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ترسیمات این بخش کامل کنندۀ آموزش شما در ترسیم فنی است، پس از کنترل ترسیمات آماده شده، آنها را 
در قطع A3 و در کالس به نمایش بگذارید، ترسیمات خود را از نظر کیفیت ترسیم و ارائه با کار دوستان خود 

مقایسه کنید. پرسش های خود را به بحث بگذارید و برای نکات مبهم از هنرآموز خود کمک بگیرید.

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

مجموعۀ ترسیمات را بازنگری و کامل کنید، توضیحات فنی را به صورت نظام مند تدوین کنید و مجموعه را در 
قالب کارپوشه برای ارائه نهایی آماده کنید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 2-102

شکل 2-104

شکل 2-103

شکل 2-105
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اندازه گذاری
مقدمه

ارتفاع  و  عرض  طول،  بعد  سه  دارای  اجسام  همۀ 
می باشند. قطعات، عناصر ساختمانی و صنعتی را نیز 
با مشخص شدن اندازه های دقیق آنها می توان درک 
کرد و برای تولید آنها برنامه ریزی کرد. تکمیل هر نقشه 
و کامل  اندازه گذاری دقیق  به  آن بستگی  و خوانایی 
اجزای تشکیل دهندۀ آن دارد. به روش تعیین و درج 

ابعاد و اندازه ها بر روی نقشه اندازه گذاری می گویند.
از طریق اندازه گذاری ابعاد اصلی قطعه یا ساختمان، 
محل شکستگی ها، شکاف ها و شعاع قوس ها و ... با 
بر  و  شده  مشخص  استاندارد،  روش های  از  استفاده 
106ـ2  شکل  به  می شوند.  داده  نمایش  نقشه  روی 

توجه کنید.
روش های  از  اولویت  ترتیب  به  اندازه  یک  نمایش  برای 
مختلف استفاده می شود. اندازه گذاری معمواًل به صورت 
جدول  در  اندازه گذاری  واحد  و  می شود  انجام  متریک 

مشخصات نقشه ذکر می گردد.
به  بستگی  آن  اندازۀ  که  خوانا  به صورت  اندازه،  رقم 
مقیاس نقشه و اندازۀ سایر نوشته های نقشه دارد در 
اندازه  یا سمت چپ خط  و  اندازه  باالی خط  و  وسط 

نوشته می شود.

شکل 2-106

شکل 2-108 شکل 2-107

اندازه گذاری حجم

خط اندازه خط رابط اندازه

4.86

3.98
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اصول اندازه گذاری
اندازه  نوع  دو  از  اندازه گذاری  در  اندازه:  انواع  1ـ 
استفاده می شود، اندازۀ بعدی و اندازۀ مکانی، اندازۀ 
ارتفاع،  طول، عرض،  مانند  ابعاد جسم  بیانگر  بعدی 

قطر، زاویه و ... است.
مراکز،  محورها،  وضعیت  یا  موقعیت  مکانی  اندازۀ 

حفره ها و شکاف ها و ... را مشخص می کند.
اندازه های  نشانگر   L و  بعدی  اندازه های  نشانگر   S

مکانی است )شکل 109ـ2(.

نقشه ها  اندازه گذاری  در  اندازه گذاری:  ضوابط  2ـ 
ضوابط زیر باید با دقت مورد توجه قرار گیرد تا از ایجاد 

خطا در ترسیم و استفاده از نقشه ها جلوگیری شود:
نوشته  نقشه  در  باید  نیاز  مورد  اندازه های  همۀ  الف( 
شوند تا استفاده کننده نیاز به محاسبه یا حدس زدن 

بعضی از اندازه ها نداشته باشد.
ب( هر اندازه فقط یک بار نوشته می شود.

پ( خط اندازه نباید به وسیلۀ خط اندازۀ دیگری قطع 
شود.

ت( از خطوط اصلی جسم و محورهای تقارن نمی توان 
به جای خط اندازه استفاده کرد ولی به عنوان خط رابط 

اندازه مورد استفاده قرار می گیرند )شکل 110ـ2(.

اندازه گذاری  نوع  این  در  متوالی:  اندازه گیری  3ـ 
و مشخصات  گرفته  قرار  امتداد هم  در  اندازه  خطوط 

قطعه را نشان می دهند )شکل 111ـ2(.

4ـ اندازه گذاری پله ای: در این نوع اندازه گذاری همۀ 
و  مشخص  واحدی  مبنای  سطح  اساس  بر  اندازه ها 
معرفی می شوند. با توجه به نحوۀ تولید قطعه و میزان 
نوع  این  از  قطعه،  ساخت  موقع  در  نیاز  مورد  دقت 
اندازه گذاری استفاده می شود. در کارهای ساختمانی 
ممکن است در اندازه گذاری پالن فونداسیون یا نمای 

ستون ها از این روش استفاده شود)شکل 112ـ2(.

شکل 109-2- انواع اندازه گذاری بعدی )مکانی(

شکل 110-2- ضوابط اندازه گذاری

شکل 111-2- اندازه گذاری متوالی

شکل 112-2- اندازه گذاری پله ای
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نوشتن  در  مایل:  خطوط  اندازه های  و  اعداد  5  ـ 
عمل  مقابل  الگوی  مطابق  مایل  اندازه های  اعداد 

می شود  )113ـ22(.

اندازه گذاری  در  کمان ها:  و  زوایا  اندازه گذاری  6  ـ 
زاویه و کمان با توجه به موقعیت رأس زاویه یا مرکز قوس 
از خط اندازۀ قوسی شکل استفاده می شود. در نوشتن 
اندازۀ زاویه مطابق شکل عمل می شود و پس از نوشتن 
عدد، عالمت درجه در باال و سمت راست عدد اضافه 
می شود اندازه وتر کمان با خط اندازۀ مستقیم و بدون 

ذکر واحد نوشته می شود )شکل 114ـ2(.

7ـ اندازه نویسی مقاطع استوانه ای: در اندازه نویسی 
در  اگر شکل مقطع  دایره(  استوانه ای )مقطع  مقاطع 
 )φ( تصویر دیده شود قبل از عدد اندازه از عالمت قطر
استفاده می شود و درصورتی که شکل مقطع در ترسیم 
نشان داده   شده باشد بر حسب اندازۀ قطر به روش های 
مختلف روی خط اندازۀ شیب دار اندازه گذاری می شود. 
قبل از اندازۀ شعاع قوس ها از حرف R استفاده می شود. 
اگر مرکز قوس خارج از محدودۀ نقشه باشد خط اندازه را 

به صورت شکسته نشان می دهند )شکل 115ـ2(.

شکل 2-113

شکل 2-114

شکل 2-115
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و  صنعت  در  مربع شکل:  مقاطع  اندازه گذاری  8  ـ 
معماری داخلی بسیاری از قطعات مانند کام و زبانه یا 

اتصال پایۀ صندلی، مقطع مربع پیدا می کنند.
مربع  شکل  اگر  مربع شکل  مقاطع  اندازه گذاری  در 
اندازه  نوشتن عدد  از  قبل  باشد،  نشده  داده  نمایش 

عالمت  گذاشته می شود )شکل 116ـ2(.

9ـ اندازه گذاری احجام مخروطی: احجام مخروطی 
دارند.  وسیعی  کاربرد  داخلی  معماری  و  صنعت  در 
یک  پله های  چوبی  خراطی شدۀ  نرده های  پایۀ  مثاًل 
ساختمان یا پایۀ ستون بتنی کنار ورودی ممکن است 

از احجام مخروطی در نظر گرفته شده باشند.
اندازۀ  نوشتن  مخروطی،  احجام  اندازه نویسی  در 
قطرهای قاعده، طول و یا زاویۀ رأس مخروط الزم است 

)شکل 117ـ2(.

10ـ نمایش اندازۀ پخ: استفاده از پخ در طرح و اجرای 
تزیینات داخلی مانند پخ، گوشۀ چهارچوب در ورودی 

یا پخ گچ کاری گوشۀ ستون بسیار متداول است.
پخ  زاویۀ  و  پخ  طوِل  ذکر  پخ  اندازه های  نمایش  در 

ضروری است )شکل 118ـ2(.

نوشتن  و  نمایش  در  اندازه های کوچک:  نمایش  11ـ 
اندازه های کوچک که امکان استفاده از فلش و عددنویسی 
طبق قاعده فوق ممکن نیست، از روش های زیر استفاده 

می شود:
ـ اندازه ها به فاصلۀ 0/5 تا 1 میلی متر باالی خط اندازه 
میلی متر  معمواًل 3/5  اعداد  ارتفاع  نوشته می شوند. 
است. امتداد اعداد معمواًل بر خط اندازه عمود است. 
در بعضی از شابلون ها اعداد با شیب 75درجه نوشته 

شده اند )شکل 119ـ2(.

شکل 2-116

شکل 2-117

شکل 2-118

شکل 2-119
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تجربه و دانش

1ـ با نظر هنرآموز کالس ترسیم های قبلی را اندازه گذاری کنید.
2ـ به روش های اندازه گذاری در شکل های زیر توجه کنید و اصول به کار رفته در هرکدام را فهرست وار توضیح دهید.
با استفاده از این تجربه کاسۀ روشویی منزل یا نمازخانۀ مدرسۀ خود را کروکی و اندازه برداری کنید، آن را ترسیم 

کرده و ارائه دهید.

شکل 2-120

شکل 2-122

شکل 2-121

شکل 2-123
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مقطع و برش ساده
و همه  نبوده  کافی  آنها  معرفی  و  برای شناخت  یا ساختمانی،  بیرونی قطعات صنعتی  و شکل  نماها  بررسی 
اطالعات و جزئیات الزم را برای تولید آنها نشان نمی دهد. با برش دادن اجسام می توان مشخصات داخلی آنها 

را نمایش داد.

شکل 2-124

کارهای تهیه شده را در کالس ارائه دهید، نقاط قوت و ضعف کارها را از نظر دقت فنی، کیفیت ترسیم و نحوۀ 
اندازه گذاری مقایسه و بررسی کنید. کدام یک از تجربیات کالس موفق تر است. در تهیۀ کروکی از روشویی 
چه سؤاالت و مشکالتی مطرح شده و از چه روش هایی استفاده شده است. برای انجام بهتر این کار نیاز به چه 

مهارت ها و ابزارهایی داریم؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

ترسیمات خود را بازبینی کنید، مطالب مفید مطرح شده در کالس را در قالب کروکی و یادداشت خالصه کنید 
و برای ارائه نهایی در کارپوشه قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری
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در ترسیم فنی برای ارائه اطالعات درون احجام، معرفی و نمایش جزئیات داخلی اشیا و ساختمان ها از برش 
احجام با یک صفحه مستوی فرضی استفاده می شود. یعنی برای دیدن و نمایش جزئیات داخلی یک جسم، 
بخشی از آن را که مانع دیده شدن مشخصات داخلی است، در امتداد یک صفحه فرضی، برش داده و کنار 
می گذاریم و قسمت برش خوردۀ بخش باقی مانده را ترسیم و مشخصات آن را نمایش می دهیم. به این صفحۀ 
فرضی، صفحۀ برش می گویند. جسم ممکن است با استفاده از صفحات قائم، افقی یا مایل در جهت طول، 

عرض و یا ارتفاع برش داده شود.

برش احجام توپر
برش احجام با صفحۀ افقی

مثال1ـ در شکل 127ـ2 مکعب مربع توسط یک صفحه افقی برش داده شده است. سطح برش خورده یک مربع، 
همانند وجوه باال و پایین مکعب، خواهد بود.

نکته اول: برای ترسیم فصل مشترک احجام با صفحات تصویر، ابتدا باید تصویری یافت که در آن، صفحۀ 
برش به صورت یک خط دیده شود. سپس با توجه به رابطه بین تصاویر دوبعدی، محل تالقی را بر روی تصاویر 

دیگر منتقل نمود.
نکته دوم: برای ترسیم تصویر فصل مشترک صفحات با چند وجهی ها، می توان خط فصل مشترک صفحه 
مورد نظر را با هرکدام از وجوه حجم ترسیم نمود. سپس با ترکیب فصل مشترک های حاصله، فصل مشترک 

حجم را با صفحه تصویر مورد نظر به دست آورد.
اگر محل برخورد صفحه برش با مکعب را ABCD بنامیم و با خطوط رابط، نقاط را به تصویر افقی منتقل کنیم 

سطح برش خورده مشخص می شود.

شکل 125-2- با ایجاد برش مشخصات داخلی قطعه 
بهتر نشان داده می شود.

شکل 126-2-  مشخصات قطعه بدون برش دادن آن به خوبی نشان 
داده نمی شود.

نکتــــــــه
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برای مثال طبق شکل هرم مربع القاعده توسط صفحه افقی برش خورده است. فصل مشترک هرم و صفحه افقی 
با توجه به موارد زیر ترسیم می شود:

تجربه و دانش

1ـ هرم شکل 130ـ2 با صفحه ای که 8 میلی متر با رأس 
آن فاصله دارد برش زده، نمای افقی حجم برش خورده 

را ترسیم کنید. سطح برش خورده را هاشور بزنید.
 8 که  صفحه ای  با  بار  این  را  130ـ2  شکل  هرم  2ـ 
از قاعده آن فاصله دارد قطع کنید و نمای  میلی متر 
سطح  کنید.  ترسیم  را  برش خورده  حجم  افقی 

شکل 2-127

شکل 2-129

شکل 2-130

شکل 2-128
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برش خورده را هاشور بزنید.
3ـ تصاویر دوبعدی هرم با قاعده مثلث متساوی االضالع 
را ترسیم کنید. سپس آن را با صفحه افقی که از وسط 
ارتفاع هرم عبور می کند قطع کرده و سطح برش خورده 
سطحی  چه  برش خورده  سطح  کنید.  مشخص  را 

است؟)شکل 132ـ2(

نتایج تمرین های باال را با هم مقایسه کنید. پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به مباحث و نمونه کارهای ارائه شده در کالس، ترسیمات خود را بازبینی کرده و در کارپوشه جهت 
ارائه نهایی آماده کنید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 2-131

شکل 2-133 شکل 2-132
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در شکل حجمی، مرکب از مکعب مستطیل و منشور، توسط صفحۀ افقی برش خورده است.با توجه به اینکه 
تصاویر قائم و جانبی صفحۀ افقی به صورت خط دیده می شود. در این تصاویر محل تالقی حجم و صفحۀ 
افقی کاماًل مشخص می باشد، بنابراین با کمک گرفتن از خطوط رابط بین سه تصویر می توان تصویر افقی 

سطح برش خورده را ترسیم نمود.

تجربه و دانش

1ـ در شکل زیر مکعب با یک صفحۀ افقی برش داده شده است. خطوط رابط را ترسیم کنید و سطح برش خورده 
را هاشور بزنید.

شکل 2-134

شکل 2-135
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2ـ تصاویر دوبعدی احجام 138ـ2 تا 141ـ2 را ترسیم 
کرده، هر حجم را از صفحۀ مشخص شده برش زده، 

سطح برش خورده را هاشور بزنید.

شکل 2-136

شکل 2-137

شکل 2-138
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و  به بحث گذاشته  را  را بررسی کنید. سؤاالت مطرح شده  آنها  ارائه داده  را در کالس  ترسیمات تهیه شده 
جمع بندی کنید. از مقایسه کارهای انجام شده چه نتیجه ای می گیرید؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

ترسیمات خود را بازبینی کرده، نکات فنی مطرح شده در کارهای کالسی را خالصه کنید و برای ارائه نهایی 
در کارپوشه وارد کنید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 2-139

شکل 2-141

شکل 2-140
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برش احجام با صفحه برش قائم
برای معرفی مشخصات درونی احجام، عالوه بر برش افقی، از برش های قائم به تعداد الزم استفاده می کنند.

مثال 1ـ در شکل 142ـ2 مکعب مربع توسط یک صفحه قائم قطع شده است. با توجه به اینکه صفحه قائم و 
همچنین سطح برش خورده در تصاویر افقی و جانب به صورت یک خط دیده می شود می توان با کمک گرفتن از 

خطوط رابط  بین سه تصویر دوبعدی، تصویر سطح برش خورده را در تصویر قائم ترسیم نمود.

شکل 2-142

مثال 2ـ حجم معرفی شده در شکل 143ـ2 توسط صفحه قائم برش خورده است. این صفحه در تصاویر افقی و 
قائم به شکل یک خط دیده می شود. با کمک گرفتن از خطوط رابط بین تصاویر دوبعدی، شکل فصل مشترک 

حجم با صفحه برش مشخص می شود و می توان سطح برش خورده را در تصویر جانبی ترسیم نمود.

شکل 2-143

نکته اول: با توجه به دو مثال اخیر، می توان دریافت که در برش های قائم، بسته به جهت صفحه برش، سطح 
برش خورده در تصاویر قائم یا جانب قابل مشاهده و ترسیم است، درحالی که در برش های افقی، سطح 

برش خورده همیشه در تصویر افقی ترسیم می شود.

نکتــــــــه
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مثال3ـ در شکل 144ـ 2 صفحه قائم برش از رأس مخروط می گذرد که در تصویر افقی به صورت یک خط دیده 
می شود. در این صورت فصل مشترک صفحه قائم برش و مخروط، یک مثلث خواهد بود و با رابطه ای که سه 
تصویر دوبعدی دارند تصاویر مثلث مورد نظر، به عنوان فصل مشترک صفحۀ قائم برش و مخروط ترسیم می گردد. 
فصل مشترک مخروط و صفحه قائم، طبق شکل، مثلث ABC می باشد. همان طور که تصاویر نشان می دهد 

هیچ کدام از تصاویر ترسیم شده، اندازۀ واقعی سطح ABC را نمایش نمی دهد.

