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1  نقشه های اصلی مرحلة دوم جهت اجرایی شدن یک پروژه ساختمانی شامل چه مدارکی هستند و چه 

تفاوت هایی با نقشه های مرحلة اول دارند؟ 
2  نقشه های اجرایی ساختمانی و اطالعات ارائه شده در آن، بر چه مبنایی دسته بندی شده و ترتیب ترسیم 

آنها چگونه است؟
3  براي ارائة خوانا و استاندارد نقشه های مرحلة دوم از چه عالئم و ضخامت خطوطی استفاده می شود؟

4  معرفی عناصر معماری داخلی و جزئیات تزیینی مربوط به آن در چه نقشه هایی و با چه شرایطی ارائه 

می شود؟
معرفی  چگونه  داخلی  معماری  پروژه های  در  آن  کیفی  کمی و  مشخصات  و  نازک کاری  مصالح  معرفی   5

می شود؟

پس از اتمام این واحد یادگیري هنرجو قادر خواهد بود مدارک اجرایی مرحلة دوم معماری داخلی ساختمان 
را ترسیم نماید. اصلی ترین نقشه ها و مطالب مهم در این مدارک عبارتند از :

1 پالن های معماری داخلی با جزئیات استاندارد شامل : پالن اندازه گذاری و پالن مبلمان؛

2 مقاطع اجرایی ساختمان شامل، کدگذاری و اندازه گذاری تفصیلی باشد؛

3 نماهای اجرایی یک پروژه همراه با نمایش مصالح و اطالعات کمی  آن؛

4 پالن های سقف کاذب و کف سازی که جزء مدارک مرحلة دوم معماری داخلی می باشد؛

5 بزرگ نمایی از بخش های مهم پالن و مقطع که در برگیرنده جزئیات معماری داخلی است؛

6 تیپ بندی در و پنجره های یک پروژه و اطالعات مربوط به آن؛

7 تنظیم جدول نازک کاری مربوط به یک پروژه که مصالح پوشش های داخل ساختمان را معرفی می کند.

تهیة نقشه های معماری و معماری داخلی ساختمان در دو مرحلة اصلی صورت می گیرد:
الف( نقشه های معماری مرحلة اول )مقدماتی(؛

ب( نقشه های معماری مرحلة دوم )اجرایی(1.
نقشه های معماری مرحلة اول که شامل معرفی مدارک اولیة پالن ها، نماها و مقاطع طرح معماری می باشد، 
در سال قبل به صورت کامل معرفی گردید و نسبت به روند ترسیم آن نقشه ها، شناخت کافی وجود دارد. 
اما چنانچه گفته شد نقشه های مرحلة اول)فاز یک( پروژه ساختمان، کلیات طرح را مشخص کرده و فاقد 

1ـ از نقشه های معماری مرحلة اول و دوم با عنوان نقشه های فاز یک و فاز دو معماری نیز یاد می شود.

آیا تا به حال پی برده اید؟

مقدمه

واحد یادگیری 5

تهیة طرح های اجرایی فضاهای داخلی مسکونی

استاندارد عملکرد
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همة مشخصات الزم برای اجرا می باشند. لذا پس از بررسی و تصویب نقشه های مرحلة اول ساختمان، تیم 
طراحی )معماری، سازه و تأسیسات( با توجه به مالحظات فنی، اقتصادی، اجرایی و نظرات کارفرما، در مورد 
نوع مصالح مصرفی، سیستم ساختمانی و نوع سازه، نوع تأسیسات سرمازا و گرمازا و سیستم های الکتریکی 
تصمیم گیری می نماید. آنگاه طرح های اجرایی ساختمان در زمینة معماری، سازه و تأسیسات تهیه و با هم 
هماهنگ می شوند. این هماهنگی منجر به تهیة و ترسیم نقشه های اجرایی معماری می شود که در اصطالح 
تأسیسات  معماری، سازه،  نقشه های  بین  ایجاد هماهنگی  )فاز دو( می گویند.  نقشه های مرحلة دوم  آن  به 
می باشد.  ساختمان  اجرایی  نقشه های  تهیة  روند  در  مهم  بسیار  مسائل  از  الکتریکی  تأسیسات  و  مکانیکی 
مهندس معمار معموالً مسئولیت نظارت و هماهنگی کل مدارک و نقشه های مرحلة دوم ساختمان را برعهده 
دارد. به همین جهت نقشه کشی مرحلة دوم، مستلزم آگاهی وسیع، دقت و تمرین زیادی می باشد تا ضمن 
کامل بون تک تک نقشه ها، هماهنگی الزم بین نقشه های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات 

الکتریکی وجود داشته باشد.
در این فصل هدف آن است که در دو بخش متوالی نسبت به شناخت »نقشه های اجرایی معماری و معماری 

داخلی« اقدام شده و مدارک اصلی آن معرفی گردد.
بخش اول شامل معرفی عالئم و نحوة ترسیمات فنی نقشه های اجرایی

بخش دوم شامل معرفی مدارک اصلی نقشه های اجرایی معماری داخلی و نحوة ترسیم آنها می باشد.

1ـ معرفی عالئم نقشه کشی و نحوۀ ترسیم فنی نقشه های اجرایی

چنانکه گفته شد تفاوت بارز نقشه های مرحلة دوم با مرحلة اول در ارائه و معرفی جزئیات بیشتر هر مدرک 
)پالن، مقطع، نما و...( و نیز دقیق تر بودن اندازه ها و اجزای نقشه ها می باشد. به طوری که مجموع نقشه های 
مرحلة دوم به دور از پیچیدگی به آسانی قابل خواندن باشد و به سازنده دقیقاً نشان می دهد که چگونه پروژه 
را اجرا کند. لذا مقیاس نقشه های مرحلة دوم عموماً بزرگ تر از نقشه های مرحلة اول بوده و عناصر و اجزای 
مقیاس  با  مقاطع  و  نما  پالن،  مانند  معماری  اول  مرحلة  مدارک  بنابراین  می گردد.  ترسیم  آن  در  بیشتری 
بزرگ تر از 100 : 1 ترسیم شده و یا در صورت ترسیم با مقیاس 100: 1، جهت معرفی دقیق تر از برخی 
مواضع مهم نقشه، بزرگ نمایی در مقیاس 1:50 یا 1:25 ارائه می گردد. از این رو نقشه کشی مرحلة دوم و نحوة 
ترسیم عناصر اصلی معماری )دیوارها، بازشوها، سقف و...( در مقیاس های بزرگ تر از 100: 1 دارای نکات و 
ظرافت های خاصی می باشد که مستلزم شناخت عالئم و اجزای نقشه های اجرایی است. مدارک و نقشه های 
مرحلة دوم معماری و روش تهیة نقشه های اجرایی ساختمان به طور مشروح در بخش های آینده توضیح داده 
خواهد شد. این فصل شامل معرفی عالئم نقشه کشی، قواعد راهنما و مثال های مختلف است. پس از مطالعة 
دقیق مطالب فصل و بررسی مثال ها، تمرین ها را به دقت انجام دهید؛ تا ضمن آشنایی با عالئم مورد استفاده 

برای ترسیم نقشه های مرحلة دوم، در به کارگیری آنها مهارت کافی به دست آورید.
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تصویر 1ـ پالن اندازه گذاری معماری و پالن سقف کاذب یک ساختمان اقامتی دو واحدی

تصویر 2ـ نماها و مقاطع اجرایی ساختمان اقامتی دو واحدی
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1ـ1ـ عالئم و ترسیم دیوارها
و شرایط محیطی  بنا، مصالح در دسترس  نوع سازة  به  زیادی  بستگی  دیوارهای ساختمان  و ضخامت  نوع 
ساختمان دارد. دیوارها از نظر تحمل نیرو، یا باربر هستند که وزن سقف را تحمل می کنند و یا غیر باربر 
که غیر از وزن خود بار دیگری بر آنها وارد نمی شود. همچنین دیوارها از نظر محل قرارگیری بر دو نوع اند: 
که  خارجی«  »دیوارهای  و  می کنند  جدا  هم  از  را  ساختمان  یک  داخلی  فضاهای  که  داخلی«  »دیوارهای 
فضاهای داخلی ساختمان را از فضای بیرونی جدا می سازند. دیوارهای خارجی معموالً ضخیم تر از دیوارهای 
مزاحم  صداهای  و  گرما  سرما،  نفوذ  مقابل  در  مناسبی  حفاظ  خانه،  امنیت  تأمین  ضمن  و  هستند  داخلی 

می باشند. تمامی  دیوارها از هر نوعی که باشند معموالً در دو مرحلة کلی اجرا می شوند: 
الف( سفت کاری دیوار : این مرحله شامل اجراي جرز اصلی و سنگین دیوار بوده و وزن دیوار و حتی سقف 
)در دیوارهای باربر( را تحمل می کند. جهت اجرای سفت کاری دیوار از مصالحی مانند آجر، بلوک سفالی، 
بلوک سیمانی و یا پانل های پیش ساخته استفاده می شود. ضخامت سفت کاری دیوارها بنابر نوع مصالح مورد 
استفاده در دیوارهای خارجی، حدود 20 الی ۳5 سانتی متر می باشد. همچنین ضخامت سفت کاری دیوارهای 

داخلی در حدود ۷ الی 15 سانتی متر متغیر می باشد.
ب( نازک کاری دیوار : این مرحله شامل نماسازی روی مصالح سفت کاری جهت ایجاد یک سطح صاف و 
زیبا می باشد. پس از اجرای سفت کاری دیوار، سطوح رویة دیوار با مصالح نازک کاری، نماسازی می گردد1. 
نماسازی بیرونی دیوارهای خارجی می تواند از جنس آجرنما، سنگ پالک، اندودهای سیمانی و... باشد. خط 
نازک کاری بیرونی دیوارهای خارجی با فاصلة 5 الی ۷ سانتی متر از خط سفت کاری دیوار ترسیم می شود. 
از اندودهای گچی می باشد، با فاصلة ۳ سانتی متر از خط  همچنین نازک کاری دیوارهای داخلی که عمدتاً 

سفت کاری داخلی کلیة دیوارها ترسیم می شود.
این دو مرحله )سفت کاری و نازک کاری دیوار( در نقشه کشی مرحلة دوم نیز لحاظ می شوند. خطوط بخش 
سفت کاری و نازک کاری دیوار، در مدارک مرحلة دوم به طور جداگانه ترسیم می شود. بخشی از انواع ترسیم 

1ـ به مصالح نازک کاری سطح رویة نهایی دیوارها و کف، در اصطالح انگلیسی finishing می گویند.

تصویر 3ـ تصاویر سه بعدی خارجی از ساختمان اقامتی دو واحدی
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در شکل زیر ارائه شده است. خطوط سفت کاری دیوارها را با ضخامت های باالی 0/۴ ترسیم کرده و حد فاصل 
جرز سفت کاری دیوارها را با  هاشور متمایز می کنند. خط نازک کاری دیوارها با نازک ترین ضخامت خط 0/1 

1 و بزرگ تر از آن، ترسیم می گردد.
50
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تصویر 4ـ نمونه نقشه کشی دیوار در مقیاس های مختلف ترسیمی
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1ـ2ـ ترسیم و معرفی بازشوها )درها و پنجره(
درها و پنجره ها بعد از دیوار و سقف، از جمله اجزای اصلی و ضروری تمام ساختمان ها می باشند. در طرح 
و ترسیم نقشه های ساختمان ها باید موقعیت، اندازه و شکل مناسب آنها با دقت در نظر گرفته شود. کیفیت 
نماها و فرم بیرونی ساختمان، روشنایی و هویت فضاهای داخلی و کیفیت زندگی در ساختمان، نحوة استفاده 

از مناظر خوب بیرونی همگی بستگی به نوع طراحی درها و پنجره ها دارد. 
عالئم و ترسیم درها: درهای ساختمانی در انواع مختلفی طراحی می شوند. درهای حیاط و اتومبیل رو از 
نوع درهای بیرونی ساختمان محسوب می شوند. اما درهای داخلی مسکونی در شکل متعارف در حدود 100 
سانتی متر عرض و 220 سانتی متر ارتفاع دارند. عرض درهای فرعی مانند فضاهای بهداشتی و بالکن ها ممکن 
است 85 سانتی متر باشد. درهای ورودی اصلی، شکلی شاخص دارند و ممکن است عرض آنها بیشتر باشد 
و به صورت دو لنگه طراحی شوند. درها معموالً از چوب )W( یا یک نوع فلز مانند فوالد )M( یا آلومینیوم 
)AL( ساخته می شوند.1 در نقشه کشی، درها در پالن به صورت باز یا نیمه باز ترسیم می شوند. درهای بیرونی 
بیرونی دارای آستانه هستند.  در قسمت  لنگه مورد استفاده قرار می گیرند و معموالً  یا چند  به صورت یک 
آستانة در ممکن است همسطح چهارچوب یا نسبت به آن برجسته باشد. آستانة در با خط نازک مشابه شکل 
بدون آستانه هستند و به طرف داخل فضا و پشت به دیوار باز  زیر ترسیم می شود. درهای داخلی معموالً 
می شوند و حدود 10 سانتی متر از دیوار پشت در فاصله دارند. عرض درهای اتاق های خواب، کار و غذاخوری 
حدود 90 تا 100 سانتی متر، برای سرویس ها ۷0تا80 سانتی متر )دارای آستانه( و برای رختکن 60 تا ۷0 
سانتی متر می باشد. برای ساختمان های عمومی  و یا ساختمان های مسکونی با فضاهای بزرگ از درهایی با 
ابعاد بزرگ تر استفاده می شود. رویة  درها ممکن است صاف، قاب بندی شده با شیشه خور یا بدون شیشه 

طراحی شوند. نمونه هایی از انواع درها و نحوة ترسیم آنها را در شکل زیر مشاهده می کنید.

1  ـ جنس در و پنجره ها با حروف اول انگلیسی در نقشه ها معرفی می گردد.

تصویر 5  ـ نمونه طرح های در های داخلی ساختمان
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عالئم و ترسیم پنجره ها: طراحی پنجره ها با توجه به نیازهای فضاهای 
داخلی و تناسبات نماهای بیرونی ساختمان انجام می پذیرد و تعیین اندازة 
دقیق آنها، به نوع پروژه، شرایط محیطی و نظر طراح بستگی دارد. نمایش 
پنجره  نمای کف  و  پنجره  مقطع  ترسیم  شامل  معموالً  پالن  در  پنجره 
می باشد. موقعیت چهارچوب پنجره به نسبت ضخامت دیوار می تواند در 
لبة داخلی، لبة خارجی یا در میانة دیوار قرار گیرد. برحسب مقیاس نقشه 
مقطع شیشه گاه با یک و گاهی با دو خط نازک ترسیم می شود. بعضی 
مواقع از نمایش بازشوهای پنجره در پالن صرف نظر شده و آن را فقط 
در نما و یا جدول مشخصات پنجره ها مشخص می کنند. عرض پنجره ها 
از 60 سانتی متر تا ۳60 سانتی متر با گام 15 سانتی متر تغییر  معموالً 
سانتی متر   160 تا  سانتی متر   105 از  معموالً  پنجره ها  ارتفاع  می کند. 
می باشد. ارتفاع کف پنجره برای اتاق خواب از ۷0 تا 90، برای آشپزخانه 
باال  به  فضاهای سرویس حدود 160 سانتی متر  برای  و  تا 120  از 90 
طراحی می شود به گونه ای که بازشو پنجره در دسترس باشد. ارتفاع کف 
پنجره در نقشه های معماری با عالمت اختصاری O.K.B 1 نمایش داده 
می شود. در تصاویر زیر با انواع پنجره و روش ترسیم آنها آشنا می شوید.

