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واحد كار دّوم
توانايى شيب بندى و ساختن پشت بام

هدف كّلى:
ساختن جان پناه، شيب بندى و موزاييك فرش پشت بام 

هدف هاى رفتارى: فراگير پس از پايان اين واحد كار قادر خواهد بود:

1- اصول ايمنى در شيب بندى و ساختن پشت بام را توضيح دهد.
2- اصول ساختن جان پناه را شرح دهد.

3- نحوه ى شيب بندى پشت بام را شرح دهد.
4- نحوه ى ساختن ماهيچه در كنج ها را توضيح دهد.

5- اصول موزاييك فرش كردن پشت بام را توضيح دهد. 
6- اصول شيب بندى و ساختن پشت بام را توضيح دهد. 

7- جان پناه بام را اجرا كند.
8- شيب بندى يك طرفه را اجرا كند.

9- شيب بندى چهار طرفه را اجرا كند.

ساعات آموزش
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1- برای حمل مصالح در ارتفاع از چه وسیله ای استفاده می شود؟
د( طناب   ج( باالبر      ب( پله    الف( فرقون 

2- برای محافظت از عابرین در مکان های پر رفت و آمد، در زمان باالبردن مصالح از کدام وسیله ی ایمنی استفاده 
می شود؟

د( سکو     ج( کفش    ب( کمربند    الف( کاله 
3- مالت مورد استفاده در ساختن جان پناه چیست؟

د( گچ و خاک ج( ماسه و سیمان    ب( کاه گل      الف( گل 
4- آیا دیوار جان پناه می تواند به صورت تیغه ای اجرا شود؟

خیر        بلی 
5- برای هدایت آب باران درپشت بام چه عملی انجام می شود؟

د( ُکُرم بندی ج( فرش موزاییک    ب( شیب بندی    الف( دیوار چینی 
6- کدام یک از فضاهای زیر به شیب بندی نیاز ندارند؟

د( حمام   ج( اتاق خواب      ب( بام    الف( آشپزخانه 
7- به نظر شما بهتر است ناودانی را در کجای بام قرار دهیم؟

د( وسط     ج( پهلو    ب( گوشه    الف( کنار 
8- مالت مورد استفاده در ُکُرم بندی چیست؟

د( گل آهک     ج(باتارد      ب( گل  الف( ماسه و سیمان 
9- زاویه ی ماهیچه های سیمانی درپای دیوار جان پناه معمواًل چند درجه است؟

د( 90     ج( 60      ب( 45      الف( 30 
10- بیشترین خطر نفوذ آب در پشت بام، کجا اتفاق می افتد؟

د( محل کف خواب     ج( وسط    ب( ابتدای شیب    الف( کنج ها 

پیش آزمون )2(
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ساختن  و  شیب بندی  در  ایمنی  2-1-اصول 
پشت بام  

پوشیدن  از  اعم  ایمنی  نکات  رعایت  بر  عالوه 
لباس کار، کفش ایمنی، کاله ایمنی و....، چون شیب بندی 
و ساخت پشت بام در ارتفاعی باالتر از سطح زمین انجام 
باالبر  مانند  وسایلی  از  مصالح  حمل  برای  و  می گیرد 
باید به نکات زیر توّجه  و قرقره استفاده می شود. پس 

نمود:
1-وسایل مورد استفاده سالم باشد.  

2-کلیه ی کارگران از وسایل ایمنی فردی استفاده 
نمایند.

قرار  رونده  باال  وسیله ی  زیر  در  3-کارگران 
نگیرند. 

4-در مکان های پر رفت و آمد، از سکوی ایمنی 
استفاده شود.

5-از باالبر فقط برای حمل مصالح استفاده شود.
در شکل 2-1 نمونه ای از باالبر را مالحظه می کنید.

2-2-اصول ساختن جان پناه:
برای جلوگیری از خطر سقوط افراد از پشت بام و 
محافظت از آن ها دیواری کوتاه به نام جان پناه دور تا دور 

بام ساختمان ساخته می شود.
در شکل 2-2 نمونه ای از جان پناه آجری بام را 

مالحظه می کنید.      

شکل 1-2

شکل 2-2
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تعريف جان پناه: 
كه  است  كوتاهى  ديوار  دست انداز،  جان پناه يا 
مى شود.  احداث  ايوان ها  لبه ى  يا  ساختمان  بام  اطراف 

مطابق شكل 3-2  

مصالح مورد استفاده در جان پناه: 
مانند  محكم  مصالح  از  جان پناه  ساختن  براى 
مالت ماسه و سيمان و آجر مرغوب زنجاب شده استفاده 

مى گردد.
چون ديوار جان پناه بايد بتواند در مقابل نيروهاى 

جانبى باد مقاومت نمايد.

اجراى جان پناه: 
كه  است  صورت  بدين  جان پناه  اجراى  نحوه ى 
بام)   (اطراف  پشت بام  روى  بر  سقف،  ساختن  از  پس 
ديوارجان پناه به ضخامت 10 تا 20 سانتى متر با توجه به 

اصول صحيح ديوار چينى ساخته مى شود.
پس از ديوار چينى مى توان قرنيز(در پوش) را بر 
روى آن اجرا نمود. قرنيز مى تواند از آجر بتن و... ساخته 

شود.                                                   
مطابق شكل 4-2 

شكل 4-2

شكل 3-2
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2-3-چگونگی شیب بندی پشت بام 
پشت بام،  روی  بر  شده  ایجاد  آب  تخلیه ی  برای 

نیاز به شیب بندی روی سطح بام خواهد بود.

هدف از شیب بندی: 
به منظور حرکت و هدایت آب به شکلی که امکان 
انجام  شیب بندی  باشد،  داشته  وجود  آب  کافی  تخلیه ی 

می شود.
محوطه  مانند  خارجی  فضاهای  برای  شیب بندی 
از  بعضی  و    بام  شیب بندی  سازی،  پیاده رو  سازی، 
دستشویی،  حمام،  آب  ریزگاه ها،  مانند  داخلی  فضاهای 

آشپزخانه و... به کار می رود.
شکل 2-5 نمونه ای از شیب بندی کف سرویس را 

نمایش می دهد.
باالیی  اهمیت  دارای  شیب بندی  اصول  رعایت   

است که باید مطابق ضوابط خاص باشد.

