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مقدمه
نقشه کشی پلی میان اندیشه طراح و عمل مجری

مابین اندیشٔه طراح و محصول تولید شده معمواًل مرحله ای میانی وجود دارد به نام نقشه کشی. یک بافنده فرش 
معمواًل فرش را از روی نقشه ای می بافد که قباًل روی کاغذ ترسیم شده است. یک نجار برای ساختن یک میز اول 
طرح آن را روی کاغذ ترسیم می کند. اگر چه ممکن است گاهی طراح فرش و بافنده آن یک نفر باشد  و یا نجار میزی 
را بسازد که خود طرح آن را کشیده است، اما بسیاری از اوقات طراح فرش یا میز شخص دیگری است و بافنده فرش 

و نجار فقط مجری و سازندٔه آن هستند.
در گذشته به دلیل ساده بودن جوامع و محدودیت تولیدات، بسیاری از مواقع طراح و مجری یک فرد واحد 
بود. با پیچیده شدن جوامع و انبوه شدن تولیدات بسیار کم پیش می آید که طراحان محصوالت، مجری طرح های خود 

نیز باشند. 
هرچه محصولی صنعتی تر و پیچیده تر می شود جدایی مابین طراح و مجری بیشتر می شود تا حدی که ممکن 

است این دو هرگز یکدیگر را نبینند. لذا لزوم تهیه نقشه های دقیق تر بیشتر می شود. 
نقشه کش ماهر کسی است که بتواند با به کارگیری صحیح از دانش هندسه و زبان نقشه کشی، آنچه را که در 
ذهن طراح شکل گرفته، که ممکن است خود  او باشد، به گویاترین و بهترین شکل به مخاطب، که ممکن است هرگز او 

را نبیند، منتقل سازد.
در حال حاضر صنعت ساختمان با توجه به توسعه  فّناوری ساخت و پیچیدگی آن، هم چنین تنوع روزافزون 
مواد و مصالح، بسیار گسترده شده و در کار ساخت یک بنا افراد و گروه های زیادی با تخصص های مختلف مشارکت 
می کنند. گروه هایی که از مرحله مطالعات اولیه و تهیه نقشه تا مرحله اجرای ساختمان از پی ریزی تا نازک کاری کار 

می کنند و ممکن است بسیاری از آنها هرگز همدیگر را نبینند اما حلقه واسط بین آنها نقشه ها هستند. 
تهیٔه نقشه از ایده ذهنی پیش از ساخت یک بنا سابقه ای طوالنی دارد.بر اساس کشفیات انجام شده بعضی از 

ساختمان های اولیه از روی نقشه های معماری ساخته شده اند.
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برای ساخت یک بنا به نقشه های متعددی نیاز است.عالوه بر نقشه های معماری سازه ساختمان بخش مهمی از 
یک بنا است و  ساخت هر بنا نیازمند نقشه های سازه است. 

عالوه بر نقشه های سازه برای معرفی سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان و نحؤه اجرای آب و فاضالب، 
تهویه و تجهیزاتی مانند آسانسور و غیره به نقشه های تأسیساتی احتیاج است. همچنین نقشه های برق و الکتریک، نحوه 
سیم کشی برای استفاده از انرژی الکتریکی، روشنایی و نیز سیستم های صوتی و تصویری و غیر آنها را معرفی می کنند. 

بنابراین نقشه های الزم برای ساختن یک بنا، به ویژه بناهای بزرگ عبارتند از:
نقشه های معماری، سازه، تأسیسات، برق و مخابرات

نقشه های معماری اولین نقشه ها از مجموعه نقشه های الزم برای ساخت یک بنا می باشند.
در بخش پیشین نحؤه ترسیم احجام مختلف را بر صفحات تصویر آموختید. در واقع با الفبای زبان نقشه کشی 
معماری آشنا شدید.در این بخش، با استفاده از آموزه های بخش پیشین و آشنایی با ویژگی های زبان نقشه کشی معماری، 

طریقٔه ترسیم نقشه های معماری را خواهید آموخت.
چند نکتۀ مهم و قابل توجه 
نقشه کشی یک مهارت است. 

یک نقشۀ خوب نقشه ای است که صحیح، دقیق و تمیز باشد. 
هر فعالیتی اگر با حفظ کیفیت در زمان کوتاه تری انجام شود مطلوب تر است؛ 

اهتمام  کار خویش  در  و سرعت  نظافت  صحت، دقت،  عامل  تحقق چهار  به   که  است  ماهر کسی  نقشه کش  یک  بنابراین 
می ورزد. 

اگر بتوانید هر نقشه ای را با توجه به مبانی و اصول کار صحیح، دقیق و تمیز ترسیم کنید اولین قدم ها را برای کسب مهارت در 
نقشه کشی برداشته اید. 

تکرار هر کار سرعت شما را در آن کار افزایش می دهد و شما را تبدیل به یک نقشه کش ماهر می کند.  
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می دانید که برای ساختن یک بنا نیاز به داشتن اندیشه و 
طرحی است که می تواند مشخصات کلی و جزئی یک بنا را شامل 
شود. کلیاتی مانند حجم کلی بنا، تعداد فضا ها، اندازه و تناسبات 
اندازه در ها و  بنا، شکل و  با خارج  با هم و  ارتباط فضا ها  آنها، 
تا جزئیاتی مانند نوع، جنس و رنگ مصالح و  پنجره ها و غیره، 
تجهیزات به کار رفته در آن.  همچنین طراح می تواند  اطالعات 
دیوارها،کف ها،  اجرای  چگونگی  مانند  جزئی تری  و  ریزتر 
سقف ها، بازشو ها وغیره را نیز به مجری یا مجریان بنا ارائه دهد. 
به این ترتیب نقشه ها،که واسطٔه انتقال ایده و اندیشٔه طراح 

به مجریان و سازندگان ساختمان ها هستند، اطالعات  و طراحان 
زیادی را منتقل می کنند. 

برای این که بتوان اطالعات را به خوبی به مخاطب منتقل 
به کار برد. از آنجا  باید روش مناسبی برای ارائه اطالعات  کرد 
که کلیات مقدم بر جزئیات است ارائه نقشه های معماری در چند 
و  شده  شروع  کلی  اطالعات  از  ترتیب  به  که  می گیرد  انجام  فاز 
تا اطالعات بسیار جزئی خاتمه می یابد، که به ترتیب به نقشه های 
مرحلٔه مقدماتی یا فاز صفر، مرحلٔه اول یا فاز یک و مرحلٔه دوم یا 

فاز دو موسومند. 

فصل نهم 

نقشه کشی معماری

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود:
١ــ نقش و اهمیت نقشه های مختلف معماری )پالن، نما، برش و پرسپکتیو ( را بیان کند.

٢ــ بتواند نقشه های فاز یک معماری را برای یک ساختمان مسکونی یک طبقه به درستی و با دقت وظرافت 
ترسیم کند.  



119

مرحلۀ اول یا فاز یک
نقشه های فاز یک در مرحله ای ترسیم می شود که  ایده کلی 
طرح از طرف کارفرما پذیرفته شده و طراح با دقت بیشتری طراحی 
و  گرفته اند  روشن تری  نماها شکل  است.  داده  انجام  را  فضا ها 
هنوز  اما  کرده،  گیری  تصمیم  بیشتری  جزئیات  مورد  در  طراح 
جزئیات بسیاری بیان نشده باقی مانده است. در این مرحله پالن و 

نما و برش اهمیت بیشتری دارد.
مرحلۀ دوم  یا فاز دو

نقشه های فاز دو یا نقشه های اجرایی نقشه هایی هستند که 

می باید کلیه اطالعات الزم در مورد نحوه اجرای بنا از پی ریزی 
دهد.  نمایش  را  غیره  و  دیوار  به  پنجره  اتصال  نحؤه  تا  گرفته 
همچنین مشخصات کلیه مواد و مصالح انتخابی برای آن، از بتن 
پی تا سنگ کف و رنگ دیوارها و... در این نقشه ها ارائه داده 

می شود.
یک نقشه اجرایی کامل نباید پرسش زیادی برای مجری در 
مورد چگونگی اجرای بنا از پی ریزی و سازه گرفته تا نازک کاری 

باقی گذارد. 
در این فصل از کتاب برای یادگیری بهتر، از نحوه ترسیم 

مرحلۀ مقدماتی یا فاز صفر
به  طرح  کلی  ایده های  معمواًل  صفر  فاز  نقشه های  در 
شده  ارائه  نقشه های  به  مرحله  این  در  می شود.  ارائه  مخاطب 
طرح  معمواًل  طراحی  روند  از  مقطع  این  در  می گویند.  اسکیس 

ابهامات زیادی دارد، و پرسپکتیو ها از نقشه های پالن و نما مهم تر 
هستند. در این فاز گاهی دو یا چند ایده به کارفرما ارائه می شود 
تا از بین آنها انتخاب کند.در شکل ١ــ9 نمونه ای از یک اسکیس 

را می بینید.