1ـ O.K.B مخفف عبارت آلمانی »Ocoupenci Kingstone Benchmark« می باشد.

تصویر 7  ـ نمونه طرح های پنجره های ساختمانی

تصویر 6  ـ نمونه ترسیم پنجره ها در 
نقشه های اجرایی معماری داخلی
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تیپ بندی در ها و پنجره ها: یکی از مراحل مهم در تهیة نقشه های مرحلة دوم، دسته بندی درها و پنجره های 
پنجره«  و  در  »تیپ بندی  نام گذاری  و  به این دسته بندی  اصطالح  در  می باشد.  آنها  و کدگذاری  مشابه هم 
می گویند. بدین منظور از عالئم اختصاری و گرافیکی خاصی استفاده می شود که معرف نوع بازشو، جنس و کد 
آن در نقشه ها می باشد. برای تیپ بندی درها از نماد D و برای پنجره از نمادW استفاده می شود و بازشوهای 
یکسان با یک شمارة خاص تیپ بندی می شوند. در معرفی جنس تیپ بندی درها و پنجره ها از نماد W برای 
چوب، M برای فلز و AL برای آلومینیوم استفاده می شود. برای تیپ بندی در یا پنجره در پالن، یک دایره 
یا یک چند ضلعی به قطر حدود 12 میلی متر در جلو پالن آن ترسیم شده و با یک خط افقی به دو قسمت 
تقسیم می شود. در باالی آن، عالمت اختصاری در یا پنجره و جنس آن نوشته می شود و در زیر آن شمارة 
تیپ آن را می نویسند. در تصویر زیر نحوة تیپ بندی بازشوها و عالئم اختصاری مرتبط با آن معرفی شده 
است. در مدارک اصلی مرحلة دوم )پالن، مقطع، نما( همة بازشو ها با عالمت معرفی تیپ آن ترسیم می شود 
و مشخصات دقیق پنجره ها را در جدول تیپ بندی در و پنجره ها یا جزئیات مربوطه نمایش می دهند. جهت 

ترسیم بازشوها در پالن، مقاطع و نماها از ضخامت قلم نازک )حدود 0/15 تا 0/1( استفاده می شود.

1ـ3ـ عالئم ترسیم پالن فضاهای آبریزگاهی )فضاهای مرطوب(
سرویس  و  حمام  آبدارخانه،  آشپزخانه،  مانند  فضاهایی  مرطوب(  )فضاهای  آبریزگاهی  فضاهای  از  منظور 
بهداشتی می باشد. این فضاها به دلیل قرارگیری تجهیزات و مبلمان خاص و وابسته بودن به عناصر تأسیسات 
مکانیکی و برقی، از حساسیت باالیی برخوردارند. با توجه به هزینة  زیاد و پیچیدگی این قسمت از ساختمان 
از نظر ایزوالسیون، لوله کشی، تهویه و شیب بندی، ترسیم این قسمت باید با دقت بیشتري صورت گیرد و 

تصویر 8   ـ عالیم کدگذاری و جدول تیپ بندی در و پنجره

تصویر 9ـ نمونه نقشه های بزرگ نمایی تیپ بندی در و پنجره پروژه های مرحلة دوم معماری

جدول تیپ بندي درب و پنجره ها

ارتفاععرضتیپردیف
تعداد 

راستگرد
تعداد 
چپگرد

جمع 
کل

جنس

1MDFD-T.110522012۳چوبي

2MDFD-T.28522012۳چوبي

۳WD-T.11202201-1چوبي

۴UPVC.W-T.11801505-5یو پي وي سي

5UPVCW-T.2۷0602-2یو پي وي سي
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معموالً در برگ های دیگر و با مقیاس بزرگ تر ترسیم و تشریح شود. از این  رو عموماً از پالن و حتی مقطع 
( موارد  1__

این فضاها نقشة بزرگ نمایی ارائه می شود1. در نقشة بزرگ نمایی اینگونه فضاها )با مقیاس حداقل 50
زیر ترسیم می گردد : 

ظرفشویی،  ماشین  گاز،  اجاق  ظرفشویی،  سینک  یخچال،  نظیر  آشپزخانه  مبلمان  و  تجهیزات  موقعیت   1

لباس شویی و... با اندازه گذاری کامل معرفی می شود.
2 موقعیت تجهیزات و عناصر سرویس بهداشتی و حمام شامل روشویی، توالت ایرانی و فرنگی، زیردوشی و 

دوش حمام، وان، آینه، چراغ دیواری و....
در طراحی و ترسیم کابینت ها و تجهیزات فضاهای آبریزگاهی، ابعاد، نحوة استفاده، اتصاالت و نکات فنی نصب 
باید مورد توجه باشند و در صورت لزوم، کتاب های استاندارد معماری  از نظر امکان تعمیر و نظافت، دقیقاً 
برای ترسیم خطوط اصلی و دور ظاهری  و تأسیسات و راهنماهای فنی تولیدات مورد مطالعة قرار گیرند. 
تجهیزات و مبلمان معموالً از خطوط نازک 0/15 تا 0/2 برحسب مقیاس نقشه استفاده می شود. برای نشان 

دادن جزئیات، استفاده از خط 0/1 یا 0/15 پیشنهاد می شود.
3 موقعیت کف شو در پالن فضاهای آبریزگاهی مشخص شده و شیب بندی کف با عالمت فلش مخصوص 

معرفی می شود. انتهای فلش سمت پایین را نشان می دهد و عدد، میزان شیب را به صورت درصد مشخص 
می کند. شیب بندی این فضاها در حدود دو تا سه درصد می باشد. شیب یک درصد به معنای آن است که در 

طول صد سانتی متر )یک متر(، یک سانتی متر اختالف سطح در ارتفاع وجود خواهد داشت.
غیر از فضاهای سرویس مانند حمام، توالت، آشپزخانه و آبدارخانه، فضاهای دیگری از قبیل موتورخانه، گلخانه، 
حوضخانه و پارکینگ که در معرض ریزش آب قرار می گیرند، باید با شیب یک تا سه درصد شیب بندی شوند. 

موقعیت کف شور نیز باید با توجه به نقشه های شبکة فاضالب و نحوة شیب بندی در پالن ها مشخص گردد.

1ـ به بزرگ نمایی نقشه های پالن، در اصطالح »Layout« و به بزرگ نمایی دیوارهای مقاطع در اصطالح »wall section« گفته می شود. در 
بخش بعدی این مدارک به تفصیل معرفی می گردند.

تصویر 10  ـ نمونه معرفی اجزای تجهیزات فضای آشپزخانه

قفسه های سیمی 
شکل گوشه با

 قابلیت چرخش
 به طرف بیرون

اجاق مایکرویو قابل استفاده برای 
یک شخص نشسته روی صندلی

فضای جازانویی و 
میزکار پایین تر جهت 
سازگاری برای معلولین

قفسه با قابلیت چرخش 
به طرف بیرون

درهای متحرک 
چوبی برای 

دسترسی آسان به 
قفسه ها

پریز اضافی برای 
وسایل برقی

تلویزیون و سایر وسایل 
برقی نصب شده در 

جایی که شخص به آن 
دسترسی داشته باشد

تلفن

سینک مخصوص با دسترسی 
آسان و عمق کم

پریز
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1ـ4ـ ترسیم پالن اندازه گذاری
یکی از تفاوت های نقشه های اجرایی مرحلة دوم )فاز دو( با نقشه های مرحلة اول )فاز یک(، اندازه گذاری کلیة 
به اندازه گذاری  وابسته  اجرایی ساختمان  نقشه های  و دقیق است. تکمیل  عناصر ساختمان در حالت کامل 
تا  اندازه های ساختمان مشخص می شوند  کّل  رو  این  از  اجزای تشکیل دهندة آن می باشد.  و کامل  دقیق 
مجریان، حق تغییر در ابعاد و مشخصات ساختمان را خارج از خطای مجاز نداشته باشند و فقط با نظر مسئول 
پروژه است که بعضی از اندازه های جزئی نوشته نمی شوند تا مجریان از آزادی عمل الزم برای تصمیم گیری 

برخوردار باشند و بتوانند با توجه به شرایط اجرا، اندازه ها را کامل و قطعی نمایند.
اندازه گذاری پالن اجرایی امری دقیق و ظریف است و به همین دلیل الزم است کلیة دیوار ها و عناصر اصلی 
آن اندازه گذاری شوند. لذا این اندازه گذاری در دو حوزة داخلی و خارجی پالن انجام می گیرد. اندازه گذاری 
اندازه گذاری  انجام می شود که کلیة فضاهای داخلی در راستای طولی و عرضی آن  داخلی پالن به گونه ای 
شود. خط اندازه گذاری داخلی به شکل پیوسته در راستای طول و عرض پالن امتداد می یابد. بنابراین الزم 
است به کمک یک خط کمکی، مسیر اندازه گذاری ها دقیقاً مشخص شود. در تصاویر زیر نکات مهم درخصوص 

اندازه گذاری های مدارک مرحلة دوم ارائه شده است.
اندازه گذاری می باشد. خط  به عبارتی ۳ سطح(  )یا  بر سه خط  اجرایی مشتمل  اندازه گذاری خارجی پالن 
اول نزدیک به جدارة خارجی ساختمان، کلیة طول دیوارها و بازشوهای بین آنها را معرفی می کند. خط دوم  

اندازه گذاری، مربوط به فواصل محورهای )آکس های1( سازه ای ساختمان می باشد. 
1ـ خط آکس، خطی فرضی است که از وسط ستون با عناصر باربر ساختمان عبور می کند و معرف نظام هندسی اسکلت ساختمان می باشد. 

آکس بندی اولیه توسط طراح معماری در نقشه های مرحلة اول پیشنهاد شده و در مرحلة دوم توسط طراح سازه تعیین و تکمیل می گردد.

تصویر 11ـ پالن بزرگ نمایی از فضاهای آبریزگاهی ساختمان اقامتی دو واحدی
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خط سوم اندازه، مربوط به اندازة کلی طول و عرض ساختمان و یا حد فاصل میان اولین آکس تا آخرین آکس 
طولی و عرضی ساختمان می باشد.
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ـ  5  ـ عالئم ارجاعات و بزرگ نمایی ها 1
چنان که گفته شد نقشه های اجرایی مرحلة دوم معماری و معماری داخلی، عناصر و جزئیات زیادی دارند که 
باید جهت اجرای مناسب، با دقت و خوانایی، معرفی و اندازه گذاری شود. از این رو از نقشه های پالن، مقطع 
و نما، بزرگ نمایی و جزئیات اجرایی ارائه شده و به نقشه های اصلی ارجاع داده می شوند. منظور از نقشه های 
1 ترسیم می گردند. حال اگر نیاز 

50
1 یا 

100
اصلی پالن ها، مقاطع و نماهای پروژه می باشد که با مقیاس 

باشد بخش هایی از پالن با مقیاس بزرگ تر ارائه شده و جزئیات و اندازه گذاری بیشتری بر روی آن مشخص 
گردد که در اصطالح انگلیسی به آن »لی اوت1« گفته می شود. همچنین از دیوارهای خارجی مقطع مرحلة 
انگلیسی آن  ارائه شده و تحت عنوان »برش تفصیلی دیوار« معرفی می شود که اصطالح  دوم بزرگ نمایی 

1 ترسیم می گردند.
50

1 تا 
20

»وال سکشن«2 می گویند. بزرگ نمایی های پالن و مقطع با مقیاس 
1 امکان تشریح و ترسیم همة جزئیات پیچیدة 

50
1 و 

20
عالوه بر مدارک یاد شده، از آنجا که در مقیاس 

ساختمان وجود ندارد، لذا موقع ترسیم نقشه ها الزم است که سازنده را به جزئیات اجرایی دیگر ارجاع دهیم. 
در این حالت، بسیاری از قسمت های پیچیده مانند ترکیب مصالح در دیوارها، اتصال در یا پنجره به دیوار، 
جزئیات اجرای حمام، توالت یا آشپزخانه و.... را در نقشه های جداگانه به صورتی جزیی تر )دیتیل۳( ترسیم 
می کنیم. در این صورت هر یک از جزئیات اجرایی در روی پالن یا مقطع، مشخص و شماره گذاری می شوند. 
برای شماره گذاری نقشه های جزیی می توان مانند شکل زیر از یک دایره به قطر یک تا یک و نیم سانتی متر 
استفاده کرد که درنیمة باالیی آن شمارة جزئیات اجرایی و در نیمة پایینی آن شمارة برگی که جزئیات در 

آن ترسیم شده است، نوشته  می شود. به رابطة متقابل شکل زیر توجه نمایید.

ـ 1  Layout                                                                                      2 ـ  Wall Section
ـ ۳  Detail
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ـ  6  ـ عالئم و ترسیمات عناصر تأسیساتی 1
با  انطباق  و  هماهنگی  در  باید  دوم  مرحلة  اجرایی  نقشه های 
تأسیسات که  اجزای مهم  و  بوده و عناصر  تأسیساتی  نقشه های 
در پالن و مقاطع معماری نمود دارند، ترسیم گردند. مهم ترین 
معماری  نقشه  های  در  باید  آنها  تأثیرات  که  تأسیساتی  اجزای 

مشخص گردند عبارتند از:
الف(تأسیسات مکانیکی: تعیین سیستم گرمایش و سرمایش و جانمایی عناصر مولد این سیستم ها مانند 
موتورخانه، پکیج گرمایشی، کولرهای آبی، کولرهای تبریدی )گازی(، سیستم کلی و مسیر لوله کشی های آب 

و فاضالب و...
ب(تأسیسات برقی: مهم ترین بخش تأسیسات برقی که در مدارک معماری )خصوصاً پالن معکوس( نمود 
خواهد داشت، عناصر روشنایی و چراغ ها می باشد. در نقشه های معماری داخلی، نمایش چراغ های سقفی، 

دیواری، توکار و... با عالمت های اختصاصی در پالن معکوس نمایش داده می شود.
نمایش عناصر تأسیسات عمودی در پالن معموالً به دو شکل ترسیم می شود. هنگامی که یک فضای اختصاصی 
یاد  از آن  یا مستطیل( جهت عبور کانال های تأسیساتی اختصاص داده شود تحت عنوان »داکت«1  )مربع 
به آن  از داخل دیوار ها عبور کند  با سطح مقطع کوچک تر  تأسیساتی  لوله های  و زمانی که صرفاً  می شود 

»رایزر«2 می گویند.