شکل 2-144

تجربه و دانش

حجم  دوبعدی  تصاویر  145ـ2  شکل  به  توجه  با  1ـ 
مشترک  فصل  سپس  کنید.  ترسیم  را  معرفی شده 
حاصل از تقاطع حجم با صفحه قائم برش را رسم کنید 

و در کاغذ قطع A3 ارائه دهید.
دوبعدی  تصاویر  و   3 مثال  شکل  به  توجه  با  2ـ 
ترسیم شده، اندازه واقعی مثلث ABC را ترسیم کنید.

تمرین های  در  داده شده  احجام  دوبعدی  تصاویر  3ـ 
146ـ2 تا 149ـ2 را ترسیم کرده سپس فصل مشترک 
حاصل از تقاطع حجم با صفحات قائم برش را رسم کنید.

نکته دوم: همان گونه که در مثال های اخیر دیده شد، در تصاویری که به دست می آمد اندازه واقعی سطح 
برش خورده با توجه به وضعیت صفحات برش نسبت به صفحات تصویر، قابل مشاهده بود. در این مثال ها 

صفحه برش با صفحات تصویر موازی یا بر آنها عمود بود. 
درصورتی که وضعیت صفحه برش و یکی از صفحات تصویر به غیر از این باشد اندازۀ واقعی سطح برش خورده 

قابل مشاهده نخواهد بود. مثال سوم بیانگر این مطلب است.

شکل 2-145

BB

AA

C
C
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کارهای تهیه شده را در کالس ارائه دهید. نتایج کارها را از نظر صحت فنی، روش ترسیم، مشکالت و کمبودها 
بررسی کنید. به نظر شما از کارها و مباحث مطرح شده در کالس چه نکات مهمی به دست می آید؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

ترسیمات خود را بازبینی کرده و به همراه نکات ارزندۀ حاصل از مباحث کالسی جهت ارائه نهایی در کارپوشه 
خود قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 147-2شکل 2-146

شکل 149-2شکل 2-148
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ترسیم مقطع

برای ترسیم برش و فصل مشترک احجام توخالی با صفحاتی که آنها را قطع می کند می توان احجام توخالی را 
مرکب از دو حجم دانست. حجم اول رویۀ بیرونی را تشکیل می دهد و حجم دوم، به صورت یک فضای خالی در 
درون حجم اول قرار می گیرد و رویۀ داخلی را ایجاد می کند. بدین ترتیب با ترسیم فصل مشترک صفحه برش با 

هرکدام از این احجام، سطح برش خوردۀ احجام توخالی به دست می آید.
عمومًا رویۀ داخلی و رویۀ خارجی احجام توخالی شبیه به هم می باشد. بنابراین حتی می توان فصل مشترک 
صفحه برش با رویۀ خارجی را ترسیم کرد، سپس با توجه به فاصله بین رویۀ داخلی و رویۀ خارجی حجم، که 

ضخامت حجم توخالی نامیده می شود، رویۀ داخلی را به موازات رویۀ خارجی رسم نمود.
برای مثال در شکل 150ـ2  مکعب مستطیلی توسط صفحه قائم برش خورده است. تصاویر دوبعدی ترسیم شده 

در این شکل سطح برش خورده را نمایش می دهد.

ترسیم مقطع می تواند مرحله به مرحله و از کل به جزء 
کامل شود برای مثال:

داخلی  بخش  بهتر  شناخت  برای  151ـ  2  شکل  در 
قطعه می توانیم آن را در امتداد صفحه P برش طولی 
را  جسم  مقطع  شکل  و  حذف  را  جلویی  بخش  داده 

بررسی کرده و نمایش دهیم.

ترسیم برش احجام توخالی

شکل 2-150

شکل 2-151

A-A مقطع
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برای ترسیم مقطع فوق به ترتیب زیر عمل می کنیم:
کرده  معین  قائم  نمای  در  را  برش  صفحۀ  محل  1ـ 
را  مقطع  اسم  و  می کنیم  مشخص  را  دید  جهت  و 
ـ  A(. مسیر صفحۀ برش را به وسیله خط و   A(   می نویسیم
نقطۀ کم رنگ که در انتها دو قسمت پررنگ دارد مشخص 
مشخص  فلش  با  را  دید  جهت  می کنیم.  نامگذاری  و 

می کنیم.

2ـ پس از قرار دادن نمای جانبی در موقعیت مناسب 
با استفاده از خطوط رابط ابعاد کلی مقطع را مشخص 

می کنیم. )شکل 2-152(

3ـ با توجه به ابعاد قطعه و اندازۀ جزئیات و با استفاده از 
خطوط کم رنگ شکل مقطع را ترسیم می کنیم.

4ـ پس از کنترل و اطمینان از درستی شکل مقطع و 
کامل بودن اطالعات خطوط اطراف سطوح برش خورده 

را پررنگ کرده، شکل را اندازه گذاری می کنیم.

بقیۀ  از  را جهت متمایز شدن  5  ـ سطوح برش خورده 
تا   4 تقریبی  فاصلۀ  به  نازک   45 ° خطوط  با  سطوح 
آن  زیر  در  را  مقطع  نام  و  می زنیم  هاشور  میلی متر   1

می نویسیم.

ترسیم مقطع عرضی
روش ترسیم مقاطع دیگر مشابه مقطع Aـ  A می باشد. 
در شکل 156ـ 2  به مقطع عرضی قطعه، محل قرارگیری 
و رابطۀ آن با مقطع طولی )نمای روبه رو( و نمای باال توجه 
دید  جهت  نمایش  برای  فلش  از  درصورتی که  نمایید. 
استفاده می شود اندازۀ فلش تقریبًا دو برابر فلش های 

اندازه نویسی می باشد.

شکل 2-152

شکل 2-153

شکل 2-154

مقطعشکل 2-155

شکل 2-156
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ترسیم مقطع افقی
بررسی  برای  بگیرید  نظر  در  را  شکل 157ـ2  قطعۀ   
و  داده  برش  افق  امتداد  در  را  آن  داخلی،  جزئیات 

قسمت باال را حذف می کنیم.

می نامیم   AـA مقطع  را  آن  که  افقی  مقطع  شکل   
به صورت شکل 158ـ2 ترسیم می شود. به رابطه مقطع 

افقی با نمای قائم و نمای جانبی دقت کنید.

 دیدیم که مقطع طولی در محل نمای قائم، مقطع 
عرضی در محل نمای جانبی و مقطع افقی، در محل 
نمای افقی واقع می شود تا هم از طریق خطوط رابط 
انتقال ابعاد جسم و کنترل صحت ترسیم عملی شود و 

هم نمایش و درک موضوع آسان تر گردد.

 توصیه می شود جهت درک و تفهیم بهتر موضوع از 
مدل استفاده شود.

خطوط نقشه کشی و کاربرد آنها
همان طور که می دانید، زبان نقشه ترکیبی از دو زبان 
است؛ زبان نوشتار و زبان شکل. برای نمایش اشکال 
در نقشه های فنی و ساختمان از انواع خطوط استفاده 

می شود.
مهارت یک نقشه کش بستگی به انتخاب صحیح خطوط 
و استفادۀ درست و هنرمندانه از آنها در ارائه نقشه های 
کامل، زیبا و خوانا دارد. در استانداردهای نقشه کشی 
هر کدام از خطوط ویژگی ها و کاربرد مخصوص به خود 

دارند.

شکل 2-157

شکل 2-158

شکل 2-159

شکل 2-160
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همان طور که در شکل می بینید خطوط مختلف بسته 
به ضخامت و نحوۀ کاربردشان با یکدیگر متفاوت اند.

در نقشه کشی از استانداردهای مشخصی برای تعریف 
که  می شود  استفاده  خطوط  کاربرد  و  ضخامت  نوع، 

سبب می گردد تا نقشه ها خواناتر و زیباتر باشند.
در ترسیم نقشه ها از انواع مختلف خط استفاده می شود:

خط  و  خط چین،  منحنی،  خط های  مستقیم،  خط 
نقطه، برحسب نوع و مقیاس نقشه ضخامت خطوط 
نقشه  مقیاس  هرچه  است.  متفاوت  استفاده  مورد 
استفاده  بیشتر  ضخامت  با  خطوط  از  باشد  بزرگ تر 
بر  نقشه کشی  در  استفاده  مورد  خطوط  می شود. 
حسب ضخامت به چهار »گروه خط« تقسیم می شوند.

a: خط نقطۀ ضخیم، برای خط برش.
b: خط ضخیم، برای لبه های حجم و محل هایی که 

برش خورده اند.
c: خط  نقطۀ متوسط، برای خط آکس ها و محورها.
d: خط متوسط، برای نمایش سطوح برش نخورده.

e: خط چین نازک، برای قسمت هایی که دیده نمی شوند 
)خط ندید(

f: خط نازک، برای هاشور و خط اندازه
از گروه خطی 1/2 و برای  1

20 معمواًل برای نقشه های
گروه  1

نقشه های50 و   0/8 خطی  گروه  1
25 نقشه های

گروه خطی 0/3  1
200 و 1

خطی 0/6 و نقشه های100
و  اطالعات  حسب  بر  اصواًل  ولی  می شود.  استفاده 
شلوغی یا خلوتی نقشه، درصورت  لزوم، می توان گروه 

خط مناسب را انتخاب کرد.

خطوط و کاربرد آنها

اصول ترسیم خطوط
روش های صحیح و اشتباه استفاده از خطوط در ترسیم فنی و نقشه کشی در جدول زیر ارائه شده است. این 

جدول به شما کمک می کند که قواعد ترسیم را بهتر رعایت کنید.

ترسیم صحیحترسیم غلطترسیم صحیحترسیم غلطترسیم صحیحترسیم غلط

رسیدن خط چین به خط راستتالقی دو خط چینتالقی دو خط چین

شکل 2-161
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ترسیم صحیحترسیم غلطترسیم صحیحترسیم غلطترسیم صحیحترسیم غلط

تالقی دو خط چینسربه سر شدن خط چین و خطتالقی خط و نقطه با محور

تالقی خط و خط چینسربه سر شدن خط و خط چینتالقی خط چین با قوس

تالقی خطوطتالقی خطوطتالقی خطوط

تجربه و دانش
1ـ در شکل زیر اصول ترسیم کمان های مماس ارائه شده است. با دقت نمونه ها را با اندازه تقریبی دو برابر، دوباره 

ترسیم کنید و اصول و مراحل ترسیم را در هر مورد توضیح دهید.

زاویه تند

زاویه باز

شکل 2-162

شکل 2-163
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2ـ مقطع و سه نمای شکل مقابل را با نظر هنرآموز و با 
از بررسی و اطمینان  خطوط نازک ترسیم کنید. پس 
از درستی کار، هر خط را با ضخامت مناسب کشیده و 

نقشه ها را اندازه گذاری کنید.
یک نمونه حجم مشابه، به سلیقه خود طراحی کرده و 

تمرین را تکرار کنید.

ترسیمات را در کالس ارائه داده و پاسخ ها را با هم مقایسه کنید. کدام یک از نمونه ها با اشکاالت کمتری ارائه 
شده اند، نکات کلیدی را یادداشت کنید.

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

ترسیمات خود را بازبینی و اصالح کنید، همراه با نکات فنی جهت ارائه نهایی در کارپوشۀ خود قرار دهید. تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 2-164

شکل 2-165
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تهیۀ نقشه های مرحلۀ اّول معماری و معماری داخلی
در فصل قبل با اصول ترسیم فنی و معرفی اشیا  و احجام 
از طریق سه نما، برش افقی و عمودی آشنا شدیم. در 
این فصل با اصول ترسیم نقشه های معماری و معماری 
داخلی آشنا می شوید.ترسیم نقشه های معماری داخلی 

مبتنی بر اصول ترسیم فنی انجام می شود.
و  پروژه ها  انجام  مطالب،  دقیق  مطالعۀ  با  است  امید 
مقایسه و نقد تجارب به دست آمده در هر پروژه بتوانید 
نقشه های  تهیۀ  در  الزم  مهارت  و  دانش  خوبی  به 
معماری داخلی را به دست آورید و از آنها به خوبی برای 

اجرای معماری داخلی بهره ببرید.

شکل 168-2- نقشه های اجرایی معماری داخلی

شکل 166- 2-   نمونه نقشۀ معماری داخلی سه بعدی پالن مبلۀ مسکونی

شکل 167- 2- اتودهای طراحی داخلی

نقشه های مورد نیاز در معماری و معماری داخلی
انسان از کودکی یاد می گیرد به وسیله »زبان« و »کالم« با دیگران ارتباط برقرار کرده و صحبت کند. در سنین 
باالتر یاد می گیرد از طریق »نوشتن« فکر خود را »ثبت« و اندیشۀ خود را با دیگران در میان بگذارد. اّما انسان  
برای مشارکت در ساختن هر چیز مادی، همچون بنا، نیاز دارد ساختار آن را »تجسم کرده« و سپس آن را »ترسیم« 
نماید تا آن را بسازد. فن نقشه کشی و ترسیم فنی یکی از مهم ترین فنونی است که این وظیفۀ مهم را به عهده 
دارد. زیرا از این طریق است که اندیشه های طراح تبلور عینی می یابند و امکان ثبت، ارزشیابی رفع عیب طرح ها 

فراهم شده، تولید و اجرای طرح در صنعت یا معماری داخلی فراهم می شود.
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شکل 169- 2 - تمیزی و زیبایی کار طرح های ارائه شده توسط طراح، 
درستی و دقت کار فرایند ترسیم، استانداردهای ترسیم، نکات فنی، 
سرعت عمل، نتیجه نهایی و نقشه های مورد نیاز، مهارت ها و عوامل 

مرتبط با نقشه کشی

اجرای معماری داخلی یکی از مراحل مهم اجرای هر 
ساختمان است.

با تجربه است  و  با هنر و مهارت یک نقشه کش خوب 
داخلی،  معمار  مهندس  اولیۀ  و طرح های  ایده ها  که 
به نقشه های استاندارد، کامل، تمیز و خوانا همراه با 
زمینۀ  و  شده  تبدیل  الزم  فنی  توضیحات  و  نوشته ها 
را  اجرا و احداث یک فضای داخلی خوب و بی نقص 
فراهم می آورد. به نظر شما آموزش و پیشرفت در کار 
نقشه کشی فضاهای داخلی مستلزم مطالعه و کسب 

مهارت در چه زمینه هایی است؟
برای پیدا کردن جواب این سؤال تمرین زیر را تجربه 
کالس  هنرآموز  کمک  به  را  تجربیات  حاصل  و  کرده 

دسته بندی و تدوین کنید.

در معماری داخلی فرایند طرح و اجرای اثر، در پنج مرحله به ظهور می رسد:
1ـ نقشۀ معماری مرحلۀ اول: در آنها شکل فضاها و مشخصات عمومی بناها و فضاها معرفی می شوند. این 

نقشه ها فاقد مشخصات اجرایی و مشخصات مصالح و جزئیات اجرایی هستند.
2ـ نقشه های مرحلۀ دوم: کلیۀ مشخصات بنا را همراه با نوع مصالح و جزئیات اجرای آن نمایش می دهد.

3ـ نقشه های معماری داخلی: نقشه های معماری داخلی مکمل نقشه های مرحلۀ دوم بوده و همه ویژگی های 
فضاهای مهم ساختمان را به همراه نحوۀ اجرای تزیینات داخلی نمایش می دهند.

نقشه های معماری داخلی برای معرفی مشخصات اجرایی، جزئیات و تزیینات فضاهای مهم داخلی مانند پالن 
مبلمان، پالن کف سازی، پالن، سقف کاذب و روشنایی، نماهای داخلی و ...

4ـ اجرای طرح توسط استادکاران ماهر و هنرمند و ایجاد یک محیط داخلی زیبا، با دوام، کارآمد و اصیل.
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تجربه و دانش

برداشت و معرفی طرح داخلی و ویژگی های یک اتاق:
1ـ با راهنمایی هنرآموز کالس، یک تیم دو نفره تشکیل 

دهید.
از  یکی  یا  خود  منزل  اتاق های  از  یکی  هرکدام  2ـ 
نشیمن  اتاق  اتاق خواب،  کار،  اتاق  مانند  را  نزدیکان 

و ... انتخاب کنید.
3ـ از طریق مترکشی، ترسیم و توضیحات گویا فضای 
متقاباًل  و  کنید  معرفی  خود  هم تیمی  به  را  مورد نظر 
بررسی  دقت  با  و  گرفته  را  او  توضیحات  و  ترسیمات 
اندازه،  شکل،  نظر  از  را  فضاها  مشخصات  تا  کنید 
ارتفاع، محل در ها و پنجره ها، مصالح به کار رفته، روش 

ساخت، مبلمان و ... بدانید.
4ـ حال عکس های تهیه شده از این فضاها را مبادله و 
بررسی کرده، اطالعات فضا را کامل کنید و به سؤاالت 

پاسخ دهید.