تعریف شیب: 
نسبت اختالف ارتفاع بین دو نقطه به فاصله ی افقی 
همان دو نقطه را شیب بین دو نقطه ی مورد نظر می گویند. 

نکته ی مهم: 
شیب بندی و شیب دادن، کار دقیقی است که باید توسط 

استادکاران ماهر صورت گیرد.

= شیب بین دو نقطه
اختالف ارتفاع بین دو نقطه

فاصله ی افقی همان دو نقطه

شکل 5-2
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درصد شيب: 
نحوه ى حركت آب بايد به گونه اى باشد كه از آغاز تا پايان حركت و تخليه ى آب و فضوالت، عمل تخليه 
بدون مانع و سريع انجام شود. درصد شيب براى هدايت و تخليه ى آب، كم تر و براى حركت آب داراى فضوالت، 
بيشتر خواهد بود. استاندارد درصد شيب براى مكان هايى از ساختمان كه داراى شيب مى باشند بين 1 تا 3 درصد 

متفاوت مى باشد. 

مصالح شيب بندى: 
براى شيب بندى بايد از مصالح سبك استفاده شود. 

بعضى از مصالح شيب بندى عبارتند از:
• جوش كارخانه هاى آجر پزى 

• خرده آجر 
• سوخته ى زغال سنگ

• سر كف كارخانه ى ذوب آهن
• پوكه ى معدنى

در شكل  2-6 پوكه ى معدنى  جهت شيب بندى 
را مالحظه مى كنيد. 

تعيين شيب: 
ارتفاع شيب بندى با طول شيب متناسب است، يعنى 
اگر طول شيب تا محل ناودانى در پشت بام زياد باشد، مقدار 
مصالحى كه براى شيب بندى از ابتداى شيب تا سوراخ ناودانى 
قسمت هاى  از  مرتفع تر  و  بيشتر  مراتب  به  مى شود  ريخته 
شيب با طول كمتر خواهد بود. يعنى ارتفاع شيب به بلندى 
يا كوتاهى طول شيب بستگى دارد.معموالًً ارتفاع شيب در 
نقطه ى سوراخ ناودانى يك سانتى متر است و در شروع شيب 
شيب.  درصد  ضربدر  شيب  طول  با  است  برابر  آن  ارتفاع 
معموالً هر چه طول شيب كمتر باشد، به همان نسبت درصد 
شيب را كمتر مى گيرند. اگر شيب مسير از 10 متر تجاوز 

نكند، ارتفاع شيب 0/5 درصد محاسبه مى شود. 
ارتفاع  و  شيب  درصد  مقدار   2-2 جدول  در 

خاكريزى الزم را مالحظه مى كنيد.

ارتفاع 
(سانتى متر)

طول درصد شيب
(سانتى متر)

61600
6/251/25500

61/5400
5/251/75300

42200
3/52/25150
2/52/5100
22/7575
1/5350

شكل 6-2
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در شکل 2-7 تفاوت بین حالت های شیب به وسط و شیب به کنار در دهانه ی 4 متری را مالحظه می کنید.

شکل 7-2

جزئیات شیب بندی بام در حالت شیب به گوشه
خاک ریزی 10 سانتی متر

جزئیات شیب بندی بام در حالت شیب به وسط
خاک ریزی 6 سانتی متر

دیوار دست انداز جزئیات شیب بندی بام

اجرای سقف

قرنیز بتنی

شیب بندی بام
قرنیز بتنی
دیوار دست انداز

دیوار باربر
سوراخ ناودانی اجرای سقف

400

2

95

6

400
102

95

دیوار باربرسوراخ ناودانی
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انواع شيب بندى پشت بام هاى مسطح: 
به شكل كلى سه نوع شيب بندى براى پشت بام هاى 

مسطح وصاف وجود دارد كه عبارتند از:
• شيب به سمت گوشه: در اين حالت  ناودانى در 

يكى از گوشه ها قرار مى گيرد. مطابق شكل 8-2   

     
• شيب به سمت يك ضلع: در اين حالت ناودانى در 
امتداد يكى از اضالع ديوار دست انداز بام قرار مى گيرد.

مطابق شكل 9-2        

• شيب به سمت وسط: در اين حالت ناودانى در 
داخل سطوح تقسيمات شيب بندى قرا ر مى گيرد. در اين 
تا  مى گيرد  قرار  محلى  در  ناودانى  حفره ى  محل  حالت 
به  نكند.  ايجاد  ساختمان  داخل  معمارى  براى  مشكلى 
عنوان مثال لوله ى عمودى ناودانى بايد در كنار ستون ويا 
ديوار باشد. (به لوله هاى عمودى در كنار ديوار ساختمان، 

رايزر گويند.) 
مطابق شكل 10-2        

شكل 10-2

شكل 9-2

شكل 8-2

شيب به سمت گوشه

شيب به سمت يك ضلع

شيب به وسط
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دستورالعمل ُكُرم بندى پشت بام:    

مشخص  ناودانى ها  محل  و  تعداد  آن  كه  از  پس 
شد، سطح پشت بام  ُكُرم بندى مى گردد. نوارهاى سيمانى 
ايجاد شده به عرض 10 سانتى متر بر روى سطح پشت بام 
جهت شيب بندى، ُكُرم و عمليات مورد نظر را ُكُرم بندى 
گويند. هدف از ُكُرم بندى تقسيم بندى سطح پشت بام در 

جهت شيب مى باشد. 
ُكُرم بندى در حالت شيب به وسط مطابق ضوابط 

زير انجام مى شود:
• مالت مورد استفاده در ُكُرم بندى كه اصوًال ماسه 

و سيمان است آماده مى گردد. 
مطابق شكل 11-2

نقاط  ارتفاع  و  شيب  طول  محاسبه ى  از  پس   •
بام  گوشه ى  چهار  ارتفاع  ُكُرم گذارى،  طريق  از  مختلف، 

مشخص مى شود. 
مطابق شكل 12-2

با ريسمان كشى بين ُكُرم ها، عمل شمشه گيرى   •
انجام مى شود. 

