختمانياست و گاهيک
تصویر مانند شکل  15-5به اندازهي صدها کلمه کارآیيدارد در مراحل مختلف طرح ،ترسیم و اجرايساختمان
از انواع ترسیمات استفاده ميشود.
زبان ترسیم خود شامل دو دسته از ترسیمات است «:تصاویر دو بعدی» و « تصاویر سه بعدی».
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اتصال تیرچهها به تیر اصلي

مهار افقي

ورق اتصال

تیرچهي فلزي

پالن

پوشش سقف

نما

جزییات اجرایي سقف

شکل  15-5زبان ترسیمیک ابزار مهم در انتقال اطالعات ساختمانياست

 .1تصاویــر دو بعدي( ارتــو گرافیک) :تصاویــر دو بعدياز قبیل پــالن ها ،نماهــا و مقاطعیکیک
بدنه هايســاختمان را به طــور دقیق و در تصاویر جدا از هــم معرفيميکند .هیچ کــدام از این تصاویر به
تنهایيبرايمعرفییک جســم سه بعديکافينیســتند و تنها در ارتباط با هم ميتوانند نشانگر مشخصات کامل
ساختمانیا جسم باشند(.شکل .)16-5
این تصاویر فقط برايافراد فنيقابل درک هستند .نقشه هاياجرایيساختمان ها که باید به طور دقیق نشانگر
اطالعات ضروريبرايساخت از قبیل اندازه و شکلِ دقیق مصالح و فرم هايساختمانيباشند ،عموم ًا بر اساس
این ترسیمات تهیه ميشوند.
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نما

شکل  16- 5تصاویر دو بعدی

برش

پالن

نما

 .1تصاویر س��ه بعدی :تصاویر س��ه بعدیيا به صورت تصویر مرکزيو پرسپکتیو ويا به صورت تصاویر
موازيهس��تند .این تصاویر مانند عکس چند وجه جسميا ساختمان را به نمایش ميگذارند و به دلیل شباهت
زیاديکه به واقعیت دارند ،برايعموم مردم قابل درک هستند و در سطح وسیع در ارائهي نقشه هايمعماريو
تهیهي جزییات اجرایيساختمان ها مورد استفاده قرار ميگیرند (شکل)17-5
.

شکل  .17-5تصاویر سه بعديکاربرد وسیعيدر ارائهي نقشه هايمعماريو ساختمان دارند.
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آشنایی با مراحل طراحی نقشه های مرحله ی اول ساختمان
			
هاياولیه معموالً با ترسیم دیاگرامهاي
تهیهي طرح
آیا محل ورودی ،دسترس��يبه س��اختمان ،حرکت
ارتباطيش��روع و به پالن ه��ا و نماهایيک خطيو
سواره و پیاده به صورتيمناسب پیش بینيشده است؟
تص��ورات س��ه بعديس��اده از طرح ختم ميش��ود.
آیا جهت گیريساختمان و تک تک فضاها در رابطه
ترس��یمات س��ادهي این مرحل��ه با خطوط س��اده،
با جهت تابش آفتاب ،باد ،دید و چش��م انداز ،مناسب
موقعیت دیوارها ،تناس��بات و نحوهي استقرار فضاها
است؟
و سیمايکليساختمان را نشان ميدهند.
آیا از فضاهايباز استفادهي درست به عمل آمده
در این مرحل��ه اساس��ياز کار طراحی ،مهندس
اس��ت؟ و فضاهايداخليميتوانند به خوبيبا آن ها
ط��راح باید در م��ورد موضوع��ات زیاديفکر کرده
ارتباط برقرار کنند؟
تصمی��م بگیرد و برايبس��یارياز س��ؤال هايمهم و
آیا ارتباط متقابل فضاها بايک دیگر و سیستمهاي
اساسيپاسخ مناسب تهیه کند:
حرکتياز قبیل پله و وروديقابل قبول است؟
آیا مکانيابيساختمان در زمینيبا ضوابط قانونی،
آی��ا در این طرح ،از عوام��ل طبیعيموجود مانند
شرایط محیطيو زمین هماهنگ است؟
درختان ،ش��یب ،آب و  ...استفادهي مناسب به عمل
آیا هر قس��مت از زمین ،در اطراف ساختمان ،از
آمده است؟
تناسب ،کیفیت و کارآیيالزم برخوردار است؟
آی��ا ط��رح ميتوان��د راه ح��ل مناس��بيب��راي