ـ  9    شکل 1ـ
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معماری  نقشه های  کلیات  در  کاررفته  به  وقراردادهای  قواعد  و 
آغاز می کنیم و به تدریج بر نکات و جزئیات بیشتر اضافه خواهیم 
نقشه های فاز یک معماری را خواهیم  ترسیم  نهایت  کرد. و در 

آموخت. 

معماری  نقشه کشی  درس  در  دو  فاز  نقشه های  ترسیم 
آموزش داده خواهد شد.

داده  نشان   ١ فاز  نقشه  یک  از  نمونه ای  ٢ــ9  شکل  در 
شده است.١

 

ـ  9    شکل2ـ

1ــ هنرآموزان محترم توجه داشته باشند که نقشه های ارائه شده صرفًا جهت آشنایی هنرجویان است.
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مقیاس در ترسیم فنی1
پیش از پرداختن به مبحث نقشه کشی معماری الزم است 
مفهوم مقیاس را در ترسیم نقشه های فنی خوب درک کنیم. در 
بخش هندسه مفهوم تشابه بیان شد. دانستید فرق بین تساوی دو 
شکل و تشابه آنها این است که دردو شکل مساوی اندازٔه زوایا و 
اضالع متناظر با هم مساوی است، اما دو شکل مشابه دو شکلی 
هستند که زوایای آنها با هم مساوی است اما اندازه اضالع آنها 
یکی دو  اندازٔه اضالع  مثاًل  متناسب است.  بلکه  نیست  مساوی 

برابر دیگری است. تشابه در واقع مبنای مقیاس است.   
3،4و   ABC مثلث  اضالع  3ــ9  شکل  در  مثال  برای 
بنابرآنچه  می باشد.  و3   ١/5  ،٢  DEF مثلث  اضالع  و  است   6
درتشابه دو مثلث در بخش یک دیدید، این دو مثلث متشابهند. 
بگوییم  با هم مقایسه کنیم می توانیم  این دو مثلث را  اگر اضالع 
مثلث ABC دو برابر مثلث DEF است. به عبارت دیگر اگر مثلث 
 DEF را شکل اصلی فرض کنیم می توانیم بگوییم مثلث ABC
در قیاس با مثلث ABC یک دوم آن است یعنی مقیاس این شکل 

نسبت به شکل اصلی یک دوم یا ١/٢ است.  
آیا می توانید بگویید اگر اضالع مثلث MNP 9،١٢ و ١8 

باشد مقیاس آن نسبت به مثلث ABC چقدر است؟ 

بزرگتر یا کوچکتر از اندازه اصلی آنها ترسیم کنیم. در ترسیم قطعات 
صنعتی گاهی ممکن است بتوانیم نقشه یک قطعه صنعتی را در اندازه 
واقعی آن ترسیم کنیم و این کار با محدودیت کاغذ عملی باشد، اما 
برای ترسیم نقشٔه یک کشور،یک شهر، یک ساختمان و بسیاری از 
قطعات صنعتی که ابعاد آنها بسیار بزرگ است، نمی توانیم آنها را به 

اندازٔه واقعی رسم کنیم. بنابراین ناچاریم آنها را آن قدر کوچک کنیم 
تا در کاغذهای معمولی و قابل حمل جا بگیرد.

یعنی  است  کوچک  بسیار  جغرافیایی  نقشه های  مقیاس 
تا  می کنیم  کوچک  بار  هزار  پنجاه  را  کشور  یک  نقشه  ما  مثاًل 
بتوانیم تمام آن را در یک صفحه کاغذ مشاهده کنیم. یا نقشه یک 
شهر را مثاًل در مقیاس یک پنج هزارم ترسیم می کنیم. مقیاس در 
نقشه های معماری بزرگتر است. و معمواًل بین ١/٢00، ١/١00 و 
١/50 ترسیم می شود. البته در ترسیم نقشه های موقعیت بنا ممکن 
شود.  استفاده  نیز   ١/١000 حتی  و   ١/500 مقیاس های  است 
همچنین برای ترسیم جزئیات نیز از مقیاس های بزرگتر ١/٢0 تا 

١/5 نیز استفاده می شود. 
می توانید  آیا  باشید،  کرده  درک  را  مقیاس  معنای  اگر 
بگویید اگر ابعاد زمین مستطیل شکلی ١00 متر در40 متر باشد، 
ابعاد  ترسیم کنیم  را در مقیاس ١/١00  این زمین  بخواهیم  ما  و 

مستطیلی که می کشیم چقدر است؟
اگر بخواهیم آن را درمقیاس ١/50 ترسیم کنیم مستطیل 

چه ابعادی خواهد داشت؟
تمرین

ابعاد سطح یک میز ١٢0 سانتی متر در 80 سانتی متر  ١ــ 
است. اگر برای ترسیم نقشه سطح میز مستطیلی به طول ١٢ و عرض 

8 سانتی متر کشیده باشیم میز را در چه مقیاسی ترسیم کرده ایم ؟
٢ــ ابعاد رویه یک تخت ٢متر در 90 سانتی متر است. اگر 
بخواهیم نمای افقی تخت را در مقیاس ١/50 ترسیم کنیم ابعاد آن 

چند سانتی متر می شود؟
3ــ طول زمینی ١6/٢0 متر و عرض آن 7/80 متر است 

در مقیاس ١/50 ابعاد آن چقدر می شود؟

1ــ شایسته است در این مرحله هنرآموزان محترم هنرجویان را با اشل و کاربرد آن آشنا سازند.

ـ  9    شکل 3ـ

آری مقیاس آن سه یکم یا 3/١  است. یعنی این مثلث سه 
برابر مثلث ABC است.

ما می توانیم نقشه اشیاء و احجام پیرامون خود را در مقیاسی 
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 ترسیم فنی اساس نقشه کشی معماری 
بر  را  حجم  یک  ترسیم  چگونگی  فنی  ترسیم  بخش  در 
صفحات تصویر آموختید. نمای افقی، نمای قائم و نمای نیمرخ. 
تصویر  صفحات  یا  حجم  جهت  تغییر  با  می توانید  که  دانستید 
آموختید  همچنین  کنید.  ترسیم  را  یک حجم  نمای  پنج  حداقل 
که با کمک برش زدن از یک حجم در جهات مختلف می توانید 
اطالعات روشنی از درون حجم ارائه کنید. آنچه را که در بخش 

پیشین آموختید اساس و بنیان نقشه کشی معماری بود.
یک بنای معماری نیز در واقع یک  حجم تو خالی است، 
و می توان از جهات مختلف به آن نگاه کرد و نما های مختلف آن 

را ترسیم نمود. 
احجام  تصاویر  از  را  معماری  احجام  نقشه های  که  آنچه 
انتزاعی بخش پیشین متمایز می کند چند ویژگی است که در موارد 

زیر خالصه می شود :
بنای  به  چسبیده  و  هم جوار  بنا  یک  که  است  ممکن  ١ــ 

دیگری باشد، بنابراین لزومًا از چهار جهت نما ندارد. 
از  برش  چند  یا  یک  احیانًا  و  نما  چهار  باداشتن  ٢ــ 
احجامی مشابه احجام بخش پیش می توانیم آن احجام را بسازیم. 

انتزاعی  احجام  از  بیشتر  بسیار  معماری  یک حجم  جزئیات  اما 
بخش پیشین است. بنابراین برای اجرای یک بنا نیاز به اطالعات 

بیشتری از نما ها و برش ها داریم. 
3ــ اطالعات داخلی یک بنای معماری بسیار زیاد است، 
زیادی  بسیار  اهمیت  معماری  نقشه های  در  برش ها  بنابراین 

دارند.
4ــ نام گذاری و معرفی این نقشه ها با توجه به کاربرد آنها 
انتزاعی بخش  نام گذاری احجام  با  نقشه های معماری  به عنوان 

پیشین متفاوت است. 
5ــ بعضی از عالئم و نمایش بعضی از خطوط در نقشه های 

معماری متفاوت با ترسیم فنی است.
اگر دقت کرده باشید بسیاری از احجام بخش گذشته شبیه 
احجام معماری بود. حال به شکل4ــ9ــ الف توجه کنید، آیا این 

همان حجم شکل ٢9ــ7 نیست؟
در شکل 4ــ9ــ ب همان حجم را می بینید که در سطوح 
بیرونی آن حفره هایی ایجاد شده است، وجود حفره هایی که محل 
تعبیه در و پنجره است تصور ما را از آن حجم انتزاعی به سمت 

یک حجم معماری برده است. 

