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الف-توانایی ترسیم پالن ساختمان هاي آجري وسنتي
ب-توانایي ترسیم انواع پالن هاي ساختماني

هدف های رفتاری: فراگیر پس ازگذراندن این واحدکار باید بتواند:

1-پالن را تعریف نماید.
2-عالئم مورد استفاده در پالن را نام ببرد.

3-عناصر برش خورده ی در، پنجره، دیوار و کمد دیواری و... را در پالن ترسیم نماید.
4- تبدیل مقیاس را در ترسیم نقشه ها رعایت نماید.

5-نکات مهم دراندازه گذاری پالن را بیان کند.
6-فضاهای تشکیل دهنده ی یک پالن را نام ببرد.

7-انواع پالن های ساختمانی را نام ببرد.
8-پالن های ساختمانی آجری را ترسیم نماید.

9-انواع پالن های ساختمانی را ترسیم کند.
10-تفاوت بین پالن های طبقات و زیرزمین را بیان نماید.

واحدکاردّوم

هدف کلی 
چگونگی ترسیم پالن ساختمان هاي آجري و انواع نقشه های ساختماني

ساعات آموزش

نظری

عملی

17

43
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سؤاالت تشریحی

1-انواع دیوارها را از نظر مصالح نام ببرید.
2-آجر را تعریف کنید.

3-خمیر آجر، که توسط قالب شکل داده شده و در فضای باز آن را خشک می کنند،.... می نامند.
4-انواع کوره های آجرپزی رانام ببرید.

5-دیوار دو آجره را ترسیم نمایید و مراحل ترسیم آن را توضیح دهید.
6-آیا می توانید نقشه ی خانه ای را که در آن زندگی می کنید، به صورت کروکی بر روی کاغذ رسم نمایید؟

7-مقیاس را تعریف کنید.
8-انواع خطوط مورد استفاده در نقشه های ساختمانی را نام ببرید.

9-به کمک یک متر، ابعاد )عرض و ارتفاع( درهای داخلی منزلتان را اندازه بگیرید.
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....................................................................................................................................................................

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

پیش آزمون)2(
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سؤاالت چهارگزینه ای

1-خط ضخیم در نقشه بیان کننده ي ......... است.
د( خط آکس ج( خطوط پنهان   ب( خط اندازه  الف( قسمت هاي برش خورده 

2-خط چین در نقشه بیان کننده ی ........ است.
د( خطوط پنهان ج( خط آکس   ب( خط اندازه   الف( خط برش  

1 ،70 درجه ترسیم شده است. دیوارها را درمحل با 
100

3-زاویه ی دو دیوار متقاطع بر روی نقشه ای با مقیاس
چه زاویه ای اجرا می کنند؟

د(70درجه ج( 7درجه   ب( 35درجه   الف(30درجه  
4-برای تبدیل مقیاس درنقشه از چه وسیله ای استفاده می کنند؟  

د( نقاله ج( پیستوله   ب( اشل    الف( گونیا   
(   0.00)± 5-این عالمت نشانه ی چیست؟

د( سطح تراز از زیرزمین ج( سطح تراز ازمبنا  ب( سطح تراز ازحیاط  الف( سطح تراز ازخیابان 
6-تصویر یک صفحه ی موازی با صفحه ی تصویر، همواره یک صفحه ی......... با صفحه ی اصلی است.

د( کوچک تر و موازی ج( بزرگ تر   ب( کوچک تر   الف( موازی و مساوی 
7-هرچه عدد پایه ی مقیاس .... باشد نقشه ..... ترسیم می شود.

ب( کوچک تر- بدون تغییر الف( کوچک تر-کوچک تر   
د( بزرگ تر-کوچک تر ج( بزرگ تر-بزرگ تر   

8-به نظر شما کدام یک از فضاهای زیرجزء فضاهای عمومی یک ساختمان محسوب نمی شود؟
د(ورودی ج(نشیمن   ب(سرویس بهداشتی  الف(پذیرایی  
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1-2-چگونگی ترسیم پالن ساختمان های آجری 

1-1-2-تعریف پالن: 
از ساختمان  که  افقی فرضی  برش  از  به تصویری 

ترسیم می شود»پالن« مي گویند)شکل2-1(. 
هرطبقه  ارتفاع   3

4
تا 2

3
از تقریبًا  برش  صفحه ی 

عبورمی کند و بخش های مختلف ساختمان، مانند دیوارها، 
درها، پنجره ها، کمدها، پله هاو...را قطع کرده و عناصری 
مانند مبلمان و لوازم خانه، کف سازی و اختالف سطوح و 

... را قابل رؤیت می نماید.
مراحل  و2-5  و2-4  و2-3  شکل های2-2  در 

ایجاد یک پالن را نشان می دهد. 

شكل2-1

شكل2-2 مرحله ی اّول

شكل4-2 مرحله ی سّوم شكل5-2 مرحله ی چهارم

شكل3-2 مرحله ی دّوم

صفحه ی 
برش

صفحه ی 
برش

کنسول
)پیش آمدگی سقف(
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برای خوانایی نقشه های معماری و تمایز قسمت های 
مختلف ساختمان از یکدیگر، هرکدام از عناصربرش خورده 
و برش نخورده را با استفاده ازعالئم استاندارد درنقشه ای 

به نام »پالن« نشان می دهند.
کنسول ها و شکستگی های سقف به صورت خط چین 
درتصویر  می شوند)شکل2-6(.  داده  نمایش  پالن  در 
در  )کنسول(  سقف  پیش  آمده ي  قسمت های  مجسم2-4 
باالی صفحه ی برش قرار گرفته اند و زمانی که از قسمت 
دیده  پیش آمدگی ها  می کنیم  نگاه  پایین  به  برش خورده 
با  به همین جهت الزم است آن ها را درپالن  نمی شوند. 

خطوط ندید)خط چین(مشخص نمود.

اما آن چه که بسیار اهمیت دارد این است که ابتدا 
پالن، توسط طّراح)مهندس معمار( از پیش طراحی می  شود 

و رّسام آن را با عالئم مربوط به پالن ترسیم می کند. 
شکل7-2یک نمونه طرح ساختمان مسکونی را که 
توسط طّراح رسم شده نشان می دهد. این طرح با دست 
شده  رسم  پوستی  کاغذ  روی  بر  شماتیک  به صورت  و 

است.

پالن ها  ترسیم  برای  پالن:  ترسیم  2-1-2-عالئم 
شناخت عالئم مختلف و اصول رسم فنّی ضرورت دارد.

الف(دیوارها و ستون ها: »دیوار« و »ستون ها« از 
اصلی ترین عناصرتشکیل دهنده ی ساختمان اند.

دیوارهای برش خورده در پالن با دو خط ضخیم 
و  قطر  به  باتوجه  دوخط،  فاصله ي  می شوند.  داده  نشان 
ضخامت دیواِر برش خورده، تعیین می شود. معمواًلساختار 
دیوارهای  با  باربر  داخلی  و  خارجی  دیوارهای  قطر  و 
متفاوت  آجری  ساختمان های  در  داخلی،  جداکننده ي 

است. 
شکل های 8-2و9-2و10-2 مراحل برش دیوار و 

ستون تا رسیدن به پالن را نمایش می دهد.