حمام

خواب والدین
ایوان

اطاق لباس
خواب 2

حمام 2

پذیرایی

سرویس
بهداشتی

خواب 1

نهارخوری

ورودی

آشپزخانه

پیش ورودی
پارکینگ

شكل 18- 5
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انباری

محدودیتهايموجود مانند سرما ،گرما ،رطوبت غیرعادی ،دید و اشراف ،صداهايناهنجار و  ...ارائه دهد؟ و
آیا مزاحمتيبرايهمسایه ها ایجاد نميکند؟
آیا طرح از نظر س��ازه و تأسیس��ات از کارآیيالزم برخوردار است و آیا تک تک فضاها از کیفیت ،کارآیيو
تناسب کافيبرخوردار است؟
آیا ط��رح هماهنگيالزم با الگوهايفرهنگی ،رفتاريو روابط فامیليو همس��ایگيدارد و زندگيمناس��بيرا
برايخانواده تأمین ميکند؟
آیا طرح اقتصاديو اجرایياست؟ و از انعطاف پذیريو قابلیت توسعهي الزم برخوردار ميباشد؟
آیا طرح در مقایسه با ایده هايدیگر از امتیاز کافيبرخوردار است؟
1
طرح تهیه شده باید پاسخ آن ها را در خود داشته باشد.
و تعداد بيشمارياز سؤال هايدیگر که
ِ

طراحيو ترسیم نقشه هايمرحلهي اول ( فازيک )
1
پس از آن که ترکیب پروژه مش��خص ش��د ،در این مرحله نقش��ه هايطرح به طور دقیق و با مقیاس 100
يا 1
 200ترس��یم ميشود .اصوالً نقش��ه هايفازيک فقط براينمایش چگونگيساختمان ،نحوهي تنظیم فضاها و
تناسبات آن ها مورد استفاده قرار ميگیرد و از طریق این ترسیمات ،کارآیيو کیفیت طرح به طور دقیق ارزیابي
ميش��ود .هم چنین ميتوان اجرایيبودن سیس��تم هايسازه و تأسیسات ،امکانات استفاده از انرژيهايطبیعيو
کوران ،مصالح مناسب و هزینهي تقریبيطرح را کنترل و زمینه را براي تهیهي نقشههايفاز دو آماده کرد.

19-5
نقشههايمرحله اول(فازیک)یک
واحد مسکونی،شامل پالن طبقه
همکف،طبقه اول و پرسپکتیو

 .1در جهت ارزیابيو اصالح نتایج طرح هاياولیه،اقداماتيتکمیلينیز انجام ميگیرد  .آن گاه نقشه هايفازيک معماريو محوطه ،در هماهنگيبا سازه و تأسیسات مورد
نظر ،ترسیم ميشوند.
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چ��ون نقش��ه هايمرحل��هي اول ( فازي��ک)
مبنايقضاوت ،ارزیاب��يو تصمیم گیريکارفرمایان و
س��رمایه گذاران قرار ميگیرد ،کیفیت ترس��یمات و
ارائهي درست طرح ،به خصوص نمایش و راندوي
پالن ها و نماها و اس��تفاده از امکانات رنگ ،سایه و
پرس��پکتیو برايمعرفيبهتر طرح برايافراد غیر فنی،
اهمیت زیاديدارد.
ترس��یم ،ارائهي دقیق و زیبايطرح و حتيساخت
ماکت ،عالوه ب��ر این که در تصمیم گیريکارفرما تأثیر
دارد ،ابزار مهمياس��ت که طراح از طریق آنها ميتواند
کمبودهاياحتماليطرح را مش��خص کند تا در فاز دو
رفع گردد .ا ز این جهت سرنوشت هر طرحيبه نحوهي
ترس��یم و ارائهي آن بس��تگيتام دارد .از این رو در این
ترسیمات (مانند شکل  )19 -5عالوه بر امکانات رنگ
و پرسپکتیو ،معموالً برايایجاد احساس عمق در پالنها
داخل دیوارها را پر رنگ کرده ،برايبیش تر قابل درک
شدن فضاها ،پالن مبلمان را به آن اضافه ميکنند محوطه
س��ازياطراف ساختمان معموالً با پالن همکف ترکیب
ي کليطرح
ميگردد و پس از پایان ترسیم فقط اندازهها 
نوش��ته ميشود .نقش��ههايمرحلهي اول فاقد دقت و
اطالعات الزم براياجرايساختمان است و به همین دلیل
براياجرايهر ساختمان با استفاده از نقشههايمرحلهي
اول ،نقشه هاياجرایيآن را تهیه ميکنند.
نقشه هاياجرایيساختمان
نقشههاياجرایيساختمان ( فاز )2
نقشه هاياجرایيپروژه شامل مجموعهي نقشه ها
و اطالع��ات مورد نیاز برنامه ریزان و مجریان پروژه
ميباشد .این نقشه ها بر اساس نقشه هايفازيک که
به تصویب کارفرما رسیده است تهیه ميشوند.
نقش��ه هاياجرایيساختمان معموالً با مقیاس 1
50