Duct ـ1
Riser ـ2

تصویر 13  ـ نمونه برخی از عالئم ارجاعات و بزرگ نمایی های نقشه های اجرایی

تصویر 14  

نمایش داکت و سوراخ های 
عمومی

نمایش دودکش
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1ـ7ـ عالئم و نمادهای نقشه کشی اجرایی
می دانیم که طراحان و نقشه کش ها برای نشان دادن عناصر، 
مصالح و تجهیزات ساختمانی در نقشه ها، از عالئم قراردادی و 
استانداردی استفاده می کنند تا به طور خالصه، جامع و خوانا 
به  دهند.  قرار  آنها  اختیار  در  را  مجریان  نیاز  مورد  اطالعات 
همین منظور در نقشه کشی دستی از انواع شابلن های معماری، 
حروف و اعداد استفاده می شود. نقشه کش های با تجربه برای 
تسریع بیشتر در کار و تولید نقشه های دقیق، از نقشه کشی 
رایانه ای استفاده می کنند. باید دقت شود که این نوشته ها و 
عالئم در هر حالتی )ترسیم دستی یا رایانه ای( می بایست زیبا، 

هماهنگ و خوانا باشند.
همچنین از آنجا که میزان اطالعات راهنمای کدها و و نوشته های روی نقشه، در مدارک مرحلة دوم زیاد 
هستند، بایدتحت یک نظام واحد و استاندارد ارائه گردند. لذا برخی کدها و عالئم اختصاری جهت معرفی 
اطالعات کمی نقشه ها توافق شده و در عموم نقشه های مرحلة دوم کاربرد دارد. این کدها جهت اختصار عمدتاً 

با حروف انگلیسی معرفی می شوند. در جدول زیر برخی از این عناوین و عالئم اختصاری معرفی می شوند.
ـ  8  ـ معرفی انواع خطوط نقشه کشی 1

هنگام ترسیم عناصر و اشکال مختلف در نقشه های معماری،جهت خوانایی و معرفی بهتر اجزای نقشه، از انواع 
شکل خطوط با ضخامت های مختلف استفاده می شود. این اصول ترسیم خطوط هم در نقشه کشی با دست 
)مدادی یا جوهری( و هم در نقشه کشی رایانه ای باید رعایت گردد. در جدول پیش رو، دسته بندی و انواع 
خطوط مورد استفاده در نقشه ها با مقیاس های مختلف ارائه شده است. بنابراین ترسیم نقشه ها در مقیاس های 
متفاوت نیاز به استفاده از گروه خطی مختص به خود را دارد تا با توجه به بزرگی یا کوچکی اجزای نقشه، 

ضخامت خطوط ترسیم با یکدیگر متناسب بوده و موجب خوانایی بیشتر نقشه گردد.

با توجه به مطالب مطرح شده درخصوص عالئم نقشه کشی مرحلة دوم، 
را  آن  تفاوت های  و  کنید  رسم   1

50
یا   1

100
مقیاس  در  را  زیر  پالن 

توضیح دهید. عرض اتاق ۳ متر و طول آن 5 متر می باشد. طول و عرض 
تراس نیز به ترتیب ۳ و 1/5 متر، ضخامت دیوارها ۳0 سانتی متر، عرض 
پنجرة کوچک  و عرض  بزرگ 1۷0سانتی متر  پنجره  متر، عرض  در 1 

120سانتی متر است.

تجربه و دانش

تصویر 16ـ پالن مقدماتی یک اتاق جهت تکمیل و ترسیم پالن اجرایی

تصویر 15ـ عالئم اختصاری کد های نقشه های مرحلة 
دوم معماری
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تصویر 17ـ جدول معرفی انواع خطوط نقشه کشی و ضخامت قلم های مربوط به هر مقیاس نقشه
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2ـ مدارک اصلی نقشه های اجرایی معماری داخلی )مرحلة دوم(
جهت شناخت مدارک اصلی نقشه های اجرایی معماری مرحلة دوم، در ابتدا باید فهرست این مدارک معرفی 

شده و سپس در ادامه، ویژگی های هر مدرک و نحوة ترسیم نقشه ها به تفصیل توضیح داده شود.
1 پالن اندازه گذاری: در این پالن، کلیة طبقات با اندازه گذاری کامل و کدگذاری های الزم معرفی می شود. 

2 پالن مبلمان: در این پالن، کلیة طبقات اصلی فضاهای داخلی آن ذکر شده و مبلمان اصلی آن با مقیاس 

صحیح ترسیم می گردد.
3 پالن معکوس )پالن سقف کاذب(: یکی از مدارک خاص نقشه های مرحلة دوم، پالن معکوس از سقف کاذب 

داخلی فضاها است که در آن تراز و جنس سقف کاذب معرفی می گردد.
4 پالن کف سازی: یکی از مدارک تخصصی نقشه های معماری داخلی، پالن کف سازی می باشد. در این پالن 

محدودة کف سازی داخلی فضاها ترسیم شده و مشخصات، جنس و ابعاد مصالح کف سازی معرفی می گردد.
5 نماهای خارجی )پیرامونی( : نماهای پیرامونی در نقشه های مرحلة دوم با معرفی دقیق و کامل مصالح نما، 

بازشوها و ترازهای ارتفاعی معرفی می شود.
نماهای  ترسیم  داخلی،  معماری  نقشه های  تخصصی  مدارک  از  یکی  داخلی(:  )طراحی  داخلی  نماهای   6

داخلی فضاهای خاص می باشد. ترسیم کلیة عناصر دیوار با معرفی دقیق و کامل مصالح دیوار، عناصر تزیینی 
و تأسیساتی معرفی می شود.

7 مقاطع طولی و عرضی: مقاطع اجرایی پروژه با ارائة جزئیات و اطالعات بیشتر از مقاطع مرحلة اول ترسیم 

و اندازه گذاری می شود.
8 بزرگ نمایی پالن )layout(: منظور از بزرگ نمایی پالن، بزرگ نمایی از فضاهای خاص و آبریزگاهی است 

که دارای عناصر و تجهیزات بیشتری بوده و می باید در مقیاس  و یا بزرگ تر ارائه شوند.
9 مقطع موضعی و برش تفصیلی دیوار )wall section(: این مقطع، جهت معرفی جزئیات اجرایی و مصالح 

 1
25

1 یا 
20

کف، دیوار، سقف کاذب و سقف سازه ای در یک برش عمودی از یک دیوار خارجی با مقیاس 
ترسیم می شود.

10 جزئیات اجرایی )Details(: در این قسمت، نحوة و روش اجرای مصالح گوناگون در بخش های مختلف 

1 معرفی می شود.
10

1 تا 
2

ساختمان با ارائه جزئیات اجرایی با مقیاس بزرگ 
و  دیوار  )کف،  داخلی  فضاهای  کلیة  تمامی سطوح  نازک کاری  مصالح  این جدول  در  نازک کاری:  جدول   11

سقف( از جهت نوع، جنس، ابعاد و رنگ معرفی می گردند.
در ادامة این فصل مدارک نقشه های مرحلة دوم به تفصیل معرفی شده و نحوة ترسیم مدارک و اجزای مهم 

آن آموزش داده می شود.
پروژۀ نمونه جهت انجام مدارک نقشه های اجرایی پروژه ویالیی مسکونی طراحی شده در فصل قبل می باشد 
که مدارک نقشه های اجرایی آن در این فصل ترسیم و معرفی می گردد. در کلیة مراحل معرفی مدارک مرحلة 
دوم معماری داخلی، مدارک اجرایی پروژة مسکونی ویالیی طراحی شده به عنوان یک تمرین مستمر ترسیم 

و ارائه می گردد.
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تصویر 18ـ پالن اندازه گذاری مرحلة دوم معماری از ساختمان مسکونی ویالیی

0 1 2 3 4 5m اتاق خواب فرزندان             پارکینگ
آشپزخانه 

 رختشوی خانه
سرویس بهداشتی 

حمام
بالکن

پلکان ارتباطی بام  
حیاط شمالی  

 پیش ورودی )آستانه( 
البی و رختکن
راهرو ارتباطی 
سالن پذیرایی

 فضای غذاخوری
 فضای نشیمن  

اتاق خواب والدین 



147

پودمان سوم :نقشه کشی اجرایی فضاهای داخلی مسکونی

2ـ1ـ اصول و مراحل ترسیم پالن های اجرایی
با  در این مرحله از کار، ترسیم پالن های اجرایی با توجه به مالحظات مربوط به سازه و تأسیسات، معموالً 
1 شروع می شود. در شکل صفحه قبل پالن اجرایی یک واحد مسکونی که در فصل قبل طراحی 

50
مقیاس 

شده بود، برای نمونه، ترسیم شده است )نقشه های مرحلة اول آن در فصل اول کتاب ترسیم شده بود(. این 
پالن باید به دقت مطالعه شده و خطوط، اندازه ها، عالیم و نوشته های آن بررسی شوند. همچنین باید دقت 
کرد که چگونه  این اطالعات در کنار هم سازماندهی شده اند. ابعاد نقشه ها به ابعاد ساختمان و مقیاس نقشه ها 
ترسیم می شوند.   ،A1 ،A2،A۳ ،ابعاد به  برگه هایی  در  واحد های مسکونی معموالً  دارد. پالن های  بستگی 
همة  برگه های مربوط به نقشه های یک ساختمان عموماً دارای اندازه مساوی هستند، یعنی ابعاد برگه ای که 
برای ترسیم یک پالن انتخاب می شود برای نقشه های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. پالن های اجرایی 
1 رسم می شوند.1 برای معرفی بخش های پیچیدة پالن ممکن است از ترسیمات 

100
1 یا 

50
معموالً با مقیاس 

با مقیاس بزرگ تر نیز استفاده شود که تحت عنوان » بزرگ نمایی« از آن نام برده و در بخش های بعدی معرفی 
می شود. 

توجه داشته باشید که در این بخش نقشه کشی معماری داخلی مسکونی مدنظر بوده و نیز جهت جانمایی پالن 
1 در کاغذ A ۳، فضای حیاط شمالی و پارکینگ )حد فاصل آکس 1تا 2( در پالن های 

50
مذکور با مقیاس 

1 ترسیم می شود، مشخص 
100

مرحلة دوم ترسیم نشده اند. هر چند موقعیت آنها در پالن بام که با مقیاس 
شده است.

به قدم بررسی  به عنوان یک روش عمومی، مراحل ترسیم پالن مسکونی نمونة طراحی شده را قدم  حال 
می کنیم. بدیهی است با نظر هنرآموز و رعایت اصول می توان غیر از مرحله بندی این کتاب، از روش های مشابه 
دیگر نیز استفاده کرد و با ابتکار عمل، تغییراتی را در اجرای مراحل مختلف کار ایجاد نمود. تمرین مداوم 
و عملی اصول ذکر شده، مهم ترین وسیلة آموزش و ارتقای سطح مهارت نقشه کشی است. قبل از شروع کار 
ترسیم، باید از تمیزی دست ها و ابزار کار اطمینان حاصل کرد. کروکی ها و اطالعات مورد نیاز در ترسیم را 
به صورت منظم در دسترس داشته و قباًل آنها را مطالعة نمود تا شناخت کاملي از طرح به دست آید. همچنین 
الزم است قبل از شروع کار، موارد مبهم را روشن نمود. برای نقشه کشی مرحلة دوم از کاغذ A۳ استفاده کرد 
و برای کار الزم است ابتدا کاغذ را با لبة میز نقشه کشی )تختة رسم( تنظیم کرده و بر روی آن چسباند. حال 

با استفاده از خطوط کمکی2 مراحل زیر را تکمیل می کنیم.

__1 بوده است که به لحاظ محدود بودن اندازة صفحات کتاب، با مقیاسی در 
1ـ مقیاس واقعی جهت خوانایی نقشه های اجرایی این کتاب، 50

___1 چاپ شده است. 
حدود 100

2ـ خطوطی کمکی، خطوط نازک و کم رنگی هستند که با استفاده از مداد H۴ و یا مداد کپی برای تکمیل نقشه ها ترسیم می شوند. این 
خطوط را به سادگی می توان پاک کرد.
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2ـ1ـ1ـ مراحل ترسیم پالن هاي اجرایي 
مرحلة 1: ابتدا باید قسمتی از کاغذ A۳ را که قرار است استفاده شود، با ترسیم کادر مشخص کرد. وجود 
با  اندازة حاشیة متناسب  نقشه ها ضروری است.  بایگانی  و  آلبوم کردن  ماندن،  برای خوانایی، سالم  حاشیة 
ابعاد نقشه می تواند از یک تا سه سانتی متر تغییرکند. اندازة حاشیة نقشه های فارسی در سمت راست برگه 
و حاشیة نقشه های خارجی، در سمت چپ برگه حدود یک سانتی متر اضافه می شود تا امکان آلبوم کردن و 

بایگانی کردن نقشه فراهم شود.

مرحلة 2: پالن با در نظر گرفتن کادر نقشه، ابعاد پالن، فضای الزم برای اندازه گذاری ها، محل ترسیم جدول 
مشخصات نقشه1 و محل نوشتن توضیحات فنی الزم2، محل تقریبی ترسیم را مشخص می کنیم. اگر برگه، 
گنجایش ابعاد فوق را نداشته باشد، یا باید کاغذی با ابعاد بزرگ تر برای مجموعة نقشه ها انتخاب کرد و یا از 
اندازه گذاری متراکم تر استفاده نمود؛ در این صورت باید مطمئن شویم که نقشه ها خوانایی خود را از دست 
نخواهند داد. جدول مشخصات نقشه در واقع شناسنامة نقشه هاست و در آن، اطالعاتی از قبیل عنوان پروژه، 
نام کارفرما، عنوان مهندس مشاور، مقیاس نقشه، واحد مورد استفاده در اندازه گذاری نقشه ها، شمارة بلوک 
ساختمانی، نوع و شمارة نقشه، مراحل طرح، ترسیم و کنترل ذکر می شود. در شکل زیر، یک نمونه جدول 
برای استفاده در تمرین های کالسی پیشنهاد شده است. در ترسیمات بعدی به دلیل کوچکی کاغذ از ترسیم 

کادر و جدول صرف نظر گردیده است.

1ـ مشخصات نقشه نظیر اسم پروژه، نام کارفرما، نام مشاور طراح، نام مدرک نقشه، تاریخ و سایر مشخصات مربوط به نقشه در جدولی که به 
انگلیسی به آن Title می گویند، آورده می شود.

2ـ توضیحات فنی و راهنمای نقشه ها در حاشیه کنار یا پایین نقشه اصلی آورده شده و در انگلیسی به آن Legend می گویند. 

تصویر 19ـ نمونه ترسیم کادر نقشه
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مرحلة 3: با توجه به کادر نقشه و ابعاد کلی پالن، محل دقیق ترسیم پالن را مشخص می کنیم. همچنین 
در اطراف پالن برای معرفی محور )آکس ها(، اندازه گذاری خارجی و یا سایر توضیحات، حاشیة مناسب را در 
نظر می گیریم. برای شروع می توان اولین و آخرین آکس از هر سمت افقی و عمودی را ترسیم نمود تا حدود 
کلی پالن مشخص گردد. سپس سایر آکس بندی ها و موقعیت ستون ها را با توجه به نقشه های سازه ترسیم 

می کنیم. در پروژة نمونه ستون های ساختمان فلزی و با ابعاد 20×20 سانتی متر می باشند.
مرحلة 4 : پس از مشخص شدن محدودة آکس ها، خطوط بیرونی دیوارهای خارجی را با استفاده از خطوط 
کمکی با مداد H۴ ،H6 به صورت کمرنگ ترسیم می نماییم؛ سپس با توجه به ضخامت سفت کاری دیوار، خط 
داخلی دیوار های خارجی را ترسیم می کنیم. ضخامت سفت کاری دیوارهای خارجی با توجه به جنس مصالح 

آن متفاوت بوده و در این تمرین 20 سانتی متر فرض شده است.
مرحلة 5: در این مرحله، خطوط دیوارهای داخلی ترسیم می گردد. مالک عمل برای ترسیم موقعیت دیوار های 
داخلی، اندازة نقشه های مرحلة اول )که مربوط به معرفی ابعاد فضا هاست( می باشد. همچنین جانمایی دیوار ها 
به گونه ای که ستون های داخلی را در داخل جرز دیوار قرار دهد، از دیگر شاخص های ترسیم موقعیت دیوار 

می باشد.

