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تــرسـيـم نقشه هاي
معماري ساختمان
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فصل دهم
انواع نقشه هاي معماري و ترسيم پالن

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:
1- مراحل طراحى و تهيه ى نقشه هاى ساختمان را بيان كند.

تعريف  را  فاز 2  نقشه هاى  و  معمارى  يك  فاز  نقشه هاى   -2
كند.

3- پالن، نما، مقطع و پالن با هم را تعريف كند.

4- عاليم مورد استفاده در ترسيم پالن را بكشد.
5- نقشه هاى معمارى يك ساختمان ساده را در مقياس بزرگ 

تر ترسيم نمايد.
6- با توجه به كروكى داده شده پالن معمارى را ترسيم كند.

1-10- اهميت نقشه كشى
اگر بخواهيم بر روى يك قطعه زمين ساختمان جديدى 
ــه يا خانه احداث كنيم درنخستين قدم چه بايد  براى مدرس

بكنيم؟
ــه ى يك  ــه چگونگى طرح و نقش ــبت ب آيا مى دانيد نس
ــاخته شود  ــاختمان، كه بايد با هزينه و زحمات زيادى س س
ــتن دانش و  ــتفاده قرار گيرد، بدون داش ــال ها مورد اس و س

تخصص الزم تصميم گيرى كرد؟
آيا بدون داشتن نقشه اى مناسب توان روش ساخت و نيز 
نوع مصالح مورد نياز ساختمان را معين كرد و براى اجراى آن 
ــن بنا، جوش كار، لوله كش، برق كار و نجار و... هماهنگى  بي
ــرد. خالصه اين كه  ــود و هزينه ى كار را برآورد ك ــاد نم ايج
ــه ى خوب مى توان يك ساختمان  آيا بدون داشتن يك نقش
مفيد، زيبا، بادوام و اصيل احداث كرد؟ مسلماً پاسخ ها منفى 
است.از همين جا اهميت كار طراحى و نقشه كشى ساختمان 
ــاى اصلى  ــه كش از اعض ــود. نقش ــخص مى ش به خوبى مش
ــت. به هنر و مهارت يك نقشه  ــاختمان اس گروه طراحى س

ــت كه ايده ها و طرح هاى اوليه ى  كش خوب و بـا تجربه اس
ــه هاى استاندارد كامل، تميز و خوانا  مهندس طراح بــه نقش

ــود و  ــته ها و توضيحات فنى الزم تبديل مى ش همراه با نوش
ــاختمان خوب فراهم آيد. آموزش و  زمينه ى احداث يك س
ــرفت در كار نقشه كشى مستلزم مطالعه و كسب مهارت  پيش

در زمينه هاى مختلفى است.

شكل 10-2
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ــى، آشنايى با  ــتانداردها و قواعد نقشه كش ــناخت اس ش
وسايل ترسيم و تكثير نقشه ها و هم چنين مهارت در ترسيم، 
از ضروريات اوليه ى نقشه كشى است. عالوه بر اين ها آشنايى 
با قواعد تصاوير موازى و پرسپكتيو و مهارت در ترسيم دست 
آزاد در ارائه ى نقشه هاى ساختمان زيبا و گوياى مؤثر است.
هم چنين شناخت اصول اوليه و مراحل طراحى ساختمان، 
ــكونى و ساختمان هاى عمومى  مخصوصاً ساختمان هاى مس
ــما در تيم  ــك، زمينه را براى حضور و همكارى بهتر ش كوچ
ــا ويژگى هاى معمارى،  ــنايى ب طراحى فراهم مى آورد و آش
انواع مصالح و روش اجراى ساختمان هاى مختلف مخصوصاً 
ــاختمان هاى بومى، قدرت تجزيه و تحليل و تصميم گيرى  س

شما را در مراحل مختلف ترسيم نقشه ها افزايش مى دهد.
ــاده و استفاده  ــود  با زبان س ــعى مى ش در اين بخش س
ــرى نمونه ها و مثال  ــيمات و تصاوير گويا و به كارگي از ترس
هاى مناسب، به روش گام به گام، شما را با اصول و مفاهيم 
ــنا كنيم. در هر مرحله از درس  ــاختمان آش ــى س نقشه كش
ــب و ارتقاى مهارت  ــم بهتر مطل ــات الزم براى تفهي تمرين
ــت. توضيحات كتاب در هر مرحله  شما پيش بينى شده اس

راهنماى اجراى تمرينات آن بخش است.