مطابق شكل 13-2

زمان اجراى پروژه: 
2 ساعت

شكل 13-2

شكل 12-2

شكل 11-2
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اجرا  نازك  و  ُكُرمى مسطح  آب رو،  محل  در   •
مى شود.

مطابق شكل 14-2

كنارى  ُكُرم هاى  بين  ريسمان كشى  به وسيله ى   •
انجام  شيب  قسمت هاى  براى  گيرى  ُكُرم  آب رو،  ميانى  و 

مى شود.  
مطابق شكل 15-2

• متن هاى به دست آمده كه لچكى ناميده مى شود، با 
مصالح سبك پر مى شود و با شمشه كش كردن سطح بين دو 

شمشه، سطح شيب دار مورد نظر به دست مى آيد.
 مطابق شكل 16-2

توجه كنيد:
 اجراى كرم بندى در حالت هاى شيب به گوشه و شيب 

به سمت يك ضلع همانند روش فوق مى باشد.
شكل 16-2

شكل 15-2

شكل 14-2
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نصب كف خواب و عايق كارى: 
آب باران كه بر روى سقف مى ريزد، بايد به طرف 
ناودان سرازيرشده و به وسيله ى آن به خارج از ساختمان 
هدايت شود. تعداد و اندازه ى قطر ناودان به مقدار ريزش 
بهترين  بام،  وسط  دارد.  بستگى  بام  شيب  و  سطح  باران، 

محل براى قرار دادن ناودانى مى باشد. 
مطابق شكل 17-2     

تقريبًا  ديگر  نقاط  تمام  از  نقطه  آن  فاصله ى  زيرا 
يكسان است و با توجه به شيب 2 درصد هدايت آب هاى 

موجود به طور يكسان انجام مى شود. 
براى  و  ناودانى  كناره هاى  بودن  مهم  دليل  به 
اليه  دو  آن را  محل  اين  بودن  نفوذ  قابل  غير  از  اطمينان 
بيشتر از ساير نقاط بام قير و گونى مى كنند. بدين صورت 
كه قبل از شروع عمليات عايق كارى، اطراف ناودان را به 
مساحت تقريبى يك متر مربع با قير سياه كرده و بعد يك 
تكه گونى روى آن پهن مى كنند. به طورى كه قسمتى از 
گونى كه قبًال آن را مطابق محل بريده و الگو كرده اند در 

داخل سوراخ ناودان قرار بگيرد. 
بعد روى آن را پوشانده و كف خواب را روى آن 
اين  در  مى پاشند.  قير  نيز  خواب  كف  روى  و  داده  قرار 
حالت كف خواب بين اليه ى قير و گونى قرار مى گيرد و 

سپس عايق كارى بام اجرا مى شود. 
مطابق شكل 18-2 

توجه كنيد:
 آن قسمت از گونى كه در داخل سوراخ قرار مى گيرد، 

بايد كامًال به قير آغشته گردد.

شكل 18-2

جزئيات شيب بندى بام در حالت شيب به گوشه
خاك ريزى 10 سانتى متر

جزئيات شيب بندى بام در حالت شيب به وسط

دديوار باربر

ديوار دست انداز جزئيات شيب بندى بام

اجراى سقف سوراخ ناودانى

قرنيز بتنى

شيب بندى بام
قرنيز بتنى
ديوار دست انداز

ديوار باربر
سوراخ ناودانى اجراى سقف

400
2

95

6

400

102

95

شكل 17-2
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2-4-ساختن ماهیچه در کنج ها 
باران  از  ناشی  رطوبت  نفوذ  از  جلوگیری  برای 
و  بام  پشت    و  جان پناه  دیوار  اتصال  محل  در  برف  و 
همچنین سادگی اجرای عایق کاری، الزم است گوشه ها 
و کنج های اتصال را با ا ستفاده از مالت ماسه و سیمان 
به صورت مورب و با زاویه ی 45 درجه اجرا نمود. در 
این حالت آب ناشی از باران یا برف، در کنار دیوار جمع 

نشده و سریع تخلیه می شوند.
مطابق شکل 19-2

2-5-اصول  موزاییک فرش کردن پشت بام
نهایی  پوشش  عنوان  به  که  پوشش هایی  از  یکی 
بام می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، موزاییک می باشد.
وزن  باید  بام  در  استفاده  مورد  موزاییک های   

کمتری را نسبت به موزاییک های دیگر داشته باشند.
موزاییک فرش کردن پشت بام: 

ایزوالسیون  از اجرای عملیات شیب بندی و  پس 
)قیر و گونی(، می توان فرش موزاییک را انجام داد. کلیه ی 
مراحل فرش موزاییک پشت بام، همانند فرش موزاییک  

کف می باشد.
مطابق شکل 20-2 

شکل 20-2

شکل 19-2
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2-6-اصول شيب بندى و ساختن پشت بام 
شيب بندى  اجراى  براى  نياز  مورد  نكته ى  اّولين 
پشت بام، تعيين محل ناودانى است. محل ناودانى ممكن 
است در وسط، كنار و يا گوشه ى پشت بام در نظر گرفته 

شود.
 با توّجه به محل قرار گيرى ناودانى، طول مسير 
حركت آب باران و درصد شيب، ُكُرم گيرى مى شود. پس 
از عمليات ُكُرم گيرى الزم است كه متن هاى ايجاد شده 
(لچكى) با استفاده از مصالح سبك مانند بتن پوكه و... پر 

شود. 
مطابق شكل 21-2 

هنگامى كه مالت ماسه و سيمان را روى بتن سبك 
مى كشند، ماهيچه ى سيمانى در گوشه ها ايجاد مى كنند. 

مطابق شكل 22-2 

 نصب كف خواب و عايق كارى آن با دقّت انجام 
زير  به   رطوبت  نفوذ  از  و  شده  بندى  آب  كامًال  تا  شود 
سقف جلوگيرى شود . قبل از اجراى قيرگونى بايد دقت 
شود كه سطح سيمانى كامًالخشك وتميز باشد.                                                              

شكل 22-2

شكل 21-2
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نكات مهم ايمنى!
1- لباس كار مناسب خود را بپوشيد.
2- براى اجراى كار از كفش هاى كتانى استفاده كنيد.