ـ  9    شکل 4ـ

الف

ب
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الف( ترسیم کلیات در نقشه های معماری
اگر بخواهیم مطابق آنچه در بخش پیشین آموختیم نما های 
حجم 4ــ9ــ ب را، به عنوان یک حجم انتزاعی ترسیم کنیم و نیز 

حجم را با یک صفحٔه افقی و یک صفحٔه قائم برش داده، نمای 
5ــ9  مشابه شکل  ترسیمات  کنیم  را رسم  برش خورده   سطوح 

می شود. 

ـ  9    شکل 5ـ



124

حاال به شکل های 6ــ9 با دقت توجه کنید. 
این شکل ها تصاویری دو بعدی از همان حجم است که آن 
را به عنوان یک بنای معماری و با زبان نقشه های معماری معرفی 

کرده است.

در ادامه با مقایسه هر یک از شکل های 5ــ9 با شکل های 
6ــ9 با نکات و عالئم ویژه نقشه های معماری و تفاوت های آن با 

نقشه های ترسیم فنی بیشتر آشنا می شوید.  

ـ  9    شکل 6ـ
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برش افقی یا پالن 
 در شکل 6ــ9 برش افقی با نام پالن١ معرفی شده است. 
زیرا  است.  معماری  تصاویر  ترین  اصلی  و  مهم ترین  نقشه  این 
و  اندازه  با  متعددی  فضا های  دارای  معمواًل  معماری  بناهای 
تناسبات مشخص هستند، و این نقشه نشان دهنده فضا های داخلی 

و چگونگی ارتباطات آنها با هم است.
از  از ساختمان است،  افقی  برش  دانستیم پالن، که یک 

مهم ترین و اولیه ترین نقشه های معماری می باشد. 
آیا می توانید بگویید که  این برش از چه ارتفاعی از بنا زده  

می شود؟
به شکل 7ــ9 نگاه کنید:

سه برش متفاوت الف،ب و ج از بنا زده شده است. کدام 

یک اطالعات بیشتری به مخاطب می دهد و مناسب ترین است؟
بنا  از  برش  مناسب ترین  ب  برش  زده اید.  حدس  درست 

است. زیرا بیشترین اطالعات را از آن می دهد.
مجموعه  از  نقشه  مهم ترین  عنوان  به  پالن  بنابراین 
نقشه های معماری برای معرفی یک بنا، یک برش افقی از 
تا حد امکان همه  از محلی ترسیم می شود که  بنا است و 
بازشو های بنا به بیرون و نیز مابین فضا های داخلی را نشان 

دهد )همه در ها و پنجره ها(
واضح است که به علت عدم وجود نقشه دیگری که به آن 

ارجاع شود محل دقیق آن تعیین نمی شود.
اگر بنایی چند طبقه باشد باید به تعداد طبقات غیر مشابه از 

آن برش افقی ترسیم کرد. 

ـ  9    شکل7ـ
1ــ اگرچه پالن یک واژه التینی است اما در حال حاضر به جای برش افقی نام رایج در نقشه های معماری است.
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پالن بام
است.  معماری  نقشه های  الزم  تصاویر  از  هم  بام  پالن 
اگر چه اطالعات آن معمواًل از پالن طبقات بسیار کمتر است اما 
نماهای ساختمان  از  یکی  واقع  در  زیرا  و الزم است.  ضروری 
در  بنا  از  بیرون  ناظرین  دید  معرض  در  و  می شود  محسوب 
پلکان  برحجم  عالوه  آنکه  می گیرد.ضمن  قرار  باالتر  ارتفاعات 
اتاق  مانند  بنا  تأسیسات  از  بخشی  است  ممکن  بام،  به  دسترسی 
آسانسور کولرها یا خنک کننده ها روی بام قرار داده شود که در 

نقشه بام دیده می شود.
به شکل  8 ــ9 توجه کنید. می دانید که  این شکل تصویر 
که  این شکل  دارید  باالی حجم است. دقت  از  یا تصویر  افقی 
با نمای  پالن بام، نام گذاری شده است. تفاوت مهم این تصویر 
افقی شکل 5ــ9، عالوه بر نام آن، در عدم ترسیم خط چین که 
معرف خطوط مخفی است، می باشد. از آنجا که بنا های معماری 
فضاهای توخالی و متعددی دارند که درون آنها هم عناصر مختلفی 
وجود دارد ترسیم خطوط پشت نما عماًل نه تنها اطالعات مفیدی 
ذهنی مخاطب  آشفتگی  و  گیجی  بلکه سبب  نمی دهد  به مخاطب 

می شود.

برش  با  که  بنا  سقف  آمدگی  پیش  کنید  دقت  تصویر5ــ9  به  اگر 
زدن در پالن برداشته شده به صورت خط چین نمایش داده شده 

است.
نقشه پالن و عالمت جهت شمال

یک بار دیگر به شکل5ــ9 توجه کنید. در کنار آن عالمت 
معماری  در  می دهد.  نشان  را  که جهت شمال  می بینید  کوچکی 
هر بنایی در زمین خاصی مستقر می گردد. و چون شرایط اقلیمی 

در طراحی  غیره  و  باد  از جمله جهت حرکت خورشید، جریان 
یک معماری مطلوب و مناسب مؤثر است، این موضوع که بنا، 
به جهات چهارگانه چگونه در زمین قرار گرفته اهمیت  با توجه 
زیادی دارد. بنابراین همیشه در نقشه های پالن جهت شمال باید 

مشخص باشد. 
قرار  نحوی  به  باید  نقشه  صفحات  در  را  پالن  نقشه های 
داد که جهت شمال نقشه به سمت باال باشد یا به عبارت دقیق تر 
عالمت شمال به جهت باالی برگه نقشه تمایل داشته باشد. مگر در 
موارد استثنایی که به علت  ابعاد نقشه یا کاغذ این امر امکان پذیر 

نباشد. 
دقت کنید که جهت شمال  لزومًا به موازات یکی از اضالع 
آن  از اضالع  یکی  اما جهت  نیست  محیطی ساختمان  مستطیل 
به  این ضلع  به جهت شمال است. همچنان که می بینید  نزدیک تر 

موازات لبه عمودی صفحه نقشه قرار گرفته است. 

نما های معماری
فنی  ترسیم  در  قائم  نمای  همان  واقع  در  معماری  نما های 
هستند با دو تفاوت. تفاوت اول همان عدم ترسیم خطوط مخفی 
است مشابه آنچه که در مورد نمای افقی و پالن بام گفته شد. تفاوت 
دوم وضعیت صفحات تصویر است. در ترسیم فنی ابتدا صفحات 
تصویر را فرض می کردیم آن گاه جسم یا حجم را در مقابل آنها قرار 
می دادیم و تصاویر آن را بر صفحات مذکور ترسیم می کردیم. برای 
نام گذاری تصاویر نیز از نام تصاویر استفاده می کردیم. مانند تصویر 

قائم، تصویر نیم رخ راست یا تصویر نیم رخ چپ. 
در نقشه های معماری در ترسیم تصاویر بیرونی بنا یا نماها، 

به  مخفی،  خطوط  معماری،  نقشه های  در  بنابراین 
شکلی که در ترسیم فنی رسم می شد ترسیم نمی شود. اما 
در نقشه های معماری خطوط خط چین وجود دارند که معرف و 

بیان کننده عناصر دیگری در نقشه ها هستند. 
خط چین در نقشه های معماری

برش  پالن  در  معمواًل  معماری  خط چین  نقشه های  در   
خورده یا پالن طبقات دیده می شود و نمایانگر خط هایی است که 
در باالی سطح برش خورده وجود داشته و برداشته شده است. 