شكل 10-2

2-10- نقشه كشى و تيم طراحى ساختمان
ــزى تا احداث،  ــاختمان، از برنامه ري ــد احداث هر س رون
ــر يك از اين  ــر مى گذارد. در ه ــت س مراحل زيادى را پش
ــين ها،  ــان تكنس ــادى اعم از مهندس ــل گروه هاى زي مراح
استادكاران و كارگران همكارى مى نمايند. شناخت اجمالى 
ــى در هر  ــنايى با جايگاه و وظايف نقشه كش ــن روند و آش اي
ــما را در آموزش نقشه كشى و آن جام  يك از مراحل فوق، ش
ــكارى مؤثرتر در تيم طراحى يا  ــالت هاى حرفه اى و هم رس

اجرا يارى مى رساند.
ــه،  ــاختمان جديد (خانه، مدرس برنامه ى فيزيكى هر س
درمانگاه و...) با توجه به مسائل متعددى چون نيازهاى گروه 
استفاده كننده، شرايط زمين، موقعيت منطقه، ميزان بودجه 
و نتايج بررسى ها و مطالعات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و 

فنى مشخص مى شود.
ــروژه تعداد و نوع فضاهاى مورد نياز  برنامه ى فيزيكى پ
ــان مى دهد و كمّيت و كيفيت و اصول طراحى آن ها را  را نش

معلوم مى نمايد.
برنامه ى تهيه شده، پس از هماهنگى با كارفرماى پروژه 
ــه هاى اوليه تبديل  ــار، به طرح و نقش ــط مهندس معم توس

مى شود.
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ــه هاى اوليه ى معمارى جهت تهيه ى نقشه هاى فاز  نقش
ــه كش قرار  ــاختمان در اختيار نقش ــك (مرحله ى اول) س ي
ــروژه را با توجه به  ــه كش طرح هاى اوليه ى پ مى گيرد. نقش

ــود و با تكيه بر  ــتانداردها و ضوابط موج ــراح، اس نظرات ط
مهارت حرفه اى خود به نقشه هاى فاز يك تبديل مى كند.

شكل 10-3

نقشه هاى فاز يك ويژگى هاى اصلى پروژه را، مانند عمل 
استقرار ساختمان، نحوه ى ورود به ساختمان، تعداد طبقات، 
ــا و. ..، در قالب  ــكل و تركيب فضاه نوع نماهاى خارجى، ش

نقشه هاى مختلف نشان مى دهند.
ــه هاى فاز يك فاقد مشخصات دقيق مصالح و نكات  نقش
ــه هاى  ــاختمان اند. لذا براى تهيه ى نقش فنى براى اجراى س
ــه هاى فاز يك در اختيار  ــاختمان، نقش اجرايى يا فاز دوم س
ــته هاى مختلف قرار مى گيرد. مهندس معمار  مهندسين رش
ــه مى نمايد و  ــاختمان را تهي ــى معماى س ــاى اجراي طرح ه
مهندس سازه اسكلت يا سازه ى ساختمان را طراحى مى كند. 

ــرمايش، گرمايش،  ــدس مكانيك طرح هاى مربوط به س مهن
آب رسانى و فاضالب ساختمان را آماده مى نمايد و مهندس 
ــنايى، كليد و پريز، تلفن و... را  ــتم روش برق طرح هاى سيس
ــده  تهيه مى كند. در نهايت مهندس معمار طرح هاى تهيه ش
ــارى هماهنگ مى كند و نتيجه را جهت  را با طرح هاى معم
ــه هاى هر بخش در اختيار گروه نقشه كشى قرار  ترسيم نقش
ــه هاى فاز دوم ساختمان  ــود. تهيه و ترسيم نقش داده مى ش
ــى عمومى)  به تجربه، دانش و مهارت بيش ترى (از نقشه كش

نياز دارد.
در مرحله ى اجراى پروژه هاى بزرگ ساختمانى نيز نقشه 
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ــد. بحث تفصيلى اين  ــش فعال و مؤثرى ايفا مى كن كش نق
ــه خواهيد نمود. در اين  ــال بعد مطالع مطلب را در كتاب س

شكل 10-4

ــيم نقشه هاى فاز يك معمارى، كه  كتاب با روش تهيه و ترس
كاربرد وسيعى دارد، آشنا مى شويد.
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3-10- انواع نقشه هاى معمارى
ــه روش هاى مختلف  ــاختمان را مى توان ب ــرح يك س ط
ــده مى  ــكل 5-10 دي ــه در ش ــور ك ــش داد. همان ط نماي
ــخصات دقيق داخلى و خارجى  ــود، براى نشان دادن مش ش

ساختمان و معين كردن شكل، اندازه ها و ابعاد هر قسمت از 
آن از نقشه هاى دوبعدى استفاده مى شود.

