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فصل يازدهم
ترسیم راه پله های مورد استفاده در ساختمان

هدفکلی:ترسیمانواعراهپله

هدفهایرفتاری:هنرجوپسازگذراندناینفصلبایدبتواند:

ارتباط دهنده  ارتفاع در ساختمان و وسایل  1- اختالف 
بین دو سطح غیرهم تراز را توضیح دهد.

2- پله را تعریف کند و اجزای تشیکل دهنده ی پله و 
پلکان را توضیح دهد.

3- اندازه ی عرض پله و پاگرد، ارتفاع و کف پله و ارتفاع 
سرگیر را بیان کند.

4- پالن پله و خط برش آن را ترسیم نماید.

5- روش تقسیم هندسی پله ها را ترسیم نماید.
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1-11- اختالف سطح در ساختمان
برای ارتباط بین دو ســطحی کــه اختالف ارتفاع دارند، 
باید از امکانات خاصی استفاده شود. برای این منظور انسان 
همواره با به کارگیری دانش و وسایلی که در اختیار داشته در 

هر زمان توانسته به نحو مطلوب این فاصله را طی نماید.

امروزه بر اثر نیازی که بشــر به ساختمان های بلند دارد 
استفاده از وســایل ارتباطی مناســب بین طبقات اجتناب 
ناپذیر شده است. این وسایل عبارتند از: پله، رمپ و آسانسور 

)شکل های 11-1(.

1-1-11- پله و اجزای تشکیل دهنده ی آن
به منظور دسترســی به ســطوحی که در یک تراز قرار 
نگرفته اند معموالً از پله اســتفاده می شــود. هــر پله دارای 
مشــخصاتی اســت نظیر: طول، عرض و ... که ابعاد هر یک 
از آن ها بــا عملکرد و موقّعیت محل تغییر می کند )شــکل 

.)11-2

الف( کف پله )b(: به ســطح فوقانــی پله، »کف پله« 
گفته می شــود، یعنی جایی که پــا روی آن قرار می گیرد و 

معموالً اندازه ی آن حدود 30 سانتی متر است.

ب( ارتفــاع یک پله )h(: فاصلــه ی عمودی دو کف 
پله ی متوالی را »ارتفاع پله« می نامند.

ج( پیشانی پله: »پیشانی« قطعه ای عمودی است که 
میان دو کف پله ی متوالی قرار دارد.

د( گونه پله: ســطوح کناره ی دو طرف پله، »گونه« نام 
دارد.

هـ( عرض پله )g(: فاصله ی بین گونه های هر تک پله 
»عرض پله« نام دارد.

و( شــیار کف پله: بر روی هر کف پله، یک یا دو شیار 
)گودی(، در امتداد عرض پله به وجود می آورند. این شیارها 

برای جلوگیری از لغزش ایجاد می شوند.

شکل 3-11 اجزای یک پله را نشان می دهد.
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 ز( ردیف پله: بــه مجموعه پله هــای متوالی بین دو 
اختالف ســطح، »ردیف پلــه« می گویند. یــک ردیف پله، 

حداقل از سه پله ی متوالی تشکیل می شود )شکل 11-4(.

ح( پاگرد: سطحی است که شخص پس از پیمودن یک 
ردیف پله بر آن قدم می گذارد. از پاگرد به منظور استراحت 
و گاهی برای تغییر دادن جهت حرکت اســتفاده می شــود 

)شکل 11-4(.

ط( چشــم پله: فاصله ی بین دو ردیف پله )یک ردیف 
رفت و یک ردیف برگشــت( را »چشم پله« می نامند )شکل 

.)11-5

ی( نرده: جان پناه و حفاظی اســت جهت جلوگیری 
از ســقوط افراد که در لبه ی پله نصب می شود. هم چنین به 
منظور تکیه گاه دســت، جهت باال و پایین رفتن استفاده می 

شــود. این حفاظ از مصالح بنایی، فلز، چوب و ... )با توجه به 
طرح و سلیقه ی طّراح( ساخته می شود )شکل 11-6(.

شکل 7-11 جزئیات پلکان را از نمای افقی )پالن( نشان 
می دهد.

شکل11-4

شکل11-5

شکل11-6

شکل11-7
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در شــکل 8-11 نمای یک ردیف پله را از پهلو نشــان 
می دهد.

