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نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

پودمان  3
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 نقشه های اصلی جهت اجرایی شدن یک پروژۀ تجاری شامل چه مدارکی است؟
 عالئم استاندارد ترسیمی تجهیزات فروشگاهی کدام اند؟ و چگونه در نقشه های اجرایی به کار گرفته می شوند؟

 برای ترسیم نقشه های فاز2 به صورت استاندارد، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
 مراحل ترسیم پالن نورپردازی چگونه است و چه اطالعاتی در آن ارائه می گردد؟

 مصالح نازک کاری و مشخصات کّمی و کیفی آن در پروژه های معماری داخلی فضاهای فروشگاهی چگونه 
معرفی می شود؟

پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجو قادر خواهد بود مدارک اجرایی معماری داخلی یک فضای فروشگاهی 
را ترسیم نماید. این مدارک عبارت اند از:

1 پالن های معماری داخلی با جزئیات استاندارد شامل: اندازه گذاری، جانمایی و مبلمان، سقف کاذب و کف سازی؛
2 مقاطع اجرایی همراه با کدگذاری و اندازه گذاری کامل؛

3 نماهای خارجی و داخلی که مصالح استفاده شده و اطالعات فّنی در آن نمایش داده شده است؛
4 بزرگ نمایی از بخش های مختلف پالن با جزئیات معماری داخلی؛

5 تنظیم جدول نازک کاری مربوط به مصالح پوشش های فضاهای داخلی پروژه.

آیا تا به حال پی برده اید

واحد یادگیری 5

تهیة طرح های اجرایی فضاهای داخلي فروشگاه

استاندارد عملکرد
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تهیۀ مدارک و ترسیم نقشه های اجرایی معماری داخلی فضاهای فروشگاهی، براساس نقشه های معماری» فاز1« 
صورت می پذیرد. این نقشه  ها به منظور دستیابی به اطالعات دقیق از ابعاد و اندازۀ فضاها، ترازهای ارتفاعی، نحوۀ 
جانمایی و مبلمان، جنس مصالح به کار رفته در کف، سقف و دیوار، نورپردازی و.... و همچنین چگونگی اجرای 

هر یک از اجزای داخلی، آماده می گردد.
در ادامه، ضمن معرفی هر یک از مدارک مورد نیاز، به ذکر ویژگی های هر یک از آنها و نحوۀ ترسیم نقشه  های 

مربوطه خواهیم پرداخت.

نقشه های اجرایی معماری داخلی فضاهای فروشگاهیـ  فاز 2

است،  قبل طراحی گردیده  پودمان  در  که  بزرگ  محلی  فروشگاه  نقشۀ یک  واحدیادگیری،  این  در 
مبنای تهیۀ مدارک و ترسیم نقشه های اجرایی است و به عنوان یک پروژۀ عملی و مستمر در طول 

این واحدیادگیری مورد نظر می باشد. 

توجه

 پالن های راهنما: این نقشه ها مجموعه ای از پالن های دو بعدی و سه بعدی هستند که در آنها بخش های 
مختلف فضاها به  صورت گرافیکی نشان داده می شود و عالوه بر عرصه بندی و ارتباط بین فضاها، مسیرهای تردد 

)سیرکوالسیون( را نیز معرفی می نماید.

امروزه با پیشرفت صنعت خرده فروشی، بیش از پیش نیاز به محصوِل با کیفیت احساس می شود؛ زیرا این 
صنعت نوپا نیاز به جلب نظر مخاطب دارد و کوچک ترین نقص باعث دلسردی مشتری خواهد شد.

در فروشگاه های بزرگ عرضۀ کاالهای مختلف )مانند هایپرمارکت ها( که عمدتاً هدف اصلی آنها خدمت رسانی 
به مشتری است، با در نظرگرفتن ارتباط مستقیم فضا با انسان، نقش طراحی فضاهای داخلی از اهمیت باالیی 

برخوردار می گردد. 
و  نورپردازی، جنس مصالح  قفسه ها،  نیازها، دکوراسیون و چیدمان  با  متناسب  در چنین شرایطی طراحی 
رنگ های به کار رفته در هر فضا به همراه زیبایی و جذابیت فضا، امکان دسترسی آسان و انتخاب راحت و 

مناسب برای مشتریان را فراهم آورده و بر افزایش میزان فروش نیز تأثیرگذار خواهد بود. 
نقش معماران و طراحان داخلی، به عنوان ارائه دهندگان راهکارهای مناسب در اندازۀ فضاها و مبلمان متناسب 
فضاهای  توسعۀ  یا  راه اندازی  تجهیزات  در شناسایی  مهارت  و  است. تخصص  اهمیت  پروژه، حائز  با شرایط 

فروشگاهی می تواند بر ذهن مخاطب و سپس در انتخاب رفتار او در فروشگاه اثرگذار باشد.
نحوۀ  و  فروشگاهی  فضاهای  تجهیزات  و  دکورها  در  متداول  استانداردهای  و  ابعاد  یادگیری،  واحد  این  در 
چیدمان هر یک از آنها را فرا گرفته و با چگونگی ترسیم نقشه های مقدماتی و اجرایی یک فروشگاه محلی 

بزرگ که در پودمان قبل، مراحل طراحی آن به تفصیل گفته شد، آشنا خواهید شد. 
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شكل1ـ3ـ پالن راهنمای گرافيكي



81

پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

شكل2ـ3ـ شكل سه بعدی گرافيكی 

طبقات  کلیۀ  پالن،  این  در  اندازه گذاری:  پالن   
کامل،  اندازه گذاری  با  اول(  و  همکف  )زیرزمین، 
کدگذاری های ارتفاعی ، ارتفاع و عرض درها و پنجره ها 

می گردد. ترسیم  و... 
 برش های طولی و عرضی: همواره برش های طولی 
و عرضی به منظور دستیابی به اطالعات بیشتر نسبت 
نقشه های  ناپذیر  جدایی  جزء  بنا،  داخلی  عناصر  به 
معماری است. در این نقشه ها، اختالف سطوح، تراز 
در  به کاررفته  مصالح  داخلی،  دیوارهای  ارتفاعی، 

دیوار،کف و سقف و... نمایش داده می شود.
معرفی  به  نماها  در  خارجی:  و  داخلی  نماهای   
دقیق و کامل مصالح به کار رفته در دیوارها، بازشوها 

و  تزئینی  عناصر  همچنین  و  ارتفاعی  ترازهای  و 
تأسیساتی می پردازد. نماهای داخلی یکی از مدارک 
تخصصی نقشه های معماری داخلی به حساب می آید.
 پالن مبلمان: این پالن به عنوان یکی از مهم  ترین 
نقشه های این مجموعه، کلیۀ مبلمان ها را بر اساس اصول 
معرفی  و  جانمایی  فروشگاهی،  فضاهای  در  چیدمان 
نموده و ابعاد، اندازه و فاصلۀ هر یک را نمایش می دهد.
 پالن سقف کاذب)معكوس(: از دیگر نقشه های مهم 
این مدارک، ترسیم پالن معکوس یا سقف کاذب است 
که در آن عالوه بر نمایش ترازهای مختلف در سقف، به 

جنس و مصالح مصرفی در آن نیز اشاره می نماید.
مدارک  از  دیگر  یکی  کاذب:  سقف  برش های   
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مراحل ترسیم پالن اجرایی فاز یک

در سال های گذشته با استانداردها و اصول ترسیم نقشه های اجرایی، به کارگیری مقیاس مناسب و به دنبال 
آن انتخاب ابعاد مناسب کاغذ جهت ترسیم و رعایت ضخامت خطوط در نقشه ها آشنا شدید. 