ــه بعدى معموالً جهت ايجاد تصوير روشن از  از تصاوير س
ساختمان تكميل نقشه هاى دوبعدى استفاده مى شود.

نماي جنوبي

تصوير موازيپرسپكتيو

A-A پالن طبقه ي همكفتصاوير دوبعديبرش

شكل 10-5
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4-10- انواع نقشه هاى دوبعدى معمارى
ــت فضاهاى داخلى  ــا توجه به اهمي 1-4-10- پـالن: ب
ــل ايجاد حجم بنا،  ــاختمان و وجود جزئيات زياد در داخ س

ــاختمان را از طريق ايجاد يك برش  ــخصات اصلى هر س مش
ــد كه به آن پالن  ــيم تصوير آن معرفى مى كنن ــى و ترس افق

مى گويند.

شكل 10-6
ــاختمان، موقعيت همه ى ديوارها،  ــالن (برش افقى) س پ
ــد. در پالن هر  ــان مى ده ــا، پنجره ها، پله ها و ... را نش دره
ــبات تك تك فضاها و قسمت هاى  ــاختمان اندازه و تناس س

مختلف ساختمان معين و معرفى مى شوند.

ــتى  ــا، تصوير رو به رو، جانبى و پش 2-4-10- نمـا: نم
ــرايط متعارف هر ساختمان  چهارنما  ــاختمان است. در ش س
ــكل، تناسبات و جزئيات بيرونى  دارد. نماهاى ساختمان، ش

ساختمان را نمايش مى دهد.

نماي شرقي

نماي جنوبي

نماي شمالي

نماي غربي

 غربي
نماي

نماي جنوبي

نماي شمالي

رقي
ماي ش

ن

شكل 10-7



98

ــرش قائم  ــى تصوير ب ــع يعن 3-4-10- مقطـع: مقط
ــبى براى مشخص كردن  ــيله ى مناس ــاختمان. مقطع وس س

كيفيت فضا و جزئيات داخلى ساختمان است.

ــاختمان، تناسبات و ارتفاع قسمت هاى مختلف  مقطع س
ساختمان را نيز نشان مى دهد.

A

A
A

A
A-A مقطع

شكل 8-10- مقطع ساختمان

ــرش افقى  ــام تصوير ب ــالن ب 4-4-10- پـالن بـام: پ
ساختمان است.

ــرم و تركيب  ــاختمان، ف ــتقرار س ــام، محل اس ــالن ب پ
ساختمان، شيب ها و شكستگى هاى بام را نمايش مى دهد.

پالن بام

شكل 9-10- پالن بام
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حال كه با انواع نقشه هاى معمارى ساختمان آشنا شديد، 
روش ترسيم تك تك آن ها را بررسى مى كنيم.

ــا و مقطع يك  ــالن، نم ــكل 10-10 پ پـروژه ى 1:  ش
ــه ى اين  ــان مى دهد. نقش 1 نش

100 ــاختمان را در مقياس  س
1 بـر روى كاغذ A4 به صورت 

50
ساخـتــمان را با مــقياس 

مدادى ترسيم كنيد.

شمال

نماي شرقي

شكل 10-10- نقشه هاي معماري يك اتاق
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1 روى كاغذ A4 ترسيم كنيد.
100 پروژه ى 2: پالن شكل 11-10 را با راهنمايى معلم كالس و با مقياس 

شكل 11-10- كروكي پالن طبقه ي همكف

5-10- ترسيم پالن
ــاختمان  همان طور كه ديديم، پالن تصوير برش افقى س
ــبت به  1  ارتفاع طبقه نس

3 ــت. صفحه ى برش تقريباً از  اس
كف عبور مى كند. اين صفحه بخش هاى مختلف ساختمان 
ــه ها و ... را قطع  ــد ديوارها، درها، پنجره ها، كمدها، پل مانن
ــازى،  مى كند و عناصرى مانند مبلمان و لوازم خانه، كف س

اختالف سطوح و ... را قابل رؤيت مى نمايد.
ــمت هاى  ــه هاى معمارى و تمايز قس براى خوانايى نقش
مختلف ساختمان از يكديگر، هركدام از عناصر برش خورده 
ــتفاده از عاليم استاندارد در نقشه ى  و برش نخورده را با اس

پالن نشان مى دهند.

