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فصل دوازدهم
ترسيم برش هاى مورد نياز و اندازه گذارى آن ها

هدف كلى:    ترسيم انواع برش هاى ساختمانى

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:

1- برش را تعريف نمايد.
2- عاليم برش را تعريف نمايد.

3- عاليم مصالح ساختمانى را ترسيم كند.
4- خط برش را ترسيم نمايد.

5- برش ساختمانى را ترسيم نمايد.
6- برش را اندازه گيرى نمايد.

7- برش پله را ترسيم كند.
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1-12- برش يا مقطع
ــيدن به  ــى طّراح براى رس ــل نقشه كش ــد تكام در فراين
ــتفاده از مقاطع  ــت تا با اس ــنهادى، قادر اس طرح هاى پيش
(برش ها)، روابط متغير بين فضاهاى مثبت و منفى طرح هاى 
ــد و آن ها را به معرض ديد  ــى قرار ده مختلف را مورد بررس

بگذارد.
برش در پالن به منظور بهتر نشان دادن جزئيات اجرايى، 
ــمت هاى تو پر و توخالى و اطالعات بعدى انجام  بررسى قس

مى شود.
ــى از پالن را به صورت  هرگاه صفحه ى برش فرضى بخش
عمودى قطع كند و از پايين ترين طبقه (زيرزمين) تا آخرين 
طبقه از ساختمان را برش دهد، «مقطع يا برش ساختمان» 
ــيار اهميت دارد به  مى نامند. انتخاب محل برش در پالن بس
ــه ى فرضى بايد از  ــل برش و عبور اين صفح ــورى كه مح ط
ــمتى باشد كه بيش ترين اطالات را از درون ساختمان به  قس
طّراح بدهد. در مسير قرارگيرى اين صفحه (صفحه ى برش) 
ــيو و راه پله برش  ــت درها، پنجره ها، ديوارها، پاس ممكن اس
ــيم نقشه هاى مقاطع، نحوه ى بريدگى  بخورد و طّراح با ترس

آن ها را با صفحه ى برش نمايش مى دهد.
ــرش عمودى يك  ــا 4-12 مراحل ب ــكل هاى 1-12 ت ش

ساختمان را نشان مى دهد.
ــه هاى ساختمانى هستند  مقاطع از جمله مهم ترين نقش
كه مجريان به آن نياز دارند. با ترسيم مقاطع، مى توان رابطه 

ــات و ديوارهاى داخلى  ــداد طبق ــاختمان با زمين، تع ى س
ــاختمان و پيچيدگى  ــوالً اندازه ى س ــخص نمود. معم را مش
ــده ى تعداد مقاطع الزم  ــمت هاى داخلى آن تعيين كنن قس

براى نقشه هاى ساختمانى است.

شكل 12-1
صفحه ى برش

شكل 12-2

صفحه ى 
برش

شكل 12-3
شكل 4-12- برش (مقطع)
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ــكل 5-12 نمونه اى ترسيم شده ى مقطع از يك پالن  ش
را نشان مى دهد.

شكل 5-12- برش الف-الف
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1-1-12- عاليم مورد استفاده در برش ها
الف) خط برش در پالن: خط برش براى نمايش محل 

برش عمودى بر روى پالن است.
ــده و در  ــيم ش اين خط، با نوع «غير ممتد ضخيم» ترس
ــر آن، جهت ديد را با فلش مشخص كنيد. سپس روى  دو س

قسمت فلش نام برش را بنويسيد (شكل 12-6).

ــس مصالح  ــراى نمايش جن ب) هاشـور در بـرش: ب
درقسمت هاى برش خورده از ساختمان از هاشورهاى خاّصى 

كه هر يك معّرف يك نوع مصالح است استفاده مى شود.
ــيم هاشور «45 درجه» است و براى  معموالً زاويه ى ترس
ــيم  ــود. ترس ــتفاده مى ش ــوع خط «ممتد نازك» اس آن از ن
خطوط 45 درجه هاشورها توسط گونياى 45 درجه صورت 
ــورها را كه  ــكل 7-12 چندين نمونه از هاش مى گيرد. درش

براى نمايش مصالح در برش به كار مى رود نشان مى دهد.