ـ  9    شکل8 ـ
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صفحات فرضی قائم معمواًل موازی صفحات اصلی و غالب در 
انگاشتن  نادیده  با  ساختمانی  پالن  اگر  یعنی  می شوند.  فرض  بنا 
مربع  یک  کلی  قالب  در  حجمی ،  فرورفتگی های  و  برجستگی ها 
در  می شود  ترسیم  جسم  از  که  نما هایی  بگیرد،  قرار  مستطیل 
صفحاتی است که موازی خطوط طول و عرض آن مربع مستطیل 

است. 
استفاده می شود.  از جهت جغرافیایی  نیز  نام گذاری  در 
یعنی با توجه به عالمت شمال در نقشه پالن، جهتی که نما رو به 
آن دارد به نام آن جهت نام گذاری می شود. یعنی مثاًل نمایی 
که رو به جنوب است نمای جنوبی نام می گیرد. به تصاویر شکل 

8 ــ 9 و نام آنها توجه کنید.
خط زمین 

از آنجا که ساختمان روی زمین قرار دارد و زمین بستر 

اصلی آن می باشد خط زمین در نما ها و برش های معماری اهمیت 
که  می شود  ترسیم  ضخیم  خط  یک  صورت  به  و  دارد،  ویژه ای 
از دو سمت نما اندکی بیرون زده تا گسترش آن را نسبت به ابعاد 

ساختمان نشان دهد.
ترسیم نما 

در ترسیم فنی آموختید که نمای قائم و نمای افقی به هم 
وابسته اند. در ترسیم نقشه های معماری نیز  پالن اولین نقشه ای 
است که ترسیم می شود بنابراین اندازه های بعد افقی نما در پالن 
رسم شده است، پس برای ترسیم نما نیازی به اندازه گیری و رسم 
مجدد خطوط افقی نیست. این اندازه ها از طریق انتقال خطوط 
از پالن قابل ترسیم است. بنابراین پس از انتقال اندازه های افقی، 
تعیین  ساختمان  مشخصات  مطابق  را  ارتفاع ها  اندازٔه  می توان 

نمود و نما را تکمیل کرد)شکل  9ــ9(.

ـ  9    شکل9ـ
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برش های عمودی
چنان که پیشتر اشاره شد برش ها در نقشه های معماری به 
ویژه در ترسیم نقشه های یک بنای پیچیده اهمیت زیادی دارند. 
زیرا می توانند اطالعات زیادی درباره ارتفاع فضا های مختلف و 
جداره های داخلی بنا به مخاطب بدهند. به ویژه که بنا از یک طبقه 
بیشتر باشد. در این صورت فقط با کمک برش عمودی می توانیم 

نحوه ارتباط طبقات را با یکدیگر بیان کنیم.
نقشه،  نوع  به  بستگی  آنها  محل  انتخاب  و  برش ها  تعداد 
وسعت و پیچیدگی بنا دارد. آنچه مسلم است این است که همه 
فضا هایی که نسبت به فضاهای اصلی دارای اختالف ارتفاع هستند 

یا در جداره داخلی ویژگی خاصی دارند باید معرفی شوند. 
پله ها از عناصری هستند که می باید در برش های عمودی 
دیده شوند تا چگونگی ارتباط طبقات مختلف و اختالف سطح ها 

مشخص شود. 

ترسیم برش
بسیار  معماری  نقشه های  در  عمودی  برش های  ترسیم 
مشابه برش قائم در ترسیم فنی است. در واقع برش نوعی نما از 
داخل بنا است با این تفاوت که سطوح برش خورده مانند پالن با 
تا از سطوحی که با صفحه  ضخامت بیشتر نمایش داده می شود 
برش تماس نداشته اند متمایز شود. در برش ها هم مشابه نما خط 

زمین باید ترسیم شود.
به  را  الزم  اطالعات  همه  می باید  برش ها  که  شد  اشاره 
مخاطب بدهند. این امر در فاز دو اهمیت زیادی می یابد. اما الزم 
است برای جلوگیری از اتالف وقت و انرژی سعی شود برش ها 
از نقاطی انتخاب شود که با حداقل برش همه اطالعات به مخاطب 

ارائه گردد.
پالن  در  عمودی  برش های  دقیق  جای  که  است  مسلم 
نام گذاری شود. عالمت فلش  باید  برش ها  باشد.  باید مشخص 
نشان می دهد که صفحٔه برش از کجا گذشته است، و جهت فلش 

نشان دهنده بخشی از بنا است که در مقابل دید ناظر قرار دارد.

ـ  9    شکل10ـ
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نشان دادن عالمت برش در پالن 
عمودی  صفحه  یک  می دانید  که  همچنان  عمودی  برش 
است که در حالت عادی تمام طول پالن را طی کرده آن را قطع 
می کند. تصویر این صفحه فرضی در پالن به صورت یک خط 
ممتد دیده می شود. در موقع ترسیم اولیٔه نقشه،  این خط فرضی 
رسم می شود که نقاط برش خورده در پالن کامالً مشخص شود. 
اما در ارائه نهایی ترسیم امتداد صفحه در طول نقشه به هیچ وجه 
ضروری نیست و بهتر است که به نمایش امتداد خط برش در دو 
سر نقشه با نشان دادن جهت برش اکتفا شود. زیرا ترسیم امتداد 
خط برش در داخل پالن سبب اغتشاش بصری در نقشه شده و 

در خوانایی و زیبایی نقشه تأثیر می گذارد. 
ضخامت خط ها در نقشه های معماری

در نقشه های معماری نیز ضخامت خط ها برای بیان گویاتر 
نقشه ها اهمیت بسیار دارد. ضخامت خط ها در نقشه ها به طور 
آن  نقشه ای که مقیاس  یعنی  نقشه دارد.  به مقیاس  کلی بستگی 
با مقیاس  به نقشه ای  بزرگتر است ضخامت خط های آن نسبت 

کوچکتر بیشتر است.
خط هایی که در یک نقشٔه معماری، به ویژه در پالن ها و 

برش ها، وجود دارند می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: 
1ــ خط های برش خورده یا خط هایی که با صفحه برش 

تماس یافته اند. این خط ها از خطوط دیگر ضخیم ترند و معمواًل 
در نقشه های یک صدم در حدود 0/5 ترسیم می شوند. 

 2ــ خط های برش نخورده یا خط هایی که به صورت نما 
دیده می شوند. این خط ها بهتر است با ضخامت کمتر و حدود 

نصف خط های برش خورده نشان داده شوند. 
 3ــ خط های مجازی یعنی خط هایی که برای نشان دادن 
نحوه کارکرد بعضی از عناصر مانند جهت حرکت پله یا جهت 
بازشوی در استفاده می شوند. این خط ها بهتر است از خط های 

نما نازک تر نشان داده شوند.
 4ــ خط چین، که در نقشه های معماری نمای معکوس سقف 

است، مشابه خط های نما یا کمی  نازکتر از آن ترسیم می شود. 
5 ــ در ترسیم نما هم با توجه به اهمیت خط ها می توان 
از دو یا سه ضخامت مختلف در ترسیم استفاده کرد. همچنین 

می توان از تغییر ضخامت خط برای نمایش عمق نما بهره برد.
در ترسیم نقشه با دست و با استفاده از قلم راپید فاصله 
0/1 است اما در نقشه هایی که با  ضخامت هر قلم با قلم بعدی 
رایانه ترسیم می شود می توان از ضخامت های با فواصل کمتر 

استفاده کرد و بر زیبایی و گویایی نقشه افزود. 
به ضخامت خط ها در شکل 11ــ9 که در مقیاس 1/200 

ترسیم شده توجه کنید. 

ـ  9    شکل11ـ
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تمرین1: نقشه های شکل 6ــ9 در مقیاس ١/٢00 ترسیم 
مقیاس  در  دقت  با  را  آنها  خود  معلم  راهنمایی  با  است.  شده 

١/١00 ترسیم نمایید.
تمرین2: فرض کنید حجم شکل ١٢ــ9 حجم ساختمانی 
اگر  است.  نشده  نصب  آن  پنجره های  و  درها  هنوز  که  است 
ضخامت دیوارهای آن 30 سانتی متر فرض شود و نیز تقسیم بندی 
داخلی آن هنوز انجام نشده باشد، حجم را در قالب نقشه های زیر 

و در مقیاس ١/١00 معرفی کنید :
پالن بام ) نمای افقی بنا(، پالن )برش افقی( از فاصله بین 

کف پنجره و باالی پنجره، نماهای جنوبی و غربی
توجه کنید که حجم در تصویر ایزو متریک و در مقیاس 
٢00: ١ ترسیم شده بنابراین اندازه ها را می توانید از روی تصویر 

سه بعدی پیدا کنید.