شكل 10-12
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6-10- عالیم ترسیم پالن
1-6-10-دیوارهاوســتونها: دیوارها و ســتون ها 
از اصلــی ترین عناصر تشــکیل دهنده ی ســاختمان اند. 
دیوارهای برش خورده در پالن با دوخط ضخیم نشــان داده 
می شــوند. فاصله ی دو خط با توجه به قطر و ضخامت دیوار 
برش خورده تعیین می شود. معموالً ساختارو قطر دیوراهای 
خارجی و داخلی ســاختمان با هم متفاوت است. دیوارهای 
 35cm 11 و دیــوار خارجیcm ًداخلــی آجری معمــوال

ضخامت دارند.

بازشــویی  عناصر ســاختمانی  درها  2-6-10-درها: 
هســتند که فضاها و بخش های مختلف ساختمان را از هم 

تفکیک و رابطه ی آن ها را با هم برقرار می کنند.
درها انواع مختلف دارند. چند نمونه از آن ها را به همراه 

روش ترسیم شان در پالن مشاهده می کنید.

تصويرسهبعدي

پالنديوارپالنستون

شکل13-10-ترسيمپالنستونوديوار

پالنديوار

شکل14-10-ترسيمپالنديوارودر
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ــن نور و منظر اتاق ها  3-6-10- پنجره هـا: براى تأمي
ــاختمانى شفافى به نام پنجره  و فضاهاى داخلى، از عنصر س
استفاده مى شود. پنجره ها انواع مختلف دارند. از جمله پنجره 

ــو و پنجره ى كشويى. در شكل با مشخصات و  با لنگه ى بازش
نحوه ى نمايش پنجره ها در پالن آشنا مي شويد.

شكل 10-15

شكل 16-10- نمايش ديوار و پنجره در پالن
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ــكل 17-10، پالِن آن  پروژه ى 3: با توجه به كروكى ش
1 ترسيم كنيد.

50 را در مقياس 

پالن همكف

شكل 10-17
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ــده  6-6-10- كمدهـا: كمدها فضاهايى طبقه بندى ش
ــايل مختلف اند. كمدها را با خط  ــراى نگه دارى لوازم و وس ب

نازك (مطابق شكل 18-10) نمايش مى دهند.
7-6-10- مبلمان و لوازم خانگى و بهداشـتى: هر 
ــت.  فضايى، مثًال يك خانه، داراى لوازم مخصوص به خود اس
ــه ها را  ــالن فاز يك، محل مبل ها و قفس ــك خانه در پ در ي
مشخص مى كنند و نيز جاى استقرار وسايل آشپزخانه، مانند 
يخچال، ماشين لباسشويى، اجاق گاز و ... را نشان مى دهند. 
جاى لوازم بهداشتى مانند وان حمام، دستشويى و توالت نيز 

در پالن فاز يك معلوم مى گردد.

شكل 18-10- نمايش كمد در پالن

شكل 10-19
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پــروژه ی 4: با توجه بــه عالئم و اســتانداردهایی که 
می شناســید، با نظــر معلم، درس پــالن کالس خود را که 

 ،A4 1 بر روی کاغذ
کروکی آن ارائه می شــود، با مقیاس 100

ترسیم نمایید.

شکل 10-20 

7-10- اصول و مراحل ترسیم پالن
پــس از آن کــه طرح های اولیه ی ســاختمان توســط 
مهندس معمار مطابق شــکل 11-10 تهیه شــد، آن را از 
جنبه هــای مختلف مورد بررســی و ارزیابی قرار می دهند و 
پس از اخذ نظر کارفرما جهت ترســیم در اختیار نقشه کش 

قرار می گیرد.
پالن، اصلی ترین نقشــه ی ســاختمان و مبنای تهیه ی 
بقیه ی نقشه هاســت. اندازه ی نقشــه ها به ابعاد ساختمان و 
مقیاس انتخابی مورد نظر بســتگی دارد. نقشه های فاز یک 