3- از كاله ايمنى استفاده كنيد.
استفاده  الستيكى  دستكش هاى  از  بنّايى  هنگام  در   -4

كنيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددفرقون1
1 عدداستانبولى2
1 عددبيل3

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد تراز 1
1عدد تيشه  2
 2
عدد

شمشه ى 1/5مترى آهنى يا 
آلومينيومى   3

1عدد كمچه  4
1عدد متر فلزى 3 يا 5 مترى  5
1عدد ريسمان كار  6
1عدد شاقول  7
1عدد شمشه مالت 8
1عدد 9 مالقه
1عدد ماله ى بنّايى 10
1عدد تخماق الستيكى 11

مصالح مورد نياز
مقدار نام رديف

(kg)75 ماسه شسته 1
(kg)17 سيمان پرتلند نوع 1 2
100 عدد آجر فشارى مرغوب 3

 114 سانتى متر
طولى

 سنگ پالك قرنيزبه عرض
30و ضخامت 4 سانتى متر

4

جهت نصب دو 
عدد شمشه 

گچ تيز  5

زمان اجراى پروژه: 
4 ساعت

2-7-دستور العمل اجراى جان پناه بام     
تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين جان پناه بام      
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-نقشه ى كار عملى (اجراى جان پناه بام):

ايزومتريك ديوار

رج دوم

رج اول
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-مراحل انجام كار: 
به لباس كار مجهز شده، وسايل ايمنى و ابزار كار 
را از انبار تحويل گرفته و با رعايت نكات ايمنى مراحل 

زير را به ترتيب انجام دهيد.

الف) اجراى ديوار جان پناه                                                                   
• پس از ساختن مالت و حمل آن به محل اجراى 
كار، مالت مورد نظر را در محل مشخص شده كار خود در 

كارگاه، ريخته و با استفاده از كمچه آن را پهن كنيد. 
مطابق شكل 23-2

• آجر ابتداى ديوار را در محل مناسب قرار داده 
و با استفاده ازتراز به صورت ضربدرى، سطح آن را تراز 

كنيد. 
مطابق شكل 24-2

• شمشه ى  بنّايى را در امتداد آجر نصب شده قرار 
دهيد. 

مطابق شكل 25-2

شكل 25-2

شكل 24-2

شكل 23-2
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يكى  با  را  شده  نصب  آجر  متر،  از  استفاده  با   •
و  كارگاه  كف  جدول  خط كشى  يا  و  كارگاه  اضالع  از 
غيره يكباد كنيد به نحوى كه موازى يكى از اضالع كارگاه 

بوده و فاصله ى آن تا ديوار يكسان باشد.
مطابق شكل 26-2 

فاصله ى  رعايت  با  نيز  را  ديوار  انتهاى  آجر   •
114سانتى متر، مطابق نقشه ى كار در محل خود قرار داده 

و آن را تراز كنيد. 
مطابق شكل 27-2

با  را  دّوم  آجر  براى  بردارى  ته  و  سر  عمليات   •
دقّت انجام دهيد. 

مطابق شكل 28-2

(تعداد بندهاى برشى ×  اندازه ى بند برشى )  + (تعداد سرنما × عرض سرنما) = طول ديوار   
سانتى متر 114  = 9 + 105  = (9 ×  1) + (10/5 × 10)  = طول ديوار   

شكل 28-2

شكل 27-2

شكل 26-2
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• بااستفاده از شمشه و تراز آجرهاى ابتدا و انتها 
را با يكديگر تراز كنيد. 

مطابق شكل 29-2

• بين اولين و آخرين آجر، ريسمان كشى كرده و 
مالت اّولين رج را با استفاده از كمچه، در محل كار خود 

در كارگاه پهن كنيد. 
مطابق شكل 30-2

• آجرهاى رج اّول را مطابق نقشه ى كار، در محل 
خود قرار دهيد. 

مطابق شكل 31-2

شكل 31-2

شكل 30-2

شكل 29-2
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• مالت رج دّوم را بر روى كار با استفاده از كمچه 
پهن كنيد. براى اين كه بتوانيد ضخامت مالت به اندازه ى 
مالت  شمشه  از  مى توانيد  كنيد،  تنظيم  را  سانتى متر  يك 

استفاده كنيد. 
مطابق شكل 32-2

• پس از قرار دادن سه قدى هاى ابتداو انتهاى كار، 
آن ها را با استفاده از تراز يا شاقول، به صورت شاقولى 

تنظيم كنيد. 
مطابق شكل 33-2

• بين سه قدى هاى ابتدا و انتهاى كار، ريسمان كشى 
كرده و ادامه ى رج دّوم را مطابق با نقشه ى كار و به صورت 
اصولى با رعايت پيوند صحيح آجرى، بر روى رج اّول 

قرار دهيد. 
مطابق شكل 34-2

شكل 34-2

شكل 33-2

شكل 32-2
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صورت  به  را  كار  انتهاى  و  ابتدا  شمشه هاى   •
شاقولى در محل خود با استفاده از گچ تيز نصب كنيد.

مطابق شكل 35-2

ارتفاع  فاصله  و  بسته  شمشه  به  را  ريسمان كار   •
يك رج (6/5 سانتى متر از رج قبلى) را با استفاده از متر  

تنظيم كنيد. 
مطابق شكل 36-2

• مالت رج سّوم را به صورت اصولى با استفاده 
از كمچه پهن كنيد. 

مطابق شكل 37-2

شكل 37-2

شكل 36-2

شكل 35-2
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• رج سّوم را مطابق رج اّول با توجه به نقشه ى 
كار آجرچينى  كنيد. 

مطابق شكل 38-2 

• عمليات آجرچينى را تا 10 رج با رعايت اصول 
ادامه دهيد. توّجه داشته باشيد كه پيوند رج هاى فرد، مانند 

رج اّول و رج هاى زوج مانند رج دّوم مى باشد.
مطابق شكل 39-2  

       

• شمشه هاى ابتدا و انتهاى كار را با دقّت و احتياط 
كامل از ديوار جدا كنيد. 

