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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی

برنامه ريزی تأليف »پودمان های مهارت« يا »كتاب های تخصصی شاخه ی كاردانش« برمبنا ی 
استاندارد  های كتاب »مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ی كاردانش«، »مجموعه  هشتم« 
صورت گرفته است. براين اساس ابتدا توانايی های هم خانواده)Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسی 
 )Unit(تحت عنوان واحد های كار  صورت  به  هم خانواده  مهارت های  سپس  مجموعه  است.  قرارگرفته 
دسته بندی شده و پودمان مهارتی  با هم مجدداً  دسته بندی می شوند. درنهايت واحد های كار هم خانواده 

)Module( را تشکيل می دهند.
دسته بندی »توانايی ها« و »واحد های كار« توسط كميسيون های تخصصی با يک نگرش علمی انجام 
شده است به گونه ای كه يک سيستم پويا بربرنامه ريزی و تأليف پود مان های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظورآشنايی هرچه بيش ترمربيان، هنرآموزان و هنرجويان شاخه ی كاردانش و سايرعالقه مندان 
و دست اندركاران آموزش های مهارتی با روش تدوين، »پودمان های مهارت«، توصيه می شود الگوهای 
ارائه شده در نمون برگ های شماره )1(، )2(و)3( مورد بررسی قرارگيرد. در ارائه دسته بندی ها، زمان 
مورد نياز برای آموزش آن ها نيز تعيين می گردد، با روش مذكور يک پودمان به عنوان كتاب درسی مورد 

تأييد وزارت آموزش وپرورش در»شاخه كاردانش« چاپ سپاری می شود.
به طور كلی هراستاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت )M1وM2و...( و هرپودمان نيز به تعدادی 
برگ  نمون  می شوند.  ويژه )P1وP2و...(  تقسيم  توانايی  تعدادی  نيزبه  هر واحدكار  و  واحدكار)U1وU2و...( 
شماره  )1( برای دسته بندی توانايی ها به كارمی رود. در اين نمون برگ مشاهده می كنيم كه در هرواحدكار 
چه نوع توانايی هايی وجود دارد. درنمون برگ شماره )2( واحد های كار مرتبط با پودمان و درنمون برگ 
شماره )3( اطالعات كامل مربوط به هرپودمان درج شده است. بديهی است هنرآموزان ارجمند و هنرجويان 
عزيز شاخه ی كاردانش  و كليه  همکارانی كه درامرآموزش های مهارتی فعاليت دارند، می توانندمارا درغنای 

كيفی پودمان ها كه برای توسعه آموزش های مهارتی تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

P=Power  U=Uonit   M=Module

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب های درسی 

 فّنی وحرفه ای وکاردانش



مقدمه 

در حدود4500 سال قبل، نقشه ای بر روی خشت خام به دست آمده، كه بيانگر اولين فعاليت ها در زمينه ی تهيه ی 
نقشه بوده است. از زمانی كه انسان اوليه ساختن سرپناه را آغاز كرد، معماری نيزآغاز شد و به دنبال بروز اين پديده، طراحی 

ساختمان نيز مطرح گرديد. درنتيجه، نيازبه تهيه ی نقشه و تفسير و خواندن آن نيز احساس گرديد.
اصواًل پس ازشکل گرفتن يک ايده و طرح در ذهن، برای انتقال آن به ديگران ناگزيريم از وسيله ای كمک بگيريم كه 
به راحتی و وضوح كافی به ديگران منتقل شود. احتمااًل ابتدايی ترين وسيله ای كه به ذهن آدمی خطورمی كند صحبت كردن با 
ديگران در مورد آن ايده است و اين يکی از چند روشی است كه وجود دارد. اما اين روش هميشه كارساز نبوده و نمی توان 
همه چيز را از طريق گفتگو، به ديگران انتقال داد. چه بسا هر شنونده ای منظور ما را به گونه ای متفاوت دريافت می كند. در 
اين جاست كه طرح و ايده ها به شکل تصاوير و نقشه با عالئم استاندارد بر روی صفحه ی كاغذ ترسيم و نمايان می شود، 
كه زبان مشتركی است برای آنان كه با علم نقشه كشی سر و كار دارند. زيرا كاماًل مفهوم پيدا كرده است و به راحتی درک 

می  شود. اين درک و فهم مشترک، زمينه و زير ساخت الزم را برای اجرای پروژه ها فراهم می سازد.   
        

 نقشه، زبان افراد فنّی است. بنابراين، يک فرد فنّی بايد اين زبان را با تمام رموز آن بشناسد. به بيان ديگر از عهده ی 
ترسيم نقشه به طوردرست و اصولی برآيد و توانايی درک و خواندن آن را نيز داشته باشد. نقشه كشی ساختمان كاری فنّی 

و هنری است، به اين شرح:
1- بخش فنّی آن به رعايت نکات ترسيمی مربوط است. اين بخش را می توان در كالس درس فرا گرفت.

2- بخش هنری به زيبايی و تميزی ترسيمات ارتباط دارد. اين بخش با كوشش و تمرين مداوم به دست می آيد. 

دركتاب حاضر، تحت عنوان»مبانی نقشه كشی معماری« شامل شش واحدكار، در دسترس شما هنرآموزان و هنرجويان 
عزيزقراردارد. اين كتاب شامل مباحثی درمورد شناخت مواد و مصالح ساختمانی، انواع ديوارها، آشنايی با پالن و نحوه ی 

ترسيم آن، ترسيم نما و برش و شناخت پالن های شيب بندی بام و موقعيت است.
درعين حال از كليّه صاحب نظران، هنرآموزان و هنرجويان پژوهشگر درخواست می كنيم، نظرات سازنده ی خود را 

دراختيار مؤلفين قراردهند تا دربازنگری و اِعمال اصالحات پيشنهادی، سطح آموزش جوانان اين مرز و بوم ارتقاء يابد.
درآخر از كليّه عزيزانی كه در به سرانجام رسيدن اين كتاب، راهنمايی های خود را از ما دريغ نکردند تشکر نموده 
تأليف قدردانی و سپاسگزاری  برنامه ريزی و  از همکاری فراوان جناب آقای مهندس مختاری، كارشناس محترم دفتر  و 

می نماييم. 

مؤلفین
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الف-توانايي تشخيص انواع مصالح ساختماني وکاربرد آن ها
ب-توانايی ترسيم انواع ديوارهاي ساختماني وکاربرد آن ها

هدف های رفتاری: فراگير پس ازگذراندن اين واحدکار بايد بتواند:

1- انواع مواد ومصالح ساختماني را نام ببرد.
2- کاربرد مواد و مصالح ساختماني را شرح دهد.

3-ديوار را تعريف نمايد.
4-گروه های عمده ی ديوار را نام ببرد.

5-انواع ديوار را از نظر عملكرد نام ببرد.

6-مشخصات ديوار باربر را توضیح دهد.
7-انواع ديوارهای عايق را شرح دهد.

8-علل استفاده از چوب در ساختمان را توضیح دهد.
9-نما و مقطع انواع ديوارها را از نظر مصالح ترسیم نمايد.

10-برش قائم انواع ديوارهای عايق را ترسیم کند.
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پيش آزمون)1(

سؤاالت تشريحی

1-درساختمان های معمولی يک طبقه، بعد از پی چه قسمتی از ساختمان ساخته می شود؟
2-ديوارهاي داخلي وخارجي چه تفاوتي دارند؟

3-برای جلوگیری از ورود رطوبت به ساختمان چه راهی پیشنهاد می کنید؟
4-برای ساخت ديوار از چه مصالحی استفاده می شود؟ نام ببريد.

4-چگونه می توان از ورود سر و صدا به داخل ساختمان جلوگیری نمود.
5-ديوارهای باربر، بار کدام قسمت از ساختمان را، تحمل می نمايد؟

6-راه حل خود را برای جلوگیری از اتالف انرژی در ساختمان شرح دهید.
7-در کدام قسمت ساختمان می توان از چوب استفاده نمود؟

8-ماده را تعريف کنید.
9-حالت های مختلف ماده را نام برده و برای هر يک مثالی بزنید.

10-چند مصالح ساختمانی که می شناسید، نام ببريد.
11-يک مصالح ساختمانی مثال بزنید و کاربرد آن را در ساختمان بیان کنید.

12-مواد طبیعی و مصنوعی را تعريف کنید و برای هريک مثالی بزنید.

پاسخ:..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ:
....................................................................................................................................................................
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سؤاالت چهارگزينه ای

1-جهت تهیه بتن از چه نوع آبي استفاده مي شود؟
د( تصفیه نشده ج( رودخانه   ب( معدني   الف( آشامیدني  

2-کدامیک از مصالح زير از تجزيه ی بقاياي جانوران و گیاهان تولید مي شود؟
د( نئوپان ج( سنگ   ب( گوني   الف( قیر   

، چند سانتی متر ترسیم می شود؟ 1
50

3-ديوار 2 متری با مقیاس
د( 40سانتی متر  ج( 20سانتی متر   ب( 4سانتی متر   الف(2سانتی متر  

4-اليه های عايق کاری درساختمان از دو مصالح رايج، .... و.... تهیه می شوند.
د( مالت ماسه و سیمان ج( آجر و سیمان   ب( قیر و گونی   الف( سنگ و آجر  

5-به خاک ساحل کناِر دريا، .... می گويند، که قطر دانه بندی آن به 2 میلی متر می رسد.
د( الشه سنگ ج( قلوه سنگ   ب( ماسه   الف( شن   

6-در ساخت يک ديوار آجری، چه نوع مالتی استفاده می کنند؟
د( مالت ماسه و سیمان ج( مالت کاه وِگل  ب( مالت ساروج   الف( مالت گچ وخاک 

7-در سقف خانه های سناّتِی شهرهای کويری)ماننديزد(، از چه نوع اندودی استفاده شده است؟
د( بتنی ج( شیب دار   ب( کاه گلی   الف( خشتی  

8-به نظرشما جنس پوشش نهايی سقف های شیب دار، از چیست؟
د( آسفالت ج( ورق موج دارفلزی  ب( خشتی-گلی   الف( بتنی   

9-معمواًل نماهای ساختمانی را با اين نوع مصالح نمی سازند.
د( ايرانیتی ج( شیشه ای   ب( سنگی   الف( آجری  

10-بهتر است از چوب در ساخت کدام يک از فضاهای زير استفاده نكنیم؟
ب( درهای سرويس بهداشتی  الف( حصار دور حیاط 

د( مبلمان ج( قاب دور پنجره   
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و  مصالح  و  مواد  از  بنا  يک  تولید  و  ساخت  در 
فرآورده  هاي طبیعی يا مصنوعی)ساخته شده درکارخانه( 
که به صورت خام و ساده يا ترکیب شده، درکارخانه يا در 

محل احداث بنا تولید می شوند، استفاده می گردد.
جهت ترسیم جزئیات نقشه های اجرايی و معماری، 
اختصاری  و عالئم  مصالح ساختمانی  و  مواد  با  آشنايی 
و1-3  و1-2   1-1 شكل هاي  است.  ضروری  آن ها 
به  و  تولید  می دهد.  نشان  را  ساختمانی  مصالح  و  مواد 
کارگیری اين مصالح، هزينه های زيادی را به سازندگان 
صدمات  هم چنین  می کند.  تحمیل  آن  مصرف کنندگان  و 
جبران ناپذيری را به محیط زيست واردمی نمايد. معماران 
ايرانی در گذشته با استفاده از مصالح بوم آورد و امكانات 

ساخت، از هدر رفتن هزينه و انرژی پرهیز می کردند.
1-1-1-مواد ومصالح از نظر جنس: تقسیم بندي 

مواد و مصالح ساختماني به اين شرح است:
الف(مصالح ساده: به فرآورده های معدنی، طبیعی يا 
مصنوعی که از يک جنس و يا مواد داخلی مشابه تشكیل 
شده باشند»مصالح ساده«گويند. مانند شن، ماسه، سیمان، 

کاشی، بلوک و تیرآهن. 
شكل هاي4 -1 تا 7-1 گروهی از مصالح ساده را 

نشان می دهد.

شكل2-1 انواع آجر

شكل5-1 آهك

شكل1-1 ايزوگام

شكل6-1 کاشی

شكل7-1 ماسه

شكل4-1 کيسه هاي سيمان

شكل3-1 شن

1-1-مواد و مصالح 
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طبیعی  معدنی،  فرآورده های  به  مرکب:  ب(مصالح 
تشكیل شده  داخلی  ماده ي  نوع  از چند  که  يا مصنوعی 
باشند »مصالح مرکب« گويند. مانند بتن، ايرانیت، ايزوگام، 

آردواز و مالت ها.
شكل های8-1و9-1و10-1مصالح مرکب را نشان 

می  دهد.

2-1-1-انواع مصالح از نظر نحوه ي توليد:
الف(مصالح پيش ساخته: به مواد ومصالحی که ابتدا 
اجرا  محل  به  را  آن ها  سپس  شده اند،  تولید  درکارخانه 
آورده و مورد استفاده قرارداده اند »مصالح پیش ساخته« 
گويند. مانند کاشی، سرامیک، آجر، سفال، تیرچه و بلوک، 

قطعات بتنی، قیرگونی وآسفالت آماده.
را  پیش ساخته  مصالح  و1-12  شكل هاي1-11 

نشان می دهند.

محل  در  که  مصالحی  و  مواد  به  درجا:  ب(مصالح 
گويند.  »مصالح درجا«  می شوند  وتولید  تهیه  احداث 
و  اسكلت  و  قیرگونی  درجا  بتن درجا،  مالت ها،  مانند 

چهارچوب هاي درجا)شكل1-13(.

شكل10-1 تيرچه

شكل8-1 اليه هاي ايزوگام

شكل9-1 آزبست)سقف شيب دار(

شكل11-1 ديوارپيش ساخته ی بتني

شكل13-1 سقف تيرچه بلوك

شكل12-1 آسفالت

پلي اتيلن

مواد افزودني 
مخصوص

پلي استر

تيشو

پلي اتيلن يا پودرمعدني
يا فويل آلومينيم
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1- مالت ماسه سیمان: سیمان ماده ي چسبنده، ماسه ماده ي پرُکننده.
2-مالت هاي ماسه، سیمان، آهك در ایران به باتارد مشهورند که لفظي فرانسوي است. این مالت با نسبت هاي مختلفي از سیمان و آهك و ماسه ساخته 

مي شوند. متداول ترین آن ها نسبت 6 : 1: 1 )یك حجم سیمان و یك حجم آهك و 6 حجم ماسه( و آب به مقدار کافی می باشد. 

ازنظر  ساختمانی  ومصالح  مواد  3-1-1-انواع 
منشاء وکاربرد آن ها:

در  موجود  موادمعدنی  به  طبیعی:  الف(مصالح 
طبیعت گفته می شود. مانند مصالح سنگی، ماسه، خاک ها 

و به ویژه خاک ُرس)شكل1-14(.

که  مصنوعی  یا  معدنی  مواد  به  ب(چسباننده ها: 
هم  به  دیگر  مصالح  و  مواد  ذرات  چسباندن  موجب 

می شوند»چسب« گویند. مانندقیر)شكل1-15(.

از ترکیب  به مواد مرکب چسبنده که  ج(مالت ها:  
یك ماده ی حاّلل یا چسب ساختمانی)مانندآب(و ذرات 
مانند  می شود.  گفته  »مالت«  می آید،  وجود  به  پُرکننده 
گچ  شفته آهك،  ماسه  آهك،  کاه ِگل،  مالت  گلِ ُرس، 

وخاک، ماسه سیمان1 و باتارد2)شكل1-16(.

د(قطعات: به اجزای معدنی مورداستفاده دراجزای 
ساختمان  »قطعات« گویند. مانند قطعه سنگ ها، آجرها، 
و... شیشه  جاِم  موزائیك،  سرامیك،  کاشی،  بلوک ها، 

)شكل1-17(.

شكل14-1 شن

شكل15-1 قیر

شكل17-1 بلوك و سنگ

شكل16-1 مالت ماسه و سیمان
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و  ذوب  از  حاصل  شكلی  ترکیبات  ه(فلزات:به 
فوالد،  مانند  »فلز«گويند.   فلزی  کانی های  قالب  گیری 
چدن، آهن، آلومینیوم، روی، مس و سرب)شكل1-18(.

و(چوب: به ترکیبات برش خورده از تنه ي درختان 
ه کاری،  اراّ تراشه ي  از  شده  عمل آورده  فرآورده های  يا 
»چوب« گويند، مانند تیرک، چهارتراش، نئوپان يا فیبر و 

روکش های چوبی)شكل1-19(. 

از اين ماده به دلیل فراوانی درحاشیه ی دريای خزر 
در ساخت قسمت های زيادی از بنا به کارمی رود.

در مناطق مرکزی ايران که کم تر در دسترس بوده، 
برای ساخت در، پنجره و مشبک های چوبی، از اين ماده 

استفاده می شود.
از  که  هیدروکربن،  شامل  موادی  به  ز(موادآلی: 
تجزيه ي بقايای جانوران و گیاهان تولید شده و در امور 
ساختمانی و عايق کاری کاربرد دارد، »موادآلی« گويند.

مانند قیرهای ساده و آسفالت ها، چسب ها، پی وی سی و... 
)شكل1-20(.

ح(موادمتفرقه: به ديگر مواد و مصالح که در امور 
ساختمانی  کاربرد داشته  و در دسته بندی مشخصی  جای 
پشم سنگ،  پشم شیشه،  مانند  نگیرند»موادمتفرقه«گويند. 
ساختمانی  لوله های  و  گونی  آزبست،  پنبه،  چوب 

)شكل های21-1 و1-22(.

pvc شكل20-1 لوله های

شكل18-1 فوالد

شكل19-1چوب های ِگرده بينه و چهارتراش

شكل21-1 پشم شيشه

شكل22-1 پشم سنگ
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1-2-1-شن و ماسه: 
به ذرات حاصل از فرسايش يا خردشدگی سنگ 
ماسه«  و  »شن  باشند  تیزگوشه  يا  ِگردگوشه  که  اصلی، 
2تا30  ات  ذراّ به  2میلی متر»ماسه«،  تا  ات  ذراّ به  گويند. 
ات  میلی متر»شن«، 30 تا80 میلی متر»قلوه سنگ« و به ذراّ
و   1-24 و  باالتر»الشه سنگ«گويند)شكل  های1-23 

.)1-25
کاربرد: شن و ماسه مواد پرُکننده يا پوشش دهنده 
درمصالح ساختمانی هستند، مانند مالت ها، سطوح معابر، 
بتن سیمانی، بتن آسفالتی زيرسازی جاده ها، سطوح نمای 

قطعات بتنی، قطعات پیش ساخته ی بتنی.

2-2-1-خاك ها: 
به مواد معدنی متراکم يا غیر متراکم، با ذرات جامد 
و جدا ازهم، که دارای حفره هاي محتوی گاز و مايع به 

ويژه آب باشند، »خاک« گويند.
چسبنده)مانند  دسته ي  دو  به  خاک ها  طورکلی  به 
ُرس معمولی، ِگل اُخرا( و غیرچسبنده )مانند الی( تقسیم 

می شود
سفال،  آجر،  صنايع  در  معمولی  ُرس  از  کاربرد: 
سیمان، کاشی و سرامیک سازی، مالت گچ وخاک و از 
ُرس مرغوب درظروف چینی، لكه گیری و از ُرس رنگین 

درصنايع مجسمه سازی استفاده می کنند)شكل1-26(.

3-2-1-گچ: 
که  طبیعی  گچ  سنگ  خام  ماده ي  از  فرآورده ای 
حاصِل پخت و آسیاب درحرارت 160 تا180 درجه ي 
به »گچ ساختمانی« معروف است، اين  سانتی گراد است 
فرآورده، نوعی پودر سفید رنگ است و در صورت ترکیب 

با آب، سخت می شود)شكل هاي27-1 و1-28(.
کاربرد: در ساخت مالت های گچی ساده و مرکب 
الیاف های طبیعی و  از گچ وخاک يا سیمان يا به همراه 
مصنوعی، احجام و اَشكال گچ بری شده، مجسمه سازی،  
پرکردن فضاهای خالی در  دندانپزشكی و شكسته بندی، 

شكل23-1 شن

شكل24-1ماسه

شكل25-1 الشه سنگ

شكل27-1پودرگچشكل28-1سنگ گچ

2-1-مواد و مصالح ساختماني وکاربرد آن ها

شكل26-1مجسمه ازگل رس
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4-2-1-آهك: 
سنگ  خام،  ماده ي  پخت  از  حاصل  فرآورده ی 
آهک طبیعی، درحرارت950 درجه ي سانتی گراد درکوره 
را، آهک ساختمانی يا »آهک زنده« گويند. اين فرآورده 
نوعی پودرسفید يا خاکستری رنگ است که در آب يا به 

همراه ُرس سخت می شود)شكل30-1 و1-31(.
تهیه ی  اولیه ، جهت  ماده ی خام  به عنوان  کاربرد: 
سیمان، استفاده درصنايع تولید آجر ماسه آهكی، مالت های  
آهكی ساروج، باتارد، شفته و اِصالح خاک  آبدار نمكی. 
در گذشته، در مكان های مرطوب مانند حمام ها به جای 

گچ بری از تزيینات آهک بری استفاده می کردند.

موادخام  از  متشكل  فرآورده ای  5-2-1-سيمان: 
اختالط،  معلوم که حاصل  میزان  به  سنگ آهک و ُرس 
تا1600  درجه ي1200  در  آسیاب  و  )کلینكر(  پخت 
اين فرآورده به سیمان  درجه سانتی گراد در کوره است. 
يا سیاه  قهوه ای  نوعی پودر سبز،  آبی معروف است که 
است و درنتیجه ی ترکیب با آب می گیرد و سفت و سخت 
می شود. سیمان در مقابل آب و رطوبت با دوام و مقاوم 
است. سیمان از مواد چسبنده ای است که درهوا و داخل 
کلینكر  شكل1-32  دارد.  مختلف  انواع  و  می گیرد  آب 

سیمان را نشان مي دهد.

الف(انواع سيمان: سیمان امروزه درانواع ورنگ های 
بازار عرضه  به  و  گوناگون ساخته  با خواص  و  مختلف 

می شود، که متداول ترين آن ها به شرح زيرند:
سیمان های پرتلند که مطابق با استانداردهای ايران 
به پنج نوع تقسیم می شود و هرکدام کاربرد مختلف دارند. 
سیمان سفید، سیمان رنگی، سیمان برقی، سیمان طبیعی و 

سیمان ممتاز از انواع ديگر سیمان هستند)شكل1-33(.

شكل29-1 مجسمه گچي

شكل30-1 پودرآهك شكل31-1 سنگ آهك

شكل33-1 سيمان سفيد

شكل32-1 کلينكرسيمان

امورساختمانی و درز انقطاع، پايدارسازی موقت شمشه 
و ترازها، به ويژه در ساخت ديوارهای ظريف، طاقچه ها، 
گچ  متداول  کاربردهای  جمله  از  سقف ها  و  طاق ضربی 

است)شكل1-29(.
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سیمانی  مرکب  و  ساده  مالت های  تهیه ي  کاربرد: 
و...(،  سیمان  و  آهک  سیمان،  و  ماسه  سیمان،  و  )گچ 
تولیدات بلوک های سقفی و ديواری، موزائیک های ماسه 
انواع  ساخت  ماسه،  و  شن  با  متنوع  بتن های  سیمانی، 
اجرای  عملیات  ويژه  به  و...  پل ها  سازه ها، حوضچه ها، 
نماسازی  و  بتنی  اسكلت های  و  ساختمانی  شالوده های 

)شكل1-34(. 
6-2-1-آب: 

که  است  ساختمانی  خام  فرآورده ی  مهم ترين  آب 
ازطريق آب های طبیعی)رودخانه ها، سفره های زيرزمینی 

و...(تهیه و استخراج می شود)شكل1-35(.
کاربرد: درتهیه کلیه ي مالت ها و چسب های آبی، 
قبل  مصالح  درشكل پذيری  است.  ضروری  آب  مصرف 
مراقبت  شست شو،  بتن ها،  ساخت  و  تهیه  پخته شدن،  از 
سیمان  از  مصالح ساختمانی ساخته شده  از  نگه داری  و 
کاربرد  گیاهی آب  و  درمانی  انسانی،  مصارف  يا آهک، 

فراوانی دارد.

7-2-1-شيشه: 
ماسه  آسیاب  از  حاصل  است  فرآورده ای  شیشه 
تصفیه ي  و  سیلیس  پودر  ذوب  و  طبیعی  سنگ های 
ناخالصی ها که می تواند ماده ای کاماًل شفاف يا نیمه  شفاف 

يا منعكس کننده باشد)شكل1-36(.
و  پنجره ها  و  درها  شفاف  درپوشش  کاربرد: 
دريچه های هواکش و بازديد، نماسازی شیشه ای، عینک، 
و...)شكل1-37(.  بسته بندی  اتومبیل سازی،صنايع  آينه، 
درفضای خانه های سنتی ايران، از شیشه هايی با رنگ تند 
برای فضای تاالر و از شیشه با رنگ های ماليم تر برای 

اتاق های سه دری و پنج دری استفاده می کردند.