از آنجا که نقشه های فاز یک فاقد دقت و اطالعات الزم برای اجرای ساختمان است، بنابراین نقشه های اجرایی می تواند 
با بهره گرفتن از نقشه های فاز یک، اطالعات جامع و کامل تری را برای اجرا و ساخت بنا، در اختیار سازندگان قرار دهد. 
در این پروژه سعی شده است که هنرجو با توجه به دانسته های قبلی عمل کرده و مراحل ترسیم پالن یک فروشگاه 

محلی بزرگ را به صورت گام به گام تکمیل نماید. 

با توجه به اینکه در سال گذشته نقشه های اجرایی یک خانۀ مسکونی را تهیه نموده اید، آیا می توانید 
مراحل ترسیم یک پالن اجرایی را به طور مختصر توضیح دهید؟

فكر کنيد

برای ترسیم نقشه های فاز )1( از چه مقیاسی استفاده می شود؟ فكر کنيد

در رابطه با ضخامت و نوع مداد یا شمارۀ قلم مورد استفاده در ترسیم نقشه ها با یکدیگر گفت وگو 
نمایید.

بحث گروهی

تخصصی در معماری داخلی، برش های سقف کاذب 
سقف،  در  موجود  شکستگی های  آنها  در  که  است 
قرارگیری  چگونگی  کاذب،  سقف  مختلف  ترازهای 
نورهای مخفی و جنس مصالح به کار رفته در سقف 

می شود. معرفی 
پالن کف سازی: از دیگر مدارک بسیار مهم نقشه های 
به  آن  در  که  است  کف سازی  پالن  داخلی،  معماری 
محدودۀ کف سازی در فضاهای داخلی، جنس مصالح کف، 
بافت و نقش مصالح و همچنین ابعاد و اندازۀ آن می پردازد.
طراحی  پالن  ویژه،  نقشۀ  این  نورپردازی:  پالن   
نحوۀ  و  است  زیباشناسی  اصول  براساس  نورپردازی 
مختلف  انواع  به  توجه  با  را  نوری  منابع  قرارگیری 

می نماید. معرفی  نورپردازی 
 بزرگ نمایی و مقاطع موضعی: این گونه نقشه ها 

که معموالً با مقیاسی بزرگ تر از نقشه های دیگر رسم 
می گردند شامل بزرگ نمایی بخش های مختلف پالن 
هستند که در آن به ارائۀ جزئیات و اطالعات بیشتر 

پرداخته می شود.
 بزرگ نمایی دکورها، مبلمان و جزئيات اجرایی: 
و  جامع  اطالعات  اجرایی،  مدارک  از  مجموعه  این 
متناسب  فروشگاهی،  فضاهای  تجهیزات  از  دقیقی 
نقشه ها  این  می دهند.  ارائه  پالن  عملکرد  و  ابعاد  با 
بعدی  و سه  بعدی  دو  نقشه های  به شکل  می توانند 
و جزئیات تشکیل دهنده، مشخصات فّنی و... باشند.
 جدول نازک کاری: در این جدول، مصالح به کار 
فضاهای  تمامی سطوح  نازک کاری  در  شده  گرفته 
داخلی از جمله )سقف، کف و دیوارها( از نظر جنس، 

ابعاد و رنگ معرفی می شود. نوع ، 
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 مرحلۀ 1: مطابق با ابعاد نقشه و مقیاس ترسیم )مقیاس 1:50(1، کاغذ مناسب را انتخاب و جهت بایگانی و 
آلبوم نقشه ها کادر و جدول مشخصات را رسم نمایید. )شکل 3ـ3(

این پروژه شامل سه طبقۀ زیرزمین، همکف و اول است و بخش فروشگاهی آن در طبقۀ همکف قرار 
گرفته است. مراحل ترسیم نقشه بر روی پالن طبقۀ همکف آن که بخش اصلی این پروژه می باشد 

اجرا می گردد.

تذکر

شكل3ـ 3ـ نمونۀ کادر برای ترسيم نقشه )مرحلۀ 1(

لبۀ کاغذ
 کادرنقشه

محل ترسيم

 حاشيه برای اندازه ها

 حاشيه برای شيرازه

  محل توضيحات نقشه

حاشيه نقشه

جدول مشخصات

1ـ مقیاس ترسیمی برای کلیۀ پالن ها، )1:50( می باشد. اما به دلیل جانمائی مناسب در کتاب، اندازۀ نقشه ها تغییر یافته است.

 مرحلۀ 2: الزم است با توجه به ابعاد کلی و پیرامونی پالن و همچنین فضای الزم برای اندازه گذاری ها و 
مشخصات فّنی دیگر، محل تقریبی پالن را در میانۀ کاغذ تعیین کنید. 

2ـ1ـ برای رسم این محدوده می توان از محورهای )آکس های( افقی و عمودی ابتدا و انتهای پالن، استفاده نمود.
2ـ2ـ سایر محورها نیز، طبق اندازۀ میان محورها به ترتیب رسم شود.

2ـ3ـ ستون ها1 نیز به کمک شابلون و با ابعاد 25×25 سانتی متر بر روی محورها ترسیم گردد.

قابل ذکر است، محورهای )آکس های( افقی و عمودی با خط نقطۀ نازک رسم می گردد. تذکر
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شكل 4ـ3

1ـ سازۀ پیشنهادی برای پروژۀ نمونه، فلزی است و حداقل ابعاد ستون،)25×25(سانتی متر در نظر گرفته شده است.
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شكل 5ـ3
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شكل 6ـ3

 شكل7ـ3ـ ترسيم ستون  بر روی محورها 
)مرحلۀ 2ـ3(  

مرحله 2ـ3 قرار گيری ستون ها روی محور ها
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ُکد تراز روی ستون میانی D2 ، )3/16+( است. بدین معنی که ارتفاع این ستون تا ُکد ارتفاعی کف طبقۀ 
اول ادامه دارد.

تذکر

شكل 8ـ3ـ تعيين شماره قلم 

مناسب ترین مداد یا شمارۀ قلم برای ترسیم ستون ها و محورها کدام است؟ روی شکل های زیر نشان 
دهید.)شکل 8ـ3( 

تحقيق کنيد

 مرحلۀ 3: دیوارهای برش خوردۀ خارجی و داخلی را با 
استفاده از خطوط کمکی نازک و به کمک مداد 4H رسم 
نمایید. ضخامت  دیوارهای خارجی 20 و ضخامت دیوارهای 

ـ3( داخلی 10 سانتی متر فرض شده است. )شکل9
در این مرحله کلیۀ خطوط، نازک ترسیم شود تا پس 
از نهایی شدن نقشه، نسبت به ترسیم خطوط ضخیم 
با مداد و یا قلم مناسب اقدام گردد. خطوط ضخیم، 
تعیین کنندۀ بخش های برش خوردۀ پالن است. جهت 
پر رنگ نمودن این بخش ها در مرحلۀ نهایی از مداد 

HB و یا از قلم 0/4 استفاده می شود.