ج) مقيـاس در برش ها: معموالً برش ها برابر با مقياس 
ــيم  1 ترس

200
 ، 1

100
 ، 1

50
ــاى معمارى با مقياس هاى  پالن ه

مى شوند. شكل 8-12 بخشى از برش يك ساختمان را نشان 
ــده است. در اين برش  ــيم ش 1 ترس

100
مى دهد كه با مقياس 

قسمت هايى از پالن كه بريده شده مانند سقف، كف، ديوار و 
پنجره را به طور كلى نشان مى دهد.

پالن اتاق نگهبانى
Sc.       ١:١٠٠

شكل 12-6

بتن(در برش)

موزاييك يا سنگ(در برش)

چوب

قلوه سنگ

خاك متراكم(زمين طبيعى)

مالت و اندود

ديوار آجرى

بتن(در دتايل)

شكل 12-7

شكل 12-8
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 اما بر حسب نياز ممكن است برش هاى جرئى، كه تحت 
 1

1
1 تا 

20
ــا مقياس  ــوند، ب ــوان «ديتيل» ناميده مى ش عن

ترسيم شوند. در اين برش ها جزئيات بيش ترى از ساختمان 
مانند جزئيات سقف، پروفيل در و پنجره ها، نازك كارى و ... 

به نمايش گذاشته مى شود ( شكل 12-9).
ــت كه در شكل  ــى اس ــكل 9-12 برش جزئى از برش ش
1 ترسيم 

50
8-12 نشان داده شده است. اين برش با مقياس 

شده است.

شكل 12-9
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2-12- اصول ترسيم برش

1-2-12- دستورالعمل ترسيم برش يك اتاق
ــكل 10-12)، پالن يك اتاق نگهبانى با  پالن مقابل (ش

مشخصات زير است.
-  كد ارتفاعى كف 2+ سانتى متر

-  ارتفاع كف تا كف پشت بام 320 سانتى متر
-  ضخامت سقف 30 سانتى متر

-  دست انداز پشت بام 80 سانتى متر
-  ضخامت قرنيز1 5 سانتى متر

-  دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتى متر
-  ارتفاع پنجره ها 150 سانتى متر

:AA الف) مراحل ترسيم برش
1- ابتدا پالن را در جهت ديد خط برش در قسمت باالى 

محل ترسيم برش بچسبانيد (شكل 12-11).

پالن اتاق نگهبانى
Sc.       ١:١٠٠

B

B

شكل 12-10

شكل 11-12- مرحله ى اول

   
1.   قرنيزعبارت است از پالك هاى بتنى يا سيمانى كه براى جلوگيرى از آب باران و نفوذ رطوبت در ديوارهاى ساختمان از آن استفاده مى كنند؛ محل مصرف 

آن درپايين و روى ديوارهاى داخلى و بيرونى و هم چنين روى ديوار جان پناه پشت بام است. به قرنيزپشت بام «درپوش» نيزمى گويند.
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ــد و ديوارهاى خارجى را  ــيم كني ــط زمين را ترس 2- خ
روى خط زمين انتقال دهيد (شكل 12-12).

ــيم كنيد و  ــار برش خـطى عمـودى تـرس 3-  در كــن
ارتفاع هاى عمودى را با كدهاى داده شده روى آن مشخص 

نماييد (شكل 12-13).

شكل 12-12- مرحله ى دّوم

ــقف و  ــدازه ى عمودى ضخامت س ــط ان 4-  از روى خــ
ــيم نــماييد (شكل  كف اتاق را روى كـد ارتفاعى 20+ ترس

.(12-14

شكل 13-12- مرحله ى سّوم

شكل 14-12- مرحله ى چهارم
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ــده در پالن، دست انداز  5-  با توجه به اندازه هاى داده ش
(O.K.B) و ارتفاع پنجره ها، دست انداز پشت بام (ضخامت 
ــود).  ــانتى متر در نظر گرفته ش ــت انداز 10-15 س ديوار دس
ــمت چپ و ديواره ى نماى  پنجره ى ديوار برش خورده ى س

مقابل و پنجره ى نماى رو به رو را ترسيم كنيد.
سپس قرنيز بام را ترسيم كنيد (شكل 12-15).

