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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم حنانه سادات نوراني" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  تقدیم به:
  ،و مادرم به زاللی چشمه پدرم به استواري کوه

  .پرورشان بدرقه راهم بود حبه آنان که نفس خیرشان و دعاي رو
  

  :قدردانی
 براي کران از دوستان و همکاران در انتشارات دیباگران سپاس بی

  ...شان  دریغ شائبه و بی بی همراهی
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 مقدمه مولف
  

است تا خـود را از خطـرات اطـراف     از زمانی که پایه جهان هستی بنا شد، بشر همواره سعی بر آن داشته
ها سال، تنها انسـان   در طی میلیون .چه با غارنشینی و چه با ساختن بناهاي محکم و استوار ؛مایدحفظ ن

سـازي در سـطح زمـین را     به فراخور طبیعت برتر خود، غارها و بلنداي درختان را ترك کرد و ساختمان
   .تجربه نمود

 زبان تصـویري ا زست که این نکته ا حاکی از ،باقی مانده ها نوشته نگاشکالی که بر روي دیوار غارها و س
    .تر است اتر و براي عموم در همه نقاط جهان قابل استفادهیبان نوشتاري گوز

ـ   ها و تخصص در معماري امروز باید از مهارت دسـت  ه هاي مختلف موجود بهره گرفت تا نتیجه بهتـري ب
 .ت کار معماري را افزایش دهدیآید و کیفیت و کم

ه بـا اسـتفاده از   کـ  ،ي واقعـی دارد ها ابعاد و اندازهي با ها و نقشه ها به تهیه طرحنیاز  ،انسان براي ساخت
بـدان نیـاز   آموختن هنر معماري مهارتی است که درك و بنابراین  ؛م و خطوط استاندارد جهان باشدئعال

    .داریم
همچنـین در  به دلیل متعدد بودن منـابع قابـل اسـتناد و     ؛در کتاب شده مجموعه مطالب ارائهامید است 

ي سـاختمانی نیـاز   هـا  معمـاري و نقشـه   یکشـ  نقشـه ینـه  در زم بتواند ،واتزج زدسترس نبودن بعضی ا
   .مفید واقع شود و ان را برآورده سازدیهنرجو

 ی و اهداف آنکش نقشه 

به دنبال بروز این  .از زمانی که انسان اولیه ساختن سرپناه را براي خود شروع کرد، معماري نیز آغاز شد
آن در نتیجه نیاز به تهیه نقشه، تعبیـر و تفسـیر و خوانـدن     ؛یده، طراحی ساختمان نیز مطرح گردیدپد

  .احساس گردید
 هـا  دهنده اولـین فعالیـت   اي بر روي خشت خام به دست آمده، که نشان سال قبل، نقشه 4500از حدود 

 ،ي معماري سـاخته شـده  ها قشهي اولیه که از روي نها از جمله ساختمان .است در زمینه تهیه نقشه بوده
مـیالدي سـرعت    16پیشرفت در زمینه تهیه نقشه تا قـرن   .اند اهرامی است که اقوام آزتک آن را ساخته

در عصـر   .اسـت  تـر شـده   تر و علمی سال به سال دقیق ها اما از آن قرن به بعد نقشه ؛است چندانی نداشته
ی بـه  بی مدرن، کتاکش نقشهگذار  ارد مونز (بنیانیک مهندس فرانسوي به نام گاسپ) 1798ناپلئون (سال 

   .ی قرار گرفتکش نقشهاین کتاب اساس و پایه  .منتشر کرد »هندسه ترسیمی«نام 

به کمک عکس، نقشه تهیه شد و کار تهیه نقشـه در عصـر مـا بـر مبنـاي       1825براي اولین بار در سال 
ي هـا  دانشمندان تا کنون به کمک دستگاه علوم ریاضی استوار گردید و در حال چنان پیشرفتی است که

   .اند شمسی نقشه تهیه کرده هماه و دیگر کرات منظومکره برداري از  دقیق عکس
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  یکش نقشهتعریف  