در  پنجره ها  و  درها  مرحله،  این  در   :4 مرحلۀ   
محل های تعیین شده رسم می شود. با توجه به جنس 
هر یک از آنها می تواند با جزئیات بیشتر و کامل تری 
 4H نمایش داده شود. برای ترسیم بهتر است از مداد

و یا قلم 0/1 استفاده گردد. )شکل10ـ3(
که  دیوارها  نازک کاری  خطوط  حال   :5 مرحلۀ   
نشان دهندۀ اندودکاری درون فضا و یا نمای خارجی 
بنا است، ترسیم می گردد. ضخامت نازک کاری داخلی، 
3 سانتی متر و ضخامت نازک کاری خارجی 5 الی 8 

)شکل های11ـ3 و12ـ3( است1.  سانتی متر 

1ـ جهت وضوح شکل و نمایش کامِل ضخامت خطوط در نقشه ها، ضخامت قلم در بخشی از نقشه های ذکر شده کمتر در نظر گرفته شده 
است.
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شكل 9ـ3
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شكل10ـ3
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شكل 11ـ3   
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 مرحلۀ6: پس از ترسیم دیوارهای برش خوردۀ داخلی و خارجی، حال نوبت به ترسیم بخش های برش 
نخوردۀ پالن و یا به اصطالح » نما«  می رسد. این بخش ها شامل کلیۀ خطوط کف پنجره ها، پله ها، رمپ، تراس 
 2H و بالکن، محوطۀ دور حیاط و باغچه ها است. ضخامت این خطوط متوسط است که برای ترسیم از مداد

و یا قلم 0/3 استفاده می شود.)شکل13ـ3(
 مرحلۀ 7: مطابق با دستورالعمل های طراحی، مکان دقیق و مناسب تجهیزات ویژۀ فروشگاه جانمایی می گردد. 

این تجهیزات شامل قفسه ها، یخچال های ایستاده و خوابیده، صندوق، چرخ دستی و کلیه ملزومات آن است. 
در این مرحله )7ـ1( کافیست که فقط ابعاد کلی این تجهیزات در پالن مشخص گردد. اندازۀ دقیق این تجهیزات 
و سطح اشغال شده توسط آنها براساس ابعاد و اندازه های استاندارد درکتاب ها و یا نمونه های موجود در بازار تعیین 

می گردد. این خطوط را می توان با مداد 4H و یا قلم 0/1 یا 0/15 رسم کرد.)شکل14ـ3(
7ـ2ـ همچنین در این مرحله خطوط خط چین نیز که نشان دهندۀ سقف کاذب و شکستگی های موجود در 
سقف، دیوارهای زیر کف پنجره یا جعبه گل ها، پیشانی پله و تیرهاست با مداد 2H و یا قلم 0/3 رسم می شود.

)شکل15ـ3و16ـ3(

شكل 12ـ3ـ بزرگ نمایی مراحل 3و4و5 و پر رنگ کردن دیوارهای برش خورده در مرحلۀ نهایی
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شكل 13ـ3
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

شكل 14ـ3
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شكل 15ـ3
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

به نظر شما جهت تکمیل نقشه چه عالئم و اطالعات دیگری، مورد نیاز است؟ تحقيق کنيد

 مرحلۀ 8: جهت معرفی فضاهای پالن، الزم است 
فضا شماره گذاری شده  هر  در  و  پالن  داخل  در  که 
بهتر  نوشته شود.  فضا  هر  اسم  نقشه  راهنمای  در  و 
است برای نوشتن نام فضا از شابلون حروف مناسب 

)شکل17ـ3( گردد.  استفاده 

 مرحلۀ 9: در آخرین مرحله از تکمیل نقشه، باید 
نقشه  نیاز  مورد  گرافیکی  به صورت  که  عالئم  کلیۀ 
است مانند فلش های نمایش ورود و خروج، مسیرهای 
حرکتی، خط مسیر پله، شمارۀ پله، کف سازی ها، تراز 

ارتفاعی و... ترسیم شود.)شکل18ـ3 و 19ـ3(

شكل 16ـ3ـ بزرگ نمایی بخش های مختلف پالن که مراحل 6 و 7 را نشان می دهد.
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شكل17ـ3
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

شكل 18ـ3
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شكل 19ـ3

1ـ ورودی
2ـ چرخ دستی

3ـ ویترین
4ـ قفسۀ شكالت

5ـ قفسۀ لوازم التحریر      
6ـ ربـ  ترشيجاتـ  روغن

7ـ قفسۀ بيسكویت      
8ـ تنقالت و خشكبار    

9ـ قفسۀ نان
10ـ مربا ـ کنسرو

11ـ نوشيدنی ها 
12ـ سس و کشک

13ـ حبوبات
14ـ تخم مرغ و لبنيات

15ـ چای و قهوه 
16ـ قفسۀ برنج

17ـ قفسۀ شوینده ها    
ـ لوازم آرایشی و بهداشتی 18

19ـ ماهی
20ـ سبزی منجمد و قارچ

21ـ گوشت 

22ـ قصابی
23ـ دیوار گل

24ـ صيفی جات
25ـ ميوه
26ـ مرغ

27ـ خروجی
28ـ بستنی

29ـ تابلو تبليغات
30ـ صندوق

 31ـ ميز کنترل
32ـ درب اضطراری
33ـ رمپ معلولين

34ـ تی شور
35ـ سرویس زنانه

36ـ سرویس مردانه
37ـ اتاق کارمند )انباردار(       

38ـ آسانسور
39ـ سرویس معلولين
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

مراحل ترسیم پالن مبلمان 

فضا،  و کیفی  نمایش کّمی  به منظور   مرحلۀ 10: 
مطلوب  چیدمان  ارائه  عملکردی،  حوزه های  معرفی 
قفسه ها و تجهیزات، تفکیک مسیرهای حرکتی و...، 

می شود.  استفاده  مبلمان  پالن  از 
چند  عملکردی  با  باز  پالنی  دارای  که  پروژه  این  در 
مبلمان  انتخاب  و  چیدمان  طراحی  است،  منظوره 
قرارگیری  و  فعالیت ها  دسته بندی  اساس  بر  مناسب 
مناسب محصوالت در کنار هم، توجه به مسیرهای تردد 
مشتریان، نزدیکی به سیستم های تأسیسات مکانیکی 
الکتریکی، رعایت اصول مدیریت فروش و شناخت  و 

است.  گرفته  و... صورت  رفتاری مشتریان  الگوهای 

قباًل  که  چیدمان  طراحی  اصول  به  توجه  با  10ـ1ـ 
آموخته اید و با آگاهی از ابعاد و اندازه های استاندارد 
در  که  مناسبی  مبلمان های  فروشگاهی،  تجهیزات 
پودمان قبل انتخاب1 نموده اید، در این مرحله در پالن 

)شکل20ـ3( برد.  خواهید  به کار 
10ـ2ـ برای ترسیم می توانید از شابلون های مبلمان 
استفاده کنید و در محل های پیش بینی شده، مبلمان 
قفسه ها،  شامل  که  را  فروشگاهی  فضاهای  ویژۀ 
دیگر  تجهیزات  و  صندوق  چرخ دستی،  یخچال ها، 

)شکل21ـ3( نمایید.  رسم  است، 

1ـ جهت آگاهی و انتخاب تجهیزات فروشگاهی و اطالع از ابعاد و اندازۀ آنها باید به نمونه هایی که در بازار موجود است مراجعه نمایید.

