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فصل سيزدهم
ترسيم نماهاى ساختمان و اندازه گذارى آن ها

هدف كلى:    ترسيم انواع نماهاى ساختمانى

هدف هاى رفتارى: هنرجو پس از گذراندن اين فصل بايد بتواند:

1- نماى ساختمان را ترسيم نمايد.
2- انواع نماها را شرح دهد.

3- عاليم مورد استفاده در ترسيم نما را به كار ببرد.
4- نما را اندازه گذارى نمايد.

5- دستگاه هاشورزن را توضيح دهد.
6- نماها را سايه بزند.



176

1-13- نما

طراحی ســاختمان فقط به سازمان دهی و کنار هم 
چیدن فضاها محدود نمی شود، بلکه باید ضمن طراحی 
فضاهای داخلی، ترکیب و کیفیت بیرونی ساختمان نیز 
به دقت مورد تـوجه قرار گیرد و هـم زمـان بـا تـکمیل 
پـــان ها و مقـــاطع، نماها نیز طراحی شــوند )شکل 

.)13-1

ایجاد هماهنگــی و توازن بین نیازهــای کارکردی 
فضاها، شــرایط محیطی، وضع زمین، ســبک و کیفیت 
نمای بیرونی و هماهنگی بازشوها با فرم ساختمان برای 
تأمین آســایش روحی و جسمی افراد الزم است )شکل 

.)13-2

در طراحی نما ماحظات زیادی مدنظر قرار می گیرد. 
نما، نشــان گر سیمای بیرونی ســاختمان است که باید 

زیبا، با دوام و با هویت باشد.

نمای ساختمان باید با طرح فضاهای داخلی شیب و 
عوارض زمین و تعداد طبقات ساختمان هماهنگی گردد 

)شکل 13-3(.

هم چنیــن در ایجــاد نمای مناســب بــا عناصر و 
ســاختمان های مجاور، به ویــژه از نظر رعایت قوانین و 
مقررات نماسازی در مجتمع های مسکونی )مانند ارتفاع 
کرسی چینی، تعداد و ارتفاع طبقات، نوع مصالح، رنگ 
و نوع نما، جنس سقف و ...( هماهنگی الزم به عمل آید 

)شکل 13-4(.

بنابراین نمای هر ســاختمان در شــکل دهـــی به 
مجوعه ی شــهری که در آن حضور دارد، مؤثر است. اگر 
به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر 
ســاختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهر در 

مجموع از بین می رود.

شکل 13-1

شکل 13-2

شکل 13-3

شکل 13-4
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1-1-13- تعريف نما و انواع آن
ــرى و خارجى  ــكل ظاه ــا»، تصوير جانبى از ش «نم
ــازى»، فن روسازى ساختمان  ساختمان است و «نماس

و ساختن نماى بنا است.
ــكلت ساختمان هماهنگ  طرح نما بايد با پالن و اس
ــد. از نظر علم  ــب و با هويت باش و هم چنين زيبا، متناس
ــرايط  ــاختمان هاى هر منطقه بايد ش معمارى نماى س

اقليمى آن هماهنگى كامل داشته باشد.
ــط ساير ساختمان ها  چنان چه يك بنا از اطراف توس

محصور نشده باشد حداكثر چهار نما دارد.
 ELEVATION  NORTH نماى شمالى
ELEVATION SOUTH   نماى جنوبى
ELEVATION  EAST       نماى شرقى
 ELEVATION WEST       نماى غربى

شكل هاى 5-13 پالن ها و شكل هاى 6-13 نماهاى 
يك سالن نمايشگاهى را نشان مى دهد.

پالن طبقه ي اول

پالن طبقه ي دوم

شكل 13-5

South  Elevation

North  Elevation

West  Elevation

شكل 13-6
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2-1-13- عاليم مورد استفاده در ترسیم نما

الف( درها و پنجره ها: بعد از دیوار، در و پنجره از 
جمله اجزای اصلی و ضروری ســاختمان هستند. لذا در 
طراحی و ترسیم پان ساختمان باید برای آن موقعیت، 

شکل 13-7

اندازه و شکل مناسب در نظر گرفت.

در شــکل 7-13 نمونه هایی از در و پنجره را نشان 
می دهد.