شكل7-2 طرح اولّیه 

شكل6-2 پالن
کنسول

)پیش آمدگی سقف(

شكل10-2 مرحله ی سّوم)پالن دیوار و ستون(

شكل8-2 مرحله ی اّول شكل9-2 مرحله ی دّوم

دیوار آجری صفحه ی برش

صفحه ی 
برش

ستون

برش ستوندیوار برش خورده
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معمواًل درساختمان های آجری ضخامت دیوارهای 
خارجی و داخلی باربر35 سانتی مترو ضخامت دیوارهای 

داخلی غیرباربر22 و 11 سانتی مترند.

بازشونده اي  ساختمانی  عناِصر  »درها«  ب(درها: 
ازهم  هستند که فضا و بخش های مختلف ساختمانی را 
تفکیک مي کنند و رابطه ي آن ها را با هم برقرارمی سازند 

)شکل11-2(. درها دارای انواع مختلفی اند:

در شکل های12-2 و13-2 و14-2پالن دِر»یک 
لنگه« را داخل دیوار نمایش می دهد.

دِر  پالن  و2-17  و2-16  درشکل های2-15 
»دولنگه ی« نامساوی را داخل دیوار نشان می دهد.

شكل17-2 مرحله ی سّوم)پالن دیوار و در دولنگه(

شكل12-2 مرحله ی اّول شكل13-2 مرحله ی دّوم

شكل14-2 مرحله ی سّوم)پالن دیوار ودریک لنگه(

شكل15-2 مرحله ی اّول شكل16-2 مرحله ی دّوم

شكل2-11

در برش خورده 

صفحه ی برش صفحه ی برش

در برش خورده 
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درها از نظر شکل، ابعاد، جنس و کاربردشان انواع 
درهای  ساختمان،  بیرونی  درهای  مانند  دارند،  مختلف 
باید  بهداشتی. درهای داخلی  داخلی و درهای سرویس 
جایی قرار بگیرند که فضای قابل استفاده ي اتاق بیش تر 

شود)شکل2-18(.

تعیین  فضا  نوع  و  آن  کاربری  براساس  در  عرض 
در  در،  بازشو  مقدار  کم ترین  به عنوان  مثال  می شود. 

سرویس های بهداشتی75سانتی متر است)شکل2-19(.

حداقل عرض درهای یک لنگه ی داخلی)مانند اتاق 
خارجی)مانندورودی(  درهای  و  خواب ها(90سانتی متر 

105سانتی متر است)شکل2-20(.

درهای  برای  نامساوی  دولنگه  درهای  عرض 
دو  درهای  برای  و  سانتی متراست   150 تا  ورودی120 
نظرگرفته  در  سانتی متر  در200  عرض  مساوی  لنگه ی 

می  شود)شکل2-21(.

برای  نیز180سانتی متر  بازشوِی در  ارتفاع  حداقل 
ورودی پارکینگ است، اما ارتفاع درهای داخلی تا210 

سانتی متر درنظرگرفته می شود.

طبق قرارداد، درها را درپالن به صورت بازترسیم 
با  دایره  1

4
اندازه ی به  کمانی  با  را  در  مسیرچرخش  و 

خط  نازک و یا خط چین نمایش می دهند)شکل2-22(.

 هم چنین برای نمایش عرض و ارتفاع در مطابق با 
شکل23-2عمل می شود. عدد مشخص شده بر روی خط، 

عرض در و عدد زیرخط، ارتفاع در را نشان می دهد.

جدول1-2 ابعاد)عرض و ارتفاع(درها را درفضاهای 
مختلف یک ساختمان نشان می دهد.

شكل2-18

طراحی صحیح طراحی غلط

شكل19-2 درسرویس بهداشتی

شكل20-2 درهای یک لنگه ی داخلی و ورودی

شكل21-2 درهای دو لنگه ی مساوی و نامساوی

شكل22-2 نحوه ی ترسیم در 

شكل23-2 مشخصات در

عرض

ارتفاع
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جدول1-2 ابعاد )عرض و ارتفاع( در، در فضاهای مسكونی



واحدکاردّوم واحدکاردّومواحدکار دّوم واحدکار دّوم

75

جدول2-2 نمایش انواع پالن و نمای درها

دارای  درها  این  می دهد.  نمایش  را  دریک ساختمان  استفاده  مورد  درهای  انواع  درجدول های2-2 و2-3 
شکل، جنس و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده ی آن، انتخاب می گردد.

مشخصاتپالننماتصویر مجّسم

دریک لنگه ی داخلی: با عرض105-90 
سانتی متر.

برای  آستانه:  با  داخلی  لنگه ی  دریک 
سرویس های بهداشتی و حمام با عرض75-

105سانتی متر.

دربادبزنی: یک لنگه  برای ورودی آشپزخانه 
و رستوران ها. از نوع دو لنگه ی آن نیز در 
ورودی ساختمان های عمومی مورد استفاده 

قرار می گیرد.

درکشویی: برای قفسه ها و فضاهای محدود 
 240 تا  آن120  عرض  می شود.  استفاده 
از چوب،  درها  این  سانتی متراست. جنس 

فلز و یا شیشه است.

در دو لنگه: برای درهای ورودی و سالن ها 
قرار  استفاده  مورد  تشریفاتی  مکان های  و 
و  فلز  چوب،  جنس  از  معمواًل  و  می گیرد 

یا شیشه است.
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جدول3-2 نمایش انواع پالن و نمای درها

مشخصاتپالننماتصویر مجّسم

درکشویی توکار)جیبی(: از آن معمواًل در 
نباشد  بازشو  برای  کافی  فضای  که  جایی 

استفاده می شود.

در تاشو: برای درکمدها با دسترسی کامل، 
لباس شویی  ماشین  استقرار  گنجه ی 
از120تا270  آن  عرض  خشک کن.  و 

سانتی  متراست.

درآکاردئونی: با عرض 120-360 سانتی متر 
برای کمدها، گنجه ها و تقسیم فضاها مناسب 

است.

درگاهی: برای مشخص کردن محل دسترسی 
به یک فضا با تاکید بر استقالل فضا استفاده 

می شود. 

درهای دوجفتی)چهارلنگه ی تاشو(
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شكل24-2 مرحله ی اّول شكل25-2 مرحله ی دّوم

ج(پنجره ها: برای تأمین نور و منظراتاق ها وفضاهای 
داخلی از عنصرساختمانی شفافی به نام »پنجره« استفاده 
می شود. نمایش پنجره در پالن معمواًل شامل ترسیم برش 
پنجره، نمای آستانه و کف پنجره است)شکل های2-24 

و25-2و2-26(. 

شكل26-2 حالت سّوم)پالن دیوار و پنجره(

با  پنجره  ازجمله  دارند،  مختلف  انواع  پنجره ها 
لنگه ی بازشو و پنجره ی کشویی)شکل2-27(.

گاهی برحسب مقیاس نقشه، جزئیات بیش تری از 
پنجره نشان داده می شود.