با جست  وجو در کتاب های استاندارد معماری و معماری داخلی، نحوۀ ترسیم انواع تجهیزات فضاهای 
فروشگاهی را بررسی نمایید.

تحقيق کنيد

به عواملی که در نحوۀ قرارگرفتن قفسه ها و یخچال ها اثر می گذارند فکر کنید. فهرستی از آن عوامل 
را تهیه کنید و با دوستان خود به بحث و گفت وگو بپردازید.

بحث گروهی

تجربه و دانش)پروژۀ مستمر(: به کمک نرم افزارهای ترسیمی و یا به صورت ترسیم دستی، پالن مبلمان 
پروژۀ خود را ترسیم نمایید. 

خطوط برای ترسیم مبلمان، نازک بوده و با مداد 4H و یا قلم 0/1 یا 0/15 رسم می گردد.
نكته
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شكل20ـ3  

مسيرهای حرکتی
قفسۀ بلند یک طرفه )ویترین(

قفسۀ بلند دو طرفه
قفسۀ بلند یک طرفه

قفسۀ بلند دو طرفه
یخچال ایستاده درب دار

یخچال ایستاده روباز
یخچال روباز خوابيده

دیوار گل
ميز کنترل

صندوق
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

1ـ ورودی
2ـ چرخ دستی

3ـ ویترین
4ـ قفسۀ شكالت

5  ـ قفسۀ لوازم التحریر      
6ـ رب ـ ترشيجات ـ 

روغن
7ـ قفسۀ بيسكویت      

8  ـ تنقالت و خشكبار    
9ـ قفسۀ نان

10ـ مربا ـ کنسرو
11ـ نوشيدنی ها 

12ـ سس و کشک
13ـ حبوبات

14ـ تخم مرغ و لبنيات
15ـ چای و قهوه 

16ـ قفسۀ برنج
17ـ قفسۀ شوینده ها    

ـ لوازم آرایشی و بهداشتی 18
19ـ ماهی

20ـ سبزی منجمد و قارچ
21ـ گوشت 

22ـ قصابی
23ـ دیوار گل

24ـ صيفی جات
25ـ ميوه
26ـ مرغ

27ـ خروجی
28ـ بستنی

29ـ تابلو تبليغات
30ـ صندوق

 31ـ ميز کنترل
32ـ درب اضطراری
33ـ رمپ معلولين

34ـ تی شور
35ـ سرویس زنانه

36ـ سرویس مردانه
37ـ اتاق کارمند )انباردار(       

38ـ آسانسور
39ـ سرویس معلولين

شكل 21ـ3
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مراحل ترسیم پالن اندازه گذاری

  مرحلۀ 11: پالن اندازه گذاری، پالنی است که کلیۀ 
شکستگی ها، ضخامت و اندازۀ دیوارها، عرض بازشوها 
کف  ارتفاع  ستون ها،  بین  فاصلۀ  پنجره ها(،  و  )درها 
پنجره ها، ارتفاع و عرض درها و پنجره ها و فاصلۀ بین 
مبلمان ها را نشان می دهد. این پروژه نیز همانند آنچه 
این  در  می شود.  اندازه گذاری  خوانده اید،  درگذشته 
و  قفسه  بین  )فاصلۀ  مسیرهای حرکتی  نمونه عرض 
نیز  آنها  ارتفاع  یخچال ها( و همچنین طول، عرض و 
مهم بوده و در نقشه آورده می شود. )شکل های 22ـ3(

 0/2 قلم  یا  و   2H مداد  با  اندازه گذاری  خطوط   
می شود. ترسیم 

پالن  در  نیز  عمودی  برش  خط  گرافیکی  عالمت   
می گردد. مشخص 

  محدوۀ بزرگ نمایی ها )برش های موضعی( تعیین 
و با خطوط مختلط )خط ـ نقطه( پر رنگ نشان داده 

می شود. 
در شکل های 23ـ3 و 24ـ3 و 25ـ3 نیز بزرگ نمایی 

بخش های مختلف پالن نمایش داده شده است.

آیا می توانید بگویید اندازه گذاری خارجی یک پالن اجرایی چگونه و در چند مرحله انجام می شود؟ تحقيق کنيد
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

شكل22ـ3

1ـ ورودی
2ـ چرخ دستی

3ـ ویترین
4ـ قفسۀ شكالت

5  ـ قفسۀ لوازم التحریر      
6ـ ربـ  ترشيجاتـ  روغن

7ـ قفسۀ بيسكویت      
8 ـ تنقالت و خشكبار    

9ـ قفسۀ نان
10ـ مربا ـ کنسرو

11ـ نوشيدنی ها 
12ـ سس و کشک

13ـ حبوبات
14ـ تخم مرغ و لبنيات

15ـ چای و قهوه 
16ـ قفسۀ برنج

17ـ قفسۀ شوینده ها    
ـ لوازم آرایشی و بهداشتی 18

19ـ ماهی
20ـ سبزی منجمد و قارچ

21ـ گوشت 
22ـ قصابی

23ـ دیوار گل
24ـ صيفی جات

25ـ ميوه
26ـ مرغ

27ـ خروجی
28ـ بستنی

29ـ تابلو تبليغات
30ـ صندوق

 31ـ ميز کنترل
32ـ درب اضطراری
33ـ رمپ معلولين

34ـ تی شور
35ـ سرویس زنانه

36ـ سرویس مردانه
37ـ اتاق کارمند )انباردار(       

38ـ آسانسور
39ـ سرویس معلولين
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تيپ بندی  بزرگ نمایی  23ـ3ـ  شكل 
پنجره ها و  درها 

شكل 24ـ3ـ بزرگ نمایی اندازه گيری 
داخلی و خارجی

شكل 25ـ3ـ بزرگ نمایی اندازۀ عرض 
راهروها و قفسه ها

برش های سرتاسری

جهت  اجرایی  نقشه های  مهم ترین  عنوان  به  برش ها 
معرفی اجزای داخل فضا ترسیم می گردند و اطالعاتی 
مانند معرفی تعداد طبقات، ترازهای ارتفاعی، جزئیات 
کاذب،  سقف  جزئیات  دیوار،  و  سقف  کف،  مصالح 
کرسی  و  پی  جزئیات  نوری،  تجهیزات  و  نورپردازی 

چینی، نمای دیوارهای داخلی و نحوۀ قرارگیری مبلمان 
را نمایش می دهند. در سال گذشته نحوۀ ترسیم مرحلۀ 
این  در  آموخته اید.  را  سرتاسری  برش های  مرحله  به 
اکتفا  نمونه  پروژۀ  برش های  کلی  نمایش  به  پودمان 

28ـ3( و  27ـ3  و  )شکل های 26ـ3  می شود. 

تجربه و دانش )پروژۀ مستمر(: با توجه به آنچه آموخته اید و در نمونه آمده است، برش های طولی و عرضی 
از طرح خود را رسم نمایید. جهت نمایش جزئیات کامل در برش ها از مقیاس مناسب برای ترسیم 

استفاده نمایید.
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

شكل 26ـ3
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شكل 27ـ3
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

شكل 28ـ3
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نماهای داخلی و خارجی

برای ترسیم نماهای اجرایی یک پروژه به ترتیب زیر عمل می شود: نمای اولیه )فاز1( را به عنوان نقشه مبنا 
)پایه( در نظر گرفته و جزئیات زیر، ترسیم می گردد.