برای معرفی  ترسیماتی  نوع  از چه  و دوستتان   شما 
فضا استفاده کرده اید؟

الزم  جامعیت  و  دقت  از  ارائه شده  ترسیمات  آیا   
برخوردارند؟

توضیحات  طریق  از  فضا  مشخصات  از  کدام یک   
معرفی شده است؟

 کدام موارد در ترسیمات اولیه ارائه نشده بود؟
آیا می توانید روش و فرایند مناسبی را برای ترسیم   

و معرفی نقشه های فضاهای داخلی پیشنهاد کنید؟

نتایج تجربیات را در کالس ارائه دهید، به تنوع فضاهای معرفی شده دقت کنید، روش ها و ابزارهای معرفی فضاها 
را مقایسه و بررسی کنید. به چند روش می توان مشخصات فضاهای داخلی را معرفی کرده و نمایش داد؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به تجارب ارائه شده در کالس چه پیشنهادی برای ارائه و معرفی فضاهای داخلی دارید. پیشنهاد خود 
را تنظیم کرده و جهت ارائه نهایی در کارپوشۀ خود قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری
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بنا  یک  ویژگی های  معرفی  برای  دیدیم  که  همان طور 
مهم ترین  که  می شود  استفاده  مختلفی  ترسیمات  از 
آنها عبارت اند از برش افقی )پالن(، نماها و برش قائم 

)مقاطع( ساختمان.

برش افقی یا پالن
با توجه به اهمیت فضاهای داخلی ساختمان و وجود 
تزیینات زیاد در داخل حجم بنا، مشخصات اصلی هر 
ترسیم  و  افقی  برش  یک  ایجاد  طریق  از  را  ساختمان 
تصویر افقی آن معرفی می کنند که به آن پالن می گویند. 
پالن مهم ترین تصویر از فضاها در معماری داخلی است. 
دیوارها،  همه  موقعیت  ساختمان،  افقی(  )برش  پالن 
درها، پنجره ها، پله ها و ... را نشان می دهد. در پالن هر 
ساختمان اندازه و تناسب تک تک فضاها و قسمت های 

مختلف ساختمان معین و معرفی می شوند.
آیا می توانید بگویید که برش افقی پالن از چه ارتفاعی از بنا 
زده می شود تا بتوانیم همه درها و پنجره ها را در آن نشان 
دهیم؟ در ساختمان های چند طبقه به تعداد طبقات غیر 

تیپ پالن ترسیم می شود؟

نما
تصویر رو به رو )قائم(، جانبی و پشتی ساختمان است. 
در شرایط متعارف هر ساختمان چهار نما دارد. نماهای 
ساختمان، شکل، تناسبات و جزئیات بیرونی ساختمان را 
نمایش می دهد. در ترسیم نماها از نما یش خطوط مخفی 
صرف نظر می شود. نماهای ساختمان بر حسب جهت 

جغرافیایی رو به روی آن نام گذاری می شوند.

انواع نقشه های معماری

حجم بنا

      

نمای شمالی

نمای غربی نمای شرقی

نمای جنوبی

پالن طبقۀ همکف

برش افقی بنا

شکل 2-170

نمای شمالی

نمای غربی

نمای جنوبینمای شرقی

شکل 2-171
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مقطع
مقطع یعنی تصویر برش قائم ساختمان، مقطع وسیلۀ 
جزئیات  و  فضا  کیفیت  کردن  مشخص  برای  مناسبی 
داخلی ساختمان است. مقطع ساختمان، همچنین، 
را  ساختمان  مختلف  قسمت های  ارتفاع  و  تناسبات 

نشان می دهد.

پالن بام
پالن بام، تصویر نمای افقی ساختمان است. از ترسیم 
خط چین عناصر زیر بام صرف نظر می شود. پالن بام، 
محل استقرار ساختمان، فرم و ترکیب ساختمان، ارتفاع 
بام شیب ها و شکستگی های بام، محل خر پشته، اتاق 
آسانسور، استقرار کولرها و ... را نمایش می دهد. حال 
آشنا شدید  نقشه های معماری ساختمان  انواع  با  که 

روش ترسیم تک تک آنها را بررسی می کنیم.

ترسیم پالن بام

ترسیم مقطع
شکل 2-172

شکل 2-173

ترسیم فنی اساس نقشه کشی معماری داخلی
در ترسیم فنی با استفاده از صفحات تصویر و ترسیم نمای افقی، نمای قائم و نمای نیم رخ آشنا شدیم و دانستیم که 
با تغییر جهت حجم یا صفحات تصویر می توانیم حداقل پنج نمای یک حجم را ترسیم کنیم و یا با ترسیم برش های 
افقی و عمودی ویژگی های درون حجم را نشان دهیم. روش های به کار رفته در ترسیم فنی اساس و بنیان نقشه کشی 
در معماری داخلی است. یک بنا و یا یکی از فضاهای داخلی آن، مانند یک حجم تو خالی است. می توان از جهات 
مختلف به آن نگاه کرده و نماهای آن را ترسیم کنیم. برای معرفی بناها و فضاهای داخلی با توجه به پیچیدگی آنها از 

عالئم نقشه کشی بیشتری استفاده می شود. در تمرین ها برخی از آنها را مشاهده می کنید.
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شمال

را  ساختمان  یک  مقطع  و  نما  پالن،  مقابل  شکل 
یک صدم  )یعنی  می دهد  نشان   1

100
مقیاس  در 

اندازه های واقعی ساختمان( نقشۀ این ساختمان را با 
1 بر روی کاغذ A3 به صورت مدادی ترسیم 

50
مقیاس 

و  کرده  تجسم  را  آن  سه بعدی  حجم  می توانید  آیا  کنید. 
نمایش دهید؟

تجربه و دانش

طرح ها را آماده کرده و در کالس ارائه دهید. با توجه به این تجربه، موارد تشابه و تفاوت ترسیم فنی و نقشه کشی 
معماری چیست؟ در بررسی کارهای کالس چه نکات جدیدی را یاد گرفتید. چه عالئم جدیدی در ترسیم 

استفاده شده است. فکر می کنید برای نقشه کشی نیاز به چه مهارت هایی داشته باشید؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به آموخته های کالس ترسیمات خود را بازبینی و کامل کنید. نکات مهم مطرح شده در کالس را منظم 
و یادداشت کنید و برای تحویل نهایی آنها را در کارپوشۀ خود قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 2-174

ترسیم نقشه های مرحله اّول: ترسیم پالن
همان طور که دیدیم، پالن تصویر برش افقی ساختمان 

1 ارتفاع طبقه نسبت به 
3

است. صفحه برش تقریبًا از 
مختلف  بخش های  صفحه  این  می کند.  عبور  کف 
کمدها،  پنجره ها،  درها،  دیوارها،  مانند  ساختمان 

پله ها و ... را قطع می کند و عناصری مانند مبلمان و 

لوازم، خانه، کف سازی، اختالف سطوح و ... را قابل 
معماری  نقشه های  خوانایی  برای  می نماید.  رویت 
یکدیگر،  از  ساختمان  مختلف  قسمت های  تمایز  و 
با  را  برش نخورده  و  برش خورده  عناصر  از  هر کدام 

استفاده از عالئم استاندارد در نقشه نشان می دهند.
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عالئم ترسیم پالن

از  ستون ها  و  دیوارها  ستون ها:  و  دیوارها  1ـ 
اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده ساختمان هستند. 
ضخیم  خط  دو  با  پالن  در  برش خورده  دیوارهای 
به قطر  توجه  با  فاصلۀ دو خط  داده می شوند.  نشان 
و ضخامت دیوار برش خورده تعیین می شود. معمواًل 
ساختار و قطر دیوارهای خارجی و داخلی ساختمان 
با هم متفاوت است. دیوارهای داخلِی آجری معمواًل 

 cm 11و دیوارهای  خارجی cm 35 ضخامت دارند.

2ـ پنجره ها: برای تأمین نور و منظر اتاق ها و فضاهای 
پنجره  نام  به  شفافی  ساختمانی  عنصر  از  داخلی، 
از  دارند.  مختلف  انواع  پنجره ها  می شود.  استفاده 
جمله پنجره با لنگۀ بازشو و پنجره کشویی. در شکل 
آشنا  پالن  در  پنجره ها  نمایش  نحوۀ  و  مشخصات  با 

می شوید.

3ـ درها: درها عناصر ساختمانی بازشویی هستند که 
فضاها و بخش های مختلف ساختمان را از هم تفکیک 
کرده و رابطۀ آنها را با هم برقرار می کنند. درها انواع 
روش  همراه  به  را  نمونه  چند  پالن  در  دارند.  مختلف 

ترسیم  آنها مشاهده می کنید.

پالن در دو لنگه
پالن در یک لنگه

شکل 177-2- نمایش درها در پالن

شکل 175-2- نمایش دیوار و ستون در پالن

شکل 176-2- نمایش پنجره در پالن
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4ـ پله ها: برای برقراری رابطه بین سطوح مختلف یک 
اینکه  به  توجه  با  می شود.  استفاده  پله  از  ساختمان 
پله ها به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرند لذا 
آنها اهمیت  از  ایمنی و سهولت استفاده  هم کارایی، 
دارد و هم جنبه های بصری و زیبایی آن مهم به شمار 
می رود، از این رو پله ها را در ساختمان ها با شکل های 
پله ها  پالن ها  در  می کنند.  اجرا  و  طراحی  متنوعی 
خطوط  با  را  آنها  می دهند.  نشان  آنها  لبۀ  خط  با  را 
نازک ترسیم و جهت حرکت به باال را با فلش مشخص 

می کنند.  
توجه  زیر  عمومی  ضوابط  به  پله  ترسیم  و  طراحی  در 
نمایید: 1ـ عرض کف پله معمواًل 29 تا 31 سانتی متر 
می باشد.  انسان  پای  راحت  استقرار  با  متناسب  و 
2ـ   ارتفاع پله معمواًل بین 16 تا 19 سانتی متر در نظر 

تناسب عرض  برای کنترل  گرفته می شود. می توانید 
 2h+b=63 تا   64 فرمول  از  پله   )h( ارتفاع  و   )b(
ساختمان های  برای  پله  عرض  3ـ  کنید.  استفاده 
برای  تا 110 سانتی متر است ولی  مسکونی بین 90 
عرض  از  عمومی  فضاهای  و  مسکونی  مجموعه های 
پله  عرض  کلی  به طور  می شود.  استفاده  هم  بیشتر 
ابعاد  و  آن  از  کننده  استفاده  افراد  تعداد  به  بستگی 
سرگیر  ارتفاع  4ـ  دارد.  شوند  حمل  باید  که  وسایلی  
پله که فاصلۀ قائم سقف باال تا لبۀ پله می باشد حدود  
 cm 210است.  نرده ها و دست انداز پله را با دو خط 

نازک نمایش می دهند.

خط مسیر 
پله

خط شروع پله چشم پله

انتهای خط مسیر

شکل 179-2- نمایش پلۀ یک طرفه در پالنشکل 178-2- نمایش پلۀ دوطرفه در پالن
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1 یعنی 
25

1ـ با توجه به عالئم و استانداردهایی که می شناسید با نظر هنرآموز درس پالن کالس خود را با مقیاس 
صد برابر کوچک تر از اندازۀ واقعی بر روی کاغذ A3 ترسیم نمایید.

1 یعنی پنجاه برابر کوچک تر از اندازۀ واقعی ترسیم کنید. مبلمان و عالئم به کار 
50

2ـ پالن مقابل را با مقیاس 
رفته در این ترسیم را نام گذاری کنید.

1 بر روی کاغذ A3 ترسیم کنید.
50

3ـ کروکی پالن های زیر را با راهنمایی هنرآموز کالس با مقیاس 

تجربه و دانش

شکل 2-180

شکل 182-2شکل 2-181
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اصول و مراحل ترسیم پالن
پس از آنکه طرح های اولیۀ ساختمان توسط مهندس 
معمار تهیه شد، طرح از جنبه های مختلف مورد بررسی و 
ارزیابی قرار گرفته و پس از اخذ نظر کارفرما جهت ترسیم 
اصلی ترین  پالن،  می گیرد.  قرار  نقشه کش  اختیار  در 
نقشۀ ساختمان است و مبنای تهیه بقیۀ نقشه هاست. 
انتخابی  مقیاس  و  ساختمان  ابعاد  به  نقشه ها  اندازۀ 
با  موردنظر بستگی دارد. نقشه های فاز یک را معمواًل 

1 رسم می کنند.
200

1 یا 
100

مقیاس 
از  که  می شود  انتخاب  نحوی  به  پالن  در  نقشه  ابعاد 
پالن  و  مقاطع  نماها،  ترسیم  برای  بتوان  اندازه  همان 
بام ساختمان و نیز نقشه های معماری داخلی استفاده 

نمود.

مسکونی  واحد  یک  یِک،  فاز  پالن  شکل 183ـ 2  در 
ویالیی را مشاهده می کنید که به عنوان الگو برای انجام 
پروژه های آموزشی، در نظر گرفته شده است. آن را به 
نحوۀ  استفاده،  مورد  خطوط  نوع  به  و  مطالعه  دقت 
و  نوشته ها  نوع  استفاده،  مورد  عالئم  اندازه گذاری، 
توضیحات توجه کنید و نیز نحوۀ سازماندهی اطالعات 
به عنوان یک  نمایید. حال  بررسی  را  یکدیگر  کنار  در 
روش عمومی و مثال مراحل ترسیم پالن فوق را قدم 
به قدم تشریح می کنیم. بدیهی است با نظر هنرآموز 
مشابه  روش های  از  می توان  اصول،  رعایت  و  کالس 

دیگری نیز برای ترسیم نقشه ها استفاده نمود.
انجام پروژه های درسی و تمرین مداوِم اصول ذکر شده، 
مهم ترین وسیلۀ برای ترسیم نقشه ها آموزش و ارتقای 

سطح مهارت شما خواهد بود.

ترسیمات را در کالس ارائه کرده و نتایج را با هم مقایسه کنید. پرسش های مطرح شده را به بحث بگذارید. پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به مباحث و نمونه کارهای کالسی،  ترسیمات خود را کامل و جهت تحویل نهایی آماده کنید. تحلیل و 
نتیجه گیری
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شکل 2-183



134

قبل از شروع به ترسیم وسایل و لوازم نقشه کشی مورد 
کار  وسایل  و  دست ها  تمیزی  از  کنید،  منظم  را  نیاز 
مطمئن شوید و طرح های اولیه را نیز به دقت مطالعه 
نمایید تا طرح های اولیه را نیز به دقت مطالعه نمایید 
تا طرح را کاماًل درک کنید به طوری که قبل از شروع 

ترسیم ابهامات احتمالی برای شما رفع شده باشد.
روش عمل به ترتیب زیر است:

با لبۀ  انتخاب شده  ابعاد نقشه  به  با توجه  را  1ـ کاغذ 
تخته رسم یا میز تنظیم کرده و بر روی آن می چسبانیم.

و  )کم رنگ(  کمکی  خطوط  از  استفاده  با  ابتدا  2ـ 
یاد  به  را ترسیم می کنیم،  ابعاد کار، نقشه  به  با توجه 
داشته باشید که برای خوانایی، سالم ماندن و امکان 
مناسب  حاشیۀ  وجود  نقشه ها  کردن  بایگانی  و  آلبوم 

ضروری است. 
3ـ محل تقریبی ترسیم پالن را با توجه به ابعاد پالن، 

محل  )cm 6ـ3(،  اندازه گذاری  برای  الزم  فضای 
ترسیم جدول مشخصات نقشه و محل نوشتن عنوان 
که  همان طور  می کنیم.  معین  نقشه  توضیحات  و 
واقع شناسنامۀ  در  نقشه  می دانید جدول مشخصات 
پروژه،  قبیل عنوان  از  اطالعاتی  آن  در  و  نقشه است 
نقشه  مقیاس  مشاور،  مهندس  عنوان  کارفرما،  نام 
نقشه،  شمارۀ  اندازه گذاری،  در  استفاده  مورد  واحد 
نام نقشه کش و ... ذکر می گردد. در شکل 185ـ 2 یک 
نمونه از جدول مشخصات نقشه برای نمونه ارائه شده 
است. الزم به یادآوری است که اصول اساسی ترسیم 
نقشه ها در حالت دستی و یا استفاده از رایانه مشترک 

است.
با  را  ساختمان  خارجی  دیوارهای  بیرونی  خطوط  4ـ 
استفاده از خطوط کمکی و با مداد 4H یا مداد کپی 

کم رنگ در محل تعیین شده ترسیم می کنیم.

شکل 2-185

شکل 2-184
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5ـ دیوارهای خارجی ساختمان را کامل کرده و مقطع 
ستون ها را ترسیم می کنیم.