تصویر 20ـ بزرگ نمایی نمونه جدول مشخصات نقشه
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مرحلة 6: پس از ترسیم اولیة کلیة دیوارها، موقعیت و اندازه های کلیة بازشوهای داخلی و خارجی )درها، 
پنجره ها و قاب های درگاه داخلی( را مشخص می کنیم. باید دقت شود که ابعاد و نحوة استقرارهمة آنها مانند 
مشخصات خواسته شده باشد. در این مرحله، ضخامت کلیة خطوط نازک بوده تا پس از نهایی شدن نقشه 
نسبت به ترسیم خطوط ضخیم که متمایز کنندة بخش های برش خوردة پالن باشد، اقدام گردد. ضخامت قلم 

دیوارهای برش خورده در حدود 0/۴ می باشد.1
مرحلة 7: پس از ترسیم دیوار های خارجی و داخلی که در واقع قسمت های برش خوردة پالن هستند2؛ سایر 
بخش های اصلی پالن که جزء سفت کاری محسوب شده اما پایین تر از صفحه برش پالن واقع شده اند و به 
دلیل ارتفاع کمتر برش نخورده اند و به اصطالح »نمای« آنها دیده می شود، ترسیم می گردد. این عناصر مانند 
لبة کف پنجره ها، پله ها و شیب راهه، تراس و بالکن، محوطه حیاط و لبة باغچه ها می باشند. خطوط این عناصر 
به نسبت دیوارهای برش خورده )با ضخامت خط پررنگ تر( با خطوط ضخامت متوسط )حدود 0/۳( ترسیم 
می گردند. در ترسیم پله ها و سایر عناصر به اندازه های استاندارد و ضوابط مربوطه، دقت الزم ضروری می باشد.

 
1ـ این دیوارها در مرحلة نهایی ترسیم، با خطوط ضخیم تر و هاشور داخل دیوار،از خطوط برش نخورده )نما( و نازک کاری پالن متمایز می شوند.

2ـ چنانچه می دانید صفحة برش پالن، از تراز حدود دو سوم ارتفاع یک طبقه فرض می گردد. در این حالت، دیوارها و اجزای پیوستة کف تا 
سقف برش خورده و سایر عناصر کوتاه تر از صفحة برش، به شکل نما ترسیم می شوند.

تصویر 21ـ مراحل اولیه ترسیم پالن مرحلة دوم معماری از ساختمان مسکونی ویالیی
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مرحلة 8 : اکنون که موقعیت کلیة دیوارهای داخلی، خارجی و بازشوها مشخص شده است، می توان خط 
نازک کاری دیوارها را ترسیم نمود. خط نازک کاری داخلی دیوار که نشان دهندة اندود کاری درون فضا ست با 
فاصلة حدود ۳ سانتی متر و در جدارة بیرونی، نشان دهندة نماسازی خارجی دیوارها حدود 5 الی 8 سانتی متر 
از لبة سفت کاری دیوار ترسیم می گردد. به دلیل فاصلة بسیار کم خطوط نازک کاری با خط سفت کاری دیوار، 

این خطوط با ضخامت قلم بسیار نازک 0/1 ترسیم می شود. 
مرحلة 9 : در  این مرحله، عناصر مهم نازک کاری مانند انواع پارتیشن ها، جداکننده های چوبی یا آلومینیومی، 
کابینت ها، کمد های دیواری و سایر عناصری که تعریف کنندة حدود فضاها می باشند، ترسیم می گردد. این 

عناصر، جزء نازک کاری های اصلی ساختمان بوده و با ضخامت قلم در حدود 0/2 ترسیم می شود.
به  توجه  با  می شوند.  ترسیم  قبلی  شدة  جانمایی  موقعیت  در  پنجره ها  و  درها  مرحله،  این  در  مرحلة 10: 
توضیحاتی که در بخش قبل درخصوص ترسیم در و پنجره ها ارائه شد، ترسیم آنها در نقشه های اجرایی و با 

توجه به مقیاس ترسیم نقشه می تواند کامل تر و دقیق تر انجام گیرد.
مرحلة 11: در این مرحله، نسبت به ترسیم خطوط خط چیني که منعکس کنندة مرز سقف فوقانی طبقه در 
پالن می باشند، اقدام می گردد. از آنجایی که در مدارک مرحلة دوم، پالن معکوس )سقف کاذب( به شکل 
مجزا ارائه می شود، لذا ترسیم مرزهای سقف کاذب در پالن اصلی ضرورتی نداشته و سایر اتفاقات مهم مانند 
پیش آمدگی ها و عقب نشستگی های سقف نسبت به دیوارهای پیرامونی، لبة سایه بان ها و... در باالی صفحة 

برش به شکل خط چین در پالن طبقه منعکس می گردد.

تصویر 22ـ مراحل تکمیلی ترسیم پالن مرحلة دوم معماری از ساختمان مسکونی ویالیی
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مرحلة 12: محل عبور عناصر تأسیساتی عمودی مانند داکت ها، رایزرها، دودکش ها و کانال ها و... با توجه به 
نقشه های تأسیساتی، در پالن جانمایی می شود. ابعاد فضاهای تأسیساتی از نقشه های تأسیسات برداشت شده 
و یا با مهندس تأسیسات هماهنگ می گردد. تعداد و مساحت عناصر تأسیساتی که به شکل عمودی حرکت 
کرده و در پالن دیده می شوند، نسبت مستقیمی  با تعداد طبقات و نوع سیستم های گرمایشی و سرمایشی 

ساختمان دارند.1 
)آشپزخانه، حمام وسرویس  آبریزگاهی  ثابت فضاهای  و  اصلی  تجهیزاتی  عناصر  این مرحله،  در  مرحلة 13: 
بهداشتی( را به کمک شابلون های مبلمان و تجهیزات معماری، در موقعیت دقیق خودشان ترسیم می کنیم. 
هنگام ترسیم، ابعاد استاندارد و نحوة استقرار فنی آنها از نظر اتصاالت، باز شوها، دسترسی برای تعمیر، نظافت 

و استفاده باید رعایت شود. این تجهیزات با ضخامت 0/1 ـ0/2 میلی متر ترسیم می شود.
مرحلة 14: عالئم و کد گذاری های پله و رمپ مطابق با استانداردهای نقشه کشی ترسیم می گردد. در نقشه های 
ترسیم می شود.  پله و حد برش آن در پالن  پله، شماره گذاری شده و خط فلش مسیر  اجرایی، هر ردیف 
همچنین تراز ارتفاعی کلیة سطوح قبل و بعد از پله و رمپ باید معرفی شود. تراز ارتفاعی کف ها2 می تواند به 

کمک شابلون های مخصوص ترسیم شود.
مرحلة 15: در این مرحله، متن های اصلی و نوشته های داخل پالن نوشته می شوند. جهت معرفی نام فضاها 
می توان عنوان فضاها را با خطوط درشت در داخل فضا نوشت. همچنین جهت جلوگیری از شلوغی داخل 
پالن برای معرفی اسم فضاهای داخلی می توان به هر فضا یک شماره اختصاص داده و در راهنمای نقشه اسم 
فضا را معرفی کرد. جهت معرفی تجهیزات خاص هر فضا که گرافیک گویایی ندارد؛ می توان اسامی اختصاری 
آنها را ذکر کرد. در این حالت با استفاده از شابلون یا ترسیم دست آزاد، اسامی  و نمادهای مربوط به لوازم، 
تجهیزات و مصالح مصرفی نوشته می شوند )مانند DW برای ماشین لباس شویی و WH برای آب گرم کن و...(.
مرحلة 16: در این مرحله، عالئم و توضیحات خارج از پالن تکمیل می شوند. این عالئم که گرافیک و ضخامت 

قلم آنها در بخش قبلی معرفی شده است عبارتند از:
1  محور برش عمودی پالن )خط مقطع(: گرافیک مناسب برای این عالمت حالتی است که شمارة صفحة 

نقشة مقطع مربوطه، در آن درج گردد.
2  عنوان و مقیاس نقشه: عنوان نقشه در پایین آن و با خط درشت نوشته می شود. ارتفاع این اعداد با حروف، 

حدود سه برابر ارتفاع نوشته های معمولی است و در زیر آن مقیاس نقشه را در اندازه ای کوچک تر می نویسند.
3  عالمت شمال3: ترجیحاً در باالی نوار توضیحات کنار نقشه )باالی محل راهنمای نقشه( ترسیم  شود.

4  راهنمای نقشه: کلیة توضیحات مربوط به معرفی فضا ها، مصالح یا سایر اطالعات مکمل نقشه می باشد که 

در نوار کناری کاغذ که محل و توضیحات نقشه می باشد، درج می گردد.

1ـ در پالن مسکونی نمونه، به دلیل یک طبقه بودن و ارتباط بالفاصل پالن همکف با بام و کف زمین، کانال ها و لوله های تأسیساتی در کف و 
سقف کاذب جانمایی شده و نمود زیادی در پالن ندارند. صرفاً لوله های پایین برندة آب باران از پشت بام به کف،در پالن نمایش داده شده اند.

2ـ »Nivo« معادل انگلیسی ترازهای ارتفاعی در نقشه  های معماری بوده و در اصطالح به آن »نیووگذاری« می گویند.
۳ـ معموالً در نقشه های معماری ساختمان های مذهبی در گرافیک، عالمت شمال، جهت قبله را نیز مشخص می کنند.



153

پودمان سوم :نقشه کشی اجرایی فضاهای داخلی مسکونی

مرحلة 17: اکنون که بسیاری از عناصر پایه ای پالن ترسیم شده است می توان به کمک هاشورها در موقعیت های 
مورد نیاز نسبت به معرفی بهتر گرافیک پالن اقدام نمود. موقعیت هایی که معموالً در نقشه های اجرایی با هاشور 

معرفی می گردند، عبارتند از:
1   هاشور داخل سفت کاری دیوار: برخی مواقع از این هاشور جهت معرفی مصالح متنوع سفت کاری دیوارها 

نیز استفاده می شود.
2   هاشور کف سازی فضاهای آبریزگاهی: جهت متمایز کردن فضاهای آبریزگاهی، معموالً کف سازی بخشی 

از آن فضاها ترسیم می شود. 1
بهتر  معرفی  جهت  می توان  متنوع  از هاشورهای  سبز:  فضای  و  محوطه سازی  به  مربوط  3  هاشورهای 

محوطه سازی بیرونی و فضاهای سبز استفاده نمود.

1ـ البته در صورتی که »پالن کف سازی« جهت معرفی مصالح کف کلیة فضاها ارائه  شود، نیازی به هاشور کف در پالن معماری نمی باشد.

کلیة  هاشورها با کمترین ضخامت ممکن قلم )دستی یا رایانه ای( یعنی 0/1 میلی متر ترسیم می شود. نکته
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نهایی نمودن  اکنون جهت  به یک پالن مرحلة دوم ترسیم شده است.  اجزای اصلی مربوط  این مرحله،  تا 
»پالن  بر  شامل  حالت،  دو  این  نمود.  تکمیل  را  پالن  جداگانه  قالب  دو  در  می توان  پالن  اجرایی  اطالعات 
مبلمان« و »پالن اندازه گذاری« می باشند، لذا در ادامه به مراحل تکمیل نقشة ساختمان مسکونی در دو حالت 
ذکر شده می پردازیم. بر این اساس می توان جهت تمرین و بازآموزی بیشتر، مراحل طی شده در ترسیم پالن 
را یک بار دیگر اجرا نمود تا دو پالن مجزا و مشابه )تا مرحلة 1۷( داشته باشیم. سپس با تکمیل اطالعات، 
هر کدام از پالن های ترسیم شده را به »پالن مبلمان« و دیگری را به »پالن اندازه گذاری« تبدیل مي کنیم.1

2ـ1ـ2ـ ترسیم پالن مبلمان
اصلی  مبلمان  ترسیم  معماری جهت  مبلمان  شابلون های  از  می توان  مبلمان،  پالن  تهیة  مرحلة 18: جهت 
خانه اقدام نمود. در نظر داشتن موارد طراحی ذکر شده در فصل طراحی مرحلة اول معماری، می تواند جهت 
جانمایی صحیح و کارایی مبلمان در این مرحله نیز مدنظر قرار دارد.2 بدیهی است در صورت ترسیم رایانه ای 
قلم  مبلمان وجود خواهد داشت. ضخامت  بیشتر  ترسیم جزئیات  و  متنوع  مبلمان  از  استفاده  امکان  پالن، 
ترسیم مبلمان 0/1 یا 0/15 می باشد. از آنجایی که پالن مبلمان، جهت معرفی کیفی فضاها و مبلمان داخل 
»پالن  در  و...  ارجاعات  عالئم  بازشوها،  تیپ بندی  اندازه گذاری،  مانند  کّمی  اطالعات  لذا  می شود،  ارائه  آنها 

اندازه گذاری« ارائه می شود.

1ـ همچنین می توان به کمک کاغذ کالک از روی نقشة موجود، نقشة دوم و یکسانی ترسیم نمود تا به عنوان پالن مبلمان تکمیل گردد.
2ـ برای آشنایی با استاندارد و مبلمان ها در فضاهای داخلی می توانید به کتاب های تخصصی در این زمینه مراجعه نمایید. 

تصویر 24ـ مراحل ترسیم پالن مبلمان مرحلة دوم معماری از ساختمان مسکونی ویالیی
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2ـ1ـ3ـ ترسیم پالن اندازه گذاری
مرحلة 19: کدگذاری جهت تیپ بندی بازشوها )در و پنجره ها( معموالً در پالن اندازه گذاری انجام می شود. 
البته برای این کار باید قباًل کلیة پنجره ها و درها در پالن، نما و نقشة تیپ بندی بازشوها طراحی و ترسیم 
شده و سپس در پالن اندازه گذاری، اقدام به کدگذاری آنها نمود. همچنین درج ارتفاع کف پنجره ها1 در کنار 

آنها ذکر می گردد.
مرحلة 20: همان طور که در بخش اندازه گذاری فصل قبل عنوان شد، اندازه گذاری پالن اجرایی در دو حوزة 
داخلی و خارجی پالن انجام می گیرد. اندازه گذاری داخلی پالن به گونه ای انجام می شود که کلیة فضاهای 
داخلی در راستای طولی و عرضی آن اندازه گذاری گردد. خط اندازه گذاری داخلی به شکل پیوسته در راستای 
طول و عرض پالن امتداد می یابد. بنابراین ابتدا باید به کمک یک خط کمکی، مسیر اندازه گذاری را مشخص 
نمود و سپس اندازه ها را با دقت در وسط و باالی خطوط اندازه گذاری کرده و با مداد F یا H و یا قلم راپید 
0/2 آنها را نوشت. اعداد را می توان با شابلن 0/2 و یا به صورت دست آزاد نوشت. برای عدد نویسی با دست 
آزاد می توان از خطوط راهنما استفاده کرد تا مهارت الزم را به دست آورد. برای نشان دادن ابتدا و انتهای 

اندازه ها می توانید با نظر هنرآموز، از »نقطه«، »ممیز« و یا » فلش« استفاده نمود.
مرحلة 21 : اندازه گذاری خارجی پالن اجرایی مشتمل بر سه خط )یا به عبارتی ۳ سطح( اندازه گذاری می باشد. 
خط اول، نزدیک به جدارة خارجی ساختمان کلیة طول دیوارها و بازشوهای مابین آنها را معرفی می کند. خط 
دوم اندازه گذاری مربوط به فواصل آکس های سازه ای ساختمان می باشد. خط سوم اندازه، مربوط به اندازة کلی 
طول و عرض ساختمان و یا حد فاصل میان اولین آکس تا آخرین آکس طولی و عرضی ساختمان می باشد.