                  

فراوانی دارد.
به خصوص                                      مختلف  تهیه ي مالت های  جهت 

زيرا  نمود  استفاده  آشامیدنی  آب  از  بايد  بتن، 
است درگیرش  ممكن  موجود درآب  ناخالصی های 
سیمان و مقاومت بتن اثر نامطلوب بگذارد و موجب 
زنگ زدگی  حتی  و  بتن  درسطح  لكه هايی  بروز 

آرماتور داخل بتن شود.

شكل34-1بلوك هاي بتني

شكل1-35

شكل36-1بلوك هاي شيشه اي

شكل37-1 نماي شيشه اي
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8-2-1-رنگ ها،رزين هاوچسب های ساختمانی:
مايع  و  صنعتی  معدنی،  موادآلی،  فرآورده های  به 
خاصیت  و  همگونی  دارای  که  می شود  گفته  جامدی  يا 
پیوستگی بر روی سطوح، به منظور جلوگیری از پوسیدگی 

و زنگ زدگی است.
رطوبت،  ضد  يا  حرارت  ضد  پوشش  در  کاربرد: 
هشداردهنده يا راهنمايی کننده و به ويژه نماسازی و ايجاد 
زيبايی های هنری، پوشش های ضدالكتريسیته و ضدترک 
يا  طبیعی  چسب های  هم چون  موادی  از  که  خوردگی 
می شود)شكل  استفاده  پالستیک ها  و  رزين ها  مصنوعی، 

38-1و1-39(.
9-2-1-فلزات وفوالد: 

سنگ های  ذوب  از  حاصل  فلزی  فرآورده های 
درطبیعت  ترکیبی  يا  خالص  به صورت  که  است  طبیعی 

وجود دارد.
دريچه ي  فاضالب،  درلوله های  »چدن«،  کاربرد: 
بازديد و کنتورآب و فوالد به شكل نیم رخ های ساختمانی 
يا  نوردشده  ورق  و  »تسمه«  و...،  شكل   Uو شكل   I
پنجره  در،  نرده،  برای ساخت  تاخورده  نیم رخ های سرد 
لوله،  صورت  به  »مس«،  دارد.  مصرف  چارچوب ها  و 
برق  رسانی  و  گاز  آب،  امور  در  يا  ساده  میله ي  و  ورق 
استفاده می شود. »سرب«، به صورت ورق های آب بند و 
و درزمخازن  اتصاالت  پُرکننده ي محل  يا  ضدراديواکتیو 
معماری  از  باقیمانده  آثار  در  می رود.  کار  به  سوخت 
کشورمان، نمونه هايی از کاربرد سرب را در اتصال قطعات 
بلند ديده می شود. »روی«، به  سازه ای مانند ستون های 
صورت ورق های پوشش شیروانی ها و آبروها يا روکش 
کاربرد  زنگ زدگی  از  جلوگیری  برای  فوالدی  لوله های 

دارد)شكل های40-1 تا 1-43(.

شكل39-1 رنگ در مصالح

شكل38-1 رنگ دراتاق خواب

شكل42-1 لوله ي چدني ديگ بخار شكل43-1 لوله ي مسي

شكل41-1 روي

شكل40-1 سرب
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10-2-1-قير: 
فرآورده ای پیچیده از موادآلی به رنگ تیره و سیاه 
است که از تقطیر نفت خام يا زغال سنگ به دست می آيد 

يا به صورت طبیعی وجود دارد.
کاربرد: در آب بندی درزهای ساختمان و تأسیسات، 
تهیه ي مصالح مرکب، مانند قیرگونی، ايزوگام و آسفالت، 
بنای  ساخت  در  و...)شكل1-44(.  ضدزنگ  رنگ های 

زيگورات چغازنبیل، از قیر استفاده شده است.
11-2-1-گونی و ليفه: 

و  الیاف های چتايی  بافتن  از  که  است  فرآورده ای 
کنفی، نايلونی، ابريشمی يا کتانی به صورت قواره و توپی 

طولی تهیه می شود)شكل1-45(.
کاربرد: درساخت سطوح قیرگونی يا پیش  ساخته ي 
رطوبت  نگه داری  يا  قیراندود  مشمع  و  قیراندود  گونی 
درسطوح بتنی تازه ريخته شده يا روکش سطوح عايق کاری 
شده، ظروف و مخازن تأسیساتی به کمک سريشم و ... 

به کار می رود.

12-2-1-پشم شيشه، پشم سنگ، آزبست: 
به الیاف نازک حاصل از ذوب شدگی، سنگ های 
طبیعی ِگل آهكی)مارنی( يا ازذوب و گداختگی شیشه ي 

مصنوعی در کارخانه گويند.
حرارتی،  عايق)صوتی،  اليه های  تهیه ی  کاربرد: 
رطوبتی و الكتريكی(، تولید فرآورده های آزبست )لوله و 

ورق و قطعات(، پشم شیشه وپشم سنگ)شكل1-46(.

13-2-1-ايرانيت و آردواز و ِفّروسيمنت: 
يا  طبیعی  الیاف های  از  مرکب  فرآورده های  به 
مصنوعی و بُراده ي چوب و الیاف های فوالدی همراه با 
مالت سیمان گفته می شود که درقالب مناسب، با بخارآب 

پخته می شود و شكل می گیرد.
سقف های  ويژه  به  سقف ها  نهايی  پوشش  کاربرد: 
و  فاضالب  آب رسانی،  لوله های  نماسازی ها،  شیب دار، 

هواکش موتورخانه و بخاری ها)شكل هاي1-47(.

شكل 44-1 کاربرد قير درآسفالت کاری و ايزوگام

شكل 45-1 گونی قواره ای

شكل 46-1 قطعات و لوله های آزبستی-پشم شيشه و پشم سنگ

شكل 47-1 پوشش نهايی سقف شيب دار با آردواز
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14-2-1-کاشی، سراميك، سفال، آجر و قطعات 
پخته ی ُرسی: 

ِگل پخته شده و شكل گرفته ي حاصل از خاک ُرس 
يا سنگ ُرس آسیاب شده است که گاهی با لعابی به نام 
»کاشی و سرامیک« روکش می شود که نفوذپذيری بسیار 
پايینی دارند و چنان چه بدون لعاِب ضدآب باشد به آن 

»سفال وآجر« می گويند.
سرويس ها،  قائم  سطوح  و  نما  در  کاشی  کاربرد: 
کف  افقی  درسطوح  سرامیک  آشپزخانه ها-  و  حمام ها 
در  سفال ها  بالكن ها-  و  اتاق ها  آشپزخانه ها،  سرويس 
امور هنری، ديوارچینی باربر و غیرباربر، سقف و تیرچه 
و  طاق ضربی  اجرای  ديوارچینی،  در  آجرها  و  بلوک 
قالب بندی شالوده ها مصرف دارند)شكل48-1(. استفاده 
از اين مصالح از ديرباز درمعماری ايران کاربرد داشته، از 
جمله درساخت زيگورات چغازنبیل ازخشت خام و پخته 

استفاده می کردند.

15-2-1-بتن ها)سيمانی،آسفالتی وخاکی(: به مواد 
و مصالح پیش ساخته يا درجا گفته می شود که بااستفاده از 
شن، ماسه و يک ماده ي چسباننده مثل سیمان و قیر که با 

طراحی و اختالط مناسب تهیه می شود)شكل1-49(.
کاربرد: »بتن های سیمانی« درشالوده ي زيرستون ها، 
پايه ي ستون ها، پايه ي پل ها و اجرای سقف های بتنی و 
دارند.  کاربرد  مسلح  بتن  اسكلت های  و  بلوک  تیرچه 
»بتن های آسفالتی« درپوشش سطحی روسازی جاده ها و 
محوطه سازی ها و بام ها مصرف دارند و »بتن های خاکی« 
سدخاکی  ساخت  و  روستايی  جاده های  زيرسازی  در 

استفاده می شوند)شكل1-50(.

الف(عياربتن: مقدارسیمان موجود دريک مترمكعب 
بتن را »عیاربتن« می گويند و آن را به صورت kg.m3 يا 
 kg.m3نشان می دهند. به عنوان مثال، بتن با عیار gr.cm3
200 )200 کیلوگرم درمترمكعب(، يعنی در هرمترمكعب 
بتن به  بتن200 کیلوگرم سیمان وجود دارد. میزان عیار 

محل مصرف بتن)مقاومت محل مصرف( بستگی دارد.

شكل48-1نصب سراميك

شكل50-1 کاربرد بتن درساخت اسكلت پل ها، ساختمان ها و پوشش سقف

شكل49-1توليد بتن
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ب(مقاومت بتن: به مقاومتی که بتن دربرابر وارد شدن 
می نمايد»مقاومت  فشاری  بتن«  تحمل  بتنی  عضو  بر  نیرو 
گويند و آن را با واحد kg/cm2 ، gr/cm2 ، kg/m2  و... 
 kg/cm2مقاومت با  بتنی  در  مثال  برای  می گیرند.  اندازه 
30، مقدار نیرويی که عضو بتنی دريک سانتی مترمربع بتن 

تحمل مي کند kg 30 است)شكل1-51(.

شده ای  ساخته  مصنوعي  سنگ  16-2-1-آجر: 
می شود)شكل هاي1-52  تهیه  خشت  پختن  از  که  است 

و1-53(.
از  بعد  که  است  ساختمانی  مصالح  از  آجريكی 
اين ترتیب  به  پیدايش آتش، پختن آن آغاز شده  است. 
خاصیت  به  پی  اجاق،  ديواره ي  ِگل  شدن  سخت  از  که 
آن برده اند. سومری ها، بابلی ها و اقوام ساکن بین النهرين 
طغیان  و  سیالب  شده ي  ته نشین  ِگل  از  را  آجر  خمیر 

رودخانه ها تهیه می کردند.
تحت  و  داده  شكل  قالب  توسط  که  خمیرگلی، 

شرايطی خشک کنند»خشت«می نامند)شكل1-54(. 
خشت به دوطريق ساخته می شود:

خاک  روش  اين  در  دست:  با  خشت  الف(ساخت 
ُرس را آب مي زنند و آن قدر به آن آب می افزايند تا به 

حالت خمیر درآيد )شكل1-55(.

شكل51-1  آزمايش مقاومت بتن

شكل52-1  آجر

شكل53-1  انواع آجر

شكل54-1  خشت خام)ساخت آجر به روش دستی(

شكل55-1 مخلوط خاك رس با آب و ساخت خمير خشت
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 سپس آن را ورز می دهند تا يكنواخت شود. آن 
می کنند.  صاف  و  تمیز  را  خشت ها  قالب زدن  محل  گاه 
خمیرگلی  از  را  چوبی  قالب های  مال،  خشت  کارگران 
سپس،  مي نمايند.  متراکم  را  آن  انگشت  با  و  پُرمی کنند 
سطح قالب را با دست يا نخ محكم از خمیر اضافه پاک 
را  بعدی  و خشت های  می کشند  باال  را  قالب  و  می کنند 

می مالند)شكل1-56(.
درآفتاب خشک    و  کرده  بلند  را  سپس، خشت ها 
مي کنند. در پايان خشت ها را جمع آوري و انبار مي کنند.

)شكل های57 -1 و 1-58(.

شكل56-1 قالب زنی خمير و ساخت خشت

شكل57-1 خشك کردن خشت در فضای باز  شكل58-1 جمع آوری و انبار خشت ها 

خاک،  روش  اين  در  ماشين:  با  خشت  ب(ساخت 
به  لودر  توسط  است  شده  دپو  کارخانه  درمحوطه ي  که 
مرحله  ازاين  ريخته می شود.  درون جام)مخزن( دستگاه 
به بعد، به طور اتوماتیک خاک بر روی تسمه  نقاله ريخته 
شده  اضافه  خاک  به  )8درصد(  مناسب  مقدار  به  آب  و 
توسط  جا  آن  در  و  می شود  هدايت  آسیاب  درون  به  و 
غلتک های سنگین خمیرکوبیده شده ويكنواخت می گردد. 
پرس  وارددستگاه  نقاله ی الستیكی  تسمه  توسط  سپس، 
داده شود  اندازه ي الزم   و  به خشت ها شكل  تا  می شود 

)شكل1-59(.

5
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شكل59-1مراحل ساخت آجر با ماشين

1-تغذيه)جام(

3-آسياب غلطكي

2-تسمه نقاله

4-دانه بندي

5-تسمه نقاله

6-اکسترودر

7-دستگاه برش
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شكل61-1 نماي روبرو از خشك کن تونلي

شكل62-1 کوره ي تونلي

ورود گاز به وسيله ي لوله ی گاز

آجرهاي پخته شدهمنطقه ی وجود آتش بوسيله ی گازآجرهاي نپخته

تونل
ورود واگن های 

حمل آجر

را  از دستگاه مكنده ی ِگل  برشی  نیز  شكل1-60 
نشان می دهد. در اين دستگاه خمیر را کاماًل باهم مخلوط 
دستگاه  وارد  درگل،  موجود  هواي  تخلیه ی  از  پس  و 

پرس  شده و به قالب دلخواه ارسال می گردد.

و  تدريج  به  بايد  را  تَر  ِخشت  -خشك کردن: 
يكنواخت خشک نمود تا از تِرک برداشتن و تغییر شكل 
را  خشت ها  منظور  اين  به  آيد.  عمل  به  جلوگیری  آن 
هوای  پايین  از  و  می چینند  گرم  پوشیده ی  سر  محل  در 
از  هوای سرد شده  و  می فرستند  گرم البه الی خشت ها 
دريچه ی باال خارج می شود. دراين روش معمواًل يک تا 

دو روز طول می کشد تا خشت ها خشک شوند. 
طريقه ی ديگر، استفاده از خشک کن ها يا تونل های 
واگن های  درون  را  که خشت  ترتیب  اين  به  است.  گرم 
از پايین، آن قدر  کوچک قرار می دهند و هوای گرم را 
تا خشک شوند.  می فرستند)می دمند(  به البه الی خشت 
سپس آن ها را از سمت ديگر، ازخشک کن يا تونل بیرون 

می آورند)شكل های61-1 و1-62(.

3
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4

شكل60-1دستگاه مكنده ي ِگل و اکسترودر

1-آسياب
2-دنده

3-َخالء
4-چاقو
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ج( انواع کوره های آجرپزی: پختن خشت و تبديل 
شدن آن را به آجر اصطالحًا »آجرپزی« گويند. حرارتی 
که برای پخت خشت الزم است به اندازه ای است که آب 
عوامل  برابر  در  و جسم سختی  می کند  تبخیر  را  خشت 
کوره  های  در  به وجود می آورد. آجر  و مكانیكی  ی  جواّ
مختلفی پخته می شود که در زير به ذکر نام اين کوره ها 

اکتفا می شود.
–کوره ی هوفمن)شكل1-63(.

-کوره ی تونلی)شكل64-1( و )شكل1-62(.                                                               
-کوره ی تنوره ای )شكل1-65(.

با درجه حرارتی حدود  تونلی  کوره های  در  آجر 
1100 درجه سانتی گراد پخته می شود.

د(انواع آجر: آجرها با توجه به کاربرد، نوع کوره، 
نحوه ی پخت و درجه حرارتی که آن را می پزد به انواع 

مختلف تقسیم می شود.

-آجرهای معمولی شامل: آجرفشاری، بهمنی،قزاقی، 
سفید و بهی)شكل1-66(.

ساختمانی،  سفال های  شامل:  سفالی  -آجرهای 
پوشش  سقف، پوشش کف، سفال های مخصوص عبورآب 
)کول( يا )ملو(. درشكل67-1، دو نمونه از انواع آجرهای 

ساختمانی را نشان می دهد.
 -آجرهای سنگ فرش: برای فرش کردن خیابان ها 
و کف سازی های با دوام به کار می رود. اين آجرها)ختائی 
و نظامی(، را با خاک ُرس درست می کنند)شكل1-68(.

 آجرهای سنگ فرش را می توان با درجه حرارت 
آن  ترتیب چون حرارت پخت  اين  به  و  زيادتری پخت 
از حرارت پخت آجرهای معمولی بیش تراست لذا مانند 
شیشه سخت و محكم و در مقابل سايیدگی مقاوم است و 

در خود آب کم تری جذب می کند)شكل1-69(.

شكل63-1 نمايی از کوره هوفمان

شكل64-1 کوره تونلی شكل65-1 کوره تنوری

شكل66-1آجرفشاری شكل67- 1 آجرسفالی

شكل69-1 آجرفرش

شكل68-1 آجرنظامی)سفالی(
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-آجرنسوز: آجرنسوز از خاک رس ذوب نشدنی 
تشكیل شده است، که دارای اکسید آلومینیوم AL2O3 است، 
آهک و مواد قلیايی خاکی ندارد و دردرجه حرارت بسیار 
زياد پخته می شود. برای ساختمان کوره و محل هايی که 
در مقابل حرارت زياد، نیاز به مقاومت باال دارند، استفاده 

می شوند)شكل1-70(.

ه(ابعادآجر: از زمان های قديم در ايران آجر معمولی 
می ساختند.  4×20×20سانتی متر  ابعاد  در  را  ساختمانی 
پیدا  حضور  درايران  روس ها  که  قاجاريه  دوره ی  در 
ابعاد  به  آجرهايی  از  قزاق خانه ها  ساختن  برای  کردند 
به آجر  ايران  در  که  کردند  استفاده  5×10×21سانتی متر 

قزاقی مشهور گرديد)شكل هاي1-71(.

البته ايرانیان، آجر به اين ابعاد را با تیشه کاری از 
آجر معمولی درست می کردند و به آن آجرنیمه می گفتند. 
در  و   25×12×6/5 آلمان  در  آجر  ابعاد  مثال  برای 
به هراندازه و  ايران 5×10/5× 22سانتی متر است. آجر 
ابعادی که باشد، بايد طول آن به اندازه ی دو برابر عرض 
آجری  طول  اگر  يعنی  باشد.  سانتی متر  يک  اضافه ی  به 
برابر a و عرض آن b باشد بايد رابطه ی زيردر آن برقرار 

باشد)شكل1-72(.

چهارخصوصیت  بايد  آجر  آجر:  و(خصوصيات 
اصلی مقاومت دربرابر يخبندان، تخلخل در آب، مقاومت 
مكانیكی و ابعاد صحیح آجر را دارا باشد. البته آجر بايد 
يک  با  هرگاه  باشد.  سخت  و  يک پارچه  و  پخته  کاماًل 
آجر به آجر ديگری ضربه ای وارد آيد، صدای مشخص 

زنگ دار تولید می شود)شكل1-73(.

شكل70-1 انواع آجرنسوز

شكل71-1 انواع آجر از نظر ابعاد

تخلخل در آبمقاومت در برابر يخبندان

ابعاد صحيح آجرمقاومت مكانيكي
شكل1-73

شكل1-72

a=1+2b
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با  ديوارچینی  کار  اجرای  برای  آجر:  ز(تقسيمات 
آجر به تقسیمات خاصی از آجر نیاز است. حتی االمكان 
ديوارچینی  کار  در  غیرشكسته  و  سالم  قطعات  از  بايد 
استفاده شود. سه قدی، نیم اليی، قلمدانی، کلوک، کالغ پَر 

و چاَرک از انواع تقسیمات آجر است)شكل1-74(.

شكل1-74

نيم الئي
سه قدي

کالغ پر

چارك

است  ديوارچینی  واحد  بلوک،  17-2-1-بلوك: 
ارتفاع  است.  بیش تر  استاندارد  آجر  ابعاد  از  آن  ابعاد  و 
نبايد از طول يا شش برابر ضخامت آن تجاوز  بلوک ها 
کند. بلوک ها را می توان از خاک ُرس و بتن پیش ساخته 

ساخت)شكل1-75(.

الف(انواع بلوك ها، نحوه ی ساخت و اجرای آن ها
بلوک های  شكلی  اندازه ی  سفالی:  -بلوك های 
سفالی را با پهنا يا عرض 15، 10يا 7/5 سانتی متر و ابعاد 
6/25×21/5×29 سانتی متر ذکر می کنند اين بلوک ها به 
ساخته  تزريقی  روش  به  و  ف  ُمجواّ يا  توخالی  صورت 
پخته  کوره  در  ُرس  خاک  آجرهای  همانند  و  می شوند 

می شوند)شكل های76-1و1-77(.

بلوك استاندارد بلوك تيغه

سطح صاف
يا شياردار

سطح شياردار

شكل1-75

شكل1-76

قلمداني کلوك

شكل1-77

بلوك 
شش حجره

بلوك 
سه حجره
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ديوار تيغه از 
بلوك هاي صاف

جداره ي خارجي ديوار دوجداره از آجرنما

اليه ي عايق رطوبتي

بلوك گوشه

انتهاي بسته
بلوك رج بند

فضاي خالي
50 ميلي متر

بلوك رديف ها يكي درميان به
ديوارخارجي پيوند مي خورند

 بلوک شش حجره ی استاندارد، به طورعمده برای 
می رود.  کار  به  جداره  دو  ديوارهای  داخلی  جداره ی 
درحالی که بلوک سه حجره در وهله ی اول جهت احداث 

تیغه ها مورد استفاده قرار می گیرد)شكل1-78(.

-بلوك های پيش ساخته ی بتنی: اين بلوک ها به سه 
دسته تقسیم می شوند.

از جمله  و  موارد عمومی  در  بلوک ها  اين   :Aنوع
مصالح  به  کارمی رود.  زيرزمینی  رطوبتی  عايق   زير  در 
شده  خرد  آجر  و  شكسته  شن  همچون  متراکمی  دانه ای 

برای ساخت اين بلوک مناسب است.
دارد.  کاربرد عمومی ساختمانی  بلوک  اين   :Bنوع
محسوب  سبكی  بتنی  بلوک های  باربر،  ديوارهای  برای 
از  بلوک عبارت اند  اين  می شوند. مصالح دانه ای مناسب 
ذوب  سرباره  يا  کلینكر  پوکه ی صنعتی،  اسفنجی،  سربار 

آهن، بتن اسفنجی و ورمیكولیت منبسط.
ديوارهای  برای  اما  است   B نوع  شبیه   :Cنوع

غیرباربر به کارمی رود)شكل79 -1(.

- بلوك های بتون اسفنجی: برای ساختن بتن مورد 
نیاز اين بلوک ها، هوا يا گاز را در داخل مخلوط بتن وارد 
اسفنجی  بلوک  مخلوط،  شدن  سخت  از  پس  تا  می کنند 
مقدار  معمواًل  منظور  اين  برای  شود.  ايجاد  يكنواختی 
وارد  مخلوط  داخل  به  آلومینیوم  ريز  پودر  از  مشخصی 
می شود تا با آهک اضافی سیمان ترکیب شود و هیدروژن 
آزاد کند. اين هیدروژن به سرعت جانشین هوا می شود و 

حالت اسفنجی به وجود می آورد.

است  عبارت  بلوک ها  اين  اندازه های  متداول ترين 
سانتی متر22/5×45سانتی متر و ضخامت های  از20×40 

7/5، 10، 14، 21/5 سانتي متر تولید مي شود.
)شكل1-80(

شكل 78-1 نمايش سه بُعدی از ديوار دوجداره  
جداره ی داخلی از بلوك و جداره ی خارجی آجرنما است.

شكل 1-80

بلوك توخالي بلوك سلولي

بلوك آجدار بلوك توپر

زبانه

شيار

حفره هاي ته بسته 

شكل 79-1 انواع بلوك بتنی سبك
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جداره ي خارجي ديوار دوجداره از آجرنما

اليه ي عمودي عايق رطوبتي

بلوك رديف ها يكي درميان به
ديوارخارجي پيوند مي خورند

فضاي خالي
50 ميلي متر

فضاي خالي بابلوك هاي ديوار تيغه
برش خورده مسدود مي شود

انتهاي بسته
شكل 81-1 نمايش سه بُعدی از ديوار دوجداره  

جداره ی داخلی از بلوك بتنی اسفنجی و جداره ی خارجی آجرنما است.

شكل81-1 جزئیات ديوارساخته شده با بلوک بتنی 
اسفنجی را نمايش می دهد.

ب(مهم ترين مزايای بلوك چينی نسبت به آجرچينی 
عبارت اند از:

1-صرفه جويی درکار؛ 
2-اتصاالت آسان تر؛  

3-ايجاد عايق بندی حرارتی بهتر؛ 
4-تراکم کم تر؛  

5-ايجاد زمینه ی مناسب برای اندود های سیمانی 
يا گچی. 

ج(نقاط ضعف:
1-مقاومت پايین تر؛  

2-نفوذپذيری بیش تر در برابر باران؛
3-قدرت باربری پايین تر؛ 

4-ايجاد عايق بندی صوتی ضعیف تر

18-2-1-تيرچه های سقفی: به  فرآورده های مرکبی  
گفته می شود که از قطعات بتنی و فوالدی ساخته شده اند 
محسوب  تیرچه بلوک  سقف های  در  باربراصلی  عضو  و 

می شوند و پیش ساخته اند)شكل1-82(.
-کاربرد: به عنوان عضو اصلی باربر در سقف های 
با  بلوک  بدون  مسلاّح  بتنی  سقف های  و  تیرچه بلوک 

تیرچه های به هم چسبیده استفاده می شود.