ــمت هاى برش خورده، مانند ديوار، سقف، كف و  6- قس
ــروه (B) پررنگ نماييد  ــب از گ ديگر عناصر را با مداد مناس

(شكل 12-16).

ــد در و پنجره را  ــر موجود در نام و برش، مانن 7- عناص
ــپس برش را اندازه گذارى و كدگذارى نماييد  كامل كنيد. س

(شكل 12-17).

شكل 15-12- مرحله ى پنجم

شكل 16-12- مرحله ى ششم

شكل 17-12- مرحله ى هفتم
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:AA ب) مراحل ترسيم برش
ــدا پالن را چرخانده و در جهت ديد خط برش در  1- ابت
ــيم برش (كاغذ) بچسبانيد (شكل  ــمت باالى محل ترس قس

.(12-18

ــد و ديوارهاى خارجى را  ــيم كني ــط زمين را ترس 2- خ
روى خط زمين انتقال دهيد (شكل 12-19).

ــيم كنيد و ارتفاع هاى  3- دركنار برش خط عمودى ترس
ــقف و كد كف را با اندازه هاى داده  عمودى مانند صخامت س

شده آن مشخص نماييد (شكل 12-20).

B B

شكل 18-12- مرحله ى اول

B B

شكل 19-12- مرحله ى دوم

B B

شكل 20-12- مرحله ى سوم
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ــقـف و  ــط اندازه ى عـمـودى ضخامـت س 4- از روى خ
ــيم نــماييد (شكل  كف اتــاق را روى كد ارتفاعى 20+ ترس

.(12-21
ــده در پالن، دست انداز  5- با توجه به اندازه هاى داده ش
(O.K.B) و ارتفاع پنجره ها، دست انداز پشت بام (ضخامت 
ــود).  ــانتى متر در نظر گرفته ش ــت انداز 10-15 س ديوار دس
ــمت چپ، ارتفاع در ورودى  پنجره ى ديوار برش خورده ى س
ــواره ى نماى مقابل و پنجره ى  ــانتى متر و دي حداقل 220 س

آن را رسم نماييد.
سپس با قرنيز بام را ترسيم كنيد (شكل 12-22).

B B

شكل 21-12- مرحله ى چهارم

شكل 23-12- مرحله ى ششم

B B

شكل 22-12- مرحله ى پنجم

ــمت هاى برش خورده، مانند ديوار، سقف، كف و  6- قس
ــروه (B) پررنگ نماييد  ــب از گ ديگر عناصر را با مداد مناس

(شكل 12-23).
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ــرش، مانند در و پنجره را  ــر موجود در نما و ب 7- عناص
ــپس برش را اندازه گيرى و كدگذارى نماييد  كامل كندى. س

(شكل 12-24).

شكل 24-12- مرحله ى هفتم

Sc.       1:75
SECTION    AA

Sc.       1:75
SECTION    BB

شكل 12-25
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2-2-12- دستورالعمل ترسيم برش ساختمان يك 
طبقه

پالن در (شكل 26-12)، داراى مشخصات زير است. مى 
خواهيم برش مشخص شده ى AA را ترسيم نماييم.

-  اندازه ى كف تا زيرسقف 280 سانتى متر

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

-  ضخامت قرنيز 5 سانتى متر
-  ارتفاع پنجره ها 150 سانتى متر

-  دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتى متر

پالن ساختمان سرايدارى
Sc.       ١:١٠٠

شكل 12-26
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:AA الف) مراحل ترسيم برش
ــد و كليه ى خطوط برش  ــيم كني 1- خط زمين را ترس
ــط زمين انتقال  ــى را بر روى خ ــى و خارج ــورده ى داخل خ

دهيد. سپس خط عمودى كنار برش (جهت مشخص كردن 
ــقف) را ترسيم نماييد  ــقف، و ضخامت س اندازه هاى كف، س

(شكل 12-27).