1ـ عالمت اختصاری کف پنجره در نقشه ها، O.K.B ذکر می گردد.
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 مرحلة 22: در مرحلة نهایی نقشه کشی پالن، نسبت به ارجاع بزرگ نمایی ها و جزئیات پالن اقدام می گردد. 
بسیاری از اطالعات فضاهای پالن مرحلة دوم مانند پله، آشپزخانه، فضاهای آبریزگاهی و.... به قدری پیچیده اند 
نقشه های مجزا  را در  آنها  باید  بلکه  و  داد  نمایش  اصلی  را در پالن های  آنها  نمی توان همة مشخصات  که 
بزرگ نمایی کرده و سپس اطالعات تفصیلی آنها را قید کرد. بنابراین باید این قسمت از پالن ها را مشخص و 
کدگذاری کرد تا در نقشه های دیگر و با مقیاس بزرگ تر ترسیم شوند. به نمونة کادرها در اطراف پله و سرویس 
توجه نمایید. مشخص کردن محدودة بزرگ نمایی، با کادر خط چین و ارجاع به شمارة نقشة مربوطه از آخرین 

مراحل تکمیل نقشه پالن اندازه گذاری معماری می باشد.

تصویر 25ـ روند ترسیمات تکمیلی پالن اندازه گیری مرحلة دوم معماری
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مرکّبی کردن کل اجزای نقشه : در انتهای ترسیمات باید همة ترسیمات و نوشته های مدادی را کنترل و 
کمبودهای احتمالی را مشخص و کامل کرد تا از صحت، خوانایی، زیبایی و نظم آنها مطمئن شد. همچنین 
باید صحت کارهای انجام شده را با سایر مدارک مرحلة دوم که الزم است همزمان و موازی با پالن طراحی 
شوند کنترل نمود تا بتوان از هماهنگی آنها با اطالعات داده شده در زمینة مصالح، تیپ بندی بازشوها و... 
اطمینان حاصل شود. در صورتی که بخواهیم از روی نقشه های مدادی، نقشه مرکّبی ترسیم نماییم می توانیم 
با استفاده از قلم های راپید1 و کاغذ کالک با دقت و با استفاده از ضخامت های مناسب گفته شده کلیة اجزا 
و عناصر نقشه را مرکبی کنیم. قبل از شروع به کار ترسیم و مرکّبی کردن هر پروژه می توان مانند دفاتر 
مهندسی با توجه به نوع پروژه، مقیاس نقشه، سادگی و پیچیدگی در کل نقشه ها را در یک صفحه تیپ بندی 
و مشخص نموده و از آن برای ترسیم یکنواخت و هماهنگ نقشه ها استفاده کرد. برای مثال به جدول زیر 
توجه کنید. همچنین ضخامت قلم های مورد استفاده در جدول گروه بندی خطوط که در بخش قبلی ارائه 
با قسمت های  را  برخورد  تا دست حداقل  باید سعی کرد  تمیزکاری  برای  است.  استفاده  قابل  بود،  گردیده 

مختلف ترسیم داشته باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده درخصوص ترسیم پالن اجرایی )مرحلة دوم( ساختمان مسکونی طراحی 
شده است، اکنون هنرجویان می توانند به صورت مرحله ای »پالن مبلمان« و »پالن اندازه گذاری« ساختمان 
با  را  یاد شده  توانایی هنرجویان می توان پالن های  افزایش  نمایند. همچنین جهت  را ترسیم  مسکونی 

نرم افزار اتوکد در رایانه ترسیم نمود.

1ـ به جای راپیدهای قابل شارژ که مشکالت خاص خود را دارند، می توان از روان نویس های سرنمدی با ضخامت قلم های استاندارد استفاده 
نمود.

تجربه و دانش:پروژۀ مستمر
تصویر 26ـ معرفی برخی ضخامت قلم های نقشه کشی در عناصر مختلف
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2ـ2ـ پالن بام
پالن بام یک ساختمان که در واقع مرتفع ترین تراز افقی ترسیم شده می باشد، شامل معرفی اجزای زیر است:

1 هندسة کلی بام )شیب دار یا مسطح( و مرز پیرامونی محیط کل ساختمان و لبة جان پناه بام؛

2 جانمایی بام دستگاه پلة ارتباطی که به اصطالح »خرپشته« از آن یاد می شود؛

3 موقعیت آب رو بام و جهت و اندازه شیب بندی کف بام و نیز خط الرأس کروم بندی بام؛

4 معرفی تراز ارتفاعی روی کف شو، لبه جان پناه بام و سایر موقعیت های حساس؛

5 موقعیت عناصر تأسیساتی مهم مانند خروجی داکت های تأسیساتی، دودکش ها و سایر تجهیزات مهم.

پالن بام، یکی از مدارک نقشه های مرحلة دوم معماری می باشد و ترسیم آن در نقشه های معماری داخلی 
ضرورتی ندارد. بنابراین از آنجا که هدف از این بستة آموزشی، یادگیری و شناخت مدارک مرحلة دوم معماری 
داخلی می باشد، لذا پالن بام ساختمان مسکونی ویالیی صرفاً جهت معرفی این مدرک و انطباق اطالعات 

مندرج در آن، با سایر مدارک اجرایی ارائه شده است.1 

1ـ براساس آنچه که عنوان شد، به مراحل ترسیم پالن بام همانند پالن طبقات به تفصیل پرداخته نشده است و صرفاً جهت آشنایی 
مقدماتی هنرجویان آورده شده است. بنابراین ترسیم پالن بام توسط هنرجویان ضروری نبوده و می تواند به عنوان تمرین آزاد توسط 

هنرآموز مطرح گردد.

0 1 2 3 4 5m

تصویر 27ـ پالن بام پروژه مسکونی
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2ـ3ـ پالن معکوس )پالن سقف کاذب(
فضاهای داخلی عالوه بر سقف سازه ای که جداکنندة آن فضا از فضای طبقة فوقانی می باشد، دارای یک سقف 
کاذب معلق از سقف سازه ای نیز می باشد. سقف کاذب، سقفی سبک است که در زیر سقف اصلی ساخته 
می شود و از آن برای پوشاندن عناصر تأسیساتی )مانند کانال ها، لوله های فاضالب و کابل های برق (، عناصر 
نازیبایی که در حد  یا کلیة عناصر  الحاقات زیر سقف سازه ای( و  سازه ای )مانند آویز تیرها، خرپاها و سایر 
فاصل سقف کاذب و سقف سازه ای قرار دارند؛ استفاده می شود. همچنین طراحان معماری داخلی از فرم ها و 
ارتفاعات مختلف در طراحی سقف کاذب به منظور تنظیم شکل و تناسبات زیبای فضاها جهت ایجاد حس 

فضایی متفاوت در طراحی داخلی استفاده می کنند. 
در ساختمان هایی که درصد کمی از سطح آنها با سقف کاذب پوشیده می شود، می توان محل سقف کاذب 
را با خط چین در پالن های اصلی نمایش داد، اما عموماً جهت معرفی در سقف های تزیینی، پالن مستقلی 
به عنوان پالن سقف کاذب ترسیم می گردد. جهت ترسیم سقف کاذب مرز شکستگی های سقف کاذب را 
ترسیم کرده و به کمک  هاشورهای متفاوت، ترازهای مختلف سقف و جنس های متفاوت آن را در راهنمای 
نقشه معرفی می کنیم. همچنین در مدارک معماری داخلی، عناصر تأسیساتی مهم نمایان در سقف کاذب 
)مانند عناصر روشنایی، دریچه های هوای سقفی و...( نمایش داده می شود. طراح می تواند جهت آرایش بهتر 
چراغ ها در سقف، موقعیت آنها را در پالن معکوس جانمایی کرده و انواع چراغ ها را در راهنمای نقشه مشخص 
نماید. در صورتی که سقف کاذب دارای شکستگی و اختالف سطح باشد، با ترسیم مقطع شکل و مشخصات 
شکستگی های سقف و نحوة اتصال آن به دیوارها معرفی می شود. برای اجرای سقف کاذب و تزیینات آن، 

اندازه ها و جزئیات اجرایی آنها در مقیاس مناسب، در قسمت جزئیات مرحلة دوم ترسیم می شوند.1

1ـ جزئیات اجرایی مرحلة دوم )Details( معموالً در انتهای آلبوم مدارک مرحلة دوم ارائه می شود.

تصویر 28ـ نمونه هایی از سقف کاذب



160

 

تصویر 29ـ نقشه پالن معکوس و جزئیات اجرایی سقف کاذب
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پالن سقف کاذب ساختمان مسکونی ویالیی )تمرین مستمر( طراحی شده و ترازهای آن معین شده است. 
به کمک هنرآموز خود پالن معکوس این ساختمان را ترسیم کرده و چراغ های مناسب را در موقعیت های 

مختلف سقف کاذب جانمایی کنید.

تجربه و دانش

0 1 2 3 4 5m

 تصویر 30ـ نقشه پالن سقف کاذب ساختمان ویالیی مسکونی
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تجربه و دانش

   2ـ4ـ پالن کف سازی
و  بهتر  معرفی  داخلی، جهت  معماری  پروژه های  در 
»نقشة پالن کف سازی«  از  دقیق تر کف سازی داخلی 
متفاوت  مصالح  مرز  نقشه  این  در  می کنند.  استفاده 
با کمک  هاشورهای  و  فضاهای مختلف ترسیم شده 
می شود.  مشخص  کف  مصالح  تایل بندی،  معماری 
ترسیم  فضا  پالن  ابتدا  کف سازی  پالن  ترسیم  برای 
می شود، آنگاه با توجه به جنس، شکل و ابعاد قطعات 
پالن کف سازی با خطوط کمرنگ ترسیم می شود. در 
صورت لزوم )در فضاهای آبریزگاهی( نحوة شیب بندی 
نمایش داده می شود. جهت درک  و محل کف شوي 
بافت،  و  رنگ  از  استفاده  با  می توان  کف سازی  بهتر 
نقشه،  راهنمای  در  و  داده  نمایش  را  آن  کیفیت 
مصالح کف با ذکر جنس، ابعاد و رنگ معرفی گردد. 
باید  کف سازی  پالن  اجرایی،  شریط  معرفی  جهت 
اندازه گذاری شده و جزئیات اجرایی آن معرفی شود.

)تمرین  ویالیی  مسکونی  ساختمان  کف سازی  پالن 
است.  شده  ارائه  و  طراحی  نمونه  عنوان  به  مستمر( 
پالن اولیة این ساختمان را ترسیم کرده و به کمک 
هنرآموز خود با مصالح جدید کف سازی آن را کامل 

نمایید.
 تصویر 31ـ نمونه پالن کف سازی فضاهای داخلی، مسکونی

 تصویر 32ـ نمونه برخی جزئیات اجرایی از کف سازی های داخلی مسکونی
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 تصویر 31ـ نمونه پالن کف سازی فضاهای داخلی، مسکونی
ـ  5  ـ نماهای خارجی ساختمان 2

اول در سال گذشته  اطالعات مرحلة  نماهای خارجی ساختمان در حد  ترسیم  پایه ای در خصوص  مسائل 
معرفی شده است. در این بخش ترسیم و قرائت دقیق نماهای اجرایی تشریح می شود. هر کدام از عناصر 
مهم نمای خارجی مانند موقعیت محوطه و خط زمین، نوع مصالح بدنه، تناسبات پنجره ها، پیش آمدگی 
بدنةنما، خط لبة بام و... از عوامل اصلی در اجرای ساختمان می باشند. هر چند نماهای خارجی جزء مدارک 
اصلی »معماری داخلی« محسوب نمی شوند، اما ترسیم نماهای ساختمان ضمن هماهنگی با بقیة نقشه های 
ساختمان، باید از دقت کافی برخوردار باشد و تمام عناصر ضروری را به درستی معرفی نماید. از آنجایی که 
مراحل ترسیم نمای خارجی مرحلة اول ساختمان در سال قبل تشریح گردید، اکنون اطالعات و مشخصات 

تکمیلی نما جهت تهیة نقشه اجرایی مرحلة دوم معرفی می شود.
موارد تکمیلی نماهای اجرایی نسبت به نمای مرحلة اول:

1 ترازگذاری کامل تر : ترازگذاری در نماهای اجرایی، مفصل تر از نقشه های مرحلة اول بوده و عالوه بر 

سطوح کف طبقات، تراز باال و پایین پنجره ها، تراز روی نرده و جان پناه بام و بالکن نیز معرفی می شود.
2 اندازه گذاری دقیق تر و کامل تر نما : این اندازه گذاری شامل اندازه های مربوط به ارتفاع ها می باشد. 

تصویر 33ـ پالن کف سازی ساختمان مسکونی
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اندازه هایی از قبیل ارتفاع ساختمان، ارتفاع کف پنجره ها، نعل درگاه و... را که نمی توان در پالن ها نشان داد، 
در نماها اندازه گذاری می کنیم. برای اندازه گذاری نما، فاصلة میان لبه های افقی مهم در نما را در یک راستای 

ارتفاعی، اندازه گذاری می کنیم.
دقیق کردن  )فاز یک(،  اول  مرحلة  نمای  با  اجرایی  نمای  تفاوت های  از  یکی   : 3 تیپ بندی در و پنجره 

قاب بندی در و پنجره ها و معرفی تیپ بندی آنها می باشد. با توجه به مقیاس بزرگ تر در نقشه های مرحلة 
دوم، می توانیم پنجره ها را با تمام جزئیاتی که مقیاس طرح اجازه می دهد رسم کنیم و کف پنجره، قاب دور 

شیشه ها، تقسیمات قاب و چهارچوب را نشان دهیم.
4 مشخص کردن ضخامت و ارزش خطوط نما : جهت خوانایی بهتر سطوح نما معموالً سطوح نزدیک تر، 

پررنگ تر از سطوح دورتر ترسیم می شوند. خط دور ظاهری ساختمان و خط دور عناصر اصلی مانند ستون ها، 
درها و پنجره ها پررنگ تر از خطوط فرعی ترسیم می شوند.

