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توانایی ترسیم برش های مورد نیاز و اندازه گذاری آن ها

هدف کلی 
 ترسیم انواع برش های ساختمانی

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

1-برش را تعریف نماید.
2-عالئم برش را توضیح دهد.

3-عالئم مصالح ساختمانی را ترسیم کند.
4-خط برش را ترسیم نماید.

5-برش ساختمان را ترسیم نماید.
6-برش را اندازه گذاری نماید.

7-برش پله را ترسیم کند

ساعات آموزش

نظری

عملی

7

10

واحدکار
چهارم
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

1-توضیح دهید، چگونه می توان ارتفاع فضاها را در نقشه ترسیم نمود؟
2-چند عالمت اختصاری جهت نمایش مصالح ساختمانی ترسیم نمایید.

3-خطوط اندازه گذاری را توضیح دهید؟
4-چگونه می توان ساختمان را برش زد تا بیش ترین اطالعات را به سازنده ی ساختمان دهد؟

5-اختالف سطح درساختمان را تعریف کنید.
6-عالمت ُکد ارتفاعی در پالن را، که نمایشگر اختالف ارتفاِع بین سطوح است، ترسیم کنید.

7-برش فرضی افقی از یك ساختمان را، .... می نامند.
8-اگر یك ساختمان را به صورت عمودی برش بزنیم چه بخش هایی از ساختمان دیده می شود؟

9-آیا می توانید تفاوت بین برش افقی و برش عمودی یك ساختمان را توضیح دهید؟
10-شكل 1-4 را با عالمت ُکدارتفاعی، کدگذاری نمایید.

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

سؤاالت تشریحی

شكل4-1

پیش آزمون(4)
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1-خطوط برش خورده با چه نوع خطی ترسیم می شوند؟
الف) خط نازك             ب) خط چین                  ج) خط نقطه                د) خط ضخیم

2-مناسب ترین مداد برای ترسیم قسمت های برش خورده کدام است؟
F(د                         B(ج                          BH(ب                      H4(الف

3-درترسیم برش، به چه عواملی نیاز داریم؟
الف) محل برش            ب) نماها                        ج) جهت دید               د) الف و ج

4-در ترسیم برش، نوع خطوطی که خط برش آن ها را قطع نكرده، چگونه است؟
الف) خط چین              ب) خط ضخیم                 ج) خط نقطه               د) خط نازك

5-اصطالح O.K.B به چه معنا است؟
الف) دست انداز پنجره     ب) کتیبه ی در                 ج) آستانه ی در            د) پنجره ی بدون دست انداز   
6-تراز کف طبقه ی همكف40+ و کف زیرزمین250- می باشد. ارتفاع کف تا کف تمام شده چند سانتی متر  

است؟
الف)210 سانتی متر         ب)310 سانتی متر             ج)250 سانتی متر         د)290 سانتی متر

7-هدف از ترسیم .... نمایش جزئیات داخلی و خارجی و نشان دادن ارتفاع قسمت های مختلف ساختمان 
می باشد.

الف) پالن                 ب) نما                          ج) برش                    د) سایت
8-حداقل عرض پله برای ساختمان های مسكونی چندمتراست؟

الف) 1/10متر         ب)1/80متر           ج)2/00متر         د)1/50متر
9-پالن به معنی....

2 ارتفاع ساختمان عبور می کند.
3

الف) برش فرضی افقی که از
طول ساختمان عبور می کند. 3

4
ب) برش فرضی عمودی که از

2 طول ساختمان عبور می کند.
3

ج) برش افقی که از
حجم ساختمان عبور می کند. 1

2
د) برش عمودی که از

سؤاالت چهارگزینه ای



166167

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

166167

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

به  رسیدن  برای  طّراح  نقشه ،  تكامل  درفرایند 
طرح نهایی، می تواند با استفاده ازمقاطع(برش ها)، فضاهای 
بنا، مانند سطوح شكسته ی طرح های مختلف را  داخلی 
مورد بررسی قرار دهد و آن ها را به معرض دید بگذارد. 
جزئیات  نشان  دادن  بهتر  منظور  به  پالن  از  برش 
اجرایی، بررسی قسمت های تو پُر و توخالی و اطالعات 

بعدی انجام می شود. 
هرگاه صفحه ی برش فرضی بخشی از پالن را به 
صورت عمودی قطع کند و از پایین ترین طبقه (زیرزمین) 
تا آخرین طبقه از ساختمان را برش دهد، آن را «مقطع یا 

برش ساختمان» می نامند. 
دارد  اهمیت  بسیار  درپالن  برش  محل  انتخاب 
فرضی  صفحه ي  این  عبور  و  برش  محل  که  به طوری 
باید از قسمتی باشد که بیش ترین اطالعات را از درون 
این صفحه  قرار گیری  درمسیر  بدهد.  طّراح  به  ساختمان 
دیوارها،  پنجره ها،  درها،  است  ممكن  برش)  (صفحه ی 
نقشه ی  ترسیم  با  رّسام  و  بخورد  برش  راه پله  و  پاسیو 
مقاطع، نحوه ی بریدگی آن ها را با صفحه ی برش نمایش 

می دهد.
شكل های2-4 تا 5-4 مراحل برش عمودی یك 

ساختمان را نشان می دهد.