ترازهای ارتفاعی، اندازه گذاری های مربوط به ارتفاع، تیپ بندی درها و پنجره ها و معرفی مصالح در نما از قبیل 
شیشه، نمای کرکره ای چوبی، بتن نمایان معرفی می گردد.

در زیر نمای خارجی پروژه به صورت نمونه قرار گرفته است. )شکل29ـ3(

تجربه و دانش)پروژۀ مستمر(: با توجه به نمای نمونه و با مقیاس مناسب، نمای پروژۀ خود را رسم و در آن، 
مصالح مصرفی را به طور کامل معرفی کنید.

مصالح رایج در بازار جهت اجرای نماهای خارجی و داخلی کدام اند؟ چند نمونه از مصالح موجود را در 
کالس معرفی نموده و مشخصات آن را بیان نمایید.

تحقيق کنيد

شكل 29ـ3
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

وضعیت  نمایش  و  داخلی  اجزای  عمودی  و  افقی  تناسبات  مورد  در  اطالعاتی  نیز  داخلی  نمای  ترسیم  در 
عناصر تزئینی نما، جنس مصالح به کار رفته در دیوارها، موقعیت و ابعاد بازشوها، موقعیت عناصر تأسیساتی 
و تجهیزات نوری، ارتفاع قرنیزها و سایر جزئیات اجرایی به شکل تصاویر دو بعدی و یا سه بعدی نشان داده 

و 31ـ3( )شکل های30ـ3  می شود. 

با مقیاس  را  از دیوارهای داخلی پروژه  به کمک هنرآموزخود، بخش هایی  تجربه و دانش)پروژۀ مستمر(: 
مناسب ترسیم نمایید و اطالعات جامع و دقیقی از جنس مصالح دیوارهای داخلی و نمایش مبلمان 

آن ارائه کنید.

شكل 30ـ3

شكل 31ـ3
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مراحل ترسیم پالن معکوس

سازه ای  تیرهای  نمایش  به منظور  معکوس«  »پالن 
تزیینی و شکستگی های  و  تأسیساتی  نمایان، عناصر 
فضاهای  در  و  می شود  ترسیم  سقف  در  موجود 
تأسیساتی،  عناصر  پوشاندن  به منظور  فروشگاهی 
و  است  نمایان  سقف  زیر  در  که  عناصری  و  سازه ای 
کاذب«  »سقف  تزیینی،  سقف های  اجرای  همچنین 
اجرا می شود که در این شرایط »پالن معکوس سقف 

می گردد.  رسم  کاذب« 
 مرحلۀ 1: ترسیم این پالن براساس پالن فاز یک 

طبقۀ همکف صورت می پذیرد. )شکل32ـ3(
 مرحلۀ 2: بر روی پالن معکوس، کلیۀ شکستگی  های 
موجود در سقف که در ارتفاع های مختلف قرار گرفته، 
تیرهای سازه ای و عناصر تأسیساتی مهم، با خط چین 

نمایش داده می شود. )شکل33ـ3(
 مرحلۀ 3: هریک از سطوح سقف که دارای مصالح 

یکسانی هستند و مشخصات اجرایی مشابهی دارند، 
و  می شود  داده  نشان  یکسان  رنگ های  یا  هاشور  با  
جنس مصالح به کار رفته در ساخت آن نیز در جدول 

راهنما معرفی می گردد.
 مرحلۀ 4: ترازهای مختلف سقف تعیین و در پالن 

نوشته می شود. )شکل34ـ3(
 مرحلۀ 5: اندازه گذاری دقیق شکستگی ها درپالن 

آورده می شود. )شکل35ـ3(
و  اجرایی  جزئیات  از  آگاهی  جهت   :6 مرحلۀ   
ترازهای سقف کاذب، الزم است که برش هایی از سقف 
نشان داده شود )شکل 36ـ3(. در این برش ها، ارتفاع 
سقف کاذب، نحوۀ نورپردازی، چگونگی نصب سقف 
بزرگ نمایی بخش های  تعیین  اصلی،  به سازۀ  کاذب 
مهم مشخص شده و جزئیات مربوط به آن در مقیاس 

مناسب ترسیم می گردد. 

در بخش راهنمای نقشه، باید جنس مصالح مورد نظر و تراز ارتفاعی سقف معرفی گردد. تذکر
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

شكل 32ـ3
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شكل33ـ3
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پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

 سقف آویز مشبک فلزی

 سقف متصل به دیوار با صفحات گچی 
روکش دار

+4/86

+3/66

+2/25

+5/46

+5/66*

+2/46

+5/16

+2/86

+3/86

 سقف آویز مشبک با چوب چهارتراش

 سقف آویز با صفحات گچی روکش دار 

 سقف آویز مشبک فلزی با تایل های 
گچی 60 ×60 

 سقف آویز با صفحات گچی روکش دار 

 سقف آویز مشبک فلزی با تایل های 
گچی 60 ×60 

 سقف آویز با صفحات گچی روکش دار

 سقف آویز با صفحات گچی روکش دار 
3/66+ ـ 3/86+

 شكل34ـ3

* این سقف در طبقۀ اول قرار گرفته است و در این پالن دیده نمی شود
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مرحلۀ 5 و 6ـ اندازه گذاری شكستگی ها،
 تعيين برش و بزرگ نمایی ها

شكل 35ـ3
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شكل36ـ3
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  مرحلۀ 7: به منظور نمایش دقیق تر از بخش های مهم سقف می توان بزرگ نمایی آن را به صورت برش 
موضعی ترسیم نمود. در برش های فوق، دو برش موضعی مشخص گردیده است.

بزرگ نمایی1 )لِی اوت 1(1: سقف متصل به دیوار با صفحات روکش دار گچی)شکل37ـ3(؛
بزرگ نمایی2 )لِی اوت 2(: سقف آویز مشبک با چوب چهارتراش)شکل38ـ3(.

در بزرگ نمایی ها، ضمن ترسیم پالن و برش ها، شکل سه بعدی از آن بخش ترسیم می شود. ابعاد و اندازه های 
اجزا، جنس و نوع مصالح به کار رفته در ساخت نیز به طور کامل تعیین می گردد.

تجربه و دانش)پروژۀ مستمر(: ابتدا پالن معکوس سقف کاذب از پروژۀ خود را ترسیم نموده و به کمک 
هنرآموزخود، بخش هایی از برش سقف کاذب را مشخص نمایید و بزرگ نمایی آن را با مقیاس مناسب 

ترسیم کنید. 