ک( ســرگیرپله: برای حرکت افراد و انتقال وســایل، 
حداقل ارتفاع آزاد به صــورت عمودی از کف پلکان تا خط 
شیب پلکان فوقانی )پاگرد یا کف طبقه ی فوقانی( 2/20 متر 

در نظر گرفته می شود )شکل 11-9(.
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نکته: برای اســتفاده ی بیش تر از ســطح 
ســقف می تــوان آن را روی ردیف پلــه جلو آورد 
مشروط بر آن که ارتفاع سرگیر از 2/20 متر کم تر 

نباشد )شکل 11-10(.

ل( قرنیز پله: عموماً دیوارهــای کنار پلکان که با گچ 
اندود شده و در موقع عبور و مرور، بر اثرضربات پای عابرین 
لطمه می بیند و بدمنظره می شود هم چنین در موقع شست 
و شــوی پاگرد و پله ها، آب روی گچ اثر می گذارد و موجب 
تخریب آن می شــود. برای جلوگیری از معایب مذکور کنار 
پله ها در پای دیوار قرنیز نصب می کنند. جنس قرنیز معموالً 

سنگ پالک، موزائیک یا چوب است.

شکل 11-11 نمای دو نوع قرنیز پله را نشان می دهد.

م( خط شیب پله: خطی است که لبه ی زیرین پله های 
یک ردیف را به یکدیگر وصل می کند. 

ن( زاویه ی شیب پله )α(: زاویه ی بین خط شیب پله 
با خط افق را »زاویه ی شیب« پله می گویند.

ش( حجم پله )t(: ضخامت سقف زیر یک ردیف پله را 
»حجم پله« گویند )شکل 11-12(.

شکل11-10

شکل11-11

)α( زاویه ی شیب

خط شیب پله
)t(حجم پله

شکل11-12
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ع( تعداد پله ها )n(: به مجموع پله های موجود در یک 
ردیف پله را »تعداد پله« می گویند که همواره از کف پله  یک 
عدد بیش تر است. تعداد پله های بین دو سطح مورد صعود و 

نزول )دوبازو( ر ابا حرف N نمایش می دهند.

ف( طول پله: مجموع کف پله های یک ردیف پله منهای 
کی کف پله »طول پله« نام دارد.

ض( طــول راه پله: مجموع طول پلــه و عرض پاگرد، 
»طول راه پله« نام دارد.

شــکل 13-11 تصویر سه بعدی پله را نشان می دهد که 
در آن اجزای پله نمایش داده شده است.

2-1-11- اندازه ی ارتفاع و کف پله
در موقع طراحی پله باید نکات زیر رعایت شود:

-  حرکــت بر روی پله بی خطر باشــد )به خصوص در 
موقع پایین رفتن(.

-  حرکت بر روی پله راحت باشد.

-  در موقع باال رفتن از پلــه، حداقل انرژی مصرف می 
شود. برای تحقق شرایط مذکور از سه فرمول تجربی مقابل 

برای محاسبه ی کف و ارتفاع پله استفاده می شود.

با توجه به ســه فرمول فوق بهترین ارتفاع پله در منازل 
مســکونی 17 ســانتی متر و بهترین کف پله 29 سانتی متر 

خواهد بود )شکل 11-14(.

شکل11-13

h+b=46cmفرمول احتیاط پله
b-h=12cmفرمول راحتي پله

2h+b=62 ... 64cmفرمول اندازه ي قدم

شکل15-11-اندازهيکفوارتفاعپلههايخانگيواداريشکل14-11-کوچکتریناندازهيکفپلهدرپلههايپیج
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در شــکل 16-11 روش های مختلف برقراری رابطه بین 
دوســطح، با ارتفاع متفاوت و نیز شیب انواع پله را مالحظه 

آسانسورمی کنید. هر یک از این روش ها کاربرد ویژه ای دارند.
نردبان

سطح شیب دار

پله ی کارخانه و ماشین آالت

b h452
3

= −
h 19>

پله ی مکانیکی
h 20= تا25

پله با کف شیب دار

h≥ ≤13 19
b h= −63 2

h < 13
b h= −48

°90
°75

°60

°45

°30

°20
°15

شکل11-16
الف( جدول مشخصات انواع پله

در جــــدول 1-11 بــــا در نظــر گرفتن فــــرمول 
2h+b=62 …. 64cm انــدازه ی قدم به دســت خواهد 

آمد.

بــا توجه به این جدول مالحظه می شــود که کف پله با 
ارتفاع آن نســبت عکس دارد. برای مثال در پله های داخلی 
ساختمان اگر کف هر پله )b( بین 28-26 سانتی متر باشد، 

ارتفاع پله ی آن 18 سانتی متر است.

