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پودمان 5

اجرای پّله
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مقد مه

استاند ارد عملکرد

اجرای پّله
یاد گیری 5واحد 

پلّه یکی از عناصر و اعضای مهم و اصلی د ر ساختمان ها می باشد که د ر معماری و مهند سی سازه ، برای ارتباط 
پلّه د ر پالن  استفاد ه می شود . جا نمایی و محل مناسب  از آن  انسان و وسایل د ر فضاهای ساختمان  عمود ی 
معماری از اهمیت باالیی برخورد ار است به گونه ای که با انتخاب جای مناسب پلّه ، د سترسی به تمام طبقات به 

سهولت فراهم می شود. 

ساختمان،  ملی  مقررات  نهم  مبحث  ضوابط  و  د ستورالعمل ها  مطابق  الزم  مصالح  و  ابزار  نقشه ،  از  استفاد ه  با 
نماید. اجرا  را  بتنی  پلّه  قالب بند ی  و  آرماتوربند ی 



پودمان پنجم: اجرای پّله

147

پّله
به تصاویر زیر نگاه کنید.

چند نوع از انواع مختلف پلّه را د ید ید.
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

تفاوت آنها با یکد یگر د ر چیست؟
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

شکل 1 



148

تعریف پّله
وسیلۀ ارتباط بین د و اختالف سطح با شکستگی های منظم را پلّه می گویند . 

شکل 2 

رابطۀ پّله با قد م انسانی : 
یکی از روابط متد اول که ارتبا ط  بین ارتفاع و کف پلّه را بیان می کند به صورت رابطۀ زیر است:

h b cm2 63 64+ ≤ 

h: ارتفاع تک پلّه 
b : اند ازه کف تک پلّه

این اجزا د ر شکل 3 د ید ه می شود.
b = 30 cm

h = 20 cm

شکل 3 

63 تا 64  سانتی متر، طول قد م )گام( انسان معمولی است.
ارتفاع هر پلّه د ر ساختمان های مسکونی 18-16/5 سانتی متر است که د ر اجرا معموالً آنرا 20 سانتی متر د ر 

می گیرند . نظر 
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شکل 4 

شکل 5 

اجزای پّلۀ بتنی:
یک پلۀ بتن مسلح از اجزای زیر تشکیل می شود : )شکل 4(

1- د ال شمشیری راه پلّه
2- کف پلّه )پا  خور(
3- پیشانی )ارتفاع(

4- پاگرد

نکات مهم اجرای پّله بتنی :
- تفاوت عرض پاگرد های باال و پایین بازوی پّله:

یکی از نکات اجرایی راه پلّه، نحوه قالب بند ی راه پلّه د ر سازه های بتنی است. عرض پاگرد، د ر سمتی که به راه پلّه 
باالیی اتصال می یابد، به اند ازۀ یک کف پلّه کمتر و د ر سمتی که به راه پلّه پایینی اتصال می یابد، برابر عرض 

پاگرد است که با اجرای سنگ پلّه این اختالف عرض پاگرد جبران می شود.
مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، د ر قالب بند ی بازوی پلّه ، اجرای قالب زیرین و کناری کافی است، زیرا 
شیب اکثر پلّه ها د ر آن کمتر از 35 د رجه است. چنانچه این شیب بیش از 35 د رجه باشد، باید قالب رویی پلّه 

نیز اجرا گرد د. 
شکل 5 این نکته اجرایی د ر راه پلّه را بهتر نمایش می د هد.
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- میلگرد های انتظار د ر سقف ها و ستون ها:
نکتۀ د یگر اینکه، د ر هر طبقه که راه پلّه اجرا می شود، باید میلگرد های انتظار د ر د و رد یف و د و شبکه 
موازی هم ، تعبیه شود. با اجرای میلگرد های راه پلّه، د ر سقف بعد ی، میلگرد های آن، به میلگرد های انتظار 
تعبیه شد ه )موجود(، بافته می شوند. انتهای قسمتی از میلگرد های انتظار که د ر سقف جانمایی می شوند 
باید د ارای خم 90 د رجه باشد. به طور کلی د ر اجرای د ال های بتنِی سازه ای، همواره باید د و رد یف میلگرد 
استفاد ه گرد د. همان طور که د ر تصویر زیر می بینید، به وسیله قطعات مناسب چوبی )فاصله نگهد ار( ، فاصله 
برد اشته  از محل خود  بعد ی  پلۀ  اجرای  با  قطعات چوبی  این  است.  د اشته شد ه  نگه  ثابت  رد یف  د و  بین 

می شود. )شکل 6(

شکل 6 

طول میلگرد انتظار نیز باید با توجه به مقاد یر مند رج د ر نقشه و ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین 
شود. به لحاظ تجربی، طول میلگرد انتظار را معموالً 100 تا 120 سانتی متر د ر نظر می گیرند.
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شکل 8 - نمای سر پّله 

 a-a شکل 7 - برش

روش اجرای پّله بتنی
برای د رک بهتر این مراحل را همراه کار عملی زیر و به صورت گام به گام بیان می کنیم.