5 معرفی جزئیات نازک کاری نما و مرز مصالح : خطوط قاب بندی نما، تغییر مصالح و بافت، خط باالی سنگ 

ازاره و ضخامت درپوش ها و کف پنجره، خطوط هره چینی، عناصر تزیینی اطراف پنجره و... ترسیم می شوند.
6  معرفی بافت مصالح نازک کاری نما : در ساخت نما معموالً از مصالح مختلفی از قبیل شیشه، چوب، فلز، 

آجر، بتن، سنگ و... استفاده می شود. حال می توان به سادگی با استفادة مؤثر از نمادها و  هاشورهای مناسب، 
نوع مصالح مصرفی در نما را نشان داد تا نما واقعی تر و قابل درک تر شود.

 تصویر 34ـ نماهای شمالی و جنوبی ساختمان ویالیی
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ـ 6  ـ نماهای داخلی 2
در طراحی معماری داخلی، نماهای داخلی بیشتر از دیگر قسمت های فضا در معرض دید استفاده کنندگان 
قرار دارند. با توجه به تنوع کارکرد و مقیاس فضاها و سبک طراحی بنا، نحوة طراحی دیوارها متفاوت است. 
برای پوشش و تزیینات بناها ممکن است از انواع اندودها مانند گچ، سیمان، رنگ و عناصر الحاقی مانند کاغذ 
دیواری، چوب، پارچه در رنگ ها و ترکیبات مختلف استفاده شود. همچنین، دیوارها محل استقرار درها و 
پنجره ها هستند. از طرفی عناصر تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مانند فن کویل، بلندگو، کلید پریز چراغ های 
روشنایی و تزیینی بر روی آن قرار می گیرند. عناصر تزیینی مانند تابلوها و اشیای تزیینی نیز بر روی آن نصب 
می شوند. بنابراین جهت معرفی دقیق جزئیات همة این عناصر نیاز به ارائة نقشه های فنی از نماهای داخلی 

می باشد. در واقع از ترسیم نماهاي داخلي اجرایي دو هدف مهم برآورده می گردد:
الف( ارائه و نمایش کیفّیت بصری فضاي داخلي : در واقع نمای داخلی، اطالعات الزم در مورد تناسبات 
افقی و عمودی اجزای داخلي و نمایش وضعیت عناصر تزیینی نما را به نمایش می گذارد. به عبارت دیگر نمای 

داخلی، کیفیت فضایی ارائه شده در پرسپکتیوهای داخلی را به شکل فنی و دقیق تر ارائه می دهد.
ب( تأمین کنندۀ نیازهای اجرایی وفنی مجری پروژه: زیرا نماهای داخلی در واقع معرف تنوع و مرز 
پوشش نهایی دیوارها، موقعیت، ابعاد و نوع بازشوها، موقعیت عناصر تأسیساتی و تجهیزاتی که در پالن دیده 

نمی شود و همچنین جنس و ارتفاع قرنیزها و سایر جزئیات اجرایی می باشد.

 تصویر 35ـ نمونه نماهای داخلی از اتاق های واحد مسکونی
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تصویر 37ـ نمونه پالن و پرسپکتیو داخلی از اتاق خواب اصلی

 تصویر 36ـ نمای داخلی از آشپزخانه

 تصویر 38ـ نمای داخلی سالن پذیرایی مسکونی
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روش ترسیم نماهای مورد نیاز فضاي داخلي: در شرایط عادی 
فضا  نماهای  مقطع  ترسیم  از  فضاها  داخلی  نماهای  ترسیم  برای 
می تواند  متنوع  سرتاسری  مقاطع  که  آنجا  از  می کنند.  استفاده 
معرف اجزای داخلی دیوارها باشد، لذا بخشی از دیوارهای داخلی 
در  شد  گفته  چنانچه  اما  می گردد.  معرفی  سرتاسری  مقاطع  در 
پالن هایی که دارای فضاهاي داخلي با هندسه های پیچیده هستند 
و یا فضاهای خاصی که تجهیزات و عناصر تزیینی متنوعی در آن 
به کار رفته است، جهت معرفی بهتر دیوار و عناصر روی آن، نیاز به 
ترسیم نماهای داخلي می باشد. یک نمای داخلی، تصویر روبه رویي 
از فضاي داخلي است که سیمای یک جبهه از شش جبهة فضاي 
داخل را نشان می دهد. بنابراین برای نشان دادن ترکیب و سیمای 
دروني یک فضا، ترسیم چهار نمای آن مورد نیاز است. بر این اساس 
می توان ابتدا پالن راهنماي فضای مربوطه را ترسیم کرده و چهار 
از وجوه معرفی  نام گذاری کرد و سپس هر یک  را  آن  اصلی  دید 
شده از کل به جزء اجزای آن را ترسیم نمود. در واقع پس از ترسیم 
خطوط پیرامونی نما، تقسیمات و عناصر نمای داخلی را با خطوط 

نازک نمایش می دهند. در شکل های زیر تصویر چهارنمای داخلی
 فضا، پالن راهنما به عنوان نمونه ترسیم شده است. 

پس از آنکه کلیات نمای داخلی هر دیوار ترسیم شد، عناصر تأسیساتی و تجهیزاتی، تزیینات نما، اندازه ها و 
جزئیات اجرایی الزم به آن افزوده می شود. همچنین با استفاده از رنگ، بافت و پرسپکتیوهای داخلی، کیفیت 

و  راهنما  پالن  از  نقشه  نمونه  39ـ  تصویر   
تصاویر نماهای داخلی

 تصویر 40ـ نمونه نقشه اجرایی از نمای داخلی راهرو مسکونی و اجزاء داخلی آن
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ترسیمات  از  می توان  داخلی  فضاهای  بهتر  و  کامل  معرفی  می شود. جهت  مشاهده  قابل  خوبی  به  دیوارها 
سه بعدی و طرح پرسپکتیو فضاهای داخلی بهره گرفت. این تصویرها با نمایش همزمان مبلمان، کف، دیوارها 
و سقف فضاهای داخلی، تصویری یکپارچه، زیبا و هماهنگ از فضا را ارائه می دهد. همچنین فضا را قابل درک 

کرده و زمینه را برای اجرای بهتر عناصر معماری داخلی فراهم می آورد. 

چهار نمای داخلی فضای سالن نشیمن ویالی مسکونی )تمرین مستمر( را با کمک هنرآموز خود طراحی 
نموده و با مقیاس 50 :1 ترسیم نمایید.

2ـ7ـ مقاطع اجرایی سرتاسری
نقشه های  مهم ترین  جمله  از  مقاطع  نقشه های 
ساختمان می باشند که مجریان ساختمان به آن نیاز 
با  ساختمان  رابطة  می توان  مقاطع،  ترسیم  با  دارند. 
عمودی  ترکیب  و  تعداد طبقات  داد،  نشان  را  زمین 
داخلی  نمود، ساختار قسمت های  را مشخص  فضاها 
داد  نمایش  را  مصالح  از  استفاده  نحوة  و  ساختمان 
و نیز نوع سازه، نوع سقف و کیفیت نماهای داخلی 
ساختمان را معرفی کرد. اندازة ساختمان و پیچیدگی 
قسمت های مختلف آن معموالً مشخص کنندة انواع 
ساختمان  یک  نقشه های  برای  الزم  مقاطع  تعداد  و 
است. برای تکمیل نقشه های اجرایی ساختمان ممکن 
است از سه نوع مقطع استفاده شود که عبارت اند از : 
مقاطع سرتاسری، مقاطع موضعی و مقاطع جزیی یا 

دیتیل. 
مقاطع سرتاسری: مقاطع سرتاسری کل ساختمان را 
در امتداد یک خط مستقیم یا شکسته قطع می کنند. 
همان طور که در زیر مشاهده می کنید، برای معرفی 
هر ساختمان حداقل یک مقطع عرضی و یک مقطع 
با  را  سرتاسری  مقاطع  محِل  است.  نیاز  مورد  طولی 

خط و نقطة قوی و معموالً با قلم راپید 1/2 تا 0/8 
میلی متر مشخص می کنیم و با استفاده از فلش نیز

 جهت دید را نشان داده و نام گذاری می کنیم. خط مقطع شکسته به این دلیل مورد استفاده قرار می گیرد که 
دیوارها و فضاهای متفاوت برش بخورند و جزئیات بیشتر و الزم تر در یک مقطع ترسیم و به مجریان معرفی 

شوند. 

تجربه و دانش

 تصویر 41ـ نحوه معرفی محورهای برش در پالن جهت ترسیم 
مقاطع
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 تصویر 42ـ نمونه نقشه های مقاطع موضعی و مقاطع جزئیات
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مقاطع موضعی 
از  موضعی  مقاطع  ترسیم  متعدد،  سرتاسری  مقاطع  ترسیم  بر  عالوه  بزرگ،  و  پیچیده  ساختمان های  در 
بخش های پیچیدة ساختمان مانند برش موضعی یک دیوار )برش تفصیلی دیوار1( که جزئیات و ترکیب اجزای 
یک دیوار را از کف تا بام نشان می دهد و یا مقطع موضعی از سرویس بهداشتی که نمای داخلی و جزئیات 

اجرای آن را نمایش می دهد نیز الزم است. برای مثال به نقشه زیر توجه نمایید.

مقاطع جزیی )دیتیل2(
عالوه بر مقاطع فوق در قسمت های پیچیدة ساختمان، ترسیم مقاطع جزیی در جهت قائم و یا افقی مانند 
را نشان دهد.  اجرایی جزئیات کوچک ساختمان  تا ترکیب و روش  بزرگ موردنیاز است  با مقیاس  روبه رو 
جزئیات اجرایی ساختمان از جمله مدارک مهم و اصلی آلبوم نقشه های مرحلة دوم معماری و معماری داخلی 
می باشند. لذا در ادامه به عنوان یک بخش مستقل درخصوص ویژگی های جزئیات اجرایی پرداخته خواهد شد.

با  معماری  پالن های  مقیاس  با  برابر  معموالً  دوم،  مرحلة  نقشه های  در  سرتاسری  مقاطع  مقاطع:  مقیاس 
1 ترسیم می شوند و قسمت های پیچیدة آنها در مقیاس بزرگ تر در قالب مقاطع جزیی 

50
1 و 

100
مقیاس 

تشریح می گردند. مقیاس مقاطع موضعی می تواند برابر با مقیاس مقاطع سرتاسری باشد و یا برای نشان دادن 
جزئیات بیشتر، با مقیاس بزرگ تر رسم گردد. مقاطع جزیی و دیتیل ها برحسب نیاز، ممکن است با مقیاس تا 

رسم شوند تا مانند نقشه های زیر مشخصات دقیق قسمت های کوچک و پیچیده را نشان دهند.       

مراحل ترسیم مقاطع سرتاسری: برای ترسیم مقاطع ساختمان ابتدا باید پالن های طبقات، پی ها و پوشش 
بام را بررسی کرده و قسمت های متفاوت ساختمان را از نظر تعداد طبقات، نوع سقف، نوع عملکرد و ساخت 
از قبیل بالکن، پله، شیب راهه و... مطالعه نمود و آنگاه محل مقاطع طولی و عرضی ساختمان را به گونه ای 
مشخص کرد که بتوان بیشترین اطالعات الزم را برای اجرای ساختمان نمایش داد. پس از آن که محل برش 
و جهت دید، با عالئم مربوط در روی پالن مشخص و نام گذاری شد، به ترسیم هر یک از مقاطع اقدام می شود. 
ترسیم نقشه های مقاطع ممکن است با استفاده از نقشه های پی، پالن زیرزمین، همکف، اول و سایر طبقات 

Wall Section ـ1

Detail ـ2

___1 جهت نقشه های مرحله دوم
50 ___1 برای نقشه های مرحله اول و مقیاس 

100  تصویر 43ـ نمونه مقطع سرتاسری در مقیاس 
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و نیز نقشه های نما انجام شود. نحوة ترسیم و خصوصیات مقطع سرتاسری در مدارک مرحلة اول )نقشه فاز 
اول( در سال گذشه آموزش داده شد. در این بخش سعی می شود مقطع ساختمان مسکونی ویالیی که پالن و 
نماهای آن در بخش های قبلی ترسیم شده است، با ارائه جزئیات بیشتر و کامل تر، به شکل دقیق تر در مدارک 

مرحلة دوم )نقشة فاز دو( ترسیم شود.
مرحلة 1: با توجه به ابعاد طول و ارتفاع ساختمان، محل تقریبی ترسیم مقطع را بر روی برگه مشخص و خط 
زمین را ترسیم می کنیم. اندازة برگة نقشه های مقاطع، مساوی با نقشه های پالن ها انتخاب می شود.1 پس از 
نصب پالن، با انتقال خطوط جانبی پالن بر روی خط زمین، محدودة ترسیم را مشخص می کنیم. دقت شود 
که در اطراف ترسیم مقطع، فضای کافی برای اندازه گذاری و نوشتن مشخصات وجود داشته باشد. همچنین 

باید آکس های مرتبط با مقطع را از پالن منتقل کنیم.
مرحلة 2: یکی از خطوط اندازه را در کنار مقطع می کشیم و اندازة ارتفاعات ساختمان را بر روی آن مشخص 
می کنیم. تراز های افقی اصلی ساختمان را نیز که قباًل در نما ها مشخص شده است، به مقطع منتقل می کنیم.
مرحلة 3: در این مرحله، عناصر زیر کف ساختمان و مجاور با خاک، ترسیم می شوند. در این مرحله معموالً با 
توجه به پالن فونداسیون2 ابعاد پی ها را مشخص و آنگاه محدودة کف تمام شده را در داخل و خارج ساختمان 
ترسیم می کنیم. همچنین با توجه به تراز کف های داخل و خارج، مقاطع دیوارهای کرسی چینی را با رعایت 
ضخامت مورد نیاز رسم می کنیم. ضخامت دیوارهای کرسی چینی برابر یا بیشتر از ضخامت دیوارهایی است 
که برروی آن قرار می گیرند. باید دقت نمود که پی ها و دیوارهای کرسی چینی در امتداد دیوارهای خارجی 

و آکس ستون ها ترسیم شود.
بلوکاژ، بتن  مرحلة 4: الیه های کف را نسبت به نقشه های مرحله اول دقیق تر مشخص می کنیم. محدودة 
سازه ای کف و ضخامت کف سازی نهایی را ترسیم می کنیم. جزئیات بیشتر از الیه های کف سازی و معرفی 

مشخصات آن در بخش جزئیات ارائه می شود.
مرحلة 5: با توجه به ارتفاع کف تا زیر سقف، خط زیر سقف را ترسیم می کنیم. همچنین با توجه به تراز کف 
بام، خط باالی سقف )کف بام( را ترسیم می کنیم. الیه ها و عناصر سقف های سازه ای با توجه به نوع سقف 
متفاوت می باشند. همچنین الیه های کف سازی روی سقف متناسب با مقیاس نقشه ترسیم می شوند. همچنین 

تیرهای اصلی با توجه به ابعاد آن در نقشه های سازه و در امتداد آکس های مقاطع ترسیم می گردند.
مرحلة 6: ضخامت دیوارهای خارجی و داخلی را براساس تطابق با پالن، در موقعیت های خودشان ترسیم 

می کنیم.
و  داخلی جانمایی شده  و  دیوارهای خارجی  در  و درگاه(  پنجره ها  )درها  بازشوها  کلیة  موقعیت  مرحلة 7: 
بخش های برش خورده دیوار با ضخامت خط بیشتری پر رنگ می گردد. تراز نعل درگاه درها و پنجره ها را با 
توجه به ابعاد درها و پنجره ها هماهنگ با نماها ترسیم می کنیم. تراز کف پنجره ها را با توجه به ابعاد پنجره ها 

و نماها مشخص می کنیم. مقطع قاب پنجره و شیشه را با خطوط نازک رسم می کنیم.