1 رســم می کنند. ابعاد نقشه ی 
1 یا 200

را معموالً با مقیاس 100
پالن به نحوی انتخاب می شود که از همان اندازه بتوان برای 
ترســیم نماها و مقاطع و پالن بام نیز اســتفاده نمود. برای 
تمرینات کالسی کاغذ A4 و A3 با توجه به نظر معلم درس 

پیشنهاد می شود.
در شــکل 21-10 پالن فاز یک، یک واحد مســکونی 
ویالیی را مشــاهده می کنید. آن را بــه منزله ی الگویی در 
آن جام پروژه های آموزشــی، به دقت مطالعه نمایید و به نوع 
خطوط مورد اســتفاده، نحوه ی اندازه گیــری، عالئم مورد 
استفاده، نوع نوشته ها و توضیحات توجه کنید و نیز نحوه ی 

سازمان دهی اطالعات در کنار یکدیگر را بررسی نمایید.
حال به صورت یک روش عمومی مراحل ترســیم پالن 
فوق را قدم به قدم تشریح می کنیم. بدیهی است با نظر مربی 
کالس و رعایت اصول می توان از روش های مشابه دیگری نیز 
استفاده نمود. انجام پروژه های درسی و تمرین مداوم اصول 
ذکر شده، مهم ترین وسیله ی آموزش و ارتقای سطح مهارت 

شما خواهد بود.
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قبل از شروع به ترسیم، وسایل و لوازم نقشه کشی مورد 
نیاز را منظم کنید، از تمیزی دســت ها و وسایل کار مطمئن 
شوید و طرح های اولیه را نیز به دقت مطالعه نمایید تا طرح 
را کامــاًل درک کنید. به طوری که قبل از شــروع ترســیم، 
ابهامات احتمالی برای شــما رفع شده باشد. روش عمل به 

ترتیب زیر است:

1- کاغذ را، با توجه به ابعاد نقشه ی انتخاب شده، با لبه ی 
تخته ی رسم یا میز تنظیم می کنیم و بر آن می چسبانیم.

2- ابتدا، با اســتفاده از خطوط کمکــی )کم رنگ( و با 
توجه به ابعاد کار، نقشــه را ترســیم می کنیم. به یاد داشته 
باشید که برای خوانایی، سالم ماندن و امکان آلبوم و بایگانی 

کردن نقشه ها وجود حاشیه ی مناسب ضروری است.

شکل10-22-
مراحلترسيم

پالن
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3- محل تقریبی ترســیم پالن را، با توجه به ابعاد پالن، 
فضــای الزم بــرای اندازه گذاری )6cm-3(، محل ترســیم 
جدول مشخصات نقشــه و محل نوشتن عنوان و توضیحات 

نقشه، معین می کنیم.
همان طور که می دانید، جدول مشــخصات نقشه درواقع 

شناســنامه ی نقشه اســت و در آن اطالعاتی از قبیل عنوان 
پروژه، نام کارفرما، عنوان مهندس مشــاور، مقیاس نقشــه، 
واحد مورد استفاده در اندازه گیری، شماره ی نقشه، نام نقشه 
کش و... ذکر می گردد. در شکل 23-10، یک نمونه از جدول 

مشخصات نقشه برای نمونه ارائه شده است.

نامهنرستان:

نامکارفرما:

نامهنرجو:

عنواننقشه:

مقياس:  تاريخ:

شکل10-23

4- خطــوط بیرونی دیوارهای خارجی ســاختمان را با 
اســتفاده از خطــوط کمکی و با مــداد )4H( یا مداد کپی 

کمرنگ در محل تعیین شده ترسیم می کنیم.
ضمن کامل کردن دیوارهای خارجی ســاختمان، مقطع 
ستونها را ترســیم می کنیم. قبل از ترسیم ستون ها ترسیم 
خط آکس طولی و عرضی ســتونها، که دقیقاً از وســط هر 

ستون می گذرند، الزامی است. 
5- خطوط دیوارهای داخلی را رسم می کنیم.

6- موقعیــت و انــدازه ی درهــا و پنجره هــا را معین 
می کنیم.

7- پالن پله ها را رسم می کنیم.
8- کابینت هــای بــاال )عرض 30 ســانتی متر( و پایین 
)عرض 60 سانتی متر( آشپزخانه را مشخص و محل لوازم و 
تجهیزات ثابت در آشپزخانه، مانند حمام، توالت و آشپزخانه 

را با توجه به ابعاد استاندارد ترسیم می کنیم.