 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ،و ب��ه ط��ور دقی��ق
5 10 20
1 2
ترس��یم ميشوند و ش��امل اطالعات هماهنگ شده
در مورد ش��کل و ابعاد س��اختمان ،ن��وع و جزییات
مصالح و لوازم مصرفيهس��تند .این نقشهها به طور
کامل اندازه گذاريميش��وند و ش��امل نکات فنيو
اطالع��ات اجرایيرا در بر ميگیرند .هنگام تهیهي
نقشه هاياجرایيساختمان ،معموالً تغییرات زیاديدر
جزییات نقشه هايفازيک ایجاد ميشود.
نقشه هاياجرایيس��اختمان معموالً چهار بخش
ترس��یم و دس��ته بنديش��ده و با عالئم اختصاريبه
شرح زیر شماره گذاريميشوند:
نقش��ه هايمعماريک��ه زیر نظر مهن��دس معمار
تهی��ه ،با نم��اد ‘ ’Aمش��خص و به ترتیب ش��ماره
گذاريميش��وند .مبدأ ش��مارش نقش��ه ه��ا ممکن
اس��ت 100 ،10يا  1000باش��د .برايمثال ،نقش��ه
هايمعماريممک��ن اس��ت ب��ه این ترتیب ش��ماره
گذاريشوندA10 ,A11 ,A12 , … :
نقش��ه هايسازه که به وس��یلهي مهندس عمران
تهیه ميش��وند و با نماد “ ”Sمش��خص و به ترتیب
شماره گذاريميشوند.
نقشه هايتأسیسات الکتریکيو مکانیکيساختمان که
زیر نظر مهندس برق و مهندس مکانیک تهیه ميشوند.
نقشه هايتأسیسات مکانیکيبا نماد “ ”Mمشخص
و به ترتیب شماره گذاريميشوند.
نقشه هايتأسیسات الکتریکيبا نماد “ ”Eمشخص
و به ترتیب شماره گذاريميشوند.
م��دارک ضمیمه ش��امل دفترچهي مش��خصات
فنيپروژه ،فهرس��ت مقادیر ( مت��ره) برآورد پروژه و
مدارک پیمان ميباشد .ایجاد هماهنگيبین نقشههاي
س��ازه ،تأسیسات و معماری ،از مسایل بسیار مهم در
روند تهیهي نقش��ههايس��اختمان است و مهندس
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معم��ار معموالً مس��ئولیت نظ��ارت و هماهنگيکل
مدارک و نقش��ه هایيک ساختمان را بر عهده دارد.
از این جهت نقشه کشيفاز دو مستلزم آگاهيوسیع،
دقت و تمرین زیاد است تا ضمن کامل بودن تک تک
نقشه ها ،هماهنگيالزم بین نقشه هايسازه ،تأسیسات
مکانیک��يو تأسیس��ات الکتریک��يو معماريوجود
داشته باشد.
روش تهی��هي نقش��ه هاياجرای��يو توضیحات
دقی��ق هر مرحله را در بخش هايبعديکتاب مطالعه
خواهید کرد.
فهرست آلبوم نقشه هاياجرایی

نقشههايمعماری
				
پالن موقعیت
					
پالن همکف
					
پالن طبقات
پالن زیرزمین و....
			
جزییات اجرایيمعماريو ....
نقشه هايسازه
پالن پيکني				
پالن ستون گذاري				
				
پالن فونداسیون
پالن تیرریزيو ....
			
جزئیات اجرایيسازه و .......
و....
نقشه هايتأسیسات مکانیکی
لوله کشيآب سرد و گرم			
لوله کشيفاضالب
					
جمع آوريو انتقال آب باران
					
نقشهي موتورخانه
					
لوله کشيگاز
جزئیات اجرایينقشه هايمکانیکيو .....
و...
نقشه هايتأسیسات الکتریکی
نقشهي روشنایي				
نقشهي پریز				
					
نقشه ......
		