1-4-برش یا مقطع1

شكل 2-4 مرحله ی اّول

صفحه ی 
برش

شكل 4-4 مرحله ی سّوم

صفحه ی برش

شكل 3-4 مرحله ی دّوم

شكل 5-4 مرحله ی چهارم
1- Section
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ساختمانی  نقشه های  مهم ترین  جمله  از  مقاطع 
ترسیم  با  دارند.  نیاز  آن ها  به  بنا  سازندگان  که  هستند 
مقاطع، می توان رابطه ي ساختمان با زمین، تعداد طبقات 
اندازه ي  معموًال  نمود.  مشخص  را  دیوارهای   داخلی  و 
ساختمان و پیچیدگی قسمت های داخلی آن تعیین کننده ی 

تعداد مقاطع الزم برای نقشه های ساختمانی است.
درآن  که  می دهد  نمایش  را  پالنی  شكل4-7  در 

محل برش عمودی، مشخص شده است.

در شكل6-4 برش(مقطع) ترسیم شده از ساختماِن 
شكل 2-4 را مشاهده می کنید.

SECTION-(مقطع)شكل6-4 برش

پالن طبقات
مقیاس      ١:١٠٠

شكل4-7
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برش الف-الف
مقیاس      ١:١٠٠

شكل4-8

شكل8-4 نمونه ی برش(مقطع) الف-الف، ازپالنی 
را که درشكل 7-4 ترسیم شده، نشان می دهد.
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1-1-4-عالئم مورد استفاده دربرش ها:

الف)خط برش درپالن: خط برش برای نمایش محل 
برِش عمودی برروی پالن است. 

این خط، با نوع«غیرممتدضخیم»ترسیم شده و در 
دوسرآن، جهت دید را با فلش مشخص کنید. سپس روی 

قسمت فلش نام برش را بنویسید(شكل4-9).

مصالح  جنس  نمایش  برای  ب)هاشوردربرش: 
هاشورهای  از  ساختمان  از  برش خورده  درقسمت های 
استفاده  است  مصالح  نوع  معّرف یك  که هریك  خاّصی 

می شود.
است  هاشور«45درجه»  ترسیم  زاویه ی  معموًال 
می شود.  استفاده  نازك»  «ممتد  نوع خط  از  آن  برای  و 
 45 گونیای  توسط  هاشورها  درجه   45 خطوط  ترسیم 
از  نمونه  درشكل10-4چندین  می گیرد.  صورت  درجه 
هاشورها را که برای نمایش مصالح در برش به  کارمی رود 

نشان می دهد.

ج)مقیاس دربرش ها: معموًالبرش ها برابر با مقیاس 
ترسیم  1

200
، 1
100

، 1
50

مقیاس های با  معماری  پالن های 
را  برش یك ساختمان  از  بخشی  می شوند. شكل4-11 
ترسیم شده است. در این  1

100
نشان می دهد که با مقیاس

برش قسمت هایی از پالن که بریده شده مانند سقف، کف، 
دیوار و پنجره را به طور کلی نشان می دهد.

شكل4-9 

پالن اتاق نگهبانی
مقیاس      ١:١٠٠

بتن(در برش)

موزاییك یا سنگ(در برش)

چوب

قلوه سنگ

خاك متراکم(زمین طبیعی)

مالت و اندود

دیوار آجری

بتن(در دتایل)

شكل4-10 

شكل4-11  برش الف-الف
مقیاس      ١:١٠٠

الف الف

ب

ب
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جزئی،  برش های  است  ممكن  نیاز  برحسب  اما 
1
20

مقیاس با  می شوند،  نامیده  «دتایل»  عنوان  تحت  که 
از  بیش تری  جزئیات  برش ها  دراین  شوند.  1ترسیم 

1
تا

پنجره ها،  و  در  پروفیل  سقف،  جزئیات  مانند  ساختمان 
نازك کاری و... به نمایش گذاشته می شود(شكل4-12).

شكل12-4 برش جزئی از شكل 12-4 را نشان 
ترسیم شده است. 1

50
داده است. این برش با مقیاس

شكل4-12

برش الف-الف
مقیاس      ١:٥٠
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2-4-اصول ترسیم برش     
1-2-4-دستورالعمل ترسیم برش یك اتاق:

پالن مقابل(شكل13-4)، پالن یك اتاق نگهبانی 
با مشخصات زیر است.

-ُکدارتفاعی کف20+ سانتی متر
-ارتفاع کف اتاق تا کف پشت بام320 سانتی متر

-ضخامت سقف 30 سانتی متر
-دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

-ضخامت قرنیز1 5 سانتی متر
-دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-بقیه ی مشخصات برروی پالن نوشته شده است.

الف)مراحل ترسیم برش الف-الف:

1-ابتدا پالن را در جهت دید خط برش در قسمت 
باالی محل ترسیم برش بچسبانید(شكل4-14). 