)بهداشتی،  تأسيساتی  مصالح  و  19-2-1-مواد 
فرآورده های  و...(:  اضطراری  برقی،  مكانيكی،  ايمنی، 
به  به منظور اهداف خاص  صنعتی فلزی و غیرفلزی که 
همراه  مصالح سازه ای در ابنیه به کارگرفته می شوند  و امكان 
بهره گیری مناسب از فضاهای ساخته شده و درعین حال 
تأمین شرايط محیطی الزم را فراهم می نمايند )شكل 1-83(.

شكل 1-82

شكل 1-83

بلوك

تيرچه

تيرچه
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اندودکاري

شمشه ي 
بغل کش

شمشه گيري
 نبش کار

شمشه ي مياني 
پشت کار

شمشه کش کردن
 اندودگچ وخاك

شكل 87-1شمشه گيری  شكل 88-1ماله کشی 

اندودکاري پشت کار 
و بغل کش نبش

ماله کشي 
برسطح اندود

فلزی  لوله های  مكانیكی،  تأسیسات  -کاربرد: 
پلی اتیلن  لوله های  يا سیاه شوفاژ،  و گرم  گالوانیزه سرد 
تأسیساتی  کانال  و  فاضالب  پلیكای  يا  چدنی  )سبز(، 
هوا رسانی وتهويه، ظرف شويی ها، وان ها حمام، شیرآالت 

و...)شكل1-84(.

20-2-1-اندودها: معمواًل از اندودها برای ايجاد 
سطح صاف يا پوشش سطح زيرين استفاده می شود و بر 
حسب مكان و مسائل سازه ای نوع آن مشخص می گردد 

)شكل های85-1 و86-1 و 87-1 و1-88(. 

الف(انواع اندودها:  
ازآب،  اشباع شدن  از  ُرس پس  -کاه وِگل: خاک 
ديگر آب را از خود عبور نمی دهد. اين خاصیت خاک 
در  پشت بام  اندود  برای  آن  از  تا  مي شود  سبب  ُرس 
از  جلوگیری  برای  کنند.  استفاده  قديمی  ساختمان های 

ترک خوردن ِگل به آن کاه اضافه می کنند)شكل1-89(.

شكل 85-1شمشه گيری 

شكل 86-1ماله کشی 

شكل 89-1 اندود کاه وگل 

شكل 84-1 تأسسيسات مكانيكی 
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-گچ وخاك: پس از مخلوط کردن خاک رس و گچ 
به نسبت مساوی وافزودن آب، به شكل خمیری درمي آيد 
سفیدکاری،  از  قبل  ديوارها،  زيرسازی  جهت  آن،  از  و 

استفاده می شود)شكل1-90(.

و  ماسه  اندود  يا  روکش سیمانی  -ماسه وسيمان: 
سیمان را پس از مخلوط کردن سیمان و ماسه و اضافه 
برای  سیمان  و  ماسه  اندود  از  می کنند.  تهیه  آب  نمودن 
نماسازی ساختمان، حفاظت ديوارهای خارجی ازعوامل 
اليه های  اجرای  منظور  به  زيرسازی  برای  يا  ی  جواّ

عايق کاری استفاده می کنند)شكل1-91(.

-سايراندودها: اندودها ي ديگری نظیر ِکنیتكس و 
رولكس به بازار آمده اند که ترکیب  ماسه ی ريزدانه و گچ 
دانه  رنگ  آن  به  مختلف  رنگ های  ايجاد  برای  و  دارند 
اضافه می کنند. از اين رو اندودها به دلیل داشتن زيبايی 
خاص برای پوشش نهايی در داخل ساختمان و عمدتًا در 

خارج ساختمان استفاده می کنند)شكل1-92(.

21-2-1-مالت ها: به آن دسته از مواد و مصالح 
ساختمانی اطالق می شود که نقش چسباندن مواد و مصالح 
ساختمانی را به عهده دارند، مانند مالت ِگل برای ساختن 
آجر، مالت ماسه و سیمان برای ساختن بلوک سیمانی و 

مالت گچ برای ساختن بلوک گچی)شكل1-93(.

شكل 90-1 اندود گچ وخاك - گچ سفيد پرداختی 

شكل 91-1 اندود ماسه و سيمان 

شكل 92-1 کنيتكس 

شكل93-1 انواع مالت ها 
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ماسه، سیمان، کاشی، بلوک، تیرآهن و... ساده از نظر
س

جن

بتن، تیرچه، ايرانیت، ايزوگام، آردواز، مالت ها و... مرکب

کاشی، سرامیک، آجر، سفال، تیرچه بلوک، قطعات بتنی، قیرگونی و آسفالت آماده پيش ساخته  از نظرنحوه ی
توليد

مالت ها، بتن درجا، بلوک سقفی سیمانی که درمحل ساخته می شود درجا

مصالح سنگی، ماسه، خاک ويژه خاک رس مصالح طبيعي

مواد ومصالح ازنظرمنشاء و کاربرد

سیمان، گچ، قیر وخاک چسباننده ها

 مالت گل ُرس، مالت کاه گل، ماسه آهک، ماسه سیمان، گچ و خاک، شفته آهک و
باتارد

مالت ها

قطعه سنگ، جام شیشه، بلوک ها، کاشی، سرامیک، موزائیک، آجرها قطعات
آهن، مس، چدن، آلومینیوم، روی، سرب فلزات

تیرک ها، چهارتراش، نئوپان، فیبر و روکش های چوبی چوب
قیرهای ساده و آسفالت، چسب ها، پی وی سی مواد آلي

پشم شیشه، پشم سنگ، چوب پنبه، آزبست، گونی و لوله های ساختمانی مواد متفرقه

جدول 1-1 انواع مواد ومصالح ساختماني

الف(انواع مالت ها:
-مالت های آبی: در مقابل رطوبت و آب محكم و 
سفت می شوند و چنان چه آب و رطوبت به آن ها نرسد 
مقاومت خود را از دست می دهند. اين مالت ها عبارت  اند 
از: مالت خاک شنی با آهک، مالت ماسه و آهک، مالت 

ماسه و سیمان، مالت باتارد و...)شكل1-94(.
خشک  هوا،  مجاورت  در  -مالت های هوايی: 
از:  عبارتند  مالت ها  اين  می گیرند.  را  خود  و  می شوند 
مالت کاه ِگل، گچ وخاک و...)شكل95-1(. ازاين مالت ها 
استفاده  مرطوب  مكان های  و  انبارها  آب  ساخت  برای 

می کردند.
کننده  آب بندی  مواد  افزودن  با  ويژه:  -مالت های 
ساخت  ويژه ای  مالت های  می توان  مالت ها،  مخلوط  به 
که از آن در نم بندی پی ها و سطوح قائمی که در معرض 
و  کف  در  هم چنین  و  قرارمی گیرند،  باد  با  توأم  باران 
مالت  مانند  نمود،  استفاده  آب  منابع  و  استخرها  بدنه ی 

ماسه سیمان و آهک.

شكل 94-1 مالت آبی- ماسه و سيمان

شكل 95-1 مالت هوايی- کاه و گل
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بتن با دانه بندي سبك
)سنگ دانه اي متخلخل(

بتن اسفنجي)موادتوليدکننده ي 
گاز در داخل بتن آماده(

بتن بسيار سبك با
 دانه بندي پلي استايرين

بتن خشن با دانه بندي 
درشت و متخلخل 

شكل 96-1 انواع بتن سبك

3-1-مواد و مصالح ساختماني جديد

با پیشرفت علم مهندسی و تكنولوژی تولید مصالح، 
شده  سنتی  و  قديمی  مصالح  جای گزين  جديد  مصالح 
به  دارند  ويژه ای  کاربرد  که  مصالح  اين  از  برخی  است. 

اين شرح اند:
1-3-1-بتن سبك: بتنی است غیرسازه ای که از 

آن به منظور عايق صوتی و حرارتی استفاده می شود.
آن  به  که  است  معمولی  بتن  اليافی:  2-3-1-بتن 
بتن  اين  از  مي کنند.  اضافه  غیرفوالدی  يا  فوالدی  الیاف 
استفاده  محوطه سازی  و  باندفرودگاه  و  جاده سازی  در 

می شود.
شكل96-1انواع بتن سبک با دانه بندی های متفاوت 

را نشان می دهد.

که  است  گچی  آجرهای  3-3-1-سيپورکس: 
می رود  کار  به  سقف  يا  جدا کننده  ديوار  ساختن  برای 

)شكل1-97(.

4-3-1-پوشش های کف: در حال حاضراز انواع 
و...(  کائوچو  مصنوعی)پالستیک،  مصالح  با  کف پوش ها 
استفاده  به جای سرامیک و موزائیک  برای پوشش کف 

می شود)شكل1-98(.

5-3-1-پانل های گچی پيش  ساخته: درحال حاضر 
دو نوع پانل گچی پیش ساخته تولید می شود. 

پانل با ابعاد 0/08×1×1متر که درساختن ديوارهای 
ساندويچ پانل و جهت عايق های صوتی و حرارتی به کار 

می رود)شكل1-99(.

مصالح  )صدابندی(:  آکوستيكی  6-3-1-مصالح 
آکوستیكی، مصالحی هستند که به منظور مقابله با سر و 
صدای مزاحم درساختمان به کار می روند، مانند سالن های 

سینما و آمفی تئاتر)شكل1-100(.

شكل99-1 پانل های گچی

شكل97-1 سيپورکس شكل98-1 پارکت-کف پوش

شكل100-1 صفحات آکوستيكی
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7-3-1-مصالح پوشش سقف های شيب دار: برای 
به  مصالحی  از  شیب دار  سقف های  آب بندی  و  پوشش 
رود،  می  کار  به  آردواز«  و  »ايرانیت  يا  »آزبست«  نام 
که درگذشته، بیش تر به جای آن ها از ورق های آهن در 
شیروانی استفاده می شد. جنس اين صفحات از محصوالت 
پنبه ی کوهی و سیمان است که به صورت صفحات صاف 
يا موج دار و با ابعاد و ضخامت های مختلف وجود دارد 

)شكل های101-1 و102-1 و1-103(. 

شكل101-1 صفحات پوششي سقف هاي شيب دار

شكل102-1 پوشش سقف با ورق های فشرده ی آردواز شكل103-1 پوشش آزبستی

از جمله مواد جديدی که جايگاه ويژه ای در ساخت و ساز به خود اختصاص داده، افزودني های بتن و الياف تقويت کننده است. 
استفاده از افزودنی های بتن باعث بهبود خواص مطلوب بتن، هم چون مقاومت آن می گردد و در بعضی موارد 
با کاهش وزن بتن، مصالح بسيار سبكی را فرا راه مهندسين بنا قرار می دهد. بدون بهره گيری از اين افزودنی 
ها، بنای برج ميالد  امكان پذير نمی بود. الياف تقويت کننده نيز از ديگر مواد عصرحاضراند که کاربرد های 
فراوانی در قسمت های مختلف ساختمان يافته اند. اين الياف که بيش تر شامل الياف شيشه، پلی پروپيلن و 
گاه کربن نيز می شود، در ساخت انواع بتن های اليافی کاربرد فراوان دارد. هم چنين از الياف شيشه می توان 

در توليد آرماتورهای سبك و بسيار مقاوم در برابر خوردگی بهره برد.

بيش تر بدانيم
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»ديوار«، عبارت است از يک ساختار ممتد، عمومًا 
قائم، يكپارچه محكم و استوار که عمومًا ضخامت آن در 
است)شكل1-104(. کوچک  ارتفاع،  و  طول  با  مقايسه 

اطراف  به  دقت  به  اگر  ديوار:  1-4-1-وظايف 
خود نگاه کنید، متوجه خواهید شد که ساختن ديوار به 
چه منظوری انجام می شود)شكل105-1(. چگونه کالس 
درس شما از فضای راهرو، حیاط و... جدا می شود؟ چه 
عاملی باعث می شود سرما، گرما، رطوبت، سر و صدا و... 
به داخل کالس و بالعكس راه پیدا نكند؟ يا تحمل وزن 
سقف کالس به عهده ی چیست؟ چنان چه جواب های تان 

را جمع بندی نمايید به نتايج زير می رسید.
وظايف ديوارشامل:

-فضاها را از يكديگر تفكیک می نمايد.
-سبب ايجاد امنیت در محیط اطراف ما می گردد.
-نیروی وارده را تحمل می نمايد)شكل1-106(

4-1-ديوارهاي ساختمانی

مانع نفوذ صدا

راه دادن نور خورشيد

ايجاد دسترسي با حفظ امنيت

مانع نفوذ رطوبت

تحمل نيروها مانع نفوذ باران

مقاومت در برابر نيروي باد

عايق حرارتي

ايجاد ديد مناسب

مقاومت در برابر فشار

تهويه

خاك و آب هاي زيرزميني

شكل 1-106

شكل1-104 

شكل1-105 
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2-4-1-انواع ديوار: 
ديواربه دوگروه عمده تقسیم می شود:

الف(انواع ديوارها از نظرعملكرد:
بر  وارد  بارهای  ديوارها،  اين  باربر:  -ديوارهای 
ديوارمانند سقف ها را، عالوه بروزن خود، تحمل و منتقل 

می کنند)شكل های107-1 و 1-108(.

فقط  غیرباربر،  ديوارهای  غيرباربر:  -ديوارهای 
ديوارهای  به  می کنند.  منتقل  و  تحمل  را  خود  وزن 

غیرباربر»ديوارتقسیم و پارتیشن« نیزمی گويند.
گفته  ساختمان  داخلی  ديوارهای  به  ديوارتقسیم 
از  را  ساختمان  داخلی  مختلف  فضاهای  که  می شود 

يكديگر جدا می کند و غیرباربر است)شكل 1-109(.

مقابله  منظور  به  که  ديوارهايی  حائل:  -ديوارهای 
غیراين ها  و  آب  خاک،  حرکت  مانند  جانبی،  نیروی  با 
مورد استفاده قرارمی گیرد »ديوارحائل« نامیده می شوند، 
مانند ديوارهايی که مانع حرکت کوه های مجاور جاده ها 

می شوند)شكل1-110(. 
شكل های111 -1انواع ديوارهای حائل کنارجاده 

و مسیرها را از نظرشكل، نشان می دهد.

شكل107-1 ديوار باربر آجری

شكل109-1 ديوار غيرباربر بلوك سفالی

شكل110-1 ديوار حائل سنگی 

شكل1-108

بارسقف

ربر
ر با

يوا
د

پی

انتقال بار از پی به زمين

شكل111-1 انواع ديوارهای حائل
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ديوارحائل بيش تر برای نگه داری خاکريزهايی که دارای اختالف ارتفاع اند و فضای کافی برای ايجاد شيب وجود ندارد 
ساخته می شود. مثاًل چنان چه درکنار ساختمان خاك ريزی وجود داشته باشد و يا در راه سازی جهت نگه داری خاك درمحل 

خاك برداری، از آن استفاده می شود. 
ديوارحائل ممكن است از مصالح گوناگونی، نظير بتن، بتن آرمه، سنگ، آجر و نظاير آن ها ساخته شود. ساده ترين آن ها 
ديوارحائلی است که آن را با آجر يا سنگ مي سازند و وزن ديوار موجب نگه داری خاك پشت آن می شود. اگر ارتفاع ديوار 
از 1/5يا 2 متر بيش تر باشد برای جلوگيری از واژگونی ديوارپشت آن، پشت بندهايی به فاصله 4 يا 5 متر ساخته می شود. 
بهتراست ديوار و پشت بند هم زمان ساخته شود. اگربرای ساخت پشت بند فضای کافی نداشته باشيم بايد ديوارحائل پله ای 

ساخته شود)شكل1-112(.

بيش تر بدانيم

-ديوارهای عايق: ديوارهايی که باعث جلوگیری 
ازرطوبت، صدا، گرما وسرما می شوند »ديوارهای عايق« 

نامیده می شوند)شكل 1-113(.

1-ديوارهای عايق رطوبت: در ساختمان ديواری 
به نام ديوارعايق رطوبت ديده نمی شود اما از آن جايی که 
عايق رطوبت را نمی توان ايستا نگه داشت، برای نگه داری 
و حفاظت ازعايق رطوبت، به خصوص در سطح عمودی، 
از ديوار استفاده می شود که اصطالحًا به آن ديوار»عايق 

رطوبتی« می گويند. 
شكل114-1 تأثیر رطوبت بر ساختمان را از طرق 

مختلف نشان می دهد.

شكل113-1 ديوارهای عايق صوتی و حرارتی

باران

شيب زمين به
 طرف ساختمان

نفوذ رطوبت از طريق زمين

نفوذ رطوبت 
از طريق خاك 

پشت ديوار

شكل114-1 نمايش نفوذ آب به ديوار و داخل ساختمان

ديوارثقلی ديوار ستونیديوار پاشنه دارديوارپشت بندی

فشار خاك
فشار وزن ديوار

نيروی عكس العمل

شكل112-1 انواع ديوارهای حائل از نظر شكل
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شكل115-1 نمايش نفوذ آب به ديوار و داخل ساختمان

جهت نفوذ آب

جهت نفوذ آب

جهت نفوذ آب

جهت نفوذ آب

جهت نفوذ آب

کف داخل

کف بيرون

کرسی چينی

پی

ديوار

شكل115-1 اثررطوبت را از چهارطرف به ديوار 
نشان می دهند.

منظور  به  می کنید  مشاهده  درشكل  که  همان طور 
و  ساختمان  داخل  به  رطوبت  و  آب  نفوذ  از  جلوگیری 

حفظ قسمت های فوقانی آن بايد ديوار را عايق نمود.

شكل های116-1 و 117-1 جزئیات عايق کاری 
ديوار زيرزمین را در برابر رطوبت نشان می دهند.

شكل116-1 جزئيات عايق کاری ديوار زيرزمين 

ديوار محافظ عايق

سه قشرقير
 و دواليه گونی

اندود ماسه و سيمان 
پشت ايزوالسيون

ماهيچه ی سيمانی

اندود ماسه و سيمان 
زير ايزوالسيون

کرسی چينی آجری

چفت يك سانتی متری

سنگ ازاره ی داخلی

اندود گچ و خاك
گچ پرداختی

دوغاب ماسه و سيمان

کف داخل
کف سازی طبق جزئيات

قلوه سنگ رودخانه ای

خاك کوبيده شده
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شكل117-1 جزئيات عايق کاری ديوار زيرزمين با تغيير ضخامت

قلوه سنگ رودخانه ای

خاك کوبيده شده

کف سازی طبق جزئيات

چفت يك سانتی متری

سنگ ازاره ی داخلی

اندود گچ و خاك

گچ پرداختی

دوغاب ماسه و سيمان

کف داخل
ديوار محافظ عايق

سه قشرقير
 و دواليه گونی

اندود ماسه و سيمان 
پشت ايزوالسيون

ماهيچه ی سيمانی

اندود ماسه و سيمان 
زير ايزوالسيون

کرسی چينی آجری

محافظ،  ديوار  پشت  -چنان چه 
نیروی رانش وجود داشته باشد)برای مقابله 
به  کرسی چینی  ديوار  رانش(  نیروی  با 

صورت پله ای اجرا می شود.
-عايق رطوبتی بايد تا زمان کف سازی 
و  ماسه  مالت  يا  آجر  رديف  يک  توسط 

سیمان به نحومناسبی محافظت شود.
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2-ديوارهای عايق حرارت: يكی ازمهم ترين موارد 
تلف  نكردن  حاضر  عصر  در  ساختمان سازی  در  مطرح 
انرژی است. برای صرفه جويی درمصرف انرژی مي توان 
از ديوارهايي که انرژی را به سرعت از دست نمی دهند، 
استفاده نمود. به همین منظور بايد ديوارها را دربرابر تبادل 
به  عبارت ديگر ديوارها را عايق  يا  نمود  حرارت مقاوم 

حرارت کرد)شكل1-118(.
اين امر به چند طريق زير انجام می شود:

از دودکش ها

ازپنجره ها

از درها

از کف ها

ديوار ها

از درزهای 
کناری پنجره ها

سقف

شكل1-118

• عايق نمودن ديوارها از داخل)شكل1-119(.
•عايق نمودن ديوارها از خارج)شكل1-120(.

عايق  آن ها  بین  که  اليه  دو  ديوارهای  •وجود 
می شود)شكل1-121(.

•وجود ديوارهای مخصوص، مانند ساندويچ  پانل يا 
بلوک سبک مانندسیپورکس و غیرآن ها)شكل1-122(.

شكل 121-1عايق ديوار دواليه

خارجداخل

مصالح ديوار مصالح ديوار

اليه هوا

عايق حرارتی

اندود نما اندود داخلی

خارجداخل
شكل122-1ديوارمخصوص)ساندويچ پانل(

پوشش خارجی
عايق حرارتی
پوشش داخلی

خارجداخل
شكل 120-1عايق ديوار ازخارج

عايق حرارتی
اندود نمااندود داخلی
مصالح ديوار

شكل119-1 عايق ديوار ازداخل

خارجداخل

اندود نما اندود داخلی
مصالح ديوار عايق حرارتی
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• عايق کاری حرارتی ديوار از داخل: 
ديوارهای  مورد  در  می تواند  عايق کاری  نوع  اين 
سنگین و نیمه سنگین با مصالح بنايی يا بتنی به کار رود 

)شكل1-123(.
-ديوار با عايق حرارتی داخلی از پلی استايرن:

پلی استايرن درعايق کاری حرارتی ازداخل  ساختمان، 
محافظت  برای  قرارمی گیرد)شكل1-124(.  مورداستفاده 
نازک کاری،  عملیات  وتسهیل  برابرآتش  در  ماده  اين  از 
معمواًل ازقطعاتی استفاده می شود که دريک طرف صفحه ی 
گچی چسبیده به پلی  استايرن دارندوطرف ديگر، قطعه ي 
ديگر عايق روی يک شبكه ی چوبی پیچ می شود يا توسط 
بناّايی يا  چسب خمیری مخصوص روی ديوار با مصالح 

بتنی نصب می گردد)شكل1-125(.

شكل1-123

شكل126-1ديوار با عايق حرارتی داخلی پشم معدنی

-ديوار با عايق حرارتی داخلی از پشم معدنی )پشم 
سنگ يا پشم شيشه(: 

پشم معدنی معمواًل به صورت قطعات پیش ساخته 
استفاده قرارمی گیرد. پشم سنگ  استاندارد مورد  ابعاد  با 
و به خصوص پشم شیشه دارای ضريب های نفوذپذيری 
)بخارآب( بااليی هستند و به همین سبب دراکثر موارد با 
يک ورق کاغذ قیراندود يا کاغذ آلومینیوم درمقابل خطر 

َمیَعان شدن محافظت می شوند)شكل1-126(.

شكل124-1ديوار با عايق حرارتی داخلی پلی استايرن

خارجداخل

اندود نما اندود داخلی
ورق گچی

عايق حرارتی
پلی استايرن

مصالح ديوار

شكل125-1ديوار با عايق حرارتی داخلی پلی استايرن 
پيچ شده روی شبكه ی چوبی

شبكه ی چوبی

ورق گچی متصل
 به پلی استايرن

خارجداخل

اندود نما

مصالح ديوار

اندود داخلی
ورق گچی

عايق حرارتی
پلی استايرن

اليه ی بخاربند
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• عايق کاری حرارتی ديوار ازسمت خارج: 
-ديواراز بلوك بتنی سبك: 

دلیل  به  سبک  بتنی  بلوک  از  استفاده  صورت  در 
اينرسِی حرارتی کم آن ها، نوسان های شديد دما در طی 
شبانه روز خطر بروز خرابی در نما براثر شوک حرارتی 
را افزايش می دهد. نفوذ آب )باران، میعان و...در اين  نوع 
ديوار باعث می شود که پوسته، خاصیت عايق حرارتی را 

از دست بدهد)شكل1-127(.
به جزئیات اجرايی آب بندی  نتیجه الزم است  در 
اين نوع ديوار توجه خاصی شود. در عمل توصیه می شود 
پوشش خارجی )برای آب بندی( به گونه ای اجرا شود که 
بتن  مصالح  ديوار  در  ترک  و  درز  پديدآمدن  درصورت 
سبک، کارايی خود را از نظرحرارتی از دست ندهد)برای 
مثال، استفاده از قطعات نمای فلزی، بتنی يا هم پوشانی و 
اتصال همراه با زيرسازی و قالب بندی مناسب به اجزای 

سازه ای(

• ديوارهای دواليه:
ميانی  اليه ي  با  بنايی  مصالح  از  دو  اليه  -ديوار 
نیاز  که  می رود  کار  به  صورتی  در  ديوار  نوع  اين  هوا: 
چندانی به عايق حرارتی ديوار وجود نداشته باشد و به 
جای عايق حرارتی حداکثر از 10 سانتی متر اليه ي هوا 
استفاده شود. الزم است در اين نوع ديوار جزئیات الزم 
پیش بینی  می رسد  هوا  اليه ي  به  که  آب  هايی  دفع  برای 

شود)شكل1-128(.