Layout ـ1
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شكل 37ـ3

1ـ مقیاس ترسیمی در نقشه های بزرگ نمایی )1:25( می باشد. اما به دلیل جانمایی مناسب در کتاب، اندازۀ نقشه ها تغییر یافته است.
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شكل 38ـ3
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مراحل ترسیم پالن کف سازی

کف سازی نهایی فضاهای فروشگاهی از نظر زیباشناسی و از نظر کارکردی دارای اهمیت است. توجه به طرح کف 
می تواند حدود قسمت های مختلف آن را معین نماید، مسیرهای مشخص رفت و آمد بر روی آن نشان داده شود 

و یا به سهولت، بافتی جالب توجه پدید آورد.
فضا  در  مبلمان  و  استفاده کنندگان  برای  ساده،  زمینه ای  پس  عنوان  به  می تواند  مشخص  طرح  بدون  کِف 
مناسب باشد. اما با استفاده از یک طرح همراه با نقوش مختلف و ایجاد بافت، می توان آن را به عنوان عنصر 

اثرگذار بر کیفیت فضای داخلی تبدیل نمود.
در این پروژه نیز طرح کف، رنگ و جنس مصالح بر اساس معیارهای عملکردی هر بخش از فضای فروشگاهی 
و نیز معیارهای زیباشناختی تعیین شده است. »پالن کف سازی« نیز به منظور معرفی طرح و الگوی کف سازی 

و ابعاد، اندازه، رنگ و جنس مصالح به کار رفته ترسیم می گردد.
 مرحلۀ 1: ترسیم پالن کف سازی براساس پالن طبقۀ همکف انجام می گیرد. مبلمان های ثابت، قفسه ها، 

یخچال ها و... در پالن ترسیم شده و فضاها با عملکردهای مختلف تعیین می گردد. )شکل39ـ3(
  مرحلۀ 2: الگوی طراحی شده ، با کمک  هاشورهای مناسب و در محل های مورد نظر نمایش داده شود.بهتر 

است هاشور ها با خطوط نازک و کم رنگ رسم گردد.
  مرحلۀ 3: در صورت لزوم، در فضاهای آبریزگاهی )سرویس ها( نحوۀ شیب بندی و محل کف شوی نمایش 

داده می شود. )شکل40ـ3(
  مرحلۀ 4: جهت درک بهتر کف سازی می توان با رنگ و بافت های مناسب، کیفیت آنها را نمایش داد. در 

راهنمای نقشه نیز، مصالح کف با ذکر جنس، ابعاد و رنگ معرفی می گردد. )شکل41ـ3(
 مرحلۀ 5: بهتر است جهت اجرای صحیح بخش های مختلف کف فضا با مصالح متفاوت، محل آنها را در پالن 

مشخص و جزئیات آنها را با مقیاس مناسب ترسیم نمود. )شکل42ـ3(
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شكل 39ـ3
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شكل40ـ3

مرحلۀ 2 و 3ـ ترسيم هاشور مناسب برای الگوی طرح کف،
تعيين شيب بندی و محل کفشوی
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شكل 41ـ3شكل 42ـ3

 شكل 41ـ3
کف پوش گرانيتی شطرنجی به 

کف پوش اپوکسی پلی یورتان رنگی

ابعاد 30 در 30

کف پوش اپوکسی پلی یورتان رنگی

کف پوش اپوکسی پلی یورتان رنگی به ابعاد 

30 در 30 
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در شکل های43ـ3، 44ـ3 و 45ـ3 نیز نحوۀ اجرای کف پوش اپوکسی گرانیتی و جداکنندۀ دو مصالح مختلف 
را نشان می دهد.

شكل 43ـ3ـ نمایش نحوۀ پخش و 
اجرای اپوکسی گرانيتی

 

شکل43          شکل 44         شکل45

شکل43ـ منایش نحوۀ پخش و اجرای اپوکسی گرانیتی

شکل44ـ جدا کنندۀ بین دو مصالح کف متفاوت

شکل45ـ کف سازی نهایی با پوشش اپوکسی گرانیتی شطرنجی

 مرحلۀ 1: 
ابتدا باید از پالن طبقات به منزلۀ پالن مبنا استفاده 
با  امکان را می دهد که  این  نورپردازی  به  نمود. زیرا 
در نظر گرفتن دیوارها و مبلمان، جزئیات دیگر خود 
را نشان دهد. در صورتی که اکثر نورپردازی ها از نوع 
به عنوان  معکوس  پالن های  از  باشند می توان  سقفی 
پالن مبنا استفاده نمود و اگر فضاهای ویژه با الیه های 
از  می توان  باشند،  شده  طراحی  نور  از  پیچیده ای 
پالن  عنوان  به  معکوس،  و  طبقه  پالن های  مجموع 

نمود.)شکل46ـ3( استفاده  مبنا 
در نمونۀ فضای فروشگاهی به منظور نمایش نورپردازی 
سقفی،  چراغ های  همۀ  فروشگاه  سراسری  فضای 
آویزی، ریلی، دیواری و... با هم به کار برده می شوند. 
نورپردازی  تجهیزات  نورپردازی،  پالن  در  بنابراین 
همراه با محل مناسب نصب آن نیز مشخص می گردد.

انواع مصالحی که امروزه در کف مورد استفاده قرار می گیرند، کدام اند؟ کدام یک از این مصالح مناسب 
است؟ فروشگاهی  کف سازی در فضاهای 

تحقيق کنيد

تجربه و دانش)پروژۀ مستمر(: برای پروژۀ خود یک پالن کف سازی طراحی و ترسیم نمایید. در پالن مذکور 
مصالح انتخابی را با رنگ و بافت مناسب نمایش دهید.

شكل 44ـ3ـ جداکنندۀ بين دو مصالح 
کف متفاوت

شكل 45ـ3ـ کف سازی نهایی با پوشش 
اپوکسی گرانيتی شطرنجی

مراحل ترسیم پالن نورپردازی

جدول 1ـ نمایش نمادهای متداول چراغ ها در پالن نورپردازی
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 مرحلۀ 2:در مرحلۀ بعد، تجهیزات نوری پیش بینی شده با نمادهای مناسب )مطابق با جدول1( نشان داده می شوند. 
این نمادها به مقیاس نبوده و در اغلب موارد جهت مطالعه و ترسیم ساده و سریع تر، بزرگ تر از مقیاس ترسیم می شوند. 

شكل 46ـ3
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2ـ1ـ فروشگاه مذکور دارای پالنی مستطیل شکل و سقف کاذبی از نوع شبکه ای فلزی و یک متر پایین تر از 
سقف اصلی است که در ارتفاع )4/86+( قرار گرفته است. طراحی نورپردازی با هدف روشنایی کلی و عمومی  و 
به صورت آویز، خطی و ردیفی و در ارتفاع )4/36+( صورت می گیرد. این چراغ ها در باالی مسیرهای حرکتی و 
بین قفسه ها نصب می شود. این سیستم نورپردازی، بسیاری از ابزار دیداری به خصوص اجناسی را که در قفسه ها 

قرار دارند، روشن می کند.)شکل47ـ3( 

  شكل 47ـ3
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در این نورپردازی می توان از انواع مهتابی سادۀ کم مصرف، فلورسنت صنعتی، چراغ ها با قاب هایHID 1 و در 
فضاهایی با ارتفاع نسبتاً زیاد یا فضاهای بدون سقف و سازۀ نما استفاده نمود. در جداول 2 و 3 چند نمونه از 

چراغ ها به همراه مشخصات فّنی آنها نشان داده شده است.