مطابق شكل 40-2

شكل 40-2

شكل 39-2

شكل 38-2
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جهت  صيقلى  سيمان  و  ماسه  اندود كارى  ب) 
ايزوالسيون جان پناه

• اندود ماسه و سيمان الزم را به صورت اصولى 
مكعب مالت  برمتر  كيلوگرم  سيمان 300  كنيد.عيار  تهيه 
پيمانه  (سه  به يك  سه  حجمى مالت،  نسبت  مى باشد. 

ماسه ى شسته و يك پيمانه سيمان) مى باشد.
مطابق شكل 41-2

• ُكُرم اّول طرف راست ديوار را با استفاده از كمچه 
(پاشيدن     كنيد.  اسپرس  خود  محل  در  بنّايى  مالقه ى  و 
نام  اسپرس كردن  ديوار،  بدنه ى  به  سيمان  ماسه  مالت 

دارد.) 
مطابق شكل 42-2

• سطح روى ُكُرم ايجاد شده را با استفاده از كمچه 
به ضخامت 2 سانتى متر صاف كنيد. 

مطابق شكل 43-2

شكل 43-2

شكل 42-2

شكل 41-2
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• ُكُرم دّوم طرف راست ديوار را با استفاده از كمچه 
و مالقه ى بنّايى در محل خود ودر امتداد عمودى ُكُُرمباال 

اسپرس كنيد. 
مطابق شكل 44-2

• سطح روى ُكُرم ايجاد شده را با استفاده از كمچه 
صاف كنيد. 

مطابق شكل 45-2

• با استفاده از شاقول بنّايى، امتداد دو كرم ايجاد 
شده (اّول و دّوم)را شاقول كنيد. 

مطابق شكل 46-2

شكل 46-2

شكل 45-2

شكل 44-2
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• ُكُرم سّوم طرف چپ ديوار را با استفاده از كمچه 
و مالقه ى بنّايى در محل خود اسپرس كنيد.

مطابق شكل 47-2

• سطح روى ُكُرم ايجاد شده را با استفاده از كمچه 
به ضخامت 2 سانتى متر صاف كنيد. 

مطابق شكل 48-2 

از  استفاده  با  را  ديوار  چپ  طرف  چهارم  ُكُرم   •
كمچه و مالقه ى بنّايى در محل خود ودر امتداد عمودى 

ُكُُرم سّوم اسپرس كنيد. 
مطابق شكل 49-2

شكل 49-2

شكل 48-2

شكل 47-2
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• سطح روى ُكُرم ايجاد شده را با استفاده از كمچه 
صاف كنيد. 

مطابق شكل 50-2

• با استفاده از شاقول بنّايى، امتداد دو ُكُرم ايجاد 
شده را شاقول كنيد. 

مطابق شكل 51-2

• اندود مورد نظر را بين دو ُكُرم اّول و دّوم اسپرس 
كنيد. در اين مرحله، اندود ايجاد شده بايد بلندتر از سطح 

دو ُكُرم باشد. 
مطابق شكل 52-2

شكل 52-2

شكل 51-2

شكل 50-2
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مترى  سبك 1/5  بنّايى  شمشه ى  از  استفاده  با   •
اندود اسپرس شده را صاف كرده به نحوى كه با دو ُكُرم 

اّول و دّوم در يك سطح قرار گيرد. 
مطابق شكل 53-2

چهارم  و  سّوم  ُكُرم  دو  بين  را  نظر  مورد  اندود   •
اسپرس كنيد. در اين مرحله، اندود ايجاد شده بايد بلندتر 

از سطح دو ُكُرم باشد. 
مطابق شكل 54-2

مترى  سبك 1/5  بنّايى  شمشه ى  از  استفاده  با   •
اندود اسپرس شده را صاف كرده به نحوى كه با دو ُكُرم 

سّوم وچهارم در يك سطح قرار گيرد. 
مطابق شكل 55-2

شكل 55-2

شكل 54-2

شكل 53-2
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• شمشه ى بنّايى را در قسمت فوقانى ديوار قرار 
داده و فاصله ى بين دو شمشه ى گرفته شده را با اندود 
اسپرس كنيد. در اين مرحله، اندود ايجاد شده بايد بلندتر 

از سطح دو شمشه ى سيمانى باشد. 
مطابق شكل 56-2

• شمشه ى بنّايى را بر روى شمشه ى سيمانى گرفته 
شده قرار داده و با حركت رفت و برگشت به سمت چپ 

و راست، به سمت باال بكشيد. 
مطابق شكل 57-2

• شمشه ى بنّايى را در فاصله ى 30 سانتى مترى و 
موازى ديوار قرار داده و بر روى كف كه به عنوان سطح 
روى بام مى باشد نيز مالت مورد نظر را ريخته و با استفاده 

از ماله ى بنّايى آن را صاف كنيد. 
مطابق شكل 58-2

شكل 58-2

شكل 57-2

شكل 56-2
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• با استفاده از كمچه، مالت را در گوشه ى ديوار 
(محل برخورد اندود كنار ديوار و كف) ريخته شده و آن را 

به صورت مايل (پَخ با زاويه ى 45 درجه)  صاف كنيد.
مطابق شكل 59-2

ج) نصب قرنيز (درپوش) ديوار دست انداز 
از  استفاده  با  و  ريخته  ديوار  روى  بر  را  مالت   •

كمچه آن را پهن كنيد. 
مطابق شكل 60-2

• سنگ قرنيز را با رعايت آب چكان 5 سانتى متر، 
بر روى مالت قرار داده و با استفاده از تخماق بر روى 
تراز  مرحله  اين  در  كند.  نشست  در مالت  تا  بكوبيد  آن 
بودن راستاى طولى و شيب دار بودن عرضى سنگ قرنيز 

را كنترل كنيد. 
مطابق شكل 61-2

• اندود هاى اضافى را جمع آورى كرده و اطراف 
كار را تميز كنيد. 