• ديوارهای پيش ساخته ی صنعتی مانند ساندويچ 
دراکثر  صنعتی،  ساخته ي  پیش  ساختمان های  در  پانل: 
يا  پلی اورتان  مانند  عايق  بزرگ  قطعات  از  موارد 
پلی استايرن، که بین دواليه از آهن گالوانیزه يا آلومینیوم 
يا بتن )اعم از الیافی يا معمولی( يا پالستیک تقويت شده 
با الیاف شیشه ای )فايبر گالس( قرارگرفته است، استفاده 
و  يخچال ها  نظیر  برودتی  وسايل  بدنه ي  مانند  می شود، 

غیره)شكل1-129(. 

شكل127-1ديوار با عايق حرارتی خارجی با بلوك های بتنی سبك

شكل128-1ديوار دواليه از مصالح بنايی با يك اليه هوا

شكل129-1ديوار ساندويچ پانل صنعتی)پيش ساخته(

خارجداخل

اندود داخلی
ورق گچی

مصالح ديوار
با بلوك بتنی سبك

اندود نما

خارجداخل

اندود نما

اندود داخلی
ورق گچی

مصالح ديوار

مصالح ديوار

اليه ی هوا

خارجداخل

عايق حرارتی
)پلی استايرن و يا پلی اورتان(

پوشش داخلی
)ورق فلزی، الياف شيشه، 

اليه ی بتنی وگچی(

پوشش خارجی
)ورق فلزی، الياف شيشه، 

اليه ی بتنی وگچی(
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پالستیک  يا  بتن  از  ساخته شده  قطعات  درمورد 
سیستم  يک  پیش بینی  شیشه،  الیاف  با  شده  تقويت 
نیروهای   برابر  برای مقاوم سازی قطعات در  کالف  بندی 

خارجی ضروری است. 
نفوذپذيری اين ديوارها در مقابل بخارآب مساوی 
صفر است و آب بندی قطعات صورت می گیرد. اين نوع 
توصیه  و...  تجاری  اداری،  ساختمان های  برای  ديوار 

می شود.

3-ديوارهای عايق صوتی: معمواًل اکثر مواد عايق 
حرارت، عايق صوت نیز هستند، با اين تفاوت که برای 
از  فضاهای ساختمان  از  بعضی  در  پژواک  از  جلوگیري 
با شرايط خاص استفاده  سطوحی غیرصیقلی غیرموازی 
 ... و  آمفی تئاترها  سینماها،  سالن های  مانند  می کنند، 

)شكل1-130(.

ب(انواع ديوارها از نظرمصالح:
ساختمان،  در  ديوارها  می دانید  که  همان طور 
بنابراين نسبت به نوع فضا،  عملكردهای متفاوتی دارند. 
ابعاد، اندازه  و عملكرد، می توان آن ها را از مصالح مختلف 

ساخت. 
معمواًل اين ديوارها عبارت اند از: ديوارهای آجری، 
سنگی، بتنی و بتن مسلاّح، انواع بلوک)بلوک سفالی، سیمانی، 
گلی)شكل های131-1و  و  خشتی  چوبی،  و...(،  گچی 

132-1و1-133(.

شكل130-1 ديوار دواليه از مصالح بّنايی يا بتنی با يك اليه 
عايق حرارتی پلی مری يا معدنی

شكل131-1 ديواربا مصالح سنگ بادبُر

شكل132-1 ديواربا ترکيب مصالح سنگ و قطعات پيش ساخته ی بتنیشكل133-1 ديوار با نمای آجری

خارجداخل

مصالح ديوار

اندود نما

اليه ی هوا

مصالح ديوار

اندود داخلی
ورق گچی

عايق حرارتی
پلی استايرن
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مصالح  از  يكی  آجر  آجری:  1-5-1-ديوارهای 
اکثر موارد جهت  ارزان قیمت و در دسترس است و در 
ساخت ديوار به کمک مالت هايی چون گل، ماسه سیمان 
و  با ضخامت ها  ديوار  نوع  اين  دارد.  کاربرد  هنوز   ... و 

چینش های مختلف ساخته می شود)شكل1-134(.

2-5-1-ديوارهای سنگی: 
اولین مصالحی است که توسط بشر ساخته  سنگ 
شده و به کاررفته است. تمدن های کهن آثار ارزشمند خود 
را تنها به وسیله ي اين مصالح پايدار و مقاوم در برابر هجوم 

طبیعت برای ما به يادگار گذاشته اند )شكل1-135(. 

سنگ، مصالحی طبیعی است که در بیش تر مناطق 
دوام  آن  انواع  از  برخی  يافت می شود.  فراوانی  به  ايران 
بسیارزيادی است. ازاين مصالح می توان به تنهايی و بدون 
استفاده از مالت )به صورت خشكه چین( برای ديوارهای 

حصاری استفاده کرد)شكل1-136(. 

گوناگون  مشخصات  و  رنگ ها  در  سنگ طبیعی 
مختلف  منظورهای  برای  به  همین  دلیل  و  دارد  وجود 
به  سنگ  می رود)شكل1-137(.  به  کار  ساختمانی 
ابزارهای  ه برقی، پتک، چكش، قلم، تیشه و  اراّ وسیله ی 
گوناگون ديگر به شكل ها و اندازه های دلخواه در می آيد، 
ظريف و شكننده نیست و حمل و نقل آن از اين نظرآسان 

است)شكل1-138(.
توجه  مهمی  اصول  به  بايد  سنگ ها  انتخاب  در 

نمود:
و  ترک  شیار،  بدون  بايد  سنگ  «بافت سنگ«: 
و  ُخَلل  و  پوسیدگی  هیچ گونه  و  باشد  سست  رگه های 

فَُرجی نداشته باشد)شكل1-139(.
»جذب آب«:سنگ های ساختمانی نبايد بیش از 5 

درصد آب جذب کند، به عالوه نبايد درآب حل شود.

5-1-ديوارهاي ساختمانی از نظرمصالح

شكل134-1ديوارآجری

شكل135-1شهر سنگی- استون هنج

شكل136-1ديوارسنگی خشكه چين

شكل137-1 سنگ های رنگی شكل1-138

شكل1-139
بافت سنگ
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آلودگی هايي،  نبايد  ساختمانی  سنگ  »پاکیزگی«: 
مانند گل والی به همراه داشته باشد.

ی«: سنگ ساختمانی  »پايداری دربرابر عوامل جواّ
بايد بتواند بیست بار آزمايش يخ بندان را تحمل کند.

گسیختگی  فشاری  مقاومت  فشاری«:  »مقاومت 
سنگ ها برای کلیاّه ی عملیات بنايی نبايد از150 کیلوگرم 

برسانتی متر مربع کم تر باشد.
رودخانه ای،  قلوه ای  مختلف  انواع  شامل  سنگ ها 
قلاّه، الشه، قواره ای بادبُر، بادکوبه ای، مكعبی، چندوجهی 
شده  ياد  سنگ هاي  از  هريک  با  هستند.  اليه اليه  و 
می شود  ساخته  سنگی  ديوارهای  از  خصوصی  به  نوع 

)شكل های140-1 تا 1-146(. 

مالت  معمواًل  سنگ،  با  بناّايی  در  مصرفی  مالِت 
کیلوگرم  حداقل220  با  مالت  اين  است.  وسیمان  ماسه 
سیمان درمتر مكعب مالت)يک حجم سیمان و پنج حجم 
نبايد  دوسنگ  بین  مالِت  می شود.  شكسته(تهیه  ماسه ی 
سانتی متر  مجاز مالت 4  باشد. حداکثر ضخامت  ضخیم 

است.

شكل141-1سنگ الشه و مالت

شكل140-1سنگ قله

شكل144-1سنگ قواره ای

شكل145-1 سنگ بادبرشكل146-1سنگ بادبُر سرتراش

شكل142-1سنگ قلوه ای

شكل143-1 ديوارخشكه چينی
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3-5-1-ديوارهای بتنی:
بتن مخلوطی از شن، ماسه، سیمان وآب است که با 
مقاديرمشخص ترکیب می شوند. اين ديوارهارا »ديوارهای 

بتنی«می نامند. 
ل نیروهای زياد  معمواًل از ديوارهای بتنی برای تحماّ
مانندشهرهای  مرطوب  محل های  در  و  می شود  استفاده 
ساحلی کاربرد دارد. اين ديوارها با توجه به نوع ساخت 
به اَشكال مختلف قابل طراحی است و کاماًل يكپارچه و 

يكنواخت عمل می کند)شكل1-147(.

بلوك  انواع  از  شده  ساخته  4-5-1-ديوارهای 
)بلوك سفالی، سيمانی، گچی و...(:

الف(ديوارهای بلوك بتنی)سيمانی(:
يكی از شیوه های نیمه صنعتی، که می توان گفت با 
در  نیز  وتا حدودی  دارد  مطابقت  کشور  عمومی  شرايط 
گذشته متداول بوده است، استفاده از بلوک های بتنی در 

ساختمان سازی است)شكل1-148(.

ساختمان بلوک بتنی در مقايسه با سايرساختمان های 
بنايی ازامتیازاتی برخوردار است که ازمیان آن ها می توان 
از کوتاه بودن زمان عملیات ساختمانی، ايجاد عايق نسبی 
حرارتی و صوتی، يكپارچگی و سبكی نسبی ساختمان 
و اقتصادی بودن ازنظر کاربرد مصالح و نیروی کار، نام 

برد)شكل1-149(.

بتنی  عمومًا  اجزای اصلی تشكیل دهنده ي بلوک های 
ماسه  و  شن  )مخلوط  سنگی  مصالح  پرتلند،  ازسیمان 
شسته( و آب است. مواد تشكیل دهنده ي بتن را براساس 
دقت  با  بايد  نظر،  مورد  مقاومت  برای  تعیین شده  میزان 

اندازه گیری، مخلوط و نگه داری شود.

نشان  را  بتنی  بلوک  با  ديوار  شكل1-150  در 
می دهد.

شكل147-1ديوار بتنی

شكل148-1بلوك بتنی

شكل149-1بلوك سيمانی

شكل150-1ساخت ديوار با بلوك های بتنی يا سيمانی
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شكل151-1 بلوك سفالی سقف

شكل152-1 کاربرد بلوك سفالی درسقفشكل153-1 ساخت ديوار با بلوك سفالی

شكل154-1 بلوك های گچی

شكل 155-1 بلوك های سيپورکس

ب(بلوك سفالی:
خاک  مخلوط  قالب زنی  با  توخالی  سفالی  بلوک 
ُرس، آب و حرارت دادن آن در کوره به وجود می آيد. 
و  هستند  وزن  سبک  نسبتًا  توخالی  سفالی  بلوک های 
يا  و  غیرباربر  و  تقسیم کننده  ديوارهای  نقش  در  عمدتًا 
در سقف های تیرچه و بلوک مورد استفاده قرار می گیرند 

)شكل های 151-1 و152-1 و1-153(.

ج(بلوك های گچی:
از  پس  و  گچ  مالت  از  ساخته شده  بلوک های  به 
حرارت دادن، »بلوک های گچی« می گويند. برای جداکردن 
بعضی فضاها درساختمان از بلوک  گچی استفاده می کنند. 
حداقل ضخامت بلوک هاي گچی 5 سانتی متراست و در 

ابعاد متفاوت ساخته می شوند)شكل1-154(.

د(سيپورکس:
از پودر آلومینیوم+سودسوزآور+آب و ماسه، مالت 
در  قطعه  را  قالب می ريزند. سپس  در  آن را  و  می سازند 
بخارآب تحت فشار قرارمی دهند. دراين صورت، قطعات 
مقاومی ساخته می شوند که به »سیپورکس« مشهوراست. 
اين قطعات را می توان در ديوارهای جداکننده به کاربُرد. 
سیپورکس عايق حرارتی خوبی است و ازمقاومت فشاری 
از  نمونه ای   ،1-155 شكل  است.  برخوردار  مناسبی 

بلوک  های سیپورکس را نشان می دهد.
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ه(ديوارهای ساندويچ پانل جداکننده ی پيش  ساخته  
با فوم تزريقی:

جداکننده ی ساندويچ عبارت است از دو اليه فلز يا 
فايبر گالس که بین آن ها فوم پلی اورتان تزريق می کنند 
و اصطالحًا به آن ها »ساندويچ پانل« اطالق می شود. با 
کنار هم قراردادن تعدادی از آن ها ديوارسبكی به وجود 

می آيد)شكل1-156(. 
اين ديوار از بهترين و سبک ترين ديوارهای جداکننده 
محسوب می شود. از نظر حرارتی و صوتی نیز عايق بسیار 
 20 تا  ضخامت های3  در  را  پانل ها  اين  است.  مناسبی 
100و120سانتی متری  عرض های75،  به  و  سانتی متری 

تولید می کنند.
نمای ورق های پوشش، به صورت کنگره ای يا صاف 
است و جنس ورق های آن گالوانیزه ي ساده و رنگی يا 
فايبرگالس است. ضخامت ورقه ی گالوانیزه 0/45تا 0/9 
در  بايد  است،  عايق  که  آن،  داخل  فوم  است.  میلی متر 
ل ها، روان کننده ها، روغن های معدنی، اسیدها،  مقابل حالاّ
سازه ها و قارچ ها مقاوم باشد و نپوسد. در شكل157-

1مقطع و ابعاد يک پانل سقفی و در شكل 158-1 پانل 
ديواری را مشاهده می نمايید.

5-5-1-ديوارهای چوبی:
ساختمانی  مهم  مصالح  از  يكي  الف(چوب: چوب 
است و از مزايای زيادی برخوردار است. چوب ماده ای 
به  آن  اتصال  و  ِدهی  شكل  برش،  که  است  وزن  سبک 
کمک ابزارهای ساده ی دستی يا برقی امكان پذير است و 
برای تولیدسری يا موردی پانل ها و قاب های ديوار، کف 
تیرهای  عمومی،  پشت بندهای  تیرچه های چوبی،  بام،  و 
بام و ديوارها، پنجره ها و درها مورد استفاده قرار  مايل 

می گیرد. 
برای  که  است  چوب هايی  مفهوم  به  نیز  الوار 

استفاده ی ساختمانی برش خورده  اند)شكل1-159(. 

فوم 
پلی استايرن

سازه ی 
فلزی

پوشش نما

فوم 
پلی اورتان

شكل156-1 ديوارساندويچ پانل

شكل157-1 ساندويچ پانل مخصوص سقف

شكل158-1 ساندويچ پانل مخصوص ديوار

شكل159-1 باالی تصوير ِگرده بينه - پايين تصوير الوار
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شكل160-1 اجزای داخلی تنه ی درخت

شكل 161-1 ساختمان چوبی

شكل162-1 تنه های بريده شده ی درختان

شكل163-1 الوار

نسبت  چون  هم  مطلوبی،  خصوصیات  از  چوب 
خوب وزن به قیمت، وزن به مقاومت و ضرايب انبساط 
حرارتی برخوردار است. با انتخاب، ساخت، اتصال دقیق 
مواد محافظ،  با  اشباع سازی چوب  يا  کافی  و حفاظت 
بیش تر  عمرمفید  با  مقايسه  در  ساختمانی  مصالح  اين 
ساختمان ها از دوام مناسبی برخوردار است. شكل1-160 

يک تنه ی درخت را نشان می دهد. 

به  و  تقريبًا 350 درجه می سوزد  چوب در دمای 
زغال تبديل می شود. سطح خارجی زغال شده ی چوب 
از چوب سالم درونی محافظت می کند  مناسبی  زمان  تا 
ودرنتیجه امكان فرار درزمان آتش سوزی فراهم مي شود. 
مواد  و  پالستیک ها  عصر  بناّاها  قول  به  که  عصر  دراين 
مصنوعی است، برخی از مردم چوب را مصالحی قديمی 
می دانند و عقیده دارند برای کف ها و بام بايد از مصالح 
جديدتری همچون بتن مسلاّح استفاده کرد. شكل1-161 

يک ساختمان مسكونی چوبی را نشان می دهد.

ب(آماده سازی چوب برای ساختن بنا:
-رطوبت چوب: بسیاری از چوب های ساختمانی 
مقداررطوبت  می گردد.  تأمین  کاج  درخت  از  امروزی 
يعنی  باشد.  معینی  درحد  بايد  ساختمانی  چوب  مناسب 
چوب زمانی که درموقعیت خود درداخل ساختمان نصب 
دست  از  رطوبت  نه  و  کند  جذب  رطوبت  نه  مي شود، 

بدهد.
-تبديل چوب به الوار: روش بريدن تنه ی درختان 
به صورت الوار به مورد استفاده ی نهايی چوب بستگی دارد 
)شكل162-1(. بیش تر تنه های بزرگ چوب، به صورت 
الوارهايی با اندازه های متفاوت، طوري بريده می شوند که 
کوچک تر  تنه های  داشته  باشند.  را  ضايعات  حد  کم ترين 
معمواًل به صورت الوار، با مقطع مستطیلی باريک، بريده 

می شوند)شكل1-163(.

پوست
چوب بيرونی

چوب درونی
اليه ی زنده

مغز چوب

قشر آوندی
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-حفاظت از چوب: آسیب ديدن چوب براثر عوامل 
و  است  و...  حشرات  حمله  ی  پوسیدگی،  نظیر  مختلف 
برای  می شوند.  رفتن چوب  بین   از  زمان سبب  مرور  به 
محافظ،  مواد  با  را  آن  ديدن چوب  آسیب  از  جلوگیری 
ل آلی عمل  نظیر روغن های قطران، مواد محافظ آبی، حالاّ

می آورند.

ج(محافظت رويه ی چوب ها:  
برای پوشاندن سطح رويی چوب ها سه ماده وجود 

دارد: رنگ، جال و الک الكل)شكل1-164(. 
هردو  که  هستند  سنتی  رويه   های  جال،  و  رنگ 
وظیفه ی تزيین و حفاظت را انجام می دهند. اين رويه ها به 
صورت خارجی از چوب حفاظت می کنند. رنگ ها حالت 
مات دارند و سطح چوب را پنهان می کنند، در حالی که 
جال ها برای نمايان ساختن بافت و تارهای چوب است و 

از شفافیت کافی برخوردارند. 
درسال های اخیر نیز از انواع الک الكل ها استفاده 
می شود. الک الكل بدون پوشاندن بافت و تارهای چوب، 
رنگ يک نواخت مشخصی درچوب به وجود مي آورد و 
با توجه به مواد محافظی که در آن است از رشد سطحی 

قارچ ها جلوگیری می کند)شكل1-165(. 

د(ساخت ديوارهای قاب دار چوبی: 
شامل  چوبی  قاب دار  ديوارهای  ساخت  مزيت 
عملیات سريع، تمیز و خشک است. تیرها را می توان با 
ابزارهای ساده ی دستی يا برقی به سرعت بريد و مونتاژ 
کرد و زمانی که ديوار در موقعیت خود قرارگرفت و نصب 

شد، آماده ی دريافت رويه است)شكل1-166(.

شكل166-1 برش ديوار چوبی

سفال چينی بر روی توفال ها و نمد قيراندود

عايق بندی حرارتی
بخاربند

تير سقف

صفحه ی گچی
جداره ی خارجی آجری
50mm فضای مجّوف

بخاربند

روکش تخته چنداليی
ديوارقاب دارچوبی

تيرچه های کف

پايه های عمودی اطراف 
درگاهی بريده می شوند

نعل درگاهی فوالدی
پنجره ی چوبی

روکش تخته چنداليی

ديوارقاب دارچوبی

تيرتكيه گاه
اندود شمشه ای

عايق بندی حرارتی

مصالح تخريب

بتن
داخل

خارج

شكل165-1محافظت چوب با الك الكل

شكل164-1 محافظت چوب با رنگ
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شكل1-167

شكل1-168

مقاومت  و  پايداری  از  چوبی،  قاب دار  ديوار  يک 
کوچكی  ساختمان های  بام  و  کف ها  تحمل  جهت  کافی، 

هم چون خانه ها برخوردار است. 
با رويه پوشانده شد، عالوه بر  پس ازآن که ديوار 
داشتن مقاومت کافی دربرابر صدمات ناشی از آتش سوزی، 
قابل  پايداری  و  خوب  حرارتی  عايق بندی  خصوصیات 

قبول نیز دارد )شكل1-167(.

قاب دار  ديوار  پايداری  چوبی:  ديوار  -پايداری 
چوبی، به پِی محكمي بستگی دارد که سازه  بر روی آن بنا 
می شود. همانند ديگر سیستم های ديوار سازی، پِی ديوار 
که  است  محكمي  پايه ی  و  تراز  درواقع  چوبی،  قاب دار 
جهت انتقال بارهای ساختمانی به زمین، عمل مي کند، بدون 
آن که نشست يا حرکت غیر مجازی روی دهد. پی های 
به  بسته  بلوکی،  و  ديوارهای آجری  يا گسترده ی  نواری 
شرايط زمین برای ديوارهای قاب دار چوبی ساختمان های 

کوچک نیز مورد استفاده قرارمی گیرند)شكل1-168(.
دراين مورد ايجاد يک پِی آجری برروی پِی نواری 
به  گسترده  پِی  روی  بر  بتنی  برجسته ی  جدول  يک  يا 
همراه تیرتكیه گاهی که درحدود 15سانتی مترباالی سطح 
محسوب  معمولی  روش  است،  شده  کارگذاشته  زمین 

می گردد)شكل1-169(. 
ديوارهای قاب دار چوبی از مقاطع کوچک چوبی 
تشكیل می شوند و آن ها را به صورت عمودی در فواصلی 
مصالح  و  می کنند  نصب  نظر  مورد  بارهای  با  متناسب 
پوششی قاب بندی به اعضای افقی باال و پايین قاب بندی 

ديوار متصل می شوند)شكل1-170(.

ه(محافظت ديوارهای چوبی: 
ديوارهای چوبی  بايد در مقابل آب، هوا، رطوبت، 

آتش سوزی و انتقال حرارت و صوت عايق شوند.

شكل1-169

شكل1-170

تيرکالهك

تيرچه های
 تقويتی

گوه های 
چپ و راست

پايه با گوه 
به ديوارمحكم می شود

پايه های چوبی

تيرتكيه گاه تيرچه های کف
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بناهای  ساخت  گلی:  خشتی  6-5-1-ديوارهای 
تهیه ی  و  از خاک محل  استفاده  راحتی  دلیل  به  خشتی، 
خشت، از ديرباز مورد توجه بوده است و هنوز در بسیاری 
از اقلیم های گرم و خشک کويری و نواحی معتدل و کم 

باران ايران مورد استفاده است)شكل1-171(. 

هنر  و  تمدن  گويای  که  متعددی،  معماری  آثار 
ايرانیان است، ازهزاران سال پیش به دست آمده که شامل 
کاروان  سراها، بازارها، مساجد و... است. نمونه ی زيبا و 
عظیم اين بناهای خشتی، ارگ بم با حدود200000مترمربع 
روابط  با  را  قسمت های يک شهرک  تمام  که  زيربناست 

متناسب معماری در آن رعايت کرده اند)شكل1-172(. 

به صورت  که  ُرسی  با خاک  را  ديوارهای خشتی 
خمیر درآورده اند و در قالب  هايی که به آن شكل داده و 
در آفتاب خشک کرده اند، می سازند. اين ساختمان ها را 
به دلیل ضخامت زياد ديوار و سنگینی آن، در يک يا دو 

طبقه می سازند)شكل1-173(.

شكل1-171

شكل1-172

شكل1-173
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اساسی  نكته ي  دو  به  ديوارها  نوع  اين  درترسیم 
توجه کنید:

و  آن ضخامت  در  ديوار)که  مقطع جانبی  -ترسیم 
ارتفاع آن مشخص شود.(

نمايش  جهت  استاندارد  هاشورهای  از  -استفاده 
نحوه ی قرارگیری اليه های مختلف ديوار.

                  

مراحل انجام کار:

1-آجر را در جهت راسته نما و با فاصله ی بند يک 
سانتی متری و در کنار هم ترسیم کنید)شكل1-174(.

رديف  ابتدای  در  آجر  دوم  رديف  ترسیم  2-برای 
آجرچینی اول يک سه قدی ترسیم کنید و بقیه ی ترسیم 

را مانند مرحله ی اول ادامه دهید)شكل1-175(.

3-اين کار را به صورت متوالی درارتفاع نیز تكرار 
کنید)شكل1-176(.

6-1-چگونگی ترسيم ديوارهای آجری

شكل175-1 پالن رج دّوم

شكل176-1 نما

1-6-1-دستورالعمل ترسيم آجرچينی ديوار نيم آجره: 

شكل177-1 نمايش سه بُعدی از ديوار نيم آجره)11 سانتی متری(

پالن رج اّول

پالن رج دّوم

شكل174-1 پالن رج اّول
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مراحل انجام کار:

ل ترسیم  1-رديف اول را همانند پالن رگ)رج( اواّ
کنید)شكل178-1الف(.