شكل14-4 مرحله ی اّول

شكل4-13 

پالن اتاق نگهبانی
مقیاس      ١:١٠٠

1-قرنیزعبارت است از پالك های بتنی یا سیمانی که برای جلوگیری از آب باران و نفوذ رطوبت در دیوارهای ساختمان از آن استفاده می کند محل مصرف 
آن درپایین و روی دیوارهای داخلی و بیرونی و هم چنین روی دیوار جان پناه پشت بام است. به قرنیز پشت بام «درپوش» نیزمی گویند.

الف

الف

الف

الف

ب

ب
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2-خط زمین را ترسیم کنید و دیوارهای خارجی 
را روی خط زمین انتقال دهید(شكل4-15).

و  کنید  ترسیم   عمودی  خطی  برش  3-درکنار 
آن  روی  شده  داده  ُکدهای  با  را  عمودی  ارتفاع های 

مشخص نمایید(شكل4-16).

شكل15-4 مرحله ی دّوم

شكل16-4 مرحله ی سّوم

4-مطابق اندازه های مشخص شده، ضخامت سقف 
و کف اتاق را ترسیم نمایید(شكل4-17).

شكل17-4 مرحله ی چهارم

الف الف

الف الف

الف الف
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پالن،  در  شده  داده  اندازه های  به  توجه  5-با 
دست  انداز (O.K.B) و ارتفاع  پنجره ها، دست انداز پشت  بام   
(ضخامت  دیوار دست انداز را 10-15 سانتی متر درنظر 
برش خورده ی سمت چپ ودیواره ی  پنجره ی  بگیرید)، 

نمای مقابل و پنجره ی نمای روبه رو را ترسیم کنید. 
سپس قرنیز بام را ترسیم کنید(شكل4-18).

دیوار، سقف،  مانند  برش خورده،  6- قسمت های 
کف و دیگر عناصر را با مداد مناسب ازگروه(B)پررنگ 

نمایید(شكل4-19).

7- عناصر موجود در نما و برش، مانند در و پنجره 
ُکد گذاری  و  اندازه گذاری  را  برش  کنید. سپس  کامل  را 

نمایید(شكل4-20).

شكل18-4 مرحله ی پنجم

شكل19-4 مرحله ی ششم

شكل20-4 مرحله ی هفتم

الف الف
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ب)مراحل ترسیم برش ب-ب :

خط  دید  جهت  در  و  چرخانده  را  پالن  1-ابتدا 
برش(کاغذ)بچسبانید  ترسیم  محل  باالی  درقسمت  برش 

(شكل4-21). 

2-خط زمین را ترسیم کنید و دیوارهای خارجی 
را روی خط زمین انتقال دهید(شكل4-22).

و  کنید  ترسیم   عمودی  خطی  برش  3-درکنار 
کف  ُکد  و  سقف  ضخامت  مانند  عمودی  ارتفاع های 
نمایید  مشخص  آن  روی  شده  داده  اندازه  های  با  را 

(شكل4-23).

شكل21-4 مرحله ی اّول

شكل22-4 مرحله ی دّوم شكل23-4 مرحله ی سّوم

ب

ب ب

ب

ب ب
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4- از روی خط اندازه ی عمودی ضخامت سقف 
نمایید  ترسیم  ارتفاعی0.20+  ُکد  روی  را  اتاق  کف  و 

(شكل4-24).

پالن،  در  شده  داده  اندازه های  به  توجه  5-با 
دست  انداز(O.K.B)  و ارتفاع  پنجره ها، دست اندازپشت  بام 
متردرنظر  نتی  15سا -10 ز ندا ا ردست  دیوا (ضخامت 
چپ،  سمت  خورده ی  دیواربرش  پنجره ی  گرفته شود)، 
ارتفاع در ورودی حداقل220 سانتی متر و دیواره ی نمای 

مقابل و پنجره ی آن را رسم نمایید. 
سپس قرنیز بام را ترسیم کنید(شكل4-25).

شكل24-4 مرحله ی چهارم

دیوار، سقف،  مانند  برش خورده،  6- قسمت های 
کف و دیگر عناصر را با مداد مناسب ازگروه(B)پررنگ 

نمایید(شكل4-26).

شكل25-4 مرحله ی پنجم

شكل26-4 مرحله ی ششم

بب

بب
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7- عناصر موجود در نما و برش، مانند درو پنجره 
ُکد گذاری  و  اندازه گذاری  را  برش  کنید. سپس  کامل  را 

نمایید(شكل4-27).

Sc.       1:75

SECTION    AA

Sc.       1:75

SECTION    BB

شكل27-4 مرحله ی هفتم

شكل4-28
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2-2-4- دستورالعمل ترسیم برش ساختمان یك 
طبقه:

پالن در(شكل29-4)، دارای مشخصات زیر است. 
-اندازه ي کف تا زیرسقف280سانتی متر

-ضخامت سقف30سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر

-ضخامت قرنیز 5 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
ترسیم  را   AA شده ی  مشخص  برش  می خواهیم 

نماییم.

شكل4-29

پالن ساختمان سرایداری
مقیاس      ١:١٠٠
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: AA الف)مراحل ترسیم برش

1- خط زمین را ترسیم کنید و کلیه ي خطوط برش خورده ي داخلی و خارجی را بر روی خط زمین انتقال دهید. 
سپس خط عمودی کنار برش(جهت مشخص کردن اندازه های کف، سقف، ضخامت سقف، ارتفاع جان پناه و ضخامت 

قرنیز) را ترسیم نمایید(شكل4-30).