ب( هاشــوردرنما: هاشــور، خطوط یکنواخت با 
فواصل منظم است که جهت نشان دادن اختاف سطح، 
زیبایی و یــا انواع مصالح در نما به کار می رود. شــکل 
8-13 نمایی با انواع هاشــور از نظــر مصالح را نمایش 

می دهد.

شکل 13-8
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2-13- اصول ترسيم نما
1-2-13- دسـتورالعمل ترسـيم نماى جنوبى 

يك اتاق
پالن مقابل (شكل 9-13)، پالن يك اتاق نگهبانى با 

مشخصات زيراست:
-  كدارتفاعى كف 20+ سانتى متر

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

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

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

مراحل ترسيم نماى جنوبى:

1-  ابتدا پالن را در جهت نماى جنوبى و در قسمت 
باالى محل ترسيم نما بچسبانيد.

سپس خط زمين را ترسيم كند و ديوارهاى كنارى را 
روى خط زمين انتقال دهيد (شكل 13-10).

پالن اتاق نگهبانى
Sc.       1:100

شكل 10-13- مرحله ي اول

شكل 13-9
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ــيم كنيد و اندازه هاى  ــار نما خط عمودى ترس 2-  كن
ارتفاعى نما را روى آن بنويسيد.

ــده، كف اتاق، ضخامت  ــه به اندازه هاى داده ش با توج
ــقف و ارتفاع كلى ساختمان را مشخص و خطوط آن را  س

ترسيم نماييد (شكل 13-11).
ــخصات «در» در پالن، (ارتفاع در  ــا توجه به مش 3-  ب
ــانتى متر و عرض آن 100 سانتى متر) و هم چنين  220 س
ــكل  ــيم نماييد (ش در صورت وجود پله در نما، آن را ترس

.(13-12
ــيم كرده و خطوط  ــت بام را ترس 4-  قرنيز لبه ى پش
ــر را پررنگ كنيد و  ــطوح نزديك تر به ناظ ــى بنا و س اصل

سپس كدگذارى را انجام دهيد (شكل 13-13).

شكل 11-13- مرحله ى دّوم

شكل 12-13- مرحله ى سوم شكل 13-13- مرحله ى چهارم

Sc.       1:75
SOUTH    ELEVATION

شكل 13-14
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تمريـن كارگاهى 1: بر روى كاغذ A3، پس از رسم 
ــده  جدول و كادر دور كاغذ، نماى غربى از پالن داده ش

در شكل 15-13 را ترسيم نماييد.

Sc.       1:100
WEST    ELEVATION

پالن اتاق نگهبانى
Sc.       1:100

شكل 13-15
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تمرين كارگاهى 2: بر روى كاغذ A3 ، پس از رسم 
جدول و كادر دور كاغذ، نماهاى شمالى، شرقى و غربى، 

از پالن داده شده در شكل 16-13 را ترسيم نماييد.
مشخصات نقشه:

-  ارتفاع كف تا زير سقف 280 سانتى متر
-  ضخامت سقف 30 سانتى متر

-  دست انداز پشت بام 50 سانتى متر
-  ضخامت قرنيز 5 سانتى متر 

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

Sc.       1:100
پالن

شكل 13-16
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Sc.       1:100
SOUTH    ELEVATION

Sc.       1:100
NORTH    ELEVATION

Sc.       1:100
WEST    ELEVATION

شكل 13-16
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مشخصات نقشه:
-  ارتفاع كف تا زير سقف 280 سانتى متر

-  ضخامت سقف 30 سانتى متر
-  دست انداز پشت بام 50 سانتى متر

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

-  ارتفاع پنجره ى سرويس 60 سانتى متر

پالن
Sc.       1:100

شكل 13-17
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پالن ساختمان سرايدارى
Sc.       1:100

شكل 13-18
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3-13- اصول ترسيم سايه درنما
ــت بلكه  ــطح صاف و تخت نيس ــا در واقع يك س نم
ــه با عقب  ــت بين فضاى داخل و خارج ك ــطحى اس س
ــتگى و پيش آمدگى، تراس و غيره با فضاى داخل  نشس

ساختمان ارتباط پيدا مى كند.
ــك كلّيت  ــه دنبال خلق ي ــاختمان بايد ب ــاى س نم
ــب خوب پنجره ها، بازشوهاى  ــيله تناس هماهنگ به وس
ــقف ها، عناصر عمودى و افقى،  ــايبان و محوده س در، س

مصالح، رنگ، عناصر تزيينى و ... باشد.
ــاده ى نما و تغيير در ضخامت آن  بنابراين خطوط س
ــد، اما با  ــه تنهايى گوياى كيفيت طرح باش ــد ب نمى توان
ترسيم سايه ها و تغيير رنگ و بافت در جداره ها مى توان 
تصوير روشنى از عمق و ارتفاع اشكال و احجام و كيفيت 

طرح را ايجاد كرد (شكل 13-19).