6ـ قبل از ترسیم ستون ها خط آکس طولی و عرضی 
ستون ها که دقیقًا از وسط هر ستون می گذرد ترسیم 
ساخته  فوالد  یا  بتن  از  معمواًل  ستون ها  می شود. 
می شوند. ضخامت ستون ها در ساختمان ها بسته به 
عملکرد ساختمان متفاوت است. برای ساختمان های 
معمولی با ستون های فوالدی ابعاد 20×20 سانتی متر 

پیشنهاد می شود. 
رسم  نازک  خطوط  با  را  داخلی  دیوارهای  خطوط  7ـ 

می کنیم.
8ـ موقعیت و اندازۀ درها و پنجره ها را معین می کنیم. 
عرض  و   90 cm 100ـ cm را  معمولی  درهای  عرض 

درهای سرویس را 80 ـ70 سانتی متر در نظر می گیرند. 
معمواًل  پله ها  کف  عرض  می کنیم.  رسم  را  پله ها  پالن  9ـ 
30 سانتی متر در نظر گرفته می شود. جهت حرکت پله را رو 

به باال و با یک فلش نشان می دهد. 
پایین  و  30 سانتی متر(  )عرض  باال  کابینت های  10ـ 
)عرض 60 سانتی متر( آشپزخانه را مشخص و محل لوازم 
و تجهیزات ثابت در آشپزخانه، را با توجه به ابعاد استاندارد 
ترسیم می کنیم نرده ها و دست اندازهای پله و بالکن ها را با 
خطوط نازک رسم می کنیم.برای ترسیم تجهیزات حمام و 

توالت نیز به همین صورت عمل می کنیم.
تا  می کنیم  کنترل  را  انجام شده  کارهای  صحت  11ـ 
استانداردهای  و  اولیه  با طرح های  آنها  از هماهنگی 

موجود اطمینان حاصل نماییم.
عناصر  خطوط  همۀ  مناسب  قلم  با  سپس  12ـ 
را  ستون ها  و  دیوارها  مانند  خورده  برش  ساختمانی 

ستون

مقطع کابینت آشپزخانه

پالن کابینت آشپزخانه

مقطع پله

پالن پله

خط آکس عرضی و 
خط آکس طولی

شکل 2-186

شکل 2-188 شکل 2-187
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پر رنگ می کنیم )با مدادH یا F و با توجه به مقیاس 
نقشه، با راپید 0/6 یا 0/4(.

13ـ از باال به پایین نقشۀ عالئم درها و پنجره ها را اضافه 
می کنیم.

14ـ همۀ کابینت ها، لوازم و تجهیزات ساختمانی را با 
مداد H یا 2H و یا راپید 0/4 یا 0/2 با توجه به مقیاس 

و نظر هنرآموز درس ترسیم می کنیم.
درس(  هنرآموز  نظر  به  توجه  )با  لزوم  صورت  در  15ـ 
عناصر محوطه سازی کنار ساختمان را اضافه می کنیم.
16ـ با استفاده از خطوط کمکی، خطوط اندازه گذاری 
خارجی و داخلی ساختمان و زاویۀ امتدادهای مختلف 

را با خطوط نازک ترسیم می کنیم.
در این مرحله، از نوشتن اندازه ها خودداری می کنیم.

زیر  عالمت  از  استفاده  با  را  کف ها  ارتفاعی  تراز  17ـ 
مشخص  مبنا  سطح  تراز  به  توجه  با  و  کرده  مشخص 
می کنیم. تراز کف پیاده رو یا کف حیاط ممکن است 

به عنوان تراز مبنا در نظر گرفته شود.

18ـ اندازه ها را با دقت در وسط باالی خطوط اندازه 
می نویسیم.

برای این کار می توان از مداد F یا H، قلم راپید 0/3 و 
شابلن 0/3 بر حسب مورد، استفاده کرد و یا آنها را با 

خط خوانا و یک دست آزاد نوشت.
ابتدا از خطوط راهنما  برای عددنویسی با دست آزاد 

استفاده کنید تا مهارت الزم را به دست آورید.

19ـ از یک کاغذ به عنوان زیردستی استفاده کنید تا از 
کثیف شدن نقشه جلوگیری شود. در این مرحله تصویر 
را  بالکن  لبۀ  سقف،  کنسول  سقف،  شکستگی های 

به صورت خط چین ترسیم می کنیم.
20ـ مسیر خط برش و محل مقاطع عرضی و طولی را 

ترسیم می کنیم.
21ـ عنوان فضاها را با خطوط درشت تقریبًا به ارتفاع 
دو برابر اعداد معمولی و با استفاده از خطوط راهنما 

می نویسیم.

شکل 2-189

شکل 2-190
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هر اثر معماری، دارای عناصر مختلفی مانند دیوارها، 
درها، پنجره ها، سقف ها، ستون ها، مبلمان و ... است 

که هر کدام شکل و ویژگی های خاص خود را دارند. 
نشان  را  مسکونی  ساختمان  یک  طرح  روبه رو  پالن 
می دهد. آیا با توجه به آموخته های خود می توانید این 
نقشه را بخوانید و روابط بین فضاها را توضیح داده و به 

سؤاالت زیر پاسخ دهید:
آیا می توانید فضاهای داخلی و خارجی را نشان دهید؟

ورودی اصلی ساختمان کجاست؟
آیا می توانید ورودی پارکینگ را نشان دهید؟

را در زیر  با نظر هنرآموز     می توان مساحت فضاها  22ـ 
Living Room عنوان و مقیاس 

×400 620
عنوان آن اضافه کرد. 

نقشه را معمواًل، عالوه بر جدول مشخصات، در وسط و 
زیر نقشه با حروف درشت، سه برابر ارتفاع اعداد معمول،

                            

         1
100

پالن طبقۀ همکف

مقیاس

Main Floor Plan
Scal : /1 100

می نویسند.  

اطالعات جدول مشخصات نقشه را کامل می کنیم.
23ـ توضیحات ضروری را با نظر هنرآموز درس اضافه 

می کنیم.
24ـ محل ورودی اصلی ساختمان را با استفاده از فلش 

و نوشته معّین می کنیم.
25ـ جهت شمال نقشه را با عالئم زیبا و خوانا مشخص 

می کنیم.
26ـ همۀ ترسیمات و نوشته ها را بازبینی و کمبودهای 
احتمالی آن را مشخص و تکمیل می کنیم تا از صحت، 
خوانایی، زیبایی و نظم ترسیمات و نوشته ها اطمینان 

حاصل نماییم.
یک  نقشه های  ترسیم  در  که  داشت  توجه  باید  27ـ 
ساختمان، اعم از پالن، نماها و مقاطع، باید هماهنگی 
و  نوع  حروف،  اندازۀ  خطوط،  ضخامت  نظر  از  الزم 
اندازۀ نوشته ها، نحوۀ نمایش درها، شکل خط برش 

و ... رعایت شود.

تجربه و دانش

شکل 2-191

شکل 2-192
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آیا در نقشه کدهای ارتفاعی مشخص شده است؟
به عنوان نقشۀ مرحلۀ 1 با چه مقیاسی ترسیم شود بهتر است؟

مقیاس نقشۀ کتاب تقریبًا چقدر است؟ مقیاس درج شده در کنار نقشه چیست؟
نظر شما در مورد ترسیم پالن و قسمت های مختلف آن چیست؟

تجربه و دانش

با توجه به آموخته های ترسیم فنی، و توضیحاتی که در مورد ترسیم پالن های معماری داده شد، تا چه میزان برای 
ترسیم نقشۀ پالن یک ساختمان آمادگی دارید؟

شکل 193ـ2 طرح اولیۀ پالن یک ساختمان مسکونی یک طبقه را نشان می دهد. با توجه مشخصات داده شده 
و نظر هنرآموز درس پالن طبقۀ همکف آن را با مقیاس 1:100ترسیم کنید.

نقشه های تهیه شده در کالس را به نمایش بگذارید. در کدام نمونه ها ضخامت خطوط به درستی رعایت شده 
است؟ استفاده از عالئم و توضیحات در کدام نقشه ها بهتر است؟ کادربندی و جدول مشخصات در کدام 

نمونه ها به درستی ارائه شده است؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

کدام بخش از ترسیمات شما نیاز به بازنگری دارد، آنها  را اصالح کنید. اصلی ترین نکاتی که از تجارب کالس 
یاد گرفتید کدام اند؟ آنها را خالصه کنید. برای تهیۀ بهتر نقشه ها باید کدام مهارت های خود را تقویت کنید و 
در این تجربه به خودتان چه امتیازی می دهید؟ کارها را آمادۀ ارائه نهایی کرده و در کارپوشۀ خود قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 2-193
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اندازه گذاری پالن
فضاها،  ابعاد  مانند  ساختمان  مشخصات  از  بسیاری 
ضخامت دیوارها، اندازۀ پله ها و ... از طریق اندازه گذاری 
پالن ها، معلوم می شوند و برعکس بسیاری از اشتباهات 
در فهم نقشه ها یا اجرای ساختمان ناشی از اندازه گذاری 
به  بستگی  نقشه  هر  تکمیل  است.  اشتباه  یا  ناقص 
آن  تشکیل دهندۀ  اجزای  کامل  و  دقیق  اندازه گذاری 
می توانید  معماری  پالن های  اندازه گذاری  در  دارد. 
به ترتیب اولویت از یکی از روش های نمایش اندازه یا 

ترکیبی از آنها استفاده کنید.
خارجی  اندازه گذاری  خارجی:  اندازه گذاری  الف( 

معمواًل در سه ستون انجام می شود:
1ـ خط اندازۀ سرتاسری: اولین خط اندازه از بیرون 
نشان  را  ساختمان  کل  طول  که  است  ساختمان 

می دهد.
به  اندازه  خط  این  شکستگی ها:  اندازۀ  خط  2ـ 
ساختمان نزدیک تر است، اندازه و محل شکستگی های 
بدنۀ ساختمان را نمایش می دهد  و محل تالقی دیوارها 

با بدنه را مشخص می نماید.
اندازه  خط  نزدیک ترین  موقعیت ها:  اندازۀ  خط  3ـ 
و  درها  ابعاد  و  استقرار  محل  که  است  ساختمان  به 

پنجره ها و ... را نشان می دهد.

داخلی  اندازه گذاری  داخلی:  اندازه گذاری  ب( 
بر حسب نیاز به صورت طولی و عرضی انجام می شود.

ضخامت  و  طول  فضاها،  ابعاد  اندازه گذاری  این  در 
نوشته  ستون  یک  در  تجهیزات  و  درها  ابعاد  دیوارها، 

می شوند.
در اندازه گذاری نقشه ها به موارد زیر توجه نمایید:

1ـ اندازه ها با توجه به ابعاد واقعی ساختمان و اجزای 
آن نوشته شوند.

شکستگی  بدون  و  مستقیم  اندازه گذاری  خطوط  2ـ 
باشند.

3ـ جمع اندازه های ستون های مختلف با هم هماهنگ 

شکل 2-194

شکل 2-195

شکل 2-196
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باشند.
4ـ برای نوشتن اندازه های مرکب مانند عرض و ارتفاع 
عمل  عرض 

ارتفاع
به صورت  ضرورت  در صورت  در،  یک 

می کنیم.
و قابل درک  باید خوانا و ساده  اندازه گذاری  5ـ پالن 

باشد.

معرفی کف پنجره
ارتفاع کف پنجره )دست انداز پنجره(، معمواًل در مقاطع 
می شود.  اندازه گذاری  و  شده  داده  نمایش  نماها  و 
در صورتی که نمایش ارتفاع بعضی از کف پنجره ها در 
مقاطع عملی نباشد، می توان با نظر هنرآموز درس آنها 

را در پالن اندازه، اندازه گذاری کرد.

کامل  و  تراز نویسی  اندازه گذاری،  را  قبلی  ترسیمات 
کنید.

ترسیم پالن های طبقات و زیر زمین
پالن  بر اساس  ساختمان  زیر زمین  و  طبقات  پالن 
روش  می شوند.  ترسیم  مقیاس  همان  با  و  همکف 

ترسیم این پالن ها مشابه پالن همکف می باشد.

شکل 2-197
عرضارتفاع

شکل 198-2شکل 2-199
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تجربه و دانش - پروژۀ مستمر

شکل های 200ـ 2 تا 205ـ 2 طرح های اولیۀ پالن طبقۀ همکف و اّول، نماها و مقاطع یک ساختمان مسکونی 
است که به عنوان پروژۀ نهایی سال تحصیلی داده شده است.

در هر فصل از کتاب بخشی از این طرح نهایی را ترسیم و تکمیل کنید. در این فصل پالن های طبقات را با توجه 
به اطالعات داده شده و نظر هنرآموز، به صورت مدادی ترسیم و اندازه گیری نمایید. 

اتاق خواب اصلی

اتاق خواب

اتاق خواب

نشیمن

آشپزخانه

پذیرایی

شکل 2-200

شکل 2-201

A A

A A

B

B

B

B
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شکل 202-2- نمای غربی 

شکل  203-2- نمای جنوبی 

B-B شکل 204-2- مقطع طولی

A-A شکل 205-2- مقطع عرضی
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ترسیم نما
شکل زیر تصویر نمای یک ساختمان را نشان می دهد. آیا می دانید اصول و مراحل ترسیم آن چگونه است؟

نما، تصویِر بدنه های خارجی و داخلی 
ساختمان بوده و سیمای بیرونی و داخل 
آن را نشان می دهد. لذا در طراحی نمای 
اصالت  و  زیبایی  بر  عالوه  ساختمان 
آن  هماهنگی  و  استحکام  دوام،  به  آن 
هر  می شود.  توجه  اقلیمی  شرایط  با 
ساختمان معمواًل چهار نما دارد. نماها 
جغرافیایی  جهات  براساس  معمواًل 
نام گذاری می شوند. مثاًل نمای جنوبی 
مشخصات بدنۀ رو به جنوب ساختمان 
را نشان می دهد و این به معنی آن است 

که ناظر از محوطۀ جنوبی ساختمان به آن نگاه می کند. نمای ساختمان، تعداد طبقات، محل درها و پنجره ها، 

1 ترسیم 
50

یا 
 

1
100  

نوع سقف، محل شکستگی ها و ... را نشان می دهد و معمواًل هم اندازۀ با پالن و با مقیاس
می شود. در ترسیم نما خطوطی که به ناظر نزدیک ترند کمی پررنگ تر ترسیم می شوند.

تجربه و دانش

ساختمان  یک  پالن  و  جنوبی  نمای  روبه رو  شکل  در 

1 نشان داده شده است. آن را 
100

کوچک با مقیاس 
به دقت مطالعه و به رابطۀ ابعاد و اندازۀ بین پالن و نما 
توجه کنید و سپس با راهنمایی هنرآموز کالس آن را با 

1 رسم کنید.
50

مقیاس 

شکل 2-206

شکل 2-207
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کیفیت و تناسبات زیبای طرِح یک ساختمان با ترسیم 
آیا  می شود.  داده  نمایش  آن  نماهای  گویای  و  زیبا 
می توانید ابعاد ساختمان، تعداد طبقات، محل و تعداد 
تشخیص  نما  در  را   ... و  پله ها  محل  درها،  پنجره ها، 
چقدر  ساختمان  ارتفاع  بگویید  می توانید  دهید؟ 
است؟ انجام مراحل ترسیم نما را مرحله به مرحله مرور 

می کنیم.
1ـ پس از نصب کاغذ، با توجه به ابعاد و محل ترسیم 
نمای ساختمان کادر و جدول نقشه را با خطوط کمکی 
ترسیم می کنیم و پالن ساختمان را با توجه به جهت 
دید ناظر در باالی کاغذ نصب می کنیم. )امتداد دید 

ناظر عمود بر امتداد بدنۀ ساختمان است(.
بدنۀ  امتداد  و  کاغذ  لبۀ  موازات  به  را  زمین  خط  2ـ 

ساختمان و عمود بر دید ناظر ترسیم می کنیم.
3ـ خطوط کناری پالن و خطوط شکستگی های بدنه 
برای  اندازه ها،  در  با دقت  را  پنجره ها  و  درها  و محل 

ترسیم نما بر روی خط زمین منتقل می کنیم.
و  ضخامت  زمین،  خط  ارتفاعی  تراز  به  توجه  4ـ  با 
شکستگی های  و  کرده  مشخص  را  سقف ها  موقعیت 

نما را ترسیم می کنیم.
5ـ با توجه به اینکه ارتفاع نعل درگاه درها و پنجره ها 
تمام شدۀ  کف  از  205 سانتی متر  ارتفاع  در  حداقل 
داخل ساختمان قرار دارند، با رعایت اندازه ها، ابعاد 

درها و پنجره ها را مشخص می کنیم.
را  پنجره ها  قاب  و  ترسیم  را  پنجره ها  کف  خطوط  6ـ 

کامل می کنیم.

مراحل ترسیم نما

شکل 2-208
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نما  در  موجود  ایوان های  و  ستون ها  پله ها،  نمای  7ـ 
را ترسیم می کنیم و خط لبۀ دست اندازها و نرده ها را 

می کشیم. 
کارهای  صحت  از  تا  می کنیم  کنترل  را  ترسیم  8 ـ 
مشخص  با  آنگاه  کنیم.  حاصل  اطمینان  انجام شده 
پررنگ  را  ترسیم  خطوط،  از  کدام  هر  ضخامِت  کردن 
می کنیم تا ملموس و قابل درک شود. سطوحی که به 
ناظر نزدیک ترند با خطوط پر رنگ تر ترسیم می شوند. 
خط دور ظاهری ساختمان، ستون ها، پنجره ها و درها 

پر رنگ تر از خطوط فرعی ترسیم می شوند.