جزئیات اجرایينقشه هايالکتریکيو .....
جدول نازک کاري

A1
A2
A3
A4
S1
S2
S3
S4
M1
M2
M3
M4

E1
E2
E3
E4

و .....
دفترچهي متره و برآورد ساختمان
دفترچهي مشخصات فنيو اجرایيساختمان
مدارک پیمان
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در شکل هاي 20- 5تا  26- 5نقشه هايمرحلهي
اوليک س��اختمان مسکونيترس��یم و ارائه شد .در
فصل هايبعديکتاب ،نقش��ه هاياجرایياین واحد
مسکونيرا اعم از پالن هاياجرایی ،نماهاياجرایی،
مقاطع اجرایی ،جزئیات معماری ،پالن فونداس��یون،
پالن س��تون گذاری ،پالن تیرری��زيو  ....به صورت
مشروح مش��اهده خواهید کرد تا بتوانید از آن ها به
عن��وان راهنما و مثال برايانجام پروژه هايهر فصل
که آموزش ان فصل را کامل ميکند ،استفاده نمایید.
پروژهي مس��تمر و نهایيکالس ش��امل ترس��یم
نقش��ههايمرحل��هي اول و نقش��ه هاياجراییيک
س��اختمان مسکونياس��ت ک��ه از فصليک ش��روع
ميش��ود و در هر فص��ل از کتاب بخش��ياز آن در
قالب پ��روژه هايفصل هايآین��ده مرحله به مرحله
تکمیل خواهد شد .در پایان سال تحصیليهنرجویان
نقشههايکامل اجرایياین س��اختمان ها را به عنوان
پروژهي نهایيتنظیم نموده و تحویل خواهند داد.
در ش��کل هايصفح��هي بع��د کروکياولی��ه و
مش��خصات عموميچن��د س��اختمان ،متناس��ب با
معماريبوم��يو نوع س��اختمان هايمناطق مختلف
کش��ور ،داده ش��ده اس��ت .با نظر مدرس درس و با
توجه به ش��رایط اقلیميمحل س��کونت خوديکياز
آن ه��ا را انتخ��اب کنید ،ت��ا بر اس��اس آن پروژهي
مس��تمر و نهایيخود را آغاز کنید .مدرس��ین محترم
درس ميتوانن��د در صورت لزوم از پالن ها و طرح
هايکیفيمشابه دیگر مطابق با شرایط اقلیميمنطقهي
خود ب��ه عنوان پ��روژهي مس��تمر کالس اس��تفاده
نمایند.
تمرین .1پالنهايفازيکس��اختمان مس��کوني
ویالیيو ط��رح اولیهي نماها ،مقط��ع طوليو پالن
زیرزمینيدر اش��کال مشخص شده است .با توجه به

مفروضات داده ش��ده و نظرات تکمیليمدرس ،نقش��ههايفازيک این ساختمان را با مقیاس  1و شامل پالن
100
ها ،نماها ،مقاطع و پالن بام کامل کنید تا در تمرینهايفصل هايبعديبه ترتیب نقش��ههاياجرایيآن را تهیه
نمایید.