1 ترسیم شود.

50
1ـ پیشنهاد می شود ترسیم مقاطع سرتاسری مانند پالن مرحلة دوم با مقیاس 

2ـ اطالعات و مشخصات فونداسیون )پی( جزء مدارک سازه ای می باشد. در پروژه های معماری داخلی، در صوت نیاز، این اطالعات مورد 
استفاده قرار می گیرد و به صورت شماتیک )کلی( ترسیم شده و اطالعات دقیق به نقشه های سازه ارجاع داده می شود.
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تصویر 44ـ روند ترسیم مقاطع اجرایی از ساختمان مسکونی ویالیی
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مرحلة 8 : سقف کاذب هر فضا، با توجه به اطالعات ذکر شده در پالن سقف کاذب و ترازهای مربوطه ترسیم 
می گردد. در نظر داشته باشید که طراحی مقطع و پالن سقف کاذب یک فرایند رفت و برگشتی بوده و می توان 

با توجه به شرایط هر نقشه تغییراتی در مدارک دیگر ایجاد کرد.
مرحلة 9: عناصر دیوارهای داخلی که در نمای مقابل دیده می شوند، ترسیم می گردد. این عناصر شامل درها، 
پنجره ها، کمد، قفسه و سایر اجزای مهم معماری داخلی می باشند. این عناصر معموالً با ضخامت نازک 0/1 

ترسیم می گردند.
مرحلة 10: در این مرحله، عناصر باالی سقف آخرین طبقه ترسیم می شود. این عناصر شامل جان پناه بام، 
نمای خرپشته، سقف های شیب دار و... می باشد. با توجه به شکل مقطع بام، ضخامت سقف را طبق مشخصات 
داده شده رسم می کنیم. خطوط کف سازی بام و بتن شیب بندی را اضافه می کنیم. دست انداز بام را با توجه به 
ارتفاع و ضخامت داده شده رسم کرده و سپس در پوش دست انداز بام را ترسیم می کنیم. ارتفاع دست انداز بام 
با توجه به کارکرد آن و شرایط حفاظتی و اقلیمی، معموالً بین 80 تا 100سانتی متر در نظر گرفته می شود.

مرحلة 11: در این مرحله، جهت نهایی کردن عناصر اصلی مقطع، برای مرکّبی نمودن خطوط، با ضخامت قلم 
مناسب اقدام می شود. حال که اجزای اصلی مقطع از پی تا بام، با استفاده از خطوط کمکی رسم شد می توانیم 
ترسیم را کنترل کنیم، پس از آنکه از هماهنگی پالن ها، نماهاو مقاطع اطمینان حاصل کردیم، با توجه به 
گروه خطی مناسب، خطوط را با قلم های مناسب پررنگ می کنیم. در این مرحله با استفاده از کاغذ کالک و 

قلم های راپید می توان اقدام به مرکّبی کردن نقشه نمود.

تصویر 45ـ نمونه ترسیم هاشور ها و جزئیات اجرایی در مقاطع اجرایی ساختمان

مرحلة 12: پس از مرّکبی کردن خطوط اصلی نقشه و تثبیت آنها می توان اقدام به ترسیم  هاشورها و سایر 
عالئم تکمیلی مقطع نمود. از جملة این موارد،  هاشورهای داخل دیوارهای برش خورده،  هاشور عناصر سازه ای 
)دال سقف، فونداسیون و....( و سایر هاشورهایی است که می تواند در جهت معرفی بهتر اجزای نقشه عمل 

نمایند.
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مرحلة 13: مراحل اندازه گذاری و ارجاع بزرگ نمایی مقاطع اجرایي: اندازه گذاری کامل، خوانا و دقیق 
الزمة همة ترسیمات اجرایی از جمله اندازه گذاری مقاطع می باشد. پس از کنترل نقشه های ترسیم شده الزم 
است همة عناصر ساختمانی اندازه گذاری شوند. قبل از اندازه گذاری باید سطوح اصلی ساختمان در مقاطع 
با  با توجه به پالن ها و نماها  مانند زیرپی ها، کف تمام شدة محوطه، کف تمام شدة فضاهای داخلی و بام 
ترازهای ارتفاعی معرفی شود. ترازهای ارتفاعی سطوح، هم در حاشیة ترسیم مقطع و هم در روی ترسیم 
می تواند انجام شود. اندازه گذاری در مقاطع تنها در جهت عمودی و معرفی ارتفاع مفید نما، سقف کاذب، 
کف سازی و نظایر آنها می باشد. همچنین توجه به ماهیت معماری داخلی بودن مقاطع، اگر بخش هایی از 
مقطع نیاز به بزرگ نمایی در مقیاس بزرگ تر داشته باشد محدوده مدنظر را در مقطع اصلی مشخص کرده و 

در نقشه های بزرگ نمایی یا برش های تفصیلی با جزئیات بیشتر نمایش می دهند.

تصویر 46ـ روند ترسیمات نهایی مقاطع اجرایی از ساختمان مسکونی ویالیی
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تجربه و دانش

تصویر 47ـ مقاطع اجرایی پروژه ساختمانی نمونه

مراحل ترسیم یکی از مقاطع طولی ساختمان مسکونی ویالیی به صورت مرحله تشریح شد. اکنون دو 
مقطع دیگر مشخص شده در پالن این پروژه را به کمک مراحل تشریح شدة قبلی ترسیم نمایید.

0 1 2 3 4 5m
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1ـ1ـ بزرگ نمایی و مقاطع موضعی 
برخی از فضاهای داخلی معماری دارای جزئیات و عناصر 
نقشه ها  متداول  مقیاس های  در  که  می باشند  زیادی 
ندارند.  اندازه گذاری  و  معرفی  قابلیت   ) 1

100
)مقیاس 

این فضاها در ساختمان های مسکونی شامل آشپزخانه، 
می باشد.  ارتباطی  پلکان  و  حمام  بهداشتی،  سرویس 
این فضاها به دلیل وجود عناصر تأسیساتی و تجهیزات 
مختلف نیاز به ارائة نقشه های دقیق و خوانا در مقیاس 
پالن ها،  نمایی  بزرگ  بخش های  به  دارند.   1

50
حداقل 

همچنین  می گویند.  اوت«1  »لی  انگلیسی  اصطالح  در 
معرفی  عنوان شد جهت  قبل  بخش  در  که  طور  همان 
کامل تر فضاهای خاص، مقاطع موضعی از آن فضا ترسیم 
همة  نتوانیم  سرتاسری  مقاطع  ترسیم  با  اگر  می گردد. 
این  در  کنیم،  معرفی  را  ساختمان  اجرایی  مشخصات 
صورت می توانیم با استفاده از مقاطع موضعی، بخش های 
مقاطع  کنیم.  معرفی  مجریان  به  را  ساختمان  مبهم 
موضعی ممکن است مقطع سرتاسری یک دیوار، مقطع 
پلکان ارتباطی، جزئیات شومینه و یا مقطعی از یک فضا 
مانند آشپزخانه یا حمام باشد. اصول و روش های ترسیم 
مقاطع موضعی مانند مقاطع سرتاسری است. اگر مقیاس 
1 بزرگ تر باشد، در ترسیم آن مانند 

50
مقاطع موضعی از 

مقاطع جزیی )جزئیات اجرایی( عمل می کنیم. در ادامه 
چند نمونه از بزرگ نمایی پالن و مقاطع موضعی فضاهای 

مسکونی معرفی می گردد.
از مهم ترین  پله ها یکی  ارتباطی:  بزرگ نمایی پلکان 
هندسه،  نظر  از  ساختمان  قسمت های  پیچیده ترین  و 
معماری  و  سازه  مشخصات  هماهنگی  مصالح،  ترکیب 
می باشند؛ لذا در نقشه های اجرایی با استفاده از مقاطع 
موضعی، پالن و مقطع پله ها را با جزئیات دقیق معرفی 
و  پالن  بزرگ نمایی  از  پله  معرفی  جهت  می کنند. 
ترسیم  در  می شود.  استفاده  آن  از  موضعی  مقطع  ارائة 
ترسیم  پله ها،  تعداد  شماره  ذکر  پله،  پالن  بزرگ نمایی 
و  ابتدا  ارتفاعی  تراز  دست انداز،  و  نرده  پله،  کف  دقیق 

Layout ـ1

تصویر 48ـ نمونه نقشه های اجرایی پله های ارتباطی داخلی
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انتها، پاگرد پلکان و اندازه گذاری تمامی  اجزا ضروری می باشد. جهت معرفی کامل اجزای پله، ترسیم یک 
مقطع موضعی بر طول پله نیاز می باشد. در مقطع پلکان ارتباطی، عالوه بر موارد ذکر شده در پالن، نازک کاری 

دیوارها، پنجره، سنگ قرنیز پله، اسکلت پله و ضخامت سنگ های پله نیز ترسیم می گردد.

اطالعات مربوط به پلکان ارتباط با بام ساختمان مسکونی ویالیی در پالن همکف و خرپشتة بام معرفی 
شده است. اکنون نسبت به ترسیم پالن بزرگ نمایی این پلکان و ترسیم مقطع طولی موضعی از آن در 

1 اقدام نمایید. 
25

مقیاس 
بزرگ نمایی آشپزخانه: فضاهای آشپزخانه، از پرهزینه ترین و پیچیده ترین فضاهای ساختمان است. تنوع 
لوازم و تجهیزات مورد استفاده، ضرورت تأمین برق، روشنایی و تهویة این فضا همراه با نیازهای تأسیسات 
مکانیکی مانند لوله های آب گرم، آب سرد و فاضالب به همراه نیازهای بهداشتی ایجاب می کند که مشخصات 
فنی و تجهیزات اجرایی این فضا در مقاطع موضعی ترسیم و معرفی شوند. در شکل به پالن و مقطع موضعی 

از سرویس بهداشتی،حمام و آشپزخانه توجه کنید.

تجربه و دانش

تصویر 49ـ آشپزخانه به عنوان یکی از پر تجهیزات ترین فضاهای مسکونی نیاز به نقشه های اجرایی دقیق دارد
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یخچال،  مانند  آن  تجهیزات  موقعیت  دقیق  معرفی  و  اندازه گذاری  آشپزخانه،  نمایی  بزرگ  پالن  ترسیم  در 
سینک ظرفشویی، ماشین ظرفشویی، اجاق گاز هدف اصلی می باشد، تا براساس آن، تأسیسات مختلف برقی، 
آب رسانی، فاضالب و تهویه )هود اجاق گاز( طراحی و اجرا گردند. همچنین موقعیت کابینت، پیشخوان، میز 
غذاخوری و سایر اجزا و مبلمان آشپزخانه در پالن ترسیم و اندازه گذاری می شود. ترسیم موقعیت کشوی 

آشپزخانه، شیب بندی کف و کف سازی از دیگر اطالعات مورد نیاز می باشد.
جهت معرفی کامل تر آشپزخانه، کابینت ها و قفسه های دیواری و...، ترسیم نماهای داخلی آشپزخانه نیاز می باشد. لذا از 
آن فضا، مقطع موضعی در راستای طولی و عرضی ترسیم می گردد. بنابراین، وجوه اصلی فضای آشپزخانه به تفکیک، 
به شکل نما ترسیم و اندازه گیری می شود. تعیین موقعیت تجهیزات، قسمت بندی کابینت های زمینی و هوایی، ترسیم 
نمای کابینت، کاشی دیوار، کشوها و اندازة اجزای اصلی دیوار آشپزخانه از موارد مهم در نمای داخلی آشپزخانه می باشند.

تصویر 50  ـ نقشه های بزرگ نمایی از نمای داخلی آشپزخانه و معرفی جزئیات اجرایی آن

کاشی دیواری
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تصویر 51  ـ نمونه بزرگ نمایی از فضاهای آبریزگاهی 
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در پروژه مسکونی ویالیی )تمرین مستمر( پالن بزرگ نمایی آشپزخانه و سایر فضاهای آبریزگاهی ترسیم شده است. 
پیشنهاد می شود هنرجویان از آشپزخانه ساختمان مسکونی ویالیی دو مقطع موضعی در راستای طولی 
و عرضی آن ترسیم کرده و تجهیزات و کابینت های مربوطه را ترسیم نمایید. برای آگاهی از برخی ابعاد 

و اندازه ها می توانید از مقطع سرتاسری ترسیم شدة بخش قبل و نیز پالن بزرگ نمایی کمک بگیرید.

0 1 2 2.51.50.5 m

بزرگ نمایی سرویس بهداشتی و حمام: فضاهای آبریزگاهی به دلیل وجود تجهیزات بهداشتی مختلف و 
عناصر تأسیساتی مکانیکی و برقی متنوع نیاز به نقشه های اجرایی با مقیاس بزرگ تر دارند. در پالن فضاهای 
حمام و سرویس بهداشتی ترسیم دقیق تجهیزاتی مانند کاسه توالت ایرانی، توالت فرنگی، روشویی، دوش، وان 
و سایر تجهیزات بهداشتی و تأسیساتی در ابعاد استاندارد و رایج ضروری می باشد. جهت جانمایی تأسیسات 
لوله کشی و فاضالب این عناصر فاصلة مرکز میانی )آکس لوله( تا سفت کاری دیوارها قید می شود. از دیگر 
موارد مهم در پالن بزرگ نمایی، اندازه گذاری کامل دیوارها و بازشوها، معرفی تیپ بازشوها، موقعیت کفشو و 

شیب بندی کف و سایر اطالعات وابسته به آنها می باشد.
داده می شود.  نمایش  اطالعات ذکر شده در پالن  نیز  آبریزگاهی  از فضاهای  همچنین در مقطع موضعی 

تصویر 52 ـ پالن بزرگ نمایی فضاهای آبریزگاهی ساختمان ویالیی مسکونی

تجربه و دانش
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تجربه و دانش

تصویر 53 ـ بزرگ نمایی از پالن و مقطع حوزه های آبریزگاهی

عالوه بر آن، کاشی کاری دیوارها، موقعیت سقف کاذب، نمای قاب آینه و کابینت های مربوطه و سایر تجهیزات 
و عناصر مهم موجود در نمای دیوارها در مقطع موضعی این فضاها ترسیم می گردند. الزم به ذکر است که 
جهت نمایش جزئیات اجرایی مهم در پالن ها و مقاطع، موقعیت آن جزئیات در نقشه نشان داده شده و در 
ترسیم  بزرگ تر در صفحات مجزای دیگری  با مقیاس  اجرایی  به شکل جزئیات  بخش جزئیات مرحلة دوم 

می شود.

پالن بزرگ نمایی و مقطع فضاهای سرویس و حمام ساختمان مسکونی ویالیی )تمرین مستمر( ارائه شده 
است. هنرجویان می توانند نسبت به طراحی و ترسیم چهار نمای داخلی دیوارهای یکی از این فضاها اقدام 

نمایند.