2- ضخامت سقف و دست انداز پشت بام و خط کف را مطابق با اندازه های مشخص شده، ترسیم نمایید 
(شكل31 -4).

شكل30-4 مرحله ی اّول

شكل31-4 مرحله ی دّوم
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3- خطوط بیرونی درها و پنجره های برش خورده و نما را ترسیم نمایید(شكل4-32).

شكل32-4 مرحله ی سّوم

4- بعد از اطمینان از صحیح بودن ترسیم خطوط، عناصر برش خورده را با مداد  B، ضخیم نمایید و محل تالقی 
دیوارهای برش خورده و سقف را پاك کنید(شكل4-33).

شكل33-4 مرحله ی چهارم

5- درها و پنجره های برش خورده و نما را به صورت کامل ترسیم کرده، سپس ُکدگذاری و اندازه گذاری 
نمایید(شكل4-34).

شكل34-4 مرحله ی پنجم
Sc.       1:100

SECTION    AA
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تمرین کارگاهی1: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، برش BB از پالن داده شده درشكل 
35-4 را ترسیم نمایید. 

شكل4-35

Sc.       1:100
SECTION    BB

به دستورالعمل3-2-4 رجوع شود.

به دستورالعمل3-2-4 رجوع شود.

پالن ساختمان سرایداری
مقیاس      ١:١٠٠

-اندازه ی کف تا زیر سقف 280 سانتی متر
-ضخامت سقف 30 سانتی متر

-دست انداز پشت بام با قرنیز 85 سانتی متر
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شكل36-4 پالن پله

شكل37-4 مرحله ی اّول

کف زمین

کف ساختمان

3-2-4-دستورالعمل ترسیم پله دربرش:

درپالن  شده ی  مشخص  پله ی  برش  می خواهیم 
شكل 35-4 را ترسیم نماییم.

درشكل36-4برشBB ازروی پله عبورکرده است، 
با مراحل زیرعمل  باید برای ترسیم برش پله مطابق  که 

کنید:

مراحل ترسیم برش پله:

1-خطوط پله را از روی پالن به خط زمین منتقل 
کنید و روی خط اتمام پله در کف ساختمان به اندازه ی 
بنامید   a پله (30 سانتی متر) جدا کرده وآن را  یك کف 

(شكل4-37).

نقطه ی به  کف پله)  اولین  (شروع   b نقطه ي  2-از 
برخورد خط  (پایان آخرین کف پله) وصل کرده محل   a
نمایید  مشخص  پله)  (ارتفاع  عمودی  با خطوط  را  فوق 

(شكل4-38).

شكل38-4 مرحله ی دّوم

کف زمین

aکف ساختمان a

b
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3-ازنقاطی که روی خط مّورب مشخص نموده  اید به خطوط پله به صورت افقی رسم نمایید. به این ترتیب 
کف پله ها ترسیم می شود(شكل4-39).

4-کف پله ها را باخط های عمودی(ارتفاع پله)به هم وصل نمایید. سپس خطوط اضافی را پاك کنید. نمای ستون، 
روی کف تراس را نیز در محل خود ترسیم کنید(شكل4-40).

4-2-4-دستورالعمل ترسیم برش پله ی یك طرفه:

مراحل ترسیم:

1- خط زمین را ترسیم کنید سپس خطوط کف پله 
را از روی پالن برخط زمین منتقل نمایید.

با توجه به ُکدارتفاع پاگرد(2.00+)، خط پاگرد را 
رسم کرده و امتداد دهید تا آخرین خط پله را قطع نماید 

(شكل4-41).

2-روی خط پاگرد را به اندازه ي، یك کف پله(30 
سانتی متر) جدا کنید و به شروع اولین پله وصل نمایید.

به کمك خط مّورب ترسیم شده ارتفاع و کف پله  ها 
را ترسیم نمایید(شكل4-42).

شكل39-4 مرحله ی سّومشكل40-4 مرحله ی چهارم

کف زمین

کف ساختمان
a

b

شكل41-4 مرحله ی اّول

شكل42-4 مرحله ی دّوم

کف پله
کف ساختمان

کف زمین
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3-خطی موازی با پاگرد در قسمت زیر پاگرد به 
را  حجم  خط  و  نمایید  ترسیم  پاگرد  ضخامت  فاصله ي 
موازی خط شیب پله با فاصله 20 سانتی متر ترسیم نمایید 

(شكل4-43).

قسمت های  و  کنید  پاك  را  اضافه  خطوط   -4
برش خورده ی پله ها را پُررنگ نمایید(شكل4-44).

شكل43-4 مرحله ی سّوم

شكل44-4 مرحله ی چهارم

تمرین کارگاهی2: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، برش AA از پالن پله ی یك طرفه 
با پاگرد میانی درشكل 45-4 را ترسیم نمایید. 

درشكل46-4 برش AA از پله ی مذکور نمایش داده شده است.