بر  را  قدی  دوم، جهت سه  رديف  ترسیم  2-برای 
بست  و  قفل  درکنج  ترسیم،  اين روش  با  نمايید.  عكس 

ايجاد می شود)شكل178-1ب(.

2-6-1-دستورالعمل ترسيم ديوار نيم آجره درکنج: 

3-6-1-دستورالعمل ترسيم ديوار يك آجره: 

    
مراحل انجام کار:

يک  فاصله ی  با  و  کله نما  درجهت  را  1-آجرها 
سانتی متر از هم ترسیم کنید)شكل1-179(.

2-برای ترسیم رديف دوم، ابتدا ديوار را با دو سه 
را  بقیه ی ديوار  و  کنید  قدی درجهت طول ديوار شروع 

مانند مرحله ي اول ترسیم کنید)شكل1-180(.

پالن رج اّول

پالن رج دّوم

شكل181-1 نمايش سه بُعدی از ديوار يك آجره)22 سانتی متری(

شكل178-1جزئيات آجرچينی ديوار نيم آجره در کنج

الف-پالن رج اّول

ب-پالن رج دّوم

شكل179-1 پالن رج اّول

شكل180-1 پالن رج دّوم
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تكرارنمايید  ارتفاع  در  را  فوق  رديف  3-دو 
)شكل1-182(.

شكل182-1 نما
ديواريك  آجرچينی  ترسيم  4-6-1-دستورالعمل 

آجره درکنج: 

مراحل انجام کار:

1- رديف اول را مانند شكل پالن رگ اول ترسیم 
کنید)شكل183-1الف(.

را  سه قدی  جهت  دوم  رديف  ترسیم  2-برای 
برعكس کنید و بقیه ي آجرها را در جهت کله نما ترسیم 

نمايید)شكل183-1ب(.

شكل183-1جزئيات آجرچينی ديوار يك  آجره درکنج

الف-پالن رج اّولب-پالن رج دّوم
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ديواريک  آجرچینی  ترسیم  5-6-1-دستورالعمل 
و نیم آجره:            

مراحل انجام کار:

صورت  به  سه قدی  چهارعدد  با  را  اول  1-رج 
بقیه ي ديوار را درجلو يک رديف  کله  نما ترسیم کنید و 
نمايید  کله نما و درپشت آن يک رديف راسته نما ترسیم 

)شكل1-184(.

2-شروع رديف دوم را با سه قدی در جهت طول 
ل، يعنی  ديوارشروع کنید و بقیه ي ديوار را برعكس رج اواّ
در رديف جلو راسته نما و در رديف پشت کله نما قراردهید 

)شكل1-185(.

3-مراحل 1 و2 را در ارتفاع تكرار نمايید.
)شكل1-186(

شكل187-1 نمايش سه بُعدی از ديوار يك و نيم آجره )35 سانتی متری(شكل186-1 نما

پالن رج اّول

پالن رج دّوم

شكل184-1 پالن رج اّول

شكل185-1 پالن رج دّوم



واحدکار اّول واحدکار اّول

48 49

واحدکار اّول واحدکار اّول

48 49

ديواريك  ترسيم آجرچينی  6-6-1-دستورالعمل 
و نيم آجره درکنج:

     
مراحل انجام کار:

  
به صورتی  1-رديف اول را همانند پالن رج اول 
باشند  کله نما  جهت  در  قدی ها  سه  که  کنید  ترسیم 

)شكل188-1الف(.

2-در ترسیم رديف دوم سه قدی ها بايد درجهت 
ترسیم  همانند  ديوار،  ترسیم  بقیه ي  و  قرارگیرند  راسته 

ديوارهای يک ونیم آجره است)شكل188-1ب(.

7-6-1-دستورالعمل ترسيم ديوار دوآجره:  

مراحل انجام کار:

در  سه قدی  دو  ابتدا  اول،  رديف  ترسیم  1-برای 
آجردر  رديف  يک  آن  پشت  کنید.  ترسیم  کله نما  جهت 
جهت راسته نما و سپس دو سه قدی ديگر درجهت کله نما 

درکنار هم ترسیم نمايید)شكل189-1 الف(.

شكل188-1جزئيات آجرچينی ديوار يك ونيم  آجره درکنج

الف-پالن رج اّول کله

ب-پالن رج دّوم
راسته

الف-پالن رج اّول کله

شكل189-1جزئيات آجرچينی ديوار دو  آجره
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2-برای ترسیم رديف دوم، عرض ديوار را با چهار 
سه قدی در جهت راسته نما شروع کنید و بقیه ی ديوار را 
به صورت سه رديف، که رديف جلو و پشت به صورت 
راسته نما و رديف وسطی به صورت کله نما باشد، ترسیم 

نمايید)شكل189-1 ب(.

شكل191-1 نمايش سه بُعدی از ديوار دوآجره )45سانتی متری(

مراحل انجام کار:
1-ترسیم رديف اول را مانند پالن رج اول با چهار 
سه قدی در جهت کله نما شروع کنید و بقیه ي ديوارمانند 

ترسیم ديوار دوآجره تكرار نمايید)شكل190-1الف(.

2-برای ترسیم رديف دوم، ديوار را باچهار سه  قدی 
درجهت راسته نما شروع کنید و بقیه ی ديوارهم مانند ترسیم 

ديوار دوآجره تكرار نمايید)شكل190-1ب(.

راستهب-پالن رج دّوم

شكل 190-1الف-پالن رج اّول

شكل 190-1ب-پالن رج دّوم

8-6-1-دستورالعمل ترسيم آجرچينی ديوار دو 
آجره درکنج 

شكل189-1جزئيات آجرچينی ديوار دو  آجره
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7-1-چگونگی ترسيم ديوارهای سنگی

به نكات کلی زيرتوجه  بايد  درترسیم نمای ديوار 
نمايید:

َرگ ها )َرج ها(ي سنگ را به ترتیبی قرار دهید که 
درز َرگ های متوالی بر هم منطبق نشوند )شكل1-192 

الف(.
قفل وبست سنگ ها را بايد مطابق شكل در نما و 

ضخامت ديوار رعايت کنید)شكل192-1ب وج(.

و  سانتی متر   60 تا  بین20  بايد  را  سنگ ها  طول 
بندهای افقی و قائم را بین1 تا 5 میلی متر انتخاب کنید.

سنگ راسته
سنگ عمقی

درزهای رج های متوالی 
نبايد برهم منطبق شوند

سنگ کله
خط چين ها رج بعدی را نشان می دهند

شكل192-1 الف-بافت افقی)پالن(

شكل192-1 ب-اجرای درست شكل192-1 ج-اجرای غلط

با  سنگی  ديوارهای  ترسيم  1-7-1-دستورالعمل 
سنگ کوهی:

مراحل انجام کار:

و  راسته  و  کله  رعايت  با  ديوار  1-درمقطع 
سنگ های عمقی در هر مترمربع حداقل 2 عدد سنگ را 

ترسیم کنید)شكل1-193(.
2- ديوارهای سنگی را درنما می توانید به صورت 

مستطیلی)سرتراش(ترسیم نمايید)شكل1-194(.

الف

بافت افقی)پالن( بافت افقی)پالن(

1/
5 

 تا
./5

cmcm 30حداکثر

cm 45حداقل

بافت افقی)پالن(

نمای ديوار
شكل1-193 شكل194-1 ديوار با سنگ کوهی با تراش گونيا شده بدون رج

برش الف-الف
الف

ب

برش ب-ب
ب

برش الف-الف

الف

الف
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باسنگ  ديوارچینی  شكل های195-1و196-1نیز 
نمای  با  رج  بدون  سرتراش  نامنظم  چندوجهی  کوهی 

چكشی را نشان می  دهد.

شكل196-1 ديواربا سنگ کوهی چندوجهی نامنظم 
سرتراش بدون رج

از  2-7-1-دستورالعمل ترسيم ديوارهای سنگی 
نوع قلوه ای:

         
مراحل انجام کار:

توجه داشته باشید که ضخامت اين ديوارها را نبايد 
از 50 سانتی متر کم تر ترسیم نمايید.

و  قفل  هم  با  که  کنید  دقت  سنگ ها  1-درترسیم 
فضای  میان  در  کوچک  باشند)سنگ های  داشته  بست 
در  سنگ ها  تیِز  بَِر  هم چنین  و  بزرگ  سنگ های  خالی 
شكاف بین سنگ های ِگرد قرار گیرد و در میان سنگ ها، 

با مالت پر می شود()شكل1-197(.

2-درترسیم ديوارهای سنگی نیز مانند ديوار آجری 
بايد فاصله ي بین سنگ ها )درزآن ها(، در رج های متوالی 

در يک راستا نباشد)شكل1-198(.

سنگ فوقانی

سنگدانه های پرکننده

سنگ اتصالمالت

شكل197-1 برش ديوار

سنگ فوقانی

سنگ اتصال

سنگ پای ديوار

سنگ قائم
شكاف پرشده با سنگ

شكل1-198 

بافت افقی)پالن(

نمای ديوار
شكل1-195

هيچ زاويه ای کم تر 
از90درجه نباشد

سنگ گوشه 
از نوع سرتراش

10
cm

50
cm

قل
حدا

2cmحداقل

25 cmحداقل

برش الف-الف

الف

الف
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قلوه ای  3-درشكل199-1نمای واقعی ديوارسنگی 
و تصوير سه بُعدی از نحوه ی اجرای آن را نشان می  دهد.

شكل200-1 نیز تصويرسه بُعدی از ديوار سنگی 
را نمايش می دهد.

سنگ فوقانی

سنگ های قائم
)ايستاده(

سنگ اتصال

دسته بندی سنگ ها قبل ازاليه گذاری

شكل199-1 ديوار با سنگ قلوه ای

شكل200-1 نمايش سه بُعدی
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دانه بندی متراکم

30cm لوله زهكش
لوله تراوش

10

30 خاك کوبيده

0/6H

دان
خبن

ق ي
عم

  3
00

cm
 -

m
ax

 =
 H

بتن
خاك کوبيده

10cm

15cm

45cm

10

شكل201-1 جزئيات ديوار حائل بتنی

کف خيابان

کف پياده رو

بتنی  ديوارهای  بیش تر  مقاومت  برای  نیز  گاهی 
استفاده  بتن  از فوالد درداخل  نیروهای وارده،  مقابل  در 
قطرهای  با  را  میلگردهايی  که  صورت  اين  به  می کنند، 
ديوارهای  ديوارها،  اين  به  قرارمي دهند.  درآن  متفاوت 
بتنی  ديوار  نوعی  درشكل1-202  گويند.  مسلاّح«  »بتن 

مسلاّح حائل را نشان می دهد.

1-8-1-دستورالعمل ترسيم ديوارهای بتنی و بتن 
مسّلح:

             
مراحل انجام کار:

1-برش ديواربتنی رامطابق شكل201-1 طراحی 
و ترسیم کنید و ابعاد و اندازه ها را براساس نقشه درنظر 

بگیريد.
مشخصات  و  هاشوربزنید  را  ديواربتنی  2-مقطع 

ديوار را بر روی نقشه بنويسید.
جهت شكل دادن به ديوار بتنی، بايد از قالب  هايی 
ديوار،  ارتفاع  و  طول  به  توجه  با  ديوار،  مقطع  به شكل 

استفاده نمود.

8-1-چگونگی ترسيم ديوارهای بتنی

شكل202-1 جزئيات ديوار حائل بتن مسّلح

دانه بندی متراکم

لوله تراوشلوله زهكش

30

H

دان
خبن

ق ي
عم

  3
00

cm
- m

ax
 =

 H

خاك کوبيده

10cm

15cm

25cm

کف خيابان

کف پياده رو

درپوش بتنی

0/6

10
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9-1-چگونگی ترسيم کالف های افقی و قائم 

بناّايی  مصالح  با  ساختمان های  اجرای  در 
محدوديت هايی موجود است که بايد به آن توجه نمود:

زيرزمین،  احتساب  بدون  طبقات،  تعداد  -حداکثر 
محدود به دو طبقه است و هم چنین تراز روی بام نسبت 

به متوسط تراززمین مجاور نبايد از 8 متر بیش تر شود.
-حداکثر ارتفاع هرطبقه به 4متر محدود می شود.

-حداکثر طول مجاز ديوار باربر30 برابر ضخامت 
آن است، مشروط برآن که از 8 متر تجاوز نكند. 

-حداکثر طول ديوارغیرباربر يا تیغه عبارت است 
از40برابر ضخامت ديوار و يا 5 متر)هر کدام کم تر باشد( 

و حداکثر ارتفاع آن 3/5 متر است.
با  که  کلیه ی ساختمان هايی  در طراحی و ساخت 
مصالح بنايی ساخته می شوند برای ايجاد ايمنی در مقابل 
به  الزم  پیش بینی های  بايد  زلزله(  و  )باد  افقی  نیروهای 
عمل آيد. يكی ازنكاتی که بايد دراين گونه ساختمان ها 
است  قائم  و  افقی  کالف های  تعبیه ي  شود  رعايت 

)شكل1-203(.

1-9-1-کالف بندی افقی
از  اعم  بناّايی،  مصالح  با  ساختمان های  کلیه ی  در 
يک طبقه يا دوطبقه و اعم ازآجری، بلوک بتنی يا سنگی، 

بايد کالف های افقی در ترازهای زير ساخته شوند.

الف(کالف درتراز زير ديوارها: اين کالف بايد با 
بتن آرمه ساخته شود، به طوری که عرض آن از عرض 
2 عرض ديوار يا 

3
ديوار و يا 25 سانتی متر و ارتفاع آن از

25سانتی متر کم تر نباشد)شكل های 204-1 و 1-205(.

ب(کالف در تراز زيرسقف روی ديوارهای باربر: 
کالف سقف بايداز بتن آرمه و هم عرض ديوارها باشد. 
از20سانتی متر  نبايد  باربر  ديوارهای  روی  ارتفاع کالف 
کم تر باشد، ولی ارتفاع کالف روی ديوارهای غیرباربر را 

می توان به 12سانتی متر تقلیل داد.

شكل203-1 جزئيات ساختمان بّنايی و نحوه ی کالف بندی آن

شكل204-1 آرماتورگذاری داخل کالف بندی افقی تحتانی

شكل205-1 بتن ريزی کالف بندی افقی تحتانی

1-پی
2-ديوار کرسی چينی

3-بتن کالف افقی تحتانی
4-ديوار آجری

5-بتن کالف افقی فوقانی

6-کالف فوقانی
7-ميلگردهای داخل کالف
8-ميلگردهای داخل کالف
9-ميلگردهای داخل کالف

10-ميلگردهای داخل کالف
11-بتن کالف افقی تحتانی

5

6

4

3
2

1

10

11

9
7

8
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حداقل قطر میلگردهای طولی در کالف های افقی 
بتن آرمه به اين شرح اند: 

-درصورتی که عرض شناژ از35 سانتی متر بیش تر 
قطر12میلی مترو  به  آج دار  میلگرد  شاخه ی  از4  نشود 
می شود  استفاده  میلی متر  قطر14  به  ساده  میلگرد  از  يا 

)شكل1-206(. 
-میلگردهای طولی فوق بايد با تنگ  هايی به قطر 

6 میلی متر به يكديگر بسته شوند)شكل1-207(. 
ارتفاع  با  است  برابر  تنگ ها  فاصله ی  -حداکثر 

کالف يا 20 سانتی متر)هر کدام که کم تر است(. 
در  باشد،  منقطع  هیچ جا  در  نبايد  سقف  -کالف 
صورتی که مجاری دودکش، کانال کولر و نظاير آن ها با 
کالف سقف تقاطع نمايد، بايد تدابیری برای تأمین اتصال 

کالف طرفین مجزا به يكديگر پیش بینی گردد.
2-9-1-کالف بندی قائم

در کلیه ی ساختمان های با مصالح بناّايی و با ارتفاع 
دو طبقه بايد کالف بندی قائم انجام شود. کالف های قائم 
ساختمان  اصلی  گوشه ی  در  و  ديوارها  داخل  در  بايد 
گردند  تعبیه  طوری  ديوارها  تقاطع  نقاط  در  ترجیحًا  و 
از 5 متر تجاوز نكند  که فاصله ي محور تا محور آن ها 

)شكل1-208(. 
از  نبايد  بتن آرمه  قائم  کالف  ابعاد  از  -هیچ يک 

20سانتی متر کم تر باشد. 
-حداقل قطرمیلگردهای طولی در کالف های قائم 
و  آج دار  میلگرد  برای  از10میلی متر  عبارت اند  بتن آرمه 

12میلی متر برای میلگرد ساده. 
و  باشند  بايد حداقل 4شاخه  طولی  -میلگردهای 

درگوشه قرارگیرند. 
-میلگرد های طولی بايد با تنگ )خاموت(هايی به 

قطر حداقل 6 میلی متر به يكديگر بسته شوند.
-حداکثر فاصله تنگ هاازيكديگربايد20 سانتی متر 

باشد.
-کالف های قائم بايد به نحو مناسبی به کالف های 
افقی متصل شوند و با هم يک شبكه ي سه بعدی مقاوم را 

تشكیل دهند)شكل1-209(. 

شكل208-1 کالف قائم

o 6@20cm c/c
4o12

 خاموت
 يا تنگ

شكل207-1 ميلگردهای کالف افقی

o 6@20cm c/c

4o12

کالف افقی فوقانی

ديوارآجری

شكل206-1 کالف افقی روی ديوار آجری
میلگرد اصلی

شكل209-1 کالف قائم

1-ديوار بّنايی
2-پی

3-ديوار کرسی چينی
4-کالف قائم

5-کالف افقی فوقانی

4

1

3

2

5
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درشكل210-1 ترسیم پالن و برش ازکالف قائم 
را دروسط ديوارآجری نشان می دهد. 

شكل210-1 کالف بندی قائم در ديوار 22 سانتی متری )يك آجره(

o 8@75cm c/c - L=150cm

4o12

 o 6@20cm c/c

پرشده با مالت ماسه وسيمان يا بتن 
با عيار250 کيلوگرم سيمان درمتر مكعب

پالن رج اّول

پالن رج دّوم

 o 6@20cm c/c

 o 8@75cm c/c
L=150cm 

برش ب-ب

برش ج-ج

برش الف-الف

ج

الف

ب

ج

الف

ب

الفالف
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شكل211-1 کالف بندی قائم درکنج دوديوار 35سانتی متری )يك ونيم آجره(

درشكل211-1 ترسیم پالن و برش از کالف قائم 
را درگوشه ی ديوارآجری نشان می دهد. 

پالن رج دّوم

پالن رج اّول

 o 6@20cm c/c

4o12

o 8@75cm c/c - L=200cm

o 8@75cm c/c - L=200cm

پرشده با مالت ماسه وسيمان يا بتن 
با عيار250 کيلوگرم سيمان درمترمكعب



واحدکار اّول واحدکار اّول

58 59

واحدکار اّول واحدکار اّول

58 59

تمرين های کارگاهی:

تمرين کارگاهی1: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، جزئیات ديوارعايق حرارتی داخلی 
و مشخصات زيرترسیم نمايید. 1

10
از پلی استايرن را با مقیاس

-حداقل ضخامت های موردنظر)اندودگچ1-1/5سانتی متر، عايق پلی استايرن 5 سانتی متر، ديوارآجری22سانتی متر، 
آجرنما 3سانتی متر، سنگ يااندودهای سیمانی و ...(

-قسمتی از طول و ارتفاع ديوار را برش زده ترسیم نمايید.
-هاشورهای موردنظر را انتخاب و در ترسیم به کارببريد.

ترسیم نمايید. 1
10

تمرين کارگاهی2: جزئیات ديوار دواليه از مصالح بناّايی با يک اليه ي هوا را با مقیاس
1 ترسیم نمايید.

10
تمرين کارگاهی3: جزئیات ديوار ساندويچ پانل صنعتی)پیش ساخته( را با مقیاس 

1 ترسیم نمايید.
10

تمرين کارگاهی4: جزئیات ديوار حائل بتنی را با مقیاس 
 1
10

تمرين کارگاهی5: انواع ديوارهای عايق حرارت را نام برده و جزئیات هر يک از ديوارها را با مقیاس
ترسیم نمايید.

ترسیم نمايید. 1
10

تمرين کارگاهی6: جزئیات ديوار دواليه از مصالح بنايی با يک اليه ي هوا را با مقیاس
ترسیم نمايید. 1

10
تمرين کارگاهی7: پالن و نمای يک ديوار يک و نیم آجره را با مقیاس

بارزترين نماد زندگی شهری و سكونت در زيست بوم های بزرگ ايران زمين، بازار است. بازار به مثابه ی ستون فقرات شهرهای 
ايرانی دانسته می شود که نبض حيات اقتصادی، اجتماعی)برگزاری جشن های ملی و 
مذهبی( و فرهنگی شهر را در خود جای داده و دروازه های اصلی شهر را به يك ديگر 
متصل ساخته است؛ بدين ترتيب که بازارهای اصلی و دائمی در امتداد اصلی ترين محور 
شهری جای می گرفته و از دروازه شهر آغاز گشته و به مرکز شهر ختم می شده است. بازار 

شامل عناصر متعددی می باشد که عبارتند از:
1- راسته )اصلی ترين شريان بازار(، 2- رسته )شريان فرعی(، 3- داالن، 4- سرا يا 

خان، 5- تيم يا تيمچه، 6- خانبار يا انبار
بهره گيری از چنين عناصرکارکردی و فضايی، تأثير به سزايی در ارائه خدمات، از سوی اصناف و هم چنين خلق محيطی پاسخده را 

در جهت جلب رضايت کاربران در پی دارد.

بيش تر بدانيم
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خالصه ی واحدکار)1(
1-1-مواد و مصالح 

در ساخت و تولید يک بنا از مواد و مصالح و فرآورده  هاي طبیعی يا مصنوعی)ساخته شده درکارخانه( که به 
صورت خام و ساده يا ترکیب شده، درکارخانه يا در محل احداث بنا تولید می شوند، استفاده می گردد.

تقسیم بندي مواد و مصالح ساختماني به اين شرح است:
1-1-1-مواد ومصالح از نظر جنس:

الف(مصالح ساده: به فرآورده های معدنی، طبیعی يا مصنوعی که از يک جنس و يا مواد داخلی مشابه تشكیل 
شده باشند»مصالح ساده«گويند.

ب(مصالح مرکب: به فرآورده های معدنی، طبیعی يا مصنوعی که از چند نوع ماده ي داخلی تشكیل شده باشند 
»مصالح مرکب« گويند.

2-1-1-انواع مصالح از نظر نحوه ي توليد:
الف(مصالح پيش ساخته: به مواد ومصالحی که ابتدا درکارخانه تولید شده اند، سپس آن ها را به محل اجرا آورده 

و مورد استفاده قرارداده اند »مصالح پیش ساخته« گويند.
ب(مصالح درجا: به مواد و مصالحی که در محل احداث تهیه وتولید می شوند»مصالح درجا«گويند.

3-1-1-انواع مواد ومصالح ساختمانی ازنظر منشاء وکاربرد آن ها:
الف(مصالح طبيعی: به موادمعدنی موجود در طبیعت گفته می شود.

ل مثل آب، چسبیده شده اند وموجب چسباندن  ب(چسباننده ها: به موادمعدنی يا مصنوعی که به کمک ماده ی حالاّ
ذرات مواد و مصالح ديگر به يكديگر می شوند، »چسب«گويند.

ل، چسب ساختمانی و ذرات پُرکننده به وجود می آيد،  ج(مالت ها: به مواد مرکب چسبنده که از ترکیب ماده ی حالاّ
»مالت« گفته می شود.

د(قطعات: به اجزای معدنی مورد استفاده دراجزای ساختمان  »قطعات« گويند.
ه(فلزات:به ترکیبات شكلی حاصل از ذوب و قالب  گیری کانی های فلزی »فلز« گويند.

ه کاری،  اراّ تراشه ي  از  شده  عمل آورده  فرآورده های  يا  درختان  تنه ي  از  خورده  برش  ترکیبات  به  و(چوب: 
»چوب« گويند.

ز(موادآلی: به موادی شامل هیدروکربن که از تجزيه ي بقايای جانوران و گیاهان تولید شده که در امور ساختمانی 
و عايق کاری کاربرد دارد، »موادآلی« گويند.

ح(موادمتفرقه: به ديگر مواد و مصالح که درامورساختمانی  کاربرد داشته  و در دسته بندی مشخصی جای نگیرند 
»موادمتفرقه« گويند.

2-1-مواد و مصالح ساختماني وکاربرد آن ها
1-2-1-شن و ماسه: به ذرات غیرچسبنده حاصل از فرسايش يا ُخردشدگی سنگ اصلی، که ِگردگوشه يا 
تیزگوشه باشند»شن و ماسه«گويند. کاربردشان در ساخت مالت ها، سطوح معابر، بتن سیمانی، بتن آسفالتی زيرسازی 

جاده ها، سطوح نمای قطعات بتنی، قطعات پیش ساخته ی بتنی است.
2-2-1-خاك ها: به موادمعدنی متراکم يا غیرمتراکم، باذرات جامد و جدا ازهم، که دارای حفره هاي محتوی گاز 
و مايع به ويژه آب باشند، »خاک« گويند. خاک ها در صنايع آجر، سفال، سیمان، کاشی و سرامیک سازی، مالت گچ 

وخاک استفاده می کنند.
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3-2-1-گچ: فرآورده ای از ماده ي خام سنگ گچ طبیعی که حاصل پخت و آسیاب درحرارت 160 تا180 
درجه ي سانتی گراد است به »گچ ساختمانی« معروف است،

4-2-1-آهك: فرآورده ای از ماده ي خام، سنگ آهک طبیعی و حاصل از پخت در حرارت 950 درجه ي 
سانتی گراد در کوره به آهک ساختمانی يا »آهک زنده« معروف است.