ارتفاع  اندازۀ  با  تراز ها  بعضی  که  در صورتی  9ـ 
قسمت های مختلف ساختمان درمقاطع قابل نمایش 
اندازه گذاری  و  تراز نویسی  نما  کنار  در  را  آنها  باشد 
می کنند. تراز مبنا در همۀ نماها نمایش داده می شود.
نماهای  هماهنگی  از  باید  ترسیم  خاتمۀ  در  10ـ 
اطمینان  ساختمان  مقاطع  با  و  یکدیگر  با  ساختمان 
و  نوشته  را  نما  باالخره  عنوان مقیاس  و  حاصل کنیم 

جدول مشخصات نما را کامل می کنیم.

تجربه و دانش - پروژۀ مستمر

نماهای داخلی پروژۀ نهایی را با نظر هنرآموز درس ترسیم کنید. ترسیمات را در کالس ارائه دهید.
کارهای ارائه شده در کالس را بررسی و مقایسه کنید. سؤاالت مطرح شده را بررسی کنید. به اشکاالت ترسیمات 

توجه کنید. ترسیم خود را بازبینی و همراه با گزارش مختصر از این تجربه برای ارائه نهایی آماده کنید.

شکل 2-209



146

ترسیم مقطع
در شکل رو به رو مقطع یک ساختمان کوچک نمایش 
داده شده است. آیا می توانید قواعد ترسیم و مراحل 

آن را توضیح بدهید.

برای معرفی مشخصات داخلی هر ساختمان به کارفرما 
و مجریان پروژه آن را در امتداد یک صفحٔه  قائم برش 
ترسیم  را  برش خورده  قسمت های  تصویر  و  می دهیم 
می کنیم. برای معرفی هر ساختمان ممکن است یک 
یا چند برش افقی و عمودی مورد نیاز باشد. محل هر 
کدام از برش ها را در پالن مشخص کرده و نام گذاری 

1 ترسیم 
50

یا   1
25

می کنند. مقاطع هر ساختمان با همان مقیاِس پالن ها و نماهای آن و معمواًل با مقیاس 
می شوند. در ترسیم مقاطع، سطوح برش خورده با خطوط پر رنگ رسم و معمواًل هاشور زده می شوند.

صفحٔه  برش

 جهت دید ناظر

تجربه و دانش

1 نشان می دهد. با توجه به مشخصات 
100

شکل 211-2 پالن و مقطع سرتاسری یک ساختمان را در مقیاس 
1 رسم کنید.

50
داده شده و نظر هنرآموز درس، آن را با مقیاس 

شکل 211ـ2

شکل 210ـ2
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مراحل ترسیم مقاطع سرتاسری
برای ترسیم مقاطع ساختمان، طرح و پالن های ساختمان را بررسی می کنیم و محل برش و جهت دید را با 
عالئم مربوطه در روی پالن به نحوی مشخص می کنیم که، عمده ترین مشخصات بخش های داخلی ساختمان 

مخصوصًا بخش های پیچیده مانند پله و ... به خوبی نمایش داده شوند.
ترسیم مقطع معمواًل به کمک پالن طبقٔه  همکف و اّول و با همان مقیاس انجام می شود. به مقطع در شکل 212ـ   2دقت 
کنید، محل مسیر برش و جهت آن در پالن چگونه است؟ صفحٔه  برش چه قسمت هایی از ساختمان را قطع کرده 

است؟ برای انجام بهتر پروژٔه  این بخش، به عنوان یک مثال، مراحل ترسیم این مقطع را گام به گام بررسی می کنیم.

مراحل ترسیم مقطع
1ـ پالن را با توجه به مسیر و جهت برش در باالی کاغذ نصب و با توجه به ابعاد مقطع ساختمان و محل ترسیم، 

کادر و جدول نقشه را با خطوط کمکی رسم می کنیم.
2ـ پس از ترسیم خط زمین، با انتقال خطوط جانبی پالن بر روی خط زمین، محدودٔه  ترسیم را مشخص و در کنار 

آن یک خط اندازٔه  قائم رسم می کنیم.
3ـ اندازٔه  ارتفاع های ساختمان را با توجه به مشخصات و نمای ساختمان، بر روی خط اندازه معین می کنیم و 

آنگاه کف تمام شدٔه  داخل و خارج ساختمان را رسم می کنیم.
4ـ با توجه به پالن طبقه و ضخامت دیوارها، مقطع دیوارهای کناری را با خطوط کمکی رسم می کنیم.

5ـ با توجه به ارتفاع سقف از کف تمام شده و ضخامت سقف، خط زیر سقف را رسم می کنیم )ارتفاع کف تا سقف 
معمواًل 270 تا 310 سانتی متر می باشد(. آنگاه ضخامت سقف را که معمواًل 30 تا 40 سانتی متر است نمایش 

می دهیم.
6ـ مقطع دیوارهای داخلی را با توجه به ضخامت هر دیوار رسم می کنیم. دیوارهای باربر در طبقات مختلف 

همیشه بر روی هم قرار می گیرند. 
رسم  نما  با  هماهنگ  و  شده  داده  مشخصات  به  توجه  با  را،  پنجره ها  کف  خط  و  پنجره ها  و  درها  ابعاد  7ـ 

شکل 212ـ2
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را  برش خورده  پنجره های  و  درها  مقاطع  می کنیم. 
می کشیم. )ارتفاع نعل درگاه درها و پنجره ها حداقل 
205 سانتی متر از کف تمام شده می باشد. ارتفاع کف 
اتاق های دیگر  و  را 120 سانتی متر  پنجرٔه  آشپزخانه 
را 70 سانتی متر و توالت و حمام را 160 سانتی متر در 

نظر می گیریم(
اّول را در صورت وجود مانند مراحل  8ـ مقطع طبقٔه  

فوق تکمیل می کنیم.
9ـ دست انداز بام را با توجه به ارتفاع داده شده )معمواًل 

60 سانتی متر( ترسیم می کنیم.
برش  عناصر  و  فضاها  داخلی  نماهای  خطوط  10ـ 

نخورده را ترسیم می کنیم.
آنها  صحت  از  تا  می کنیم،  بازبینی  را  ترسیمات  11ـ 
به  توجه  با  را  خطوط  آنگاه  کنیم.  حاصل  اطمینان 
 H و   HB مداد  با  برش نخورده  و  برش خورده  سطوح 

پر رنگ می کنیم.
12ـ در روی خط اندازٔه  کناری، سطوح اصلی مقطع 
مانند کف محوطه، کف طبقٔه  همکف، ارتفاع زیر سقف 
و باالی بام، ارتفاع نعل درگاه و ... را تراز نویسی می کنیم 
و در صورت نیاز در کنار یا روی مقطع بقیٔه  اندازه های 

قائم را می نویسیم.
جدول  و  نوشته  آن را  مقیاس  و  نقشه  عنوان  13ـ 

مشخصات نقشه را کامل می کنیم.

شکل 213ـ2



149

یک  مقطع  و  پالن  اولیٔه   طرح   2-214 شکل   -1
ساختمان را نشان می دهد. با توجه به مشخصات داده 
 1
100

شده و نظر هنرآموز کالس، مقطع آن را با مقیاس 
بر روی کاغذ A4 ترسیم کنید.

و  پرسش ها  بررسی  کالس،  در  پروژه ها  ارائه  از  پس 
اشکاالت احتمالی ترسیمات خود را بازبینی کرده برای 

ارائه نهایی آماده کنید.

تجربه و دانش

1 نشان می دهد. با توجه به مشخصات داده شده و با نظر 
100

2- شکل 215-2 پالن مقطع یک پله را در مقیاس 
1 ترسیم کنید.

50
هنرآموز کالس مقطع آن را در مقیاس 

1 ترسیم نمایید.
100

مقطع A-A را در پالن شکل 183- 2 را با توجه به مشخصات داده شده در مقیاس 
بام 60 سانتی متر،  ارتفاع دست انداز  تا زیر سقف 280 سانتی متر، ضخامت سقف 30 سانتی متر،  ارتفاع کف 
ضخامت قرنیز بام 5 سانتی متر، ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر ـ ارتفاع کف پنجره 60 سانتی متر، ارتفاع پنجرٔه  

سرویس 60 سانتی متر.

تجربه و دانش، پروژۀ  مستمر

شکل 215ـ2
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ترسیم پالن بام و پالن موقعیت
به نظر شما تعریف و کاربرد پالن بام چیست؟ طی چه مراحلی ترسیم می شود و در ترسیم آن چه اصولی مورد 

توجه قرار می گیرد؟

پالن بام
پوشش ساختمان ها برحسب شرایط اقلیمی و نوع سازٔه  ساختمان ممکن است صاف، شیبدار یا طاقی شکل 
باشد. پالن بام یا تصویر افقی ساختمان، شکل ساختمان، نوع سقف، ارتفاع قسمت های مختلف و شیب بندی 

بام و محل آب روهای بام را نشان می دهد. 

پالن موقعیت
بعضی از اوقات تصویر افقی ساختمان عالوه بر نشان دادن شکل بام و شکستگی های سقف ساختمان، ابعاد 
ساختمان، و محل استقرار آن را در زمین نیز نمایش داده و رابطٔه  ساختمان را با ساختمان ها و خیابان ها و 

کوچه های مجاور و شکِل محوطٔه  ساختمان مشخص می کند. 

تجربه و دانش

در شکل مقابل پالن و نمای یک ساختمان با مقیاس  
اطالعات  به  توجه  با  است.  شده  داده  ـــــــ    1  نشان 

125  
داده شده و نظر هنرآموز کالس، پالن بام را با مقیاس  

ـــــــ      1 رسم کنید.
100

شکل 216ـ2

شکل 217ـ2



151

پالن بام ساختمان شکل 183-2 را که پالن ها، نماها و مقطع آن را در تمرین های قبلی رسم نمودید، با مقیاس 
نقشه های  کنید.  اطمینان حاصل  نقشه های ساختمان  و هماهنگی مجموعٔه   از صحت  کنید.  ـــــــ    1 ترسیم 

100
مدادی ساختمان را با دقت کامل و به صورت مدادی تحویل نمایید.

نقشه های مرحلٔه اّول ساختمان، شکل و ابعاد ساختمان، 
محل قرارگیری ساختمان و فضاهای داخلی آن، شکل 
نما و ارتفاع عناصر اصلی ساختمان را نشان می دهد. 
در نقشه های مرحلٔه  اّول ساختمان، اطالعاتی در مورد 
جنس دیوارها، مصالح درها و پنجره ها، محل کفشورها، 
نحؤه  عایق کاری و دیگر مشخصات اجرایی ارائه نمی شود.
از  مجموعه ای  پروژه،  اجرایی  نقشه های  درحالی که 
نقشه ها و کلیٔه  اطالعات فنی و اجرایی است که مورد 
نیاز برنامه ریزان و  مجریان پروژه می باشد. این نقشه ها 
به تصویب کارفرما  اول که  براساس نقشه های مرحلۀ 

رسیده است، تهیه می شوند.
، ـــ 1

2
، ـــ 1

1
مقیاس در  نیاز  برحسب  اجرایی  نقشه های 

ــــ 1  تهیه می شوند. 
50

ــــ   1    و 
20

، ـــ 1
10

، ـــ 1
5  

مورد  در  هماهنگ  اطالعات  شامل  اجرایی  نقشه های 
ابعاد ساختمان، نوع مصالح و لوازم مصرفی و  شکل و 

جزئیات اجرایی تمامی قسمت های ساختمان می باشند.
و  می شوند  اندازه گذاری  کامل  به طور  نقشه ها  این 

شامل نکات فنی و اطالعات اجرایی الزم هستند. 
مجموعه نقشه های اجرایی ساختمان شامل:

1ـ نقشه های معماری که زیر نظر مهندس معمار تهیه 
می شوند. این نقشه ها با عالمت اختصاری  A۱ در آلبوم 

نقشه های اجرایی نشان داده می شوند.
تهیه  عمران  مهندس  توسط  که  سازه  نقشه های  2ـ 
می شوند و با عالمت اختصاریS2 در آلبوم نقشه های 

اجرایی نشان داده می شوند.
3ـ نقشه های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 
تهیه  برق  مهندس  و  مکانیک  مهندس  توسط  که 
در   E4 و M3 با عالمت اختصاری می شوند و به ترتیب 

آلبوم نقشه های اجرایی نشان داده می شود. 
4ـ مدارک ضمیمٔه  نقشه ها که معمواًل شامل دفترچٔه  
مشخصات فنی پروژه، فهرست مقادیر )متره و برآورد( 

پروژه و مدارک پیمان می باشد.
سازه،  معماری،  نقشه های  بین  هماهنگی  ایجاد 
مسائل  از  الکتریکی  تأسیسات  و  مکانیکی  تأسیسات 
بسیار مهم در روند تهیٔه  نقشه های اجرایی ساختمان 
و  نظارت  مسئولیت  معمواًل  معمار  مهندس  می باشد. 

تهیٔه  نقشه های مرحلۀ دوم معماری

تجربه و دانش، پروژۀ مستمر

1 - Architectural drawing= A
2 - Structural drawing = S
٣ - Mechanical drawing= M
4 - Electrical drawing= E

شکل 218ـ2
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هماهنگی کل مدارک و نقشه های فاز دو ساختمان را برعهده دارد. به همین جهت نقشه کشی فاز دو مستلزم 
آگاهی وسیع، دقت و تمرین زیادی می باشد تا ضمن کامل بودن تک تک نقشه ها، هماهنگی الزم بین نقشه های 

معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی وجود داشته باشد. 
در سال آینده با اصول ترسیم نقشه های مرحلۀ دوم معماری و معماری داخلی آشنا خواهید شد. در تصاویر زیر 

نمونه های پالن، نما و مقطع نقشه های مرحلۀ دوم معماری جهت آشنایی اولیه ارائه شده است.

شکل219ـ2ـ پالن اجرایی طبقٔه  همکف ساختمان

پالن طبقٔه  همکف

شکل 220ـ2
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شکل 221ـ2
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ترسیم نقشه های معماری داخلی
فضاهای داخلی ساختمان ها از طریق عناصر سازه ای 
تعریف  سقف  و  کف  دیوار،  ستون،  مانند  معماری  و 
اضافه شدن  با  فضاها  این  می گیرند.  فرم  و  شده 
عناصر معماری داخلی،کیفیتی اصیل، زیبا، و کارآمد 
یافته  ،بستر مناسبی برای رفع نیازهای مادی، روانی و 
روحی انسان ایجاد می کنند و زمینه ساز فعالیت های 

سرشار و زیبای خانوادگی و اجتماعی می گردد.
فضاهای معمولی داخلی در ساختمان ها با استفاده از 
نقشه های مرحلٔه  دوم اجرا می شوند. برای اجرای بهتر 
فضاهای داخلی مهم مانند آشپزخانه، فضای پذیرایی، 
هتل ها،  البی  بیمارستان ها،  بستری  اتاق  دفترکار، 
معماری  نقشه های  از  اجرایی  نقشه های  بر  عالوه 
معماری  نقشه های  می کنند.  استفاده  نیز  داخلی 
داخلی معمواًل شامل، پالن دیوارچینی، پالن مبلمان، 
پالن سقف کاذب و روشنایی، پالن کف سازی، مقطعـ  

نماهای داخلی و جزئیات اجرایی است.
عالوه بر نقشه های فوق، در نقشه های معماری داخلی، 
تشکیل دهندٔه   عناصر  و  مصالح  مشخصات  و  شکل 
فضا مانند جزئیات اجرایی دیوارها، کف ها، سقف های 
مانند  ثابت  عناصر  و  مبلمان  پنجره ها،  درها،  کاذب، 

کمدها و عناصر تزیینی معرفی می شوند.
در برخی از نقشه های داخلی مشخصات اجرایی عناصر 
الحاقی  تزیینی  عناصر  پرده،  مبلمان،  مانند  غیرثابت 

مانند المپ، ساعت و ... ترسیم و ارائه می شوند.
در معرفی مشخصات فضاهای داخلی عالوه بر ترسیم 
نقشه ها از پرسپکتیوهای رنگی، ماکت و پویانمایی نیز 
استفاده می شود که در سال آینده با آنها آشنا خواهید 

شد.
از پالن ها، نماها  نمونه هایی  بعد  در تصاویر صفحات 
آشنایی  جهت  داخلی  معماری  نقشه های  مقاطع  و 
ارائه شده است. در سال آینده روش طراحی و ترسیم 

نقشه های معماری داخلی را فرا می گیرید. 
شکل 224ـ2ـ تصویر سه بعدی رنگی از فضای معماری داخلی

شکل 222ـ2ـ پالن مبلمان و کف سازی یک فضای داخلی

شکل 223ـ2ـ تصویر سه بعدی رنگی از فضای معماری داخلی
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شکل 226-2-  پالن مبلمان

شکل 225ـ2

شکل 227-2-  پالن مبلمان

شکل 228ـ2ـ پالن سقف کاذب فضا
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شکل 229ـ2ـ جزئیات اجرایی سقف کاذب

شکل 230ـ2ـ پالن فضا شکل 231ـ2ـ پالن کفسازی همان فضا

جزئیات اجرایی کفسازی شکل 232ـ2ـ 
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ترسیم نماهای داخلی

شکل 233ـ2ـ  نماهای داخلی  پذیرایی

شکل 234ـ2ـ نماهای داخلی آشپزخانه

شکل 235ـ2ـ نمای داخلی  البی ساختمان

شکل 236ـ2ـ ارائه طرح قفسه ها در معماری داخلی
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شکل 238ـ2  

شکل 237ـ2ـ مقطع نمای آشپزخانه

سرویس
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تصاویر جزئیات اجرایی معماری داخلی

شکل 239ـ2ـ جزئیات اجرائی کمد در معماری داخلی
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ارائٔه  طرح های معماری داخلی
پرسپکتیو

شیء  یک  که  نوری  پرتوهای  دریافت  با  انسان  چشم 
در اطراف خود می پراکند، تصویری از آن را در ذهن 
خلق می کند. یعنی برای دیده شدن هر نقطه از جسم 
از  می شود.  چشم  وارد  نقطه  آن  از  نوری  شعاع  یک 
سوی دیگر، دستگاه بینایی انسان نیز با محدودیت ها 
ذهن  در  را  اشیا  تصویر  خود،  خاص  ویژگی های  و 
بازآفرینی می کند. این دو عامل )ویژگی های محیطی و 
خصوصیات دستگاه بینایی( سبب بروز انواع »خطای 
دید« در بینایی انسان می شود. برای مثال بینایی ما، 
دو  شیء کاماًل شبیه به هم را که در فاصله های مختلفی 
از ما قرار گرفته اند، چه از جهت اندازه و چه از جهت 
در  معین،  شیء  یک  یا  نمی بینند؛  هم  مشابه  رنگ 
شرایط مختلف نوری و از فواصل دور و نزدیک متفاوت 

به نظر می رسد. اما بروز این تفاوت ها و برداشت های 
گوناگون، نه تنها برای چشم نامأنوس نیست بلکه ذهن 
تشخیص  و  سنجش  برای  معیاری  به عنوان  آنها  از  ما 
استفاده  سه بعدی  فضای  در  اشیا  فاصلٔه   و  اندازه ها 
می کند. اشیا در  داخل مخروط دید 60 درجه واقعی تر 
نمایش  هنر  و  دانش  پرسپکتیو  می رسند.  به نظر 
یک منظرٔه  سه بعدی در یک صفحٔه  دوبعدی است. 
پرسپکتیو یعنی ترسیم اشیا آن طور که دیده می شوند و 

نه آن طور که واقعًا هستند. 
در این بخش روش ترسیم پرسپکتیو و نیز روش ارائه 
مورد  داخلی  فضاهای  و  اشیا  از  سه بعدی  تصاویر 

بررسی قرار می گیرد. 