شكل4-45

شكل4-46
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5-2-4-دستورالعمل ترسیم برش پله ی دوطرفه:

ترسیم  طرفه ای  دو  پله ی  از  برشی  می خواهیم 
دیگردر  طبقات  و  اول  درطبقات  آن  پالن های  که  کنیم، 
ُکدهای  به  توجه  با  است.  شده  داده  نشان  شكل4-47 

مشخص شده می توان ارتفاع هر پله را محاسبه نمود.

شكل4-48

شكل4-49

پالن طبقه ی اّول شكل47-4پالن طبقات

1-ابتدا دیوارها و خطوط پله را روی خط زمین 
ارتفاع  و  پله ها  شروع  جهت  به  توجه  با  دهید.  انتقال 
مشخص  را  پاگرد  اولین  موقعیت  اول،  بازوی  پله های 

نمایید(شكل4-48).

پله(30  کف  یك  اندازه ي  به  پاگرد  خط  2-روی 
سانتی متر)جلوتر بروید و نقطه ی به دست آمده ی (b)را به 
نقطه ی شروع پله ها (a) وصل کنید. سپس از نقاط برخورد 
ترسیم  را  پله ها  ارتفاع  عمودی،  خطوط  با  موّرب  خط 

نمایید(شكل4-49).

a

b
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 3-ازراستای پاگرد اول به اندازه ی ارتفاع پله های 
بازوی دوم باال بروید و پاگرد دوم را مشخص کنید (شكل 

.(4-50

پله های  و  نموده  عمل  دوم  بامرحله ی  4-مطابق 
ردیف دوم را ترسیم نمایید(شكل4-51).

5- مرحله ی یك تا چهار را برای طبقات بعدی هم 
تكرار کنید(شكل4-52).

شكل4-50

شكل4-51

شكل4-52

پاگرد اّول

پاگرد دّوم
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6-بعد از اطمینان از ترسیم صحیح،  ضخامت پاگردها و حجم پله را مشخص کنید. سپس با توجه به خط برش، 
پله  های برش خورده را ضخیم نمایید(شكل4-53).

Sc.       1:100
SECTION    AA

شكل4-53
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تمرین کارگاهی3: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، برش AA از پالن پله ی سه طرفه 
درشكل 54-4 را ترسیم نمایید. 

شكل55-4 برش AA از پله ی مذکور نمایش داده شده است.

پالن طبقه ی اّول پالن طبقات
شكل4-54

شكل4-55
Scl.       1:100

SECTION    AA
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6-2-4-دستورالعمل اندازه گذاری و ُکدگذاری 
دربرش ها:

اندازه گذاری، آکس بندی و ُکدگذاری کامل، دقیق 
و خوانا برای تمام ترسیمات از جمله برش ها نیزضروری 
پالن  از  برش  یك  نمایش  با  دستورالعمل  این  در  است. 
اندازه گذاری کامل برروی آن توضیح  داده شده، مراحل 

داده می شود.

شكل4-56

با  AA از پالن 57-4 و58-4 ترسیم شده است. پالن ها، متعلق به ساختمانی دوطبقه  در شكل56-4 برش 
زیرزمین می باشد که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقه ی زیرزمین 285 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات304 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر و ارتفاع درها220سانتی متر 

Sc.       1:100
SECTION    AA
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شكل4-57

پالن زیرزمین
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل4-58

پالن طبقات
مقیاس      ١:١٠٠
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الف) اندازه گذاری برش:
اندازه گذاری به صورت عمودی انجام  در برش ها 
دست انداز  دیوار  و  پنجره  ارتفاع  در،  ارتفاع  می گیرد. 
در  قرنیز  و  سقف  ضخامت  جان پناه،  دیوار  ارتفاع  آن، 

اندازه  گذاری عمودی ترسیم می شود(شكل4-59).

شكل4-59

Sc.       1:100
SECTION    AA
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ب) ُکدگذاری برش:
انجام می گیرد.  برای هر کف  ُکدگذاری  دربرش ها 
کف زیرزمین، کف طبقات، کف پشت بام، لبه ی پشت  بام 

و کف پاگرد راه پله ها ُکد گذاری می  شود(شكل4-60).

0.00± محاسبه  اعداد ُکد، نسبت به عدد مبنا یعنی 
می شود. 

 ±0.00 بنابراین در برش شكل60-4، ابتدا ُکد مبنا 
سپس ُکد کف طبقه ی اّول 114+ (به دلیل باال بودن ازسطح 
مبنا آن را مثبت در نظرمی گیرند) و ُکدکف زیرزمین171- 
نظر  در  منفی  را  آن  مبنا  سطح  از  بودن  پایین  دلیل  (به 
به  را  ُکدها  محاسبه  ادامه ی  کنید.  را مشخص  می گیرند) 

ترتیب زیرعمل نمایید.