دو  پنجرهای  جزئیات  درشکل های28-2و2-29 
لنگه و کشویی را نشان می دهد. دراین پنجره ها مقیاس 

نقشه بزرگ تر شده است.

-عرض پنجره ها: عرض پنجره به فضا و مساحت 
دارد.  بستگی  است  قرارگرفته  درآن  پنجره  که  دیواری 
سطح  درصد  کار30  دراتاق  پنجره  مساحت  مثال،  براي 

دیوار بیرونی است)شکل2-30(.

پنجره ی دو لنگه بازشو

پنجره ی کشویی

شكل2-27

شكل28-2 پنجره ی دو لنگه ی بازشو

شكل30-2 عرض پنجره  درپالن

شكل29-2 پنجره ی کشویی

کف پنجره 
شیشه
پروفیل پنجره 

ریل حرکت پنجره 

نازک کاری

دیوار

کف پنجره 
شیشه
پروفیل پنجره 

جهت بازشو پنجره 

نازک کاری

دیوار

صفحه ی برش

کف پنجره

عرض پنجره 
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-دست انداز پنجره یا O.K.B: فاصله ی کف اتاق تا 
کف پنجره را »دست انداز یا O.K.B« می نامند.

)شکل2-31(
برای  بوده و  متغیر  اتاق ها  برای  ارتفاع دست انداز 
فضای سرویس ها این اندازه به گونه ای انتخاب می گردد 
که از بیرون به داخل دید نداشته باشد. دست انداز برای 
اتاق خواب 70 تا90 سانتی متر و برای فضاهای سرویس 

از160 سانتی متر به باال است. 
برای نوشتن اندازه ی دست انداز روی پالن از عالمت 
اختصاری »O.K.B« استفاده می شود. برای پنجره هایی که 
موازی خط افق اند به صورت افقی و براي پنجره هایی که 

عمود برخط افق اند به صورت عمودی نوشته می شود.
در شکل32-2 طریقه ی نوشتن O.K.B در پالن را 

نشان می دهد.

برای  پنجره ها  ارتفاع  اندازه ی  پنجره ها:  -ارتفاع 
تا150  بین60  نشیمن  و  اتاق خواب  مثل  فضاهایی 
سانتی  متر است و حداقل ارتفاع برای پنجره ی سرویس ها 

45 سانتی متر است.
حداکثر ارتفاع پنجره های قدی نیز 210 سانتی متر 

می باشد.
خواب،  اتاق  پنجره های  اندازه ی  شکل2-33 
آشپزخانه و نشیمن و هم چنین شکل34-2 ابعاد پنجره ی 

سرویس های بهداشتی را نشان مي دهد.

O.K.B شكل31-2 دست انداز پنجره  یا

شكل32-2 طریقه ی نوشتنO.K.B  درپالن

شكل33-2 پنجره ی اتاق خواب، آشپزخانه و نشیمن شكل34-2 پنجره ی سرویس های بهداشتی



واحدکاردّوم واحدکاردّومواحدکار دّوم واحدکار دّوم

79

شکل35-2ابعاد پنجره های قدی را نشان می  دهد.

شکل36-2 ابعاد کتیبه های شیشه ای قوسی شکل 
در باالی پنجره ها را نشان می  دهد.

مثلثی شکل  کتیبه های شیشه ای  ابعاد  شکل2-37 
باالی پنجره ها را نشان می  دهد.

شكل35-2 پنجره های قدی

شكل36-2 کتیبه های قوسی

شكل37-2 کتیبه های مثلثی
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درجدول های4-2 و5-2 انواع پنجره های مورد استفاده دریک ساختمان را نمایش می دهد. این پنجره ها دارای 
شکل، جنس و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده از آن، انتخاب می گردد.

جدول4-2 نمایش انواع پالن و نمای پنجره ها

مشخصاتپالننماتصویر مجّسم

پنجره ی کشویی عمودی: بازشوی این نوع 
پنجره ها فضای اتاق را اشغال نمی کند.

پنجره ی کشویی افقی)دو لنگه(: 50 درصد 
امکان بازشو دارد.

پنجره ی کرکره ای سه لنگه)لوالباال(: این 
پنجره  ها با یک اهرم باز و بسته می شوند.

پنجره ی یک لنگه ی بازشو افقی: این پنجره 
با عرض کم مورد استفاده است.

عمودی  بازشو  لنگه ی  یک  پنجره ی 
)لوالپایین(: درابعاد کوچک، جهت تهویه، 
نور درحمام و سرویس بهداشتی استفاده 

می  شود.



واحدکاردّوم واحدکاردّومواحدکار دّوم واحدکار دّوم

81

جدول5-2 نمایش انواع پالن و نمای پنجره ها

مشخصاتپالننماتصویر مجّسم

از صفحات  پنجره  این  پنجره ی کرکره ای: 
نازکی ساخته می شود که با یک اهرم حول 
محور باالیی خود می چرخد. زیرپنجره های 
کار  به  تهویه  جهت  زیرزمین  در  و  ثابت 

می رود.

پنجره ی دو لنگه ی کشویی عمودی: قاب 
این پنجره دارای وزنه ی تعادل است.

درصد   100 بازشو:  لنگه ی  دو  پنجره ی 
بازشدن داشته و درشرایط محیطی  امکان 

نامناسب، درزبندی و کاربرد خوبی دارد.

یک  پنجره ی  از  ترکیبی  مرکب:  پنجره ی 
لنگه ی ثابت و پنجره ی دو لنگه ی کشویی 

عمودی می باشد.

پنجره ی مرکب: ترکیبی از لنگه های ثابت 
و بازشوهای عمودی.
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شكل41-2 انواع ُکدهای ارتفاعی درپالن

شكل38-2 پالن کمد دیواری

شكل39-2 عرض و ارتفاع برای کمد دیواری شكل40-2 نمای انواع کمد دیواری

اختالف سطح  کردن  برای مشخص  ه(ُکدارتفاعی: 
در پالن از عالمت روبه رو استفاده می شود و اعداد نوشته 
است  ارتفاع  اختالف  میزان  کننده ی  بیان  آن  روی  شده 

)شکل2-41(.
نشان  را  خیابان(  یا  مبنا)حیاط  تراز  0.00±عدد 

می  دهد.
و باالتر  مبنا  سطح  از  که  را  سطحی  تراز  2.00+

را  است  مبنا  سطح  از  پایین تر  که  سطحی  تراز   1.50−

نشان می دهد. 

برای نگه داری  د(کمدها: فضاهای طبقه بندی شده 
لوازم و وسایل مختلف است. کمدها را با خط نازک مطابق 

شکل38-2 نشان می دهند.
کمدها دارای ابعاد و اندازه ی متفاوت  بوده که در 

شکل39-2 نشان داده شده است.
نمایش  نمای کمدهای دیواری را  نیز  شکل2-40 

می دهد.