جدول11-1
ارتفاع هرپله)h(به سانتی متر کف هرپله)b(به سانتی مترزاویه ی پله با تقریب به درجهموارد استعمال 

پله های پارک ها، خیابان ها، 
نمایشگاه ها، تفرجگاه ها و به 

طورکلی در فضای باز

17/5-1738-4012
20-1936-3813

22-2134-3614

پله های خارجی ساختمان
25-2432-3415
28-26/530-3216

پله های داخلی ساختمان
31-29/528-3017
35-3326-2818

2619-3624-38/5پله های زیرزمین
2420-4022-42/5نوع بد در مکان های خاص
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3-1-11- چگونگی ترسیم پالن پله و اجزای آن: 
بــرش یا تصویر افقی یک پله را پــالن آن پله می گویند. در 
پالن پله، تصویر کف پله ها و پاگرد دیده می شود. چون کف 
آخرین پله با پاگرد ادغام می شــود، لذا همیشــه تعداد کف 
پله های پالن از تعداد پله ها، یک عدد کم تر است. یعنی اگر 
12 پله داشته باشــیم در پالن 11 کف پله ترسیم می شود. 
شکل 17-11 پالن یـک ردیف پـــله ی 10تـایی را نـشان 
مي دهد که فقط 9 کف پله دارد، چون کف آخرین پله جزء 

کف تمام شده ی پاگرد است.

- با ترســیم خط مســیر پله ها در پالن، حرکت پله ها را 
به ســمت باال نشان می دهد. معموال ابتدای این خط، اولین 
پله و انتهای آن با یک پیکان، آخرین پله را نمایش می دهد 

)شکل 11-17(.

- مشخصات پله در پالن به صورت زیر نــــمایش داده 
می شود )شکل 18-11(. این مشخصات شامل تعداد، ارتفاع 

و اندازه ی کف پله است.

n = تعداد پله

h = ارتفاع پله

b = کف پله

bhn

- در صورتــی که صفحه ی فرضی برش افقی پله را قطع 
کند، محل بــرش در پالن را با خط برش نشــان می دهند 

)شکل 11-19(.

شکل17-11-پالنپله

شروع 
خط مسیر

کف 
آخرین پله

AA مقطع تصویر مجّسم پله

شکل11-18

bhn

شکل11-19
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در هنگام برش افقی )پالن( کل ساختمان، پله نیز برش 
خواهد خورد و بخشی از پله ها زیر صفحه ی برش و تعدادی 
باالی صفحه ی برش قرار می گیرند. پـــله هایی کــــه زیر 
صفحه ی برش قرار می گیرند خط ممتد و پله هایی که باالی 
صفحه ی برش قرار می گیرند خط چین ترســیم می شــوند. 
هم چنین زیــر ردیف پله هایی که صفحه ی برش افقی از آن 
می گذرد پله ای وجود نداشته باشد، پله های جدا شده را در 

پالن به صورت خط چین نشان می دهند )شکل 11-20(.

شکل11-20

شکل11-21

در صورتی که زیر صفحه ی برش پله ی طبقه ی پایین تر 
وجود داشته باشد، به جای پله هایی که باالی صفحه ی برش 
قرار می گیرند پله های طبق پایین تر دیده می شود به همین 
دلیل، همه ی پله ها با خط ممتد ترسیم می شود و فقط خط 

برش در پالن نشان داده می شود )شکل 11-21(.
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4-1-11- دســتورالعمل تقسیم هندسی پله ها در 
نما:

برای ترســیم نمای مقابل و نمای نیــم رخ پله ها مطابق 
شــکل 22-11 باید ارتفاع مشــخص بین دو اختالف سطح 
را به تعداد پله ها تقســیم کرد. در بیش تر مواقع اندازه ی به 
دســت آمده برای تک پله را نمی توان با اشل اندازه گرفت و 
ترسیم نمود. به همین دلیل، از روش ترسیم هندسی کمک 
گرفته می شــود. برای این منظور شیوه های مختلفی وجود 

دارد که سه روش آن را یادآور می شویم:

الف( مراحل ترسیم روش اول:

خط شــروع پله ها )خط زمین با    کد ارتفاعی 0/00 ±( و 
خط پایانی پله ها )با کد ارتفاعی 2/00 +( را ترسیم کنید.

ســپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن اندازه 
بگیرید و آن را ترسیم نمایید )شکل 11-23(.

