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                                         پيشگفتار  دانشگاه پيام  نور مرکز همدان جزوه نقشه كشي                                 

                

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ١

 

 

:شگفتار يپ  

اي باشد تا در تمام دني اصول و قواعد مي سركي ي است که داراين الملليک زبان بي  ينقشه کش  

.م و بخواند يک نقشه را ترسي يد بتواند به راحتي باي معماريدانشجو.  تقشه ها قابل فهم و درک باشند  

اگر در . ست يشتباه بودن ان نل به اي باشد که دلي ميقه اي سلي قسمتها تا حدودين اصول در بعضيا

ق متفاوت يل آن همان سالي باشد دلي قسمتها با آموزش شما متفاوت ميش بعضين جزوه نحوه نمايا

. باشديم  

 به آدرس پست وجود دارداز اساتيد و دانشجويان محترم تقاضا دارد چنانچه ايرادي در جزوه 

.الکترونيکي اينجانب ارسال نمايند  

khsoroush@yahoo.com  
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 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٢

   : ١ ـ اصول كلي ترسيم نقشهالف

به منظور آنكه نقشه هاي فني پاسخگوي هدف و مفاهيم مربوط به خود باشند بايستي برخي اصول كلي 

  . رعايت شوند كه تجزيه و تحليل اين اصول امكان شكافته شدن مضمون آن را فراهم مينمايد 

ا شيئي مورد نظر و فراهم نمودن امكان ساخت آن نقشه ب مطابق نظور دست يابي ارائه اي كامالم به -١

بايد مشخصات هندسي آنرا بطور كامل بيان نمايد و بعالوه مشخصات فرعي از قبيل جنس مصالح را نيز 

  . در بر داشته باشد 

ز تعريف باال از يكسو با فراهم آوردن نقشه هاي مختلفي كه از جوانب مختلف شيئي تهيه مي شود و ا

  . بوسيلة بيان روشن و بدون ابهام ابعاد بخشهاي مختلف آن انجام خواهد پذيرفت سوي ديگر 

 اين اصل تعيين و تعريف كامل  مشخصات  بايستي با برخي مالحظات توأم  باشد همانگونه كه در هر -٢

 به شكلي در اثر انساني ديگر شرايط اقتصادي در اين مورد بدون تأثير نيستند اصل صرفه جويي بايستي

ته شود كه ضمن ارائه تصاوير صحيح و دقيق بدون آنكه تعريف و بيان ما از موضوع دچار فعمل بكار گر

ضمناً در مورد تعيين ابعاد  و اندازه گذاريي بايستي اين اصل صرفه . كاستي گردد از تعداد آن بكاهيم 

  . ورد توجه قرار گيرند مالحظاتي كه متعاقبا توضيح داده ميشوند مر گجويي و همچنين دي

 روش معمول بيان مشخصات يك شيئي هندسي با استفاده از روش هاي متداول هندسة ترسيمي -٣

ورد ماً فقه شد ساير روش هاي بيان مشخصات نيز ميتوانند متتصورت ميگيرد با اين وجود همانطور كه گف

 طريق بيان هاي جنبي بر طرف  ازهبخصوص در مورد برخي ابهامات موجود ك. استفاده قرار گيرند 

  . ميگردند 

جا دارد كه بگوييم قواعد معمول هندسة ترسيمي اين امكان را ميدهد كه اصل دوم ذكر شده در باال را به 

تن برش و مقطع فه توسط تصوير نمادي جوانب پنهان و نيز بكار گرژنحوي شايسته به اجرا در آوريم بوي

  كه 

عات الزم دربارة ساخت اشياء ارائه ميشوند و در ضمن امكان كاستن از تصوير هايي فرضي هستند  اطال

  . عداد نقشه ها فراهم ميشود ت

 نقشه كشي فني به عنوان يك زبان از تعداد بخصوصي قرار داد هاي بين المللي كمك ميگيرد كه -٤

كه نقشه ختلف ميباشد ضمن توجه به اين اصل مي در كشور هاي مسربعالوه خود مضمون قوانين و 

كشي فني داراي زباني قراردادي است و مفاهيم را خود به خود در ذهن تداعي ميكند اين امكان هميشه 

                                                 
  .٧ ، ص١٣٦٥في ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ،  محمد جواد ثق-  ١
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 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٣

وجود دارد كه بكار گرفتن قرار دادهاي معمول كافي نباشد در اين صورت ميتوان قرارداد هاي اضافي الزم 

  .  نقشه گنجانده شود را وضع نمود كليد اين قرارداد هاي تازه بايستي در فهرست يا توضيح

ارد بخاطر بياوريم كه نقشة فني بايد دقيق باشد اين دقت ميتواند از طريق صحت خطوط د باالخره جا -٥

نقشه كه هميشه مورد توجه است و نيز با ارائه توضيحات جنبي كه همراه با نقشه خواهد بود تأمين مي 

  .گردد 

  
  :٢ضخامت خط ها در نقشه كشي ساختمان )ب 

بايد در رسم قسمت هاي مختلف ) پالن ـ برش ـ نما (  هر چه گوياتر كردن نقشه هاي ساختماني براي

آن ها از خط هايي با ضخامت هاي مختلف استفاده شود قطر خط ها در مقياس هاي مختلف متغير است 

در . ند و براي هر نقشه با مقياس از يك گروه خطي استفاده مي شود قبالً گروه هاي خطي معرفي شده ا

  . اينجا فقط نحوه استفاده از آن ها در نقشه كشي ساختمان بيان مي شود

از اين خط ها براي رسم خط هاي حجمي در پالن ها و برشها استفاده مي گردد منظور  ) : b( خط قوي 

مانند لبه هاي ( از خط هاي حجمي لبه هاي قسمت هاي مختلف ساختمان است كه برش خورده اند 

  )ديوار 

در .  از اين خط ها براي رسم لبه دست اندازهاي پنجره در پالن ها استفاده مي شود  ) :d( ط متوسط خ

بعضي مواقع از اين خط ها براي رسم كناره هاي ساختمان و لبه هاي خارجي درها و پنجره ها در نماهاي 

  . بزرگ مقياس استفاده مي شود 

سمت هاي كه برش نخورده اند و به صورت نما ديده  در نقشه هاي ساختماني ق ) :f( خط هاي ضعيف 

با خط هاي ضعيف رسم مي شوند همچنين براي رسم نماهاي )  انداز پنجره ها  دستبه جز( مي شوند 

يك ساختمان نيز از اين خط ها استفاده مي شود موارد ديگر استفاده از اين خط ها در خط هاي اندازه و 

  . هاشور مي باشد 

انتخاب نوع خطوط بر اساس اندازه و شكل در ترسيم بدون تأثير نيست از ر باال ذكر شد اين خطوط كه د

اين رو نكاتي قراردادي وضع شده است كه بايستي رعايت كرد اين نكات مورد توافق اندازه و شكل 

   ٣.خطوط را مشخص مي كنند 

                                                 
   .١٣٥،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين.  ٢
  .١٣ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -  ٣
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 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٤

   : )قوي(خط ضخيم

مقياس و طبيعت نقشه هماهنگ باشد و در ار ضخامت است كه با دخط ضخيم با خط قوي داراي آن مق

  . ضمن خوانا و قابل استفاده در عمل باشد 

   )متوسط(خطوط متوسط

  . خطوطي هستند كه ضخامت آنها ما بين دو نوع خط ذكر شده باشد 

 .رابطة ميان ضخامت انواع خطوط ذكر شده به شكل زير ميباشد 

  

   : )ضعيف(خط باريك

ازه ايست كه با مقياس و طبيعت نقشه هماهنگي داشته باشد و در ضمن خط باريك يا نازك نيز به اند

  . خوانا و عمالً قابل استفاده باشد 

جوهر مدادي كه بكار ميرود مورد توجه است تا خوانا بودن ) ياهي س( بايد متذكر شد كه پر رنگ بودن 

  . نقشه به هنگام تكثير محو مي شوند 

         خط ضخيم   =    خط متوسط                ١

  خط متوسط =               خط باريك               ٢

  :خطوط) طبيعت (  شكل -

  .  بر اساس شكل به نحو زير تقسيم بندي ميشوند خطوط

  :متد مـ خطوط 

 كوتاه هستند اين دسته  وـ خطوط منقطع يا نقطه حين ـ اجزاء تشكيل دهندة اين خطوط يك اندازه بلند

  . د به دو گروه كوچك تقسيم ميشوند از خطوط خو

  ـ خطوط منقطع بلند 

  ـ خطوط منقطع كوتاه 

   : خطوط مختلط -

اين خطوط از اجزاء يك در ميان كوتاه و بلند تشكيل شده اند اين گروه از خطوط به صورت نقطه چين 

  . در مي آيد 
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 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٥

  : انتخاب خطوط -

  .  تقسيم بندي خطوط معموالً به صورت زير است 

  : وط ممتد خط

  مقطع ظاهري                                       ضخيم 

   منحني ارتفاع - دورة ظاهري                                      متوسط

   موقعيت قسمتهاي متحرك -ساختمان هندسي احجام -خط اندازه                                        نازك

  : خطوط منقطع 

  مقطع پنهان                                   ضخيم

  انعكاس قسمت هاي پنهاني                                 متوسط 

  قسمت هايي كه بايد خراب شوند                                   نازك 

  :  خطوط مختلط 

  اثر صفحة برش                                                                 ضخيم 

 محور هاي عناصر -محور هاي اصلي صفحة تقارن                                                       متوسط 

                                       نازك                                                        ساختماني

  خط مبدأ اصلي  -برها                                                 متوسط دو نقطه اي 

  

  : ٤ مقياس )ج 

مقياس يا نسبت كوچك بودن نقشه در مقابل  ابعاد واقعي ساختمان بايد در نقشه هاي فني ساختمان 

  . بوسيلة كسري كه صورت آن هميشه برابر يك است بيان گردد 

مقياس به صورت اعشاري ساده تر است يعني گفته شود كه با اين وجود براي نقشه كش مشخص نمودن 

نقشه داراي اين اندازه ميليمتر  يا سانتيمتر در متر است ولي با توجه به اينكه مقياس يك رابطه بوده و 

  . داراي بعدي  نمي باشد مشخص  نمودن مقياس روي نقشه به صورت زير است 

٠,٠٠٥            ١/٢٠٠   

                                                 
  .١٢ ، ص١٣٦٥معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ،  محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي -  ٤
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 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٦

پالن مجموعه ، نقشة : ر ساختمان ، بطور كلي بستگي به طبيعت نقشه ها دارد مقياس هاي متداول د

اجرايي طبيعتاً با ابعاد عمومي ساختمان و دررابطه با ابعاد كاغذ مورد استفاده تعيين ميشوند اصوالً از 

  : مقياس هاي زير استفاده ميشود 

   ٠,٠٠١ ( ١/١٠٠٠ ) - ٠,٠٠٢ (١/٥٠٠ ): نقشه احجام 

    ٠,٠٥ ( ١/٢٠٠ ) عه نقشة مجمو

   ٠,٠٢ ( ١/٥٠ ) : پيش طرح 

   ٠,٠١(١/١٠٠ ): نقشة اجرايي 

   ٠,٢٠ ( ١/٥ ) ٠,٠٥ ( ١/٢٠ )  -  ٠,١٠ ( ١/١٠ ) - ١,٠٠ ( ١/١ ): نقشه جزئيات 

هنگاميكه نقشه ها جهت تكثير تهيه شده باشند ـ در موردي كه براي چاپ در نشريه باشد ـ بايد كوچك 

  . نرا به نسبي كه انجام ميگيرد مورد توجه قرار داد و يا بزرگ شدن آ

  

همچنين ضرورت دارد كه يك مقياس گرافيك بر روي نقشه ها ترسيم شود كه هنگام چاپ همراه با نقشه 

  . بزرگ يا كوچك شود 

  

  

  

وقتي كه چند نقشه بر روي يك كاغذ داراي مقياس ها مختلفي هستند بايد هر كدام از نقشه ها بر روي 

  . اغذ بوسيلة خطوطي از يكديگر تفكيك شوند و مقياس هاي آنها نيز با حروف بزرگ درج شوند ك
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٧

  ٥:نقشه هاي ساختماني )ج 

  :به طوري  كلي نقشه هاي ساختماني را به دو دسته اصلي تقسيم كرده اند 

  .طرح هاي اوليه ،  نقشه هاي اجرايي 

اي اجرايي را تهيه مي نمايند نقشه هاي اجرايي خود به پس از اين كه طرح هاي اوليه ترسيم شد نقشه ه

  :سه گروه تقسيم مي شوند 

  .ـ تاسيساتي ٣. ـ محاسباتي ٢. ـ معماري ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٣٥،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين.   ٥
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٨

  :٦ابعاد نقشه 

 قاعدة عمومي آنست كه ابعاد كاغذ نقشه منتج از ابعاد تا كردن  نقشه ها است مطابق با قاعدة بين المللي 

  .  ميليمتر است ٢١٠*٢٩٧ است كه ابعاد آن A٤ نقشه اندازه پايه اندازة ابعاد كاغذ

 مساحت آن يك كه  مستطيلي است )آـ صفر ( A٠اين اندازه از آنجا ناشي ميشود كه اندازة اصلي يعني 

 هر...  و ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١اندازه هاي بعدي .  ميليمتر است ١١٨٨*٨٤٠ داراي ابعاد A٠اندازة . متر مربع است 

  .  بدست  مي آيند ٢يك از ديگري و با تقسيم ابعاد آن بر 

با توجه به اينكه بيش از يك متر مربع مساحت جابجايي و استفاده از نقشه بدون اشكال نخواهد بود بهتر 

نقشه ) تيراژ ( به اوزاليد  اندازه هاي داده شده مربط. است كه از محدودة اندازه هاي زير استفاده شود 

ايد ابعاد كاغذ كالك كمي بزرگتر باشند  خصوصاً هنگامي كه براي استفاده هاي بعدي دور هاست پس ب

  . آنرا نوار بچسبانيم 

  :حاشيه كاغذ  -

 ميليمتر ميان كادر و لبة كاغذ بريده شده ٥ اگر براي نقشه كادري در نظر گرفته شود الزم است كه حداقل 

بهتر است كه در چهار گوشة ) نقشة چاپ شده ( د جهت ساده ساختن برش كاغذ اوزالي. فاصله باشد 

كاغذ كالك عالماتي با خط نازك درج شوند عالوه بر آن به همين ترتيب مي توان محل تا شدن نقشه را 

  .اري نمود ذنيز عالمت گ

   : ٧ تا كردن كاغذ نقشه-

ل و بر اساس آنكه براي را به دو شك) كه قبالً شرح داده شد ( اوزاليد نقشه ها با ابعاد پيش بيني شده 

  . ا براي استفاده در كارگاه چاپ شده باشد مي توان تا كرد يپرونده هاي دفتري 

  . ه شود ده ديد نقشه در سطح بااليي نقشة تا شراهنمانقشه ها بايستي به طريقي تا شوند كه 

است به چپ يا از  ابتدا نقشه را به صورت آكاردوني از ر: طريق تا كردن نقشه براي مدارك دفتري -١

  .  تا ميكنند و سپس نقشه رااز طول تا ميكنند راهنماي نقشهاست با توجه به محل قرار گرفتن رچپ به 

 در اين مورد ابتدا نقشه را از طول تا ميكنند و سپس : طريق تا كردن نقشه براي استفاده در كارگاه -٢

  . نقشه را به صورت آكاردئوني تا ميكنند 

  

                                                 
  .٨ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -    ٦

  
  .٢٢ ، ص١٣٦٥ انتشارات دفتر چاپ و توزيع ،  محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ،-    ٧
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٩
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ١٠

   : ٩نقشه كشي معماري

ـ طراحي هنري است كه احجام را بر روي صفحات مسطح به وسيلة خطوط نشان ميدهد نقشه كشي كه 

يكي از رشته هاي خاص هنر طراحي است داراي هدف مشخصي ميباشد و آن نشان دادن اشكال اشيا و 

ين هنر بايد به نحوي باشد كه بتوان به عنوان مرجع و مظابق با ماحصل ا. بعضاً نشان دادن پديده هاست 

واقعيت از آن بهره برد بنابراين ارزش نقشه كشي فني عيني است نه ذهني نقشه كشي فني اين مكان را 

دارا است كه ارزش كيفي يك عنصر را تبديل به ارزشي كمي نمايد كه قابل اندازه گيري باشد و بوسيلة 

  . د اعداد بيان گرد

ـ نقشه كشي فني روش ثبت و بيان فكر است كه جايگزين كالم يا مكتوب در نمايش احجام اشياء مي 

ن فكر را بيان ميكند و مكتوب  نيز از نشانه يگردد در حاليكه كالم به وسيلة اصوات خاص و محدود ا

ي مشخصه هاي نقشه كشي فني بوسيلة خطوطي كه دارا. ي محدود يعني حروف استفاده مي نمايد ياه

ديگري است و معاني خاص خود را دارند به بيان فكر مي پردازد اصول قراردادي كه قواعد بكارگيري 

  . خطوط و روش هاي بيان را تشكيل ميدهد به نحوي دستور العمل و شيوة نقشه كشي ميباشد 

ص طراح به  همانطور كه بوسيلة طراحي فكر شخ ،ـ نقشه كشي فني نيز تنها روش بيان فكر نيست

شخص اجرا كننده منتقل ميشود نقشه كشي فني نيز بايد داراي قابليت انتقال واقعي باشد و اين به معناي 

  قراردادي ميان

 بيان كننده و دريافت كننده فكر است و هم از اين نظر الزاماتي را به همراه دارد كه مهمترين آنها منجر به 

يا آنكه از طريق اضافه . واند كيفيت ذاتي نقشه كشي باشد دقت در ترسيم نقشه ميگردد كه خود مي ت

   . نمودن غالباً ضروري اندازه ها و داده ها به رفع ابعامات بيان فكر پرداخت

  

   : ١٠الف ـ طبقه بندي نقشه ها

ـ نقشه هاي فني بر اساس شيوة تهيه و مطالعه و نيز طبيعت آنها متفاوت هستند بدون در نظر گرفتن يك 

دي عمومي كامل از نقشه هاي فني  مورد استفاده در مهندسي وضع يك سلسله اصطالحات طبقه بن

  . ضروري است 

  

                                                 
  .٤ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -   ٩

  
  .٥ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -   ١٠
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ١١

  :  طبقه بندي نقشه ها بر اساس اجرا -١

ـ بر اساس آنكه نقشه ها با دست آزاد و با كمك وسايل ترسيم رسم شوند مي توان چنين تقسيم بندي 