دستگاه پرسپکتیو 
از  فضا  یک  یا  شیء  یک  که  می دهد  نشان  پرسپکتیو 
دید ناظر و از یک نقطه مناسب چگونه دیده می شود. 
تصویر  صفحۀ  روی  بر  اشیا  ترسیم  یعنی  پرسپکتیو 
آن گونه که دیده می شوند. اگر یک صفحه فرضی میان 
شعاع های  کنید.  فرض  نظر  مورد  شیء  و  ناظر  چشم 
نوری که از قسمت های مختلف جسم به چشم می رسند 
صفحۀ تصویرفرضی را قطع می کنند و تصویر شیء را با 
تناسبات واقعی روی آن مشخص می کند. بدین ترتیب 

جسم

نقطه گریز

خط زمین
GL

SP

PP

شکل 240ـ2
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ناظر می تواند همانند دیدن اشیا از پشت شیشه  تصویر یک شیء سه بعدی را روی سطح دو بعدی مشاهده کند. 
با این روش می توان شکل هر شیء پیچیده ای را به صورت زوایا و با تناسبات دوبعدی ساده کرد. در ترسیم تصویر 
پرسپکتیوی به نقطه مقابل دید ناظر »نقطه دید« و به محل پردٔه  فرضی »صفحه  تصویر« می گوییم. به خط افقی 
که معرف ارتفاع دید ناظر باشد خط افق )HL( و به خط افقی که معرف سطحی است که ناظر بر روی آن قرار دارد 
خط زمین )GL( می گویند. این سطح ممکن است سطح زمین، روی صندلی یا روی بام باشد. در طراحی از اشیا 

می توان کاغذ طراحی را به عنوان پردٔه  تصویر فرض کرد. محور دید ناظر همیشه بر صفحٔه  تصویر عمود است.

ناظر، صفحٔه  تصویر و جسم به همراه خط افق، نقطه دید و خط زمین عناصر اصلی دستگاه پرسپکتیو هستند. 
احساس وجود عمق در پرسپکتیو ناشی از تناسبات، محل قرارگیری و شکل خطوط در پردٔه  تصویر است. همانند 
شکل فوق شیء دورتر باشد سطح کمتری را در صفحٔه  تصویر اشغال کرده و  کوچک تر به نظر می رسد. در صورت   
بیشتر شدن فاصله، تصویرش به حدی کوچک خواهد شد که گویی در ارتفاع دید )خط افق( ناپدید می شود. اگر 

فاصلٔه  یک شیء به بی نهایت میل کند تصویر آن بر خط افق منطبق می شود. 

یک نما از محل نقطٔه  دید
با دور شدن هر شیء از ناظر، تصویر آن روی پردٔه  تصویر به طرف نقطه دید کشیده شده، رفته رفته کوچک تر 
می شود. توجه کنید که خطوط موازی در امتداد دید ناظر هم گرا به نظر می رسند و فاصلٔه  آنها پیوسته کمتر 
ناپدید  کرده  افق( قطع  دید )خط  ارتفاع  افقی  روی خط  نقطه ای  در  را  یکدیگر  گویی  که  به طوری  می شود. 

می شوند. که  به آن نقطه گریز آن خطوط می گویند. 

شکل 241ـ2

شکل 242ـ2
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مخروط دید
ارگان های دریافت کنندٔه  نور در چشم ها به شکل نیم 
کره هستند. هریک از این نیم کره ها، نور را از مخروطی 
با زاویٔه  تقریبی 150 درجه دریافت می کنند. با توجه 
به روی هم افتادن این دو مخروط، دید چشم های ما 

تقریبًا 180 درجه می شود. 
که  است  مناطقی  به  مربوط  فقط  دوچشمی  بینایی 
هردو چشم آن را پوشش می دهند. در این حوزٔه  وسیع 
بینایی، ما در عمل فقط می توانیم روی مخروط هایی 
ما  باشیم.  داشته  و دقت  تمرکز  درجه  تا 60  بین 30 
اشیای خارج این مخروط های دیِد استاندارد را معمواًل 
عدسی های  تصاویر  مشابه  شده،  تحریف  صورت  به 
در  ما  بینایی  می بینیم.  عکاسی  دوربین  در  »واید« 
امتداد عمودی، به وسیلٔه  ابروها، پلک ها و گونه ها به 

حدود 140 درجه محدود می شود.

حاالت مختلف قرارگیری شیء نسبت به پردۀ  تصویر 
در ترسیم یک تصویر پرسپکتیوی، زاویٔه  شیء با پردٔه  

تصویر عامل مهمی در تعیین روش طراحی است. 
از  1ـ در پرسپکتیو یک نقطه ای یال های قائم و یکی 

اضالع شیء موازی پردٔه  تصویر است. 
2ـ در پرسپکتیو دونقطه ای غیر از یال های قائم هیچ 
یک از اضالع یا قطرهای 45 درجه، موازی پردٔه  تصویر 

نیست. 
3ـ در پرسپکتیو سه نقطه ای هیچ کدام از خطوط جسم 

با صفحٔه  تصویر موازی نیست. 

پرسپکتیو یک نقطه ای 

چشم راست قادر به دیدن 
این نقطه نیست.

هنگام نگاه با دو چشم، 
مخروط دید از روی هم افتادن 

مخروط های هر یک از چشم ها 
ترکیب می شود.

چشم چپ قادر به دیدن این 
نقطه نیست.

پرسپکتیو دونقطه ای 

پرسپکتیو سه نقطه ای زاویه دار 

30◦

60◦

مخروط دید ◦150

مخروط دید

موضوع

موضوع

140◦

شکل 243ـ2

شکل 244ـ2

شکل 245ـ2

شکل 246ـ2
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جسم

خطوط عمودی، موازی پرده 
تصویر باقی می مانند.

این خطوط عمود بر پرده تصویرند بنابراین 
فاصله آنها از یکدیگر کمتر پیوسته شده تا 

در نقطه گریز به یکدیگر برسند.
چون این خطوط موازی پرده تصویر 
هستند نقطه گریز ندارند و در تصویر 

پرسپکتیوی هم موازی ترسیم می شوند.

خط افق
HL

VP

شکل 247ـ2

شکل 249ـ2

شکل 248ـ2

شکل 250ـ2

پرسپکتیو یک نقطه ای 
شکل های راست گوشٔه 247ـ2 و 248ـ2 دارای خصوصیات 
زیر هستند: )صفحه تصویر عمود بر صفحٔه  زمین می باشد( 
1ـ یک گروه از خطوط موازی صفحه تصویرند و عمود 

بر سطح زمین می باشند. 
صفحه   موازی  و  زمین  سطح  موازی  گروه  دومین  2ـ 

تصویر هستند. 
3ـ بنابراین گروه سوم خطوط که موازی با محور دید، از 
ناظر دور می شوند نیز با یکدیگر موازی شده، عمود بر 
صفحٔه  تصویرند و در نقطٔه  گریز1 به یکدیگر می رسند. 

1ـ نقطٔه  گریز خط: اگر از چشم ناظر خطی به موازات یک خط ترسیم 
شود و صفحٔه  تصویر را در یک نقطه قطع کند، به آن نقطه گریز خط 
می گویند. لذا خطوط موازی با صفحٔه  تصویر، نقطٔه  گریز ندارند و نیز 

نقطٔه  گریز خطوط افقی بر روی خط افق قرار دارد. 

پرسپکتیو دونقطه ای
اشکال راست گوشه درتصویر  249-2 دارای خصوصیات 
زیر می باشند )صفحٔه  تصویر، عمود بر صفحٔه  زمین 

می باشد( 
قطرها  و  اضالع  از  یک  هیچ  قائم،  خطوط  به جز  1ـ 

موازی پردٔه  تصویر نیستند. 
2ـ دسته خط های دیگر موازی صفحٔه  زمین هستند. 
زوایای متفاوتی با صفحٔه  تصویر به وجود می آورند و به 

سمت چپ و راست ناظر از وی دور می شوند. 
3ـ نقطه گریز خط افقی برروی خط افق قرار دارد.

4ـ خطوط قائم چون با صفحۀ تصویر موازیند، 
نقطٔه  گریز ندارند.



164

پرسپکتیو سه نقطه ای
در بیشتر مواقع برای دیدن یک جسم می باید سر را باال 
گرفت و این به معنای زاویه دار کردن پردٔه  تصویر و محور 
دید ناظر نسبت به صفحٔه  زمین است. با توجه به ثابت 
بودن صفحٔه  زمین، خط افق نیز در همان محل باقی 

می ماند. 
خصوصیات این شکل ها به شرح زیر است: 

1ـ صفحٔه  تصویر نسبت به صفحٔه  زمین مایل می باشد. 
زیرا صفحٔه  تصویر همیشه بر محور دید ناظر عمود است. 

2ـ هیچ یک از سطوح، موازی صفحۀ  تصویر نیست. 
3ـ در این وضعیت، فاصلٔه  خطوط عمودی از مرکز دید 
آن قدر زیاد می شود که گویی این خطوط به سمت یک 

نقطٔه  گریز عمودی میل می کنند. 
4ـ نقطه گریز خطوط افقی جسم روی خط افق قرار 

دارد.

عناصر اصلی دستگاه پرسپکتیو1 
موازی  که  ناظر  چشم  از  صفحه ای  افق:  صفحه  1ـ 
سطح زمین است. محل تقاطع آن با صفحٔه  تصویر، 
خط افق است. محور دید ناظر بر این صفحه قرار دارد.
2ـ صفحه تصویر: صفحۀ مقابل ناظر که عمود بر محور 

دید ناظر است. 
3ـ صفحه نیمرخ: صفحه ای است قائم که از چشم ناظر 

عمود بر صفحات افق، زمین و تصویر عبور می کند. 
4ـ بعد: فاصله هر نقطه تا صفحه نیمرخ را بعد گویند 
)Aa1( سمت راست نیمرخ مثبت، سمت چپ نیمرخ 

منفی روی نیمرخ صفر. 
ـ عمق: فاصله هر نقطه تا صفحه تصویر را عمق گویند  5
 D فاصله چشم ناظر تا صفحه تصویر را با حرف )Aa2(
مشخص می نماییم. قد ناظر یا فاصله بین افق تا زمین 
 A مشخص می نماییم و پرسپکتیو نقطۀ H را با حرف

است. 

شکل 251ـ2

شکل 252ـ2

شکل 253ـ2

1- Station points: sp , Vanishing point: vp , Horizontal line:HL , picture plan:pp,  ground line: GL
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ترسیم نمای پرسپکتیو یک نقطه ای از یک پالن )تصویر افقی( 
به راحتی می توان یک  انجام مراحل ساده زیر،  با  1ـ 
نمای پرسپکتیوی براساس تصویر افقی شکل 2-252 

ترسیم کرد. 
برای پیدا کردن پرسپکتیو نقطٔه  A واقع بر صفحٔه  زمین، 
از محل ناظر به تصویر نقطٔه  A وصل می کنیم تا صفحه 
رسم  قائمی  خط  تقاطع  محل  از  کند.  قطع  را  تصویر 
می کنیم تا شعاع دید ناظر را قطع کند. a پرسپکتیو نقطه 

A است. )دید1( 
صفحٔه   روی  در   A نقطٔه   پرسپکتیو  کردن  پیدا  برای 
تصویر در زیر محل ناظر و با فاصله مناسب از آن، خط 
افق را بکشید در زیر خط افق و متناسب با ارتفاع دید از 
سطح زمین، خط زمین را ترسیم می کنیم. آن گاه نقطه 
a را از صفحٔه  زمین به صفحٔه  تصویر منتقل می کنیم به 
مراحل ترسیم دقت کنید )دید 2 از شکل صفحه قبل( 

1: پرسپکتیو مستطیل ABCD با توجه به مختصات 
نقطٔه  A و محل ناظر ترسیم شده است. 

از  می شود.  واقع  ناظر  دید  مقابل  در  گریز  نقطه  1ـ 
قائمی  خطوط  تصویر  پرده  بر  عمود  خطوط  امتداد 
را به پایین ترسیم تا محل شیء بر روی خطوط زمین 

مشخص شود. 

2ـ نقاط حاصل روی خط زمین را به نقطٔه  گریز متصل و 
بدین ترتیب سطح پرسپکتیو شیء مشخص می گردد. 
متصل  ناظر  دید  نقطه  به  خطوطی  با  را  شکل  رئوس 
تصویر،  پرده  با  خطوط  این  تقاطع  محل  از  کنید. 
تقاطع  نما بکشید محل  پایین روی  به  قائم  خطوطی 
این خطوط با سطح پرسپکتیوی رئوس شکل می باشد. 

تجربه و دانش

شکل 254ـ2

شکل 255ـ2

نیم رخ

a

a1

a2

a2

a
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پرسپکتیو  طراحی  از  پیچیده تری  نمونه  ادامه  در   :2
یک نقطه ای از روی پالن ارائه شده است. توجه کنید 
خطوط دیدی که از پردٔه  تصویر می گذرند محل شیء را 
در نما )صفحه تصویر( تعیین می کنند. مراحل ترسیم 

را شرح داده و شماره گذاری کنید. 

ناظر

شکل 257ـ2شکل 256ـ2
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3: مطابق صورت مسئلٔه  داده شده، برای اشکال زیر احجام پرسپکتیو یک نقطه ای ترسیم نمایید. 

شکل 259ـ2شکل 258ـ2
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شکل 261ـ2شکل 260ـ2
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توجه: در تمرینات پرسپکتیو به طور قراردادی برای نشان دادن بُعد، فاصلٔه  p.p تا s.p از حرف D و نمایش ارتفاع 
ناظر و فاصلٔه  H.L تا G.L از حرف »H« و برای نشان دادن ارتفاع حجم از حرف »h«استفاده می شود. 

ترسیم دایره های پرسپکتیوی از یک پالن 
به روشی که قباًل برای مربع ها و مستطیل ها گفته شد 
می توان نمای پرسپکتیو یک دایره را از روی پالن آن 
رسم کرده با این روش، دقت کار بیشتر و نیاز کمتری 
به حدس و گمان خواهد بود. با چند خط قائم، نقاطی 
زمین  خط  به  داده،  عبور  پرده  از  را  دایره  کمان  از 
متصل و محل دقیق آنها را در نما مشخص کنید. در 
این مثال، محل تالقی کمان دایره با قطرهای مربع به 
عنوان نقاط نشانه انتخاب و خطوط قائم از آنها خارج 
خط  به  برخورد  از  پس  خطوط،  این  وقتی  شده اند. 
زمین، به طرف نقاط گریز باز می گردند، محل قطرها 
را در نما مشخص می کنند. در عمل، یافتن تنها یک 
نقطٔه  تالقی در پالن کافی ست چرا که نقاط دیگر را 
می توان در نما پیدا کرد. در صورت نیاز به دقت بیشتر 
)و این به معنای استفاده از نقاط نشانٔه  بیشتر است( 
می باید خطوط بیشتری را از پالن خارج کرد. دایرٔه  نما 

را حتی می توان در یک مربع محاط کرد. 
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شکل 263ـ2شکل 262ـ2

شکل 264ـ2



169

VP

VP

HL HL

HL HL

شکل 265ـ2

شکل 266ـ2
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ترسیم نمای پرسپکتیو دونقطه ای از یک پالن 
اما  روش کلی کار مشابه پرسپکتیو یک نقطه ای است 
به دلیل وجود دونقطٔه  گریز، مراحلی به کار اضافه می شود. 
1- پالن شیء  را  رسم  و   صفحۀ تصویر و  محل ناظر را 

معین کنید. 
 CD و AB از چشم ناظر به موازات خط VP 2- خطوط
ترسیم شده است تا صفحه تصویر را در VP1 قطع کند. 