اختالط،  حاصل  که  معلوم،  میزان  به  ُرس  و  آهک  سنگ  موادخام  از  متشكل  فرآورده ای  5-2-1-سيمان: 
پخت)کلینكر( و آسیاب دردرجه ي1200 تا1600 درجه سانتی گراد درکوره است.

6-2-1-آب: آب مهم ترين فرآورده ی خاِم ساختمانی است که ازطريق آب های طبیعی)رودخانه ها، سفره های 
زيرزمینی و...(تهیه و استخراج می شود. درتهیه کلیه ي مالت ها و چسب های آبی، مصرف آب ضروری است.

شیشه فرآورده ای است حاصل از آسیاب ماسه سنگ های طبیعی و ذوب پودر سیلیس و  7-2-1-شيشه: 
تصفیه ي ناخالصی ها که می تواند ماده ای کاماًل شفاف يا نیمه شفاف يا منعكس کننده باشد. دارای کاربرد به عنوان 
پوشش شفاف درها و پنجره ها و دريچه های هواکش و بازديد، نماسازی شیشه ای، عینک، آينه، اتومبیل سازی، صنايع 

بسته بندی و... است.
جامدی  يا  مايع  موادآلی -معدنی-صنعتی،  فرآورده های  به  ساختمانی:  8-2-1-رنگ ها،رزين هاوچسب های 
گفته می شود که دارای همگونی و خاصیت پیوستگی بر روی سطوح به منظور جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی 

است.
9-2-1-فلزات وفوالد: فرآورده های فلزی حاصل از ذوب سنگ های طبیعی است که به صورت خالص يا 

ترکیبی، درطبیعت وجود دارد.
10-2-1-قير: فرآورده ای پیچیده از موادآلی به رنگ تیره و سیاه است که از تقطیر نفت خام يا زغال سنگ به 

دست می آيد يا به صورت طبیعی وجود دارد.
11-2-1-گونی و ليفه: فرآورده ای است که از بافتن الیاف های چتايی و کنفی، نايلونی، ابريشمی، کتانی که 

به صورت قواره و توپی طولی تهیه می شود.
الیاف نازک حاصل از ذوب شدگی، سنگ های طبیعی ِگل  12-2-1-پشم شيشه، پشم سنگ، آزبست: به 

آهكی)مارنی( يا ازذوب و گداختگی شیشه ي مصنوعی در کارخانه گويند.
13-2-1-ايرانيت و آردواز و ِفّروسيمنت: به فرآورده های مرکب از الیاف های طبیعی يا مصنوعی، مانندآزبست 
و بُراده ي چوب و الیاف های فوالدی با مالت سیمان گفته می شود که درقالب مطلوب با بخارآب پخته می شود و 

شكل می گیرد.
ِگل پخته شده و شكل گرفته ي حاصل از  14-2-1-کاشی، سراميك، سفال، آجر و قطعات پخته ی ُرسی: 

خاک ُرس يا سنگ ُرس آسیاب شده راگويند که گاهی با لعابی به نام کاشی و سرامیک روکش می شود.
15-2-1-بتن ها)سيمانی،آسفالتی وخاکی(: به مواد و مصالح پیش ساخته يا درجا گفته می شود که بااستفاده از 

شن، ماسه و يک ماده ي چساننده مثل سیمان و قیر که با طراحی و اختالط مناسب تهیه می شود.
16-2-1-آجر: سنگ مصنوعي ساخته شده ای است که ازپختن خشت تهیه می شود. خمیرآجری، که توسط 

قالب شكل داده و تحت شرايطی خشک کنند»خشت«می نامند.
17-2-1-بلوك: بلوک، واحد ديوارچینی که ابعاد آن از ابعاد آجر استاندارد، بیش تر است. بلوک ها را می توان 

از خاک ُرس، بتن پیش ساخته و بتن اسفنجی ساخت.
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18-2-1-تيرچه های سقفی: به  فرآورده های مرکبی  گفته می شود که از قطعات بتنی و فوالدی ساخته شده اند 
و عضو باربراصلی در سقف های تیرچه بلوک محسوب می شوند و پیش ساخته اند.

19-2-1-مواد و مصالح تأسيساتی )بهداشتی، ايمنی، مكانيكی، برقی، اضطراری و...(: فرآورده های صنعتی 
فلزی و غیرفلزی که به منظور اهداف خاص به همراه  مصالح سازه ای در ابنیه به کارگرفته می شوند.

20-2-1-اندودها: معمواًل از اندودها برای ايجاد سطح صاف يا پوشش سطح زيرين استفاده می شود و بر حسب 
مكان و مسائل سازه ای نوع آن مشخص می گردد. انواع اندود ها شامل: کاه وِگل،گچ و خاک، ماسه و سیمان و...

21-2-1-مالت ها: به آن دسته از مواد و مصالح ساختمانی اطالق می شود که نقش چسباندن مواد ومصالح 
ساختمانی را به عهده دارند. انواع مالت ها شامل: مالت های آبی، مالت های هوايی و مالت های ويژه.

3-1-مواد و مصالح ساختماني جديد
1-3-1-بتن سبك: بتنی است غیرسازه ای که از آن به منظور عايق صوتی و حرارتی استفاده می شود.

2-3-1-بتن اليافی: بتن معمولی است که به آن الیاف فوالدی يا غیرفوالدی اضافه مي کنند. از اين بتن مسلاّح 
در جاده سازی و باندفرودگاه و محوطه سازی استفاده می شود.

3-3-1-سيپورکس: قطعاتی که ازموادی چون پودرآلومینیوم، سودسوزآور،آب و ماسه تهیه شده وبرای ساختن 
ديوار جداکننده يا سقف به کارمی رود.

4-3-1-پوشش های کف: در حال حاضراز انواع کف پوش ها با مصالح مصنوعی)پالستیک، کائوچو و...( برای 
پوشش کف به جای سرامیک و موزائیک استفاده می شود.

5-3-1-پانل های گچی پيش  ساخته: پانل ها با ابعاد 0/08×1×1متر که درساختن ديوارهای ساندويچ پانل و 
جهت عايق های صوتی وحرارتی به کار می رود.

6-3-1-مصالح آکوستيكی )صدابندی(: مصالح آکوستیكی، مصالحی هستند که به منظور مقابله با سر و صدای 
مزاحم درساختمان به کار می روند، مانند سالن های سینما و آمفی تئاتر.

نام  به  از مصالحی  برای پوشش و آب بندی سقف های شیب دار  7-3-1-مصالح پوشش سقف های شيب دار: 
»آزبست« يا »ايرانیت و آردواز« استفاده می شود.

4-1-ديوارهاي ساختمانی
ديوار عبارت است از يک ساختار ممتد، عمومًا قائم، يكپارچه محكم و استوار که عمومًا ضخامت آن در مقايسه 

با طول و ارتفاع، کوچک است. 
1-4-1- وظايف ديوار: ديوار می تواند؛ 1-فضاها را از يكديگر تفكیک نمايد.2-سبب ايجاد امنیت در محیط 

اطراف ما گردد.3-نیروی وارده را تحمل نمايد.
2-4-1-انواع ديوار: ديواربه دوگروه عمده تقسیم می شود:

الف(انواع ديوارها از نظرعملكرد:
منتقل  و  تحمل  وزن خود،  بر  عالوه  را،  مانند سقف ها  برديوار  وارد  بارهای  ديوارها،  اين  باربر:  -ديوارهای 

می کنند.
غیرباربر  ديوارهای  به  می کنند.  ومنتقل  تحمل  را  خود  وزن  فقط  غیرباربر،  ديوارهای  غيرباربر:  -ديوارهای 

»ديوارتقسیم و پارتیشن« نیزمی گويند.
-ديوارهای حائل: ديوارهايی که به منظور مقابله با نیروی جانبی، مانند حرکت خاک، آب و غیر اين ها مورد 
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استفاده قرارمی گیرد »ديوارحائل« نامیده می شوند.
-ديوارهای عايق: ديوارهايی که باعث جلوگیری ازرطوبت، صدا، گرما وسرما می شوند »ديوارهای عايق« 
نامیده می شوند. انواع اين ديوارها شامل:1-ديوارهای عايق رطوبت، 2-ديوارهای عايق حرارت، 3-ديوارهای عايق 

صوت می باشد.
ب(انواع ديوارها از نظرمصالح: معمواًل اين ديوارها عبارت اند از: ديوارهای آجری، سنگی، بتنی و بتن مسلاّح، 

انواع بلوک)بلوک سفالی، سیمانی، گچی و...(، چوبی، خشتی و گلی.
5-1-ديوارهاي ساختمانی از نظرمصالح

1-5-1-ديوارهای آجری: آجر يكی از مصالح ارزان قیمت و در دسترس است و در اکثر موارد جهت ساخت 
ديوار به کمک مالت هايی چون گل، ماسه سیمان و ... هنوز کاربرد دارد.

2-5-1-ديوارهای سنگی: سنگ طبیعی در رنگ ها و مشخصات گوناگون وجود دارد و به  همین  دلیل برای 
منظورهای مختلف ساختمانی به  کار می رود.

در انتخاب سنگ ها بايد به اصول مهمی توجه نمود: بافت سنگ، جذب آب، پاکیزگی سنگ، پايداری دربرابر 
ی و مقاومت فشاری آن. عوامل جواّ

سنگ ها شامل انواع مختلف قلوه ای رودخانه ای، قلاّه، الشه، قواره ای بادبُر، بادکوبه ای، مكعبی، چندوجهی و 
اليه اليه هستند. با هريک از سنگ هاي ياد شده نوع به خصوصی از ديوارهای سنگی ساخته می شود. مالِت مصرفی 

در بناّايی با سنگ، معمواًل مالت ماسه وسیمان است.
3-5-1-ديوارهای بتنی: بتن مخلوطی از شن، ماسه، سیمان وآب است که با مقاديرمشخص ترکیب می شوند. 

اين ديوارهارا »ديوارهای بتنی«می نامند. 
4-5-1-ديوارهای ساخته شده از انواع بلوك )بلوك سفالی، سيمانی، گچی و...(: اين نوع ديوارها با انواع 

بلوک ها از جنس های مختلف قابل اجرا هستند. اين ديوارها شامل:
الف(ديوارهای بلوک بتنی)سیمانی(؛

ب(بلوک سفالی؛
ج(بلوک های گچی؛

د(سیپورکس.
ه(ديوارهای ساندويچ پانل جداکننده ی پیش ساخته با فوم تزريقی.

5-5-1-ديوارهای چوبی: چوب ماده ای سبک وزن است که برش، شكل ِدهی و اتصال آن به کمک ابزارهای 
ساده ی دستی يا برقی امكان پذير است و برای تولیدسری يا موردی پانل ها و قاب های ديوار، کف و بام، تیرچه های 

چوبی، پشت بندهای عمومی، تیرهای مايل بام و ديوارها، پنجره ها و درها مورد استفاده قرار می گیرد.
6-5-1-ديوارهای خشتی گلی: ساخت بناهای خشتی، به دلیل راحتی استفاده از خاک محل و تهیه ی خشت، 
از ديرباز مورد توجه بوده است و هنوز در بسیاری از اقلیم های گرم و خشک کويری و نواحی معتدل و کم باران 

ايران مورد استفاده است. 
ديوارهای خشتی را با خاک ُرسی که به صورت خمیر درآورده اند و در قالب  هايی که به آن شكل داده و در 
آفتاب خشک کرده اند، می سازند. اين ساختمان ها را به دلیل ضخامت زياد ديوار و سنگینی آن، در يک يا دو طبقه 

می سازند.
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سؤاالت تشريحی

1-انواع مواد و مصالح ساختمانی را از نظر جنس نام ببريد.
2-مالت را تعريف کنید.

3-کاربرد گچ را در ساختمان توضیح دهید.
4-قیر از تقطیر ..... يا زغال سنگ به دست می آيد.

5-بتن از چه موادی تشكیل می شود، نام ببريد.
6-انواع آجر را نام ببريد.

7-چهار خصوصیت آجر را نام ببريد.
1 ترسیم نمايید.

10
8-پالن يک ديوارسنگی را با مقیاس 

1 ترسیم نمايید.
50

9-يک پالن ساختمان آجری را با نظر مربی کالس با مقیاس
10-مصالح مورد استفاده در پوشش سقف های شیب دار را نام برده و بگويید که مواد تشكیل دهنده ی آن از 

چه مواد اولیه ای است؟
11-ديوار را تعريف نمايید.

12-وظايف ديوار را نام ببريد.
13-ديوارها به چندگروه تقسیم می شوند، نام ببريد.

14-عملكرد ديوارهای حائل را توضیح دهید.
15-ديوارها را در مقابل چه عواملی عايق می کنند؟

16-انواع ديوار را از نظر نوع مصالح نام ببريد.
1 ترسیم نمايید.

10
17-جزئيات مقطع عايق کاری ديوار زيرزمین را با مقیاس 

18-ساختمان های چوبی را در مقابل چه عواملی مقاوم می نمايند،آن ها را نام ببريد.
19-مزايای ساختمان های چوبی را نام ببريد.

1 ترسیم نمايید.
20

20-نمای يک ديوار سنگی چند وجهی را با مقیاس 
1 ترسیم نمايید.

10
21-پالن ونمای يک ديوار نیم آجره در کنج را با مقیاس 

آزمون پايانی)1(
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سؤاالت چهارگزينه ای

1-ديوار پارتیشن کدام بار را تحمل می کند.
د( بار جانبی ج( وزن خودش   الف( وزن سقف                   ب( وزن کف  

2-کدام يک از موارد زير عايق حرارتی هستند.
د( بخار آب ج( بتن             ب( قیر                        الف( هوا                    

3-عبارت 400kg.m3 يعنی...
ب( مقدار مصالح سنگی در واحد حجم بتن  الف( مقدار سیمان در واحد حجم بتن   

د( مقاومت عیار سیمان در مترمكعب بتن ج( مقاومت سیمان نسبت به بتن   
4-مالتي که از مخلوط کردن و ورز دادن: آهک، خاکستر، خاک رس و لوئي بدست مي آيد چه نام دارد؟

د( آب ساب ج( ماهوتي    ب( مالت ساروج   الف( مالت باتارد   
5-ديوارهايي که به منظور مقابله با نیروهاي جانبي مانند حرکت خاک، آب و غیره مورد استفاده قرار مي گیرد 

ديوار....... نامیده مي شود.
د( عايقي ج( غیرباربر    ب( حائل   الف( پارتیشن   

6-کدام يک از مالت هاي زير در گروه مالت هاي هوايي مي باشد؟
د( ماسه و سیمان ج( گچ و خاک    ب( مالت باتارد   الف( ماسه آهک   

7-انواع عايق کاري که در ساختمان مورد استفاده قرار مي گیرد، شامل:
د( هرسه مورد ج( حرارتي    ب( صوتي   الف( رطوبتي   

8-آجرچیني با کدام نوع آجر را »گري چیني« مي گويند؟
د( سه سانتي ج( قزاقي سفید و بهي   ب( فشاري    الف( سفال سوراخ دار  

9-گوني يا چتايي در کدام قسمت ساختمان مورد مصرف قرار مي گیرد؟
د( عايق کاري ج( ديوار چیني    ب( پي کني   الف( بتن ريزي   

10-ديوار 35 سانتي متري جزء کدام يک از ديوارهاي زير است؟
د( باربر ج( غیرباربر    ب( محافظ عايق کاري   الف( جدا کننده   

11-کدام يک از انواع سنگ ها در ساخت پي هاي سنگي مناسب نمي باشد؟
د( مكعبي ج( شكسته    ب( الشه   الف( قلوه اي   

12-مقاومت خاک با کدام يک از عوامل زير رابطه ی مستقیم دارد؟
د( فضاي خالي ج(رطوبت    ب( شكل دانه ها    الف( وزن مخصوص  

13-دانه هاي حداکثر تا 2 میلي متر را چه مي نامند؟
د( شن ج( ماسه    ب( خاک   الف( پوکه    

14-وجود »خاک رس«، در مالت گچ و خاک سبب مي شود......  
ب( گرفتن مالت کمي کندترشود. الف( آب بیش تری جذب نمايد.    
د( زمان گیرش مالت کوتاه شود. ج( امكان استفاده ی محدود فراهم شود.   

15-از مالت )پودر آلومینیوم+ سود سوزآور+ آب+ ماسه+ سیمان( چه نوع بلوکي به دست مي آيد؟
د( بلوک سیماني ج( سیپورکس    ب( بلوک سفالي    الف( بلوک بتني   
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الف-توانایی ترسیم پالن ساختمان هاي آجري وسنتي
ب-توانایي ترسیم انواع پالن هاي ساختماني

هدف های رفتاری: فراگیر پس ازگذراندن این واحدکار باید بتواند:

1-پالن را تعریف نماید.
2-عالئم مورد استفاده در پالن را نام ببرد.

3-عناصر برش خورده ی در، پنجره، دیوار و کمد دیواری و... را در پالن ترسیم نماید.
4- تبدیل مقیاس را در ترسیم نقشه ها رعایت نماید.

5-نکات مهم دراندازه گذاری پالن را بیان کند.
6-فضاهای تشکیل دهنده ی یک پالن را نام ببرد.

7-انواع پالن های ساختمانی را نام ببرد.
8-پالن های ساختمانی آجری را ترسیم نماید.

9-انواع پالن های ساختمانی را ترسیم کند.
10-تفاوت بین پالن های طبقات و زیرزمین را بیان نماید.

واحدکاردّوم

هدف کلی 
چگونگی ترسیم پالن ساختمان هاي آجري و انواع نقشه های ساختماني

ساعات آموزش

نظری

عملی

17

43
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سؤاالت تشریحی

1-انواع دیوارها را از نظر مصالح نام ببرید.
2-آجر را تعریف کنید.

3-خمیر آجر، که توسط قالب شکل داده شده و در فضای باز آن را خشک می کنند،.... می نامند.
4-انواع کوره های آجرپزی رانام ببرید.

5-دیوار دو آجره را ترسیم نمایید و مراحل ترسیم آن را توضیح دهید.
6-آیا می توانید نقشه ی خانه ای را که در آن زندگی می کنید، به صورت کروکی بر روی کاغذ رسم نمایید؟

7-مقیاس را تعریف کنید.
8-انواع خطوط مورد استفاده در نقشه های ساختمانی را نام ببرید.

9-به کمک یک متر، ابعاد )عرض و ارتفاع( درهای داخلی منزلتان را اندازه بگیرید.

پاسخ:..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

پیش آزمون)2(
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سؤاالت چهارگزینه ای

1-خط ضخیم در نقشه بیان کننده ي ......... است.
د( خط آکس ج( خطوط پنهان   ب( خط اندازه  الف( قسمت هاي برش خورده 

2-خط چین در نقشه بیان کننده ی ........ است.
د( خطوط پنهان ج( خط آکس   ب( خط اندازه   الف( خط برش  

1 ،70 درجه ترسیم شده است. دیوارها را درمحل با 
100

3-زاویه ی دو دیوار متقاطع بر روی نقشه ای با مقیاس
چه زاویه ای اجرا می کنند؟

د(70درجه ج( 7درجه   ب( 35درجه   الف(30درجه  
4-برای تبدیل مقیاس درنقشه از چه وسیله ای استفاده می کنند؟  

د( نقاله ج( پیستوله   ب( اشل    الف( گونیا   
(   0.00)± 5-این عالمت نشانه ی چیست؟

د( سطح تراز از زیرزمین ج( سطح تراز ازمبنا  ب( سطح تراز ازحیاط  الف( سطح تراز ازخیابان 
6-تصویر یک صفحه ی موازی با صفحه ی تصویر، همواره یک صفحه ی......... با صفحه ی اصلی است.

د( کوچک تر و موازی ج( بزرگ تر   ب( کوچک تر   الف( موازی و مساوی 
7-هرچه عدد پایه ی مقیاس .... باشد نقشه ..... ترسیم می شود.

ب( کوچک تر- بدون تغییر الف( کوچک تر-کوچک تر   
د( بزرگ تر-کوچک تر ج( بزرگ تر-بزرگ تر   

8-به نظر شما کدام یک از فضاهای زیرجزء فضاهای عمومی یک ساختمان محسوب نمی شود؟
د(ورودی ج(نشیمن   ب(سرویس بهداشتی  الف(پذیرایی  
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1-2-چگونگی ترسیم پالن ساختمان های آجری 

1-1-2-تعریف پالن: 
از ساختمان  که  افقی فرضی  برش  از  به تصویری 

ترسیم می شود»پالن« مي گویند)شکل2-1(. 
هرطبقه  ارتفاع   3

4
تا 2

3
از تقریبًا  برش  صفحه ی 

عبورمی کند و بخش های مختلف ساختمان، مانند دیوارها، 
درها، پنجره ها، کمدها، پله هاو...را قطع کرده و عناصری 
مانند مبلمان و لوازم خانه، کف سازی و اختالف سطوح و 

... را قابل رؤیت می نماید.
مراحل  و2-5  و2-4  و2-3  شکل های2-2  در 

ایجاد یک پالن را نشان می دهد. 

شكل2-1

شكل2-2 مرحله ی اّول

شكل4-2 مرحله ی سّوم شكل5-2 مرحله ی چهارم

شكل3-2 مرحله ی دّوم

صفحه ی 
برش

صفحه ی 
برش

کنسول
)پیش آمدگی سقف(
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برای خوانایی نقشه های معماری و تمایز قسمت های 
مختلف ساختمان از یکدیگر، هرکدام از عناصربرش خورده 
و برش نخورده را با استفاده ازعالئم استاندارد درنقشه ای 

به نام »پالن« نشان می دهند.
کنسول ها و شکستگی های سقف به صورت خط چین 
درتصویر  می شوند)شکل2-6(.  داده  نمایش  پالن  در 
در  )کنسول(  سقف  پیش  آمده ي  قسمت های  مجسم2-4 
باالی صفحه ی برش قرار گرفته اند و زمانی که از قسمت 
دیده  پیش آمدگی ها  می کنیم  نگاه  پایین  به  برش خورده 
با  به همین جهت الزم است آن ها را درپالن  نمی شوند. 

خطوط ندید)خط چین(مشخص نمود.

اما آن چه که بسیار اهمیت دارد این است که ابتدا 
پالن، توسط طّراح)مهندس معمار( از پیش طراحی می  شود 

و رّسام آن را با عالئم مربوط به پالن ترسیم می کند. 
شکل7-2یک نمونه طرح ساختمان مسکونی را که 
توسط طّراح رسم شده نشان می دهد. این طرح با دست 
شده  رسم  پوستی  کاغذ  روی  بر  شماتیک  به صورت  و 

است.

پالن ها  ترسیم  برای  پالن:  ترسیم  2-1-2-عالئم 
شناخت عالئم مختلف و اصول رسم فنّی ضرورت دارد.

الف(دیوارها و ستون ها: »دیوار« و »ستون ها« از 
اصلی ترین عناصرتشکیل دهنده ی ساختمان اند.

دیوارهای برش خورده در پالن با دو خط ضخیم 
و  قطر  به  باتوجه  دوخط،  فاصله ي  می شوند.  داده  نشان 
ضخامت دیواِر برش خورده، تعیین می شود. معمواًلساختار 
دیوارهای  با  باربر  داخلی  و  خارجی  دیوارهای  قطر  و 
متفاوت  آجری  ساختمان های  در  داخلی،  جداکننده ي 

است. 
شکل های 8-2و9-2و10-2 مراحل برش دیوار و 

ستون تا رسیدن به پالن را نمایش می دهد.

شكل7-2 طرح اولّیه 

شكل6-2 پالن
کنسول

)پیش آمدگی سقف(

شكل10-2 مرحله ی سّوم)پالن دیوار و ستون(

شكل8-2 مرحله ی اّول شكل9-2 مرحله ی دّوم

دیوار آجری صفحه ی برش

صفحه ی 
برش

ستون

برش ستوندیوار برش خورده
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معمواًل درساختمان های آجری ضخامت دیوارهای 
خارجی و داخلی باربر35 سانتی مترو ضخامت دیوارهای 

داخلی غیرباربر22 و 11 سانتی مترند.

بازشونده اي  ساختمانی  عناِصر  »درها«  ب(درها: 
ازهم  هستند که فضا و بخش های مختلف ساختمانی را 
تفکیک مي کنند و رابطه ي آن ها را با هم برقرارمی سازند 

)شکل11-2(. درها دارای انواع مختلفی اند:

در شکل های12-2 و13-2 و14-2پالن دِر»یک 
لنگه« را داخل دیوار نمایش می دهد.