  . ـ اتود ـ طرح اوليه ـ طرح ) الصه طرح خ( ـ اسكيس ) طرح اوليه ( نمود كروكي 

 كروكي نوعي از نقشة فني است كه بطور كلي با دست آزاد و بدون وسايل ترسيم كشيده : كروكي -١-١

  . ميشود و بيانگر يك پندار ساده با بيان شكلي است 

ابي به  اسكيس نيز عموماً با دست آزاد با مقياس كوچكتر ترسيم ميشود و امكان دست ي: اسكيس -٢-١

  . اساس طرح را ميسر مي نمايد 

 اتود عموماً به كمك وسايل ترسيم و گاه غير آن ترسيم ميشود و به منظور اجراي دقيق : اتود -٣-١

  . اسكيس و يافتن مشخص اساس طرح ها است 

  . ـ اين نقشه ها بايستي از نظر تاريخ اجرا مشخص و به ترتيب شماره گذاري شوند 

ت كه كروكي ، اسكيس و اتود از جمله نقشه هايي هستند كه جهت تهية نقشه مقدماتي ـ الزم به تذكر اس

  . طرح تهيه ميشوند 

ـ به نقشه هاي فوق الذكر كه كمتر جهت اجرا بكار مي روند مي توان نقشه هايي از جمله گرافيك را 

  . شود ي ده ماز آن استفا) محاسبه گرافيك ( اضافه نمود كه در جهات مختلف از جمله محاسبه 

ـ اين نقشه ها هميشه به كمك وسايل ترسيم و مداد هاي سخت كشيده شده و يا حداكثر دقت و متناسب 

  . با مقياس مورد استفاده ترسيم مي شوند 

 طرح اوليه ـ بطور كلي ابعاد اصلي ساختمان را ارائه ميكند و در مقياس يك يا دو سانتيمتر در متر -٤-١

  . ترسيم ميشود 

  . اوليه شامل پالن هاي مجموعه و پالن احجام در مقياس كوچك ميباشد طرح 

ـ نقشه هاي مجموعه به منظور تعيين موقعيت نسبي ساختمان و بناها در يك مجموعه مي باشند اين نقشه 

  ها حاوي مشخصات مربوط به محور راه ها ـ خط زمين ، فضاي سبز و غيره مي باشد 

تعيين موقعيت نسبي ساختمان و بناها در يك مجموعه مي باشند اين نقشه ـ نقشه هاي مجموعه به منظور 

  .ها حاوي مشخصات مربوط به محور راه ها ، خط زمين ، فضاي سبز و غيره مي باشند 

ـ نقشة احجام در مقياس بسيار كوچك همان نقشه هاي مجموعه است كه در آن ساختمانها تنها با خطوط 

ند اين نوع نقشه ها غالباً در طرح ها و پالن هاي شهر سازي بكار گرفته دورة ظاهري نشان داده مي شو

  . مي شود 
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 طرح اجرايي ـ مجموعه اي از نقشه هايي است كه بدنبال طرح اوليه تهيه شده و به منظور برآورد -٥-١

  . هزينه  و اجراي نهايي ساختمان آماده مي شود 

ه و نقشه هاي جزئيات مي باشد و اندازه ها به طور ـ طرحهاي اجرايي عموماً شامل نقشه هاي مجموع

  . كامل در آن درج شده و نيز در بر گيرندة كلية اطالعات تكميلي مورد لزوم اجراي ساختمان مي باشد 

ـ نقشه هاي مجموعه به طور كلي با مقياس دو سانتيمتر در متر ترسيم مي شوند مگر در برخي موارد نادر 

  . تمان بسيار بزرگ باشند از جمله آنكه ابعاد ساخ

ـ در اين موارد نقشه ها با مقياس يك سانتيمتر در متر ترسيم مي شوند و ساير بخش هاي مختلف 

  . ساختمان همراه با كلية نقشه هاي الزم با مقياس دو سانتيمتر در متر ترسيم ميگردند 

الزمي اختصاصي دارد كه در ـ نقشه هاي جزئيات به تكميل نقشه هاي مجموعه و ارائه كلية اطالعات 

و در مقياس بزرگتر پنج ) جزئيات تزئيني و ساختماني ( نقشه هاي مجموعه امكان ارائه آن وجود ندارد 

  . سانتيمتر در متر و بزرگتر از آن ترسيم ميشوند 

  ـ تمامي نقشه هاي مجموعه و نقشه هاي جزئيات كه پروژة اجرايي را تشكيل ميدهد به عنوان يك سلسله

  .  دستور العمل به كار مي آيند 

اين گروه نقشه ها افزوده مي شوند كه بر اساس  ـ نقشه هاي پرسپكتيو از تمامي يا قسمتي از ساختمان به

  . ترسيم ميشوند ) سه محوري ( قواعد پرسپكتيو مخروطي و يا تجسم هاي قراردادي 

  اختمان است و از اين رو سايه زدهـ بر حسب مورد هدف از اين نقشه ها مشخص نمودن ظاهر واقعي س

  .  مي شوند تا پستي و بلندي هاي ناشي از تناسب احجام را نشان دهند 

  

  :مهمترين نقشه هاي اجرايي معماري به قرار زيرند 

  ) .برش هاي افقي از ساختمان ( ـ پالن ها ١

  ) .قائم ( ـ برش هاي عمودي ٢

  ـ نماها ٣

  ) دتايل ها ( ـ جزييات ٤
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ١٣

   :پالن

  :تعاريف مختلف در مورد پالن ساختمان -١

   :١١ پالن-١ـ١

پالن عبارت است از يك برش فرضي افقي از ارتفاعي كه مشخصات هر چه بيشتر ساختمان از آن ارتفاع  

  ).ارتفاع از كف )سه ، چهارم( ٤/٣ تا )سه، دوم(٢/٣تقريباًٌ از . ( ديده و ترسيم شود 

براي هر طبقه .  ترسيم مي كنند )يك ، پنجاهم(٥٠/١عموالً با مقياس در نقشه هاي اجرايي پالن ها را م

بايد پالن مجزا تهيه كرد مگر در طبقاتي كه پالن كامالً مشابه دارند مانند ساختمان هاي چند طبقه در اين 

  . صورت براي طبقات مشابه فقط يك پالن ترسيم مي كنند اين گونه پالن ها را پالن تيپ مي نامند 

  :١٢) برش افقي ( پالن   -٢-١

 پالن در مفهوم كلي به تمام نقشه هاي يك ساختمان گفته ميشود ولي معني خاص و محدود آن 

  : عبارتست از 

نمايش تصوير يك ساختمان بريده شده بر روي زمين كه بوسيلة يك صفحة افقي و در ارتفاعي معين 

صفحه برش است ولي در مواردي ممكن است پالن معموالً نمايانگر قسمت پايين . انجام گرفته باشد 

  ... ) .  مانند پالن سقف كاذب ـ كانال كشي كولر و ( قسمت فوقاني اين صفحة برش را نيز نشان دهد 

   :١٣ پالن -٣-١

طبيعت ساختمان ايجاب ميكند كه نقشه هاي اجرايي تصاويري از باالي آن ارائه دهند از سوي ديگر 

ار گرفتن تعدادي مصالح است كه در ارتفاع هاي مختلف متغير هستند پس ساختمان نتيجة بر روي هم قر

بايد آنها را بوسيلة برش هايي به موازات صفحة افقي تصوير مشخص نمود اين برش ها را پالن ميگويند 

و از بسياري جهات مهمترين نقشه هاي ساختمان هستند بوسيلة پالن يك اتود شروع ميشود و به وسيله 

  . ه اساس طرح بدست مي آيد و مشخص مي شود پالن است ك

حداقل يك پالن براي هر طبقة ساختمان اجرا ميشود پس تعداد پالن ها اغلب زياد است مگر آنكه طبقات 

  .مختلف به شكل مشابه در نظر گرفته شده باشند 

  

                                                 
  .١٣٥،ص ١٣٧٩و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده، زمرشيدي ، رسم فني حسين.    ١١

  
  .٦ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -   ١٢

  
  .١٢ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -  ١٣
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ١٤

ع يك متري  اصوالً در نقشه ها اين طبقات صفحة برش افقي از ارتفا:) مشابه ( طبقه معمول -١-٣-١

ميگذرد با اين وجود ارتفاع دست انداز پنجره هر چه باشد بخصوص كه ارتفاع آن بيش از يك متر است 

  .  سانتيمتر باالتر از كف پنجره قرار ميگيرد ١٠صفحه برش 

  .  در اين طبقات صفحة برش هميشه در زير خيز قوس قرار ميگيرد : طبقه با سقف قوس دار -٢-٣-١

  .  در اين طبقات صفحة برش در يك متر و سي سانتيمتري كف قرار ميگيرد :ر شيرواني  طبقة زي-٣-٣-١

 چين ترسيم شود و به منظور آنكه اطاق هاي خطدر اين مورد شكل اطاق بايد در كف طبقه به صورت 

زير شيرواني به طور صحيح به نقشه هاي مجموعه متصل شوند اثر ديوار هاي نماي طبقة زيرين نيز بايد 

  . به صورت نقطه چين تصوير شود 

 همانطور كه طبق قرارداد ارتفاع صفحه برش افقي يك متر از كف تعيين شده است در :  پلكان -٤-٣-١

ارتفاع تقريبي يك ( مورد پلكان نيز اين امر صادق بوده و تا ارتفاع هفتمين پاخور پله نشان داده مي شود 

رش يا بازو باشد ، بر خالف قوعد معمول در انتخاب نوع در صورتي كه پلكان تنها شامل يك ب) متر 

تصور آن  بخش از بازو كه در باالي صفحة برش قرار ميگيرد ) كه توضيح داده خواهد شد ( خطوط 

  . شود   چين تصوير ميخطبصورت 

در صورتي كه پلكان شامل چند بازوي متوالي باشد در پلكان يك طبقة واسط ميان طبقات هميشه شروع 

ازوي فوقاني پلكان تا هفتمين پاخورو تمامي قسمت هاي ممكن از قسمت تحتاني تا انتهاي آن نشان ب

  . داده خواهد شد 

جهت باال رفتن پلكان به وسيلة ترسيم پيكاني به سمت باال نشان داده مي شود و بر روي كف پله هاي هر 

شود از شمارة، يك به باال شماره گذاري ميشود طبقه از اولين پله تا آخرين پله كه به طبقة فوقاني منتهي مي

  . و پاگرد نيز از اين مسئله مستثني نيست 

توجه به . شماره گذاري ميشود ... ) اطاق ها و (  در روي پالن ، فضا ها : شماره گذاري فضاها -٥-٣-١

ذاري شوند اين نكته الزم است كه حتي المقدور فضاهاي مشابه در طبقات مختلف بطور يكسان شماره گ

شماره گذاري در هر طبقه با عدد يك شروع ميشود و در هر كدام از طبقات با اضافه كردن پيش 

  . شمارهائي از يكديگر متمايز ميگردند 

  : مثالً 

   -٢زيرزمين دوم             

   -١زيرزمين اول             
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   ٠طبقه همكف               

   ١طبقه اول                   

   ٢ه دوم                   طبق

   ٣وم                  سطبقه 

فضاهاي مختلف نيم طبقه ها بدنبال فضاهاي آن طبقه اي شماره گذاري  ميشوند كه  نيم طبقة مزبور در 

آن ساخته شده است قفسه هاي پلكان نيز شماره گذاري ميشوند و شمارة يك به قفسة پلكان  اصلي داده 

  . ميشود 

 در صورت اقتضاء مساحت و حجم فضاها ، سطح چهار چوب در و پنجره :ساحت و حجم   م-٦-٣-١

  . براي حجم  درج ميشوند  ) V( براي مساحت و  ) S( ها بر روي پالن ها ـ مربوطه با پيش شمارة 

   بر روي تمام نقشه ها بايستي جهت جغرافيايي محل ثبت شود: جهت جغرافياي نقشه ها -٧-٣-١

عالمت شمال وضع و موقعيت ساختمان را نسبت به شمال نشان مي دهد شكل .)نوب شمال ـ ج ( 

استاندارد شده و مشخصي براي اين عالمت وجود ندارد فقط بايد سعي كرد اندازه آن متناسب با اندازه 

در ضمن شناخت و تشخيص نماهاي شمالي و . نقشه باشد و سوي شمال را واضح و دقيق نشان دهد

   نيزجنوبي و غيره

  . در پالن امكان پذير است ) با توجه به عالمت شمال  ( 
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  ١٤تصوير پالن

                                                 
  .نگارنده  .  ١٤
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  ١٥عالمت شمال در پالنتصوير

                                                 
  .نگارنده   .  ١٥
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  :ترسيم پنجره در پالن 

و خط نازك كه  با د٥٠/١ ترسيم شود پنجره را با يك خط و با مقياس ١٠٠/١چنانچه نقشه با مقياس 

خط هاي خارجي و داخلي ديوار كه . حداكثر يك ميلي متر از هم فاصله داشته باشند نشان مي دهند 

 خود ٢٠/١ و ١٠/١مشخص كننده لبه دست انداز است نيز با خط نازك ترسيم مي شود در مقياس هاي 

  . را نيز ترسيم مي نمايند ) پروفيل پنجره(پنجره

  :١٦دست اندازه پنجره ها  

دست اندازه پنجره عبارت است از كف تمام شده اتاق تا كف پنجره يعني ارتفاع ديواري كه از كف اتاق 

  . تا زير پنجره ساخته مي شود 

مي . براي نشان دادن ارتفاع دست انداز زير هر پنجره در مقابل لغت دست انداز ارتفاع آن را مي نويسيم 

اي يك ساختمان با هم برابر نيست مثالً در يك ساختمان ساده دانيم كه ارتفاع دست انداز تمام پنجره ه

 سانتي متر ، ٨٠دست انداز پنجره اتاق  . شودسه نوع ارتفاع دست انداز پيش بيني ممكن است يك اتاقه 

 سانتي متر حال اگر ما اين ١٨٠ سانتي متر و دست انداز پنجره توالت ١٢٠دست اندازه پنجره آشپزخانه 

  يم از كجا بايد فهميد كه ارتفاع دست انداز پنجره هاي مختلف چقدر است ؟اندازه راننويس

مي توان ارتفاع پنجره را به ) به شرط اين كه خط برش از پنجره گذشته باشد ( بديهي است نقشه برش  

دست آورد ولي نبايد فراموش كرد كه ما از يك ساختمان يك يا حداكثر دو برش مي كشيم و در اين 

 ١٠ پنجره را ببينيم در صورتي كه يك ساختمان ممكن است بيش از ٣ يا ٢كن است حداكثر برش ها مم

پنجره يا دست اندازهاي مختلف داشته باشد پس تنها راه اين است كه ارتفاع دست انداز هر پنجره را زير 

  . همان پنجره بنويسيم 

   :توجه 

 زير پنجره در اندازه هاي ثابت و يا متغير دست انداز پنجره عبارت است از ارتفاعي كه از كف تا سطح

معموالً اين اندازه در جلوي عبارت دست انداز نوشته شده در مواردي به جاي كلمه . گذارده مي شود 

  . كه كلمه آلماني  نوشته مي شود O .  K . B    (Oler Kante Buschtong)دست انداز مخفف  

  

  

  

                                                 
  .١٤١،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،ينحس.    ١٦

  



www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ١٩

  :١٧پنجره ها 

ن طريق بداخل راه يابد آ ديوار خارجي يك ساختمان كه نور و هوا  از  به تمام سطوح خالي:تعريف 

و مانع نفوذ هوا به داخل  پنجره مينامند در ضمن به اجزاء ساختماني كه كامالً اين سطوح خالي را ميبندد

  .ساختمان ميشود نيز پنجره ميگويند 

طوح خالي ديوار خارجي را پر ميكند  اصوالً پنجره بمعناي يكي از اجزاء ساختماني كه س:عملكرد پنجره 

  .كه در شرايط مختلف داراي عملكردهاي متفاوتي است كه در اختيار استفاده كننده نيز ميباشد 

ابل تغييرات ق فضاي داخلي و افرادي كه از آن استفاده ميكنند را در م:ـ درموقعي كه پنجره بسته است ١

ين اين هدف ميبايد در مقابل نيروهاي وارده مانند درجه حرارت هواي خارجي حفاظت ميكند براي تام

فشار باد در شرايط طوفاني مقاومت كند  از نفوذ هوا و آب باران به داخل جلوگيري نمايد و احياناً در 

  . ق باشد يمقابل سرما و گرما و سر و صدا عا

عبور نور نگردد تعويه هوا را از شود مانع ب ميبايد پنجره كامالً و براحتي :از است بـ در موقيعكه پنجره ٢

آسان نمايد و امكان ديد وسيع بدهد فضاي داخلي را بيش از حد اشغال نكند مانع و مزاحم رفت و آمد 

  .نشود و بتوان آنرا در حالتي ثابت قرار داد اگر بخارج باز ميشود احتمال خطر براي سايرين نداشته باشد 

 اجازه دهد كه حداكثر نور به داخل وارد شود و براي :يد ـ در هر حال چه بسته و چه باز باشد ميبا٣

ساده باز و بسته شود قابل پاك كردن و تميز . تامين اين هدف بزرگترين سطح شيشه اي را داشته باشد 

  . كردن باشد امكان نصب پرده در مقابل آن ، و مكان تهويه مناسبي حتي در موقع بسته بودن داشته باشد 

  : ساختمان پنجره 

  . پنجره هم مانند در از دو قسمت كامالً مجزا تشكيل شده است 

  . ـ قسمت ثابت كه چار چوب ناميده ميشود و به اجزاء ثابت ديوار خارجي متصل ميگردد ١

  .ـ قسمتهاي ثابت يا باز شوپنجره كه معموالً به چهار چوب نصب ميگردد ٢

  :انواع پنجره 

ل مختلفي دارد هر كدام بنا به عملكرد خاص در محل معيني مورد پنجره بنا به فرم و باز شوهاي آن اشكا

استفاده قرار ميگيرد البته امكان دارد در يك پنجره بنا به موقعيت محل از چند نوع باز شو استفاده شود 

مانند باز شو هاي معمولي در سطح دسترسي و پنجره هاي كوچك هواكش كه درسطوح باال و براي تهيه 

                                                 
  .٨٦-٨٠ ، صص١٣٦٥اصغر ساعد سميعي ، اجزاء ساختمان ، انتشارات پرچم ، .    ١٧
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ميشود در هر حال براي انتخاب پنجره ميبايد ضمن عملكرد آن طريق نصب پرده و جهت فضا پيش بيني 