VP نقطه گریز دو خط فوق است. 
یک خط افقی به موازات پرده تصویر رسم کرده، درست در 
زیر آن خط زمین را بکشید. اکنون از نقطٔه  دید، خطوطی 
به موازات اضالع کناری شیء رسم کنید. این خطوط  
می باید تا پردٔه  تصویر امتداد پیدا کنند. از این دو نقطٔه  
روی پردٔه  تصویر، خطوط قائمی به پایین به طرف خط 

افق خارج کنید تا دو نقطٔه  گریز روی آن مشخص شود. 
3- یکی از رئوس شیء با پردٔه  تصویر در تماس است. 
می کنیم.  خارج  زمین  خط  به  قائم  خط  رأس  این  از 
نقطٔه   دو  به  را  زمین  خط  به  قائم  خط  برخورد  نقطٔه  
گریز متصل می کنیم تا اضالع دورشوندٔه  جلوی شیء 
مشخص شود. خطوط دید رئوس طرف راست و چپ 
پالن در دو نقطه با خط پردٔه  تصویر تالقی می کند از 
این نقاط خطوط قائمی به طرف پایین می کشیم. این 
خطوط در برخورد با اضالع دورشونده، عمق شیء را 

در نما )صفحه تصویر( تعیین می کنند. 
پشتی  اضالع  اکنون   -4
شیء را می توان با اتصال 
به  چپ  و  راست  رئوس 

نقاط گریز به دست آورد.

)1

)2

)3

)4

A

A

B

C

D

a d b c

B

C

D

این خط از چشم ناظر 
به موازات خط AB و 

CD ترسیم شده است تا 
 VP1 صفحه تصویر را در

قطع کند. VP نقطه گریز 
دو خط فوق است.

VP2 VP1

شکل 267ـ2

شکل 268ـ2

شکل 270ـ2 شکل 269ـ2
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در صورتی که بخشی از پالن در طرف دیگر پردٔه  تصویر قرار گیرد، ابتدا باید از این بخش ها خطی به پردٔه  تصویر 
بازگردانید، سپس از نقاط برخورد، خطوط قائم روبه پایین را به نما رسم کنید. ادامه ترسیم را با راهنمایی هنرآموز 

کالس انجام دهید.

در پرسپکتیو دونقطه ای، مقدار ارتفاع رأسی را که با پرده در تماس است روی خط زمین تعیین کنید، چرا که 
ارتفاع های دیگر همگی دور و کوچک می شوند )در جهت دو نقطٔه  گریز(. 

رئوس نمای ارتفاع را به نقاط گریز راست و چپ متصل و به کمک خطوط دید، پالن، عمق شیء را مشخص کنید. 

ترسیم نمای پرسپکتیو دو نقطه ای حجم از پالن 

شکل 271ـ2

شکل 273ـ2شکل 272ـ2

تجربه و دانش
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به روش های گوناگون می توان پالن ها و نماها را ترسیم 
کرد. ما در نمونه های خود، برای جلوگیری از درهم رفتن 
خطوط، پالن ها و نماها را کاماًل مجزا از یکدیگر نشان 
نماهای  طراحی  با  بیشتر  آشنایی  از  پس  اّما  دادیم. 
پرسپکتیوی از پالن، روش دیگر برای شما آن است که 

مانند نمونٔه  زیر، پالن، ارتفاع و نما را روی هم بکشید. 

با نمایش جداگانٔه ، چند پالن و ارتفاع می توان جزئیات 
و اختالفات کوچک را با دقت زیاد در نمای پرسپکتیو 

نشان داد. 

شکل 275ـ2 شکل 274ـ2

شکل 276ـ2



173

1ـ مطابق صورت مسئله های داده شده، برای اشکال زیر حجم پرسپکتیو دونقطه ای ترسیم نمایید. 
2ـ پس از تمرین از مثال های داده شده در آخر فصل، به صورت مرحله ای مطابق ترسیمات کتاب، موارد زیر را 

طراحی و ترسیم نمایید. 
الف( قفسه کتابخانه       ب( مبلمان     ج( میز دایره شکل     د( تلویزیون     هـ( صندلی 

تجربه و دانش
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شکل 278ـ2شکل 277ـ2

شکل 279ـ2ـ مراحل تکمیل پرسپکتیو  یک صندلی
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شکل 280ـ2ـ مراحل تکمیل پرسپکتیو یک هواپیما

شکل 281ـ2
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طراحی پرسپکتیو داخلی 
هنگام طراحی پرسپکتیو داخلی، عملی ترین کار آن است که یک کنج یا دیوار پشتی، درست در مقابل صفحه 
تصویر قرار بگیرد. با این کار، دیوارها و کل فضا، به طرف ناظر و کنار دید او پیش می آیند. در این جا می توان 
سطوحی را که در خارج از مخروط دید نیز امتداد می یابند در نما گنجاند، مشروط بر آن که تحریف مشهودی 
ایجاد نشود. در پرسپکتیو زیر، دِر اتاق به سمت چپ کشیده شده است. معمواًل در طراحی پرسپکتیو داخلی، 

دیواره های کناری به تدریج محو می شوند. این مقوله، تقلیدی است از کیفیت کناره های بینایی ما. 

استفاده از شبکه چهارخانه ای برای طراحی پرسپکتیو
چهارخانه های پرسپکتیوی تمهید بسیار مفیدی است، به خصوص زمانی که شیء یا فضای پیچیده ای موردنظر 
باشد. شبکٔه  چهارخانه ای، مجموعه ای از خطوط موازی و عمود برهم هستند. این خطوط، واحدهای هم اندازه ای 
را تشکیل می دهند که غالبًا مربع شکل اند. هنگام طراحی پرسپکتیوی از آنها می توان به عنوان یک مرجع 
مطمئن برای اندازه ها، زاویه ها و تناسبات نما استفاده کرد. به کارگیری سیستم شبکه ای، روش استانداردی 

شکل 282ـ2

شکل 283ـ2 شکل 284ـ2
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اگر  شما  است.  دقیق  مقیاس  با  اشیا  طراحی  برای 
یک بار، شبکٔه  چهارخانه ای رسم کنید، می توانید با 
بزرگ تر کردن، کوچک تر کردن و یا تقسیم آن به قطعات 
کوچک تر، از آن بارها و بارها در طراحی های خود بهره 
به کارگیری  با  تنها  می توان  زیادی  موارد  در  بگیرید. 
بخشی از یک شبکه، یکی از جزئیات کار را طراحی و یا 
مشکلی را برطرف کرد بی آنکه کشیدن کّل آن ضرورت 

داشته باشد. 

ترسیم شبکۀ  پرسپکتیو یک نقطه ای
1ـ ابتدا محل ناظر را تعیین کنید. )ارتفاع دید، فاصلٔه  
یک  پرسپکتیو  در  غیره(  و  تصویر  پردٔه   تا  دید  نقطٔه  
گریز  نقطٔه   کنندٔه   تعیین  ناظر  دید  مرکز  نقطه ای، 

خطوط است. 
2ـ از خط زمین، یک مستطیل به عنوان صفحه تصویر 
رسم کنید. چون خطوط موازی صفحۀ  تصویر تغییر 
به عنوان  می توان  را  مستطیل  این  نمی دهند،  جهت 

دیوار انتهای دید درنظر گرفت. 
هم اندازه  واحدهای  با  را  مستطیل  عرض  و  طول  3ـ 
درجه بندی کنید. در این جا ارتفاع به 8 واحد و پهنا به 
12 واحد تقسیم شده است. محل ناظر کمی متمایل 
از سطح  باالتر  او 4 واحد  ارتفاع دید  و  به سمت چپ 

زمین است. 
خطوطی  شده،  عالمت گذاری  نقاط  از  هریک  از  4ـ 
به سطوح  اکنون صفحه  نقطٔه  گریز متصل کنید.  به 
به  سطوح،  این  که  است  شده  تقسیم  هم اندازه ای 

طرف نقطٔه  گریز باریک می شوند. 
5 ـ برای تقسیم کردن این نوارها به شبکٔه  چهارخانه ای، 
این  از  است.  ضروری  درجه   45 گریز  نقطٔه   داشتن 
بر  عمود  و  موازی  خطوط  تا  می کشیم  خطی  نقطه 
پردٔه  تصویر را در نقاط مختلف قطع کند. نقاط برخورد 
این خط با نوارها، محل خطوط افقی شبکه را تعیین 
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شکل 285ـ2

شکل 286ـ2

شکل 287ـ2

شکل 289ـ2

شکل 288ـ2
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می کند. در این جا خط 45 درجه از رأس مستطیل گذشته است.
زاویٔه  رأس یک مربع، 90 درجه و زاویٔه  قطر آن نصف زاویٔه  رأس )یعنی 45 درجه( است. بنابراین هر قطر 45 

درجه، خطوط موازی ای را در مربع به وجود می آورد. 

برای یافتن نقطٔه  گریز 45 درجه،فاصلٔه  نقطٔه  دید تا پردٔه  تصویر را به دست آورید و هم اندازٔه  این فاصله را روی 
خط افق، در طرف راست یا چپ در نقطٔه  گریز مرکزی مشخص کنید. 

شکل 292ـ2شکل 291ـ2شکل 290ـ2

شکل 293ـ2ـ مراحل تکمیل پرسپکتیو یک نقطه ای فضای داخلی
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شکل 294ـ2ـ  پرسپکتیو یک نقطه ای فضای داخلی

شکل 295ـ2ـ مراحل تکمیل پرسپکتیو یک نقطه ای فضای شهری
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شکل 296ـ2ـ مراحل تکمیل پرسپکتیو یک نقطه ای فضای داخلی
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ترسیم شبکۀ چهارخانه ای برای پرسپکتیو دو نقطه ای
موازی  تنها خطوط عمودی  دونقطه ای  پرسپکتیو  در 
صفحٔه  تصویر هستند و این یکی از تفاوت های اصلی 
این  به  است.  دونقطه ای  با  یک نقطه ای  پرسپکتیو 
دلیل، شبکٔه  چهارخانه ای برای پرسپکتیو دونقطه ای 
به  تصویر  صفحٔه   اضالع  تقسیم  با  تنها  نمی توان  را 
زاویه های  با  آنها  عمق  اندازه گیری  و  برابر  واحدهای 
ترسیم  به جای  کار  این  برای  آورد.  به دست  45درجه 
انتقال  و  پالن  روی  دونقطه ای  پرسپکتیو  شبکه  یک 
دشوار آن به نما، اندازه و تناسب چهارخانه ها به کمک 

نقاط مرجع روی صفحٔه  تصویر درجه بندی می شود. 

1ـ نقطٔه  دید ناظر را به نحوی که قباًل توضیح داده شد تعیین و نقاط گریز را براساس زاویٔه  موردنظر، برای دیدن 
شبکٔه  چهارخانه ها مشخص کنید. 

2ـ اکنون باید نقاط مرجع هریک از نقطه های گریز را پیدا کرد. برای تعیین یک نقطٔه  مرجع، ابتدا فاصلٔه  نقطٔه  
گریز اول تا نقطٔه  دید ناظر را به دست می آوریم. برای این کار، می توان دهانٔه  یک پرگار را به این اندازه باز کرد. 
سپس سوزن پرگار را روی نقطٔه  گریز اول گذاشته و روی خط صفحٔه  تصویر، این فاصله را بین دو نقطٔه  گریز 
عالمت گذاری کرد. این محل، نقطٔه  مرجع برای نقطٔه  گریز اّول خواهد بود. بدین ترتیب فاصلٔه  نقطٔه  گریز تا 
نقطٔه  دید با فاصلٔه  نقطٔه  گریز تا نقطٔه  مرجع هم اندازه است. در نهایت، نقطٔه  مرجع برای نقطٔه  گریز چپ، در 

طرف راست مرکز بینایی و نقطٔه  مرجع برای نقطٔه  گریز راست، در طرف چپ مرکز بینایی واقع می شود. 

شکل 297ـ2

شکل 299ـ2شکل 298ـ2

شکل 300ـ2
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3ـ از نقطٔه  تماس با صفحٔه  تصویر)خط افق( یک خط قائم به طرف خط زمین خارج کنید. محل تقاطع را نقطٔه  
صفر درنظر بگیرید و دو طرف آن را روی خط زمین با واحدهای هم اندازه درجه بندی کنید. از این درجه بندی 

برای ترسیم شبکٔه  پرسپکتیوی استفاده می شود. 

4ـ از مرکز خط زمین )نقطٔه  صفر( دو خط دورشونده به دو نقطٔه  گریز رسم کنید. با اتصال هریک از نقاط خط زمین 
)در این مثال واحد هشتم( به نقطٔه  مرجع مربوط به آن، می توان خط نقطٔه  صفر به نقطٔه  گریز را درجه بندی کرد. 

5 ـ به روشی که توضیح داده شد، خط دیگر، از نقطٔه  گریز به نقطٔه  صفر را در همان واحد )هشتم( عالمت گذاری 
کنید. دو نقطٔه  حاصل برروی دو خط دورشونده را به نقاط گریز مقابل آنها وصل کنید. بدین ترتیب یک چهارضلعی 
براساس پرسپکتیو دونقطه ای به دست می آید. در این مثال طول چهارضلعی هشت در هشت است. با ترسیم 
قطر چهارضلعی، یک نقطٔه  گریز 45درجه به دست خواهید آورد. نقطٔه  گریز 45 درجه هم برای حصول اطمینان 

از دقت طراحی و هم برای گسترش شبکٔه  چهارخانه ای به کار می آید. 

شکل 301ـ2

شکل 302ـ2

شکل 303ـ2
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6ـ با مشخص کردن نقاط دیگر برروی دو خط دورشونده، آنها را می توان درجه بندی کرد )نقاط این درجه بندی 
شبکٔه   مربوط،  گریز  نقطه های  به  نقاط  این  اتصال  با  می شوند(.  کم  نظم  با  و  به تدریج  اما  نیستند  هم اندازه 

چهارخانه ها به وجود می آید. 

7ـ سطوح عمودی شبکٔه  پرسپکتیو دونقطه ای را می توان به کمک خط مرجع عمودی به دست آورد. برای ترسیم 
یک خط مرجع عمودی کافی است که از نقطٔه  صفر، یک خط قائم رسم و آن را با همان واحدهای خط زمین 
درجه بندی کرد. قرینٔه  هریک از این درجه ها را می توان روی دیگر خطوط قائم موازی با آن پیدا کرد. برای این 
کار، هریک از درجه ها با خطوطی به دو نقطٔه  گریز متصل می شوند. در این مثال، ارتفاع 10 به طرف نقطٔه  گریز 

چپ و به درجٔه  8 متصل شده است. 

را  به راحتی می توان شبکٔه  عمودی  با آن،  قائم موازی  یافتن قرینٔه  درجات خّط عمودی روی خطوط  با  8 ـ 
هماهنگ با شبکٔه  افقی ترسیم کرد. در این مثال، به رابطٔه  شبکٔه  عمودی 10×8 با شبکٔه  افقی و خط مرجع 

قائم توجه کنید. 

شکل 304ـ2

شکل 305ـ2

شکل 306ـ2
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شکل 307ـ2

شکل 308ـ2
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شکل 310ـ2ـ مراحل تکمیل پرسپکتیو دو نقطه ای یک فضای داخلی

شکل 309ـ2
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تجربه و دانش

1ـ پرسپکتیو یک نقطه ای و دونقطه ای از کالس خود ترسیم کنید و در هر مورد موقعیت ارتفاع چشم، فاصله و 
زاویٔه  دید ناظر را مشخص کنید. 

2ـ با نظر هنرآموز کالس موقعیتی از ساختمان مدرسه را درنظر گرفته و پرسپکتیو یک نقطه ای و دونقطه ای آن را 
ترسیم کنید. 

3ـ پالن یکی از بناهای سنتی ارزشمند شهر خود را تهیه کنید، پس از بررسی میدانی از کیفیت و تناسبات فضا، 
پرسپکتیو یکی از فضاهای داخلی آن را ترسیم کنید. 

4ـ پرسپکتیو یک نقطه ای از اتاق پذیرایی منزل خود ترسیم کنید.
5 ـ طراحی محیط خارجی را از پشت یک پنجره مشرف به آن محیط انجام دهید.

ترسیمات انجام شدٔه  خود را به دقت بررسی کنید. روش های خود را با روش های پیشنهادی دوستان خود 
مقایسه کنید. مطالب و روش های جدید را یادداشت کنید. به کدامیک از کارهای کالس باالترین امتیاز را 

می دهید؟ دالیل خود را بیان کنید.

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

یافته های خود را با توجه به مطالب و نمونه های ارائه شده در کالس به صورت جدول کامل نموده و آنها را در 
قالب کارپوشه جهت تحویل نهایی آماده سازید.