شكل 27-12- مرحله ى اّول
ــت بام و خط كف  ــت انداز پش ــقف و دس 2- ضخامت س
ــخص شده، ترسيم نماييد (شكل  را مطابق با اندازه هاى مش

.(12-28

شكل 28-12- مرحله ى دوم
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ــوط بيرونى درها و پنجره هاى برش خورده و نما  3- خط
را ترسيم نماييد (شكل 12-29).

شكل 29-12- مرحله ى سوم
ــيم خطوط  ــح بودن ترس ــان از صحي ــد از اطمين 4-  بع
ــداد B) و محل  ــورده را ضخيم نماييد (بام ــر برش خ عناص

ــكل  ــقف را پاك كنيد (ش تالقى ديوارهاى برش خورده و س
.(12-30

شكل 30-12- مرحله ى چهارم
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ــورده و نما را به صورت  ــا و پنجره هاى برش خ 5-  دره
ــپس كدگذارى و اندازه گذارى نماييد  كامل ترسيم كرده س

(شكل 12-31).

Sc.       1:100
SECTION    AA

شكل 31-12- مرحله ى پنجم
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تمرين كارگاهى1: بر روى كاغذ A3، پس از رسم جدول و كادر روى كاغذ، برش BB از پالن داده شده در شكل 12-32 
را ترسيم نماييد.

Sc.       1:100
SECTION    BB

به دستورالعمل3-2-3 رجوع شود.

به دستورالعمل3-2-3 رجوع شود.

شكل 12-32
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 3-2-12- دستورالعمل ترسیم پله در برش

می خواهیم برش پله ی مشخص شده ی پالن شکل 12-32 
را ترسیم نماییم.

در شکل 33-12 برش BB از روی پله عبور کرده است، 
که باید برای ترســیم برش پله مطابق بــا مراحل زیر عمل 

کنید:

مراحل ترسیم برش پله:

1- خطوط پله را از روی پالن به خط زمین منتقل کنید 
و روی خط اتمام پله در کف ســاختمان به اندازه ی یک کف 
پله )30 ســانتی متر( جدا کرده و آن را با a بنامید )شــکل 

.)12-34

2- از نقطه b )شروع اولین کف پله( به نقطه ی a )پایان 
آخـــرین کف پله( وصل کرده محل برخورد خط فوق را با 
خـطـــوط عمودی )ارتـفاع پـلـه( مـشخص نـمایید )شکل 

.)12-35

کف زمین

کف ساختمان
a

شکل 33-12- پالن پله

شکل 34-12- مرحله ي اول

کف زمین

کف ساختمان
a

b

شکل 35-12- مرحله ي دوم
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3- از نقاطی که روی خط مّورب مشخص شده است به 
خطوط پله به صورت افقی رســم نمایید. به این ترتیب کف 

پله ها ترسیم می شود )شکل 12-36(.

کف زمین

کف ساختمان
a

b

شکل 36-12- مرحله ي سوم

4- کــف پله ها را با خط های عمودی )ارتفاع پله( به هم 
وصل نمایید. ســــپس خــطوط اضافی را پاک کنید )شکل 

.)12-37

کف زمین

کف پله
کف ساختمان

شکل 37-12- مرحله ي چهارم

4-2-12- دســتورالعمل ترسیم برش پله ی یک 
طرفه:

مراحل ترسیم:

1-  خط زمین را ترســیم کنید سپس خطوط کف پله 
را از روی پــالن بر خــط زمین منتقل نماییــد. با توجه به 
کدارتفاع پاگرد )2/00+(، خط پاگرد را رسم کرده و امتداد 

دهید تا اولین خط پله را قطع نماید )شکل 12-38(.

شکل 38-12- مرحله ي اول

2- روی خط پاگرد رابه اندازه ی، یک کف پله)30 سانتی 
متر( جدا کنید و به شروع اولین پله وصل نمایید.