  . باز و بسته شدن قسمتهاي بازشو و محل پنجره هاي كوچك براي تهويه طبيعي مطالعه گردد 

  :اندازه پنجره 

جره د مكانيكي پنجره يا تناسباتي كه طراح انتخاب مينمايد يا موقعيت خاص محل نصب پنربجز عملك

مسئله عبور نور مهمترين خاصيت پنجره است لذا مقدار نوري كه از پنجره ميگذرد با تناسب سطح و 

حجم اطاق ميبايد مناسب باشد البته زاويه شدت تابش نور خورشيد در موقعيت هاي جغرافيائي فرق 

ا موقعيت ميكند و در هر محل در ساعات مختلف نيز خصوصيات تابش نور خورشيد تغيير مينمايد لذ

جغرافيائي ساعات تابش و جهت نورگيري ساختمان در تعيين سطح پنجره موثر است عملكرد فضائي كه 

از پنجره نور مي گيرد نيز در انتخاب مقدار سطح پنجره موثر است لذا نمي توان قانون مشخصي براي 

ي متعدل و اكثراً ابري تا اهوتمام ايران معين نمود مطالعه سطوح پنجره در نقاط مختلف از شمال ايران با 

مناطق كوهستاني و سرد سير و باالخره مناطق خشك كويري حاشيه كويري گوياي اين مطلب است ولي 

مي توان اطمينان داشت انتخاب فضاهاي مسكوني در جهاتي كه حداقل دو ساعت آفتاب داشته باشند 

 سطح اطلق كمتر ١٠/١ و در جنوب ٥/١ سالمتي موثر است و سطح پنجره در شمال ايران در حدود يبرا

شود زاويه تابش و شدت نور آفتاب وعملكرد فضاي مورد نظر و يهم مناسب است بار ديگر تذكر داده م

  .موقعيت جغرافيائي جمعاً اين اندازه ها را مشخص مينمايد 

  :حفاظت پنجره 

 خارج را ديد ولي از نظر همانطوركه نور بوسيله پنجره وارد اطاق ميگردد و مي توان از داخل اطاق

خصوصي بودن اطاق ، محل محفوظ زندگي يا كار و غير و ميبايد از خارج نتوان داخل اطاق را ديد البته 

نمي ) خارج اطاق در روز ( اين مسئله در شب و روز فرق ميكند بدين معني كه هميشه از محل پر نور 

و اين مسئله بدليل وجود شب و نور مصنوعي . د را دي) داخل اطاق در موقع روز ( توان محل كم نورتر 

داخل اطاق فرق ميكند لذا ميبايد بوسيله پرده هاي پارچه اي ـ كركره اي ـ لوردراپه و غيره و داخل اطاق 

  .را از ديد خارجي حفظ نمود 

نور آفتاب هم چه از نظر مقدار و چه از نظر ساعات تابش  هميشه مطبوع نيست و در فصول مختلف هم 

مقدار آن فرق ميكند لذا يا طراح از مصالح ساختماني از ورود تابش غير مطبوع جلوگيري ميكند يا بوسيله 

  .پرده هاي مختلف كنترل و تنظيم مي گردد 
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براي ايمني و جلوگيري از سرقت نيز بخصوص پنجره هاي طبقه اول و هم كف ميبايد حفاظت شود چند 

  . ي پنجره در زير مشاهده ميشود نمونه از هر كدام از انواع حفاظت ها

ـ پرده و انواع آن براي جلوگيري از ورود نور خورشيد يا تنظيم نور يا ممانعت از ديدن داخل اتاق ١

گاهي پنجره اي كه روي نما نصب ميشود عملكرد در خروج ورود به ساختمان را نيز دارد در اين موقع 

شيشه آن جزو درها يا پنجره ها محسوب ميگردد لذا در آنرا درها پنجره اي ميگويند و بستگي به وسعت 

ان با عرض متناسب درهاي خروجي در آن سآ اين حالت تمام شرايط پنجره باضافه امكان رفت و آمد

  .رعايت ميشود 

  . باالي پنجره يا در قسمت ثابت يا باز شو پيش بيني مي شود :كتيبه 

ز شو آن بداخل يا بخارج بطرف باال يا پايين مسائلي را كتيبه براي تهويه هوا بسيار مناسب است جهت با

  . براي تهويه و طريق نصب پرده و توري مطرح مي نمايد 

در باالي . پرده كركره اي ضمن جلوگيري از ديدن داخل اطاق تنظيم كنند پخش كننده نور نيز ميباشد 

حجم جاي الزم براي پرده پنجره جاي كافي براي جمع شدن پرده يا پالستيكي در نظر گرفت تذكر 

ميبايد جاي كافي براي . جمع كننده برقي يا مكانيكي دارد  بستگي به جنس پرده و شيشه جمع و احياناً

تذكر هر نوع پرده از داخل نصب بشود مانع باز شدن پنجره . نصب و جمع شدن پرده پيش بيني نمود 

آفتاب بوسيله اجزاء نيمه متحرك يا ثابت بستگي تنظيم نور .  ميشود ميگردد ز بداخل باهمنآتهويه اي كه 

تغيير زاويه تابش در فصول مختلف و نور مطبوع و الزم در . به انتخاب طراح و شرايط اقليمي دارد 

رعايت بعضي از نكات در طراحي سايه . ساعات مختلف روز نوع و عرض نور گير را مشخص مي نمايد 

انواع تنظيم كننده متحرك نور كه پس از . تنظيم نور اجباري است بان در موثر بودن و عملكرد بهتر براي 

مطابق دلخواه قابل تنظيم است ممكن است بصورت افقي يا . اجراي كامل ساختمان مي توان نصب كرد 

عمودي محوري يا لوالئي قابل حركت باشد انتخاب انواع سايه بانها بستگي به وقعيت جغرافيائي و شدت 

  .حيط دارد آفتاب و عملكرد م
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  ١٨تصوير پنجره در پالن
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  : ١٩جهت باز و بسته شدن در

 نقشه ءمي دانيم كه جز.  نشان دادن جهت باز و بسته شدن در ، در پالن نيز داراي اهميت فراواني است 

 جهت باز و بسته شدن در هاي تاسيسات بايد نقشه هاي سيم كشي برق ساختمان نيز انجام مي شود اگر

را نشان ندهيم چه بسا كه در هنگام ترسيم نقشه هاي سيم كشي دچار اشكال خواهيم شد زيرا كليد 

روشنايي برق نبايد پشت در باشد پس بايد معلوم شود كه در به كدام جهت باز مي شود تا محل درست 

  . كليد برق پيش بيني شود 

بسته شدن در اهميت دارد اين است كه مشخص شود كه در هنگام يكي ديگر از مواردي كه جهت باز و 

اين مسئله بيشتر در دستشويي ها كه خود به خود فضاي . باز شدن چه مقدار از فضاي اتاق را مي گيرد 

كوچكي است اهميت دارد وقتي جهت باز شدن را در نقشه بكشيم دقيقاً قوسي را كه در هنگام باز شدن 

 و در اين صورت است كه محل دستشويي را طوري پيش بيني مي كنيم كه در مي زند مشخص مي سازد

و نيز باز هم نشان دادن جهت باز و بسته شدن به حركت ما هنگام . هنگام باز شدن با آن برخورد نكند 

فرض كنيم در پالن محل در آشپزخانه داده . داخل و خارج شدن و مبلمان و فضاي مربوطه بستگي دارد 

وسايل آشپزخانه مانند اجاق گاز ، ظرف شوئي ، يخچال و غيره همه در سمت چپ آشپزخانه شده است 

با توجه به اين نوع مبلمان آشپزخانه بديهي است . ) در سمتي كه دودكش قرار دارد(پيش بيني شده است 

هتي حال اگر در برعكس ج. كه رفت و آمد ما به آشپزخانه هميشه به سمت چپ آشپزخانه گرايش دارد 

كه در نقشه مشخص شده است مي بود كامالً غلط بود زيرا ما هر بار كه به آشپزخانه وارد يا خارج مي 

شديم بايستي دور در بگرديم و در هميشه در موقع ورود و خروج به آشپزخانه مانعي بر سر راه بود ولي 

حض اين كه در قدري باز در وضع پيش بيني شده جهت باز و بسته شدن در كامالً درست است زيرا به م

شد ما مي توانيم بدون اين كه در را دور بزنيم وارد آشپزخانه بشويم و هنگام خروج نيز به همين سادگي 

  .خارج شويم 

بعضي معتقد به اين مسئله هستند كه وضع باز شدن در بايد چنان باشد كه هميشه دست راست دستگيره 

طقي نيست زيرا به فرض قبول اين مسئله اگر دستگيره در اتاقي اين مسئله زياد من. را به حركت در آورد 

ع خارج شدن اجباراً دست قچنان باشد كه هنگام وارد شدن دست راست دستگيره را بگيرد به عكس مو

چپ بايد عمل دست راست را انجام دهد پس چپ يا راست بودن دستگيره هيچ عملكردي در اين وضع 

 باز و بسته شدن در اهميت دارد نكاتي است كه در باال بدان اشاره شد  ندارد بلكه آنچه در جهت و سمت

                                                 
  .١٤١،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين. ١٩
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٢٤

چنانچه بين دو فضايي كه توسط در به هم مربوط مي شوند اختالف سطح وجود داشته باشد بين درگاه 

در و آن فضا يك خط نازك و يا اگر در ، با آستانه باشد ، در اين صورت بين درگاه در ، دو خط نازك 

ود در غير اين صورت يعني چنانچه دو فضاي ياد شده همسطح باشد يا در بدون آستانه باشد ترسيم مي ش

نشان دادن جهت باز  و بسته شدن در به دو روش انجام مي شود يا جهت . بدون خط نشان داده مي شود 

ند و  درجه نشان مي ده٤٥باز شدن در را با قوسي از دايره يا به خاطر راحتي توسط خطي تحت زاويه 

  .گاهي نيز باز شدن در را به حالت نيمه باز نشان مي دهند 

  :٢٠اندازه در 

عداد افرادي كه از تعرض در بستگي به حجم فضا يا محيطي كه بوسيله آن محدود ميشود دارد و عوامل 

آن عبور مي كنند ايمني ساختمان در مقابل حرارت اهميت و ارزش اجناس كه در آن محيط نگهداري 

براي در ورودي كارخانه دري متناسب با ماشين آالت و توليدات .ر انتخاب عرض در موثر است ميشود د

كارخانه در نظر گرفته ميشود و براي يك گاراژ و يا پاركينگ اتومبيل عرض در متناسب با نوع و تعداد  

نند سينما ـ رفت و آمد اتومبيل هائي كه از آن عبور ميكنند مشخص ميگردد عرض در مكانهاي عمومي ما

فروشگاه غير و بستگي به حجم ساختمان تعداد جمعيت و حفاظتي كه از نظر ايمني در ساختمان پيش 

معموالً در محلهاي عمومي . بيني شده است در نظر گرفته ميشود جهت باز شود در انتخاب در موثر است 

  . از در كشوئي استفاده نميشود 

ارد در آمده است ولي در كار ساختماني بخش خصوصي در صنعت نجاري عرض درها بصورت استاند

بخصوص در امر مسكن اندازه درها اكثراً متفاوت است با مطالعه اندازه هاي انسان و عملكرد انسان 

 سانتي متر ٦٠عرض الزم براي عبور بصورت عادي مشخص ميشود لذا عرض آزاد براي عبور يك نفر از 

 متغير است عرض بعضي ٨٥ الي ٧٥ خواب متوسط عرض در از كمتر انتخاب نميشود و براي يك اطاق

از درها بستگي به لوازمي دارد كه ميبايد از آن عبور كند مانند در آشپزخانه كه محل عبور حداقل يخچال 

با اجاق گاز است و براي سالن پذيرائي يا نهار خوري عرض در متناسب با وسعت و كوچكترين اندازه 

  . سانتي متر كمتر نيست ٩٠ يا ٨٠راح ميباشد لذا عرض در اين اطاقها از ر طظابعاد مبلمان و ن

عرض در را با دو اندازه نشان ميدهند عرض باز شو يا آزاد در و عرض در كه ميبايستي ساخته شود و در 

 اندازه در محسوب ميشود ءبعضي از مواقع قسمت اضافه اي كه روي چهار چوب را ميپوشاند نيز جز

  .  سانتي متر به باال است ٢٠٥هم با دو اندازه نشان داده ميشود معموالً ارتفاع در از ارتفاع در 

                                                 
  .٧٩-٧٤ ، صص١٣٦٥عد سميعي ، اجزاء ساختمان ، انتشارات پرچم ، اصغر سا.     ٢٠
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٢٥

  :چهار چوب 

جزئي از در كه بصورت مستقل به اجزاء ثابت ساختمان متصل ميگردد چهار چوب مينامند چهار چوب 

 ندارند مانند ممكن است از چوب يا فلز ، پالستيك و غيرو باشد احياناً بعضي از درها چهار چوب هم

اراي يك دقسمتي از مقطع چهار چوب فلزي يا چوبي يا هر جنس ديگر ) سكوريت ( درهاي شيشه اي   

شكل هستند زيرا عملكرد آنها يكي است محلي كه در بوسيله لوال به چهار چوب متصل ميگردد يا طرف 

  .  لنگه در در آن  قرار ميگيرد همقابل آن مقطع دارد ك

ل كلي فرم مقطع چهار چوب در ساده با يك يا دو لنگه بازشو بررسي كنيم دو مثال چهار براي اينكه اصو

  . را مطالعه مينمائيم  فلزچوب از جنس چوب و

 نفر بيشتر جمعيت داشته باشد كه بخارج باز ٢٠معموالً باز شودرها بطرف داخل است بجز محلهائي كه از 

و . اري كوچك سرد خانه ها باخل باز ميكنند و دو انداهرو بس و مانند آن كه در آن به رالميشود البته ك

  . در توالت در بيمارستانها هم بدليل ايمني بخارج باز ميشود 

  .درها يك لنگه از نظر باز شدن و محل قرار گرفتن لوال به درهاي راست و چپ معرفي ميشود 
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٢٦

  

  

  

  

  

  ٢١تصوير پنجره در پالن

                                                 
 .نگارنده.   ٢١

A
A

ــه يک   لنگـ در 

ــه در دو لنگـ
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٢٧

 :٢٢اندازه گذاري پالن 

  :روش اول 

 به طوري كه اشاره شد پالن يكي از مهم ترين نقشه هاي اجرايي ساختمان است و نيز يكي از مهم ترين 

  . اجزاي ترسيم پالن ، اندازه گذاري آن است 

اشتباه در اندازه گذاري و يا اندازه گذاري ناقص و غير كافي اجراي ساختمان را با مشكالت فراوان روبه 

هيچ اندازه اي تحت هيچ : در اندازه گذاري اين هدف بايد در نظر گرفته شود كه رو خواهد ساخت 

  .شرايطي نبايد هنگام اجرا توسط مجري از روي نقشه اندازه گذاري يا محاسبه شود 

اگر در ترسيم و اندازه گذاري يك پالن مطلب داخل پرانتز را رعايت كنيم هرگز پالني كه ترسيم كرده ايم 

با توجه به مراتب باال سيستم اندازه گذاري صحيح يك پالن را . ه اشكال برنخواهد خورد هنگام اجرا ب

  :متذكر مي شويم 

  :اندازه گذاري يك پالن در چند رديف در چهار طرف نقشه به ترتيب زير انجام مي شود 

  .ـ رديف اول مخصوص اندازه جرزها و فواصل بين آن ها ، درها و پنجره ها است ١

دوم مخصوص ضخامت ديوارها و فواصل بين ديوارها كه فضاهاي مورد استفاده و تقسيمات ـ رديف ٢

  .يك پالن را مشخص مي كند مي باشد 

  .را نشان مي دهد ) طول كل ساختمان ( ـ رديف سوم اندازه پشت تا پشت ديوارهاي طرفين ٣

كنيم و در اين صورت بديهي است چنانچه يك طرف نقشه پنجره نداشت  از ستون دوم صرف نظر مي 

حسن اين روش اندازه گذاري در اين است كه جمع اندازه هاي هر ستون . فقط دو ستون خواهيم داشت 

با جمع اندازه هاي ستون ديگر برابر است و چنانچه در محاسبه اندازه ها اشتباهي رخ داده باشد اين 

 روي ستون ديگر محاسبه مي شود و جمع اشتباه در هنگام ترسيم پيدا مي شود بدين معني كه هر ستون از

ولي بعضي از اندازه ها را چنانچه در خارج نقشه اندازه گذاري نماييم خواندن . آنها بايد با هم برابر باشد 

نقشه مشكل مي شود اين گونه اندازه ها را در محل خود مي نويسيم نمونه يك چنين اندازه اي در 

ندازه ديوارهاي دودكش كه در كنار آن نوشته شده است همچنين اندازه  متر و نيز ابعاد و ا٣٠/٢آشپزخانه 

  . كف پله ها و اندازه هاي تراس كه هر كدام در محل خود نوشته شده است 

  

                                                                                                                                                  
  

  .١٤٠،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين.    ٢٢
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٢٨

  :اندازه مركب 

 هرگاه بخواهيم عرض و ارتفاع را با هم نشان دهيم هميشه عرض را در روي خط و ارتفاع را در زير 

 متر و اندازه ارتفاع ٢٠/٢در ستون دوم مي بينيد اندازه عرض پنجره آشپزخانه چنانچه . خط مي نويسيم 

 متر منظور شده و در مورد بعضي ٣٠/١ متر و ارتفاع ٢٠/٣ متر نوشته شده و پنجره اتاق با عرض ٤٠/١آن 

 نوشته شده است يعني عرض در ، مساوي است با يك متر و ارتفاع در ٢٠/٢   ٠٠/١از درها ورودي نيز 

  . متر ٢٠/٢مساوي است با 

  : توجه 

 در نقشه هاي استاندارد انگليسي و آمريكايي پنجره با عالمتي اختصاري در پالن دسته بندي مي :الف 

  .شود و سپس در نقشه جداگانه اي ، تمامي مشخصات در و پنجره با مقياس بزرگتر آمده است 

بنابراين تعداد . ديف خط اندازه الزم شود  در بعضي از نقشه ها ممكن است بيش از سه يا چهار ر:ب

  . رديف مهم نيست ، آنچه مهم است اين است كه اندازه گذاري واضح و كامل باشد 

  

   : ٢٣ اندازه گذاري پالن

  :روش دوم

  منظور از اندازه گذاري نه تنها انجام آن بصورت عيني و به صورتي كه گفته شد بلكه طريق منظور نمودن 

  . تخابي است كه مطابق با ساختمان باشد اندازه ها  و ان

اري پالن ها ذ منظور از اندازه گذاري مطابق عملكرد عبارتست از اندازه گ: اندازه گذاري مطابق عملكرد -