تحلیل و 
نتیجه گیری
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ترسیم تصاویر موازی 
و  و نمایش اشکال، احجام  از روش های بررسی  یکی 
قطعات ساختمانی، ترسیم تصویر موازی آنها بر روی 
یک صفحه است. این روش کاربرد وسیعی در صنعت 
اصول  با  قسمت  این  در  دارد.  معماری  نقشه کشی  و 
ترسیم این تصاویر و کاربرد آنها آشنا خواهید شد، سعی 
از تصاویر و مثال های ملموس  با استفاده  شده است 
آموزش  ترسیمی،  پیچیدٔه   مراحل  مرحله بندی  و 
و  تمرینات  دقیق  انجام  با  شود.  آسان تر  قسمت  این 
پروژہ های آخر این مبحث، مهارت کافی برای نمایش 
برای  شد.  خواهد  حاصل  ساختمانی  قطعات  و  اجزا 
به  مکعب  از  مباحث  تشریح  در  مطالب،  بهتر  تفهیم 

عنوان مثال استفاده شده است. 

یک جسم مانند مکعب می تواند به صورت های مختلف 
در فضا قرار گیرد. 

تصویر مایل یا قائم یک حجم مانند مکعب را می توان 
بر روی یک صفحه ترسیم کرد. 

موازی اند،  هم  با  مکعب  یال های  اینکه  به  توجه  با 
تصاویر آنها در تمام شرایط با هم موازی خواهند بود. 

تصاویر موازی به دو دسته تقسیم می شوند:
آگزونومتریک  یا  قائم  موازی  تصاویر  الف( 

)Axonometrics( این تصاویر خود چهار دسته اند:

 موازی ترانس متریک؛
 تصاویر موازی ایزومتریک؛ 
 تصاویر موازی دی متریک؛ 
 تصاویر موازی تری متریک؛ 

 .)Obliques( ُابلیک  یا  مایل  موازی  تصاویر  ب( 
این تصاویر خود به دو دسته هستند: 

 تصاویر موازی ترانس ُابلیک؛ 
 تصاویر موازی جنرال ُابلیک؛ 

انواع تصاویر موازی اجسام 

شکل 311ـ2

شکل 313ـ2ـ  تصویر 
پالن ابلیک از آشپزخانه

شکل 312ـ2ـ تصویر 
ایزومتریک یک ساختمان
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تصاویر آگزونومتریک
تراس متریک: در این حالت یکی از یال های مکعب با 
صفحٔه  تصویر موازی است. طول تصویر این یال با خود 

.)a( آن مساوی است

تصاویر دی متریک: در این حالت دو یال از جسم با 
صفحٔه  تصویر زاویٔه  مساوی می سازند. طول تصویر این 

دو یال با هم مساوی است. 

مکعب  یال  سه  حالت  این  در  ایزومتریک:  تصاویر 
و یک قطر  زاویٔه  مساوی می سازند  تصویر  با صفحٔه  
حالت  این  در  است.  عمود  تصویر  صفحٔه   بر  مکعب 
طول تصویر همٔه  یال های مکعب با هم برابرند )0/82 
را مطابق  آنها  لذا می توانیم در عمل  واقعی(.  اندازٔه  

ترسیم  واقعی  اندازه های 
کنیم. تصاویر ایزومتریک 
کاربرد وسیعی در ترسیم 
فنی و نقشه کشی دارند. 

شکل 314ـ2

شکل 315ـ2

شکل 316ـ2
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تصاویر تری متریک: در این حالت هیچ  
کدام از یال های مکعب با صفحٔه  تصویر 
نمی دهند.  تشکیل  مساوی  زوایای 
برابر  هم  با  یال  سه  تصویر   طول  لذا 
متغیر  آنها  زاویٔه   به  بسته  و  نمی باشند 

است. 

تصاویر  این  در  ابلیک:  ترانس  تصاویر 
صفحٔه   با  مکعب  وجوه  از  یکی  مایل، 
تصویر موازی است و امتداد تصویر نیز با 

یکی از وجوه مکعب موازی است. 

تصاویر جنرال ابلیک: در این نوع از تصاویر مایل نیز 
یکی از وجوه با صفحٔه  تصویر موازی است، اما امتداد 

تصویر با هیچ کدام از وجوه موازی نمی باشد.

جنرال ابلیک    کاوالیرحالت خاص پالن ابلیک

شکل 317ـ2

شکل 318ـ2

شکل 319ـ2
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روش رسم تصویر ایزومتریک با توجه به تصاویر دوبعدی 
با توجه به محورهای متعامد فضایی در تصاویر دوبعدی 
با  را  احجام  ایزومتریک  تصویر  می توان  ایزومتریک  و 

توجه به تصاویر دو بعدی آن رسم نمود. 

تصویر  ترسیم  و  مستطیل  یک  دوبعدی   تصویر 
نظر  مورد  بعدی  دو  شکل  به  توجه  با  آن  ایزومتریک 

است.
شیوه رسم: طبق شکل 320ـ  2 ابتدا خطی به موازات 
می شود،  رسم  ایزومتریک(  محورهای  )طبق   x محور 
اصلی  راستاهای  در  اندازه ها  اینکه  به  توجه  با  سپس 
ثابت می ماند )و یا به یک نسبت بزرگ و کوچک می شود( 
اندازٔه  مورد نظر بر روی آن خط جدا می شود. سپس با 
 y توجه به تصویر دو بعدی خط دیگری به موازات محور
رسم شده و اندازٔه  مورد نظر با همان نسبتی که بر روی 
x مشخص شده بود مشخص می شود. خطوط  محور 
دیگر نیز به همین ترتیب، و با توجه به تصویر دوبعدی 

ترسیم می شود.

تصاویر  به  توجه  با  مکعب  یک  ایزومتریک   تصویر 
دوبعدی. ابتدا همانند تجربه پیشین با توجه به تصویر 
افقی مکعب، که یک مربع می باشد تصویر ایزومتریک 
آن رسم می شود، سپس با توجه به تصویر قائم و ارتفاع 
محور  امتداد  در  ایزومتریک  تصویر  بر روی  مکعب، 
ـ  2  ارتفاع مکعب رسم می شود. شکل شماره 321   z

بیانگر این مطلب است. 

شکل 320ـ2

شکل 321ـ2
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ترسیم  را   5×5 ابعاد  به  مربع  یک  ایزومتریک  تصویر  ـ 
کنید. سپس بررسی نمایید که اندازه دو قطر مربع در 
تصویر با اندازه واقعی آن ، چه نسبتی دارد. آیا می توان 
نتیجه گرفت که اندازه ها در برخی راستاها کوچک و در 

برخی دیگر، بزرگ می شود؟ 
از محورهای سه گانه موازی  با هیچکدام  ـ اگر خطی 
رسم  را  آن  ایزومتریک  تصویر  می توان  چگونه  نباشد 
خط  یک  ایزومتریک  تصویر  مثال،  عنوان  به  نمود؟ 

شیب دار چگونه رسم می شود؟ 
ـ  تصویر ایزومتریک مکعب مستطیل به طول 10، عرض 

5 و ارتفاع 3 را بر روی شبکه ایزومتریک رسم کنید. 
ـ  تصویر ایزومتریک احجامی را که در شکل های 2-322 
تا 324-2 با تصاویر دو بعدی معرفی شده است بر روی 

شبکه ایزومتریک رسم کنید.

شکل 322ـ2

شکل 324ـ2 شکل 323ـ2

تجربه و دانش
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با توجه به اینکه اقطار مربع با هم برابرند، و با توجه به 
مربع  یک  ایزومتریک  تصویر  آن  در  که  شکل321ـ  2 
برابر  تصویر  این  در  مربع  اقطار  و  است  شده  ترسیم 
ایزومتریک  تصاویر  در  که  می شود  مشخص  نیست، 
اندازه ها فقط در راستاهای متعامد اصلی ثابت می ماند. 
برای ترسیم خطوط در راستاهای دیگر و مشخص کردن 
اندازه آنها باید از راستاهای اصلی  کمک گرفت. شکل 
325ـ 2 روش رسم خطوط در راستاهای دیگر را نمایش 
می دهد. مشاهده می کنیم که ابتدا شکل را در شبکه 
خطوطی اصلی محاط می کنیم، آن گاه با استفاده از 

صفحه شبکه ایزومتریک شکل را رسم می کنیم. 

دایره در تصاویر ایزومتریک 
در تصاویر ایزومتریک با توجه به اینکه زاویه بین محورها 
واقعی نیست )زاویه واقعی 90 درجه است( سطوح به 
صورت واقعی دیده نمی شوند. یعنی مربع به صورت 
متوازی االضالع و دایره به شکل بیضی رسم می شود. 
تصویر  در  دایره  رسم  روش  326ـ 2  شماره  شکل 
ایزومتریک را نمایش می دهد. همانگونه که این شکل 
نشان می دهد تصویر ایزومتریک دایره با کمک مربع 

محیطی آن رسم می شود.

تصویر ایزومتریک راستای فرعی 

شکل 325ـ2

شکل 326ـ2ـ  روش ترسیم 
دایره در تصویر ایزومتریک
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تجربه و دانش

1ـ  تصویر ایزومتریک احجامی را که طبق شکل های 327ـ 2 و 328ـ 2 و 329ـ 2  با تصاویر دو بعدی معرفی شده 
است بر روی شبکه ایزومتریک رسم کنید. 

شکل 327ـ2

شکل 328ـ2

شکل 329ـ2
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2 ـ تصویر ایزومتریک یک استوانه، یک هرم و یک مخروط را ترسیم کنید. 
ـ 2 تا  332ـ2 رسم شده است، ترسیم  3 ـ تصویر ایزمتریک احجامی را که تصاویر دو بعدی آن در شکل های 330 

کنید. 

شکل 330ـ2

شکل 331ـ2

شکل 332ـ2



194

ترسیم سایه و ارائه نقشه های معماری داخلی
ساختمان های واقعی، سه بعدی هستند، و با تابش نور تنوعی از سطوح سایه روشن را ایجاد می کنند که به بهتر 
دیده شدن آنها و درک شکل آنها کمک می کند، در حالی که نقشه هایی که ما برای ساختمان ها ترسیم می کنیم، 
دو بعدی هستند و به تنهایی تصویر و تجّسم واقعی از ساختمان ارائه نمی دهند. برای معرفِی طرِح ساختمان 
به کارفرما و قابل درک شدن نقشه ها برای اشخاص غیرمتخصص راه های مختلفی وجود دارد. شکل 333ـ 2 

روش های مختلف ارائٔه  سیمای یک ساختمان را نشان می دهد. 

شعاع های نوری که از خورشید بر ساختمان می تابند با هم موازی هستند. همانطور که در شکل 334ـ 2 می بینید 
هر جسم مادی مانند نقطٔه  A  که شعاع نوری R   را قطع کند سایه ای مانند "A ایجاد می کند. منبع نور، جسم و 
سایٔه  آن در امتداد شعاع نوری R قرار دارند. تصویر منبع نور، تصویر نقطٔه  A و سایٔه  آن در امتداد تصویر شعاع 
نوری قرار دارد. شعاع نور و تصویر آن برروی صفحۀ افق و در محل سایٔه  نقطه با هم متقاطع هستند. برای ترسیم 
سایٔه  هر نقطه، از منبع نور، به نقطه وصل می کنیم و از تصویر منبع نور به تصویر نقطه وصل می کنیم. محل تالقی 

دو امداد سایٔه  نقطه بر صفحه تصویر است.

شکل 333ـ2
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سایه در نما و پالن 
 شکل 335ـ 2 را به دقت مشاهده کنید خطوط سادٔه  
کیفیت طرح  گویای  نمی تواند  تنهایی  به  پالن  با  نما 
ارتفاع  از عمق  با ترسیم سایه ها، شکل روشنی  باشد 

اشکال و احجام و کیفیت طرح حاصل می شود. 

شکل 335ـ2

شکل 334ـ2

B

 B" 
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در ترسیم سایٔه  یک جسم، مثاًل مکعب فرض بر این است که شعاع تابش نور متمایل به پشت ناظر، از سمت باال و 
چپ بیننده و در امتداد قطر مکعب بر جسم می تابد. 

به همین دلیل در تصویر افقی )پالن( و در تصویر قائم )نما( امتداد شعاع های نوری را با خطوط مورب 45 درجه 
با توجه به موقعیت ناظر رسم می کنند.برای تعیین عمق سایه در نما، از پالن کمک می گیریم و برای ترسیم عمق 

سایه در پالن از نمای جسم استفاده می کنیم.
ترسیم سایه عالوه بر کاربردی که در ارائٔه  گویای طرح ساختمان دارد، به عنوان یک ابزار مهم، امکان ارزیابی 

ترکیب سطوح، احجام و الگوی استقرار پنجره ها و درها را برای طراح و مجری فراهم می آورد. 

اگر سایٔه  نقاط اصلی حجم مکعب را پیدا کنیم آنگاه می توانیم شکل سایه را رسم کنیم. شکل سایه بستگی به 
شکل جسم و حالت سطحی دارد که سایه بر روی آن می افتد. جهت سایه بستگی به محل قرارگیری جسم و 

موقعیت خورشید دارد. 

شکل 336ـ2

شکل 337ـ2
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خورشید در 
روبه روی ناظر قرار 

دارد.

خورشید از پشت 
سر ناظر و  در 

امتداد قطر مکعب 
می تابد. سایه 

در  پالن و  نما  با 
این فرض ترسیم 

می شود. 

سایٔه  خط قائم در امتداد تصویر شعاع نوری قرار می گیرد.

شکل سایه بستگی به شکل سطحی دارد که سایٔه  جسم بر آن می افتد. 

سایٔه  خطوط افقی بر روی سطوح افقی با خود آنها موازی است.

سایٔه  احجام از ترسیم سایٔه  خطوط آنها به دست می آید. 
شکل 338ـ2
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ترسیم سایه 
شکل روبه رو حجم مکعب را که بر روی یک دیوار قائم 
قرار دارد، به همراه پالن و نمای آن نشان می دهد. به 

مراحل ترسیم سایٔه  این حجم توجه کنید. 

1ـ امتداد شعاع های نوری نقطٔه  A را در پالن و نما رسم 
می کنیم. در امتداد شعاع نوری   ' '    A، سایٔه  نقطٔه  A را در 
پالن به دست می آوریم. سایٔه  نقطٔه  A را به نما منتقل 

می کنیم تا سایٔه  نقطٔه  A در نما نیز به دست آید. 

2 ـ خط AB با صفحه دیوار موازی است پس سایٔه  آن 
 A    ' '  بر دیوار نیز با خود خط موازی می باشد. در نما، از
خط ' 'A' '   B   را به موازات AB رسم می کنیم ) ' '    B بر روی 

شعاع نوری نقطٔه  B واقع است.( 

3ـ با توجه به اینکه خط BC نیز با سطح دیوار موازی 
است لذا خط و سایٔه  آن با هم موازی می باشند. در 
نما، خط ' 'B' '    C   را به موازات B C   رسم می کنیم تا امتداد 

شعاع نوری نقطٔه  C را قطع کند. 

4 ـ یال های  'AA    و   'CC    بر سطوح دیوار عمود هستند، 
حال  می باشد.  نوری  شعاع  امتداد  در  آنها  سایٔه   لذا 

می توانیم سایه را کامل کنیم. 

تصویر موازی

پالن

نما

شکل 339ـ2
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کار  انجام  مراحل  و  ترسیم  نما  و  پالن  در  مثال  عنوان  به  سایه  مختلف  حاالت  کنید.  دقت  ـ  2   340 شکل  در 
شماره گذاری شده است. اگر به تصاویر دقت کنید قواعد زیر به سادگی قابل مشاهده اند: 

1ـ سایٔه  هر نقطه در امتداد شعاع نوری آن قرار دارد. 
2 ـ سایٔه  خطوط عمودی در پالن در امتداد شعاع نوری که از خط می گذرد قرار دارد. 
3 ـ وقتی که خط با سطح موازی است، سایه اش بر آن سطح با خود خط موازی است.

ـ   با توجه به امتداد شعاع نور عمق   1
سایه را مشخص می کنیم. 

2ـ عمق سایه را بر روی نما منتقل می کنیم. 3ـ "A  سایٔه  نقطه A می باشد. 

پالنپرسپکتیو

 شعاع نور 

شعاع نوری

امتداد سایه

4ـ صفحٔه  سایٔه  هر نقطه که شامل شعاع نوری، شعاع شکست و تصویر شعاع نوری است در پالن به صورت یک 
خط دیده می شود.

ـ  سایٔه  هر سطح افقی در پالن مساوی و مشابه آن است و نیز سایٔه  هر سطح بر سطحی که با آن موازی است   5
مساوی و مشابه آن می باشد. 

اصول ترسیم سایٔه  نور مصنوعی مانند اصول ترسیم سایٔه  نور خورشید است.

شکل 340ـ2ـ سایه در نما

شکل 341ـ2

امتداد 
شعاع نور
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تجربه و دانش

ـ اجسام موجود در شکل های 342ـ2 و  343ـ2 را در اندازٔه  بزرگ تر ترسیم کرده مراحِل ترسیم سایه را شماره گذاری کنید.  1

2ـ هرکدام از سایه ها را در شکل زیرجداگانه ترسیم کنید و مراحل ترسیم را شماره گذاری نمایید. تصاویر پیچیده 
را می توان در چند شکل جداگانه مرحله بندی و شماره گذاری کرد. 

شکل 343ـ2شکل 342ـ2

شکل 344ـ2