گام اول : ساخت قطعات قالب
1 - محل د یوارهای زیر پلّه را با استفاد ه از شکل های 7 و 8 بر روی زمین پیاد ه کنید.

  
 a-aبرش                                                              

  
    نما ي سر پله    

  
  ديوار ها را با اندازه مشخص شده در نقشه ها ، با پيوند بلوكي و رعايت اصول فني بچينيد .)  2
) 9(مطابق شكل هاي  -با رعايت كليه ي نكات فني مربوط–صفحه ي قالب كف پله ها (رامپ) و صفحات قالب كف پاگرد ها را  )  3

  بسازيد . ) 11) و (10و (

٧شکل   

  ٨شکل 

  
 a-aبرش                                                              

  
    نما ي سر پله    

  
  ديوار ها را با اندازه مشخص شده در نقشه ها ، با پيوند بلوكي و رعايت اصول فني بچينيد .)  2
) 9(مطابق شكل هاي  -با رعايت كليه ي نكات فني مربوط–صفحه ي قالب كف پله ها (رامپ) و صفحات قالب كف پاگرد ها را  )  3

  بسازيد . ) 11) و (10و (

٧شکل   

  ٨شکل 

2 - د یوار ها را با اند ازه مشخص شد ه د ر نقشه ها ، با پیوند بلوکی و رعایت اصول فنی بچینید .
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مطابق  مربوط  فنی  نکات  کلیۀ  رعایت  با  را  پاگرد ها  قالب کف  و صفحات  )رمپ(  پلّه ها  کف  قالب  3 - صفحۀ 
بسازید .  11 و   10  ،  9 شکل های 

  
  
  

  

١٠شکل   
٩شکل   

١١شکل   

  
  
  

  

١٠شکل   
٩شکل   

١١شکل   

شکل 10 - صفحۀ قالب کف رمپ پّله 1 عد د شکل 9 - صفحۀ قالب کف پاگرد باال 1 عد د 

شکل 11 - صفحۀ قالب کف پاگرد پایین 1 عد د 
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شکل 12 - صفحۀ قالب گونۀ رمپ پّله 2 عد د 

شکل 14 - صفحۀ قالب گونۀ پاگرد باال 2 عد د شکل 13 - صفحۀ قالب گونۀ پاگرد پایین 2 عد د 

شکل 15 - صفحۀ قالب جلوی پاگرد 2 عد د 

4 - صفحات گونۀ پلّه و پاگرد ها را مطابق شکل های 12  ، 13 و 14 بسازید.
  

  ) بسازيد.14) و (13) و (12(صفحات گونه ي پله و پاگرد ها را مطابق شكل هاي )  4

  
 

  
  

  بسازيد. )15() صفحه ي قالب جلوي پاگرد (پايين و باال) را مطابق شكل  5

١٢شکل   

١٣شکل   

١٤شکل   

  
  ) بسازيد.14) و (13) و (12(صفحات گونه ي پله و پاگرد ها را مطابق شكل هاي )  4

  
 

  
  

  بسازيد. )15() صفحه ي قالب جلوي پاگرد (پايين و باال) را مطابق شكل  5

١٢شکل   

١٣شکل   

١٤شکل   

5- صفحۀ قالب جلوی پاگرد )پایین و باال( را مطابق شکل 15 بسازید.

  
  

  بسازيد. ) 17( و) 16پله را مطابق شكل ها ي  ( و رامپ ) شمع هاي مربوط به پاگرد 6
  

  
  

 

١٥شکل   

١٦شکل   
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6- شمع های مربوط به پاگرد و رمپ پلّه را مطابق شکل های 16 و 17 بسازید. 