واحدکاردّوم واحدکاردّومواحدکار دّوم واحدکار دّوم

83

مختلف  سطوح  بین  رابطه  برقراری  برای  ز(پله ها: 
یک ساختمان از »پله« استفاده می شود. با توجه به این 
که پله ها به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرند، هم 
کارایی، ایمنی و سهولت استفاده ازآن ها بسیاراهمیت دارد 

و هم زیبایی بصری آن. 
درپالن، پله ها را با خط لبه ی آن ها نشان می دهند. 
آن ها را با خطوط نازک ترسیم و جهت حرکت به باال را 
با فلش مشخص می کنند. درطراحی و ترسیم پله باید به 
پله، معمواًل  ضوابط عمومی زیر توجه شود. عرض کف 
و  انسان(  پای  راحت  استقرار  با  سانتی متر)متناسب   30
ارتفاع پله، معمواًلبین 16 تا 19 سانتی متر در نظرگرفته 

می شود)شکل2-43(.
برای نمایش جهت حرکت پله ها، آن را باخط مسیر 
پایین ترین  و  اولین  مسیر،  ابتدای خط  مشخص می کنند. 
پله و انتهای خط مسیر، آخرین و باالترین پله را نشان 

می دهد)شکل2-44( .

شكل44-2 پالن پله

شكل43-2 نمایش سه بعدی

عرض پله

سطح پایینی

سطح باالیی

عرض
 کف پله

عبور  هم چنین  و  تهویه  برای  داکت:  و(عالمت 
بهداشتی، فضایی  کنار سرویس های  تأسیسات،  لوله های 
را تعبیه می کنند که »داکت« نام دارد. ابعاد داکت به تعداد 
شکل  دارد.  بستگی  تأسیسات  لوله های  تعداد  و  طبقات 
فضای  می دهد.  نشان  را  پالن  در  داکت  عالمت   2-42
داکت درطبقات سقف ندارد و از پایین ترین طبقه شروع 

شكل42-2 عالمت داکت)هواکش( درپالنشده و به پشت بام ختم می گردد.

خط مسیر 
پله

دیوار
برش خورده
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ح(عالمت شمال: هر ساختمان با توجه به شرایط 
اقلیمی مکان، طراحی می شود. 

جهت های جغرافیایی، تابش خورشید و باد غالب، 
آن  طراحی  و  ساختمان  مختلف  فضاهای  درمکان یابی 
جهت  کردن  مشخص  دلیل  همین  به  دارد.  اساسي  نقش 

شمال برای همه ي پالن های ساختمانی ضروری است.
معمواًل نقشه را به نحوی طراحی می کنند که جهت 
با عالئم  باشد. جهت شمال را  باال  شمال پالن به طرف 
باید خوانا و زیبا  متعددی نشان می دهند. عالمت شمال 
هماهنگ  نقشه  با  آن  اندازه ی  و  شکل  هم چنین  باشد، 
نشان  را  از عالمت شمال  نمونه هایی  باشد. شکل2-45 

می دهد.

شكل45-2 انواع عالئم شمال

نقشه،  مقیاس  و  عنوان  نقشه:  عنوان  ط(نوشتن 
معمواًل وسط و زیرپالن و باخط درشت نوشته می شود.

برابر  سه  تقریبًا  نقشه،  درعنوان  حروف  ارتفاع 
ارتفاع نوشته های معمولی است. درقسمت باالی خط، 
عنوان نقشه و زیرخط، مقیاس نقشه با اندازه ای کوچک تر 

نوشته می شود.
در شکل46-2 دو نمونه از زیرنویس های معمول 

در نقشه را نشان می دهد.
شكل46-2 زیرنویس نقشه ها

پالن همكف
مقیاس      1:100 Sc.       1:100

NORTH    ELEVATION
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ی(معرفی فضاها:فضاها، معمواًل دراندازه ای بزرگ تر 
از نوشته های معمولی به دو صورت معرفي می شوند:

-مستقیمًا درداخل هرکدام از فضاها نوشته می شود 
)شکل2-47(.

شماره ها  معرفی  و  شده  شماره گذاری  -درفضاها 
کنار نقشه صورت مي گیرد)شکل2-48(.

به  یا  کامل  صورت  به  می توان  را  فضاها  عنوان 
صورت مختصر، با استفاده از حروف بزرگ نوشت. برای 

این کار از شابلن استفاده می شود. 

شكل48-2  معرفی فضا خارج از پالن

اتاق خواب
اتاق پذیرایی

حمام
اتاق غذاخوري

اتاق کار
آشپزخانه

تراس
اتاق نشیمن

انباری
پارکینگ

هال

  Bed Room    
             Living Room  
Bath Room  
Dining Room    
 work Room 
 kitchen
Terrace
Living Room ، Family  Room
Storage
Parking
Hall

شكل47-2  معرفی فضا داخل پالن
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3-1-2-دستورالعمل اندازه گذاری پالن: 

امروزه تنوع روش های ساختمانی و مصالح آن ها 
ایجاب مي کند که معماران و مهندسین ساختمان طرح هاي 
دقیق اجرایي را ارائه کنند، زیرا یک ساختمان بزرگ بدون 
نقشه ی دقیق اجرایی، قابل اجرا نیست. نوشتن اندازه های 
دقیق بر روی طرح ها و نقشه های اجرایی دارای اهمیت 
کارهای  اجرایی  اشتباهات  از  برخی  زیرا  است.  بسیار  
این  و  نقشه هاست  اندازه گذاری  از  ناشي  ساختمانی، 
اشتباهات موجب صرف وقت، هزینه و کار بیهوده است.

 1
50

یا 1
100

مقیاس از  ساختمانی  پالن  رسم  برای   
استفاده می شود. هنگام استفاده از مقیاس کوچک نمی توان 
کلیه ی اندازه ها را روی پالن نشان داد. به این ترتیب ابعاد 
اصلی، مانند طول و عرض کلی ساختمان، اندازه ی اتاق ها 
و ضخامت دیوارها، اندازه ی درها و پنجره ها نشان داده 

می شود.

نكات مهم اندازه گذاری در نقشه های معماری:

-خطوط اندازه گذاری باید مستقیم و بدون شکستگی باشد.
-اعداد اندازه گذاری خوانا نوشته شود.
              -اندازه ها، باالی خط اندازه نوشته شود.

              -در کلیه ی نقشه ها از سیستم متریک استفاده و عدد اندازه بر حسب متر نوشته شود.

1-روش اندازه گذاری به این ترتیب است که ابتدا، 
مانند  اندازه های کوچک تر  نقشه  درجهت طول و عرض 
ردیف  یک  در  را  پنجره ها  اندازه ی  دیوارها،  ضخامت 

سرتاسری اندازه گذاری کنید)شکل2-50(. 

شكل50-2  خط اّول اندازه گذاری

شكل49-2  اندازه گذاری نقشه 
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2-سپس اندازه ي شکست های موجود در آن ضلع 
را، در خط دوم اندازه گذاری کنید)شکل2-51(.

3-درخط سوم، اندازه ی کل طول نقشه را اندازه-  
گذاری نمایید)شکل2-52(.

4-برای اندازه گذاری کامل تر نیز می توان درها را 
مطابق شکل53-2 اندازه گذاری نمود. هم چنین اندازه ی 

O.K.B  پنجره ها را برروی پالن، زیر هرپنجره بنویسید.