به کمک خط موّرب ترســیم شده ارتفاع و کف پله ها را 
ترسیم نمایید )شکل 12-39(.

شکل 39-12- مرحله ي دوم
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ــمت زير پاگرد به فاصله  3- خطى موازى با پاگرد در قس
ــيم نماييد و خط حجم را موازى خط شيب  ى ضخامت ترس

پله با فاصله 20 سانتى متر ترسيم نماييد (شكل 12-40).

4- خطوط اضافه را پاك  كنيد و قسمت هاى برش خورده 
ى پله ها را با مداد سياه پررنگ نماييد (شكل 12-41).

شكل 40-12- مرحله ي سوم

شكل 41-12- مرحله ي چهارم

ــم  تمريـن كارگاهـى 2: بر روى كاغذ A3، پس از رس
جدول و كادر روى كاغذ، برش AA  از پالن پله ى يك طرفه 

با پاگرد ميانى در شكل 42-12 را ترسيم نماييد.

ــه ى مذكور نمايش داده  ــكل 43-12 برش AA از پل ش
شده است.

شكل 12-42

شكل 12-43
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پلـه ى  بـرش  ترسـيم  دسـتورالعمل   -12-2-5
دوطرفه:

ــيم كنيم  ــى از پله ى دو طرفه اى ترس ــى خواهيم برش م
ــكل  ــاى آن در طبقات اول و طبقات ديگر در ش ــه پالن ه ك
ــت. با توجه به كدهاى مشخص  ــان داده شده اس 44-3 نش

شده مى توان ارتفاع هر پله را محاسبه نمود.

پالن طبقه ى اّول پالن طبقات
شكل 12-44

ــدا ديوارها و خطوط پله را روى خط زمين انتقال  1- ابت
ــروع پله ها و ارتفاع پله هاى بازوى  دهيد. با توجه به جهت ش
ــكل 45- ــخص نماييد (ش اول، موقعيت اولين پاگرد را مش

.(12

ــانتى  2- روى خط پاگرد به اندازه ى يك كف پله (30 س
ــده (b) را به نقطه ى  ــت آم متر) جلوتر برويد و نقطه به دس
ــاط برخورد خط  ــپس از نق ــروع پله ها (a) وصل كنيد. س ش
ــيم نماييد  ــاع پله ها را ترس ــا خطوط عمودى، ارتف موّرب ب

(شكل 12-46).

a

b

شكل 12-45

شكل 12-46
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3- از راستاى پاگرد اول به اندازه ى ارتفاع پله هاى بازوى 
ــكل  ــخص كنـيد (ش دوم بــاال بـرويد و پــاگرد دوم را مش

.(12-47

پاگرد اّول

پاگرد دّوم

شكل 12-47

ــق با مرحله ى دوم عمل نموده و پله هاى رديف  4- مطاب
دوم را ترسيم نماييد(شكل 12-48).

شكل 12-48

ــراى طبقات بعدى هم تكرار  ــك تا چهار را ب 5- مرحله ي
شكل 49-12كنيد (شكل 12-4).
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ــيم صحيح، ضخامت پاگردها  6- بعد از اطمينان از ترس
ــپس با توجه به خط برش،  ــخص كنيد. س و حجم پله را مش

پله هاى برش خورده را ضخيم نماييد (شكل 12-50).

Sc.       1:100
SECTION    AA

شكل 12-50
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ــم  تمريـن كارگاهى 3: بر روى كاغذ A3 ، پس از رس
ــه طرفه   جدول و كادر دور كاغذ، برش AA از پالن پله ى س

در شكل 51-12 را ترسيم نماييد.