مطابق شكل 62-2
پس از كنترل كار توسط هنر آموز مربوطه، ديوار 
را جمع آورى كرده، مصالح را در محل مناسب قرار داده 
و وسايل و ابزار كار را را شسته و به انبار تحويل دهيد.  

شكل 62-2

شكل 61-2

شكل 60-2

شكل 59-2



105

نكات مهم ايمنى!
1- لباس كار مناسب خود را بپوشيد.
2- براى اجراى كار از كفش هاى كتانى استفاده كنيد.

3- ازكاله ايمنى استفاده كنيد.
4- از شوخى در محل كار جداً بپرهيزيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددفرقون1
1 عدداستانبولى2
1 عددبيل3

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد تراز  1
1عدد تيشه  2
 2
عدد

شمشه ى 2/5 مترى آهنى يا 
آلومينيومى 3

1عدد كمچه  4
1عدد متر فلزى 3 يا 5 مترى 5
1عدد ريسمان كار 6
1عدد شاقول  7

مصالح مورد نياز
مقدار نام رديف

(kg)25 ماسه شسته 1
(kg)5 سيمان پرتلند نوع 1 2
9 عدد آجر سفال 4 سانتى مترى 3

240(kg) خاك دو نم شده 4

زمان اجراى پروژه: 
4 ساعت

با  يك طرفه  شيب بندى (شيب بندى  اجراى  العمل  2-8-دستور 
درصد شيب ٪2)

تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين شيب بندى 
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-مراحل انجام كار 
به لباس كار مجهز شويد و وسايل و ابزار كار الزم 
را از انبار تحويل گرفته و با رعايت صحيح نكات ايمنى، 

مراحل زير را به صورت اصولى و كامل اجرا كنيد.
                                                                   

• مالت مورد نظر را آماده نموده و پس از حمل آن 
به محل كار، مالت ُكُرم اّول (ُكُرم A)را در محل كارخود 

در كارگاه بريزيد. 
مطابق شكل 63-2

• با استفاده از كمچه مالت مورد نظر را به ضخامت 
1 سانتى متر پهن كنيد.

مطابق شكل 64-2 

نيمه ى آجر را بر روى مالت ريخته شده قرار   •
دهيد. 

مطابق شكل 65-2

شكل 65-2

شكل 64-2

شكل 63-2
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از  استفاده  با  آن را  اطراف  اضافه ى  مالت هاى   •
كمچه برداريد. 

مطابق شكل 66-2

• شمشه ى 2/5 مترى را در كنار ُكُرم ساخته شده 
قرار دهيد. 

مطابق شكل 67-2

• با استفاده از متر،  شمشه ى قرار داده شده را با 
يكى از اضالع كارگاه سر و ته بردارى كنيد به صورتى كه 

فاصله ى شمشه تا ديوار در هر نقطه برابر باشد.
مطابق شكل 68-2

شكل 68-2

شكل 67-2

شكل 66-2
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• ُكُرم دوم (ُكُرم B) را به فاصله ى 2 متر از ُكُرم اّول 
به صورت تراز ُكُرم گيرى كنيد. 

مطابق شكل 69-2

• شمشه را بر روى دو ُكُرم اّول و دّوم قرار داده و 
با استفاده از تراز بنّايى، آن ها را تراز كنيد.

مطابق شكل 70-2

• بين دو ُكُرم اّول و دّوم را ريسمان كشى كنيد.
مطابق شكل 71-2

شكل 71-2

شكل 70-2

شكل 69-2
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پهن  كمچه  از  استفاده  با  را  ُكُرم  دو  بين  مالت   •
كنيد. 

مطابق شكل 72-2

• فاصله ى بين دو ُكُرم  اّول و دّوم را به صورت نيم 
آجره، آجرچينى كنيد. 

مطابق شكل 73-2

شمشه ى بنّايى را در جهت عمود بر امتداد دو   •
ُكُرم اّول و دّوم و در كنار ُكُرم اّول قرار دهيد.

مطابق شكل 74-2

شكل 74-2

شكل 73-2

شكل 72-2
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متر  از  استفاده  با  را  امتداد  دو  بودن  عمودى   •
(قضيه ى مثلث  3 و 4 و 5) كنترل كنيد.

مطابق شكل 75-2

• ُكُرم سّوم را به فاصله ى 2 متر از ُكُرم اّول و به 
ضخامت 2سانتى متر ُكُرم گيرى كنيد. 

مطابق شكل 76-2

شمشه ى بنّايى را در جهت عمود بر امتداد دو   •
ُكُرم اّول و دّوم و در كنار ُكُرم دّوم قرار دهيد.

مطابق شكل 77-2

شكل 77-2

شكل 76-2

شكل 75-2
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متر  از  استفاده  با  را  امتداد  دو  بودن  عمودى   •
(قضيه ى مثلث  3 و 4 و 5) كنترل كنيد.

مطابق شكل 78-2

• ُكُرم چهارم را به فاصله ى 2 متر از ُكُرم اّول و به 
ضخامت 2سانتى متر ُكُرم گيرى كنيد. 

مطابق شكل 79-2

 4 ضخامت  به  سيمانى  يا  و  سنگى  بالشتك   •
سانتى  متر را روى ُكُرم هاى سّوم و چهارم قرار دهيد.

مطابق شكل 80-2

شكل 80-2

شكل 79-2

شكل 78-2
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• با استفاده از شمشه و تراز، تراز بودن ُكُرم هاى 
اّول و سّوم و همچنين دّوم و چهارم را كنترل كنيد.

مطابق شكل 81-2

مالت  با  را   سّوم  و  اّول  ُكُرم  دو  بين  فاصله ى   •
ماسه سيمان سفت، شمشه گيرى كنيد. 

مطابق شكل 82-2

• فاصله ى بين دو ُكُرم دّوم و چهارم را با مالت 
ماسه سيمان سفت، شمشه گيرى كنيد. 