نقشه های معماری دارای جزئیات  همچنان که اشاره شد 
زیادی است. در ادامه با چگونگی ترسیم عناصر مختلف معماری 
با جزئیات بیشتر،آشنا خواهیم شد.                                                                                                                                

تمرین3: حجم شکل ١3ــ9 در مقیاس ١/٢00 ترسیم 
و  در ها  هنوز  که  باشد  ساختمانی  باالحجم  مثال  مشابه  اگر  شده 
پنجره های آن نصب نشده و نیز تقسیم بندی داخلی آن هنوز انجام 
نشده باشد، و ضخامت دیوارهای آن 30 سانتی متر فرض شود آن 

را در قالب نقشه های زیر معرفی کنید:
پالن بام مقیاس ١/٢00 

پالن )برش افقی ( مقیاس ١/١00 
نماهای جنوبی و شرقی مقیاس ١/١00 

ـ  9    شکل14ـ

ـ  9    شکل13ـ
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ب( ترسیم نقشه های معماری با جزئیات بیشتر انتخاب 
مقیاس

تا کنون شناختی اجمالی از نقشه های معماری پیدا کردید. 
اکنون به معرفی تفصیلی تر هر یک از نقشه ها می پردازیم 

در  جزئیات  نمایش  قراردادی  عالئم  با  اینکه  از  پیش 
از  عمیق تری  درک  است  الزم  شویم  آشنا  معماری  نقشه های 

موضوع مقیاس در نقشه های معماری داشته باشیم.
است.  کوچک  معماری  نقشه های  مقیاس  که  شد  اشاره 
زیرا به علت بزرگی اندازه یک بنا نمی توان آن را در مقیاس واقعی 
ترسیم نمود. بنا براین مجبوریم آن را در مقیاس کوچکتری ترسیم 

کنیم. 
مقیاس چگونه تعیین می شود؟ 

مشخصی  مقیاس  در  را  نقشه ای  می گیریم  تصمیم  وقتی 
١5ــ9  شکل های  به  می گیریم؟  درنظر  را  نکاتی  چه  کنیم  ترسیم 

توجه کنید :
هر سه تصویر این شکل قسمتی از پالن یک دیوار برش 

خورده و پنجره آن را، در مقیاس های مختلف نشان می دهند.
آن چنان که می بینید در شکل  ١5ــ9ــ الف که در مقیاس 
یا قاب پنجره و شیشه  ١/٢00 ترسیم شده ضخامت چهارچوب 
فقط با یک خط نازک نشان داده شده زیرا نشان دادن جزئیات 
با  یعنی  نیست.  امکان پذیر  تصویر  بودن  کوچک  علت  به  بیشتر 

چشم قابل مشاهده نمی باشد.
امکان  تصویر  شدن  بزرگ  دلیل  به   ١/١00 مقیاس  در 
ترسیم قاب پنجره به شکل دو خط ایجاد شده است. و هم چنان که 
مالحظه می کنید در مقیاس ١/50 حتی می توان ضخامت شیشه 

را هم نشان داد. 
بنابراین از یک سو هر چه مقیاس کوچکتر می شود امکان 
ارائه جزئیات کمتر می گردد. از سوی دیگر طراح در هر مرحله 
از ارائه نقشه های معماری هدف ویژه ای را پی می گیرد. مثاًل در 
نقشه های فاز صفر یا اسکیس ها  که طراح ایده کلی معماری را بیان 
می کند و هدفش ایجاد درکی کلی در مخاطب از حجم معماری و 
چگونگی توزیع فضا ها است، اغلب موارد نیازی به بیان بسیاری 
از جزئیات از جمله مثاًل ضخامت دیوار ها نیست. از این رو در 

این فاز، نقشه های دو بعدی اغلب، به خصوص در بنا های بزرگ، 
در مقیاس ١/٢00 و گاهی کوچکتر ترسیم و ارائه می شوند.                                                                                            
الزامات پروژه  به  با توجه  در نقشه های فاز یک که طراح 
و توافق با کارفرما در مورد بسیاری از چیز ها تصمیم گیری کرده 
به  بیشتری  بزرگتر می شود و طراح اطالعات  نقشه  مقیاس  است 
مخاطب بنا می دهد. در این مرحله اکثر نقشه ها در مقیاس ١/١00 

ارائه می شوند. 
واضح است که در نقشه های فاز دو یا نقشه های اجرایی 
که بنا می باید مطابق آنها اجرا شود و همه جزئیات اجرایی بایستی 
اجرایی  جزئیات  و  شده  بزرگتر  نقشه  مقیاس  باشد،  مشخص 
بخش هایی از بنا در مقیاس هایی تا حد ١/٢5 ١/٢0و حتی  ١/١0و 

١/5 نیز ارائه می شود.

ـ  9    شکل15ـ
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  )ب( 

  )ج( 



132

به این ترتیب مقیاس انتخابی برای ترسیم یک نقشه بستگی 
به هدف ما و میزان اطالعاتی که می باید به مخاطب داده شود تعیین 

می گردد. 
یک  فاز  نقشه های  بیان  نحوه  می آید  ادامه  در  که  آنچه 
معماری )مقیاس ١/١00( با توجه دقیقتر به چگونگی ترسیم عناصر 

و اجزائی است که در این مرحله می باید به مخاطب ارائه شود
پالن با جزئیات بیشتر 

پیش از بیان چگونگی ترسیم عناصر مختلف در پالن ذکر 
دو نکته ضروری است. اول آن که عناصر و اجزاء تشکیل دهنده 

یک بنا از مواد و مصالح مختلفی ساخته شده اند و در نقشه های 
معماری به اقتضاء نیاز و نیز مقیاس نقشه، تفاوت مصالح با تغییر 
در ضخامت خط های سطوح برش خورده مشخص می شود. دوم 
از  عناصر  از  بعضی  موقعیت  و  عملکرد  بهتر  معرفی  برای  آنکه 

خط های مجازی یا معرف استفاده می شود.   
نمایش  طبقه  یک  ساده  بنای  یک  پالن  ١6ــ9  شکل  در 
داده شده است.ضمن نگاه دقیق به نقشه به توضیحاتی که درباره 

جزئیات بیان شده توجه کنید.

ـ  9    شکل 16ـ
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 درها و ترسیم آنها 
بسیار  اجزای  دارای  معماری  بنای  یک  که  می دانیم 
مابین  درهای  یک ساختمان  مهم  اجزای  از  یکی  است.  زیادی 
فضاهاست. اصواًل در یک نقشه معماری باید مشخص شود چه 
فضا هایی با هم  در ارتباط هستند.آیا این ارتباط بصری است یا 
فیزیکی؟ اگر ارتباط فیزیکی است آیا به صورت موقت به وسیله در 
یا درهایی قطع می شود ؟ اگر چنین است ابعاد این در ها چه اندازه 

است و در چه جهتی باز می شوند.
مطابق قاعدٔه ترسیم فنی در برش افقی از پالن، در نیز برش 
می خورد. اما به دلیل آنکه در، معمواًل از جنسی بسیار سبک تر 
از دیوارها ساخته می شود، و نیز ضخامت در، معمواًل کم و در 
حدود 5 تا 7  سانتی متر است، برش در از نظر ضخامت خط مشابه 
دیوارها نیست و اغلب به صورت یک خط و گاهی به صورت دو 

خط نازک بسیار نزدیک به هم نمایش داده می شود.
دلیل  به  می شود  ترسیم  رایانه  وسیله  به  که  نقشه هایی  در 
استفاده  با  نقشه ها  ترسیم  در  که  بیشتری  ظرافت  و  دقت  امکان 
از این ابزار وجود دارد، می توان چهارچوب در ها را در مقیاس 

١/١00 نشان داد. 

الزم است در ها در پالن به صورت باز شده نشان داده شود 
تا فضایی را که در هنگام باز شدن اشغال می کند مشخص باشد. 
مسیر باز شدن در به صورت قوسی از دایره نشان داده می شود که 

چنان که در باال ذکر شد، یک خط مجازی است. 
دقت کنید که ضخامت خطوط مجازی می باید بسیار نازک 

باشد )شکل ١7ــ9(. 
پنجره ها و ترسیم آنها

از دیگر اجزاء بنا پنجره ها هستند. پنجره ها بسته به جنس 
و نوعشان شکل و اندازه متفاوتی دارند. دارای قاب و شیشه اند، 
و نوع بازشو و ضخامت قاب آنها متفاوت است. قاب آنها ممکن 
است از 7 تا ١5 سانتی متر ضخامت داشته باشد. در فاز یک که 
معمواًل نوع و جنس پنجره دقیقًا مشخص نیست، فقط به صورت 
اغلب،  فاز  این  در  می شود.  کشیده  هم  کنار  در  نازک  خط  دو 
نمی شود.  داده  نشان  بودن،  نامشخص  دلیل  به  هم  آنها  بازشو 

همچنین اغلب تقسیم بندی داخلی قاب هم مشخص نمی شود. 
با  بودن  شفاف  و  جنسیت  تغییر  به  توجه  با  هم  شیشه ها 

خطوط نازک نشان داده می شود )شکل ١8ــ9(.