زه ها ـ در كارگاه  ابا در نظر گرفتن بهترين طريق اجراي ساختمان و خصوصاً آنچه كه با ارتباط ميان اند

  . يد مانساختماني ـ برخورد مي 

 اندازه ابعاد اصلي ساختمان معموالً در خارج از نقشه و به صورت : اندازه گذاري هاي اصلي خارجي -٢

  . زير درج مي شود 

  .  اندازة درها و پنجره ها و اندازه ميان در ها  و پنجره ها :خط اول 

   اندازة ميان محور هاي دو پنجره :خط دوم 

   اندازه موقعيت ديوار ها :خط سوم 

                                                 
  .٢١ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -   ٢٣
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٢٩

   اندازه مجموع قسمت هاي اصلي ساختمان :خط چهارم 

   اندازة عمومي ساختمان :خط پنجم 

  . خط اول در نزديكترين فاصله از نقشه قرار دارد 

مي توان از ترسيم هر يك از اين خطوط پنجگانه صرف نظر كرد ولي ترتيب خطوط را بايد همچنان 

  . رعايت نمود 

ش از يكبار نوشته شوند همچنين ميبايست كليه اندازه هاي ضروري را اندازه ها حتي االمكان نبايد بي

  . بدون قصور درج نمود 

  . اندازة مجموعي برابر يكديگر باشند  اندازه هاي تكميلي امكان ميدهند كه هر كدام از خطوط داراي

ر ها و ساير درج تمام اندازه ها بايد به صورتي باشد كه امكان مشخص كردن ابعاد درها و ضخامت ديوا

  . موارد را فراهم آورد 

   : ٢٤يذار اندازه گ-

يك نقشة فني كامل نخواهد بود مگر آنكه اندازة ابعاد بر روي آن ثبت شده باشد يعني اگر نقشه فني 

  . ط به ابعاد اطاق و يا فضاها را در بر نداشته باشد ناقص خواهد بود وتوضيحات مرب

ناچار مي توان از آن  رسيم شده باشد و داراي مقياس نيز باشد بهچنانكه يك نقشه بسيار دقيق و خوب ت

جهت احداث ساختمان استفاده نمود ولي براي سازنده دشوار است كه ابعاد مورد نياز را با كمك مقياس 

ري از برخورد با چنين مشكلي بايستي اندازة ابعاد مختلف مورد يمحاسبه و مشخص نمايد جهت جلوگ

  . حه مشخص نمود نياز را بر روي صف

  :  خط اندازه -١

ري بر روي نقشه نوشته ياندازة ابعاد ساختمان به وسيله اعداد و بر مبناي يكي از واحد هاي اندازه گ

  ميشود

واحد هاي اندازه گيري مورد استفاده قراردادي است و در بخش مربوط به واحد هاي اندازه گيري  ( 

  . ) توضيح داده مي شود 

ري ميشود رسم يدر باالي خطي نوشته ميشود كه اين خط به موازات طول بعدي كه اندازه گاندازه ابعاد 

  . اين خط را خط اندازه مي مايند و به كل يك خط متد باريك كشيده ميشود ميگردد 

  

                                                 
  .١٥و١٤ ، صص١٣٦٥ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ،  محمد جواد -  ٢٤
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٣٠

  : خط رابط اندازه -٢

 بر خط  دو انتهاي خط اندازه را بوسيله ترسيم خطوط رابط اندازه محدود مي كنند اين خطوط عمود

ن شود متصل ميشوند اين خطوط ياندازه هستند و از يك سويه همان خطوط نقشه كه بايستي ابعاد آن تعي

  . نيز به صورت يك خط ممتد باريك رسم ميشوند 

  :) فلش (  پيكان -٣

 براي مجسم كردن حدود خط اندازه ، پيكان هايي دردو سر انتهاي آن رسم مي شود كه رأس اين پيكان 

  . قاً بر روي خطوط رابط اندازة مربوط قرار ميگيرند  ها دقي

   : ٢٥ي اندازه گذاريگ چگون-

  :خط اندازه و خطوط رابط اندازه  -

چند اندازة .  عموماً خط اندازه خارج از محدودة نقشه و به موازات بعد اندازه گيري شده رسم مي شود 

نها را بوسيلة خطوط رابط اندازه محدود  توان بر روي يك خط نوشت و هر كدام از آميپي در پي را 

  . نمود 

شته ا خطوط رابط اندازه بايد از محل اتصال با خطوط نقشه تا خط اندازه كه آنرا محدود مي كند امتداد د-

  . باشد خطوط رابط اندازه مي توانند كمي پس از خط اندازه امتداد يابند 

)  درجه ٤٥حدود ( باشد و با زاويه هاي نسبتاً باز  نوك پيكان بايستي كامالً دقيق و واضح : پيكان -

  . رسم كرد ) درون پر ( كشيده شود  پيكان را مي توان سياه شده 

در ( در مواقعي ك خط اندازه بسيار كوتاه باشد بهتر است كه پيكان ها را در خارج از خطوط رابط اندازه 

  . رسم كرد ) جهت عكس موارد معمول 

به اجزاء كوتاه تر تقسيم شده باشد نقطه هاي ساده جايگزين پيكان هايي ميشوند كه هنگاميكه خط اندازه 

  . اجزاء مياني خط اندازه را مشخص مي كنند 

  . تعيين ميشود ) يك سويه ( اندازه گذاري قوس ها تنها بوسيله يك پيكان 

  : اندازه ها -

 دو پيكان نوشته مي شود با اين وجود اگر ط به خود و ما بينوبر اندازه ها هميشه در باالي خط اندازة م

. ندازه را در باالي امتداد خط اندازه نوشت ازه بسيار كوتاه باشند مي توان در صورت امكان اخطوط اند

  . در اين صورت بهتر است اندازه ها به طور يك در ميان باال و پايين خط اندازه درج شوند 

                                                 
  .١٥ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -   ٢٥
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٣١

  :) مجموع (  اندازه هاي افزوده -

ه مي شود كه داراي يك مبدأ مشترك باشند اين گونه اندازه ها مانند اندازه هاي تدازه هايي گف به ان

  . ي راه ها استفاده مي شوند لموقعيت در ساختمان و در نيمرخ هاي طو

مبدأ مشترك اين اندازه ها بوسيلة دايره اي كه مركز آن منطبق خط اندازه و خط رابط اندازه است تعيين 

و سياه )  درجه ٩٠( اني كه در ابتداي خط اندازه و در اين دايره قرار دارد با زاويه بسيار باز ميگردد پيك

  . رسم مي شود ) درون پر ( شده 

اندازه هاي افزوده نه بر روي خط اندازه بلكه روي خط رابط اندازه كه به مقدار كافي امتداد داده شده 

  . است نوشته مي شود 

 بجز بر روي نقشة جزئيات ، اندازه ها عموماً ابعاد كار تمام شده رابيان مي :زه ها  تذكراتي دربارة اندا-

  . كنند خوانا بودن نقشه احتياج به رعايت برخي توصيه ها دارد 

ـ از ترسيم خطوط در داخل نقشه خودداري شود مگر آنكه اندازه ها مربوط به بخش داخلي يك نقشه 

  . رابط اندازه را حذف كرد باشد در اين موارد مي توان خطوط 

  . ـ تا جاي ممكن از نزديك كردن خطوط اندازه به خطوط نقشه خودداري شود 

  . ـ از قطع كردن خطوط اندازه و خطوط رابط اندازه در محلي كه بايد اندازه نوشته شود ، خودداري گردد 

  . ـ از خطوط نقشه هرگز نبايد به عنوان خط اندازه استفاده شود 

  . زه بايد فاصله بسيار كم در باالي خط اندازه نوشته شود ـ اندا

  . ـ از اينكه خطوط ديگر نيز اندازه را قطع كنند خوددداري شود 

  :  مالحظات ويژه -

  : دايره ها -١

را با ) كنج داخلي يا خارجي ( اري مي كنند و قسمتي ازدايره ذ دايره ها رابوسيله  قطر آن ها اندازه گ

  . نها مشخص مي كنند اندازة شعاع آ

 گذاشته ميشود اين фدر صورتي كه احتمال ابهامي وجود داشته باشد ، در پيش اندازه  قطر عالمت 

عالمت به معناي قطر دايره هاست و به معني في نمي باشد كه حرفي يوناني است و شباهت فراوان با آن 

  .  نمايش داده مي شود r= دارد اندازه هاي شعاع با عالمت  

اندازه قطر هاي اين . در مورد دواير متحد المركز ، در صورتي كه روش ذكر شده در باال عملي نباشد 

  . ايره ها درج كرد ددايره ها را مي توان در خارج از
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٣٢

  اكتفا كرد و اين اندازه را بوسيله پيكاني фدر صورت اقتضا مي توان به ذكر اندازه قطر همراه با عالمت  

  . متصل كرد به دايرة مربوط 

  : زاويه ها -٢

 زاويه ها بوسيلة درجه يا گراد اندازه گذاري ميشوند و اين اندازه ها بر روي خط اندازه كه خط منحني 

است نوشته ميشود اين خط اندازه دو پهلوي زاويه را به يكديگر متصل مي كند و مركز اين خط منحني 

  . رأس زاويه است 

 مي توان توسط شيب آن و به صورت درصد يا سانتيمتر در متر و يا بوسيلة زاويه ها غالباً خطوط مايل را

تصوير آنها بر روي دو صفحة مرجع اندازه گذاري كرد در مورد اول تنها وضعيت شيب بر روي خط مايل 

  . مورد نظر نوشته مي شود 

  : محور ها -٣

نشان داده مي شود ، در مورد ) خط نقطه (  عالوه بر آنكه محور بر روي نقشه بوسيله يك خط مختلط 

از عالمت خاص محور نيز استفاده مي كنند ) مانند محور تقارن يك تركيب ( برخي از محور هاي مهم 

اين عالمت بر روي محور مورد نظر و در خارج از نقشه رسم مي شود بايد توجه  كرد كه عالمت محور 

 و در زبان فرانسه حرف اول كلمه Mرف قرار نگيرد عالمت محور نمادي از حبر روي خط اندازه 

MILIEU به معناي ميان و وسط ميباشد  .  

  : اندازه هاي خارج از مقياس -٤

 امكان دارد كه يك نقشه پس از انجام تغييراتي شامل اندازه هايي باشد كه مطابق با مقياس عمومي نقشه 

خطي در زير اين اندازه ها از ترسيم نباشد در اين صورت مي توان با تصحيح اندازة مورد نظر و كشيدن 

  . دوباره نقشه صرف نظر كرد 

  :  خطوط منحني -٥

 در موارد بسيار استثنايي كه اندازه گيري يك خط منحني ضروري باشد اندازة درج شده بيانگر طول 

ه منحني باز شده مي باشد اين اندازه گذاري بوسيلة ترسيم يك خط اندازه به موازات خط منحني انداز

  . گذاري شده انجام ميگيرد 
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٣٣

   : ارتفاع زير سقف سطوح مختلف ساختمان -٦

ء ادر بسياري از اوقات الزم است كه مشخصات مربوط به برخي از ابعادي را تعيين كرد كه تنها نقطه مبد

 روش آنها شناخته شده است ثبت اندازه اين ابعاد احتياج به رسم خط اندازه و خطوط رابط اندازه ندارد و

  . خاص ديگري معمول است كه توضيح داده مي شود 

 غالباً ضروري است كه ارتفاع اطاق ها و فضاها يعني فاصله ميان كف تمام شده تا :ـ ارتفاع زير سقف 

اين ارتفاع زير سقف مي نامند و اندازة آنرا در مقابل عالمت . سقف بر روي نقشه ها مشخص شوند 

 اختصاري 

 HP١٠/٣  .مي نويسند=HP 

در رابطه با سطح ) ارتفاع سطوح (  ـ سطوح مختلف ساختمان از اندازه گذاري سطوح مختلف ساختمان 

مبدأ محاسبه و انجام ميگيرد كه آنرا سطح صفر نيز مي نامند و بدو شكل در روي پالن ها و نما نوشته مي 

  . شود 

ر نما و برش ها عمودي اندازه هاي در روي پالن ها اندازة سطح در داخل يك دايره نوشته ميشود و د

كليه . اه و سفيد ثبت مي شود يسطح در سمت راست يك پيكان متساوي الساقين با زاويه باز و رنگ س

مشخص ميشوند و + قرار دارند با عالمت ) سطح مبدأ ( اندازه هاي سطوحي كه در باالي سطح صفر 

  . قرار ميگيرند با عالمت ـ نوشته ميشوند ) سطح مبدأ ( اندازه هاي  سطوحي كه در پايين سطح صفر 

سطح صفر يا سطح مبدأ سطح بااليي تمام شده بخش اصلي كف طبقة هم كف ميباشد اصوالً سطح مبدأ 

  . را همراه با ارتفاع جغرافيايي محل ساختمان ازسطح دريا درج ميكنند 

م نوشته مي شود و در نماها در كنار اندازه ارتفاع جغرافيايي در روي پالن در داخل يك دايره با خط ضخي

  . يك پيكان كه در زير سطح مبدأ رسم مي شود ثبت مي گردد 

ء درج ميشوند و با واحد متر نوشته مي ااندازة سطوح ساختماني به صورت اندازه هاي افزوده به سطح مبد

  . شوند 

  :)خالصه (  طريق اندازه گذاري ساده شده -٧

ازه گذاري داراي چنان ابعاد كوچكي باشند كه استفاده روشن از طريق معمول  هنگامي كه عناصر مورد اند

اندازه گذاري ممكن نباشد ـ از جمله نقشه هايي كه داراي ستونها يي با ابعاد كوچك هستند ـ دو اندازه 

  . از يكديگر مجزا مي كنند * كه بيانگر طول و عرض شكل مورد نظر هستند با عالمت 

  .  واحد سانتيمتر درج ميشوند اين اندازه ها با
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٣٤

  . اين اندازة ساده شده بوسيلة يك پيكان به قسمت مورد نظر مربوط مي شود 

اري در نقشه هاي جزئيات دار بست فلزي يا چوبي عموميت پيدا مي كند در اين ذاين طريق اندازه گ

  . صورت واحد اندازه گذاري ميليمتر خواهد بود 

  

   : ٢٦ واحد ها-

  : مجموعه  نقشه هاي-١

كه ابعاد مورد انداه گذاري بزرگتر از تيفاده در معماري و راه و ساختمان در صورت واحد اصلي مورد اس

متر باشند واحد متر است در اين صورت تمام اندازه ها به صورت اعداد اعشاري خواهند بود قسمت 

اگر الزم باشد دو صفر اعشاري كه بوسيله ويرگول جدا مي شود بايستي هميشه دو رقمي باشد حتي 

كتر از متر هستند ديگر لزومي بر تبعيت از قاعدة مندرج در باال نيست در اين چهنگامي كه اندازه ها كو

  . صورت واحد مورد استفاده سانتيمتر است 

اگر مشخص نمودن كسري از سانتيمتر الزم باشد ، ارقام بيانگر ميليمتر را مي توان با كوچكتر نوشتن آنها 

قسمت فوقاني  مشخص نمود اين اعداد چنان نوشته مي شوند كه) سانتيمتر و متر (  به اعداد ديگر نسبت

  . آنها در راستاي قسمت فوقاني اعداد ديگر اندازه گذاري قرار گيرد 

به جهت مشابهي كه اين روش اندازه گذاري با بيان توان اعداد دارد ، با گذاشتن نقطه يا خطي در زير 

  . ه به ميليمتر آنرا متمايز كنيم ارقام مربوط

  : مثال 

  سه مترو هفتاد و پنج :  خوانده ميشود   ٣/٧٥

  هفتاد و پنج سانتيمتر :   خوانده مي شود     ٧٥

  هفتاد و پنج ميليمتر :  خوانده مي شود    ٥٧

  : نقشه جزئيات -٢

از واحد ميليمتر اندازه ها عمالً  نقشه هاي جزئيات بيشتر به نقشه هاي مكانيكي نزديك هستند با استفاده 

  . عدد صحيح خواهنده بود 

  : جهت اندازه ها -٣

  .  به منظور خوانا بودن نقشه در يك جهت قرار گرفتن اندازه ها حائز اهميت است 

                                                 
  .٢٠ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -   ٢٦
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٣٥

 به صورت افقي نشان داده مي شوند ، هميشه در جهت معمول خواندن اعداد نوشته هاندازه هايي ك

  . ياج به چرخاندن نقشه وجود داشته باشد ميشوند و نبايستي احت

در اندازه هاي كه به صورت عمودي نشان داده مي شوند اعداد هميشه به شكلي درج خواهند شد كه اگر 

  . درجه در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيم دقيقاً خوانا باشد ٩٠نقشه را 
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٣٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٧ندازه گذاريتصاوير ا

                                                 
 .نگارنده   .    ٢٧

  



www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٣٧

  : تعاريف مختلف در مورد برش -٢

   :٢٨ برش هاي عمودي-١-٢

. ) كه جهت طول و عرض ساختمان كشيده مي شود ( برش عمودي نيز يك برش فرضي عمودي است  

در اينجا نيز سعي مي شود محل برش و جهت ديد برش طوري انتخاب شود كه مشخصات هرچه بيشتر 

محل يكي از برش ها را چنان انتخاب مي كنند كه پله ها حتماً در آن معموالً . ديده و ترسيم شود 

  . و اگر الزم باشد چندين برش از قسمت هاي مختلف پالن زده مي شود . مشخص شود 

مهم ترين اندازه ها . در اندازه گذاري برش فقط اندازه هاي ارتفاعي ساختمان را اندازه گذاري مي كنند 

 عمق ،شت بام پ دست اندازه ،نجره ها پ اندازه ارتفاع درها و ، قطر سقف،قاتدر برش اندازه ارتفاع طب

پي سازي در برش صرف نظر در ضمن مي توان از كف سازي و . شناژ و فونداسيون و غيره مي باشد 

  . خط زمين را نشان داد نموده و فقط

  

  :) برش عمودي (  برش -٢-٢

صفحه اي عمودي است كه به شكلي سراسري ساختمان  برش عبارتست از تصوير يك ساختمان بر روي 

محل عبور و جهت صفحة برش . را قطع كرده باشد اين صفحه مي تواند به صورت ممتد يا شكسته باشد 

 منض با توجه به عناصري كه ميبايست در آن نشان داده شوند به بهترين وجه انتخاب ميشوند معموال

  . ه پلكان نيز در آن منعكس شود ك انتخاب محل برش صفحه به ترتيبي است

 مقطع بخشي از ساختمان واقع شده در صفحة برش عمودي را نشان :) برش موضعي (  مقطع-١-٢-٢