شكل51-2  خط دّوم اندازه گذاری

شكل52-2  خط سّوم اندازه گذاری شكل53-2  اندازه گذاری درها و دست انداز پنجره ها

را  کامل  اندازه گذاری  با  پالن  یک  شکل2-54 
نشان می دهد.

شكل2-54
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4-1-2-دستورالعمل ترسیم پالن: 

1-کاغذ را با توجه به ابعاد نقشه ی انتخاب شده با 
لبه ی میز تنظیم کنید و بچسبانید. 

با استفاده از خطوط کمکی)کم رنگ(و با توجه به 
ابعاد کار، کادر را ترسیم کنید.

ابعاد  به  توجه  با  را  پالن  ترسیم  تقریبی  -محل 
پالن، فضای الزم برای اندازه گذاری، محل ترسیم جدول 
مشخصات نقشه و محل نوشتن عنوان و توضیحات نقشه 

را تعیین کنید)شکل2-55(.

خطوط  و  خارجی  دیوارهای  بیرونی  2-خطوط 
دیوارهای داخلی ساختمان را با استفاده از خطوط کمکی 
و با استفاده از مداد H4 کم  رنگ درمحل تعیین شده ترسیم 

کنید)شکل2-56(.

معین  را  پنجره ها  و  درها  اندازه ی  و  3-موقعیت 
کنید)شکل2-57(.

سالم                                                        خوانایی،  برای  که  داشته  باشید  یاد  به 
ماندن و امکان آلبوم و بایگانی کردن نقشه ها، وجود 

حاشیه ی مناسب ضروری است.

شكل55-2 مرحله ی اّول

شكل56-2 مرحله ی دّوم

شكل57-2 مرحله ی سّوم
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4-صحت کارهای انجام شده را کنترل کنید تا از 
موجود  استانداردهای  و  اولیه  طرح  با  آن ها  هماهنگی 

اطمینان حاصل کنید.
سپس با مداد مناسب همه ی خطوط عناِصرساختمانی 
که برش خورده اند مانند دیوارها و ستون ها را پررنگ و با 

ضخامت مشخص ترسیم کنید)شکل2-58(.
ترسیم  مناسب  را درجای  ارتفاعی کف ها  5-تراز 
کنید این تراز باتوجه به ُکدارتفاعی مبنا سنجیده می شود.
-تصویر شکستگی های سقف، کنسول)پیش آمدگی(

)اگردیده  خط چین  صورت  به  را  بالکن  لبه ی  و  سقف 
می شود(ترسیم کنید.

-عنوان فضاها را با خطوط درشت در داخل فضاها 
بنویسید)شکل2-59(.

6-اسم نقشه و مقیاس آن را درزیرنقشه بنویسید.
-اطالعات جدول مشخصات نقشه را کامل کنید.

با عالمت مشخص، ترسیم  -جهت شمال نقشه را 
نمایید.

-همه ی ترسیمات و نقشه ها را بازبینی و کمبودهای 
احتمالی آن را ترسیم کنید تا از صحت کار مطمئن شوید.

-درآخر نیز مطابق با قوانین اندازه گذاری پالن را 
همانند شکل60-2 اندازه گذاری نمایید.

شكل58-2 مرحله ی چهارم

شكل59-2 مرحله ی پنجم

آشپزخانه

اتاق

تراس

سرویس
بهداشتی

شكل60-2 مرحله ی ششم

پالن همكف
مقیاس      1:75

آشپزخانه

اتاق

تراس

سرویس
بهداشتی
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پالن همكف
مقیاس      1:100

تمرین کارگاهی1: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، پالن داده شده در شکل61-2 را با 
ترسیم نمایید.  1

100
مقیاس

شكل2-61



واحدکاردّوم واحدکاردّومواحدکار دّوم واحدکار دّوم

91

تمرین کارگاهی2: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، پالن های داده شده درشکل های 
ترسیم نمایید.  1

100
62-2 و63-2 را با مقیاس

آشپزخانهپذیرایی

انباری

توالت توالت

ورودی

حیاط

حیاط خلوت

حمام

اتاق خواب اتاق خواب

شكل2-62

پالن همكف
مقیاس      1:100
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پالن همكف
مقیاس      1:100

پالن همكف
مقیاس      1:100

شكل2-63
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1-2-2-پالن ساختمانی اداری: 
اداری،  خدمات  منظور  به  اداری  ساختمان های 
ابعاد  و  زیربنا  می شوند.  طراحی  و...  آموزشی  حرفه ای، 
فضاها به کاربری و تعداد مراجعان آن اداره بستگی دارد 

)شکل2-64(. 
معمواًلدرساختمان های اداری نوع فضاها به  عملکرد 

اداره بستگی دارد و در ادارات مختلف متفاوت است. 
اتاق  رئیس،  اتاق  سالن جلسات،  مانند  فضاهایی، 
نمازخانه،  حسابداری،  دبیرخانه،  بایگانی،  کارمندان، 
آبدارخانه، سرویس های بهداشتی و انبار از جمله فضاهای 

مورد استفاده در این مکان هاست. 

2-2-2-پالن ویالیی:
ساختمان هایی که در پیرامون خود دارای محوطه  ی 
و  دارد  فاصله  مجاور خود  از ساختمان های  و  بوده  باز 
کم، طراحی  تعداد طبقات  به صورت تک واحدی و در 

می شوند.
از  خارج  محیط  به  ساختمان ها  این گونه  معمواًل 
دارد)شکل های  نما  از یک  بیش  و  داشته  دید  ساختمان 

65-2 و66-2 و2-67(.

خانه
گاراژ

خیابان

مسیر خاکی پیاده

فضای سبز
بیرونی

درخت

شكل2-65

شكل2-64

شكل66-2پالن موقعیت از یک ساختمان با 
محوطه ی باز پیرامون آن شكل67-2پالن موقعیت از یک خانه ی ویالیی

2-2-آشنایی با انواع پالن های ساختمانی
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گاراژ

رختشویخانه

اتاق مطالعه اتاق خواب

غذاخورینشیمن

آشپزخانه

حمام مخصوص 
خانم 

توالت

محوطه ی 
عصرانه خوری

محوطه ی 
نشستن

پذیرایی
اتاق خواب 

والدین

ورودی

حمام مخصوص 
آقا

چشم پله

نشیمن
)طبقه ی اّول(

غذاخوری
)طبقه ی اّول(

اتاق خواباتاق خواب

اتاق خواب

بالكن

توالت توالت

توالت

حمام

حمام

حمام

را  ویالیی  ساختمان  یک  پالن های  شکل2-68 
نشان می دهد.

3-2-2-پالن های مسكونی چند طبقه:
بیش  با  ساختمان هایی  چندطبقه ،  ساختمان های 
براي هرطبقه پالنی مجزا،  از دو پالن هستند که معمواًل 

طراحی و ترسیم می شود)شکل2-69(. 
جهت  پارکینگ  زیرزمین،  دارای  ساختمان ها  این 

قرارگیری اتومبیل و انبارِی طبقات باالتر، می باشد. 
تقسیم  دودسته  به  چندطبقه  مسکونی  پالن های 

می شوند:
الف( تک واحدی: در هرطبقه یک واحد مسکونی 

درنظرگرفته می شود.
یا  و  ب( چند واحدی: ممکن است در هرطبقه 2 

بیش تر واحد مسکونی طراحی گردد. 