 HID چراغ های  اصلی  ساختمان  است.  باال  شدت  با  تخلیه  معنی  به  و  می باشد   )High-intensity discharge( عبارت  مخفف   HID 1ـ 
عمر طوالنی شناخته می شوند. و  زیاد  نور  با  عنوان المپ هایی  به  که همیشه  زنون هستند  المپ های 

جدول 2ـ انواع چراغ های آویز و خطی
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جدول 3
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برای نورپردازی محوطۀ محصوالت می توان از نورپردازی ویژه 
و خاصی استفاده نمود. یکی از این روش ها نورپردازی ریلی 
است که گویی محصوالت فروشگاه در یک گالری نمایش 
ـ 3(. در جدول  مجسمه، به نمایش در آمده اند )شکل های 48
4، نمونه ای از چراغ های آویز ریلی با مشخصات فّنی آن 

آورده شده است. در این پروژه نیز سعی شده، جهت نمایش 
)یخچال ها و قفسه های یک طرفۀ متصل به دیوار و ویترین( از 
این سیستم نورپردازی استفاده شود. این سیستم می تواند با 
المپ های هالید فلزی و هالوژن و به کمک آویزهایی از سقف 

ـ3( و در ارتفاع )3/06+( نصب شوند. )شکل 49

شكل های 48ـ3ـ نورپردازی ریلی

جدول 4
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شكل49ـ3

مرحلۀ 2ـ2ـ ترسيم چراغ های ریلی در ارتفاع 3/06+ متریـ
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2ـ3ـ قفسه های دو طرفه، یخچال های کوتاه و قفسۀ 
نان و بیسکویت، نیاز به نورپردازی مجزا دارند. در این 
شیوۀ نورپردازی، از سیستم سقفی مشبک و آویزان که 
امکان نصب چراغ های آویز نیز می دهد، استفاده شده و 
هنگامی که یک چراغ آویز )تزئینی( بر باالی قفسه های 

نان یا یخچال های میانی نصب می شود؛ هویت مستقلی 
برای آن بخش پدید می آید. در شکل 50ـ3 نمونه های 
با  نورپردازی  بر قفسه ها و نحوۀ  آویز  از سقف  مشابه 
چراغ های توکار )هالوژن یا ال ای دی( را نشان داده 

است.

شكل50 ـ 3ـ سقف های آویز مشبک با چراغ های توکار هالوژن یا ال ای دی
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همچنین در جدول 5 مشخصات فنی انواع چراغ های توکار سقفی هالوژن یا ال ای دی را معرفی نموده است.

در شکل های 51  ـ3 نمونه هایی از چراغ های آویز تزئینی که بر روی قفسه ها نصب شده ، نشان داده شده و 
در جدول 6 مشخصات فّنی آنها را معرفی می کند. 

جدول 5
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شكل51ـ3ـ انواع چراغ های آویز تزئينی)طرح دار(
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شكل 52ـ3

مرحلۀ 2ـ3ـ ترسيم چراغ های آویز و تو کار با 
سقف مشبک در ارتفاع 3/86+ متری
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ـ در این مرحله، چراغ های ال ای دی فلورسنتی و دیوارتاب زمینی توکار )وال واشر( نیز رسم می شود )شکل 53ـ3(.  2ـ4

 

مرحلۀ 2ـ4ـ ترسيم چراغ های تو کار و روکار 
سقفی و دیوار تاب زمينی )وال واشر(

شكل 53ـ3
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در جداول 7 و8 نمونه هایی از چراغ های روکار فلورسنتی یا ال ای دی به کار رفته در پروژه ، نشان داده شده است.

جدول 7ـ پنل ها و چراغ ها ی ال ای دی توکار

جدول 8ـ انواع چراغ  های فلورسنتی روکار
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  مرحلۀ 3: 
ترسیم مدارها نیز به منظور مرتبط ساختن گروه های نورپردازی و چگونگی سیم کشی ابزارهای کنترلی مانند کم 
نورکننده ها1 و کلیدها صورت می پذیرد. در اینجا تفاوت عمده ای میان طراحی نورپردازی و مهندسی برق وجود 
دارد که به خوبی قابل درک است. در یک طرح نورپردازی الزم نیست سیم کشی به دقت مشخص شود. طراح 
نورپردازی باید گروه کلیدها و کم نورکننده ها را معّین کرده و جزئیات سیم کشی، تعداد مدارها و سیم کشی خاص 

میان ابزارها را به مهندس برق یا پیمانکار واگذار نماید )شکل54ـ3(. 

شكل54ـ3ـ  انواع چراغ های آویز تزئينی

Dimmer ـ1
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نشریات مربوط به مشخصات فنی و عمومی  ساختمان کدام اند؟ و هر یک از این نشریات چه بخشی 
از ساختمان را در بر می گیرد؟

تحقيق کنيد

1ـ نشانه های نورپردازی معرف ویژگی چراغ ها در پالن است. به عنوان مثال)A(  نشانۀ نورهای المپ التهابی-  )F( نشانۀ المپ فلورسنت و 
فلورسنت کم حجم و )X( نشانۀ تابلوهای خروج است.

2ـ باالست وظیفۀ ایجاد ولتاژ باال در موقع روشن شدن المپ و همچنین کنترل و محدود نمودن جریان برق در المپ را بر عهده دارد این کار 
بر کارکرد چراغ مؤثر بوده و طول عمر المپ را  افزایش می دهد. امروزه از باالست الکترونیکی به جای باالست مغناطیسی استفاده می گردد.

  مرحلۀ 4: 
ارائۀ »  جداول« و »   راهنماهای« نورپردازی در این مرحله ارائۀ می شود. »جداول« نورپردازی برای توضیح مشخصات 
هر یک از نمادها یا نشانه ها1 به کار برده می شود که شامل عالمت، توصیف کلی چراغ، نوع و تعداد المپ های 
مورد استفاده در چراغ ها، نوع نصب چراغ ها، توان، سازنده و شمارۀ کاتالوگ، تصویر یا طراحی خطی، خصوصیات 
ترانسفورماتور یا باالست2، ویژگی های خاصی مانند اجزاء جانبی، عدسی ها و... می باشد. در جدول 9 نمونه ای از جدول 
نورپردازی آورده شده است. اما »راهنماها« همیشه در خوِد طرح نورپردازی، آورده می شوند. هدف و مقصود 

راهنمای نورپردازی، تعریف هر یک از نمادهاست)جدول10(.
معموالً در طراحی نورپردازی پروژه های تجاری، پالن های نورپردازی همراه با مشخصات فّنی نوشتاری تهیه 
پروژه توسط مهندسین  از  این بخش  قابل دسترسی است.  پروژه  راهنمای  یا  به صورت کتابچه  می شود که 
برق به نگارش در می آید. امروزه معماران و مهندسان و طراحان داخلی عمدتاً از نشریات مشخصات فّنی و 

عمومی  استفاده می کنند که براساس شرایط خاص هر پروژه قابل ویرایش هستند. 

جدول 9ـ نمونه مشخصات نمادها و نشانه ها



138

چگونه می توان از کتابچه های راهنما و محصوالت شرکت های معتبر و مجری، در انتخاب چراغ های مناسب 
و ترسیم پالن نورپردازی کمک گرفت؟

تحقيق کنيد

تجربه و دانش )پروژۀ مستمر(: با توجه به کتابچه راهنمایی که در تحقیق به دست آوردید. چراغ های مورد 
نیاز پروژۀ خود را انتخاب نمایید. سپس پالن نورپردازی پروژۀ خود را رسم کنید.