  .ميدهد 

برش ـ برش هاي عمودي اغلب باندازه پالن ها الزم هستند برش ها اغلب حاوي تعدادي جزئيات 

  . ساختماني هستند كه در پالن امكان نمايش آن نيست 

  

   : ٢٩ برش عمودي-٣-٢

چنانچه مي دانيم برش قائم عبارت است از يك برش عمودي فرضي ، از محلي كه مشخصات هر چه 

  بيشتر ساختمان از آن محل ديده و ترسيم شود و نيز مي دانيم كه در برش فقط اندازه هايي را منظور

                                                 
  .١٣٥،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين.     ٢٨

  
  .١٤٥،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين.    ٢٩
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. ، اختالف سطح ها و غيره  مي كنند كه به ارتفاع بستگي دارند مانند ارتفاع طبقات ، ضخامت سقف 

آنچه بيشتر اهميت دارد روش ترسيم برش است و تصور و تجسم ما از ترسيم آن هنگامي كه نقشه يك 

يعني بدون توجه به درها يا محل هاي باز ديگر كه در حقيقت ( ساختمان را در محل پياده مي كنيم 

نيز پي مي ريزيم يعني تمام پي هاي پياده مي كنيم و بدين سان ) ديواري در آن محل وجود ندارد 

ساختمان به يكديگر متصلند و زير درها و محل هاي باز را نيز پي ريزي مي كنيم اين عمل پي ساختمان 

اين گونه پي ( را در مقابل حركات ناشي از زلزله و نشست احتمالي زمين يكپارچه و مقاوم مي سازد 

ابراين در ترسيم برش الزم است كه بدانيم تمام ديوارها بن.) سازي به پي هاي نواري موسوم مي باشند 

نداسيون است بايد توجه داشت كه هميشه و در هر اعم از اين كه بدون در ، يا با در باشد داراي فو

صورت اختالف سطحي بين سطح تمام شده فونداسيون تا كف تمام شده ساختمان وجود دارد اين 

ثانياً بر حسب آن كه مقاومت . اختالف سطح به دليل آن است كه اوالًٌ ساختمان در زمين ريشه داشته باشد 

ياد يا كم خواهد شد ثالثاً فونداسيون بايد به مقدار كافي از سطح زز زمين كم يا زياد باشد اين اختالف ني

ديواري كه از روي فونداسيون تا زير كف . زمين پايين تر احداث گردد تا از اثرات يخبندان محفوظ بماند 

سازي ساخته مي شود كرسي چيني ناميده مي شود و در برخي موارد حتي در زير محل درها نيز چيده مي 

ا ركف سازي در برش . وي كرسي چيني و قبل از شروع ديوار اصلي عايق كاري انجام مي گردد شود ر

 ٣٠تا ٢٥به صورت كامل ترسيم مي كنيم و در طبقات باال با ضخامتي بين ) طبقه هم كف ( در طبقه اول 

  . سانتي متر ترسيم مي كنيم

يسيم و اگر الزم باشد از يك يا دو محل اندازه هاي ارتفاع را در نقشه مي نو: مشخصات كامل كف سازي 

بايد  در برش مشخص شود كه معموالً آن ) جزييات ( محل . مي كشيم ) جزييات ( كه مورد نظر است 

را با يك دايره نشان مي دند و براي اين كه با دتايل هاي ديگر اشتباه نشود هر دتايل را با يك حرف التين 

ي كه در ترسيم برش به كار رفته مي شود  عالمت زمين طبيعي يكي ديگر از عالئم. مشخص مي كنند 

است كه الزم نيست در تمام طول نقشه ترسيم شود يكي دو قسمت را با اين عالمت مشخص مي كنند 

در ترسيم برش ابتدا يك خط به عنوان كف تمام شده مي كشيم سپس . تا حد زمين طبيعي معلوم شود 

دا مي كنيم قسمت هايي را كه تحت تاثير خط برش قرار گرفته است قوي ساير اندازه ها را از روي آن ج

اختالف ضخامت بين خط هاي برش و نما ( ترسيم مي كنيم و بقيه خط ها را نازك ترسيم مي كنيم 

: حال كه شما مي خواهيد پالن را ترسيم كنيد بايد به اين نكته توجه كنيد )  برابر خواهد بود ٣ تا ٢حدود 

) . يد توسط مجري از روي نقشه اندازه گذاري يا محاسبه شود اازه اي تحت هيچ شرايطي نبهيچ اند( 
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بنابراين بايد تمام اندازه هاي اصلي و فرعي در نقشه مندرج باشد اگر به نقشه توجه كنيد چند اندازه 

 ديوار آشپزخانه مخصوصاً در نقشه نوشته نشده ، بايد هنگام ترسيم آن ها را پيدا كرده و حساب كنيد مثالً

را در نظر بگيريد معلوم نيست كه در آشپزخانه در چه موقعيتي قرار گرفته يا بايد لغاز سمت راست در را 

  اندازه گرفت و يا ديوار سمت چپ را ولي از نوشتن اندازه هايي كه خود به خود به دست 

 سمت راست را اندازه گذاري چنانچه در همين مورد آشپزخانه اگر لغاز. مي آيند صرف نظر مي كنيم 

يست چون عرض آشپزخانه نكنيم عرض در نيز معلوم است ديگر احتياجي به اندازه گذاري سمت چپ 

  .را نيز داده ايم 

  :توجه 

 و كوچكتر جزييات مصالح و ضخامت ١٠٠/١ همان طور كه قبالً شرح داده ايم در برش هاي به مقياس 

نشان داده مي شود بلكه براي دانستن ... يون و كرسي چيني واليه هاي مصالح مختلف و نيز فونداس

  . اطالعات بيشتر بايد به نقشه هاي تفضيلي با مقياس بزرگتر و نقش هاي جزييات مراجعه كنيم 

   : ٣٠ برش-٤-٢

مطابق تعريف برش كه قبالً بدان اشاره شد ، برش بايد مستقل از صفحة برش بخشهايي را كه دروراي اين 

 دارد قرار دارد نشان دهد ، محل قرار گرفتن صفحات برش بايد بر روي پالن ها مشخص صفحه قرار

شوند و بوسيلة حروف بزرگ واحدي در دو طرف خط برش شناخته مي شوند در صورت لزوم تغيير 

  . روف مشخص خواهد شد حجهت اين خط نيز با همان 

 و يا به صورتي ساده تر B-Bش  يا برA-Aهر برش به وسيلة حروف شناسايي مشخص ميشود برش 

  .  سمت و جهت خواندن حروف مشخص كننده و جهت برش نيز مي باشد B يا برش Aبرش 

جهت متمايز نشان دادن خط برش در پالن تنها ابتدا و انتهاي آن خط و بصورت خط نقطة ضخيم نشان 

  داده

منظور فهم   كه شناخت آن به مي شوند در برش ها در صورت لزوم مي توان برخي از جوانب پنهان را

  . بهتر نقشه ضروري است بصورت خطوط منقطع نشان داد 

هنگامي كه صفحة برش عناصر ساختماني را قطع نمايد ممكن است كه رعايت دقيق قرارداد ها ترسيم 

 نقشه را پيچيده نمايد مثالً در مورد پلكان كه مي توان بخشهايي را كه در جلوي صفحة برش قرار ميگيرد

                                                 
  .١١و١٠ ، صص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -  ٣٠
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بصورت بريده نشده فرض كرده و رسم نمود اين موارد را مي توان با بكار بردن يك خط منقطع ضخيم 

  . متمايز نمود 

  : برش هاي موضعي ١-٤-٢

 در صورتيكه لزومي به برش هاي موضعي باشد بطور مثال در مورد نماها  يا قسمت هاي قابل رؤيت 

ح نمود بلكه بايد چرخشي به برش داد تا كف و برش هاي مجموعه هرگز نبايد اين برش ها را مسط

  . مايش داده شوند نديوار ها در وضعيت عادي خود 

ـ برش هاي موضعي افقي در نقشه هاي جزئيات به شكل مشابه با برش هاي عمودي مشخص مي شوند 

 يا غيره ) b( يا  ) a( و با حروف كوچك عالمت گذاري ميشوند اين برش ها با ذكر برش در سطح 

  مشخص

  .  مي شوند 

هنگامي كه در يك نقشه قسمتهاي رؤيت و بريده شده در كنار هم قرار گيرند اين دو قسمت با يك خط 

  .نازك از يكديگر مجزا مي شوند 

  :توجه 

ي قسمت هايي كه از نزديك برش و مماس با برش عبور مي كنند با خط ل در برش از پالن و مقاطع طو

ندازه اترسيم مي شوند و قسمت هايي كه از برش دور هستند مثل دست ضخيم نسبت به مقياس نقشه 

موارد مذكور را در ترسيم برش ها از . پنجره ، قرنيز پنجره و غيره با خط هاي ضعيف رسم مي شوند 

  . پالن و مقاطع طولي در مراحل بعد بررسي خواهيم كرد 
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  ٣١تصاوير برش

  

  

  

                                                 
 . نگارنده   .   ٣١
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  : ٣٢ـ نما٣

تحت عنوان نماهاي .  نماي يك ساختمان نشان دهنده شكل ظاهري و خارجي يك ساختمان است 

نماها را اندازه گذاري نمي كنند . ساختمان چهار نماي شمالي ، جنوبي ، شرقي و غربي را مي شناسيم 

يد چنين براي ترسيم نماي يك ساختمان با. مگر در مواقع ضروري كه نتوان آن را در برش مشخص نمود 

فرض كرد كه در مقابل نما ايستاده ايم و شعاع ديد ما بر سطح نما عمود است و در اين صورت نماي 

ظاهري ترسيم مي شود براي تجسم بهتر قسمت هاي پيش آمده ساختمان در نما با سايه اي كه قاعدتاً 

  ) .سايه مي زنند ( روي قسمت ديگر مي افتد مشخص مي كنند 

ه باشد معموالً دتلف ساختمان را نما ميگويند اگر ساختمان بصورت مجرد بنا شديد روي جوانب مخ

ولي در برخي ساختمان ها با اشكال پيچيده برش هايي الزم است كه حاوي . تعداد آنها چهار تا است 

  . عناصري از نما نيز هستند 

  . ي باشند تثناي  شامل قسمت هاي پنهان مانند كفها و پلكان مسنماها مگر در موارد ا

در صورت عدم نامگذاري از طريق نقشه برداري دقيق و محل ، مثالً نما روي خيابان حافظ بايستي 

  ... هميشه نماها را بوسيله سمت جغرافيايي مشخص نمود ، مثل نماي جنوب شرقي و 

 نماهاي داخلي روبه حياط يا حياط خلوت نيز به همان شكل مشخص مي شوند به عالوه آنكه كلمات

به توضيحات قبل .... و ) در صورتيكه چند حياط خلوت باشد .............. ( روبه حياط خلوت شماره 

  ٣٣.اضافه ميشوند

  :٣٤ترسيم نماي ساختمان 

نماي ساختمان نشان دهنده شكل ظاهري ساختمان است به كار گرفتن مقداري ذوق و سليقه در ترسيم 

 چنانچه همين دو نماس ساده را مي شود چندين نوع نماهاي ساختماني عملكرد مهمي بازي مي كند

براي تجسم . نماها را بايد حتي االمكان ساده ترسيم كرد و پيش آمدگي را با سايه نشان داد . ترسيم كرد 

  .اندازه و اشل نما و زيبايي آن اغلب با كشيدن يك درخت يا چند آدم در كنار نما آن را زيباتر مي سازند 

  

  

                                                 
  .١٣٦،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين.     ٣٢

  
  .١٢ ، ص١٣٦٥ محمد جواد ثقفي ، نقشه كشي معماري ، انتشارات دفتر چاپ و توزيع ، -   ٣٣

  
  .١٤٧،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين.    ٣٤
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  ٣٦تصاوير نما

                                                 
 .نگارنده ٣٦ .  
  



www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٤٥

   : ٣٧) detail( ـ نقشه هاي جزييات ٤

ترسيم مـي كننـد نمـي تـوان     ) يك ، پنجاهم ( ٥٠/١چون نقشه هاي اجرايي را چنانچه اشاره شد با مقياس           

مشخصات يك قسمت را آن چنان كه بايد ترسيم كرد براي اين كه بتوانيم مشخصات و شكل كامـل يـك                     

 و حتـي در بعضـي مواقـع بـا           ١/ ١٠ يـا    ٢٠/١ دقيقاً بيان كنيم از نقشه هايي كه معموالً با مقياس            ارقسمت  

  .  ترسيم مي شوند استفاده مي كنيم اين گونه نقشه جزييات  مي گويند ١/١مقياس 

يمان سمثالً در كف سازي يك ساختمان مايل هستيم دقيقاً وضع كف سازي را كه موزاييك و مالت ماسه 

ون ضعيف و سنگ شكسته تشكيل شده است مشخص كنيم بديهي است كه ضخامت مالت يا ، بت

 به سادگي قابل ١٠/١ كشيد و مقياس ٥٠/١ سانتي متر است نمي توان با مقياس ٣موزاييك را كه حداكثر 

و نيز . ترسيم است در اين صورت نقشه اي را كه از وضعيت فوق مي كشيم نقشه جزييات مي ناميم 

ي اجرايي درها ، نرده ها ، اتصال تيرآهن ها و غيره را فقط مي توان با  نقشه هاي دتايل ترسيم نقشه ها

  . نمود 

ه بصورت پالن ، برش ، نما و يا گ كـ نقشه جزئيات نقشه ايست با مقياس بزر) نقشه جزئيات ( ل يدتا

خوان بندي و ديگر پرسپكتيو مشخصات دقيق تري در مورد قسمتهاي خاص و مهم ساختمان مانند است

    .عناصر ساختماني ارائه ميدهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٣٦،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين.     ٣٧
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٤٦

  

  

  

 
  ٣٨)دتايل( تصاوير جزييات 

                                                 
 .نگارنده   ٣٨ . 
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٤٧

  :٣٩ماكت 

  مينياس کوچکتر ببيم ساخته شده ساختمان را با مقي تواني باشد که ميان نقشه مي بي از روشهايکيماکت 

ست قسمت هايي از در حجم ماكت برش عرضي و عمودي براي جزييات هر چه بيشتر به وجود آمده ا

برش عرضي و عمودي با رنگ آميزي نواحي بريده شده را از قسمت هايي كه بريده نشده تفكيك ساخته 

 ميلي متر رسم مي شود كف پنجره ، كناره ٦/٠است قسمت هايي بريده شده در ترسيم با خط ضخيم مثالً 

ش دور مي باشند و بريده نمي شوند با  نبش هاي در ورودي ، پنجره، دربند و ساير موارد كه از بر،پنجره 

با به كار گري خط هاي ضخيم و نازك در نقشه كشي ، .  ميلي متر رسم مي گردد ٢/٠خط نازك مثالً 

در مجموع قسمت هاي بريده شده و بريده نشده اصول كلي برش . نقشه هاي ساختماني شكل مي گيرد 

 حجم و فضاها هم از جهت ترسيم و هم جزيات در برش مقطع عمودي نيز وضع برش قائم از. مي باشد 

اجراي و هم اختالف ارتفاع عناصر و پاره اي ديگر مانند موارد ذكر شده در پالن نيز مشخص مي گردد 

ضمناً مقاطع عمودي ، دست اندازها ، اختالف سطحها ، ارتفاع اجزاء فضا ، سقف ، دست انداز حتي پي 

سبب تفهيم و درك ترسيم ) ماكت ( با بررسي مباني عملي  . سازي و بسياري ديگر را مشخص مي سازد

چرا كه در واقع ماكت حجم فضاي . اشكال مربوطه از ماكت ، نقشه و در واقع ساختمان مي گردد 

كوچك شده از ساختمان از فضاها و اجزاء و عناصر آن و بسياري ديگر مي شود با مراجعه و مطالعه دقيق 

 مائل از ساختمان به خوبي ممكن مي گردد مشخصًآ ماكت در درك مباني ماكت ، مطالب تئوري و درك

از طرح ، ترسيم و اجزاء بسيار موثر مي باشد در تصاوير بعدي كارايي ماكت هايي از قسمت هاي يك 

 .ساختمان را بررسي ميكنيم

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                  
  

  .١٣٩،ص ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين.     ٣٩
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٤٨

  :٤٠پله 

تگي آسانترين دسترسي  وسيله عبور پياده از يك سطح به سطح ديگر بطريقي كه كمترين خس:تعريف 

عبور آسان حتي بابسته يا باز ايمني كامل در موقع عبور يا احياناً افتادن از آن رعايت شده باشد را پله 

  .مينامند 

  . در شرايط مختلف با توجه به عملكرد متفاوت سطح شيب دارد تا نردبان جزو پله ها محسوب ميگردد 

 ٢٠/١ از پلكان دارد حداقل عرض پله براي ساختمان مسكوني عرض پله بستگي به تعداد استفاده كنندگان

اوي عرض پله است بجز پاگردهائي كه در آن در باز ميشود كه با توجه به سمتر است عرض پاگرد م

  .  سانتيمتر يا بيشتر اضافه ميشود ١٠د رتعداد در و  عملكرد پاگرد به عرض پاگ

پله و دست انداز متناسب و يكنواخت اصول كلي الزم است براي بدست آوردن سطح متعادل زيرين 

كنترل طرح پله با رسم خطوطي كه از نوك پله ها ميگذرد . مطابق اشكال زير در طراحي پله رعايت شود 

و مير دست انداز پله و زير پله ميسر ميشود اين خطوط با هم موازي و محل برخوردشان با تغيير جهت 

  . پله روي خط عمودي خواهد بود 

   :٤١ترسيم پله در پالن 

هنگامي كه در پالن پله مي كشيم فقط كف پله ها را مي بينيم آنچه كه بايد در ترسيم پله در پالن در نظر 

داشت گذشته از تعداد پله جهت پله است يعني شروع و اختتام پله ؛ بهتر بگوييم پله از كجا شروع شده و 

بايد توجه داشت . ي كشيم كه آن را خط مسير مي ناميم به كجا تمام مي شود براي نشان دادن چند پله م

شروع آن را با يك نقطه قوي و پر و . كه اين خط با اولين پله شروع شده و به آخرين پله ختم مي شود 

 خط ٢شروع پله را مي توان با ترسيم دو خط كوتاه موازي با . اختتام آن را با يك فلش نشان مي دهند 

خط مسير را نازك مي . شروع پله هميشه در پايين و اختتام پله در باال قرار مي گيرد . مسير نيز نشان داد 