1- ُکدکف زیرزمین     171- سانتی متر
2- ُکدسطح مبنا        

3- ُکدکف طبقه ی اّول  114+ سانتی متر
4- ُکدکف طبقه ی دّوم= ُکدکف طبقه ی اّول+ اندازه ی ارتفاع کف تا کف طبقه ی اّول

304+114=418                                   
5- ُکدکف پشت بام= ُکدکف طبقه ی دّوم+ اندازه ی ارتفاع کف تا کف طبقه ی دّوم

304+418=722                                   
6- ُکدلبه ی پشت بام= ُکدکف پشت بام + اندازه ی ارتفاع دیوار جان پناه و ضخامت قرنیز

5+80+722=807                                   
7- ُکدکف پاگرد اّول= ارتفاع کل پله های طبقه ی اول+ ُکد سطح مبنا

0+(14   19)=266                                   
8- ُکدکف پاگرد دّوم= ارتفاع کل پله های طبقه ی دّوم+ ُکدکف پاگرد اّول

266+(16   19)=570                                  
9-ُکدلبه ی پشت بام خرپشته= ُکدکف پشت بام + ارتفاع کف تا کف خرپشته + اندازه ی ارتفاع دیوار 

جان پناه و ضخامت قرنیز
50+250+722=1022                                  

±0.00

×

×
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ف طبقه ی دّوم
4- ُکدک

ت بام
ف پش

5- ُکدک

ت بام
6- ُکد لبه ی پش

ف طبقه ی اّول
3- ُکدک

2- ُکد سطح مینا

ف زیرزمین
1- ُکدک

ف پاگرد دّوم
8- ُکدک

9- ُکد لبه ی
ت بام خرپشته

 پش

ف پاگرد اّول
7- ُکدک

Sc.       1:100
SEC

TIO
N

    A
A

شكل4-60
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ج) آکس بندی برش:
دربرش ها آکس بندی نیز مشخص می گردد. بدین ترتیب محل ستون ها را با محورهای آکس که درهنگام ترسیم 

برش دیده می شوند نمایش می  دهند(شكل4-61).
پس از ترسیم دقیق آکس ها، می توان فاصله ی بین آن ها را نیزاندازه گذاری نمود. آکس بندی و اندازه  ی مابین 

باید با آکس های داخل پالن هم خوانی داشته باشد.

شكل 4-61

Sc
.  

   
  1

:1
00

SE
C

TI
O

N
   

 A
A
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7-2-4-دستورالعمل محاسبه ی طول رمپ و ترسیم 
برش آن:

درداخل  یا  رمپ  معموًال  دارد.  درساختمان  آن  قرارگیری  نحوه ی  به  بستگی  درساختمان  رمپ  محاسبه ی 
ساختمان قرارمی گیرد که به آن«رمپ داخلی» و یا درخارج ساختمان قراردارد که به آن«رمپ خارجی»گویند واگر 

بخشی از رمپ درداخل و بخشی درخارج ساختمان قرارداشته باشد آن رمپ را «داخلی-خارجی»  می نامند.
در این تمرین رمپ از نوع «داخلی-خارجی» می  باشد(شكل4-62).

الف)محاسبه ی طول رمپ:

معلومات

مراحل محاسبه:

رمپ  از  برشی  است  الزم  کارگاهی4  درتمرین 
آن  طول  محاسبه ی  به  نیاز  آن  از  قبل  که  گردد،  ترسیم 

می باشد.

طول کلی رمپ

شكل4-62

ارتفاع کف زیرزمین تا زیرسقف = ضخامت سقف - ارتفاع کل کف تا کف 
 سانتی متر 266 = 30- 296 
اختالف ارتفاع کف زیرزمین تا زیردر پارکینگ = ارتفاع در پارکینگ - ارتفاع کف زیرزمین تا زیرسقف
 سانتی متر 86 =266-180

132 سانتی متر = ارتفاع عمودی رمپ 
15 درصد = شیب کلی رمپ

طول- مترارتفاع- متر
15100
132?

100طول کل رمپ =  132
15
´ سانتی متر880 = طول کل رمپ

طول- مترارتفاع- متر
15100
86x

 = x 100سانتی مترx = 570 (رمپ داخلی) 86
15
´

رمپ بیرونی(׳x) = طول رمپ داخلی(x) - طول کلی رمپ  سانتی متر 310 = 570 - 880

رمپ خارجیرمپ داخلی



196197

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

196197

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

ب)مراحل ترسیم رمپ دربرش:

1-از نقطه ی A محل اتصال دِر پارکینگ به کف زیرزمین و بر روی کف زیرزمین، طول رمپ داخلی (سانتی  متر570 
=X) را مشخص نموده و آن را C بنامید.

بنامید   B آن را  و  کرده  مشخص   (x׳ نیز(سانتی متر310=  را  خارجی  رمپ  طول   A نقطه ی  همان  از  مجدداً 
(شكل4-63).

طول رمپ خارجیطول رمپ داخلی

وی
ور
ابتدای رمپ بیرونیدر 

 D 0.00± مشخص کرده و آن را  ابتدای رمپ خارجی را روی خط زمین، درسطح   B نقطه ی  2-در راستای 
بنامید(شكل4-64).

3-سپس از نقطه ی D ابتدای رمپ خارجی را به نقطه ی C انتهای رمپ داخلی وصل نموده و خطوط اصلی 
شیب رمپ را پُررنگ کنید(شكل 4-65).