پالن طبقه ى اّول پالن طبقات
شكل 12-51

Sc.       1:100
SECTION    AA

شكل 12-52

ــكل 52-12 برش AA  از پله ى مذكور نمايش داده  ش
شده است.
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6-2-12- دستورالعمل اندازه گيرى و كدگذارى در 
برش ها:

اندازه گيرى، آكس بندى و كدگذارى كامل، دقيق و خوانا 
ــيمات از جمله برش ها نيز ضرورى است. در  براى تمام ترس
ــده  ــش يك برش از پالن داده ش ــتورالعمل با نماي اين دس

مراحل اندازه گذارى كامل بر روى آن توضيح داده مى شود.
ــكل 53-12 برش AA  از پالن 54-12 و 12-55  در ش
ترسيم شده است. اين پالن ساختمانى دو طبقه با زيرزمين 

مى باشد كه داراى مشخصات زير است.
ــانتى  ــاع كف تا كف در طبقه ى زيرزمين 285 س - ارتف

متر

- ارتفاع كف تا كف در طبقات 304 سانتى متر
- ارتفاع كف تا كف اتاقك خرپشته 250 سانتى متر

- ضخامت سقف 30 سانتى متر
- ضخامت قرنيز 5 سانتى متر

- دست انداز پشت بام 80 سانتى متر
- دست انداز خرپشته 30 سانتى متر

- دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتى متر
ــانتى متر و ارتفاع درها 220  ــاع پنجره ها 150 س - ارتف

سانتى متر

Sc.       1:100
SECTION    AA

شكل 12-53
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Sc.       1:100
پالن زيرزمين

انبارى

انبارى

شكل 12-54
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Sc.       1:100
پالن طبقات

آشپزخانه
غذاخورى

پذيرايى

خواب

توالتحمام

خواب

خواب

ورودى

شكل 12-55
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الف) اندازه گذارى برش:
در برش ها اندازه گذارى به صورت عمودى انجام مى گيرد. 
ــت انداز آن، ارتفاع ديوار  ارتفاع در، ارتفاع پنجره و ديوار دس
ــز در اندازه گذارى عمودى  ــقف و قرني جان پناه، ضخامت س

ترسيم مى شود (شكل 12-56).

Sc.       1:100
SECTION    AA

شكل 12-56
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ب) ُكدگذارى برش:
ــر كف انجام مى گرد. كف  ــا ُكدگذارى براى ه در برش ه
ــت بام، لبه ى پشت بام و كف  زيرزمين، كف طبقات، كف پش

پاگرد راه پله ها كدگذارى ترسيم مى شود (شكل 12-57).
اعداد كد، نسبت به عدد مبنا يعنى 0/00± محاسبه مى 

شود.
ــطح  بنابراين در برش اول 114+ (به دليل باال بودن از س
ــف زيرزمين  ــر مى گيرند) و كد ك ــا آن را مثبت در نظ مبن
ــطح مبنا آن را منفى در  ــه دليل پايين بودن از س 171- ( ب
نظر مى گيرند) ر امشخص كنيد. ادامه ى محاسبه كدها را به 

ترتيب زير عمل نماييد:

-  ُكد كف زير زمين  171- سانتى متر
-  ُكد سطح مبنا 0/00 ±

-  ُكد كف طبقه اول 114+ سانتى متر
-  ُكد كف طبقه ى دوم = ُكد كف طبقه ى اول + اندازه ى ارتفاع كف تا كف طبقه ى اول

304 + 114 = 418
-  كد كف پشت بام = ُكد كف طبقه ى دوم + اندازه ى ارتفاع كف تا كف طبقه ى دوم

304 + 418 = 722
-  ُكد لبه ى پشت بام = ُكد كف پشت بام + اندازه ى ارتفاع ديوار جان پناه و ضخامت فرنيز

 50 + 80 + 722 = 807
-  كد كف پاگرد اول = ارتفاع كل پله هاى طبقه ى اول + ُكد سطح مبنا
0 + (14 ′  19 ) =266

-  ُكد كف پاگرد دوم = ارتفاع كل پله هاى طبقه ى دوم + ُكد كف پاگرد اول
266 + (16 ′ 19 ) = 570
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4- ّكدكف طبقه ى دّوم