  . كشند 

  :اختالف سطح در پالن 

  :در نقشه هاي ساختماني دو نوع اختالف سطح را مي شناسيم 

  ـ اختالف سطح طبقات ٢                                               ـ اختالف سطح در يك طبقه ١

                                                 
  .٦٤ ، ص١٣٦٥تمان ، انتشارات پرچم ، اصغر ساعد سميعي ، اجزاء ساخ.     ٤٠

  
 .١٤٣،ص ١٣٧٩حسين زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،.     ٤١

  



www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٤٩

ختالف سطح در يك پالن چنين است كه گاهي امكان دارد سطح تمام شده كف آشپزخانه يا حمام و به ا

.  سانتي متر پايين تر از كف هال پيش بيني شود ٢. طور كلي محل هايي كه از آب استفاده مي كنند 

ن تر است يا  سانتي متر از كف تراس پايي٤٣چنانچه در پالن داده شده نيز چنين است و يا كف محوطه 

چنانچه زياد ديده ايد كف مثالً اتاق ناهار خوري يك يا دو پله از كف سالن پذيرايي باالتر . امكان دارد 

باشد اين گونه اختالف سطح ها كه در يك طبقه وجود دارد از نوع اول است و دوم اختالف سطح بين 

است معموالً در اين مواقع كف تمام طبقات ساختمان يعني اندازه اختالف سطح يك طبقه تا طبقه ديگر 

  براي نشان دادن اختالف سطح هاي مختلف در پالن يا . شده تا كف تمام شده مطرح است 

برش ها ، معموالً كف  طبقه هم كف يا نقطه اي بر روي زمين طبيعي را مبدا قرار مي دهند و با عالمت 

(+ ) التر را نشان دهيم بايد با عالمت مشخص مي نمايند ، حال اگر بخواهيم كف طبقه با+ ) ٠,٠٠(

نشان مي دهيم به  ) -(منظور خود را برسانيم و اگر بخواهيم كف طبقه زير زمين را نشان دهيم با عالمت 

. نشان داده مي شود  ) -(و اگر پايين تر باشد با ( + ) طور خالصه هر اندازه اي كه باالتر از مبدا باشد با 

.  شده مشاهده مي كنيد در كف آشپزخانه روي عالمت مخصوص نوشته شده به طوري كه درپالن داده

عالمت استاندارد شده نشان دهنده اختالف سطح عبارت است از يك مخروط كه سطح مقطع آن به چهار 

اگر در پالن ها اين عالمت را ) دو قسمت سياه و دو قسمت سفيد ( قسمت مساوي تقسيم گرديده است 

ه دايره اي را خواهيم ديد كه به چهار قسمت تقسيم شده كه دو قسمت آن سفيد و ببينيم بديهي است ك

دو قسمت آن سياه است و اگر در برش ببينيم مثلثي خواهيم ديد كه به دو قسمت سياه و سفيد تقسيم 

  قطر دايره بسته به مقياس نقشه در حدود. شده است 

  . شه بر حسب متر مي نويسند اندازه اختالف سطح را همي.  ميلي متر مي باشد ٥-٧ 

پله سبب ارتباط دو سطح با يكديگر مي باشد معموالً اين دو سطح طبقات ساختمان ، تراس ، زيرزمين و 

  .غيره است 

  : بطور كلي پله ها عموماً دو نوع هستند 

طحي  اين پله ها از يك ، دو و يا چند مسير مستقيم براي ارتباط سطحي به س:پله هاي مستقيم : الف 

  يكديگر تشكيل

 مي شوند مانند پله هاي يك طرفه ، دو طرفه ، سه طرفه ، چهار طرفه ، پله چند وجهي ، پله فرار ، پله 

  . اضطراري ، پله معلق ، پله زيرزمين و غيره 



www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  

                 

خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٥٠

پله هاي مذكور داراي بازوهاي مستقيم مي باشند يعني حجم بازوي پله بدون انحنا  است كاربرد اين 

مسكوني ، اداري ، خدماتي ، صنعتي ، آموزشي ، تجاري ، :  ها در ساختمان هاي مختلف مانند دسته از پله

  . تفريحي ، بيمارستانها و غيره مي باشد 

 اين پله با پيچش و چرخش همراه بوده و براي مكانهاي كم كه كمبود فضاي محل :پله هاي مدور : ب 

 در گردش و مخصوصاً پله پيچش ٢/١ در گردش ٤/١ه هاي پله دارند مورد استفاده واقع مي گردد مانند پل

در مواردي برخي از پله گردان از اين دسته پله ها به عنوان تزيين در سالنهاي باز و وسيع و گسرده سبب 

ارتباط طبقه اي به طبقه ديگر مي شود از ميان اين گروه پله ها مي توان پله هاي پيچ تزييني ، انحنايي ، 

ن ، حلزوني ، و پاره اي ديگر اشاره كرد بطور خالصه پله يكي از مهم ترين قسمتهاي دوراني ، گردا

ساختمان مي باشد كه از جهت طرح و اجرا از ويژگيهاي خاصي برخوردار است از اين رو هر دو دسته از 

   .كه داراي ضوابط ترسيم مي باشد كه به شرح آن مي پردازيم ) مستقيم و مدور ( پله هاي ياد شده 
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  ٤٢تصاوير پله

  

  

  

                                                 
 .نگارنده.    ٤٢
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٥٢

  : روش ترسيم پله 

پله در نقشه هاي ساختماني در سه حالت پالن ، برش ، نما ، ترسيم مي شود الزم است قبل از اينكه 

  . ترسيم پله ها را شروع كنيم واژه هاي فني ويژه پله ها را فرا گيريم 

اع فهر چه تعداد پله ها بيشتر باشد ارت تعدا پله ها بستگي مقدار دو اختالف سطح دارند : تعداد پله -١

 عدد مي ٢٠ الي ١٦قه بين بتك پله ها كمتر خواهد بود تعدا پله ها در ساختمانهاي مسكوني در هر ط

تعداد پله اي كه در پالن تقسيم مي شود هميشه يك كف كمتر از تعداد واقعي دارد زيرا كف . باشد 

تعداد  پله ها هميشه عدد صحيح است .  شود يكي است آخري پله با كف سطحي كه پله به آن تمام مي

  . ساب شود حولي ارتفاع هر تك پله در شرايطي ممكن است تا دو رقم اعشار نيز 

پله به سطحي مي گوييم كه پا روي آن قرار ميگيرد ، كف پله نيز چنانچه ديديم نيز كف   : كف پله -٢

  . بستگي به تعداد پله دارد 

پله عبارت است از جمع كف پله هاي حساب شده با احتساب يك كف كمتر مثالً طول :  طول پله -٣

  .  سانتيمتر باشد در اين حالت طول پله مساوي است با ٣٠ پله داشته باشيم كه كف هر كدام ١٠اگر 

   ٣٠*١٠ – ) ٣٠ = ( ٧٠/٢ يا ٣٠*٩ = ٧٠/٢

دازه كف و ارتفاع پله دارد هر چه شيب يا زاويه پله بستگي كامل به نسبت ان:  شيب يا زاويه پله -٤

اندازه كف پله و بيشتر و ارتفاع آن كمتر باشد شيب پله كمتر و به عكس هر ه كف پله كمتر و ارتفاع 

  .  درجه است ٣٠اي منازل مسكوني تقريباً هبيشتر باشد شيب زيادتر خواهد شد شيب پله 

 متر و پله ٣٠/١ تا ١٠/١زل مسكوني عرض در پله ها يكسان نيست عرض پله هاي منا:  عرض پله -٥

  .  سانتيمتر است ١٠٠ تا ٩٠زيرزمين و پله هايي كه زياد مورد استفاده قرار نمي گيرد 

 چشم پله عبارت است از فاصله بين بازوهاي پله چشم پله به غير از پله هاي يك طرفه در : چشم پله -٦

  .  سانتيمتر ٢٠ست با تمام انواع پله وجود دارد حداقل عرض چشم پله مساوي ا

خط جهت يا خط مسير كه درست در وسط عرض پله ترسيم مي شود : ط مسير خ جهت يا ط خ-٧

  . جهت حركت در روي پله و به معني ديگر شروع و اتمام پله را نشان مي دهد 

 شروع خط مسير يا لب اوليه پله و اتمام آن با لب آخرين پله مشخص مي گردد شروع خط مسير با دو 

عموالً با يك م كوچك و يا يك نقطه توپر و اتمام خط مسير را هط موازي كنار خط مسير و يا يك دايرخ

  . فلش نشان مي دهند خط مسير را نازك تر از خط هاي اصلي ترسيم مي كنند 
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مي دانيم كه پالن عبارت است از يك برش فرضـي افقـي كـه از ارتفـاعي اسـت كـه                      :  خط برش پله     -٨

 ٤/٣تـا   ) دو،سـوم ( ٣/٢تقريبـاً از  ( ه بيشتر ساختمان از آن ارتفاع ديده و ترسيم مي شـود             مشخصات هر چ  

پس هنگام ترسيم يك پالن بايد توجه داشت كه اين برش فرضـي             )ارتفاع طبقه مورد ترسيم     ) سه، چهارم (

 در يـك    افقي شامل يك پله نيز خواهد شد و در نتيجه پله نيز بريده مي شود چون تمام ديواره هـايي كـه                     

ساختمان وجود دارند همه قائم بر سطح زمين هستند بنابراين در پالن فقط قطر ديواره هـا ديـده وترسـيم                     

مي شوند ولي پله بر سطح زمين عمود نيست و تحت زاويه اي دو اختالف سطح و يا دو طبقه سـاختمان                      

د يعني آن مقـدار پلـه كـه         يا به يكديگر مربوط مي سازد پس در اين صورت بايد قسمتي از پله ترسيم شو               

 ٤/٣ تـا    ٣/٢ ارتفاع يك طبقه را شامل مي شود و بقيه پله ها كه درقسمت بـاالي ارتفـاع                   ٤/٣ تا   ٣/٢تقريباً  

له دو طبقه را بـه هـم مربـوط          پاست ترسيم نشود در اين حال چنانچه ساختمان دو طبقه باشد و فقط يك               

  . داد و از خط برش پله صرف نظر كرد  ميتوان بقيه پله را با خط چين در پالن نشاندساز

چنانچه در زير پله پله ديگري وود داشته باشد شرايط ترسيم فرق خواهد كرد فرض مي كنيم كه پالن 

 عدد است با توجه ١٦ پله هاي طبقه هاي اين ساختمان د طبقه را مي كشيم تعدا٣طبقه دوم يك ساختمان 

 عدد از پله هاي طبقه دوم را در ١٢الن مي باشد تقريباً بايد شرايط ترسيم پ به آنچه بيان شد و با رعايت

 ارتفاع طبقه مورد ترسيم قرار گرفته ترسيم نمي شود و ٤/٣ پله كه در اصل باالي قسمت ٤پالن بكشيم و 

نيز نمي توانيم مانند شكل گذشته بقيه پله ها را به صورت نقطه چين بكشيم زيرا در پله هاي طبقه دوم و 

 پله طبقه دوم آن تعداد از پله ١٢له هاي طبقه اول  و دوم قرار گرفته وبايد قاعدتاً بعد از ترسيم يا سوم پ

   .هاي طبقه اول و دوم را كه ديد مي شود ترسيم نمود 

 خط برش  نمايانگر خط برش فرضي ساختمان است كه قاعدتاً به موازات پله ها باشد ولي براي :توجه 

  .  آن را مورب و در جهت چشم پله ترسيم مي نمايند ه پلي ها با خط هاجلوگيري از تداخل اين خط

دو، (٣/٢ باشـد تعـداد پلهـا را در    )سـه، دوم (٢/٣چگونگي ترسيم خط برش پله اگر برش افقي در ارتفـاع       

 ضرب كرده به اين ترتيب تعداد پلهايي كه بايد با خط ديد رسم شوند مشـخص مـي شـود و محـل                        )سوم

ه با خط حركت پله را پيدا نموده و  خط برش را با توجه به محل برخورد خط برش                    برخورد خط برش پل   

حال بايد توجه داشته باشيد كه ما در اصـل پـالن            . و خط مسير و عرض يك پله و  دو پله رسم مي كنيم               

بقـه  طبقه دوم را كشيده ايم بديهي است كه با اين شيوه ترسيم معلوم نيست كه چه مقدار  پلها مربوط به ط       

دوم است و چه مقدا از پلها به طبقه زير مربوط مي شود ولي اگر به گونـه اي محـل عبـور بـرش فرضـي                  

براي ايـن منظـور دو خـط نـازك     .افقي را مشخص كنيم تفكيك پله هاي طبقه دوم از اول امكان پذير بود        
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م در اين حالت پلهايي     نزديك به هم به طوري كه كف دو الي سه پله را در پالن در بر گيرد ترسيم مي كني                   

در قسمتي كه اتمـام  ) در اين حالت طبقه دوم ( كه در قسمت شروع پله است مربوط به طبقه مورد ترسيم  

خواهد بود اين دو خط نزديك به هـم را  ) در اين حالت طبقه اول( پله نشان داده شده مربوط به طبقه زير    

ش فرضي افقي است كه بر اساس آن پالن را          خط برش پله مي ناميم و محل آن درست محل عبور خط بر            

يم پس در هر پله اي كه ترسيم مي كنيم اعم از اين كه زير آن پله اي وجود داشـته باشـد يـا                         اترسيم كرده   

 طول پله مي كشيم تا محـل عبـور بـرش فرضـي              ٤/٣ يا در    ٣/٢نداشته باشد دو خط نازك در پالن تقريباً         

 سادگي دو قسمت مختلف پله كه هر كدام مربوط به يك طبقه             مشخص شود به عالوه در اين صورست به       

  )٦١تصوير صفحه (.است مجزا مي شود 
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  ٤٣تصاوير پله

                                                 
 .نگارنده  .    ٤٣
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  : توجه 

  :مشخصات پله ها را به دو گونه نشان مي دهند : ـ كادر مشخصات پله ٩

ه ديده ايد از سمت چپ اول تعداد بعد ارتفاع و  روي خط مسير به صورتي كه در اشكال گذشت:الف 

سپس كف پله را مي نويسند  البته اين روش زياد مورد استفاده قرار نمي گيرد چون خط مسير فقط در 

  .پالن پله ترسيم مي شود بنابراين در برش يا نماي پله ها نمي توان مشخصات پله را نشان داد 

له حتي اگر تعداد  دو يا سه پله بيشتر نباشد چه در پالن و چه  روش دوم اين است كه در كنار هر پ:ب 

  . در برش و نما مستطيل كوچكي مي كشند و مشخصات پله را به ترتيب ياد شده مي نويسند 

 وقتي كادر مشخصات پله در كنار هر پله به اين صورت نوشته شود بدون اينكه احتياج داشته ١٦*١٧*٣٠

 كف و ارتفاع آن را اندازه گذاري كنيم مي توانيم با مشاهده كادر مشخصات باشيم پله ها را بشماريم يا

  . سانتي متر است ٣٠ سانتي متر و كف آن ١٧ عدد ارتفاع هر  تك پله ١٦بدانيم كه تعداد پله 

 محل برش عمودي ساختمان نيز بايد به گونه اي انتخاب :ـ خط برش عمودي ساختمان در پله ها ١٠

 چه بيشتر ساختمان در برش عمودي ترسيم گردد و چون پله يكي از اجزاء مهم شود كه مشخصات هر

ساختمان است از اين رو سعي مي كنيم محل برش عمودي ساختمان را چنان انتخاب كنيم كه پله حتماً 

بريده شود ولي الزم نيست كه خط نقطه قوي كه نشان دهنده خط برش عمودي است سر تا سر پله را در 

  .روع و اتمام پله كافي است بر گيرد ش

 براي تجسم حجم پله خطي موازي با خط شيب پله رسم مي كنيم حجم پله نسبت :ـ خط حجم پله ١١

به نيروهاي وارده بر تيرآهن پله در ساختمان هاي مختلف متفاوت است كه اين مقدار عبارت است از 

   . سانتي متر بابت اندود و موارد ديگر٤نمره تيرآهن بعالوه 

  : سر گير پله 

در بعضي موارد به علت محدود بودن در بعد عرض پاگرد در طبقه باال كه پله از زير آن سبب رفت و آمد 

است پيش روي پاگرد روي پله زيرين تا حد امكان انجام مي شود اين پيشروي نبايد طوري باشد كه در 

 متر كمتر باشد به طور معمول انسان ٢د از ارتفاع سرگير پله اشكال ايجاد كند معموالً ارتفاع سرگير نباي

تا ارتفاع ) قد بلند (  سانتيمتر از ارتفاع انسان ٢٠ سانتي متر قد داشته فاصله ١٨٠هاي قد بلند كه در حد 

 سانتي متر ١٩٠چنانچه ارتفاع سرگير پله . قابل پيش بيني مي باشد ) رواني (  متر سرگير پله ، از جهت ٢

انتي متر قد داشته باشد همواره در حركت از اين مسير پله در انديشه اين است كه  س١٨٠باشد  فردي كه 
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 سانتي متر فكر را از جهت ياد شده ٢٠از اين رو فاصله . سر او با سقف پاگرد برخورد خواهد كرد 

  . راحت خواهد ساخت 

  :پيدايش فرمول پله 

ن حاصل شده است اين نسبت حد  از طول قد هاي انساb+h٢=٦١-٦٤ cmو ياb+a٢=٦٢-cm٦٥رابطه 

متعادل قد از اشخال كوتاه متوسط و بلند قامت به وجود آمده است انسان هاي كوتاه قد چون نژاد زرد 

مانند مردم فيليپين ، با قد متوسط چون نژاد هاي آريايي آسيايي مانند مردم ايران و بلند قامت مانند مردم 

 غيره مي باشد در مجموع طول قدمهاي انسان همان كشورهاي اسكانديناوي چون سوئد و نروژ و

  .برداشت قدمها بر روي سطح زمين در حالت راه رفتن و يا حركت بر روي پله ها است 

براي مثال در روي سطح زمين ايستاده و مي خواهيم از پله باال برويم اولين پا را روي پله اول گذارده و 

 با برداشتن پا دو ارتفاع پله اول و دوم و همچنين كف پله اول پس. دومين پا روي پله دوم قرار مي دهيم 

ارتفاع  ) h(  و يا aمي باشد يعني  ) b + a٢(در واقع اين دو حركت و برداشت پا همان . را پيموده ايم 

 كف پله خواهد بود مسلماً ارتفاع و كف مطلوب از حد متوسط قدم انسان ها مي باشد چنانچه  Bپله و 

 ذكر ده زيادتر و يا كمتر از اندازه ياد شده باشد نظم رابطه ذكر شده دچار اشكال خواهد شد مقدار عددي

كه در نتيجه ارتفاع زياد پله سبب حركت مشكل قدم برداشتن بر روي پله و برگشت به عقب و خطر . 

