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فصل چهاردهم
ترسيم پالن بام و پالن موقعيت

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

1-  پالن بام را تعريف كند.
2-  كاربرد و ويژگى هاى پالن بام را بيان كند.

3-  پالن بام را ترسيم كند.

مقدمه 
ــرايط اقليمى و نوع  ــاختمان بر حسب ش پوشش س
ــاختمان ممكن است صاف، شيب دار يا طاقى  سازه ى س

ــد. پالن بام يا تصوير افقى ساختمان، شكل  ــكل باش ش
ساختمان، نوع سقف، ارتفاع قسمت هاى مختلف و شيب 

بندى بام و محل آب روهاى بام را نشان مى دهد.

شكل 1-14- پالن بام و شيب بندي ساختمان
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ــاختمان كوچك  ــكل زير پالن يك س پروژه ي 1: ش
1 ترسيم 

50 ــان مى دهد پالن بام آن را با مقياس  را نش
نماييد.

شكل 14-2
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1-14- پالن موقعيت
ــاختمان عالوه بر نشان  بعضى اوقات تصوير افقى س
ــاختمان، ابعاد  ــقف س ــتگى س ــكل بام و شكس دادن ش
ــاختمان، محل استقرار آن را در زمين نيز نشان داده  س

ــاختمان ها و خيابان ها و  ــاختمان را با س ــه ى س و رابط
ــكل محوطه ى ساختمان مشخص  كوچه هاى مجاور و ش

مى سازد.

شكل 3-14- پالن موقعيت
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پروژه ى 2: شكل مقابل پالن موقعيت يك ساختمان 
مسكونى را نشان مى دهد. با توجه به اطالعات داده شده 
ــم  1 رس

ــالن را با مقياس 100 ــم درس اين پ ــر معل و نظ
كنيد.

شكل 14-4

ــاختمان شكل  پروژه ى نهايى مدادى: پالن بام س
هاى 35-11 الى 39-11 را، كه پالن، نماها و قطع آن را 
در فصل هاى قبلى رسم نموديد، با مقياس  ترسيم كنيد. 
ــه هاى ساختمان  از صحت و هماهنگى مجموعه ى نقش
اطمينان حاصل كنيد. نقشه هاى مدادى ساختمان را با 

دقت كامل و به صورت مدادى تحويل نماييد.
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آيا مى دانيد كه ...

شكل 14-5

خانه بروجردى ها
اين خانه در محله ى سلطان اميراحمد كاشان در خيابان 
ــط بازرگانى به نام حاج سيدحسن  علوى واقع است و توس
ــرى در دوره ى قاجاريه  ــال 1275 قم نطنزى در حوالى س
ساخته شده است. چو نصاحب خانه مال التجاره از بروجرد 
وارد مى كرده، لذا به بروجردى مشهور شده و خانه ى او هم 

به خانه ى بروجردى موسوم گرديده است.
ــان و از  ــى از نوابع معمارى كاش ــن خانه يك ــار اي معم
ــتاد على مريم بوده  ــاختمان به نام اس ــان معروف س طراح

است. اين خانه شامل دو قسمت بيرونى و اندرونى است. در بدو ورود به خانه وارد هشتى خانه مى شويم. در ورود به 
ــتى قرار گرفته است. پس از آن از راهروى نسبتاً طوالنى و شيب دار مى گذريم  ــمت اندرونى خانه هم در اين هش قس
ــمت شمالى ايوان يك اتاق پنج درى  ــمالى خانه قرار دارد. در قس ــويم. در كنار اين راهرو ايوان ش و وارد حياط مى ش
واقع است كه محل پذيريايى مهمانان بوده و دو طرف ان دو اتاق بهار خواب قرار دارد كه به سبب برخوردارى از نور 

مناسب و گرماى زياد، بيش تر در زمستان ها مورد استفاده قرار مى گرفته است.

شكل 14-6

ــراف آن  ــزرگ و اط ــوض ب ــك ح ــاط ي ــل حي در داخ
ــود. در قسمت شمال شرقى  ــيع ديده مى ش باغچه هاى وس
مطبخ (آشپزخانه) قرار دارد. در قسمت شرقى بنا اتاق ها و 
ايوان هاى سرپوشيده به چشم مى خورد. در جلوى ايوان ها 
ــرداب ها ساخته شده است. اين  پله هايى جهت رفتن به س
ــرداب ها در جبهه هاى مختلف بنا واقع اند و به وسيله ى  س

بادگيرهايى هواى آن خنك و تهيه مى شوند.
ــم مى  ــيده اى به جش ــمت جنوبى بنا تاالر پوش در قس
خورد كه بر پيشانى آن مى توان هنر نمايى استادكار ايرانى 

ــم سوگوارى بوده است. اين تاالر شامل ايواين با  ــيده ى آن محل برگزارى اعياد و مراس را نظاره گرد بود. تاالر سرپوش
سقف بلند در جلو و شاه نشينى در انتهاى تاالر است، كه از قسمت هاى ديگر مرتفع تر است و داراى تزيينات خاصى 
ــت. سقف ها و بدنه ى داخلى  ــيار زيبايى گچ برى و مقرنس كارى و رنگ آميزى شده اس ــقف تاالر با طرح بس ــت. س اس
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ــى شده است. نقاشى هاى  ــكارگاه حيوانات گچ برى يا نقاش ــيده و تاالرهاى جانبى آن با نقوش گل و مرغ و ش سرپوش
ــيم  ــى ايران، كمال الملك، ترس ــيوه هاى متنوع و با رنگ و روغن و آبرنگ و زير نظر هنرمند نامدار نقاش اين بنا در ش

گرديده است.
ــبك گچى داخل اتاق بزرگ، كه از  ــمت هاى مختلف اين خانه به خصوص پنجره هاى مش با توجه به گچ برى قس
كمال ظرافت به پارچه تورى شباهت دارد، به مرتبه ى ذوق و هنر اين هنرمند ايرانى و ديگر استادكاران و معمار اين 

خانه واقف مى گرديم.
اكنون به چند نقشه از اين عمارت توجه نماييد و فضاهاى موجود در آن را تجسم كنيد و پالن ها و برش ها را در 

ارتباط با هم مطالعه نماييد تا به ويژگى هاى موجود در اين بنا پى ببريد.

شكل 7-14- پالن زيرزمين
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شكل 9-14شكل 14-8 
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برش الف-الف

ادامه ي برش الف-الف

برش ب-ب

برش ج-ج

شكل 14-10
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ايزومتريك

شكل 14-11