ـ  9    شکل 1٨ـ

ـ  9    شکل1٧ـ
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تمرین 1: نقشٔه داده شده در شکل١9ــ9 پالن یک بنای 
کوچک است این بنا را با توجه به مشخصات داده شده در مقیاس 

١/١00 و با تصاویر زیر معرفی کنید.
پالن برش خورده یا پالن همکف، پالن بام دو برش عمود 

بر هم، سه نما.
 3/٢0 سقف  باالی  تا  داخلی  کف  از  ساختمان  ارتفاع   

٢0سانتی متر،  دیوارها  ضخامت  30سانتی متر،  سقف  ضخامت 
جان پناه بام 80 سانتی متر

ارتفاع درها و باالی پنجره ها ٢٢0 سانتی متر
ارتفاع کف پنجره ها 80 سانتی متر

را  خطوط  ضخامت  و  دهید  انجام  دقت  با  را  ترسیمات 
رعایت نمایید.

ـ  9    شکل19ـ
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تمرین 2: نقشٔه داده شده در شکل٢0ــ9 نیز همانند تمرین 
١ پالن یک بنای کوچک است این بنا را هم با توجه به مشخصات 

داده شده در مقیاس ١/١00 و با تصاویر زیر معرفی کنید.
پالن برش خورده یا پالن همکف، پالن بام دو برش عمود 

بر هم، دو نما
ارتفاع ساختمان از کف داخلی تا باالی سقف ٢0/3 

ضخامت سقف30سانتی متر،ضخامت دیوارها ٢0سانتی متر 

جان پناه بام 80 سانتی متر
ارتفاع درها و باالی پنجره ها ٢٢0 سانتی متر کتیبه باالی 

در 70 سانتی متر
ارتفاع کف پنجره ها 80 سانتی متر

را  خطوط  ضخامت  و  دهید  انجام  دقت  با  را  ترسیمات 
رعایت نمایید.

ـ  9    شکل20ـ
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ستون ها
در نقشه های فاز یک معماری محل و ابعاد تقریبی ستون ها 

می باید مشخص شده و نشان داده شود. 
نیستند.بنابراین  دیوار ها  جنس  از  معمواًل  هم  ستون ها 
بهتر است ضخامت آنها کمی متفاوت باشد. تا در میان دیوار ها به 

خوبی دیده شود. 
الزم است محور ستون ها نشان داده شود، و چون محورها 
داده  نشان  نازک  با خطوط  می باید  هستند  مجازی  هم خط های 

شوند. )شکل ٢١ــ9ــ الف(.
هواکش ها و کانال های عبور لوله های تاسیساتی

در ساختار هر ساختمانی حفره هایی وجود دارد که یا برای 
به  تأسیساتی  لوله های  برای عبور  یا  و  تهویه فضا ها  و  عبور هوا 
سطح  باالترین  تا  معمواًل  هواکش  حفره های  می شود.  برده  کار 

لوله های  می روند. حفره های عبور  باال  بام  پشت  یعنی  ساختمان 
تأسیساتی نیز تا محل مورد نیاز و بعضًا تا بام بنا ادامه می یابند. 

این گونه حفره ها را با ترسیم یک قطر شکستٔه مربع مستطیل 
را  مربع مستطیل  نشان می دهند. معمواًل بخش کوچک تر  حفره 

تیره تر می کنند. مشابه شکل ٢١ــ9ــ ب.
گنجه یاکمد لباس

مختلف  و وسایل  لباس  دادن  قرار  برای  امروزه طراحان 
مورد نیاز در اتاق ها، به ویژه اتاق های خواب، جای گنجه یا کمد 
فرورفتگی ای  واقع  در  که  می کنند،  مشخص  را  وسایل  و  لباس 
در قسمتی از اتاق است. در نقشه های فاز یک معمواًل کمد های 
می دهند.  نشان  حفره  فضای  قطر  دو  یا  یک  ترسیم  با  را  لباس 

)شکل٢١ــ 9ــ ج(. 

ـ  9    شکل21ـ
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تجهیزات فضا های خدماتی
بعضی از فضا ها از مکان های زیست انسان و بنای معماری 
جدایی ناپذیرند از آن جمله است سرویس های بهداشتی، حمام ها 
و آشپزخانه یا آبدار خانه ها. این فضا ها نیاز به تجهیزات خاصی 
دارند که فضا اشغال می کنند و می باید در طرح مرحله اول معماری 

مشخص شوند. 
اول  مرحله  در  که  تجهیزاتی  شکل  است  ممکن  چه  اگر 
مشخص می شود لزومًا شکل قطعی که در نقشه های فاز دو تعیین 

می شود نباشد اما جای آنها باید مشخص شود. 
)توالت،دستشویی  تجهیزات سرویس های بهداشتی 

و حمام(
با توجه به آنچه بیان شد، در سرویس های بهداشتی کاسه 
توالت و دستشویی، و در حمام ها جای دوش یا وان نشان داده 
می شود. واضح است که چنانچه تجهیزات دیگری مثل جکوزی 
و غیر آن که نیاز به تمهیداتی مثل لوله کشی برای استفاده دارند و 
جای مشخص و ثابتی را اشغال می کنند، در طرح وجود داشته 

باشد نشان داده می شود)شکل ٢٢ــ9(.

تجهیزات آشپزخانه یا آبدارخانه
همچنین در آشپزخانه یا آبدارخانه )بسته به کارکرد بنا( نیز 
اجاق، سینک ظرفشویی و یخچال نشان داده می شود. همچنین  
لباس شویی،  ماشین  مانند  دیگری  تجهیزات  مواقع  از  بسیاری 

ماشین ظرفشویی و... نیز ممکن است نشان داده شود. 
واضح است که این تجهیزات با توجه به الزاماتی که برای 
برای  شیرآب  یا  اجاق  برای  هواکش  مانند  دارند،  عملکردشان 
ماشین لباسشویی و غیر آن جای ثابتی را در بناها اشغال می کنند و 
محل آنها با نظر طراح و با توجه به عملکرد، استاندارد و... تعیین 

می شود)شکل ٢3ــ9(.

ـ  9  ـ  9   شکل22ـ   شکل23ـ
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تمرین: شکل٢4ــ9 مربوط به یک بنای مسکونی است. 
بام  پالن  پالن همکف،  ترسیم  با  مقیاس ١/١00 و  در  را  بنا  این 
برهم  برش عمود  نما های شمالی، جنوبی، شرقی و دو  و حیاط، 

معرفی کنید. 
مشخصات ارتفاعی ساختمان را با کمک معلم خود تعیین 

کنید.

ـ  9    شکل24ـ
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نقشه های مبلمان و اندازه گذاری
در نقشه های فاز یک معمواًل از یک پالن واحد دو نوع نقشه 
ارائه می شود.یکی نقشه مبلمان است و دیگری نقشه اندازه گذاری.

نقشه مبلمان
مقیاس  و  اندازه  از  غالبًا تصور درستی  معمولی  مخاطب 
فضا در نقشه ندارد. افراد متخصص هم با دیدن اندازه های یک 
فضا معمواًل نمی توانند به سرعت تصور و درک کاملی از مقیاس 
فضا داشته باشند. عالوه بر آن این موضوع که طراح در طراحی 
با تجهیزات فکر کرده  به عملکرد آن در رابطه  یک فضا چگونه 
است، اهمیت زیادی دارد. مثاًل اینکه در یک اتاق خواب تخت 
یا کامپیوتر، قفسه کتاب و غیره.  خواب، میز آرایش، میز تحریر 
از  است.  مهم  کارفرما  یا  مخاطب  برای  می شود  مستقر  چگونه 
این رو عالوه بر نقشه ای که نشان دهنده  اندازه فضاها می باشد ارائه 

نقشه مبلمان هم مهم است. 
بدیهی است که در این نقشه نیز مبلمان صرفًا تصوری از 
چگونگی عملکرد فضا و اندازه آن به مخاطب می دهد و شکل آن 
اهمیت چندانی ندارد. اما الزم است همه تجهیزات اندازه قابل 

قبول یا به عبارت بهتر مقیاس داشته باشند.
اندازه  با  گاهی دیده می شود که اندازه بعضی از تجهیزات 
واقعی آن متفاوت است. مثاًل اندازه یک تخت خواب معمولی که 
طول استاندارد آن معمواًل ٢ متر است گاه در اندازه ای کوچکتر 
به خصوص در  امر  این   . نشان داده شده است  متر  مثاًل 70/١ 
ترسیم با رایانه رایج است که موجب به اشتباه  انداختن مخاطب 
در اندازه های فضا ها می شود. شکل٢5ــ9 یک پالن مسکونی را 

با مبلمان آن نشان می دهد. 