شكل2-68

شكل69-2 مجتمع مسكونی

پالن طبقه ی دّوم
بدون مقیاس

پالن طبقه ی اّول
بدون مقیاس
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شكل2-70

شکل70-2 پالن یک ساختمان تک واحدی را نشان می دهد که شامل زیرزمین و یک طبقه مسکونی است.

پالن طبقات
بدون مقیاس

پالن زیرزمین
بدون مقیاس

آشپزخانه
غذاخوری

نشیمن

اتاق خواباتاق خواب

اتاق خواب

ورودی

توالت

توالت حمام

انباری

انباری
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شکل71-2 پالن های یک ساختمان مسکونِی دو 
پالن  شامل  که  می دهد  نشان  را  طبقه  در شش  واحدی 

زیرزمین، پالن پارکینگ و چهارطبقه ی مسکونی است.

پالن زیرزمین
مقیاس      1:200

پالن طبقات
مقیاس      1:200

پالن پارکینگ
مقیاس      1:200

شكل2-71
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4-2-2-دستورالعمل ترسیم پالن طبقات1:

 کاغذ مورد نظر را بر روی میز بچسبانید و قسمتی 
از کاغذ را، که باید برای ترسیم مورد استفاده قرارگیرد، 
سالم  و  خوانایی  برای  حاشیه  وجود  نمایید.  مشخص 

ماندن، آلبوم کردن و بایگانی کردن نقشه الزامی است.
شناسنامه ی  واقع  در  نقشه  مشخصات  جدول 
نام  از قبیل عنوان پروژه،  نقشه هاست و درآن اطالعاتی 
دیگر  و  نقشه  مقیاس  مشاور،  مهندس  عنوان  کارفرما، 
مشخصات ذکر می شود. ابعاد جدول مشخصات به اندازه ی 

پالن بستگی دارد)شکل2-72(.
می خواهیم پالن ترسیم شده درشکل73-2 را رسم 

نماییم.

شكل72-2 مرحله ی اّول

پالن طبقات
مقیاس      1:200

شكل2-73

1- Typical  Floor Plan
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کم  خطوط  با  را  داخلی  و  خارجی  1-دیوارهای 
رنگ و با مداد H4 ترسیم نمایید)شکل2-74(.

                  

ترسیم نمایید)شکل
توجه داشته باشید مقیاس نقشه درشکل2-73                                     

1 ترسیم شده است.
200

با مقیاس

شكل74-2 مرحله ی اّول- ترسیم دیوارهای داخلی و خارجی



واحدکاردّوم واحدکاردّومواحدکار دّوم واحدکار دّوم

99
شكل75-2 مرحله ی دّوم- تعیین موقعیت درها و پنجره ها

2-دیوارهای برش خورده را بامداد سیاه B  پررنگ  
را  پنجره ها  و  درها  اندازه های  و  موقعیت  سپس  کرده، 

مشخص نمایید)شکل2-75(.
بدین ترتیب خطوط کف پنجره، با ضخامت کم تر 
ترسیم   HB بامداد  و  برش خورده  دیوارهای  به  نسبت 

می شود.
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3-درها و پنجره ها را با خطوط کم رنگ و با مداد 
H4 ترسیم نمایید)شکل2-76(.

شكل76-2 مرحله ی سّوم- ترسیم درها و پنجره ها
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4-پله ها، داکت، کمد دیواری، نرده ها، خطوط ندید 
)خط چین( را ترسیم نمایید)شکل2-77(.

 HB مداد  از  است  بهتر  عناصر  این  ترسیم  برای 
استفاده شود.

شكل77-2 مرحله ی چهارم- ترسیم کمد، پله ها، داکت و خطوط ندید
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5-موقعیت ستون ها را با محورهای افقی و عمودی 
مشخص و سپس ترسیم نمایید)شکل2-78(. 

هر یک از محورها )آکس ها( را با خط نازک در 
قسمت باال و چپ به دایره ای ختم نمایید.

شكل78-2 مرحله ی پنجم- تعیین محل ستون ها و ترسیم آکس
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6-درمحل تالقی دو محور عمودی و افقی آکس ها 
ستون ها را ترسیم نمایید)شکل2-79(.

شكل79-2 مرحله ی ششم- ترسیم ستون ها
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شكل80-2 مرحله ی هفتم- اندازه گذاری بین آکس ها

7-اندازه گذاری را درچهار مرحله ترسیم نمایید:
الف-اندازه گذاری آکس ها با دوخط، اندازه گذاری 

جزئی و سپس اندازه  گذاری کلی انجام می گیرد.
)شکل2-80(



واحدکاردّوم واحدکاردّومواحدکار دّوم واحدکار دّوم

105
شكل81-2 مرحله ی هشتم- اندازه گذاری خارجی 

خط  سه  در  پالن  جنوبی  ضلع  ب-اندازه گذاری 
اندازه گذاری شود)شکل2-81(.
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شكل82-2 مرحله ی نهم- اندازه گذاری داخلی طولی و عرضی

ج-اندازه گذاری داخلی را به صورت طولی و عرضی، 
جهت معرفی ابعاد فضاها انجام دهید)شکل2-82(.
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شكل83-2 مرحله ی دهم- اندازه گذاری درها وO.K.B پنجره ها

)O.K.B(د-مشخص کردن اندازه ی درها و دست انداز
اندازه در پالن است  نمایش  از  پنجره ها، آخرین مرحله 

)شکل2-83(.
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و  فضاها  معرفی  عالمت شمال،  8-ُکدگذاری، 
زیرنویس نقشه را ترسیم نمایید)شکل2-84(.

پالن طبقات
مقیاس      1:100

شكل84-2 مرحله ی یازدهم- فضا نویسی، ُکدگذاری، عالمت شمال و...

پذیرایی

آشپزخانه

توالت

ورودی

حمام

اتاق خواب

اتاق خواب اتاق خواب

توالت

غذاخوری
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پالن زیرزمین
مقیاس      1:100

5-2-2-دستورالعمل ترسیم پالن زیرزمین1:

می خواهیم  پالن زیرزمین نشان داده شده در شکل 
1 ترسیم کنیم. 

100
85-2 را با مقیاس

شكل2-85
1- Basement  Floor Plan



واحدکاردّوم واحدکار دّوم

110

واحدکاردّوم واحدکار دّوم

2-دیوارهای برش خورده رابامداد سیاهB پررنگ کرده، سپس موقعیت و اندازه های درها و پنجره ها رامشخص 
 HB نمایید)شکل87-2 (. بدین ترتیب خطوط کف پنجره، با ضخامت کم تر نسبت به دیوارهای برش خورده و بامداد

ترسیم می شود.

1- صفحه ی سفید کاغذ را برای ترسیم پالن زیرزمین روی پالن طبقات بچسبانید. سپس دیوارهای خارجی 
 )H4را از روی پالن طبقات بر روی صفحه ي ترسیم منتقل نمایید. دیوارهای داخلی را نیز به صورت کم رنگ )بامداد

ترسیم نمایید)شکل2-86(.