نقطه A را به دل خواه روی خط زمین مشــخص کنید و 
خط کش را به صــورت موّرب قرار دهید و خطی به اندازه ی 
دل خواه )بهتر اســت طول خط مضربی صحیح یا اعشاری از 
تعداد پله ها باشــد( ترســیم کنید تا خط انتهای پله ها را در 
نقطه ی B قطــع کند. روی پاره خط AB بــه تعداد پله ها 
)در این مثال 10پله( تقســیمات مساوی ایجاد کنید )شکل 

.)11-24

از هر کدام از نقاط تقســیم روی خط موّرب AB خطی 
موازی خط زمین ترســیم نمایید. به این ترتیب ارتفاع مورد 
نظر )در این مثال 2/00 +( به تعداد خواســته شده )10پله( 

تقسیم خواهد شد )شکل 11-25(.

نمای افقی)پالن(

نمای روبه رو نمای جانبی)برش(

شکل11-22

خط پایانی پله ها

خط زمین

شکل23-11-مرحلهياول

خط پایانی پله ها

خط زمین A

B

12
3

4
56

78
9

شکل24-11-مرحلهيدوم

خط پایانی پله ها

خط زمین A

B

12
3

4
56

78
9

شکل25-11-مرحلهيسوم



127

ب( مراحل ترسیم روش دوم:

1- خط شــروع پله ها )خط زمین با کد ارتفاع 0/00 ±( 
و خط پایانی پله ها )با کد ارتفاعی 2/00+( را ترسیم کنید.

ســپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن اندازه 
بگیرید و آن را ترسیم نمایید )شکل 11-26(.

2- روی خط شــروع پله ها، پاره خط AB  را مشخص و 
به تعداد پله ها به قســمت های مساوی جدا نمایید )در این 

مثال 10 قسمت مساوی(.

سپس آخرین قســمت جدا شده  یعنی نقطه ی B  را به 
باالی پله، یعنی نقطه ی C وصل نمایید. ســپس باقی نقاط 
مشــخص شــده ی 1 تا 9 را موازی BC رسم کنید )شکل 

.)11-27

3- از نقاط به دست آمده روی خط AC، خطوط موازی 
با خط زمین ترسیم نمایید تا پله های مورد نظر به دست آید 

)شکل 11-28(.

خط پایانی پله ها

خط زمین

شکل26-11-مرحلهياول

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B1 2 3 4 5 6 7 8 9

شکل27-11-مرحلهيدوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B

شکل28-11-مرحلهيسوم
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ج( مراحل ترسیم روش سوم:

1- خط شروع پله ها )خط زمین باکد  ارتفاعی 0/00 ±( 
و خط پایانی پله ها )با کد ارتفاعی 2/00+( را ترســیم کنید. 

)شکل 11-29(.

2- ســپس محدوده ی قرارگیری پله هــا را از روی پالن 
اندازه بگیرید و آن را ترسیم نمایید )شکل 11-30(.

3- روی خط شــروع پله )AB( به تعداد پله ها قســمت 
 )B های مســاوی جدا نمایید. از آخرین قســمت )نقطه ی
به باالترین قســمت محدوده ی پله )نقطه C( وصل نمایید 

)شکل 11-31(.

4- از نقــاط 1 تا 9 روی خط AB عمود خارج نمایید تا 
خط BC را قطع نماید )شکل 11-32(.

5- از نقاط به دســت آمده روی خط BC، خطوط افقی 
ترســیم نمایید. به این ترتیب 9 پله با اندازه های مســاوی 

ترسیم خواهد شد )شکل 11-32(.

خط پایانی پله ها

خط زمین

شکل29-11-مرحلهياول

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B1 2 3 4 5 6 7 8 9

شکل30-11-مرحلهيدوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B

شکل31-11-مرحلهيسوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B

شکل32-11مرحلهيچهارم
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شکل11-33

پــروژه ی 6: پالن ترســیم شــده ی تمریــن قبلی را 
اندازه گیری و ترازنویسی کنید.

پروژه نهایی
شــکل های 35-11 الی 39-11 حــذف پالن طبقه ی 
هم کف و اول، نماها و مقاطع یک ســاختمان مسکونی است 
که در قالب پروژه ی نهایی سال تحصیلی داده شده است. در 
هر فصل از کتاب بخشی از این طرح نهایی را ترسیم و تکمیل 
کنیــد. در این فصل پالن های طبقات را با توجه به اطالعات 

داده شــده و نظر مدرس درس، به صورت مدادی ترسیم و 
اندازه گیری نمایید. مرکب کاری مجموعه ی نقشــه های این 

ساختمان به صورت یک جا در آخر سال انجام گیرد.
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شکل11-34



131

شکل11-35
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شکل11-36
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شکل11-37
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شکل11-38