5- ّكدكف پشت بام

6- ّكد لبه ى پشت بام

3- ّكدكف طبقه ى اّول

2- ّكد سطح مينا

1- ّكدكف زيرزمين

8- ّكدكف پاگرد دّوم

9- ّكد لبه ى
 پشت بام خرپشته

7- ّكدكف پاگرد اّول

Sc.       1:100
SEC

TIO
N

    A
A

شكل 12-57
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ج) آكس بندى برش:
در برش ها آكس بندى نيز مشخص مى گردد. بدين ترتيب 
ــيم  ــتون ها را با محورهاى آكس كه در هنگام ترس محل س

برش ديده مى شود نمايش مى دهند (شكل 12-58).

پس از ترسيم دقيق آكس ها، مى توان فاصله ى بين آن ها 
ــز اندازه گيرى نمود. آكس بندى و اندازه ى مابين بايد با  را ني

آكس هاى داخل پالن هم خوانى داشته باشد.

Sc
.   

    
1:1

00
SE

C
TI

O
N

   
 A

A

شكل 12-58
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ــكل 12-60  ــكل 59-12 و ش تمريـن كارگاهى 5: ش
پالن هاى ساختمان ادارى در دو طبقه ى مى باشد كه داراى 

مشخصات زير است:
- كد ارتفاعى در طبقه ى اول 40 سانتى متر

- كد ارتفاعى در طبقه ى دوم 400 سانتى متر
- ارتفاع كف تا كف در طبقات 360 سانتى متر

- ارتفاع كف تا كف اتاقك خرپشته 260 سانتى متر
- ضخامت سقف 40 سانتى متر
- ضخامت پاگرد 25 سانتى متر
- ضخامت قرنيز 5 سانتى متر

- دست انداز پشت بام 80 سانتى متر
- دست انداز خرپشته 40 سانتى متر

- دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتى متر
- ارتفاع پنجره ها 150 سانتى متر

- ارتفاع درها 220 سانتى متر

مطلوب است:

1
100

1- ترسيم برش AA با مقياس

1
100

2- ترسيم برش BB با مقياس 
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Sc
.   

    
1:1

00
اّول

ه ى 
طبق

الن 
پ

شكل 12-59
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Sc.       1:100
پالن طبقه ى دّوم

شكل 12-60
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Sc
.   

    
1:1

00
SE

C
TI

O
N

   
 A

A

شكل 12-61



169

Sc.       1:100
SECTION   BB

شكل 12-62
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تمرين كارگاهى 6: شكل 70-12 و شكل 71-12 پالن 
ــاختمانى در سه طبقه (پيلوت و دو طبقه مسكونى)  هاى س

مى باشد كه داراى مشخصات زير است.

- ارتفاع كف تا كف در پيلوت 280 سانتى متر
- ارتفاع كف تا كف در طبقات 320 سانتى متر

- ارتفاع كف تا كف اتاقك خرپشته 250 سانتى متر
- ضخامت سقف 30 سانتى متر
- ضخامت قرنيز 5 سانتى متر

- دست انداز پشت بام 80 سانتى متر
- دست انداز خرپشته 30 سانتى متر

- دست انداز پنجره ى اتاق ها (O.K.B) 80 سانتى متر
- دست انداز پنجره ى سرويس (O.K.B) 180 سانتى متر

- ارتفاع پنجره ها 150 سانتى متر
- ارتفاع پنجره هاى سرويس 60 سانتى متر

- ارتفاع درها 220 سانتى متر
- ارتفاع سقف كاذب 50 سانتى متر

مطلوب است:

1
100

1-  ترسيم برش AA با مقياس 

1
100

2-  ترسيم برش BB با مقياس 
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Sc.       1:100
پالن همكف(پيلوت)

شكل 12-63
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Sc.       1:100
پالن طبقات

آشپزخانه اتاق خواب

اتاق خواب

پذيرايى

نشيمن
ورودى

انبارى

پاسيو

توالت

حمام

شكل 12-64
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Sc.       1:100
SECTION   AA

شكل 12-65
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Sc.       1:100
SECTION   BB

شكل 12-66