دِر  پالن  و2-17  و2-16  درشکل های2-15 
»دولنگه ی« نامساوی را داخل دیوار نشان می دهد.

شكل17-2 مرحله ی سّوم)پالن دیوار و در دولنگه(

شكل12-2 مرحله ی اّول شكل13-2 مرحله ی دّوم

شكل14-2 مرحله ی سّوم)پالن دیوار ودریک لنگه(

شكل15-2 مرحله ی اّول شكل16-2 مرحله ی دّوم

شكل2-11

در برش خورده 

صفحه ی برش صفحه ی برش

در برش خورده 
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درها از نظر شکل، ابعاد، جنس و کاربردشان انواع 
درهای  ساختمان،  بیرونی  درهای  مانند  دارند،  مختلف 
باید  بهداشتی. درهای داخلی  داخلی و درهای سرویس 
جایی قرار بگیرند که فضای قابل استفاده ي اتاق بیش تر 

شود)شکل2-18(.

تعیین  فضا  نوع  و  آن  کاربری  براساس  در  عرض 
در  در،  بازشو  مقدار  کم ترین  به عنوان  مثال  می شود. 

سرویس های بهداشتی75سانتی متر است)شکل2-19(.

حداقل عرض درهای یک لنگه ی داخلی)مانند اتاق 
خارجی)مانندورودی(  درهای  و  خواب ها(90سانتی متر 

105سانتی متر است)شکل2-20(.

درهای  برای  نامساوی  دولنگه  درهای  عرض 
دو  درهای  برای  و  سانتی متراست   150 تا  ورودی120 
نظرگرفته  در  سانتی متر  در200  عرض  مساوی  لنگه ی 

می  شود)شکل2-21(.

برای  نیز180سانتی متر  بازشوِی در  ارتفاع  حداقل 
ورودی پارکینگ است، اما ارتفاع درهای داخلی تا210 

سانتی متر درنظرگرفته می شود.

طبق قرارداد، درها را درپالن به صورت بازترسیم 
با  دایره  1

4
اندازه ی به  کمانی  با  را  در  مسیرچرخش  و 

خط  نازک و یا خط چین نمایش می دهند)شکل2-22(.

 هم چنین برای نمایش عرض و ارتفاع در مطابق با 
شکل23-2عمل می شود. عدد مشخص شده بر روی خط، 

عرض در و عدد زیرخط، ارتفاع در را نشان می دهد.

جدول1-2 ابعاد)عرض و ارتفاع(درها را درفضاهای 
مختلف یک ساختمان نشان می دهد.

شكل2-18

طراحی صحیح طراحی غلط

شكل19-2 درسرویس بهداشتی

شكل20-2 درهای یک لنگه ی داخلی و ورودی

شكل21-2 درهای دو لنگه ی مساوی و نامساوی

شكل22-2 نحوه ی ترسیم در 

شكل23-2 مشخصات در

عرض

ارتفاع
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جدول1-2 ابعاد )عرض و ارتفاع( در، در فضاهای مسكونی
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جدول2-2 نمایش انواع پالن و نمای درها

دارای  درها  این  می دهد.  نمایش  را  دریک ساختمان  استفاده  مورد  درهای  انواع  درجدول های2-2 و2-3 
شکل، جنس و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده ی آن، انتخاب می گردد.

مشخصاتپالننماتصویر مجّسم

دریک لنگه ی داخلی: با عرض105-90 
سانتی متر.

برای  آستانه:  با  داخلی  لنگه ی  دریک 
سرویس های بهداشتی و حمام با عرض75-

105سانتی متر.

دربادبزنی: یک لنگه  برای ورودی آشپزخانه 
و رستوران ها. از نوع دو لنگه ی آن نیز در 
ورودی ساختمان های عمومی مورد استفاده 

قرار می گیرد.

درکشویی: برای قفسه ها و فضاهای محدود 
 240 تا  آن120  عرض  می شود.  استفاده 
از چوب،  درها  این  سانتی متراست. جنس 

فلز و یا شیشه است.

در دو لنگه: برای درهای ورودی و سالن ها 
قرار  استفاده  مورد  تشریفاتی  مکان های  و 
و  فلز  چوب،  جنس  از  معمواًل  و  می گیرد 

یا شیشه است.
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جدول3-2 نمایش انواع پالن و نمای درها

مشخصاتپالننماتصویر مجّسم

درکشویی توکار)جیبی(: از آن معمواًل در 
نباشد  بازشو  برای  کافی  فضای  که  جایی 

استفاده می شود.

در تاشو: برای درکمدها با دسترسی کامل، 
لباس شویی  ماشین  استقرار  گنجه ی 
از120تا270  آن  عرض  خشک کن.  و 

سانتی  متراست.

درآکاردئونی: با عرض 120-360 سانتی متر 
برای کمدها، گنجه ها و تقسیم فضاها مناسب 

است.

درگاهی: برای مشخص کردن محل دسترسی 
به یک فضا با تاکید بر استقالل فضا استفاده 

می شود. 

درهای دوجفتی)چهارلنگه ی تاشو(
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شكل24-2 مرحله ی اّول شكل25-2 مرحله ی دّوم

ج(پنجره ها: برای تأمین نور و منظراتاق ها وفضاهای 
داخلی از عنصرساختمانی شفافی به نام »پنجره« استفاده 
می شود. نمایش پنجره در پالن معمواًل شامل ترسیم برش 
پنجره، نمای آستانه و کف پنجره است)شکل های2-24 

و25-2و2-26(. 

شكل26-2 حالت سّوم)پالن دیوار و پنجره(

با  پنجره  ازجمله  دارند،  مختلف  انواع  پنجره ها 
لنگه ی بازشو و پنجره ی کشویی)شکل2-27(.

گاهی برحسب مقیاس نقشه، جزئیات بیش تری از 
پنجره نشان داده می شود.

دو  پنجرهای  جزئیات  درشکل های28-2و2-29 
لنگه و کشویی را نشان می دهد. دراین پنجره ها مقیاس 

نقشه بزرگ تر شده است.

-عرض پنجره ها: عرض پنجره به فضا و مساحت 
دارد.  بستگی  است  قرارگرفته  درآن  پنجره  که  دیواری 
سطح  درصد  کار30  دراتاق  پنجره  مساحت  مثال،  براي 

دیوار بیرونی است)شکل2-30(.

پنجره ی دو لنگه بازشو

پنجره ی کشویی

شكل2-27

شكل28-2 پنجره ی دو لنگه ی بازشو

شكل30-2 عرض پنجره  درپالن

شكل29-2 پنجره ی کشویی

کف پنجره 
شیشه
پروفیل پنجره 

ریل حرکت پنجره 

نازک کاری

دیوار

کف پنجره 
شیشه
پروفیل پنجره 

جهت بازشو پنجره 

نازک کاری

دیوار

صفحه ی برش

کف پنجره

عرض پنجره 
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-دست انداز پنجره یا O.K.B: فاصله ی کف اتاق تا 
کف پنجره را »دست انداز یا O.K.B« می نامند.

)شکل2-31(
برای  بوده و  متغیر  اتاق ها  برای  ارتفاع دست انداز 
فضای سرویس ها این اندازه به گونه ای انتخاب می گردد 
که از بیرون به داخل دید نداشته باشد. دست انداز برای 
اتاق خواب 70 تا90 سانتی متر و برای فضاهای سرویس 

از160 سانتی متر به باال است. 
برای نوشتن اندازه ی دست انداز روی پالن از عالمت 
اختصاری »O.K.B« استفاده می شود. برای پنجره هایی که 
موازی خط افق اند به صورت افقی و براي پنجره هایی که 

عمود برخط افق اند به صورت عمودی نوشته می شود.
در شکل32-2 طریقه ی نوشتن O.K.B در پالن را 

نشان می دهد.

برای  پنجره ها  ارتفاع  اندازه ی  پنجره ها:  -ارتفاع 
تا150  بین60  نشیمن  و  اتاق خواب  مثل  فضاهایی 
سانتی  متر است و حداقل ارتفاع برای پنجره ی سرویس ها 

45 سانتی متر است.
حداکثر ارتفاع پنجره های قدی نیز 210 سانتی متر 

می باشد.
خواب،  اتاق  پنجره های  اندازه ی  شکل2-33 
آشپزخانه و نشیمن و هم چنین شکل34-2 ابعاد پنجره ی 

سرویس های بهداشتی را نشان مي دهد.

O.K.B شكل31-2 دست انداز پنجره  یا

شكل32-2 طریقه ی نوشتنO.K.B  درپالن

شكل33-2 پنجره ی اتاق خواب، آشپزخانه و نشیمن شكل34-2 پنجره ی سرویس های بهداشتی
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شکل35-2ابعاد پنجره های قدی را نشان می  دهد.

شکل36-2 ابعاد کتیبه های شیشه ای قوسی شکل 
در باالی پنجره ها را نشان می  دهد.

مثلثی شکل  کتیبه های شیشه ای  ابعاد  شکل2-37 
باالی پنجره ها را نشان می  دهد.

شكل35-2 پنجره های قدی

شكل36-2 کتیبه های قوسی

شكل37-2 کتیبه های مثلثی
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درجدول های4-2 و5-2 انواع پنجره های مورد استفاده دریک ساختمان را نمایش می دهد. این پنجره ها دارای 
شکل، جنس و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده از آن، انتخاب می گردد.

جدول4-2 نمایش انواع پالن و نمای پنجره ها

مشخصاتپالننماتصویر مجّسم

پنجره ی کشویی عمودی: بازشوی این نوع 
پنجره ها فضای اتاق را اشغال نمی کند.

پنجره ی کشویی افقی)دو لنگه(: 50 درصد 
امکان بازشو دارد.

پنجره ی کرکره ای سه لنگه)لوالباال(: این 
پنجره  ها با یک اهرم باز و بسته می شوند.

پنجره ی یک لنگه ی بازشو افقی: این پنجره 
با عرض کم مورد استفاده است.

عمودی  بازشو  لنگه ی  یک  پنجره ی 
)لوالپایین(: درابعاد کوچک، جهت تهویه، 
نور درحمام و سرویس بهداشتی استفاده 

می  شود.
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جدول5-2 نمایش انواع پالن و نمای پنجره ها

مشخصاتپالننماتصویر مجّسم

از صفحات  پنجره  این  پنجره ی کرکره ای: 
نازکی ساخته می شود که با یک اهرم حول 
محور باالیی خود می چرخد. زیرپنجره های 
کار  به  تهویه  جهت  زیرزمین  در  و  ثابت 

می رود.

پنجره ی دو لنگه ی کشویی عمودی: قاب 
این پنجره دارای وزنه ی تعادل است.

درصد   100 بازشو:  لنگه ی  دو  پنجره ی 
بازشدن داشته و درشرایط محیطی  امکان 

نامناسب، درزبندی و کاربرد خوبی دارد.

یک  پنجره ی  از  ترکیبی  مرکب:  پنجره ی 
لنگه ی ثابت و پنجره ی دو لنگه ی کشویی 

عمودی می باشد.

پنجره ی مرکب: ترکیبی از لنگه های ثابت 
و بازشوهای عمودی.
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شكل41-2 انواع ُکدهای ارتفاعی درپالن

شكل38-2 پالن کمد دیواری

شكل39-2 عرض و ارتفاع برای کمد دیواری شكل40-2 نمای انواع کمد دیواری

اختالف سطح  کردن  برای مشخص  ه(ُکدارتفاعی: 
در پالن از عالمت روبه رو استفاده می شود و اعداد نوشته 
است  ارتفاع  اختالف  میزان  کننده ی  بیان  آن  روی  شده 

)شکل2-41(.
نشان  را  خیابان(  یا  مبنا)حیاط  تراز  0.00±عدد 

می  دهد.
و باالتر  مبنا  سطح  از  که  را  سطحی  تراز  2.00+

را  است  مبنا  سطح  از  پایین تر  که  سطحی  تراز   1.50−

نشان می دهد. 

برای نگه داری  د(کمدها: فضاهای طبقه بندی شده 
لوازم و وسایل مختلف است. کمدها را با خط نازک مطابق 

شکل38-2 نشان می دهند.
کمدها دارای ابعاد و اندازه ی متفاوت  بوده که در 

شکل39-2 نشان داده شده است.
نمایش  نمای کمدهای دیواری را  نیز  شکل2-40 

می دهد.
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مختلف  سطوح  بین  رابطه  برقراری  برای  ز(پله ها: 
یک ساختمان از »پله« استفاده می شود. با توجه به این 
که پله ها به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرند، هم 
کارایی، ایمنی و سهولت استفاده ازآن ها بسیاراهمیت دارد 

و هم زیبایی بصری آن. 
درپالن، پله ها را با خط لبه ی آن ها نشان می دهند. 
آن ها را با خطوط نازک ترسیم و جهت حرکت به باال را 
با فلش مشخص می کنند. درطراحی و ترسیم پله باید به 
پله، معمواًل  ضوابط عمومی زیر توجه شود. عرض کف 
و  انسان(  پای  راحت  استقرار  با  سانتی متر)متناسب   30
ارتفاع پله، معمواًلبین 16 تا 19 سانتی متر در نظرگرفته 

می شود)شکل2-43(.
برای نمایش جهت حرکت پله ها، آن را باخط مسیر 
پایین ترین  و  اولین  مسیر،  ابتدای خط  مشخص می کنند. 
پله و انتهای خط مسیر، آخرین و باالترین پله را نشان 

می دهد)شکل2-44( .

شكل44-2 پالن پله

شكل43-2 نمایش سه بعدی

عرض پله

سطح پایینی

سطح باالیی

عرض
 کف پله

عبور  هم چنین  و  تهویه  برای  داکت:  و(عالمت 
بهداشتی، فضایی  کنار سرویس های  تأسیسات،  لوله های 
را تعبیه می کنند که »داکت« نام دارد. ابعاد داکت به تعداد 
شکل  دارد.  بستگی  تأسیسات  لوله های  تعداد  و  طبقات 
فضای  می دهد.  نشان  را  پالن  در  داکت  عالمت   2-42
داکت درطبقات سقف ندارد و از پایین ترین طبقه شروع 

شكل42-2 عالمت داکت)هواکش( درپالنشده و به پشت بام ختم می گردد.

خط مسیر 
پله

دیوار
برش خورده
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ح(عالمت شمال: هر ساختمان با توجه به شرایط 
اقلیمی مکان، طراحی می شود. 

جهت های جغرافیایی، تابش خورشید و باد غالب، 
آن  طراحی  و  ساختمان  مختلف  فضاهای  درمکان یابی 
جهت  کردن  مشخص  دلیل  همین  به  دارد.  اساسي  نقش 

شمال برای همه ي پالن های ساختمانی ضروری است.
معمواًل نقشه را به نحوی طراحی می کنند که جهت 
با عالئم  باشد. جهت شمال را  باال  شمال پالن به طرف 
باید خوانا و زیبا  متعددی نشان می دهند. عالمت شمال 
هماهنگ  نقشه  با  آن  اندازه ی  و  شکل  هم چنین  باشد، 
نشان  را  از عالمت شمال  نمونه هایی  باشد. شکل2-45 

می دهد.

شكل45-2 انواع عالئم شمال

نقشه،  مقیاس  و  عنوان  نقشه:  عنوان  ط(نوشتن 
معمواًل وسط و زیرپالن و باخط درشت نوشته می شود.

برابر  سه  تقریبًا  نقشه،  درعنوان  حروف  ارتفاع 
ارتفاع نوشته های معمولی است. درقسمت باالی خط، 
عنوان نقشه و زیرخط، مقیاس نقشه با اندازه ای کوچک تر 

نوشته می شود.
در شکل46-2 دو نمونه از زیرنویس های معمول 

در نقشه را نشان می دهد.
شكل46-2 زیرنویس نقشه ها

پالن همكف
مقیاس      1:100 Sc.       1:100

NORTH    ELEVATION
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ی(معرفی فضاها:فضاها، معمواًل دراندازه ای بزرگ تر 
از نوشته های معمولی به دو صورت معرفي می شوند:

-مستقیمًا درداخل هرکدام از فضاها نوشته می شود 
)شکل2-47(.

شماره ها  معرفی  و  شده  شماره گذاری  -درفضاها 
کنار نقشه صورت مي گیرد)شکل2-48(.

به  یا  کامل  صورت  به  می توان  را  فضاها  عنوان 
صورت مختصر، با استفاده از حروف بزرگ نوشت. برای 

این کار از شابلن استفاده می شود. 

شكل48-2  معرفی فضا خارج از پالن

اتاق خواب
اتاق پذیرایی

حمام
اتاق غذاخوري

اتاق کار
آشپزخانه

تراس
اتاق نشیمن

انباری
پارکینگ

هال

  Bed Room    
             Living Room  
Bath Room  
Dining Room    
 work Room 
 kitchen
Terrace
Living Room ، Family  Room
Storage
Parking
Hall

شكل47-2  معرفی فضا داخل پالن
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3-1-2-دستورالعمل اندازه گذاری پالن: 

امروزه تنوع روش های ساختمانی و مصالح آن ها 
ایجاب مي کند که معماران و مهندسین ساختمان طرح هاي 
دقیق اجرایي را ارائه کنند، زیرا یک ساختمان بزرگ بدون 
نقشه ی دقیق اجرایی، قابل اجرا نیست. نوشتن اندازه های 
دقیق بر روی طرح ها و نقشه های اجرایی دارای اهمیت 
کارهای  اجرایی  اشتباهات  از  برخی  زیرا  است.  بسیار  
این  و  نقشه هاست  اندازه گذاری  از  ناشي  ساختمانی، 
اشتباهات موجب صرف وقت، هزینه و کار بیهوده است.

 1
50

یا 1
100

مقیاس از  ساختمانی  پالن  رسم  برای   
استفاده می شود. هنگام استفاده از مقیاس کوچک نمی توان 
کلیه ی اندازه ها را روی پالن نشان داد. به این ترتیب ابعاد 
اصلی، مانند طول و عرض کلی ساختمان، اندازه ی اتاق ها 
و ضخامت دیوارها، اندازه ی درها و پنجره ها نشان داده 

می شود.

نكات مهم اندازه گذاری در نقشه های معماری:

-خطوط اندازه گذاری باید مستقیم و بدون شکستگی باشد.
-اعداد اندازه گذاری خوانا نوشته شود.
              -اندازه ها، باالی خط اندازه نوشته شود.

              -در کلیه ی نقشه ها از سیستم متریک استفاده و عدد اندازه بر حسب متر نوشته شود.

1-روش اندازه گذاری به این ترتیب است که ابتدا، 
مانند  اندازه های کوچک تر  نقشه  درجهت طول و عرض 
ردیف  یک  در  را  پنجره ها  اندازه ی  دیوارها،  ضخامت 

سرتاسری اندازه گذاری کنید)شکل2-50(. 

شكل50-2  خط اّول اندازه گذاری

شكل49-2  اندازه گذاری نقشه 
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2-سپس اندازه ي شکست های موجود در آن ضلع 
را، در خط دوم اندازه گذاری کنید)شکل2-51(.

3-درخط سوم، اندازه ی کل طول نقشه را اندازه-  
گذاری نمایید)شکل2-52(.

4-برای اندازه گذاری کامل تر نیز می توان درها را 
مطابق شکل53-2 اندازه گذاری نمود. هم چنین اندازه ی 

O.K.B  پنجره ها را برروی پالن، زیر هرپنجره بنویسید.

شكل51-2  خط دّوم اندازه گذاری

شكل52-2  خط سّوم اندازه گذاری شكل53-2  اندازه گذاری درها و دست انداز پنجره ها

را  کامل  اندازه گذاری  با  پالن  یک  شکل2-54 
نشان می دهد.

شكل2-54
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4-1-2-دستورالعمل ترسیم پالن: 

1-کاغذ را با توجه به ابعاد نقشه ی انتخاب شده با 
لبه ی میز تنظیم کنید و بچسبانید. 

با استفاده از خطوط کمکی)کم رنگ(و با توجه به 
ابعاد کار، کادر را ترسیم کنید.

ابعاد  به  توجه  با  را  پالن  ترسیم  تقریبی  -محل 
پالن، فضای الزم برای اندازه گذاری، محل ترسیم جدول 
مشخصات نقشه و محل نوشتن عنوان و توضیحات نقشه 

را تعیین کنید)شکل2-55(.

خطوط  و  خارجی  دیوارهای  بیرونی  2-خطوط 
دیوارهای داخلی ساختمان را با استفاده از خطوط کمکی 
و با استفاده از مداد H4 کم  رنگ درمحل تعیین شده ترسیم 

کنید)شکل2-56(.

معین  را  پنجره ها  و  درها  اندازه ی  و  3-موقعیت 
کنید)شکل2-57(.

سالم                                                        خوانایی،  برای  که  داشته  باشید  یاد  به 
ماندن و امکان آلبوم و بایگانی کردن نقشه ها، وجود 

حاشیه ی مناسب ضروری است.

شكل55-2 مرحله ی اّول

شكل56-2 مرحله ی دّوم

شكل57-2 مرحله ی سّوم
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4-صحت کارهای انجام شده را کنترل کنید تا از 
موجود  استانداردهای  و  اولیه  طرح  با  آن ها  هماهنگی 

اطمینان حاصل کنید.
سپس با مداد مناسب همه ی خطوط عناِصرساختمانی 
که برش خورده اند مانند دیوارها و ستون ها را پررنگ و با 

ضخامت مشخص ترسیم کنید)شکل2-58(.
ترسیم  مناسب  را درجای  ارتفاعی کف ها  5-تراز 
کنید این تراز باتوجه به ُکدارتفاعی مبنا سنجیده می شود.
-تصویر شکستگی های سقف، کنسول)پیش آمدگی(

)اگردیده  خط چین  صورت  به  را  بالکن  لبه ی  و  سقف 
می شود(ترسیم کنید.

-عنوان فضاها را با خطوط درشت در داخل فضاها 
بنویسید)شکل2-59(.

6-اسم نقشه و مقیاس آن را درزیرنقشه بنویسید.
-اطالعات جدول مشخصات نقشه را کامل کنید.

با عالمت مشخص، ترسیم  -جهت شمال نقشه را 
نمایید.

-همه ی ترسیمات و نقشه ها را بازبینی و کمبودهای 
احتمالی آن را ترسیم کنید تا از صحت کار مطمئن شوید.

-درآخر نیز مطابق با قوانین اندازه گذاری پالن را 
همانند شکل60-2 اندازه گذاری نمایید.

شكل58-2 مرحله ی چهارم

شكل59-2 مرحله ی پنجم

آشپزخانه

اتاق

تراس

سرویس
بهداشتی

شكل60-2 مرحله ی ششم

پالن همكف
مقیاس      1:75

آشپزخانه

اتاق

تراس

سرویس
بهداشتی
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پالن همكف
مقیاس      1:100

تمرین کارگاهی1: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، پالن داده شده در شکل61-2 را با 
ترسیم نمایید.  1

100
مقیاس

شكل2-61
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تمرین کارگاهی2: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، پالن های داده شده درشکل های 
ترسیم نمایید.  1

100
62-2 و63-2 را با مقیاس

آشپزخانهپذیرایی

انباری

توالت توالت

ورودی

حیاط

حیاط خلوت

حمام

اتاق خواب اتاق خواب

شكل2-62

پالن همكف
مقیاس      1:100
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پالن همكف
مقیاس      1:100

پالن همكف
مقیاس      1:100

شكل2-63
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1-2-2-پالن ساختمانی اداری: 
اداری،  خدمات  منظور  به  اداری  ساختمان های 
ابعاد  و  زیربنا  می شوند.  طراحی  و...  آموزشی  حرفه ای، 
فضاها به کاربری و تعداد مراجعان آن اداره بستگی دارد 

)شکل2-64(. 
معمواًلدرساختمان های اداری نوع فضاها به  عملکرد 

اداره بستگی دارد و در ادارات مختلف متفاوت است. 
اتاق  رئیس،  اتاق  سالن جلسات،  مانند  فضاهایی، 
نمازخانه،  حسابداری،  دبیرخانه،  بایگانی،  کارمندان، 
آبدارخانه، سرویس های بهداشتی و انبار از جمله فضاهای 

مورد استفاده در این مکان هاست. 

2-2-2-پالن ویالیی:
ساختمان هایی که در پیرامون خود دارای محوطه  ی 
و  دارد  فاصله  مجاور خود  از ساختمان های  و  بوده  باز 
کم، طراحی  تعداد طبقات  به صورت تک واحدی و در 

می شوند.
از  خارج  محیط  به  ساختمان ها  این گونه  معمواًل 
دارد)شکل های  نما  از یک  بیش  و  داشته  دید  ساختمان 

65-2 و66-2 و2-67(.