 ،ننـد ک مـی  استفاده» نقشه«شده خاص به نام  از نوعی تصاویر ساده ها ي فنی براي انتقال ایدهها در رشته
بعـدي و ترسـیمات    تصـویري سـه   یبـی از ترسـیمات یـک   ی ترککشـ  نقشه .که نوعی زبان ترسیمی است

  .چندتصویري دوبعدي است

وان بـه شـواهدي از آثـار مـدون و     تـ  می باره در این .ترین هنرهاي بشري است ی یکی از قدیمیکش نقشه
  .زمان باستان دست یافت درشده  ثبت
آموزش صحیح و منطبـق   درسعی و فرابگیریم ی را باید به صورت یک فن همگام با نیاز جامعه کش نقشه

 .به نحو مؤثر و کارسازي در خدمت جامعه قرار گیردتا  داشته باشیم ى آننبا اصول ف

در  هـا  سـازي سـاختمان   و مصالح ساختمانی و نیز مقاوم ها جویی در هزینه ی، صرفهکش نقشهبا طراحی و 
  .است اصیل ود، که بیانگر اهمیت و حساسیت این هنرش می برابر عوامل طبیعی حاصل

بـه   ؛ی است و براي استفاده از آن فرد باید، این زبان را با تمـام رمـوز آن بشناسـد   نان افراد فبز» نقشه«
بیان دیگر از عهده ترسیم نقشه به طور درست و اصولی برآید و توانایی درك و خواندن آن را نیز داشـته  

ربوط به رعایت نکات ترسـیمی  بخش فنی آن م .ی ساختمان کاري فنی و نیز هنري استکش نقشه .باشد
وان در کالس درس فراگرفت و بخش هنري آن مربوط به زیبـایی و تمیـز بـودن    ت می این بخش را .است

  .آید ترسیمات است، این بخش با کوشش و تمرین مداوم به دست می
 که بر روي پوست ،هدد می را نشان» پیري رئیس«شده توسط  ترین نقشه جهان ترسیم قدیمی زیرشکل 

 .رددگ میسال پیش بر 497یعنی حدود  ؛میالدي 1513است و تاریخ آن به سال  یک غزال کشیده شده

 
  : ؛ شامل موارد زیر استیکش نقشهاهداف 
  سرعت و سهولت انتقال ایده  
  دقت در انتقال ایده  
 فراگیر بودن انتقال 
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   :ودش می در فرایند تولید و ساخت هر جسمی مراحل زیر انجام
  .ودش می یه رسمطرح اول -
   .نندک می طرح اولیه را به کمک ابعاد و اندازه دقیق ترسیم -

  .رددگ می جزئیات و مراحل ساخت، مواد و مصالح مورد استفاده تعیین -
  .مایدن می به خوبی اهمیت طراحی و تهیه نقشه را مشخصزیر االت وپاسخ به س

یعنی ساخت آنچـه   ؛اهد داد؟ آیا به هدف نهاییچه روي خو ؛، به ترتیب انجام نشودباال چنان چه مراحل
چـه قـدر    ؛ایـد  آنچـه تصـور کـرده    هشده، ب اید، دست خواهید یافت؟ جسم ساخته نمودهدر ذهن طراحی 

  نزدیک است؟
ند و در این راستا افراد ک می مانند هر نوع تولید (کوچک یا بزرگ) فرایند خاصی را طی؛ سازي ساختمان

   .لفی شرکت دارندي مختها  بسیاري با تخصص

  مراحل ساخت یک بناء  

  طرح اولیه  الف)
او با هنر و دانش خود نسـبت   .ودش می تهیه» آرشیتکت یا مهندس معمار«ابتدا طرح اولیه توسط طراح، 

  .مایدن می ي معماري را تهیهها ي استاندارد طرحها  به کاربري فضاها، ابعاد و اندازه
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  ب) طرح معماري  
ا مقیـاس معـین بـه    بـ شـده جهـت ترسـیم     ي دقیـق و مشخصـات تعیـین   ها ي با اندازهي معمارها طرح