تمرین1

مشخصات :ساختمان مورد نظر ویالیيدوبلکس ميباشد که شامل طبقات زیرزمین ،همکف و اول است.
در طبقهي همکف پذیرایی ،آش��پزخانه ،غذاخوری ،ش��ومینه و سرویس بهداش��تيتعبیه شده و در طبقهي اول
1
اتاق هايخواب ،مطالعه و حمام که سقف طبقهي همکف در قسمت پذیرایيباز ميباشد .مقیاس نقشه ها100
ميباشد .تماميمشخصات ساختمان را ميتوانید از روينقشه ها برداشت کنید .چون این نقشه در قسمتهاي
بعديکتاب بهيک پروژه فاز دو کامل تبدیل خواهد شد الزم است تا تمام نقشه هاياین پروژه را با دقت کامل
و با مقیاس  1ترسیم کنید.
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ب�ا توج�ه ب�ه توضیح�ات کل�ي زی�ر
ميتوانیديکياز تمرینات  2تا  7را انتخاب نموده
و پروژه خود را انجام دهید.
در تمرین قبل نقش��ه هايمرحلهي اول ساختمان
مس��کونيمنتخب کت��اب را رس��م کردی��د .با توجه
ب��ه موضوع و مث��ال هايفص��ل هايبعديکتاب در
ه��ر فص��ل بخش��ياز نقش��ه هاياجرايس��اختمان
مس��کونيمنتخب خود را مرحله ب��ه مرحله تکمیل
خواهی��د ک��رد .جهت تهی��هي نقش��ه هاياجرایی،
مش��خصات عموميساختمانها به شرح زیر پیشنهاد
ميش��ود .این مشخصات ميتواند با توجه به شرایط
بوميتوسط مدرس محترم درس بازبینيو با توجه به
مصالح و تجهیزات جدید ،کامل گردد:
 .1س��ازهي بن��ا اس��کلت فلزياس��ت .در مناطق
مرطوب ميتوان سازه را بتنيدر نظر گرفت.
 .2پوش��ش س��قف کمپوزیتيا تیرچ��ه و بلوک
است .س��قف هايشیب دار مطابق الگوهايمحليدر
نظرگرفته شود.
 .3دیوارهايبیرونيبه غیر از زیرزمین بلوکهاي
سیمانيسبک ،س��فال ،تريديپنل و مصالح مشابه با
نمايآجری ،س��نگيويا سیمانياس��ت ،که در طرح
آنها آئین نامه هايمليمخصوص ًا مبحث  19رعایت
شده است.
 .4جنس درها و پنجره های در بیرونيدو جداره
فوالدیي��ا آلومینیوميو درهايداخليچوبيپیش��نهاد
ميشود.
 .5کف آشپزخانه و سرویسها سرامیک و دیوار
آنها کاشيميباشد.
 .6نمايداخليب��ه غی��ر از زیرزمی��ن و پارکینگ
ميتوان��د گچ و خاک ب��ا اندود گ��چ در نظر گرفته
شود .برايمناطق مرطوب ميتوان از سیمانيا مصالح

مناسب دیگر استفاده کرد.
 .7ارتف��اع طبقات در پالن ه��ا نیوا گذاري( تراز
نویس��ي) ش��ده اس��ت .ارتفاع هر پل��ه حداکثر 18
س��انتيمتر و عرض کف پله  30س��انتيمتر در نظر
گرفته شود.
 . 8کف سازيبرايپارکینگ و زیرزمین سنگيا
بتن درجا به ضخامت  10س��انتيمتر و ش��یببندي
مناسب .برايفضاهاي عموميخانه و بالکنها سنگ
يا سرامیک و براياتاقهايخواب فرشيا موکت بر
رويموزائیک پیشنهاد ميشود.
 . 9ارتف��اع کف پنجره ات��اق هايخواب حدود
 70سانتيمتر ،س��رویس  150سانتيمتر و آشپزخانه
حداقل  90سانتيمتر پیشنهاد ميگردد.
 .10شیب رامپ هايسواره حداکثر  15درصد.
 .11ارتف��اع نعل درگاه پنجره ه��ا و درها حداقل
 210سانتيمتر ميباشد.
 .12ارتفاع دس��ت انداز بام حداقل  60سانتيمتر
و خرپشته  30س��انتيمتر و حداقل شیب سقفهاي
شیب دار 20درصد.
 .13س��ایر موارد مطابق نظر مدرس محترم درس
پیشنهاد و تعیین ميشود.
پالنه��ا ،نماها ،مقاطع اجرایيس��اختمان معموالً
با مقیاس  1يا بزرگ تر ترس��یم ميشوند .نقشهي
50
اجرایيفضاهايس��رویس مانند آش��پزخانه ،حمام و
توال��ت با مقی��اس 1 - 1
 . 10و جزئی��ات اجرایي
20
بخشهايمختلف ساختمان بزرگ تر از مقیاس 1
10
ترسیم و ارائه خواهند شد.

تمرین 2

نقشهي زیر پالنيک ساختمان ویالییيک طبقه
را نش��ان ميدهد که سازهي آن از دیوارهايباربر به
113

ضخامت  35سانتيمتر با آجر قزاقيميباشد.
مطلوب است ترسیم پالن همکف ،برش  ، A.Aبرش  ، B.Bبرش C.C
نمايشمالی ،جنوبی ،شرقيو غربيبا مقیاس  1و ترسیم پالن شیب بنديبا مقیاس 1
100
50

شکل 27-5

114

پالن مبلمان ساختمان ویالیی

شکل 28- 5
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تمرین 3

نقش��هي زیر پالنيک ساختمان دو طبقه با پیلوت را نشان ميدهد .سازهي ساختمان فلزيميباشد .اندازهها
را از روينقش��ه
برداشت کنید.
خواس��تهها :از
ترسیم پالن پیلوت
و طبق��هي اول و
دوم ،برش ،A.A
برش B.B
نما يش��مالی،
نما يجنو ب��يو
نما يش��ر قيبا
مقی��اس 1
و
50
ترس��یم پ�لان
موقعیت با مقیاس
 1ب��راي
100
اندازهه��اي داده
نشده ،نظر مدرس
کالس را جوی��ا
شوید.