 به سقوط و همچنين كف پله كم عرض و يا زياد تر از حد معمول نيز سبب پرت شدن از پله شها را

 و ١٨ و يا ٢٩ و ١٧به طور كلي مطلوترين اندازه ارتفاع و كف پله به ترتيب . همراه خواهد داشت 

 سانتي متر بيشتر ٢٩ و كف ١٧سانتي متر از ارتفاع ٣٠ و كف ١٨كه تمايل به ارتفاع . سانتي متر است ٣٠

  . مي باشد 

  :توجه 

 .انسه مي باشد نرم فرb+h=١٧-cm٢٩نرم آلمان و  b+a٢=٦٢-٦٥ cm رابطه 

  :پالن و برش پله يك طرفه 

در شكل پالن و برش يك پله ساده يك طرفه را مشاهده مي كنيد تمام نكات ياد شده در اين نقشه 

از اين رو به مشخصات . ترسيم پله در نقشه هاي ساختماني به دقت كافي نياز دارد . مشخص شده است 

د تا نقشه هاييكه خواهيد كشيد از هر نظر كامل و خوانا و اندازه گذاري و رعايت قطر خط ها توجه كني

  . باشد 
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  :محاسبه پله 

قبل از طراحي و ترسيم هر پله اي بايد محاسبه پله را انجام داد يعني بايد معلوم باشد كه براي يك ارتفاع 

چند عدد پله الزم است و ارتفاع و كف هر ) حد فاصل عمودي دو اختالف سطح ( مشخص و معين 

روش هاي گوناگوني براي محاسبه پله وجود دارد ولي بيشتر . دام ا تك پله چند سانتي متر خواهد بود ك

  . از همه از فرمول ياد شده استفاده مي گردد 

cm٦٢-٦٥=b+a٢ 

براي .  مشخص گرديده است b و كف هر پله با حرف aدر فرمول باال ارتفاع هر كف پله با حرف 

مناسب ترين ارتفاع براي پله هاي منازل . د يكي از دو مجهول را داشته باشيم استفاده از اين فرمول باي

 سانتي متر براي ارتفاع پله منازل ٥/١٨ تا ١٦عددي بين   مي باشد پسcm٥/١٨ تا ١٦مسكوني بين 

باال رفتن از آن پله آسان تر است و . بديهي است ارتفاع پله هر چه كمتر باشد . مسكوني مناسب است 

را مشخص كرديم محاسبه فرمول تناسب پله به  ) a(شكل تر با اين راهنمايي كه حدود تفريقي م برعكس

  .آساني انجام پذير است 

  a=١٦...cm٥/١٨مناسب ترين ارتفاع براي منازل 

  :توجه 

چرا كه امكان   .  چنانچه ارتفاع پله ها كوتاه باشد براي فضاي پله به طول فضاي بيشتر نياز خواهيم داشت                 

 متـر پلـه اي     ٤٠/٣حال مي خـواهيم بـراي ارتفـاع مشـخص شـده             . ياد شدن كف پله ها نيز وجود دارد         ز

 متر را به عدد صحيحي تقسيم كنيم كه حاصل آن تقسيم عددي باشـد بـين                 ٤٠/٣محاسبه كنيم ابتدا ارتفاع     

cmمي دانيم كه تعداد پله ها هميشه عددي صحيح است ولي ارتفاع تك پله  ١٦...٥/١٨)a(    را مـي تـوان 

سـپس عـدد بـه دسـت آمـده را دو برابرمـي كنـيم و از عـدد         . تا دو رقم بعد از مميـز نيـز حسـاب كـرد         

cmمتر را بـه عـدد       ٤٠/٣حال ارتفاع مشخص شده كل      .  كسر مي كنيم تا كف پله به دست آيد           ١٦...٥/١٨ 

 ٢٠:٤٠/٣=a=cm١٧. به دست آيد  ) a( تقسيم مي كنيم تا ارتفاع شهر تك پله ٢٠

 cm١٧ برابر است با a بيست عدد پله داشته باشيم ارتفاع هر تك پله ٤٠/٣پس اگر بخواهيم براي ارتفاع 

A٢=cm١٧*٢=٣٤  

٢٠*١٧*٣١  ١   b=cm٦٥-٣٤=٣١  

٢٠*١٧*٣٠  ٢   b=cm٦٤-٣٤=٣٠  

٢٠*١٧*٢٩  ٣   b=cm٦٣-٣٤=٢٩  
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٢٠*١٧*٢٨  ٤   b=cm٦٢-٣٤=٢٨  

 ) ١٧(،  ) a(ت عدد پله داشته باشيم كه ارتفاع هر تك پله  بيس٤٠/٣پس ما مي توانيم براي ارتفاع مشخ 

   ٣معموالً محاسبه شماره .  باشد ٣١ تا ٢٨اعداد بين  ) b(سانتي متر و كف هر تك پله 

براي محاسبه پله هايي كه بخواهند .  كم مي كنند استفاده مي نمايند ٦٣ را از عدد a٢ را كه ٢٠*١٧*٢٩

  : باشد از فرمول زير استفاده مي گردد cm١٥از كمتر  ) a(ارتفاع تك پله ها 

٤٨=b١+a١ 

اين فرمول بيشتر به نام فرمول راحتي معروف است از اين گونه پله ها در بيمارستان ها ، كودكستان ها و 

چنانچه در  محاسبه ارتفاع پله به عدد اعشاري برخورد كرديد مثالً در محاسبه . غيره استفاده مي گردد 

از ارقام بعد از مميز صرف نظر نماييد و محاسبه  ) b( امد مي توانيد براي محاسبه كف پله  در٣٥/١٧عدد 

ولي بايد توجه داشت كه ارتفاع . عدد خورده نداشته باشد  ) b( انجام دهيد تا كف پله ١٧را با عدد 

عدي بود  خواهد بود و اگر اعشار عدد تك پله نزديك به عدد ب٣٥/١٧همان عدد ) a( واقعي تك پله 

  .حساب مي كنيم ) ١٧(در اين حالت به عدد باالت روند مي گردد و يا عدد  ) ٨٢/١٦(مانند 

  :تقسيم هندسي پله ها 

براي برش و نماي نيم رخ يا نماي مقابل پله ها بايد ارتفاع مشخص بين دو اختالف سطح را به تعداد پله 

  .پله اي چنين حساب شده است  ) ٨٧/١( هاي حساب شده تقسيم كرد براي ارتفاعي به اندازه 

قسمت برابر ) ١١( را به  ) ٨٧/١(  براي ترسيم برش اين پله بايد حدفاصل دو اختالف سطح ١١*١٧*٢٩

تقسيم كرد بديهي است كه اين كار را نمي توان با اندازه گيري به كمك خط كش اشل انجام داد و ارتفاع 

يك ) ٥٠/١(چكترين واحد خط كش اشل در مقياس تك پله ها را روي خط عمود جدا كرد زيرا كو

 سانتي متر ١٥(ميليمتر مساوي است با  ) ٣(سانتي متر واقعي است پس  ) ٥(ميليمتر است كه نشان دهنده 

 ميليمتر نيز مي ٤ و ٣حتي در وسط )  سانتي متر ١٧(و عدد )  سانتي متر ٢٠(  ميليمتر برابر است با ٤و ) 

  ن اندازه را روي نقشه پياد ه كرد البته چنانچه بخواهيم با مقياسباشد با اين روش نمي توا

پله اي را ترسيم كنيم امكان پذير است ولي از آنجايي كه نقشه هاي ساختماني را با مقياس  ) ١٠/١ ( 

براي اين كار شيوه هاي .بايد از روش ترسيمي و هندسي كمك گرفت . مي كشند  ) ٥٠/١(و  )١٠٠/١(

  گرفته مي شود چند نوع آن را ياد آوري مي گرديممختلفي به كار 

ـ خط كش اشل را به صورت مايل بين دو خط باال و پايين چنان قرار مي دهند كه درست به اندازه ١

سانتي ) ١١( مثالً درست . تقسيمات مساوي وجود داشته باشد )  عدد ١١در اين حالت ( تعداد پله ها 
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قسمت مساوي  ) ١١(  اي مشخص كرده با اين عمل ارتفاع داشته را به متر باشد هر سانتي متر را با نقطه

  .تقسيم مي كنند 

 قسمت ١١ـ در اين روش خط زير پله را ادامه مي دهند روي اين خط به تعداد پله هاي حساب شده ٢

مساوي جدا مي كنند مانند هر يك سانتيمتر نماينده يك پله با خطي مايل آخرين قسمت جدا شده را با 

خط باالي پله وصل مي كنند سپس بقيه نقاط مشخص شده را با همان زاويه به خط عمود حد فاصل دو 

  .خط باال و پايين پله منتقل مي نمايند 

دين ترتيب است كه خط زير پله را ادامه بـ اين روش كه از دو روش ياد شده به مراتب دقيق تر است ٣

  .مي كنند ) عداد پله هاي حساب شده البته به ت( داده و روي آن تقسيمات مساوي 

اول نقطه را به لب آخرين پله وصل مي كنند سپس از تقسيمات ياد شده خطي چنان عمود مي كنند تا 

خط مايل را قطع كند تقاطع خط هاي عمود و خط مايل مشخص كننده ارتفاع هر كدام از تكه پله هاست 

  .الزم باشد منتقل نمود بهره نقطه اي كه  ) T( كه مي تواند توسط خط كش 

اين روش از اين نظر دقيقتر است كه به جاي يك نقطه تقاطع دو خط تيز و نازك ارتفاع تك پله ها 

مشخص مي كند و انتقال تقاطع دو خط تيز هميشه آسانتر و دقيق است تا انتقال يك نقطه پيشنهاد مي 

  .شه از اين روش  استفاده كنيد شود در ترسيم برش يا نماي نيم رخ و نماي مقابل پله ها همي
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  ٤٤تصاوير پله

                                                 
 .نگارنده  .     ٤٤
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  ٤٥تصاوير پله

                                                 
 .نگارنده  .     ٤٥
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  :سايت پالن 

 چنان كه ذكر شد پس از اتمام كارهاي معماري سايت پالن رسم مي شود فرض كنيم كه مجموعه را از 

حالت فقط محدوده پشت بام باال نگاه مي كينم هر چه از باال مي بينيم در روي كاغذ پياده مي كنيم در اين 

  .و غيره خواهد بود ... ها و خر پشتي ها و فضاهاي سبز و محوطه سازي پاركينگ 

در سايت پالن تمام جزييات يك مجموعه از قبيل پاركينگ ها و فضاها و ميدان هاي ورزشي و محوطه 

ك ناحيه مسكوني است ولي در پالن موقعيت فقط محدود زمين كه ي. و غيره را رسم مي كنند ... سازي 

مجتمع . در صورتي كه سايت پالن محدوده يك مجتمع را مشخص مي كند . را مشخص مي نمايند 

مسكن از يك ناحيه مسكوني ، يا تجاري ، يا تجاري مسكوني ، يا تجاري صنعتي ، و مجتمع بيمارستاني 

   . ٤٦و غيره باشد... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٢١- ٢١٩،صص  ١٣٧٩حسين زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،. ٤٦
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  ٤٧تصاوير سايت پالن

  

  

  

  

                                                 
 .نگارنده  .    ٤٧
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  :٤٨ بندي بامپالن شيب

  عايق هاي رطوبتي پوششها 

 باران يا برفي كه روي بام مسطح ميبارد يا در محلهائي مانند حمام ها ، توالتها ، آشپزخانه ها و :كليات 

 سطح افقي پاشيده مي شود ميبايد ضمن هدايت و دفع آن اين سطوح را در يساير محلهائي كه آب رو

 عمودي ، افقي يا شيب كم دارد آنرا عايق  سطوحطوح در مقابلچون اين س. مقابل رطوبت عايق نمود 

  .مينامند 

  دفع آب باران : الف 

 متر مربع سقف يك سوراخ آب ١٠٠ـ با توجه به شدت بارندگي و مدت آن در فصول مختلف براي هر ١

افيائي ير ميكند و بستگي به محل جغري متر مربع تغ٧٠ الي ١٤٠ از داين عد. باران پيش بيني ميشود 

ساختمان دارد جدولهاي اداره هواشناسي مقدار باران مناطق مختلف را مشخص ميكند ميبايد دقت نمود 

هميت و منظور نمودن شدت باران در محاسبات بيشتر از مقدار باران روزانه يا اكه در بعضي از مواقع 

  . ساليانه در آن محل است 

 اينچ ميباشد ٤ سانتي متر با ١٠ج هدايت ميكند در حدود ـ معموالً قطر لوله اي كه آب باران را بخار٢

 ساخته شده از ورق يوياپي ـ وي ـ سي و باالخره از لوله ها) ايرانيت ( آزبست  جنس آن از چدن

  .گالوانيزه است  

در داخل ديوارهاي داخلي يا خارجي يا از . ـ محل قرار گرفتن اين لوله ها بستگي به طرح معماري دارد ٣

ما ميگذرد درجه حرارت محيط در انتخاب محل عبور لوله آب باران موثر است ، در مناطق سرد روي ن

. سير كه يخ بندان دارد سعي ميشود كه لوله آب باران از داخل ساختمان يا داخل ديوار بگذرد تا يخ نزند 

رج ساختمان لوله آب باران از تراس يا پشت بام شروع و پس از رسيدن به زمين بصورت افقي به خا

  . چاهكها ، چاههاي فاضالب ، رودخانه هاي نزديك هدايت ميشود 

بهتر است كه در مناطق سرد سير سر لوله ها آزاد نباشد حداقل درچاهكي كه در داخل زمين است قرار 

گيرد تا حرارت و بخار نسبي كه در چاه است مانع يخ زدن آب در داخل لوله آب باران گردد لوله هائي 

 سانتيمتري قرار ٥٠ورت افقي در خارج از ساختمان آب را هدايت ميكنند ميبايد حداقل در عمق كه بص

                                                 
  .٥٤-٥٧ ، صص١٣٦٥اصغر ساعد سميعي ، اجزاء ساختمان ، انتشارات پرچم ، .      ٤٨
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در مناطق سرد سير اين عدد بنسبت درجه سرما زيادتر ميشود تا مانع يخ زدن آب در داخل .  گرفته باشند 

  ) . سانتيمتر عمق ١٠هر يك درجه برودت زير صفر . ( لوله گردد

  ) شيب بندي  ( هدايت آب باران: ب 

طوبتي ميبايد پشت بام يا تراس را به طريقي شيب بندي نمود كه آب باران بطرف رـ قبل از اجراي عايق ١

 سانتيمتر در متر است و بستگي به نوع ٣ تا ١سوراخ پيش بيني شده هدايت شود شيب  زير سازي از 

ر قابل دسترسي نميباشد و فقط براي استفاده از تراس دارد اگر تراس قابل دسترسي است شيب كمتر و اگ

  .  سانتيمتر در متر شيب بندي مي شود ٣بازديد روي آن رفت آمد ميشود تا 

  . ـ جنس پر كننده براي شيب بندي را از مصالح سبك انتخاب مي كنند ٢

  )فوم ( مانند پوكه معدني ، پوكه كوره ، يابتن سبك 

 ١٥٠ درصد ماسه و ٥٠ي داخلي كوره آجر پزي است با پوكه معدني يا پوكه كوره كه همان خرده آجرها

كيلوگرم سيمان در متر مكعب مخلوط ميكنند سپس بعنوان مصالح پركننده مصرف ميشود قبل از خرد 

 سانتيمتر ميكشند تا خلل و ٥/١ الي ١گيري كامل اين مخلوط روي آن يك قشر مالت ماسه سيمان بقطر 

  . شود فرج آن پر  شود و آماده عايق كاري 

چون اين جنسها داراي دانه بندي درشت و پوك هستند و نمي توان آنها را در سطح بسيار نازك پخش 

 سانتي متر ارتفاع در نظر گرفته ميشود سپس شيب بندي مطابق طرح ٤نمود لذا در محل سوراخ آب باران 

راي اجراي نصب سنگ اجرا ميگردد سعي ميشود كه اطراف تراس يا پشت بام ساختمان تراز باشد تا ب

قرنيز  يا اندود آن اشكالي پيش نيايد بهتر است در اطراف محل سوراخ آب باران بجاي پوكه از بتن الغر 

  . استفاده نمود 

  عايق رطوبتي ـ روش اجرا : ج

روش اجرا عايق رطوبتي و جنس آن مانند عايق افقي و عمودي ديوارها است رعايت بعضي از نكات فني 

  . ام و تامين اطمينان بيشتر موثر است در حسن و دو

 سانتي متر ١٠دو باند مجاور هم حداقل . ـ حداقل دو اليه عايق در دو جهت عمود بر هم نصب شود ١

روي هم قرار گيرند و اولين باند از روي سوراخ آب باران بگذرد سپس اليه هاي ديگر روي آن قرار 

  . گيرند 

و عمودي ديواره هاي اطراف يا هر ديوار ديگر ماهيچه اي در حدود ـ در محل اتصال ايزوالسيون افقي ٢

  . سانتي متر پيش بيني ميشود تا عايق رطوبتي نشكند ٨
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 سانتي متر است ولي بنا به موقعيت جغرافيايي ٢٠ـ در ديوارهاي اطراف ارتفاع عايق رطوبتي در حدود ٣

  .و مقدار ارتفاع برق اين عدد تغيير ميكند 

راخ آب باران كف خواب فلزي نصب مي شود تا فصل مشترك عايق رطوبتي به لوله آب ـ در محل سو٤

 در بتن سقف نصب ميشود اگر از جنس فلزهاي نرم باشند باران باشد اگر جنس آن چدني باشد كامالً

  . مطابق شكلهاي زيرو با توجه به محل پيش بيني آب رو ما بين دو اليه قيروگوني نصب ميگردد

 به  باشد و خط ممتد مربوطيوار مين دور ساختمان مربوط به ضخامت ديل خط چير ذيدر تصو

  .قرنيز جان پناه مي باشد
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  ٤٩تصاوير شيب بندي

                                                 
 .نگارنده  .     ٤٩
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   : ٥٠پاركينگ

پاركينگ در ساختمانهاي مسكوني به شكل شيبدار تا سطح كف پاركينگ و در مواردي به پاركينگ و 

ركينگ در سطح زمين طبيعي در زير ساختمان به نام پيلوت اجرا زيرزمين تواماً مي رسد در برخي مواقع پا