شكل86-2 مرحله ی اّول- ترسیم دیوارهای داخلی و خارجی

شكل87-2 مرحله ی دّوم- تعیین موقعیت درها و پنجره ها
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3-درها و پنجره ها را با خطوط کم رنگ و با مداد H4 ترسیم نمایید)شکل2-88(.

 HB 4-پله هاو خطوط ندید)خط چین(راترسیم نمایید )شکل89-2(. برای ترسیم این عناصر بهتر است از مداد
استفاده شود.

شكل88-2 مرحله ی سّوم- ترسیم درها و پنجره ها

شكل89-2  مرحله ی چهارم- ترسیم پله ها و خطوط ندید
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5-موقعیت ستون ها را با محورها )آکس ها(مشخص 
و سپس ترسیم نمایید)شکل2-90(. 

هر یک از محور ها، با خط نازک از قسمت باال و 
چپ به دایره ای ختم می شوند.

شكل90-2 مرحله ی پنجم- تعیین محل ستون ها و ترسیم آکس
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6-درمحل تالقی دو محور عمودی و افقی آکس ها، 
ستون ها را ترسیم نمایید)شکل2-91(.

شكل91-2 مرحله ی ششم- ترسیم ستون ها
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شكل92-2 مرحله ی هفتم- اندازه گذاری بین آکس ها

7-اندازه گذاری را درچهار مرحله ترسیم نمایید:
یکی  خط،  دو  در  آکس ها  الف-اندازه گذاری 
انجام  کّلی  اندازه  گذاری  دیگری  و  جزئی  اندازه گذاری 

دهید)شکل2-92(.
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شكل93-2  مرحله ی هشتم- اندازه گذاری داخلی طولی و عرضی

ب-اندازه گذاری داخلی را به صورت طولی و عرضی 
برای معرفی ابعاد فضاها انجام دهید)شکل2-93(.
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ج- اندازه ی درها و دست انداز)O.K.B(پنجره ها  را 
نیز ترسیم نمایید)شکل2-94(.

شكل94-2 مرحله ی نهم- اندازه گذاری درها وO.K.B پنجره ها
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و  فضاها  معرفی  شمال،  عالمت  8-ُکدگذاری، 
زیرنویس نقشه را ترسیم نمایید)شکل2-95(.

شكل95-2 مرحله ی دهم- فضا نویسی، ُکدگذاری، عالمت شمال و...

پالن زیرزمین
مقیاس      1:100

انباری

انباری
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پالن همكف
مقیاس      1:100

تمرین کارگاهی1: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، پالن ویالیی داده شده در شکل2-96 
ترسیم نمایید. سپس آن را اندازه گذاری و فضانویسی کنید. 1

100
را با مقیاس

شكل2-96
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شكل2-97

تمرین کارگاهی2: برروی کاغذA3 ، پس ازرسم جدول و کادر دور کاغذ، پالن ویالیی داده شده در شکل 
ترسیم نمایید.  1

100
97-2 را با مقیاس

پالن همكف
مقیاس      1:75
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1 ترسیم نمایید. سپس 
100

تمرین کارگاهی3: برروی کاغذ A3 ، پالن داده شده در شکل98-2را، با مقیاس 
آن را اندازه گذاری و فضانویسی کنید.

پالن طبقات
مقیاس      1:100

شكل2-98
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شكل2-99

1 ترسیم 
100

تمرین کارگاهی4: برروی کاغذ A3 ، پالن داده شده درشکل های99-2 و100-2، را با مقیاس
نمایید. سپس آن را به طورکامل، اندازه گذاری کنید.

پالن پارکینگ
مقیاس      1:100

انباری انباری
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شكل2-100

پالن طبقه ی اّول
مقیاس      1:100

نشیمن

آشپزخانه

حمام

آشپزخانه

حمام
نشیمن

توالتتوالت

اتاق خواب

اتاق خواب

اتاق خواب
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شكل2-101

 1
100

تمرین کارگاهی5: برروی کاغذ A3 ، پالن داده شده درشکل های101-2 و102-2،  103-2 را با مقیاس
ترسیم نمایید. سپس آن را به طورکامل، اندازه گذاری کنید.

پالن زیرزمین
مقیاس      1:100

1-حیاط
2-موتورخانه

3-انباری
4-انبار وسایل نظافت

5-آسانسور
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شكل2-102

پالن پارکینگ
مقیاس      1:100

1-حیاط
2-پله های زیرزمین

3-پارکینگ
4-واحد سرایداری

5-آسانسور
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پالن طبقات
مقیاس      1:100

شكل2-103

1-حیاط
2-اتاق خواب

3-حمام
4-سرویس بهداشتی

5-آسانسور

6-آشپزخانه
7-غذاخوری

8-پذیرایی
9-تراس
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خالصه ی واحدکار)2(
1-2-چگونگی ترسیم پالن ساختمان های آجری 

1-1-2-تعریف پالن: 
به تصویری از برش افقی فرضی که از ساختمان ترسیم می شود»پالن«مي گویند. 

3 ارتفاع هرطبقه عبورمی کند و بخش های مختلف ساختمان، مانند دیوارها، درها، 
4

تا 2
3

صفحه ی برش تقریبًا از
پنجره ها، کمدها، پله هاو... راقطع کرده و عناصری مانند مبلمان و لوازم خانه، کف سازی و اختالف سطوح و ... را قابل 

رؤیت می نماید.
2-1-2-عالئم ترسیم پالن: برای ترسیم پالن ها شناخت عالئم مختلف و اصول رسم فنّی ضرورت دارد.

الف(دیوارها و ستون ها: دیوار وستون ها از اصلی ترین عناصرتشکیل دهنده ی ساختمان اند.
معمواًل درساختمان های آجری ضخامت دیوارهای خارجی و داخلی باربر35 سانتی مترو ضخامت دیوارهای 

داخلی غیرباربر22 و 11 سانتی مترند.
ب(درها: »درها« عناِصر ساختمانی بازشونده اي هستند که فضا و بخش های مختلف ساختمانی را ازهم تفکیک 
مي کنند و رابطه ي آن ها را با هم برقرار می سازند. درها از نظر شکل، ابعاد، جنس و کاربردشان انواع مختلف دارند، 
مانند درهای بیرونی ساختمانی، درهای داخلی و درهای سرویس بهداشتی. درهای داخلی باید جایی قرار بگیرند که 

فضای قابل استفاده ي اتاق بیش تر شود. عرض در براساس کاربری آن و نوع فضا تعیین می شود.
ج(پنجره ها: برای تأمین نور و منظر اتاق ها و فضاهای داخلی از عنصرساختمانی شفافی به نام »پنجره« استفاده 

می شود. نمایش پنجره در پالن معمواًل شامل ترسیم برش پنجره، نمای آستانه و کف پنجره است.
-عرض پنجره ها: عرض پنجره به فضا و مساحت دیواری که پنجره درآن قرارگرفته است بستگی دارد. براي 

مثال، مساحت پنجره دراتاق کار30 درصد سطح دیوار بیرونی است.
-دست انداز پنجره یا O.K.B: فاصله ی کف اتاق تا کف پنجره را »دست انداز یا O.K.B« می نامند.