شکل 29-5
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شکل 30-5

117
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تمرین 4

این تمرین نقشه هایيک ساختمان مسکونيویالیينسبت ًا بزرگ را نشان ميدهد .چون این نقشه ها با مقیاس
1
 100در صفحات کتاب قابل چاپ نبود ،مقیاس نقشه ها  1ميباشد .فقط مقیاس برش  1 A.Aميباشد.
150
100
ساختمان در زمین شیب دار قرار دارد و سازهي آن ترکیبياز فلزيو آجريميباشد
برايدرک بهتر این پروژه تصاویر سه بعديو رنگياز جهات مختلف این ساختمان در کتاب قرار داده شده
تا فهم آن راحت تر باش��د .تماميترس��یمات دو بعديو سه بعدياین پروژه از قبیل نورپردازيو متریال توسط
نرم افزار  AUTOCAD2008انجام شده است.
هنرجوی��ان ميتواننديک��ياز تمرین هايموجود در کت��اب را به عنوان پروژه نهایيخ��ود در نظر بگیرند و
خواستههايآن را انجام دهند.
مطلوب است ترسیم:
 .1پالن همکف ،زیرزمین ،طبقهي اول با مقیاس 1
50
 .2برش  A.Aو  B.Bبا مقیاس 1
50
 .3نمايشمالی .جنوبي– شرقيو غربيبا مقیاس 1
50
 .4پالن شیب بنديبا مقیاس 1
50
در مورد اندازه هايداده نشده ،نظر مدرس محترم کالس را جویا شوید.
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شکل 33-5
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شکل 34- 5

شکل 35-5
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شکل 36- 5
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شکل 38- 5
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پرسپکتیو از جهت شمال غربي

پرسپکتیو از جهت شمال شرقی

شکل 39- 5
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پرسپکتیو از جهت جنوب غربي

شکل 40- 5
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تمرین5
ساختمان در اقلیم سرد و کوهستانی
این س��اختمان در وس��طيک زمین و در حاشیهي ش��هر واقع شده است .اسکلت س��اختمان فلزياست و
دیوارهايخارجيآن آجر سفالی و با ضخامت  35سانتيمتر ميباشد (  20سانتيمتر سفال و  10سانتيمتر آجر
نما و  3سانتيمتر نازک کاريداخلی) دیوارهايداخلي تیغهي سفالي 10سانتيمتر است و پوشش بام ساختمان
مسطح است و ستونهايگرد داخليغیر باربر و تزیینيهستند.
خواستهها:
ترسیم نقشههايمعماريبا مقیاس 1
100

شکل 41- 5
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شکل 42- 5
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تمرین 6
ساختمان در اقلیم معتدل مرطوب شمال
این ساختمان در میانيک با ِغ مشجر و دريک زمین شیبدار با شیب شمال به جنوب دريک و نیم طبقه به
صورت دوبلکس طراحيشده است .سازهي این ساختمان فوالديو سقف آن شیبدار ميباشد .دیوارهايخارجي
آجری با ضخامت  35 cmو دیوارهايداخليآجر با ضخامت  10 cmميباشد.
مطلوب است ترسیم نقشه هايمعماريبا نظر مدرس درس

شکل  43- 5پالن طبقه همکف
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شکل  44-5پالن طبقه اول
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شکل  45-5پالن طبقه همکف
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تمرین 7
ساختمان در اقلیم گرم و خشک
این ساختمان دريک زمین شماليجنوبيشهريواقع شده است .اسکلت آن فوالدياست و در دو طبقه
به صورت دوبلکس طراحيشده است.
دیوارهاي خارجيس��اختمان ،از آجر با ضخام��ت 35 cmو دیوارهايداخلينیز از آجربا ضخامت
 10 cmميباشد.
این ساختمان دارایيک حیاط بزرگ جنوبيويک حیاط کوچک شمالياست و پوشش بام این ساختمان
مسطح ميباشد.
مطلوب است ترسیم نقشههايمعماريبا نظر مدرس درس.
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