  . مي گردد 

در هر دو صورت به خاطر اينكه اتومبيل بتواند به خوبي محل مانور و حركت داشته باشد بايستي در نقشه 

بر طوري طراحي گردد كه فاصله آنها با دقت انجام شود تا عرض محدود براي رمعماري ستون هاي با

خش و مانور كامل تا استقرار اتومبيل در محل مناسب به وجود آيد بديهي است نوع طراحي حركت چر

ستونها با فاصله مشخص مي تواند در گنجايش و ظرفيت بيشتر براي اتومبيل هاي يك پاركينگ از واحد 

 مسكوني و يا غير مسكوني را دارا باشد در برخي از پاركينگ هاي مسكوني و يا پاركينگ هاي غير

مسكوني به مانند پاركينگ دفاتر شركت هاي عام و خاص و ادارات خرد و كالن و بسياري ديگر ستون ها 

در ابعادي طراحي مي شود كه دو اتومبيل بتواند با رعايت فاصله از يكديگر از ستونها و همچنين و هر دو 

ي متومبيلي وارد پاركينگ  اوسيله نقليه در يك زمان به راحتي در پهلوي يكديگر در حركت باشند مثال

يعني (  متر كمتر باشد ٥/٥ در خارج شدن از پاركينگ است اين فاصله نبايد از حدود يشود و ديگر

  ) .   متر است ٥٠/٥حور ستونها از يكدگيرمفاصله محور تا 

و آمد   متر عرض رمپ يكطرفه كه فقط يك اتومبيل رفت٥٠/٥معموالً عرض رمپ دو طرفه  : ١توجه 

 متر مي باشد بطور خالصه در طراحي و استقرار ستون ها بايد سعي شود كه كل پاركينگ به ٥٠/٣دارد 

  . خصوص قسمت انتهايي آن فاقد پرت سطح و فضا بوده و از حداكثر ظرفيت پاركينگ استفاده شود 

  .  متر مي باشد ٢٥مساحت الزم براي سطح هر اتومبيل در پاركينگ  : ٢توجه 

   :ارتفاع پاركينگ 

 متر نسبت به هر نوع اتومبيل هايي كه در آن مستقر مي شوند لحاظ مي ٤٠/٢ تا ٠٠/٢ارتفاع پاركينگ از 

 متر ٢٠/٢ تا ٠٠/٢گردد مثالً اگر اتومبيل هايي كه در يك پاركينگ مستقر مي شوند اگر پيكان باشد ارتفاع 

 متر در نظر گرفته مي ٤٠/٢اع پاركينگ  متر در نظر خواهد بود امروزه ارتف٤٠/٢و اگر پاترول باشد ارتفاع 

  . شود تا هر نوع اتومبيلي بتواند در آن قرار  داشته باشد 

                                                                                                                                                  
  
  .٢٢١- ٢١٩،صص  ١٣٧٩ زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،حسين. ٥٠
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منين انبار و يا انباري هايي براي هدر برخي پاركينگ ها فضاهايي مانند دستشويي ، توالت ،  : ١توجه 

وت هاي فضاهايي طبقات ساختمان طراحي و ساخته مي شود در برخي از پاركينگ ها خصوصاً در پيل

چون سرايداري ، سرويس شامل دستشوي ، توالت ، حمام ، موتور خانه شوفاژ و انباري نيز در ابعاد 

  . ي و ساخته مي شود حمختلف طرا

  

ي و ساخته مي شود بديهي است حدر بعضي وارد پاركينگ هايي در دو طبقه و يا بيشتر نيز طرا : ٢توجه 

حي به شكل رمپ مدور و پيچ از طبقه باال به طبقه زيرين ارتباط داشته  جهت طراازاين نوع پاركينگ ها 

ضمناً در اين گونه پاركينگ ها نورگير و هواكش بايد به نحوي كافي تعبيه گردد تا عدم مسائل تنفسي و 

 بهداشتي به وجود نياييد مسلماً از جهت شيوه هاي اجرايي در ساختمان به گونه اي پاركينگ ها نيز بايد از

  . هر جهت مورد توجه باشد 

  : پاركينگ بدون رمپ 

در مواردي پاركينگ هاي عمومي با ارتفاعي در چند طبقه از سطح زمين با اصول كافي : قابل ذكر اينكه 

   ساخته يياجرا

مي شوند كه عموماً بتني مي باشند در اين پاركينگ ها نوع رمپ ، عرض رمپ ، شيب رمپ ، دست انداز 

 سطح ن هاي اطراف رمپ از هر لحاظ مورد توجه است امروزه به خاطر محدود بودسازي جهت قسمت

قه ساخته مي شوند بزير فضاي پاركينگ از نظر زمين پاركينگ هاي چند طبقه و فاقد رمپ در چندين ط

در اين حالت اتومبيل داخل آسانسور ويژه حمل وسيله نقليه شده در طبقات متعدد توقف كرده و اتومبيل 

  . سانسور خارج و وارد وارد طبقه اي از پاركينگ مي گردد از آ

  : رمپ 

يابان به پاركينگ مي باشد معموالً اختالف خياط يا محوطه يا حف كاجراي شيبداري از سطح زمين و 

  . توسط رمپ پيموده مي شود ( + ) و يا مثبت  ) -( فاع بين منفي سطحتار

ايين رفته و مثبت سطح براي پاركينگ هاي چند طبقه اي كه منفي سطح براي پاركينگي كه از سطح زمين پ

ته مي شود مي باشد رمپ در وضعيت ساختمان شمالي ـ جنوبي ـ شرقي  ـ  غربي نسبت به استقرار خسا

  .ساختمان در كنار خيابان طراحي و ساخته مي شود 
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٧١

  : رمپ در شرايط نامحدود  

رمپ ارتفاع سرگير رمپ قابل حل مي باشد در اين در ساختمانهاي شمالي مسائل رمپ از قبيل طول 

ر د حياط شروع شده شوحالت اتومبيل وارد حياط مي شود شيب رمپ مي تواند بعد از اينكه درب باز 

حل شروع ساختمان ارتفاع سرگير از اختالف سطح زمين طبيعي و چندين پله اي كه براي مرتفع سازي م

ل مي شود به وجود مي آيد و مانع سرگير بودن اتومبيل همكف ساختمان جهت ارتفاع پاركينگ حاص

برطرف مي گردد سپس اتومبيل از محل مذكور تا سطح و كف پاركينگ مسير خود را پيموده و در محل 

   .  سانتي متر براي هر متر طول مي باشد١٥ تا ١مشخص پارك مي شود شيب رمپ متعادل از 

  :شيب رمپ 

باشد شيب تند %  ١٥ده شود طول رمپ  طويل  شده و چنانچه بيشتر از چنانچه شيب با درصد كمتر استفا

متناسب  % ١٥ آيد از اين رو شيب ميبوده و خط سر خوردن اتومبيل و عدم كنترل آن در شيب به وجود 

  است 

در مواردي طول خارجي و يا داخلي رمپ در شرايط محدود مي باشد از اين جهت مي توان از  :١توجه 

ن قسمتي از طول رمپ به شكل پيچ اشكال كم بود طول رمپ را حل كرد در شكل هاي دور دار كرد

بعدي به پالني از اين گونه رمپ خواهيم رسيد در اين روش راه حل بايد از راه مقابل رمپ كامالً تراز 

  .باشد تا خطر بلند شدن چرخ هاي اتومبيل خصوصاً در پيچ طول رمپ به وجود نيايد 

ينكه طول شيب قسمتي از رمپ در ناحيه حياط مي باشد براي پيش گيري از نفوذ آب نظر به ا:٢توجه 

ب آدر ناحيه ختم شيب داخل پاركينگ حوضچه اي كوچك ساخته مي شود زير... باران و برف و 

يفون شتر گلو به چاه فاضالب و يا چاه آب باران كه به همين منظور حفر شده سحوضچه توسط لوله و 

  . روي حوضچه شبكه فلزي سبب پوشش مشبك آن مي گردد ريخته مي شود 

 معموالً دو ضلع كنار و متقابل رمپ كامالً تراز از يكديگر مي باشند ناحيه مياني رمپ كمي  :٣توجه 

نسبت به دو ضلع كناري گودتر بوده اين اجرا سبب هدايت آب به طرف ميانه رمپ شده و در نتيجه به 

  . حوضچه سرازير مي شود 

 جهت پيشگيري از سر خوردن اتومبيل در مسير رمپ ،   شيب رمپ ، به شكل آجدار و مورب  :٤ه توج

  . كه نماي آن از جلو مانند بريدگي هايي حدود دو سانتي متر است ساخته مي شود 
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  :رمپ در شرايط محدود 

يماٌ اتومبيل وارد معموالً در كنار خيابان زماني كه ساختماني جنوبي ، شرقي و يا غربي باشد و مستق

  .پاركينگ مي شود مي توان به دو طريق مسير طول رمپ را حل و كوتاه كرد 

ـ در طراحي نقشه قسمتي از مسير اتومبيل به محل پاركينگ از بر خيابان تا فضاي خالي طراحي شده ١

 چندين ضمناً به جز اين قسمت فضاهاي ساختمان طرح و ساخته مي شود اين مساحت خالي مي تواند تا

متر باشد ضمناً در جلوي اين قسمت دربي جدا از درب پاركينگ نصب مي گردد طول فضاي خالي كه از 

جلوي پياده رو شروع مي شود قسمتي از خارجي رمپ مي باشد مسلماً چندين پله اختالف سطح سبب 

  . به وجود آمدن ارتفاع سرگير اتومبيل را نيز حل خواهد كرد 

 اشاره شده داشتن اختالف سطح از خيابان و حياط تا كف تمام شده ساختمان توسط ـ به طوري كه قبال٢ٌ

چندين پله و اختالف سطح دادن فضا روي رمپ از جهت طرح فضاهاي داخلي با بلندتر ساختن كف 

فضاي باالي رمپ از ساير فضاها خود سبب به وجود آمدن ارتفاع سرگير رمپ در قسمت هاي جنوبي ، 

و غربي مي گردد به ترسيم به وجود آمده از طرح جهت طول خارجي و داخلي پاركينگ شمالي ، شرقي 

  .توجه شود 
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٧٣

  

  

  

  ٥١تصاوير پاركينگ

                                                 
 .نگارنده  .    ٥١

  



www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

 معماري نقشه                                      دانشگاه پيام  نور مرکز همدانجزوه نقشه كشي                                  
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  ٥٢تصاوير رمپ

                                                 
 .نگارنده  .     ٥٢

  

ارتفــــاع= طول    رمپ    * 0/15 يــا 0/20
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   ٥٣سايه در نقشه هاي ساختماني

  هدف از سايه در نقش هاي ساختماني چيست ؟

  :سايه در ساختمان به سه منظور به كار مي رود 

  )پيش آمدگي و تورفتگي ( نشان دادن اختالف سطح در نما ـ ١

  .الف ارتفاع در سايت پالن تـ نشان دادن اخ٢

  ـ زيبايي خاص در نماي ساختمان ٣

  :سايه در اثر دو عامل ايجاد مي شود 

  ـ نور خورشيد ١

  ـ نور مصنوعي ٢

 سايه گير مي باشند شعاع هايي سايه انداز و) المان ها(در ساختمان ها و اجسامي كه در واقع عناصر آن 

  كه سايه

 مي اندازند و منابعي كه اين اشعه ها را به وجود مي آورند به منبع روشنايي بستگي دارد كه منابع 

روشنايي خورشيد داراي اشعه . روشنايي يا خورشيد است يا وسيله روشنايي ديگر مثل المپ و شمع 

ايي مصنوعي موازي يكديگر نبوده و از يك نقطه منتشر هاي موازي بوده ولي اشعه هاي يك منبع روشن

چون در طراحي و نقاشي معموالً نور مصنوعي به كار مي رود بنابراين از بحث نور مصنوعي . مي شود 

اول : وجود سايه به دو عامل بستگي دارد . خودداري كرده نور خورشيد را مورد بحث قرار مي دهيم 

سمان دوم طول كه به ارتفاع خورشيد از سطح زمين بستگي دارد  پس جهت كه به موقعيت خورشيد در آ

اگر خورشيد در باالي جسم و در سمت چپ قرار . براي سايه زدن بايد از اين دو عامل استفاده مي كنيم 

مثالً سايه . گرفته باشد شعاع هايي كه به طرف زمين مي تابد سايه جسم با خط زمين موازي خواهد بود 

حاال اگر خورشيد در مغرب قرار داشته باشد سايه اشياء .خط زمين است  اين حالت موازي در abجسم 

يا وقتي خورشيد در آسمان و در طرف راست يا چپ و در پايين .  مشرق و بالعكس خواهد بود فدر طر

قرار داشته باشد سايه جسم در سمت راست يا چپ قرار گرفته و سايه آن بزرگتر از خود جسم خواهد 

 درجه ٦٠ و ٤٥ و ٣٠شعاع هايي كه از نور خورشيد به ساختمان مي تابد معموالً تحت زاويه هاي . ود ب

 درجه در نظر بگيريم طول جسم با طول سايه برابر خواهد ٤٥در نظر گرفته مي شود و اگر تحت زاويه 

م  بتواند سايه براي اين كه جس. خود جسم خواهد بود  ) ab( مساوي با )  bc(پس طول سايه .  بود 

                                                 
  .١٥٠- ١٤٨،صص  ١٣٧٩حسين زمرشيدي ، رسم فني و نقشه كشي جامع عمران ، انتشارات آزاده،. ٥٣
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خليل گودرزي سروش : ين و گردآوريتدو  ٧٦

داشته باشد بايد از يك منبع روشنايي برخوردار باشد و براي اين كه سايه اش مشاهده شود بايد سايه 

جسم بر روي يك سطح ديگري كه ديدنش امكان پذير و گيرنده روشنايي باشد بيفتد زيرا جسمي كه در 

 درجه برجسم ٤٥ اگر نور تحت زاويه با توجه به مطلب باال. داخل سايه مي ماند نمي تواند سايه بيفكند 

راست مانده روشنايي نخواهد  بتابد و جهت نور از طرف چپ باشد قسمتي از سطح جسم كه در سمت

به طور . اد خواهد شد يجگرفت و تمام اين قسمت در سايه خواهد ماند و سايه جسم در روي زمين ا

د و حركت در جهت عقربه ساعت مي كلي خورشيد از طرف شرق طلوع و در طرف مغرب غروب مي كن

باشد اگر خورشيد پايين باشد و عمود بر ساختمان فقط در سه جهت سايه كنسول ها و پنجره ها و قرنيز 

 باشد چون خورشيد از طرف شرق ٥/١٢ تا حدود ١٠ولي اگر تابش بين ساعات . و غيره را خواهيم ديد 

 درجه به ساختمان مي ٤٥قرار داشته و تحت زاويه به غرب حركت مي كند ضمن اين كه خورشيد در باال 

تابد در اين حالت سايه المان هاي ساختمان و كنسول ها نيز روي ديوارها خواهد افتاد در ساختمان ها 

براي اين كه مقدار اختالف سطح در چهار چوب طرف نما و نيز حالت زيبايي به ساختمان بدهند معموالً 

  .اري مي كنند چهار طرف ساختمان را سايه ك

  :طرز رسم سايه در نما 

 درجه را بدينگونه عمل مي كنيم كه پالن را زير باالي خط ٤٥ساده ترين روش سايه زدن در نما با زاويه 

 درجه رسم كرده و هر جا پالن را ٤٥زمين قرار داده و از گوشه هاي نقاط پيش آمدگي خط هايي با زاويه 

 نموده و حد فاصل پيش آمدگي و خط سايه را پيدا كرده و آن قسمت را قطع كرد از آن نقاط به نما منتقل

 درجه رسم كرده و هر جا پالن را ٤٥سايه مي زنيم و يا در پالن قسمت هاي پيش آمدگي را تحت زاويه 

به شكل براي مثال پالن . ا در نما جدا نموده و سايه كاري مي كنيم رقطع نمود اندازه گرفته و همان اندازه 

 قطع در نتيجه طول b درجه رسم و پالن را در نقطه ٤٥ تحت زاويه  a از نقطه توجه كنيد يه در نماسا

ab=bc خواهد بود و در نما به طول bc جدا مي كنيم .  

 سايه زدن در سايت پالن مشخص كردن ارتفاع ساختمان از يكديگر :هدف از سايه زدن در سايت پالن 

.  ساختمان ها از هم ديگر جدا و يا به هم ديگر ارتباط داشته باشد مي باشد در يك مجموعه ممكن است

  . با اين روش مي توان هم زيبايي خاص به پروژه داد و هم اختالف ارتفاع ساختمان ها را مشخص نمود 

   :رسم سايه در سايت پالن 

 گفته شد براي چنان كه(  در سايت پالن نپس از اين كه سايت پالن يك مجتمع تمام شد براي سايه زد

از گوشه هاي ساختمان خط هايي تحت زاويه ) نشان دادن اختالف ارتفاع و ارتفاع ساختمان ها و غيره 
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 درجه رسم كرده و روي همان خط ها به اندازه  ارتفاع ساختمان جدا كرده و از ٦٠ و ٤٥ و ٣٠هاي 

ر كه ساختمان دو طبقه با خرپشته براي مثال اگ. انتهاي همان خط ها كه نشان دهنده ارتفاع مي نماييم 

 ٦ درجه خط هايي رسم كنيم چنانچه ارتفاع را ٦٠ تحت زاويه f  وe  وd  وcو b  و aبگيريم و از نقاط 

  ش به دست مي آيد و از  ا متر جدا كرده و نقطه٦ به اندازه ax متر در نظر بگيريم روي خط 

 به وجود ٤ و ٣ و ٢ و ١امه مي دهيم سطح هاي  رسم كرده و به همين ترتيب ادabش به موازات  انقطه

  . مي آيد اين سطح ها را سايه زده ، يك حجم خواهيم داشت 
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  ٥٤تصاوير سايه

                                                 
 .نگارنده   .     ٥٤
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٥٥تصاوير سايه

                                                 
 .نگارنده  .      ٥٥
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  :منابع و ماخذ

  .١٣٦٥ع، ي ، انتشارات دفتر چاپ و توزي معماري، محمد جواد، نقشه کشيثقف -١

 .١٣٧٩ جامع عمران، انتشارات آزاده، ي و نقشه کشين ، رسم فنيحس ، يديزمرش -٢

 .١٣٦٥،  ، اصغر، اجزاء ساختمان ، انتشارات پرچميعيساعد سم -٣

 .١٣٨٦ ، تابستان يه رسم فنگودرزي سروش ، خليل ، جزو -٤

  .)ره(جزوات درسي دوره كارشناسي ارشد معماري دانشگاه بين المللي امام خميني  -٥