  
  

  بسازيد. ) 17( و) 16پله را مطابق شكل ها ي  ( و رامپ ) شمع هاي مربوط به پاگرد 6
  

  
  

 

١٥شکل   

١٦شکل   

  
  بسازيد .  )18( ) قالب هاي پيشاني پله ها را مطابق شكل 7

  
 

  گام دوم : ساخت ميلگردها
  بينيد . را با اندازه هاي الزم اجرايي ميمربوط به كار عملي ميلگرد هاي مربوط به پله آموزشي  ) 21) و (020) و 19( در شكل

  

  ١٧شکل 

    ١٨شکل

  
  بسازيد .  )18( ) قالب هاي پيشاني پله ها را مطابق شكل 7

  
 

  گام دوم : ساخت ميلگردها
  بينيد . را با اندازه هاي الزم اجرايي ميمربوط به كار عملي ميلگرد هاي مربوط به پله آموزشي  ) 21) و (020) و 19( در شكل

  

  ١٧شکل 

    ١٨شکل

شکل 16 - شمع زیر پاگرد باال 2 عد د 

شکل 17 - شمع زیر رمپ پّله 2 . 2 عد د 

A د تایل
نسبت شیب 2:3

زاویه     41     33

شکل 18 - صفحۀ پیشانی پّله 

7 - قالب های پیشانی پلّه ها را مطابق شکل 18 بسازید . 
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 C-C شکل 21 - برش

گام د وم : ساخت میلگرد ها
د ر شکل 19 ، 20 و 21 نقشه های آرماتوربند ی پلّه مربوط به کار عملی را با اند ازه های الزم و اجرایی می بینید .

  
  
  

  
 

 

  ٢٠شکل 

١٩شکل   

٢١شکل   

  
  
  

  
 

 

  ٢٠شکل 

١٩شکل   

٢١شکل   

 B-B شکل 20 - برش

  
  
  

  
 

 

  ٢٠شکل 

١٩شکل   

٢١شکل   

 A-A شکل 19 - برش
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با توجه به شکل 22 مراحل زیر را اجرا کنید. 
1- بررسی نقشه آرماتور بند ی و محاسبه طول پوزیسیون های مختلف 

2- برش میلگرد ها با طول مد نظر 
3- رسم شابلن هر پوزیسیون 

4- ایجاد خم های مناسب طبق شابلن
5- حال با توجه به بند های گفته شد ه ، میلگردهای پوزیسیون های 1 تا 5 و با مشخصات مند رج د ر شکل 22  

را با د قت بسازید. 

      
  ) مراحل زير را اجرا كنيد. 22با توجه به شكل (

 بررسي نقشه آرماتور بندي و محاسبه طول پزيسيون هاي مختلف  ) 1
 نظر  برش ميلگرد ها با طول مد )2
 رسم شابلن هر پزيسيون  ) 3
 مناسب طبق شابلنايجاد خم هاي  ) 4
با  ) را22(با مشخصات مندرج در شكلو  5تا  1حال با توجه به بند هاي گفته شده ، ميلگرد هاي پزيسيون هاي  ) 5

  دقت بسازيد. 

  
  

  
  

  فعاليت كالسي:
  كنيدا محاسبه يراي ساخت پله رمقدار كل ميلگرد مصرفي زير جدول و ) 22با توجه به شكل (

  
 پزيسيون تعداد قطر جرم واحد طول طول كل جرم كل

      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
 مجموع 

  
  
  
  
  
  

٢٢شکل   

شکل 22 
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شکل 23 

با توجه به شکل 22 و جد ول زیر مقد ار کل میلگرد مصرفی برای ساخت پلّه را محاسبه کنید.

 شمارۀ
پوزیسیون

Pos

قطر

Φ (mm)

تعد اد

N

طول واحد

l (m)

طول کل

L (m)

 وزن واحد
طول

G (kg/m)

وزن کل

W (kg)

شکل یا فرم

1

2

3

4

5

فعالیت 
کالسی 1

گام سوم : مونتاژ و استقرار قالب 
1- کف قالب پاگرد پایین را با کمک چارتراش و گوه و الوار زیرگوه، د ر ارتفاع مورد نظر تراز کرد ه، گوه ها را میخ 

کنید تا ارتفاع تغییر نکند. )شکل 23(
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2 - صفحۀ قالب کف پاگرد باال را با شمع مربوط ، به وسیلۀ گوه تراز کرد ه و گوه ها را میخ کنید. شمع ها را پس 
از شاغول کرد ن ، از طریق چپ و راست ها ، د ر د و جهت کاماًل تثبیت کنید. )شکل 24(