معرفی  مسکونی جهت  ویالیی  ساختمان  بهداشتی  و سرویس  فضاهای حمام  از  موضعی  مقطع  دو 
جزئیات آن فضاها و تجهیزات مربوطه ترسیم شده است. عناصر معرفی شده در این مقاطع را با کمک 

هنرآموز خود بررسی کرده و درخصوص دالیل فنی و اجرایی آن به صورت گروهی صحبت نمایید.

پرسش و 
گفت وگوی 

گروهی
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بنا )عموماً  برش تفصیلی دیوار )wall section(: جهت نمایش جزئیات اجرایی دیوارهای اصلی و مهم 
دیوارهای خارجی( یک مقطع موضعی از پایین ترین سطح دیوار )کرسی چینی روی پی( تا باالترین نقطة 
آن )جان پناه بام( در مقیاس20 :1 یا 1:25 ترسیم و ارائه می شود. به عبارتی دیگر » برش تفصیلی دیوار« 
یک بزرگ نمایی از دیوار خارجی مقطع سرتاسری می باشد که جزئیات اتصال مصالح گوناگون زیرسازی کف، 

کف سازی، قرنیز، بدنة دیوار، پنجره، سقف کاذب و سقف اصلی را در مقیاس بزرگ تر نمایش می دهد.
» برش تفصیلی دیوار« یکی از مدارک کاماًل فنی و تخصصی نقشه های مرحلة دوم است و نیازمند درک باالی 
طراح از مسائل فنی، جزئیات اجرایی مصالح متفاوت و نیز توانایی ترسیم دقیق نقشه کشی می باشد. بنابراین، 
در این مرحله چند نمونه از برش تفصیلی دیوارهای مختلف جهت آشنایی هنرجویان معرفی شده است، تا با 
دقت در چگونگی ترسیم و معرفی اجزای آن، نسبت به کلیات آن،شناخت نسبی پیدا کنند. انتظار آن است که 
در سال های آتی تحصیلی، با ارتقاء دانش فنی و افزایش توان ترسیمات جزئیات، هنرجویان بتوانند از مقاطع 
پروژه های مختلف، برش تفصیلی ترسیم کنند. در اینجا جهت شناخت بهتر هنرجویان، دو مقطع تفصیلی از 
دیوارهای خارجی ساختمان ویالیی مسکونی ارائه شده است تا با کمک هنرآموز نسبت به اجزای و عناصر آن 

شناخت نسبی حاصل شود.

0 0.5 1 1.5 2m 0 0.5 1 1.5 2m

تصویر 54ـ بزرگ نمایی از مقاطع آبریزگاهی سرویس بهداشتی و حمام
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تصویر 55 ـ برش تفصیلی دیوار از ساختمان ویالیی نمونه )تمرین مستمر(

0 1 2 2.51.50.5
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0 1 2 2.51.50.5

 تصویر 56 ـ برش تفصیلی از دیوار آشپزخانه ساختمان ویالیی نمونه )تمرین مستمر(        
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2ـ8ـ جزئیات اجرایی
مقاطع جزیی و به تعبیر دیگر دیتیل های اجرایی، ترسیماتی هستند که با استفاده از آنها می توانیم نقشه های 
مقاطع سرتاسری و موضعی و یا پالن را کامل کرده و با جزئیات بیشتر معرفی کنیم. در مقاطع سرتاسری و 
موضعی سعی می کنیم با استفاده از ترسیمات، اندازه ها و توضیحات همة اطالعات ممکن را به صورت خوانا و 
منظم در اختیار مجریان پروژه قرار دهیم. با این همه، با توجه به مقیاس کوچک این نقشه ها اغلب نمی توانیم 
نمایش  روشن  به طور  را  ساختمان  قسمت های  از  بعضی  پیچیدگی های  و  ریزه کاری  همة  زیر  شکل  مانند 
دهیم. در این صورت این بخش از مقاطع سرتاسری و موضعی را عالمت گذاری کرده و جزئیات این قسمت ها 
را در ترسیمات دیگری به نام دیتیل اجرایی با مقیاس بزرگ تر ترسیم می کنیم. مقاطع جزیی معماری در 

1 رسم می شوند.
20

1 و 
10

 ، 1
5

 ، 1
2

 ، 1
1

مقیاس های متفاوت 

 تصویر 57 ـ جزئیات اجرایی پلکان مارپیچ داخلی        

به کمک هنرآموز خود چند نمونه از مقاطع تفصیلی دیوار wall section پروژه های مختلف را در 
جمع گروهی کالس نمایش داده و اجزای آن را معرفی نمایید.

پرسش و 
گفت وگوی 

گروهی
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جهت اجرای دقیق و بی نقص نقشه های مرحلة دوم نیاز به ارائة جزئیات اجرایی )دیتیل ها1( از اجزای مهم و 
حساس پروژۀ معماری داخلی می باشد. جزئیات اجرایی تنوع و فراوانی زیادی دارند از این رو معموالً در آلبوم 

مدارک نقشه های مرحلة دوم به دو شکل دسته بندی شده معرفی می گردند :
الف(جزئیات اجرایی عمومی: این جزئیات شامل مواردی است که در اکثر پروژه ها و عموم فضاها متداول 
است و به شکل بایگانی شده در بیشتر آلبوم های مرحلة دوم قابل ارائه می باشند. برای تسهیل و تسریع کار 
انواع  استاندارد  جزئیات  مشاور  مهندسی  دفاتر  مانند  می توانید  نیز  ساختمان، شما  اجرایی  نقشه های  تهیة 
ساختمان ها را رسم و آنها را آرشیو کنید تا به تناسب، در تکمیل نقشه های اجرایی از آن استفاده نمایید. 
برخی از این جزئیات که بیشتر در مرحلة سفت کاری کاربرد دارند عبارت اند از: انواع کف سازی، جزئیات اجرای 
پله، جزئیات اجرایی توالت ایرانی و فرنگی، جزئیات اجرایی بازشوها )در و پنجره، کف پنجره، سنگ آستانه، 
نعل درگاه، سایه بان و...( و بسیاری از جزئیات اجرایی متداول در پروژه های مسکونی. الزم به ذکر است مصالح 
نازک کاری در جزئیات عمومی به »جدول نازک کاری« ارجاع داده می شود تا تغییرات کیفی و کمی آن موجب 

تغییر در جزئیات نشود.
ب(جزئیات اجرایی اختصاصی: این دسته از جزئیات ویژه مربوط به موقعیت های خاصی از نقشه می باشند 
که طراح برای آنها طرح و برنامه ای اختصاصی دارد. این نوع جزئیات، بیشتر در مرحلة نازک کاری و معماری 
مواقع  گاهی  می شوند.  داخلی  معماری  نازک کاری  بصری  و  کیفی  افزایش  سبب  و  ارائه  ساختمان  داخلی 
برای معرفی بهتر این جزئیات اجرایی، تصویر سه بعدی آنها را نیز به مقاطع جزیی اضافه می کنند. برخی 
از این جزئیات اختصاصی عبارت اند از: جزئیات اجرایی قفسه ها و طاقچه های تزیینی، جزئیات سقف کاذب، 

نورپردازی خاص و دیگر موضوعات ظریف و حساس.
برای ترسیم درست مقاطع و پالن های مرحلة دوم یک ساختمان، ابتدا باید نوع مصالح مصرفی و جزئیات 
اجرایی قسمت های مختلف آن را مشخص سازیم. جهت ایجاد زمینة الزم برای آشنایی هنرجویان و انجام 
بهتر تمرین های کالسی و پروژۀ پایانی و کسب مهارت در خواندن و ترسیم انواع نقشه ها و جزئیات اجرایی، 
با  ارائه شده در شکل های زیر توجه کرده و سعی کنند  به نمونه های  با دقت  پیشنهاد می شود هنرجویان 
راهنمایی هنرآموز بایگانی کاملی از انواِع جزئیات اجرایی را برای خود فراهم آورند. البته باید دقت شود که 
جزئیات اجرایی ساختمان ها برحسب نوع پروژه، مصالح، کیفیت اجرا و شرایط محیطی فرق می کند و با نظر 

هنرآموز می توان تغییراتی را در نقشه ها اعمال نمود.

Detail ـ1
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تصویر 58  ـ جزئیات اجرایی عمومی ساختمان
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تصویر 59  ـ جزئیات ترسیمی تجهیزات سرویس های بهداشتی
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 تصویر 60  ـ جزئیات اجرایی اختصاصی پروژه مسکونی ویالیی

به کمک هنرآموز خود پنج مورد از جزئیات مقاطع تفصیلی ارائه شده در بخش قبل را کدگذاری کرده و 
با مقیاس مناسب به عنوان جزئیات اجرایی مجزا ترسیم نمایید.

تجربه و دانش
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 تصویر 61  ـ جزئیات اجرایی اختصاصی از کمدها و قفسه های داخلی فضا
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2ـ9ـ تیپ بندی در و پنجره
همان طور که در بخش مقدماتی این فصل مطرح شد، دسته بندی درها و پنجره های مشابه هم و کدگذاری 
منظور  بدین  می شود.  برده  نام  پنجره«  و  در  »تیپ بندی  اصطالح  با  آن  از  دوم  مرحلة  نقشه های  در  آنها 
تمامی  بازشوهایی )در یا پنجره( که در نقشه های مرحلة دوم کدگذاری شده بود در نقشه تیپ بندی در و 
__ 1  (معرفی می شود. خصوصیاتی که باید در این نقشه ها مورد 

__1 یا 20
پنجره، جزئیات آن در مقیاسی خوانا )25

توجه قرار گیرد عبارت اند از :
ابعاد کلی و جزئی بازشوها، جنس آنها، تعداد بازشو ها، بخش های ثابت و قابل بازشدن پنجره ها، نحوة بازشدن 
آنها )لوالیی،کشویی و...(، چپ بازشو یا راست بازشو بودن در ها، عناصر داخل قاب درها )مانند بخش های 

شیشه خور، دریچه عبور هوا و...(.
بخشی از اطالعات ذکر شده در نقشه بزرگ نمایی بازشو ها و بخش های دیگر در جدول دسته بندی بازشو ها 
ارائه می گردد. یک نمونه از این نقشه و جدول که مربوط به پروژه مسکونی ویالیی نمونه می باشد در زیر ارائه 

شده است.

تصویر 62  ـ تیپ بندی دروپنجره پروژه مسکونی ویالیی
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باز طراحی در و پنجره های داخلی و خارجی  به  اقدام  اقلیمی شهر خود  براساس شرایط فرهنگی و 
پروژه مسکونی ویالیی )تمرین مستمر( نموده و نقشة تیپ بندی در و پنجره هاي جدیدی ارائه نمایید.

تمرین

2ـ10ـ جدول نازک کاری
به منظور معرفی مصالح نازک کاری سطوح اصلی فضاهای داخلی، جدولی اختصاصی ارائه می شود. در اولین 
ستون عمودی این جدول، نام فضاهای داخلی به تفکیک طبقات نوشته می شود. همچنین ردیف اول افقی 
جدول، سطوح اصلی فضا را معرفی می کند که شامل کف، قرنیز )ازاره( دیوار، بدنة دیوار و سقف )یا سقف 
کاذب( می باشد. به این ترتیب، در امتداد محل تالقی ردیف افقی اسم هر فضا با ستون عمودی سطح مربوطه، 
خانه هایی از جدول وجود دارد که محل معرفی مصالح نازک کاری مربوط به سطح آن فضا می باشد. تا اینجا 
کلیات جدول نازک کاری معرفی شد، اما جهت معرفی بهتر و دسته بندی کّمی و کیفی مشخصات مصالح، 
برخی تفکیک های جزئی تر در جدول صورت می گیرد. به عنوان مثال، جهت معرفی مشخصات دقیق تر مصالح 
عناصر و سطوح مختلف می توان ستون های تفکیک شده ای را از هر عنصر با عناوین زیرسازی، جنس مصالح، 

ابعاد، رنگ و سایر مشخصات، تفکیک نمود تا مشخصات فنی مصالح دقیق تر و بهتر ارائه گردد.
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شماره طبقه
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تصویر 63  ـ نمونه طراحی جدول نازک کاری
نوع دیگری از معرفی مصالح، در جدول نازک کاری مشابه شکل زیر می باشد که در آن، زیر هر سطح )کف، 
دیوار، سقف(، انواع مصالح مورد استفاده در آن پروژه ذکر می گردد؛ تا در محل تالقی ردیف هر فضا با ستون 

مصالح مورد نظر، عالمت مشخصه ای ترسیم گردد.
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جدول نازک کاری
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تصویر 64  ـ نمونه جدول نازک کاری 

در بسیاری از پروژه های معماری داخلی، جدول نازک کاری جزء اولین و حساس ترین مدارک نقشه های مرحلة 
دوم می باشد که طراحان و مجریان مفاد آن را با کارفرما توافق می کنند. چرا که بخش قابل توجهی از هزینة 
مالی اجرای یک پروژه به نوع کیفی مصالح نازک کاری وابسته است. بنابراین، طراح در ابتدای مرحلة دوم 
جدول نازک کاری پیشنهادی خود را به کارفرما ارائه می دهد تا پس از اخذ نظرات وی و توافق نهایی برسر 
مصالح مورد استفاده در پروژه، تهیة سایر نقشه های اجرایی و ذکر مصالح در آنها مقدور گردد. با این حال در 
طی فرایند طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی ممکن است مشخصات کّمی و کیفی مصالح دچار تغییراتی 

گردد که در این صورت، جدول نازک کاری بازنگری و اصالح می شود.

اکنون هنرجویان  است.  ارائه شده  نازک کاری طراحان  )تمرین مستمر(، جدول  پروژة مسکونی ویالیی  جهت 
می توانند به کمک هنرآموز خود جدول دیگری طراحی کرده و بر اساس شرایط بومی و اقلیمی شهر خود نسبت 

به معرفی مصالح جدید در جدول مذکور اقدام نمایند.

تجربه و دانش
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تصویر 65  ـ جدول ناز
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 شایستگی تهیة طرح های اجرایی فضاهای داخلی مسکونی

شرح کار:  
ترسیم پالن از طرح نهایی، ترسیم برش از طرح نهایی، ترسیم نما از طرح نهایی، ترسیم نقشه های تفصیلی و بزرگنمایی از طرح 

اجرایی نهایی، تهیة جدول نازک کاری

استاندارد عملکرد: نشریة شمارة 256، 92، 55 و ۷2 سازمان برنامه و بودجه، مبحث 15 مقررات ملی ساختمان، نقشه های فاز 1، 
مطالعات اولیه

شاخص :
 دروندادی: دقت در ترسیمات

 فرایندی: ترسیم پالن ها، برش ها، نماهای اجرایی، نقشه های تفصیلی و بزرگنمایی، ترسیم جزئیات طرح های اجرایی، تهیة جدول 
نازک کاری

 محصول: ارائة طرح و جزئیات اجرایی نقشه های نهایی طرح داخلی یک واحد مسکونی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان : کارگاه ترسیم

زمان: 8 ساعت      
ابزار و تجهیزات: میز نقشه کشی، صندلی، ابزار ترسیم، کاغذ

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ترسیم پالن از طرح های اجرایی1

2ترسیم برش از طرح های اجرایی2

2ترسیم نما از طرح های اجرایی۳

2ترسیم نقشه های تفصیلی و بزرگنمایی۴

2تهیة جدول نازک کاری5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