9- نرده هــا و دســت اندازهای پله و بالکن ها را رســم 
می کنیم.

10- صحت کارهای آن جام شــده را کنترل می کنیم تا 
از هماهنگی آن ها با طرح های اولیه و استانداردهای موجود 

اطمینان حاصل نماییم.
سپس با قلم مناســب همه ی خطوط عناصر ساختمانی 
برش خورده مانند دیوارها و ســتون ها را پررنگ می کنیم )با 
مداد H یا F و بسته به مقیاس نقشه، با راپید 0/6 یا 0/4(.
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11- از باال به پايين نقشه عاليم درها و پنجره ها را اضافه 
مى كنيم. همه ى كابينت ها، لوازم و تجهيزات ساختمانى را با 
مداد (H) يا (2H) يا راپيد 0/4 و يا 0/2، با توجه به مقياس 

و نظر مدرس درس، ترسيم مى كنيم.
ــر مدرس درس)  ــزوم (با توجه به نظ ــورت ل 12- در ص

عناصر محوطه سازى كنار ساختمان را اضافه مى كنيم.
ــتفاده از خطوط كمكى، خطوط اندازه گذارى  13- با اس
ــه ى امتدادهاى مختلف  ــاختمان و زاوي خارجى و داخلى س
ــات بيش تر به مبحث اندازه  ــيم مى كنيم. براى اطالع را ترس
ــتن اندازه ها  ــه نماييد. در اين مرحله، از نوش گذارى مراجع

خوددارى مى كنيم.
ــتفاده از عالمت رو به رو  14- تراز ارتفاعى كف ها را با اس

تعيين و با توجه به تراز سطح مبنا مشخص مى كنيم.
15- اندازه ها را با دقت در وسط باالى خطوط اندازه مى 

ــوان از مداد F يا H ، قلم راپيد  ــيم. براى اين كار مى ت نويس
ــتفاده كرد و يا آن ها را با  ــب مورد، اس ــابلن، برحس 0/3 و ش
ــت آزاد نوشت. براى  ــت، به صورت دس خط خوانا و يك دس

ــتفاده  ــت آزاد، ابتدا از خطوط راهنما اس ــى با دس عددنويس
ــك كاغذ براى  ــت آوريد. از ي ــد تا مهارت الزم را به دس كني
ــتفاده كنيد تا از كثيف شدن نقشه جلوگيرى  ــتى اس زيردس

شود.
ــول سقف و  ــقف، كنس ــتگى هاى س 16- تصوير شكس

لبه هاى بالكن را به صورت خط چين ترسيم مى كنيم.
ــير خط برش و محل مقاطع عرضى و طولى را  17- مس

ترسيم مى كنيم.

–0.60

شكل 10-25

شكل 10-26

+1.50
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ــت، تقريباً به ارتفاع  18- عنوان فضاها را با خطوط درش
ــتفاده از خطوط راهنما، مى  ــر اعداد معمولى و با اس دو براب
ــيم. با نظر مدرس درس مى توان مساحت فضاها را در  نويس

زير آن اضافه كرد.
Living Room

400×620

ــر جدول  ــوالً، عالوه ب ــه را معم ــاس نقش ــوان و مقي عن
ــه با حروف درشت (سه برابر  مشخصات، در وسط و زيرنقش

ارتفاع اعداد معمول)، مى نويسند.
MAIN Floor Plan

Scale:1/100

پالن طبقه همكف
1مقياس

100

19- اطالعات جدول مشخصات نقشه را كامل مى كنيم.
ــدرس درس اضافه  ــر م ــا نظ ــرورى را ب ــات ض توضيح

مى كنيم.
ــاختمان را با استفاده از فلش  20- محل ورودى اصلى س
و نوشته معين مى كنيم. جهت شمال نقشه را با عالئم زيبا و 

خوانا مشخص مى كنيم.
21- همه ى ترسيمات و نوشته ها را بازبينى و كمبودهاى 
ــا از صحت،  ــخص و تكميل مى كنيم ت ــى آن را مش احتمال
خوانايى، زيبايى و نظم ترسيمات و نوشته ها اطمينان حاصل 

نماييم.
بايد توجه داشت كه در ترسيم نقشه هاى يك ساختمان، 
ــى الزم از نظر  ــع، بايد هماهنگ ــم از پالن، نماها و مقاط اع
ــته ها،  ــت خطوط، اندازه ى حروف، نوع و اندازه ى نوش ضخام

نحوه ى نمايش درها، شكل خط برش و ... رعايت شود.
پروژه ى 5: شكل 28-10 پالن يك ساختمان مسكونى 

يك طبقه را نشان مى دهد.
با توجه به نظر مدرس درس، آن را ترسيم كنيد.