مطابق شكل 83-2

شكل 83-2

شكل 82-2

شكل 81-2
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• فاصله ى بين دو ُكُرم سّوم و چهارم را با مالت ماسه سيمان سفت، شمشه گيرى كنيد.
مطابق شكل 84-2

در اين حالت، متن شيب بندى به صورت مربع شكل، شمشه گيرى شده است.
• متن به دست آمده را با استفاده از خاك دو نم (مرطوب) شده پر كرده و سطح آن را شمشه كش كنيد.

مطابق شكل 85-2

در پايان پس از كنترل استاد كار و هنر آموز مربوطه، كار را جمع آورى كرده و پس از قرار دادن مصالح در 
محل خود، محيط كارگاه را تميز كرده، وسايل كار را شسته و به انبار تحويل دهيد.

شكل 85-2

شكل 84-2
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نكات مهم ايمنى!
1- لباس كار مناسب خود را بپوشيد.
2- براى اجراى كار از كفش هاى كتانى استفاده كنيد.

3- از كاله ايمنى استفاده كنيد.
4- از شوخى در محل كار جداً بپرهيزيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددفرقون1
1 عدداستانبولى2
1 عددبيل3

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد تراز 1
1عدد تيشه  2
 1
عدد

شمشه ى 2/5مترى آهنى يا 
آلومينيومى   3

1عدد كمچه  4
1عدد متر فلزى 3 يا 5 مترى  5
1عدد ريسمان كار  6
1عدد شمشه ى 1/5مترى آلومينيومى   7

مصالح مورد نياز
مقدار نام رديف

25 كيلوگرم ماسه شسته 1
5 كيلوگرم سيمان پرتلند نوع 1 2
50 عدد آجر سفال 4 سانتى مترى 3

240 كيلوگرم خاك دو نم شده 4

زمان اجراى پروژه: 
5 ساعت

2-9-دستور العمل اجراى شيب بندى    
(شيب بندى چهار طرفه (شيب به وسط) با درصد شيب ٪2 )                                 

تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين شيب بندى 
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-مراحل انجام كار 
به لباس كار مجهز شويد و وسايل و ابزار كار الزم 
را از انبار تحويل گرفته و با رعايت صحيح نكات ايمنى، 

مراحل زير را به صورت اصولى و كامل اجرا كنيد.
• پس از ساخت مالت و حمل آن به محل اجراى 
از  ضلع  واّولين  كرده  پهن  را  مالت  كارگاه،  در  خود  كار 
به  سانتى مترى   10 آجره ى  نيم  از  شكل  مربع  ديواره ى 
طول 2/5 متر و به ارتفاع يك رج روى زمين بچينيد.  در 
اين مرحله عمليات سر و ته بردارى و تراز بودن ديوار را 

كنترل و رعايت كنيد.
مطابق شكل 86-2

نيم  از  شكل  مربع  ديواره اى  از  ضلع  دّومين   •
آجره ى 10 سانتى مترى به طول 2/5 متر و به ارتفاع يك 
رج را روى زمين بچينيد.  در اين مرحله نيز گونيا بودن و 

تراز بودن دو امتداد را كنترل كنيد. 
مطابق شكل 87-2

نيم  از  شكل  مربع  ديواره اى  از  ضلع  سّومين   •
آجره ى10 سانتى مترى به طول 2/5 متر و به ارتفاع يك 

رج را روى زمين مطابق مرحله ى دّوم بچينيد.
مطابق شكل 88-2

شكل 88-2

شكل 87-2

شكل 86-2
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نيم  از  شكل  مربع  ديواره اى  از  ضلع  چهارمين   •
آجره ى 10 سانتى مترى به طول 2/5 متر و به ارتفاع يك 

رج را روى زمين بچينيد. 
مطابق شكل 89-2

• با متر كشى قطرى از گونيا بودن ديواره ى مربع 
شكل مطمئن شويد. 

مطابق شكل 90-2

مركز  و  وسط  قطرى،  ريسمان كار  از  استفاده  با   •
مربع ايجاد شده را پيدا كنيد. 

مطابق شكل 91-2

شكل 91-2

شكل 90-2

شكل 89-2
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• در محل برخورد دو ريسمان كار قطرى (وسط و 
مركز مربع) ُكُرمى به ضخامت 2 سانتى متر ايجاد كنيد.

مطابق شكل 92-2

 3 ضخامت  به  سيمانى  يا  و  سنگى  بالشتك   •
سانتى متر را روى ُكُرم ميانى قرار دهيد. 

مطابق شكل 93-2

• با استفاده از شمشه و تراز، سطح روى بالشتك 
و ُكُرم هاى گوشه را تراز كنيد. 

مطابق شكل 94-2

شكل 94-2

شكل 93-2

شكل 92-2
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• با استفاده از شمشه، امتداد ُكُرم هاى گوشه و ُكُرم 
ميانى را شمشه گيرى كنيد.
مطابق شكل 95-2

• مالت هاى اضافى در كنار شمشه هاى گرفته شده 
را با استفاده از كمچه بُريده و برداريد.

مطابق شكل 96-2

نم  دو  خاك  با  را  شده  گرفته  شمشه هاى  بين   •
(مرطوب) شده پر كرده و روى آن را با استفاده از شمشه ى 

آلو مينيومى 1/5 مترى صاف كنيد. 
مطابق شكل 97-2

در پايان پس از كنترل استاد كار و هنر آموز مربوطه، 
كار را جمع آورى كرده و پس از قرار دادن مصالح در محل 
خود، محيط كارگاه را تميز كرده، وسايل كار را شسته و به 

انبار تحويل دهيد.  

شكل 97-2

شكل 96-2

شكل 95-2
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1-حداقل ضخامت برای دیوار جان پناه چند سانتی  متر است؟
د(30  ج(20    ب(10    الف( 5    

2-دیوار جان پناه باید بتواند در مقابل نیروهای........................ مقاومت نماید.
د( مرده ج( زنده    ب( باد    الف( برف   

3-مصالح مورد استفاده در قرنیز جان پناه را نام ببرید.
 جواب در یک سطر:

.....................................................................................................................................................       
4-هدف از شیب بندی را تعریف کنید.

 جواب در دو سطر:
.....................................................................................................................................................       
.....................................................................................................................................................       