با خط نازک نشان  لوازم و وسایل مختلف است. کمدها را  د(کمدها: فضاهای طبقه بندی شده برای نگه داری 
می دهند. کمدها دارای ابعاد و اندازه ی متفاوت می باشد.

باالتر است و مبنا  از سطح  تراز سطحی را که  2.00+ یا خیابان(،  مبنا)حیاط  تراز  0.00±عدد  ه(ُکدارتفاعی: 
−1.50 تراز سطحی که پایین تر از سطح مبنا است را نشان می دهد.

و(عالمت داکت: برای تهویه و هم چنین عبور لوله های تأسیسات، کنار سرویس های بهداشتی، فضایی را تعبیه 
می کنند که »داکت« نام دارد.

ز(پله ها: برای برقراری رابطه بین سطوح مختلف یک ساختمان از »پله« استفاده می شود. با توجه به این که 
پله ها به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرند، هم کارایی، ایمنی و سهولت استفاده ازآن ها بسیاراهمیت دارد و هم 

زیبایی بصری آن. 
برای نمایش جهت حرکت پله ها، آن را باخط مسیر مشخص می کنند. ابتدای خط مسیر، اولین و پایین ترین پله 

و انتهای خط مسیر، آخرین و باالترین پله را نشان می دهد.
ح(عالمت شمال: هرساختمان با توجه به شرایط اقلیمی مکان، طراحی می شود. 

جهت های جغرافیایی، تابش خورشید و باد غالب، درمکان یابی فضاهای مختلف ساختمان و طراحی آن نقش 
اساسي دارد. به همین دلیل مشخص کردن جهت شمال برای همه ي پالن های ساختمانی ضروری است.
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ط(نوشتن عنوان نقشه: عنوان و مقیاس نقشه، معمواًل وسط و زیرپالن و باخط درشت نوشته می شود. درقسمت 
باالی خط، عنوان نقشه و زیرخط، مقیاس نقشه با اندازه ای کوچک تر نوشته می شود.

ی(معرفی فضاها:فضاها، معمواًل دراندازه ای بزرگ تر از نوشته های معمولی به دو صورت معرفي می شوند:
-مستقیمًا درداخل هرکدام از فضاها نوشته می شود.

-درفضاها شماره گذاری شده و معرفی شماره ها کنار نقشه صورت مي گیرد.
نكات مهم اندازه گذاری در نقشه های معماری:

-خطوط اندازه گذاری باید مستقیم و بدون شکستگی باشد.
-اعداد اندازه گذاری خوانا نوشته شود .
-اندازه ها، باالی خط اندازه نوشته شود.

-در کلیه ی نقشه ها از سیستم متریک استفاده و عدد اندازه بر حسب متر نوشته شود.
2-2-آشنایی با انواع پالن های ساختمانی

1-2-2-پالن ساختمانی اداری: ساختمان های اداری به منظور خدمات اداری، حرفه ای، آموزشی و... طراحی 
می شوند. زیربنا و ابعاد فضاها به کاربری و تعداد مراجعان آن اداره بستگی دارد. 

2-2-2-پالن ویالیی: ساختمان هایی که در پیرامون خود دارای محوطه  ی باز بوده و از ساختمان های مجاور 
خود فاصله دارد و به صورت تک واحدی و در تعداد طبقات کم، طراحی می شوند.

3-2-2-پالن های مسكونی چند طبقه: ساختمان های چندطبقه، ساختمان هایی با بیش از دو پالن هستند که 
معمواًل براي هرطبقه پالنی مجزا، طراحی و ترسیم می شود. 

این ساختمان ها دارای زیرزمین، پارکینگ جهت قرارگیری اتومبیل و انبارِی طبقات باالتر، می باشد. 
پالن های مسکونی چندطبقه به دودسته تقسیم می شوند:

الف( تک واحدی
ب( چند واحدی
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سؤاالت تشریحی

1-پالن را تعریف کنید.
2-پیش آمدگی سقف که به صورت خط چین در پالن نمایش داده می شوند، ..... نام دارد.

3-ضخامت دیوارهای باربر و غیرباربر آجری چند سانتی متر است؟
4-عالمت عرض و ارتفاع درها را در پالن، نمایش دهید؟

5-چهارمورد از انواع درهای داخلی را نام ببرید.
6-عالمت شمال و زیرنویس نقشه، معّرف چیست؟

7-انواع پالن های ساختمانی را نام ببرید.
8-در اندازه گذاری نقشه های معماری، چه نکاتی را باید رعایت نمود؟

9-عرض پنجره، به چه نکاتی بستگی دارد؟
10-عالمت بازشوی درها، درپالن چگونه است؟

11-درهای دولنگه ی نامساوی، کشویی، در با آستانه و درقوسی را به صورت شماتیک رسم نمایید.
12-خط مسیرپله، نشان دهنده ی چیست؟

پاسخ:..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

آزمون پایانی)2(
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سؤاالت چهارگزینه ای

1-نام فارسی»Living Room« کدام است؟
د( اتاق غذاخوری ج( اتاق نشیمن   ب( اتاق پذیرایی   الف( اتاق خواب  

2-منظور از پالن، ..... ساختمان است.
د( برش شکسته ج( برش افقی از پی ها  ب( برش افقی فرضی  الف( برش عمودی فرضی 

3-اصطالح »داکت«، به چه محلی از ساختمان اطالق می شود؟
د( تراس ج( پاسیو   ب( هواکش   الف( حیاط خلوت  

4-نام التین »پالن زیرزمین« کدام است؟
 Framing Plan)د   Section )ج   Basement Plan )ب  Roofing Room )الف

5-کدام یک از فضاهای زیر با ورودی، در ارتباط بیش تری است؟
د( غذاخوری ج( آشپزخانه   ب( حمام   الف( خواب  

6-عالئم پالن، در شکل104-2، نشان دهنده ي چیست؟
الف( 1-پنجره ی کشویی، 2-دِر بی آستانه

ب( 1-محل نصب در، 2-دِر با آستانه
ج( 1-پنجره ی کشویی، 2-دِر با آستانه
د( 1-محل نصب در، 2-دِر بی آستانه

7-منظور از O.K.B، در ساختمان چیست؟
ب( ارتفاع پنجره الف( ارتفاع کف ساختمان تا زیرپنجره  

د( شیشه ی ثابت باالی درها و پنجره ها ج( ارتفاع کف ساختمان تا باالي پنجره  
، آن را چند میلی متر رسم می کنند؟ 1

50
8-عرض دری 90 سانتی متر است، در نقشه ای با مقیاس

د( 90 میلی متر  ج( 9میلی متر   ب( 1/8میلی متر   الف( 18میلی متر  
9-ضخامت دیوارهای باربر آجری چند سانتی متر است؟

د( 40 سانتی متر  ج( 11 سانتی متر   ب( 22 سانتی متر   الف( 35 سانتی متر  
10-به شیشه ی ثابت باالی در یا پنجره که به منظور عبور نور به داخل اتاق ها تعبیه شده،..... می گویند.

د( کتیبه   O.K.B )ج ب( ازاره    الف( قرنیز   

)1()2(
شكل2-104