3- صفحات قالب گونۀ پاگرد های پایین و باال را د ر محل خود مستقر کرد ه و با استفاد ه از گونیای فلزی آنها را 
گونیا کنید و برای جلوگیری از حرکت آنها بین کمرکش گونه ها و پا بند خارجی صفحۀ کف قالب، د ستک های 

مناسب قرار د هید. )شکل 25(

شکل 24 

شکل 25 
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توجه کنید

شکل 26 

4- صفحۀ قالب جلوی پاگرد ها )پایین و باال( را به وسیلۀ پشت بند مرتبط، به گونه های پاگرد متصل کنید. 
5- صفحۀ قالب گونه های پلّه را به وسیلۀ کمرکش و پابند خارجی صفحۀ قالب رمپ و د ستک های مناسب مستقر 

و گونیا کنید.
6- پس از استقرار و کنترل صحت قالب و تثبیت کامل آن ، روی صفحات گونه های پلّه )قسمت د اخلی ( ، خطوط 

پیشانی و کف پلّه را با استفاد ه از تراز د قیق و گونیا ، رسم کنید. 
7- مطابق شکل 26 پشت بند هایی د ر سطح د اخلی گونه های پلّه کاماًل به صورت قائم نصب کنید . این پشت بند ها 
وسیلۀ نگهد اری صفحات قالب پیشانی پلّه ها هستند . فاصلۀ لبۀ صاف آنها از خط ترسیم شدۀ عمود ی )پیشانی  پلّه( 

به اند ازۀ ضخامت صفحۀ قالب پیشانی است .

سر میخ های اتصال این پشت بند ها برای باز کرد ن قالب تا انتها کوبید ه نشود . 

8- تعد اد 9 عد د میلگرد های پوزیسیون 2 را با 6 عد د از پوزیسیون های 5 ، به فاصلۀ محور تا محور، 10 سانتی متر 
از همد یگر ، مونتاژ کنید و پس از بستن فاصله نگهد ار ، آنها را بر روی کف پاگرد باالیی مستقر کنید. 

به وسیلۀ   )17 و   16  ،15 )شکل های   C-C و   B-B  ، A- A مقاطع  اساس  بر  را  و4   3 پوزیسیون های   -9
پوزیسیون های 5 د ر محل های پیش بینی شد ه مونتاژ کرد ه با نصب فاصله نگهد ار ها ، پوشش الزم را ایجاد کنید . 
10- پوزیسیون شمارۀ 3 را با ساخت و اتصال تعد اد ی خرک ، د ر ارتفاع الزم و د ر فاصلۀ مناسب از کف پاگرد ها 

نگه د ارید . 
11 - پوزیسیون شمارۀ 1 را به میلگرد های شمارۀ 5 متصل کنید و د ر محل مربوط قرار د هید . 

12 - فاصله نگهد ار های الزم را برای ایجاد پوشش جانبی ، د ر کناره های مختلف نصب کنید . 
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13 - قالب های پیشانی پلّه ها را به پشت بند های متصل شد ه به گونه های پلّه میخ کوبی کنید . 
14- قسمت های مختلف کار را مجد د اً بررسی کرد ه و کار را برای ارزشیابی به هنر آموزان خود ارائه کنید . 

گام چهارم : باز کرد ن قالب 
قالب های پیشانی پلّه ها را با خارج کرد ن میخ های پشت بندهای نگهد ارندۀ آنها ، به آرامی از قالب گونه جد ا کنید . 
با باز کرد ن پابند های خارجی گونه ها ، د ستک های مربوط را جد ا کرد ه سپس با باز کرد ن پابند های د اخلی ، 

برد ارید.  را  گونه ها 
پس از جد ا  سازی چپ و راست ها از شمع ها ، با کشید ن میخ های گوۀ شمع های پاگرد فوقانی ، این شمع ها را آزاد 

کرد ه کف قالب پاگرد فوقانی را جد ا کنید . 
صفحۀ قالب رمپ پلّه و پاگرد پایین را به روش مذکور باز کنید. 

از این مرحله به بعد ، مطابق مطالب آموزش  د اد ه شد ه د ر باز کرد ن تیر بتنی عمل کنید . 
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ارزشیابی شایستگی اجرای پّله

شرح کار:
مطابق نقشه ، وسایل و ابزار مورد نیاز و مقد ار مصالح الزم را برآورد نمود ه  و آرماتوربند ی و قالب بند ی پلّه بتنی را اجرا و 

کنترل نماید.
استاند ارد عملکرد: 

با استفاد ه از نقشه ، ابزار و مصالح الزم مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آرماتوربند ی و قالب بند ی پلّه بتنی را 
اجرا نماید.