شكل65-4 مرحله ی سّوم

شكل63-4 مرحله ی اّول

طول رمپ خارجیطول رمپ داخلی

وی
ور
در 

شكل64-4 مرحله ی دّوم



196197

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

196197

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

تمرین کارگاهی4: شكل66-4 وشكل67-4 پالن های ساختمان تك واحدی در دوطبقه ي مسكونی و یك 
طبقه ي زیرزمین می باشد که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقه ی زیرزمین 296 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات306 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر 

-ارتفاع درها220سانتی متر 
-شیب رامپ 15درصد

-ارتفاع در پارکینگ 180سانتی متر 

مطلوب است: 1-محاسبه ی طول رامپ داخلی و خارجی و طول کل.
1

100
2-ترسیم برش AA  با مقیاس



198199

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

198199

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل 4-66

پالن زیرزمین
مقیاس      ١:١٠٠



198199

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

198199

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل 4-67

پالن طبقات
مقیاس      ١:١٠٠



200201

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

200201

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل 4-68

Sc
.  

   
  1

:1
00

SE
C

TI
O

N
   

 A
A



200201

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

200201

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

دارای  که  باشد  می  دوطبقه ي  در  اداری  پالن های ساختمان  شكل69-4 وشكل4-70  کارگاهی5:  تمرین 
مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقات360 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته260 سانتی متر

-ضخامت سقف40 سانتی متر
-ضخامت پاگرد 25 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر 

-ارتفاع درها220سانتی متر 

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم برش AA  با مقیاس 
1

100
2-ترسیم برش BB  با مقیاس



202203

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

202203

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-69

ّول
ی ا

قه 
 طب
الن

پ
١:

١٠
٠ 

   
س  

قیا
م



202203

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

202203

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل70 -4

پالن طبقه ی دّوم
س      ١:١٠٠

مقیا



204205

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

204205

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل71 -4

Sc
.  

   
  1

:1
00
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C
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204205

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

204205

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

Sc.       1:100

SECTION   BB

شكل4-72



206207

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

206207

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

تمرین کارگاهی6: شكل73-4 و شكل74-4 پالن های ساختمانی درسه طبقه (پیلوت و دوطبقه مسكونی) 
می باشد که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درپیلوت280 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات320 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درها220سانتی متر 
-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم برش AA  با مقیاس
1

100
2-ترسیم برش BB  با مقیاس 



206207

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

206207

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-73

پالن همكف(پیلوت)
مقیاس      ١:١٠٠



208209

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

208209

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-74

آشپزخانه
اتاق خواب

اتاق خواب

پذیرایی

نشیمن
ورودی

انباری

پاسیو

توالت

حمام

پالن  طبقات
مقیاس      ١:١٠٠



208209

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

208209

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

Sc.       1:100
SECTION   AA

شكل4-75



210211

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

210211

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-76

Sc.       1:100
SECTION   BB



210211

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

210211

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

تمرین کارگاهی7: شكل های 77-4 و 78-4 و79-4 پالن های ساختمان مسكونی دو واحدی درشش طبقه 
شامل: (زیرزمین، پارکینگ و چهارطبقه مسكونی) می باشد که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقات300 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته280 سانتی متر

-ضخامت سقف30 سانتی متر
-ضخامت قرنیز5 سانتی متر

-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درهای اتاق ها220سانتی متر و عرض آن 100 سانتی متراست.
-ارتفاع درهای سرویس و انباری ها200سانتی متر و عرض آن70 سانتی متر است.

-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر
بقیه ی اندازه ها در حد معقول درنظرگرفته شود.

 1
100

مطلوب است: 1-ترسیم برش AA  با مقیاس
1

100
2-ترسیم برش BB  با مقیاس 



212213

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

212213

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-77

1-حیاط
2-موتورخانه

3-انباری
4-انبار وسایل نظافت

5-آسانسور

پالن زیرزمین  
مقیاس      ١:١٠٠



212213

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

212213

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

1-حیاط
2-پله های زیرزمین

3-پارکینگ
4-واحد سرایداری

5-آسانسور شكل4-78

پالن پارکینگ  
مقیاس      ١:١٠٠



214215

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

214215

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

1-حیاط
2-اتاق خواب

3-حمام
4-سرویس بهداشتی

5-آسانسور

6-آشپزخانه
7-غذاخوری
8-پذیرایی
9-تراس

شكل4-79

پالن طبقات  
مقیاس      ١:١٠٠



214215

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

214215

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

تمرین کارگاهی8: شكل های 80-4 و 81-4 پالن های ساختمان مسكونی دو طبقه با زیرزمین می باشد که 
دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درزیرزمین270 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات306 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درهای اتاق ها220سانتی متر و عرض آن 100 سانتی متراست.
-ارتفاع درهای سرویس و انباری ها200سانتی متر و عرض آن70 سانتی متر است.