1-3-13- پرتوهاى خورشيدى و سايه
ــيد در حدود 150  ــه مى دانيد، خورش ــور ك همان ط
ميليون كيلومتر از سطح زمين فاصله دارد. با اين فاصله، 
ــعاع نورى كه از خورشيد ساطع مى گردد، به طور  هر ش
ــد. هم چنين در طراحى  ــطح زمين مى رس موازى به س
ــايه نيز شعاع هاى نورى، موازى رسم مى شوند (شكل  س

.(13-20
ــيد در راستاى صفحه ى تصوير  در صورتى كه خورش
ــير منحنى از شرق طلوع و از غرب غروب  و در يك مس
نمايد، در اين صورت سايه در سمت غرب و يا در سمت 
ــود. و هرگاه پرتوهاى نورى با زاويه ى  شرق ايجاد مى ش
45 درجه نسبت به زمين بتابد طول سايه با ارتفاع شىء 

برابر خواهد بود (شكل 13-21).

شكل 13-19

شكل 13-20

غروب
خورشيد

طلوع
خورشيد

ظهر

طول سايه طول سايه

B

b bb

B B

شكل 13-21
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مى خواهيم سايه ى بخشى از كنسول (پيش آمدگى) 
ــكل 22-13 نشان مى دهد ترسيم  يك پالن را كه در ش

نماييم.

مراحل ترسيم:
1-  ابتدا برشى شماتيك از كنسول ترسيم نماييد.

ــپس پرتوتابش را تحت زاويه ى 45 درجه از لبه ى  س
كنسول ترسيم كنيد و امتداد دهيد تا ديوار زير كنسول 
 X ــقف را را قطع كند، فاصله ى نقطه ى برخورد تا زيرس
ــت انداز را Y  بناميد  ــقف تا لبه ى دس ــه ى زيرس و فاصل

(شكل 13-23).

ــدا به فاصله ى Y (مجموع اندازه ى  2-  روى نما، ابت
ــت انداز بام) را از لبه ى بام پايين  ــقف و دس ضخامت س
ــيم نماييد. سپس زاويه ى  ــول را ترس بياييد و خط كنس
تابش را ترسيم نماييد. در ادامه از خط كنسول به سمت 

پايين، فاصله ى X را جدا كنيد (شكل 13-24).

ــول را  زاويه ى تابش را امتداد دهيد تا خط زير كنس
ــايه در زير كنسول ايجاد مى  قطع كند. به اين ترتيب س

ــود. به همين روش ادامه دهيد تا سايه ى لبه ى قرنيز  ش
و لبه ى پنجره را نيز ترسيم كنيد.

شكل 13-22

BB شكل 23-13- برش

شكل 24-13- نما
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سـايه ى  ترسـيم  دسـتورالعمل   -13-3-2
شكستگى ديوارها

ــتگى است ترسيم سايه  زمانى كه پالن داراى شكس
به صورت زير است:

1-  ابتدا پرتو تابش را روى پالن در نقطه ى شكست 
ترسيم كنيد و امتداد دهيد. نقطه ى برخورد را Z بناميد 

(شكل 13-25).

ــم  ــه ى Z  خطى عمود بر خط زمين رس 2-  از نقط
نماييد (شكل 13-26).

ــت انداز از محل  ــمت لبه ى دس 3-  روى نما در قس
ــت، پرتو تابش را رسم كنيد و امتداد دهيد تا خط  شكس
ــه اين ترتيب محل  ــود از نقطه ى Z  را قطع كند. ب عم

سايه مشخص مى شود (شكل 13-27).

z

شكل 13-25

z

شكل 13-26

شكل 13-27