شاخص ها:
رعایت اصول ایمنی، برش و خم میلگرد مطابق استاند ارد، مونتاژ مطابق نقشه، عد م وجود د رز د ر قالب، رعایت شیب و 

ابعاد قالب و کنترل کد های ارتفاعی و رعایت پوشش بتن د ر مد ت زمان 6 ساعت . 
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ابزار و وسایل مورد نیاز را از انبار تحویل گرفته و با استفاد ه از مصالح موجود د ر کارگاه، پلّه را طبق نقشه اجرا 
نماید.

ابزار و تجهیزات: با توجه به نقشه ، انتخاب ابزار و وسایل الزم به عهد ه هنرجو است.
معیار شایستگي:

حد اقل نمره قبولی مرحله کاررد یف
نمره هنرجواز 3

2بررسی نقشه و متره مصالح1

2انتخاب وسایل الزم2

2ساخت و مونتاژ اجزای قالب3

2برید ن، خم کرد ن و مونتاژ میلگرد ها مطابق نقشه4

2مونتاژ کل کار و کنترل های الزم5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهد اشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهد اشت محیط کار، لباس کار مناسب، د قت اجرا، 
جمع آوری زباله، مد یریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مد یریت مواد و تجهیزات، مد یریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حد اقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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منابع و مآخذ

1. مختاری، مالک و همکاران، اسـتاند ارد شایسـتگی حرفه سـاختمان، سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی، 
د فتـر برنامه ریـزی و تألیف کتاب های د رسـی فنی و حرفـه ای و کارد انش، 1392.

2. مختاری، مالک و همکاران، اسـتاند ارد ارزشـیابی حرفه سـاختمان، سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی، 
د فتـر برنامه ریـزی و تألیف کتاب های د رسـی فنـی و حرفـه ای و کارد انش، 1393. 

3. مختـاری، مالـک و همـکاران، راهنمـای برنامۀ د رسـی سـاختمان، سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی، 
د فتـر برنامه ریـزی و تألیـف کتاب هـای د رسـی فنی و حرفـه ای و کارد انـش، 1394.

4. نوری فـرد، علـی اکبـر و همـکاران، تکنولـوژی و کارگاه قالب بنـد ی و آرماتور، شـرکت چاپ و نشـر کتاب های 
د رسـی ایران، 1395.

5. پید ایـش، منصـور و همـکاران، فّنـاوری سـاختمان های بتنـی، شـرکت چاپ و نشـر کتاب های د رسـی ایران، 
.1395

6. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، د فتر مقررات ملی ساختمان، ویرایش د وم، 1392.
7. مبحث د وازد هم مقررات ملی ساختمان، د فتر مقررات ملی ساختمان، ویرایش د وم، 1392.

و سایت های اینترنتی معتبر و منابع مختلف د یگر.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و 
پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال 
می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی 
شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با 
کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی، دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای 
محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و 
هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب 

یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

کتاب اسکلت سازی ساختمان ـ کد 211207

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

یزد  علی اصغر سروی14آذربایجان شرقی  جالل رزاقی1

مازندران  رضا مقیمی15سمنان  ابوالفضل عرب2

هرمزگان  سیروس انصاری پور16همدان  محمد سعیدی یگانه3

البرز  سعید نظری17اصفهان  سید منصور گلستانه میردامادی4

کرمان  مهدی پورزنگی آبادی18خراسان جنوبی محمد فائقی نژاد5

کرمان  حسن ضیاءالدینی19خراسان رضوی  علیرضا دوالبی6

آذربایجان غربی  محمد کفیلی20زنجان  عباس تیموری7

کردستان  سید هیمن محمودی21کرمانشاه  محمد علی قاسمی8

شهرستان های تهران محمد اسکندری22قزوین  فریدون مهدوی9

شهرتهران  حسن نعمتی23فارس  سیروس رستگار کشکولی10

بوشهر  مالک موحدزاده24ایالم  علیمرد جوزیان11

مرکزی  محمدرضا اسکندری25البرز  مهدی هاشملو12

چهارمحال و بختیاری سید کمال رضوی چمعالی26گلستان  هادی ریاحی13
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