5-درصد شیب کف حیاط چند درصد است؟
د( 1 تا 2 ج( 1 تا 3    ب(1/5     الف( 1     

6-»ارتفاع شیب بندی با طول آن متناسب است« را توضیح دهید.
 جواب در دو سطر:

.....................................................................................................................................................       

.....................................................................................................................................................       
7-دلیل استفاده از ماهیچه ی سیمانی دیوار جان پناه را بنویسید.

 جواب در دو سطر:
.....................................................................................................................................................       
.....................................................................................................................................................       

8-معنی لچکی در شیب بندی را توصیح دهید.
 جواب در یک سطر:

.....................................................................................................................................................       
9-کف خواب از چه جنسی استفاده می شود؟

د( چوب ج( ورق گالوانیزه   ب( ورق آهنی   الف( پروفیل فوالدی  

آزمون پایانی )2(
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 پاسخ نامه:

پيش آزمون (1)
1) ب
2) ج
3) د
4) د
5) ب
6) ب
7) د 

8) براى اين كه قير و گونى صدمه نبيند.
9) ب
10) ب
11) د
12) ب
13) بلى
14) ب
15) ب

16) اوًال در زمان شست و شوى كف ساختمان، به اندود گچ ديوار آسيب وارد نشده و ثانيًا تنظيم گچ كارى 
ديوارها آسان گردد.

آزمون پايانى(1)
1) به وجودآوردن سطحى هموار است كه بتواند نيازها و خواسته هاى مصرف كننده را برآورده نمايد.

2) د
3) ايمنى عبارت است از مصون و محفوظ بودن سالمت و بهداشت كليه ى كارگران وافرادى كه به نحوى در 
محيط كارگاه با عمليات ساختمانى ارتباط داشته و يا در مجاورت و نزديكى كارگاه ساختمانى عبور و مرور، فعاليت 

و يا زندگى مى كنند. 
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4) هدف از رعايت اصول ايمنى، تعيين حداقل ضوابط و مقررات به منظور تامين ايمنى، بهداشت و حفاظت 
فردى در هنگام عمليات كارگاهى مى باشد.

5) ج
6) ج

7) پخش كردن قلوه سنگ هاى درشت به ضخامت 25 سانتى متر را بلوكاژ گويند.
8) ب

9) يعنى دو اليه قير و يك اليه گونى
10) ج

11) علت استفاده از بتن سبك در سقف ها ، اوًال به خاطر سبكى آن است و ثانيًا به خاطر داشتن منافذ ريز 
عايق حرارتى بسيار خوبى است كه در مصرف سوخت ساختمان تأثيرزيادى خواهد داشت.

12) 1- نوع زيرسازى 2- مقاومت در مقابل آتش سوزى و مواد شيميايى 3- ايمنى و راحتى در حركت (بدون 
سر خوردن) 4- نماى مناسب 5- هزينه ى ساخت ونگه دارى 6- سليقه ى شخصى

13) ب                                                       
14) از خصوصيت مهم اين كف پوش، ضد آب بودن و راحتى راه رفتن با پاى برهنه روى آن است.

15) ج
16) مخلوطى از ماسه و سيمان و سنگريزه ى گرانيتى مى باشد.

17) ب
18) ج
19) ب
20) ب

21) مخلوطى از ماسه، سيمان، آهك و آب مى باشد.     
22) كنترل اندازه ى پشت تا پشت دليل هاى فرش موزاييك، سر و ته بردارى نام دارد.

سركف   – سنگ  زغال  سوخته ى   – آجر  خرده   – پزى  آجر  كارخانه هاى  جوش  مانند:  سبك  مصالح   (23
كارخانه ى ذوب آهن – پوكه ى معدنى – پوكه ى معدنى  

24) يعنى براى هر متر طول 1/5 سانتى متر شيب الزم است.
25) براى تخليه ى فاضالب، از كف شو استفاده مى شود.
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پیش آزمون )2(
1( ج
2( د
3( ج

4( خیر
5( ب
6( ج
7( د

8( الف
9( ب
10( د

آزمون پایانی )2(
1( ب
2( ب

از مصالح محکم مانند مالت ماسه و سیمان و آجر مرغوب زنجاب شده استفاده  برای ساختن جان پناه   )3
می گردد.

4( به منظور حرکت و هدایت آب به شکلی که امکان تخلیه ی کافی آب وجود داشته باشد، شیب بندی انجام 
می شود.

5( ج
6( یعنی اگر طول شیب تا محل ناودانی در پشت بام طوالنی باشد، مقدار مصالحی که برای شیب بندی از ابتدای 

شیب تا سوراخ ناودانی ریخته می شود به مراتب بیشتر و مرتفع تر از قسمت های شیب با طول کمتر خواهد بود. 
7( برای جلوگیری از نفوذ رطوبت نا شی از باران و برف در محل اتصال دیوار جان پناه و  پشت بام الزم است 
گوشه ها و کنج های اتصال را با استفاده از مالت ماسه و سیمان به صورت مورب و با زاویه ی45 درجه اجرا می شود.

8( متن های به دست آمده در شیب بندی، لچکی نام دارد.
9( ج
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منابع و مآخذ
1- تكنولوژى ساختمان رى چادلى – مترجم اردشير اطيابى

2- مبحث هشتم مقررات ملى ساختمان - دفترتدوين و ترويج مقررات ملى ساختمان
3- مبحث هفدهم مقررات ملى ساختمان دفترتدوين و ترويج مقررات ملى ساختمان

4- آجرچينى و اجراى ساختمان – سيد كاظم سيد ابراهيمى و كاظم ياورى نسب
5- كارگاه سفت كارى ساختمان – اسماعيل نظر محمدى و رياض رضوان

6- نقشه كشى ساختمان – عبيداهللا جرجانى
7- تكنولوژى ساختمان (2) فنى و حرفه اى ساختمان - فروغ پوش نژادو حميد رضا مشايخى

8- تكنولوژى و كارگاه (2) فنى و حرفه اى ساختمان حسين زمرشيدى
9- نقشه كشى ساختمان درجه (2) سازمان آموزش فنى و حرفه اى – پروين كوهى

10- پايگاه هاى وب سايت