ـ  9    شکل25ـ
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تمرین: پالن در شکل٢6ــ9 مربوط به یک بنای مسکونی 
است. این بنا را در مقیاس ١/١00 و با ترسیم پالن های همکف، 

بام، نما های شمالی و جنوبی و دو برش عمود برهم معرفی کنید.
ضخامت سقف30سانتی متر،ضخامت دیوارهای خارجی 

٢0 سانتی متر، ضخامت دیوارهای داخلی ١0 سانتی متر 
مشخصات ارتفاعی ساختمان را با کمک معلم خود تعیین 

کنید. پالن را با دقت و سلیقه مبلمان کنید.

ـ  9    شکل26ـ
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نقشه اندازه گذاری
برای این که نقشه ای دقیقًا مطابق طرح ذهنی طراح ساخته 
شود می باید همه اندازه های کلی و جزئی در نقشه ها داده شود، به 
نحوی که مجریان و سازندگان مجبور نشوند بعضی از اندازه ها را 
حدس بزنند یا در نقشه اندازه بگیرند که هم از سرعت کار و هم از 
دقت آن می کاهد. و بعضًا باعث بروز اشتباهات فاحش در اجرای 

ساختمان می شود.
اندازه گذاری کامل و دقیق در نقشه های فاز دو که نقشه های 

اجرایی است، اهمیت بسزایی دارد. در نقشه اندازه گذاری در فاز 
یک اندازه های کلی فضا ها منعکس می شود. همچنان که پاره ای از 
جزئیات در نقشه های فاز یک تعیین نشده باقی می مانند. اندازه های 
مانند ضخامت سقف کاذب، سنگ  نامشخص می مانند.  آنها هم 
کف پنجره، ضخامت کف سازی و....که در فاز دو به خوبی تعیین 
و مشخص می شوند. به  پالن اندازه گذاری شده در شکل٢7ــ9 

با دقت توجه کنید.

ـ  9    شکل27ـ
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روش اندازه گذاری در پالن 
در نقشه اندازه گذاری بعضی از اندازه ها بسیار مهم هستند 
و اشتباه در آنها باعث بروز اختالل زیادی در اجرا خواهد شد.  
یکی از این اندازه ها اندازه فاصله ستون ها از هم است. به دلیل 
مشخص نبودن قطر دقیق ستون ها، به دلیل ارائه نشدن نقشه های 
ستون  یک  محور  از  را  ستون ها  فاصله  مرحله،   این  در  سازه 
ردیف های  با  را  ستون ها  می کنند.  تعیین  دیگر  ستون  محور  تا 
عمودی و افقی مشخص می کنند و هر ردیف افقی و عمودی را 
با عدد یا حرف نام گذاری می کنند. بهتر است خطوط محور در 
داخل نقشه ادامه پیدا نکند زیرا باعث اغتشاش بصری در نقشه 
می شود. فاصله مابین ستون ها در دو جهت، در باال و سمت چپ 

نقشه اندازه گذاری می شود )مطابق شکل٢7ــ9(.
 اندازه گذاری اجزای دیگر نیز در دو محور افقی و عمودی 
انجام می شود. در هر راستا خطوطی به موازات هم ترسیم شده و 

اندازه ها روی آنها منعکس می شود. 
در اندازه گذاری نکات زیر باید مراعات شود:

شکست  بدون  و  مستقیم  باید  اندازه گذاری  خطوط  ١ــ 
باشد.

مبدأ های  از  موازی  محور های  اندازه های  مجموع  ٢ــ 
مشخص باید مساوی باشد.

داخل  در  می تواند  اندازه گذاری  خطوط  از  بخشی  3ــ 
پالن ترسیم شود.

4ــ در نوشتن اندازه ها از یک واحد اندازه گیری )متر یا 
سانتی متر ( استفاده شود.

باید در باالی خط اندازه و در وسط آن  5ــ اندازه ها را 

نوشته شود. 
و  نقشه  مقیاس  با  متناسب  باید  اندازه گذاری  اعداد  6ــ 

خوانا باشد.
7ــ چنان چه بین خط اندازه جای کافی برای نوشتن عدد 
اندازه وجود نداشته باشد عدد، کنار خط اندازه و باالی آن نوشته 

می شود.
در اندازه گذاری پالن عالوه بر مشخص کردن اندازه های 
و  ویژه مشخص می شود  با عالمت  طولی و عرضی عدد خاصی 
آن ارتفاع کف پالن از مبدأ صفر بنا است که معمواًل نقطه ورود 
ارتفاعی  کد  آن  به  می شود.که  تعیین  آن  خارج  در  ساختمان  به 
می گویند. در شکل ٢7ــ9یک پالن اندازه گذاری شده را مشاهده 

می کنید.
فضا های  تجهیزات  مانند  ثابت  تجهیزات  که  کنید  دقت 
خدماتی در نقشه اندازه گذاری نشان داده می شود. اما مشخص 
می شود. نقشه  ناخوانایی  و  شلوغی  سبب  فضا ها  مبلمان  کردن 
همچنان که دیدید مبلمان متحرک در نقشه مبلمان به صورت مجزا 

نمایش داده می شود.
اندازه گذاری در برش ها

عرض  و  طول  اندازه های  شد  داده  توضیح  که  همچنان 
ارتفاع ها را  اندازه های  تعیین می شود. در برش ها فقط  در پالن 

نمایش می هیم. 
عالوه بر اندازه های عمودی که می باید به طور کامل نوشته 
شود. ارتفاع همه کف ها مشابه پالن با عالمت ویژه ای از مبدأ صفر 
بنا مشخص می گردد که آن چنان که در اندازه گذاری پالن ذکر شد 
معمواًل نقطه ورود به بنا در خارج ساختمان تعیین می شود.در شکل 

ـ  9    شکل 28ـ
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٢8ــ9 نمونه ای از یک برش اندازه گذاری شده را می بینید.
تمرین: پالن و برش های تمرین قبل را در مقیاس 50/١ 

ترسیم کرده و اندازه گذاری کنید.
یک  به  مربوط  در شکل ٢9ــ9  داده شده  پالن  تمرین: 
بنای مسکونی است. این بنا را در مقیاس ١/١00 و با ترسیم پالن 
همکف، پالن بام، نما های شمالی، جنوبی، شرقی ودو برش عمود 

برهم معرفی کنید. 
دیوارهای  ضخامت  سانتی متر،   30 سقف  ضخامت 
خارجی٢0 سانتی متر، ضخامت دیوارهای داخلی ١0 سانتی متر، 
مشخصات ارتفاعی ساختمان را با کمک معلم خود تعیین کنید.

پالن و برش ها را اندازه گذاری کنید.  

ـ  9    شکل29ـ
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 پالن بام و محوطه 
از  پنجم آن وجهی دیگر  نمای  به عنوان  بنا  بام یک  پالن 
پایدار که  بنا است. امروزه توجه به موضوع معماری  شخصیت 
یکی از جنبه های آن استفاده از بام بنا ها به عنوان فضای سبز و 
به  مرتفع که ممکن است  نیز وجود ساختمان های  و  باغ می باشد 
بنا اشراف کامل داشته باشند، اهمیت آن را دو چندان کرده  بام 
است. بنابراین طراحی مطلوب و معرفی و ارائه آن نیز بسیار مهم 

است.
آنچه که در مرحله یا فاز یک روی بام مشخص شده مانند 
خر پشته یا حجم پله بام، اتاقک آسانسور هواکش ها و دودکش ها 
می باید نشان داده شود. همچنین در صورت وجود عناصر دیگری 
چون آب نما، جعبه گل و غیره باید نمایش داده شود. بعضی مواقع 

در نقشه های فاز یک آب رو های بام نیز مشخص می شود. 
ترسیم پالن بام هم مشابه نما ها است.در پالن بام هم مشابه 
بنا دارد. اگر  نما ها سایه نقشی اساسی در حجم دادن به تصویر 
سقف بنا شیب دار باشد عالوه بر خطوط اصلی سقف شیب دار 

ترسیم بافت سقف انتخابی نقشه را گویاتر می کند.
داده  نشان  بام  نقشه  که همراه  یا حیاط،  نقشٔه محوطه  در 
را  محوطه  در  مختلف  عناصر  ساماندهی  نحوه  می باید  می شود، 
باغچه،  مانند  عناصری  داد.  نمایش  شده  ارائه  مقیاس  حد  در 
مسیرهای حرکت، آب نما یا استخر و احیانًا حجم های کوچکی 

مثل آالچیق ها و سردر)شکل30ــ9(. 