-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر
-ارتفاع درپارکینگ 180 سانتی متر

- شیب رمپ 15 درصد

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم برش AA  با مقیاس 
 1
100

2-ترسیم برش BB  با مقیاس
3- محاسبه ی رمپ داخلی و رمپ خارجی



216217

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

216217

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-80

انباری

انباری

پارکینگ

پالن زیرزمین وپارکینگ  
مقیاس      ١:١٠٠



216217

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

216217

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-81

خواب

پذیراییخواب

غذاخوری

هال

حمام

توالت

آشپزخانه

پالن تیپ طبقات  
مقیاس      ١:١٠٠



218219

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

218219

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

خالصه ی واحدکار(4)

1-4-برش یا مقطع
هرگاه صفحه ی برش فرضی بخشی از پالن را به صورت عمودی قطع کند و از پایین ترین طبقه (زیرزمین) تا 

آخرین طبقه از ساختمان را برش دهد، آن را «مقطع یا برش ساختمان» می نامند.
مقاطع،  ترسیم  با  دارند.  نیاز  آن ها  به  بنا  که سازندگان  نقشه های ساختمانی هستند  مهم ترین  از جمله  مقاطع 
اندازه ي ساختمان و  می توان رابطه ي ساختمان با زمین، تعداد طبقات و دیوارهای  داخلی را مشخص نمود. معموًال 

پیچیدگی قسمت های داخلی آن تعیین کننده ی تعداد مقاطع الزم برای نقشه های ساختمانی است.
1-1-4-عالئم مورد استفاده دربرش ها:

الف)خط برش درپالن: خط برش برای نمایش محل برِش عمودی برروی پالن است. 
این خط، با نوع«غیرممتدضخیم»ترسیم شده و در دو سرآن، جهت دید را با فلش مشخص کنید.

ب)هاشوردربرش: برای نمایش جنس مصالح درقسمت های برش خورده از ساختمان از هاشورهای خاّصی که 
هریك معّرف یك نوع مصالح است استفاده می شود. معموًال زاویه ی ترسیم هاشور«45درجه» است و برای آن از نوع 

خط «ممتد نازك» استفاده می شود. 
ترسیم  1

200
، 1
100

، 1
50

مقیاس های با  معماری  پالن های  مقیاس  با  برابر  معموًالبرش ها  دربرش ها:  ج)مقیاس 
می شوند.

1ترسیم 
1

تا 1
20

امابرحسب نیاز ممكن است برش های جزئی، که تحت عنوان «دتایل» نامیده می شوند، با مقیاس
شوند. دراین برش ها جزئیات بیش تری از ساختمان مانند جزئیات سقف، پروفیل در و پنجره ها، نازك کاری و ... به 

نمایش گذاشته می شود.



218219

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

218219

واحدکارچهارمواحدکارچهارم



220221

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

آزمون پایانی(4)

220221

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

1-مقطع را تعریف کنید.
2-هدف از ترسیم نقشه های مقطع را شرح دهید.

3-با توجه به شكل82-4 طول داخلی، طول خارجی و طول کل رمپ را محاسبه نمایید.

4-شكل83-4 رمپ خارجی را نشان می دهد، طول کل رمپ را محاسبه نمایید.

متر،  حیاط1/90  کف  تا  زیرزمین  کف  ارتفاع  متر،  زیرزمین2/60  زیرسقف  تا  کف  ارتفاع  5-درساختمانی 
0.00± و شیب رمپ 16درصد است. طول کل رمپ را به متر محاسبه  ضخامت سقف30 سانتی متر، ُکدکف حیاط 

نمایید.

سؤاالت تشریحی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شكل4-82

شكل4-83



220221

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

220221

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

سؤاالت چهارگزینه ای

شكل4-84

شكل4-85

1-برای ترسیم خط برش در پالن از چه نوع خطی استفاده می شود؟
الف) خط غیرممتد نازك          ب) خط ممتدنازك    ج) خط ممتدضخیم      د) خط غیرممتدضخیم

2-شكل 84-4 هاشور چه مصالحی را نشان می دهد؟
الف) چوب                          ب) بتن                       

ج) سنگ                             د) آجر
3-کدام هاشور زمین طبیعی را نشان می دهد؟

الف)                                ب)                             

 ج)                                 د)

4-مهم ترین نقشه هایی که مجریان ساختمان به آن نیاز دارند کدام است؟
الف) نماها                           ب) پالن مبلمان            ج) مقاطع                 د) پالن طبقه ی اّول

5-دتایل ها معموًال با کدام مقیاس ترسیم می شوند؟
1
20

1                   د) 
200

1                    ج) 
50

1                          ب) 
100

الف) 
6-درترسیم مقاطع، ترسیم اجزای برش خورده با کدام نوع خط است؟

الف) خط نازك                     ب) خط ضخیم           ج) خط چین                د) خط نقطه 
7-مناسب ترین شیب برای محاسبه ی رمپ .... درصد است.

ج)1/5درصد          د)30 درصد الف)12درصد     ب)15درصد  
8-حداقل ارتفاع برای در ورودی به پارکینگ چند سانتی متر است؟

الف)220 سانتی متر     ب)200 سانتی متر       ج)180 سانتی متر         د)190 سانتی متر
9-اختالف دو سطح 75 سانتی متر است جهت ایجاد رمپ با شیب 15 درصد، چه طولی الزم است.

الف)75 سانتی متر     ب)500 سانتی متر       ج) 15متر                  د) 5/5 متر
10-دراندازه گذاری پالن، عدد 200 در   ، اندازه ی چه قسمتی را نمایش می دهد؟

الف)عرض دراتاق خواب        ب)ارتفاع در ورودی       
ج) ارتفاع در سرویس            د) عرض در آشپزخانه

11-کدام گزینه، برش در، از پالن شكل85-4 را نشان می دهد؟
ج)               د) الف)      ب)   