L.R (Living Room)اتاق پذيرايي

F.R (Family Room)اتاق نشيمن

K (Kitchen)آشپزخانه

D.R (Dinning Room)اتاق غذاخوري

E (Entrance)ورودي

P (Parking)پاركينگ
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8-10- اندازه گذارى پالن
ــاد فضاها،  ــاختمان مانند ابع ــخصات س ــيارى از مش بس
ــا و ... از طريق اندازه گيرى  ــت ديوارها، اندازه ى پله ه ضخام
ــوند. برعكس، بسيارى از اشتباهات در  پالن ها، معلوم مى ش
ــاختمان از اندازه گذارى ناقص يا  قرائت نقشه ها يا اجراى س
اشتباه ناشى مى شود. تكميل هر نقشه به اندازه گذارى دقيق 

و كامل اجزاى تشكيل دهنده ى آن بستگى دارد.
ــاى معمارى مى توانيد به ترتيب  در اندازه گذارى پالن ه
اولويت از يكى از روش هاى نمايش اندازه  يا تركيبى از آن ها 

استفاده كنيد.
اندازه گذارى پالن ها در دو مرحله صورت مى گيرد:

اندازه گذارى خارجى و اندازه گذارى داخلى.
1-8-10- اندازه گذارى خارجى: اندازه گذراى خارجى 

معموالً در سه ستون آن جام مى شود: 
1- خط اندازه ى سرتاسرى: اولين خط اندازه از بيرون 

ساختمان است كه طول كل ساختمان را نشان مى دهد.

ــط اندازه به  2- خـط اندازه ى شكسـتگى ها: اين خ
ــتگى هاى  ــت و اندازه و محل شكس ــاختمان نزديكتر اس س
ــاختمان را نمايش مى دهد. هم چنين، محل تالقى  بدنه ى س

ديوارها با بدنه را مشخص مى نمايد.
3- خط اندازه ى موقعيت ها: نزديكترين خط اندازه به 
ــتقرار و ابعاد درها و پنجره ها و  ساختمان است كه محل اس

... را نشان مى دهد.

شكل 10-29

شكل 30-10- اندازه گذاري خارجي پالن
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2-8-10- اندازه گـذارى داخلى: اندازه گذارى داخلى 
بر حسب نياز به صورت طولى و عرضى انجام مى شود.

در اين اندازه گذارى ابعاد فضاها، طول و ضخامت ديوارها، 
ابعاد درها و تجهيزات در يك ستون نوشته مى شوند.

شكل 31-10- اندازه گذاري داخلي پالن
در اندازه گذارى نقشه ها به موارد زير توجه نماييد:

1- اندازه ها با توجه به ابعاد واقعى ساختمانى و اجزاى آن 
نوشته شوند.

ــتگى  ــتقيم و بدون شكس ــذارى مس ــوط اندازه گ 2- خط
باشند.

3- خطوط اندازه گذارى ستون هاى مختلف با هم هماهنگ 
باشند.

4- براى نوشتن اندازه هاى مركب مانند عرض و ارتفاع يك 
در، در صورت ضرورت به صورت  عمل مى كنيم.

ــاده و قابل درك  ــد خوانا و س ــذارى باي ــالن اندازه گ 5- پ
باشد.

9-10- معرفى كف پنجره
ــره) را معموالً در  ــت انداز پنج ــف پنجره (دس ارتفاع ك
ــع و نماها نمايش مى دهند و اندازه گذارى مى كنند. در  مقاط
ــش ارتفاع بعضى از كف پنجره ها در مقاطع  صورتى كه نماي
ــد مى توان با نظر مدرس درس، آن ها را در پالن  عملى نباش

اندازه، اندازه گذارى كرد.

شكل 32-10- نمايش مشخصات پنجره ها در پالن
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10-10- ترسيم پالن هاى طبقات و زيرزمين
پالن طبقات و زيرزمين ساختمان بر اساس پالن همكف 
و با همان مقياس ترسيم مى شوند. روش ترسيم اين پالن ها 

مشابه پالن همكف است.

شكل 10-33