جدول 10ـ نمونه راهنمای نورپردازی

بزرگ نمایی ها و مقاطع موضعی

فضاهای  از  جامع تر  اطالعات  به  دستیابی  به منظور 
داخلی پالن، نیاز به ارائۀ نقشه های دقیق و خوانا در 
این نقشه ها که  از )1:100( است.  مقیاس های بیش 
از برش موضعی بخش های مهم فضاهای داخلی تهیه 
می گردند، در مقیاسی حداقل )1:50( ترسیم می شوند. 
»لِی اوت«  یا  بزرگ نمایی  آنها  به  که  نقشه ها  این 
دیوارها،  دقیق  اندازه های  چون  اطالعاتی  می گویند، 
جزئیات  سقف،  و  دیوار  کف،  در  رفته  به کار  مصالح 
اجرایی، ترازهای ارتفاعی، نورپردازی و اطالعات دقیق 

ارائه می دهند. از مبلمان آن فضا  و کاملی 

نقشه های  از  مجموعه ای  بزرگ نمایی  نقشه های 
مختلف پالن، برش، نمای دیوارهای داخلی، جزئیات 
مربوط  نقشه های  و  دیوارها  و  از سقف، کف  اجرایی 
فضا  آن  تشکیل دهنده  مبلمان های  اندازۀ  و  ابعاد  به 
از  پیچیده  مواضع  در  نقشه ها  این  می باشند.مقیاس 
نشان  را  جزئی  تر  اطالعات  بخواهیم  که  ساختمان 

باشد. نیز   1:2 یا  و   1:5    ، 1:25 می تواند  دهیم. 
به عنوان نمونه در این پروژه، بزرگ نمایی بخشی از 
پالن )دیوارگل و بخش صیفی جات( تهیه شده است 

)شکل های 55ـ3 و 56ـ3 و 57ـ3 و 58ـ3(.
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شكل 55ـ3ـ پالن بزرگ نمایی1 بخش دیوار گل و صيفی جات

 کاشی موزایيكی به ابعاد 10×10
ستاده روباز 

یخچال ای
 بلوک بتن سبک 17/5×20×49  

1ـ مقیاس ترسیمی در نقشه های بزرگ نمایی )1:25( می باشد. اما به دلیل جانمائی مناسب در کتاب، اندازۀ نقشه ها تغییر یافته است.
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شكل 56ـ3
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شكل 57ـ3ـ جزئيات دیوارگل

بزرگ نمایی جزئيات دیوارگل
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شكل 58ـ3ـ شكل های سه بعدی از دیوار گل

شكل سه بعدی 2
شكل سه بعدی 3
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جدول نازک کاری

در آلبوم نقشه های اجرایی )فاز 2(، جدولی برای معرفی مصالح نازک کاری و مشخصات فّنی آن در نظر گرفته می شود 
که به آن جدول نازک کاری گفته می شود. وجود این جدول در مجموعۀ نقشه های فاز 2 بسیار حائز اهمیت می باشد؛ 

چرا که بخش مهمی  از متره و برآورد ساختمان به وجود اطالعات این جدول وابسته است.
جدول نازک کاری ساده و جامع است و جنس، رنگ و ابعاد مصالح نازک کاری را در کلیۀ بخش های مختلف بنا بیان می کند. 

همچنین اگر یک روسازی نیاز به زیرسازی خاصی داشته باشد، باید در این جدول منعکس گردد )جدول11(. 

مشخصات فّنی عمومی:
1  دیوارهای خارجی و داخلی از بلوک های بتن سبک به ابعاد 17/5×20×49 سانتی متر و اتصال دیوارها از 

سقف و کف با قاب بندی فلزی )وال پُست(1 صورت می گیرد.
2 پوشش نهائی نما در دیوارهای خارجی پنل های بتنی اکسپوز یا نمایان به ابعاد 3/5×100×100 سانتی متر و 

دیوارهای داخلی 2/5×50×50  سانتی متر است.
3 مالت ماسه و سیمان مصرفی جهت سنگ کاری کف ها 250 کیلوگرم سیمان در متر مکعب مالت است.

4  مالت ماسه و سیمان مصرفی جهت سرامیک کاری دیوار و کف ها 360 کیلوگرم سیمان در متر مکعب 
مالت است.

5  پوشش نهایی کف در قسمت فروشگاهی اپوکسی گرانیتی و اپوکسی پلی یورتان با طرح شطرنجی به ابعاد 
30×30 سانتی متر است.

6  پوشش نهایی کف در بخش اداری سنگ سرامیکی به ابعاد 60×60 سانتی متر است. 
7  جهت شیب بندی کف از فوم بتن استفاده شده است.

8 کلیۀ درهای بخش ورودی فروشگاه آلومینیومی کشویی و اتوماتیک می باشد.
9  کلیۀ در های بخش اداری چوبی با قاب فلزی است.

10 کلیۀ در های بخش داخلی فروشگاه از جنس پی وی سی و با بدنۀ شیشه ای است.
11 پنجره ها نیز از جنس پی وی سی و با شیشه های دو جداره است. 

1ـ وال پُست )wall post( به معنای نگهدارندۀ دیوار است. کالفی که در طول های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می رود.

تجربه و دانش )پروژه مستمر(: برای پروژۀ خود، یک جدول نازک کاری تهیه نمایید.



144

ل11
دو

ج



145

پودمان سوم : نقشه کشی اجرایی فضا های داخلی فروشگاه

ارزشيابی شایستگی تهيۀ طرح های اجرایی فضاهای داخلي فروشگاه

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

طرح اجرایی نهایی، تهیۀ جدول نازک کاری

استاندارد عملكرد: نشریۀ شمارۀ 55،92،256 و 72 سازمان برنامه و بودجه، مبحث 15 مقررات ملی ساختمان، نقشه های 
فاز 1، مطالعات اولیه

شاخص ها: 
  دروندادی: دقت در ترسیمات

  فرایندی: ترسیم پالن ها، برش ها، نماهای اجرایی، نقشه های تفصیلی و بزرگ نمایی، ترسیم جزئیات طرح های اجرایی، 
تهیۀ جدول نازک کاری 

  محصول: ارائۀ طرح و جزئیات اجرایی نقشه های نهایی طرح داخلی یک واحد فروشگاهي محلي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات: 
مكان: کارگاه ترسیم

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

معيار شایستگی: 

حداقل نمرۀ مرحلۀ کارردیف
قبولی از 3 

نمره هنرجو

2ترسیم پالن طرح های اجرایی فضاهای داخلی فروشگاهي1

2ترسیم برش ها در طرح های اجرایی فروشگاه2

2ترسیم نماهای طرح های اجرایی فروشگاه3

2ترسیم نقشه های تفصیلی )بزرگ نمایی( طرح های اجرایی فروشگاه4

2ترسیمات جزئیات طرح های اجرایی فروشگاه5

2تهیه جدول نازک کاری6

نگرش:  و  توجهات زیست محيطی  بهداشت،  ایمنی،  غيرفنی،  شایستگی های 
به  گذاشتن  احترام  مذاکره،  اطالعات،  گردآوری  و  جمع آوری  اطالعات،  سازمان دهی 

دیگران  ارزش های 

2

*ميانگين نمرات

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