نقشه موقعیت یا سایت 
در طراحی معماری عالوه بر زمین پروژه، موقعیت اطراف 
زمین نیز اهمیت زیادی دارد. اینکه همسایگی های زمین چه بناها 
یا فضاهایی است، دسترسی زمین چگونه است و راه های ارتباطی 
آن کدام است مهم می باشد و باید بیان شود. نقشه ای که اطالعات 
نقشه  این  مقیاس  دارد.  نام  موقعیت  پالن  می دهد  را  بنا  اطراف 
معمواًل کوچکتر از نقشه های دیگر و گاهی تا ١/500 است. در 
این نقشه معمواًل اطالعاتی در رابطه با خیابان های اطراف بنا داده 

می شود)شکل 3١ــ9(.

ـ  9    شکل30ـ

ـ  9    شکل31ـ
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نما
نوعی  به  است  معماری  نقشه های  از  دیگر  یکی  که  نما 
بیان کننده شخصیت یک بنا است و اهمیت آن از آن جهت است 
بسیار  افراد  دید  معرض  در  که  است  ساختمان  بیرونی  جلوه  که 
یک  داخل  که  است  ممکن  دارد.  قرار  زمان  طول  در  زیادی 
کنند  افراد محدودی مشاهده  را  مانند مسکن  معمولی  ساختمان 
به  انسان های زیادی واقع می شود.  بیرون آن در معرض دید  اما 

ویژه آن که در یک گذرگاه اصلی و مهم قرار گرفته باشد. 
اگر چه پرسپکتیو ها جلوه بهتری از بیرون بنا ارائه می دهند 
اما بسیاری از ساختمان ها در بافت های شهری تنها یک نما یا به 
عبارتی یک نمای اصلی دارند. از آن رو طراحان سعی می کنند 
نشان  حساسیت  و  دقت  هم  ساختمان  نما های  طراحی  به  نسبت 
نظر  نما  زیبای  و  مطلوب  ارائه  با  می کنند  چنین سعی  هم  دهند. 

مخاطب )کارفرما و...( را به طرح و پذیرش آن جلب نمایند.

بیان جزئیات در نما هم مانند پالن بستگی به مقیاس انتخابی 
دارد. هر چه مقیاس بزرگتر باشد امکان ارائه جزئیات بیشتری در 
نما وجود دارد. اما با توجه به اهداف نقشه های فاز یک و فاز دو، 

اطالعات منعکس شده در این دو مقیاس با هم متفاوت است. 
و  ترسیم سایه  با  را  بنا ها  نمای  فاز یک  یا  اول  مرحله  در 
اضافه کردن عناصری که به نما مقیاس می دهد و آن را زنده تر و 
گویاتر می کند، مانند تصویر شماتیک انسان )پرسوناژ( و درخت، 

به مخاطب معرفی کنند.
در فاز دو که طرح به مخاطب معرفی شده و دیگر نیازی به 
وجود سایه یا درخت و غیره نیست، اطالعات فنی تری در نما ارائه 
می شود. در شکل3٢ــ9 نما را بدون سایه و عناصر مقیاس دهنده 
به آن مشاهده می کنید. همین نما را مقایسه کنید با شکل33ــ9 که 
سایه و درخت و پرسوناژ به آن اضافه شده است. می بینید که نما 

تا چه حد زنده تر و گویاتر شده است.

ـ  9    شکل32ـ

ـ  9    شکل33ـ
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مالحظاتی درگرافيک نقشه ها 
صحيح،  می بايد  نقشه  که  شد  گفته  بخش   مقدمه  اين  در 
را  نکته  دو  شود.  ترسيم  مطلوب  سرعت  با  و  باشد  تميز  و  دقيق 
بايد به شرايط يک نقشه خوب اضافه کرد و آن خوانايی وزيبايی 

نقشه است.
 خوانايی يک نقشه به اين معنا است که عالئم و نشانه های 
نقشه به نحوی انتخاب شود که نقشه به سرعت و با صرف زمان 
کمتر قابل ادراک باشد. بعضی از عالئم و نشانه ها اگر چه برای 
بيان بهتر به کار برده شده اند، اما از لحاظ شکل، اندازه و ضخامت 
دور  اصلی  هدف  از  نقشه  در  بصری  اغتشاش  ايجاد  با  خطوط 

می شوند.
 در مورد زيبايی نيز اگر چه اين عامل مانند صحت و دقت و 
نظافت معيار مشخص و تعريف شده ای ندارد و به راحتی شرايط 
در  و  است  احساس  قابل  اما  نيست،  ارزش گذاری  قابل  ديگر 

برخورد مثبت و مطلوب مخاطب تأثير می گذارد. 
توجه  زير  نکات  به  نقشه ها  ترسيم  در  است  خوب  بنابراين 

کنيم:
ضخامت خط ها

نقشه ها معموًال سياه و سفيد ترسيم يا چاپ می شوند. به اين 
نقشه  در  مختلفی  عناصر  معرف  که  مختلف  خطوط  تفاوت  دليل 
می شود.  مشخص  خط  مشخصه  يا  تيپ  و  ضخامت  با  هستند 
است.  مؤثر  بسيار  نقشه  خوانايی  در  مناسب  ضخامت  انتخاب 

ضخامت خط ها در ارتباط مستقيم با مقياس نقشه است. 
در ترسيم نما می توانيم با تغيير ضخامت خط های اصلی از 
خط های فرعی و نيز نازک تر نشان دادن خط های دورتر از ناظر، 

عمق را نمايش دهيم. 

نشانه ها و عالئم
در نقشه ها معموًال عالئمی  وجود دارند که معرف اطالعات 
جانبی الزم هستند. مانند عالمت شمال يا عالمت برش در پالن ها. 
خوانايی  در  عالمت ها  اين  اندازه   و  شکل  که  است  اين  واقعيت 

نقشه ها اثری ندارد اما حتماً در زيبايی آن مؤثر است. 
نوشته های زير نقشه

نقشه ها  کلی  وضعيت  کننده  بيان  نقشه ها  زير  نوشته های 
هستند. مثًال نما متعلق به کدام جهت است يا برش از کدام بخش 
اندازه  خط،  نوع  می باشد.  طبقه  کدام  به  مربوط  پالن  يا  است  بنا 
اما  ندارد.  نقشه  خوانايی  در  نقشی  تصوير،  از  فاصله اش  و  آن 
مانند عالئم ديگر انتخاب خط و اندازه مناسب و نيز قرارگيری در 
از  و  است  تأثيرگذار  نقشه  زيبايی  در  موضوع،  با  مطلوب  فاصله 
آنجا که معماری پايی در فن و سری در هنر دارد توجه به زيبايی 

در هر مرحله کار معماری امر الزمی  است.
مقياس خطی

در نوشتٔه زير نقشه عالوه بر اطالعات تصوير مقياس نقشه 
اندازه ای  در  نقشه ها  گاهی  نقشه ها  چاپ  در  می شود.  نوشته  نيز 
هم خوانی  نقشه  زير  در  شده  نوشته  مقياس  با  که  می شوند  چاپ 
ندارد، از اين رو در بسياری از نقشه ها عالوه بر مقياس نوشتاری 
شکل  مشابه  می کنند.  استفاده  نقشه  کنار  در  خطی  مقياس  از 

٣٤ــ٩.
هريک از بخش های سياه يا سفيد نشان گر يک متر است. 
يکی از بخش ها به قطعات ٢٠ سانتی متری تقسيم شده و از مقايسٔه 
آن با ابعاد فضاهای نقشه ای که مقياس دقيقی ندارد می توان درک 

نسبتًا درستی از ابعاد فضاها به دست آورد.

ـ  ۹    شکل۳۴ـ

۴۲۰ ۱ ۳ ۵
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تمرین نهایی 
داده شده در شکل 35ــ9 یک ساختمان مسکونی  پالن 
یک طبقه در مقیاس ١/٢00 است. این بنا را با ترسیم نقشه های 

زیر و در مقیاس ١/١00معرفی کنید:
پالن بام وحیاط، پالن مبلمان، پالن اندازه گذاری، دو برش 
عمود بر هم، نماهای شمالی و جنوبی و پرسپکتیو ایزومتریک از 

زاویه دید جنوب شرقی.
به  اندازه های  توجه  با  را  ساختمان  ارتفاعی  مشخصات 

معمول و منطقی با کمک معلم خود انتخاب کنید. 
نقشه کشی  با  رابطه  در  تاکنون  آنچه  کامل  رعایت  با 

آموخته اید، مهارت و توان خود را به نمایش بگذارید.

ـ  9    شکل35ـ