  .ودش می ارائه» یا رسام کش نقشه«

 کـش  نقشـه «اما  ؛ود و براي همگان قابل فهم نیستش می ابتدا با دست آزاد و بدون اندازه ترسیم ها طرح
سم فنی ساختمان به کمـک ابـزار و   با بهره گرفتن از عالئم و استانداردهاي ترسیم و با اصول ر »رسامیا 

اسـت،   ...و  هـا  مـا، بـرش  ن، ها مانند پالن ؛ها ي مربوطه را که شامل انواع نقشهها ی، نقشهکش نقشهوسایل 
ي ساختمان را بـه  ها و پس از تکمیل گزینه نهایی و قطعی کردن طرح ساختمان، نقشه مایدن می ترسیم

از جمله نحـوه   ؛ي معماري ساختمانها که ویژگی ها نقشه به این .نندک می طور دقیق و با مقیاس ترسیم
ي هـا  نقشـه « اصـطالحاً  ،هدد می استقرار، کیفیت، روابط فضاها و مشخصات نماهاي ساختمان را نشان

   .ویندگ می »فاز یک معماري

اده هـا اسـتف   نظـر آن جلب و  ها کننده وان براي معرفی ساختمان به کارفرما و استفادهت ها می از این نقشه
وان امکانات مربوط به اجراي سازه و تأسیسات ساختمان را ارزیابی نمـود و هزینـه و   ت می همچنین .کرد

  .زمان اجراي پروژه را برآورد کرد
کننـدگان و   اسـتفاده  ،گیـري کارفرمایـان   ارزیـابی و تصـمیم   ،چـون مبنـاي قضـاوت    ؛یـک  ي فازها نقشه

با توجـه بـه    .ندک می رائه درست طرح آن اهمیت پیداگذاران است، دقت در کیفیت ترسیمات و ا سرمایه
ي فنی براي همگان مقـدور نیسـت، پـروژه بایـد بـا اسـتفاده از ماکـت و ترسـیمات         ها اینکه درك نقشه

ترسـیم،   .گیري از امکانات رنگ و سایه روشن، به نحو ملموس و قابل درکی معرفی شود بعدي و بهره سه
نـد  ک مـی  ت ماکت، عالوه بر تفهیم طرح به دیگران، به طراح کمکارائه دقیق و زیباي طرح و حتی ساخ

از ایـن رو، سرنوشـت    .ها را رفع نماید تا کمبودهاي احتمالی طرح را تشخیص دهد و در مراحل بعد، آن
 .ندک می هر طرحی به نحوه ترسیم و ارائه آن بستگی پیدا
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  دوج) طرح فاز 
» مهنـدس سـازه  «جزئیات معماري سـاختمان و   نقشه» ارمهندس معم«، ها در این مرحله از تهیه نقشه

نیز نقشه جزئیات اجرایی تأسیسات مکانیکی و الکتریکـی،   »مهندس تأسیسات«نقشه جزئیات اسکلت و 
    .مایندن می گرمایش و سرمایش بنا را طراحی و محاسبه

  
 سیسات الکتریکیأي تها یکی از نقشه -کشی برق پالن سیم

 ي فـاز هـا  نقشه«ود و او ش می ارائه» ماهر کش نقشه«به  شده مجدداً گفتهز مراحل کلیه اطالعات حاصل ا
  .ندک می را تهیه و ترسیم »دو

ي ها به عنوان نقشه ود و مجموعاًش می ، زیر نظر مهندس معمار کنترل و هماهنگباالي ها مجموعه نقشه
ي فـاز یـک و دو پـس از    هـا  نقشه .یردگ می ریزان و مجریان پروژه قرار اجرایی ساختمان در اختیار برنامه

جهـت   .ودشـ  مـی  جهـت اجـرا سـپرده   » پیمانکـار «و » مهندس مجري طرح«صالح به  تأیید دستگاه ذي
وي مسئول اجراي صحیح طـرح، طبـق نقشـه و     .نیاز است» مهندس ناظر«ساخت سازه و اسکلت بنا به 

  .باشد میقوانین موجود 

  

  
  
  
  
  