خانه
گاراژ

خیابان

مسیر خاکی پیاده

فضای سبز
بیرونی

درخت

شكل2-65

شكل2-64

شكل66-2پالن موقعیت از یک ساختمان با 
محوطه ی باز پیرامون آن شكل67-2پالن موقعیت از یک خانه ی ویالیی

2-2-آشنایی با انواع پالن های ساختمانی
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گاراژ

رختشویخانه

اتاق مطالعه اتاق خواب

غذاخورینشیمن

آشپزخانه

حمام مخصوص 
خانم 

توالت

محوطه ی 
عصرانه خوری

محوطه ی 
نشستن

پذیرایی
اتاق خواب 

والدین

ورودی

حمام مخصوص 
آقا

چشم پله

نشیمن
)طبقه ی اّول(

غذاخوری
)طبقه ی اّول(

اتاق خواباتاق خواب

اتاق خواب

بالكن

توالت توالت

توالت

حمام

حمام

حمام

را  ویالیی  ساختمان  یک  پالن های  شکل2-68 
نشان می دهد.

3-2-2-پالن های مسكونی چند طبقه:
بیش  با  ساختمان هایی  چندطبقه ،  ساختمان های 
براي هرطبقه پالنی مجزا،  از دو پالن هستند که معمواًل 

طراحی و ترسیم می شود)شکل2-69(. 
جهت  پارکینگ  زیرزمین،  دارای  ساختمان ها  این 

قرارگیری اتومبیل و انبارِی طبقات باالتر، می باشد. 
تقسیم  دودسته  به  چندطبقه  مسکونی  پالن های 

می شوند:
الف( تک واحدی: در هرطبقه یک واحد مسکونی 

درنظرگرفته می شود.
یا  و  ب( چند واحدی: ممکن است در هرطبقه 2 

بیش تر واحد مسکونی طراحی گردد. 

شكل2-68

شكل69-2 مجتمع مسكونی

پالن طبقه ی دّوم
بدون مقیاس

پالن طبقه ی اّول
بدون مقیاس
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شكل2-70

شکل70-2 پالن یک ساختمان تک واحدی را نشان می دهد که شامل زیرزمین و یک طبقه مسکونی است.

پالن طبقات
بدون مقیاس

پالن زیرزمین
بدون مقیاس

آشپزخانه
غذاخوری

نشیمن

اتاق خواباتاق خواب

اتاق خواب

ورودی

توالت

توالت حمام

انباری

انباری
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شکل71-2 پالن های یک ساختمان مسکونِی دو 
پالن  شامل  که  می دهد  نشان  را  طبقه  در شش  واحدی 

زیرزمین، پالن پارکینگ و چهارطبقه ی مسکونی است.

پالن زیرزمین
مقیاس      1:200

پالن طبقات
مقیاس      1:200

پالن پارکینگ
مقیاس      1:200

شكل2-71
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4-2-2-دستورالعمل ترسیم پالن طبقات1:

 کاغذ مورد نظر را بر روی میز بچسبانید و قسمتی 
از کاغذ را، که باید برای ترسیم مورد استفاده قرارگیرد، 
سالم  و  خوانایی  برای  حاشیه  وجود  نمایید.  مشخص 

ماندن، آلبوم کردن و بایگانی کردن نقشه الزامی است.
شناسنامه ی  واقع  در  نقشه  مشخصات  جدول 
نام  از قبیل عنوان پروژه،  نقشه هاست و درآن اطالعاتی 
دیگر  و  نقشه  مقیاس  مشاور،  مهندس  عنوان  کارفرما، 
مشخصات ذکر می شود. ابعاد جدول مشخصات به اندازه ی 

پالن بستگی دارد)شکل2-72(.
می خواهیم پالن ترسیم شده درشکل73-2 را رسم 

نماییم.

شكل72-2 مرحله ی اّول

پالن طبقات
مقیاس      1:200

شكل2-73

1- Typical  Floor Plan
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کم  خطوط  با  را  داخلی  و  خارجی  1-دیوارهای 
رنگ و با مداد H4 ترسیم نمایید)شکل2-74(.

                  

ترسیم نمایید)شکل
توجه داشته باشید مقیاس نقشه درشکل2-73                                     

1 ترسیم شده است.
200

با مقیاس

شكل74-2 مرحله ی اّول- ترسیم دیوارهای داخلی و خارجی
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شكل75-2 مرحله ی دّوم- تعیین موقعیت درها و پنجره ها

2-دیوارهای برش خورده را بامداد سیاه B  پررنگ  
را  پنجره ها  و  درها  اندازه های  و  موقعیت  سپس  کرده، 

مشخص نمایید)شکل2-75(.
بدین ترتیب خطوط کف پنجره، با ضخامت کم تر 
ترسیم   HB بامداد  و  برش خورده  دیوارهای  به  نسبت 

می شود.
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3-درها و پنجره ها را با خطوط کم رنگ و با مداد 
H4 ترسیم نمایید)شکل2-76(.

شكل76-2 مرحله ی سّوم- ترسیم درها و پنجره ها
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4-پله ها، داکت، کمد دیواری، نرده ها، خطوط ندید 
)خط چین( را ترسیم نمایید)شکل2-77(.

 HB مداد  از  است  بهتر  عناصر  این  ترسیم  برای 
استفاده شود.

شكل77-2 مرحله ی چهارم- ترسیم کمد، پله ها، داکت و خطوط ندید
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5-موقعیت ستون ها را با محورهای افقی و عمودی 
مشخص و سپس ترسیم نمایید)شکل2-78(. 

هر یک از محورها )آکس ها( را با خط نازک در 
قسمت باال و چپ به دایره ای ختم نمایید.

شكل78-2 مرحله ی پنجم- تعیین محل ستون ها و ترسیم آکس
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6-درمحل تالقی دو محور عمودی و افقی آکس ها 
ستون ها را ترسیم نمایید)شکل2-79(.

شكل79-2 مرحله ی ششم- ترسیم ستون ها
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شكل80-2 مرحله ی هفتم- اندازه گذاری بین آکس ها

7-اندازه گذاری را درچهار مرحله ترسیم نمایید:
الف-اندازه گذاری آکس ها با دوخط، اندازه گذاری 

جزئی و سپس اندازه  گذاری کلی انجام می گیرد.
)شکل2-80(
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شكل81-2 مرحله ی هشتم- اندازه گذاری خارجی 

خط  سه  در  پالن  جنوبی  ضلع  ب-اندازه گذاری 
اندازه گذاری شود)شکل2-81(.
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شكل82-2 مرحله ی نهم- اندازه گذاری داخلی طولی و عرضی

ج-اندازه گذاری داخلی را به صورت طولی و عرضی، 
جهت معرفی ابعاد فضاها انجام دهید)شکل2-82(.
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شكل83-2 مرحله ی دهم- اندازه گذاری درها وO.K.B پنجره ها

)O.K.B(د-مشخص کردن اندازه ی درها و دست انداز
اندازه در پالن است  نمایش  از  پنجره ها، آخرین مرحله 

)شکل2-83(.
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و  فضاها  معرفی  عالمت شمال،  8-ُکدگذاری، 
زیرنویس نقشه را ترسیم نمایید)شکل2-84(.

پالن طبقات
مقیاس      1:100

شكل84-2 مرحله ی یازدهم- فضا نویسی، ُکدگذاری، عالمت شمال و...

پذیرایی

آشپزخانه

توالت

ورودی

حمام

اتاق خواب

اتاق خواب اتاق خواب

توالت

غذاخوری
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پالن زیرزمین
مقیاس      1:100

5-2-2-دستورالعمل ترسیم پالن زیرزمین1:

می خواهیم  پالن زیرزمین نشان داده شده در شکل 
1 ترسیم کنیم. 

100
85-2 را با مقیاس

شكل2-85
1- Basement  Floor Plan
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2-دیوارهای برش خورده رابامداد سیاهB پررنگ کرده، سپس موقعیت و اندازه های درها و پنجره ها رامشخص 
 HB نمایید)شکل87-2 (. بدین ترتیب خطوط کف پنجره، با ضخامت کم تر نسبت به دیوارهای برش خورده و بامداد

ترسیم می شود.

1- صفحه ی سفید کاغذ را برای ترسیم پالن زیرزمین روی پالن طبقات بچسبانید. سپس دیوارهای خارجی 
 )H4را از روی پالن طبقات بر روی صفحه ي ترسیم منتقل نمایید. دیوارهای داخلی را نیز به صورت کم رنگ )بامداد

ترسیم نمایید)شکل2-86(.

شكل86-2 مرحله ی اّول- ترسیم دیوارهای داخلی و خارجی

شكل87-2 مرحله ی دّوم- تعیین موقعیت درها و پنجره ها
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3-درها و پنجره ها را با خطوط کم رنگ و با مداد H4 ترسیم نمایید)شکل2-88(.

 HB 4-پله هاو خطوط ندید)خط چین(راترسیم نمایید )شکل89-2(. برای ترسیم این عناصر بهتر است از مداد
استفاده شود.

شكل88-2 مرحله ی سّوم- ترسیم درها و پنجره ها

شكل89-2  مرحله ی چهارم- ترسیم پله ها و خطوط ندید



واحدکاردّوم واحدکار دّوم

112

واحدکاردّوم واحدکار دّوم

5-موقعیت ستون ها را با محورها )آکس ها(مشخص 
و سپس ترسیم نمایید)شکل2-90(. 

هر یک از محور ها، با خط نازک از قسمت باال و 
چپ به دایره ای ختم می شوند.

شكل90-2 مرحله ی پنجم- تعیین محل ستون ها و ترسیم آکس
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6-درمحل تالقی دو محور عمودی و افقی آکس ها، 
ستون ها را ترسیم نمایید)شکل2-91(.

شكل91-2 مرحله ی ششم- ترسیم ستون ها
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شكل92-2 مرحله ی هفتم- اندازه گذاری بین آکس ها

7-اندازه گذاری را درچهار مرحله ترسیم نمایید:
یکی  خط،  دو  در  آکس ها  الف-اندازه گذاری 
انجام  کّلی  اندازه  گذاری  دیگری  و  جزئی  اندازه گذاری 

دهید)شکل2-92(.
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شكل93-2  مرحله ی هشتم- اندازه گذاری داخلی طولی و عرضی

ب-اندازه گذاری داخلی را به صورت طولی و عرضی 
برای معرفی ابعاد فضاها انجام دهید)شکل2-93(.
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ج- اندازه ی درها و دست انداز)O.K.B(پنجره ها  را 
نیز ترسیم نمایید)شکل2-94(.

شكل94-2 مرحله ی نهم- اندازه گذاری درها وO.K.B پنجره ها
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و  فضاها  معرفی  شمال،  عالمت  8-ُکدگذاری، 
زیرنویس نقشه را ترسیم نمایید)شکل2-95(.

شكل95-2 مرحله ی دهم- فضا نویسی، ُکدگذاری، عالمت شمال و...

پالن زیرزمین
مقیاس      1:100

انباری

انباری
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پالن همكف
مقیاس      1:100

تمرین کارگاهی1: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، پالن ویالیی داده شده در شکل2-96 
ترسیم نمایید. سپس آن را اندازه گذاری و فضانویسی کنید. 1

100
را با مقیاس

شكل2-96
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شكل2-97

تمرین کارگاهی2: برروی کاغذA3 ، پس ازرسم جدول و کادر دور کاغذ، پالن ویالیی داده شده در شکل 
ترسیم نمایید.  1

100
97-2 را با مقیاس

پالن همكف
مقیاس      1:75
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1 ترسیم نمایید. سپس 
100

تمرین کارگاهی3: برروی کاغذ A3 ، پالن داده شده در شکل98-2را، با مقیاس 
آن را اندازه گذاری و فضانویسی کنید.

پالن طبقات
مقیاس      1:100

شكل2-98
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شكل2-99

1 ترسیم 
100

تمرین کارگاهی4: برروی کاغذ A3 ، پالن داده شده درشکل های99-2 و100-2، را با مقیاس
نمایید. سپس آن را به طورکامل، اندازه گذاری کنید.

پالن پارکینگ
مقیاس      1:100

انباری انباری
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شكل2-100

پالن طبقه ی اّول
مقیاس      1:100

نشیمن

آشپزخانه

حمام

آشپزخانه

حمام
نشیمن

توالتتوالت

اتاق خواب

اتاق خواب

اتاق خواب
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شكل2-101

 1
100

تمرین کارگاهی5: برروی کاغذ A3 ، پالن داده شده درشکل های101-2 و102-2،  103-2 را با مقیاس
ترسیم نمایید. سپس آن را به طورکامل، اندازه گذاری کنید.

پالن زیرزمین
مقیاس      1:100

1-حیاط
2-موتورخانه

3-انباری
4-انبار وسایل نظافت

5-آسانسور
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شكل2-102

پالن پارکینگ
مقیاس      1:100

1-حیاط
2-پله های زیرزمین

3-پارکینگ
4-واحد سرایداری

5-آسانسور
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پالن طبقات
مقیاس      1:100

شكل2-103

1-حیاط
2-اتاق خواب

3-حمام
4-سرویس بهداشتی

5-آسانسور

6-آشپزخانه
7-غذاخوری

8-پذیرایی
9-تراس
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خالصه ی واحدکار)2(
1-2-چگونگی ترسیم پالن ساختمان های آجری 

1-1-2-تعریف پالن: 
به تصویری از برش افقی فرضی که از ساختمان ترسیم می شود»پالن«مي گویند. 

3 ارتفاع هرطبقه عبورمی کند و بخش های مختلف ساختمان، مانند دیوارها، درها، 
4

تا 2
3

صفحه ی برش تقریبًا از
پنجره ها، کمدها، پله هاو... راقطع کرده و عناصری مانند مبلمان و لوازم خانه، کف سازی و اختالف سطوح و ... را قابل 

رؤیت می نماید.
2-1-2-عالئم ترسیم پالن: برای ترسیم پالن ها شناخت عالئم مختلف و اصول رسم فنّی ضرورت دارد.

الف(دیوارها و ستون ها: دیوار وستون ها از اصلی ترین عناصرتشکیل دهنده ی ساختمان اند.
معمواًل درساختمان های آجری ضخامت دیوارهای خارجی و داخلی باربر35 سانتی مترو ضخامت دیوارهای 

داخلی غیرباربر22 و 11 سانتی مترند.
ب(درها: »درها« عناِصر ساختمانی بازشونده اي هستند که فضا و بخش های مختلف ساختمانی را ازهم تفکیک 
مي کنند و رابطه ي آن ها را با هم برقرار می سازند. درها از نظر شکل، ابعاد، جنس و کاربردشان انواع مختلف دارند، 
مانند درهای بیرونی ساختمانی، درهای داخلی و درهای سرویس بهداشتی. درهای داخلی باید جایی قرار بگیرند که 

فضای قابل استفاده ي اتاق بیش تر شود. عرض در براساس کاربری آن و نوع فضا تعیین می شود.
ج(پنجره ها: برای تأمین نور و منظر اتاق ها و فضاهای داخلی از عنصرساختمانی شفافی به نام »پنجره« استفاده 

می شود. نمایش پنجره در پالن معمواًل شامل ترسیم برش پنجره، نمای آستانه و کف پنجره است.
-عرض پنجره ها: عرض پنجره به فضا و مساحت دیواری که پنجره درآن قرارگرفته است بستگی دارد. براي 

مثال، مساحت پنجره دراتاق کار30 درصد سطح دیوار بیرونی است.
-دست انداز پنجره یا O.K.B: فاصله ی کف اتاق تا کف پنجره را »دست انداز یا O.K.B« می نامند.

با خط نازک نشان  لوازم و وسایل مختلف است. کمدها را  د(کمدها: فضاهای طبقه بندی شده برای نگه داری 
می دهند. کمدها دارای ابعاد و اندازه ی متفاوت می باشد.

باالتر است و مبنا  از سطح  تراز سطحی را که  2.00+ یا خیابان(،  مبنا)حیاط  تراز  0.00±عدد  ه(ُکدارتفاعی: 
−1.50 تراز سطحی که پایین تر از سطح مبنا است را نشان می دهد.

و(عالمت داکت: برای تهویه و هم چنین عبور لوله های تأسیسات، کنار سرویس های بهداشتی، فضایی را تعبیه 
می کنند که »داکت« نام دارد.

ز(پله ها: برای برقراری رابطه بین سطوح مختلف یک ساختمان از »پله« استفاده می شود. با توجه به این که 
پله ها به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرند، هم کارایی، ایمنی و سهولت استفاده ازآن ها بسیاراهمیت دارد و هم 

زیبایی بصری آن. 
برای نمایش جهت حرکت پله ها، آن را باخط مسیر مشخص می کنند. ابتدای خط مسیر، اولین و پایین ترین پله 

و انتهای خط مسیر، آخرین و باالترین پله را نشان می دهد.
ح(عالمت شمال: هرساختمان با توجه به شرایط اقلیمی مکان، طراحی می شود. 

جهت های جغرافیایی، تابش خورشید و باد غالب، درمکان یابی فضاهای مختلف ساختمان و طراحی آن نقش 
اساسي دارد. به همین دلیل مشخص کردن جهت شمال برای همه ي پالن های ساختمانی ضروری است.
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ط(نوشتن عنوان نقشه: عنوان و مقیاس نقشه، معمواًل وسط و زیرپالن و باخط درشت نوشته می شود. درقسمت 
باالی خط، عنوان نقشه و زیرخط، مقیاس نقشه با اندازه ای کوچک تر نوشته می شود.

ی(معرفی فضاها:فضاها، معمواًل دراندازه ای بزرگ تر از نوشته های معمولی به دو صورت معرفي می شوند:
-مستقیمًا درداخل هرکدام از فضاها نوشته می شود.

-درفضاها شماره گذاری شده و معرفی شماره ها کنار نقشه صورت مي گیرد.
نكات مهم اندازه گذاری در نقشه های معماری:

-خطوط اندازه گذاری باید مستقیم و بدون شکستگی باشد.
-اعداد اندازه گذاری خوانا نوشته شود .
-اندازه ها، باالی خط اندازه نوشته شود.

-در کلیه ی نقشه ها از سیستم متریک استفاده و عدد اندازه بر حسب متر نوشته شود.
2-2-آشنایی با انواع پالن های ساختمانی

1-2-2-پالن ساختمانی اداری: ساختمان های اداری به منظور خدمات اداری، حرفه ای، آموزشی و... طراحی 
می شوند. زیربنا و ابعاد فضاها به کاربری و تعداد مراجعان آن اداره بستگی دارد. 

2-2-2-پالن ویالیی: ساختمان هایی که در پیرامون خود دارای محوطه  ی باز بوده و از ساختمان های مجاور 
خود فاصله دارد و به صورت تک واحدی و در تعداد طبقات کم، طراحی می شوند.

3-2-2-پالن های مسكونی چند طبقه: ساختمان های چندطبقه، ساختمان هایی با بیش از دو پالن هستند که 
معمواًل براي هرطبقه پالنی مجزا، طراحی و ترسیم می شود. 

این ساختمان ها دارای زیرزمین، پارکینگ جهت قرارگیری اتومبیل و انبارِی طبقات باالتر، می باشد. 
پالن های مسکونی چندطبقه به دودسته تقسیم می شوند:

الف( تک واحدی
ب( چند واحدی
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سؤاالت تشریحی

1-پالن را تعریف کنید.
2-پیش آمدگی سقف که به صورت خط چین در پالن نمایش داده می شوند، ..... نام دارد.

3-ضخامت دیوارهای باربر و غیرباربر آجری چند سانتی متر است؟
4-عالمت عرض و ارتفاع درها را در پالن، نمایش دهید؟

5-چهارمورد از انواع درهای داخلی را نام ببرید.
6-عالمت شمال و زیرنویس نقشه، معّرف چیست؟

7-انواع پالن های ساختمانی را نام ببرید.
8-در اندازه گذاری نقشه های معماری، چه نکاتی را باید رعایت نمود؟

9-عرض پنجره، به چه نکاتی بستگی دارد؟
10-عالمت بازشوی درها، درپالن چگونه است؟

11-درهای دولنگه ی نامساوی، کشویی، در با آستانه و درقوسی را به صورت شماتیک رسم نمایید.
12-خط مسیرپله، نشان دهنده ی چیست؟

پاسخ:..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

آزمون پایانی)2(
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سؤاالت چهارگزینه ای

1-نام فارسی»Living Room« کدام است؟
د( اتاق غذاخوری ج( اتاق نشیمن   ب( اتاق پذیرایی   الف( اتاق خواب  

2-منظور از پالن، ..... ساختمان است.
د( برش شکسته ج( برش افقی از پی ها  ب( برش افقی فرضی  الف( برش عمودی فرضی 

3-اصطالح »داکت«، به چه محلی از ساختمان اطالق می شود؟
د( تراس ج( پاسیو   ب( هواکش   الف( حیاط خلوت  

4-نام التین »پالن زیرزمین« کدام است؟
 Framing Plan)د   Section )ج   Basement Plan )ب  Roofing Room )الف

5-کدام یک از فضاهای زیر با ورودی، در ارتباط بیش تری است؟
د( غذاخوری ج( آشپزخانه   ب( حمام   الف( خواب  

6-عالئم پالن، در شکل104-2، نشان دهنده ي چیست؟
الف( 1-پنجره ی کشویی، 2-دِر بی آستانه

ب( 1-محل نصب در، 2-دِر با آستانه
ج( 1-پنجره ی کشویی، 2-دِر با آستانه
د( 1-محل نصب در، 2-دِر بی آستانه

7-منظور از O.K.B، در ساختمان چیست؟
ب( ارتفاع پنجره الف( ارتفاع کف ساختمان تا زیرپنجره  

د( شیشه ی ثابت باالی درها و پنجره ها ج( ارتفاع کف ساختمان تا باالي پنجره  
، آن را چند میلی متر رسم می کنند؟ 1

50
8-عرض دری 90 سانتی متر است، در نقشه ای با مقیاس

د( 90 میلی متر  ج( 9میلی متر   ب( 1/8میلی متر   الف( 18میلی متر  
9-ضخامت دیوارهای باربر آجری چند سانتی متر است؟

د( 40 سانتی متر  ج( 11 سانتی متر   ب( 22 سانتی متر   الف( 35 سانتی متر  
10-به شیشه ی ثابت باالی در یا پنجره که به منظور عبور نور به داخل اتاق ها تعبیه شده،..... می گویند.

د( کتیبه   O.K.B )ج ب( ازاره    الف( قرنیز   

)1()2(
شكل2-104
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توانایی ترسیم انواع راه پله های مورد استفاده درساختمان

هدف کلی 
ترسیم انواع راه پله

هدف های رفتاری: فراگیر پس ازگذراندن این واحدکار باید بتواند:

1-اختالف ارتفاع درساختمان و وسایل ارتباط دهنده بین دو سطح غیرهم تراز را توضیح دهد.
2-پله را تعریف کند.

3-اجزای تشکیل دهنده ي پله و پلکان را توضیح دهد.
4-اندازه ي عرض پله و پاگرد، ارتفاع و کف پله و ارتفاع سرگیر را بیان کند.

5-پالن پله و خط برش آن را ترسیم نماید.
6-انواع پله را از نظر شکل ظاهری، نام ببرد.
7-پله  های بیضی، پیچ و فرار را تعریف نماید.
8-روش تقسیم هندسی پله ها را ترسیم نماید.

9-پله ی یک چهارم گردش بدون پاگرد را ترسیم نماید.
10-پله ی یک دوم گردش بدون پاگرد را ترسیم نماید.

11-رمپ و انواع آن را تعریف نماید.
12-تعریف آسانسور را شرح دهد.  

ساعات آموزش

نظری

عملی

5

8

واحدکارسّوم
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1- ارتفاع کف تا کف تمام شده ی یک طبقه از یک ساختمان 315 سانتي متر و تعداد پله هاي آن 18عدد است، 
ارتفاع هرپله را محاسبه نمایید.

2-آیا می توانید انواع مختلف از پله ها را از نظرشکل نام ببرید.
3-تعداد پله های یک طبقه از ساختمانی را که در آن زندگی می کنید شمرده و ارتفاع آن طبقه را محاسبه 

نمایید.
4-کاربرد سطوح شیب دار را درساختمان و محوطه های باز، نام ببرید.

5-وسیله ای که انسان ها و بارهای سنگین را به صورت عمودی و در راستای یک محور قائم به باال و پایین 
جابه جا می کند چه نام دارد؟

6-سطح شیب داری که جهت انتقال ماشین به پارکینگ استفاده می شود،....... نام دارد.
7-به نظرشما یک راه پله ی مناسب و راحت باید دارای چه ویژگی هایی باشد.

8-پله ها از چه نوع مصالحی ساخته می شوند، آن ها را نام ببرید؟

پاسخ:..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

سؤاالت تشریحی

پیش آزمون(3)



واحدکار سّومواحدکار سّوم واحدکار سّومواحدکار سّوم

133

1-اختالف ارتفاع درشکل 1-3، چه اندازه ای را نشان می دهد؟
سانتی متر   ب)200  الف)40 سانتی متر   

د)80 سانتی متر ج)120 سانتی متر   

2-.... عامل اصلی تعیین کننده ی تعداد پله ها است.
ب) اختالف سطح           ج) نوع پله            د) کف پله الف) مکان            

3-در ساختمان های مرتفع، عالوه بر پلکان و آسانسور، ...... نیز تعبیه می شود.
الف) پله ی فرار                 ب) هواکش                   ج) پارکینگ          د) داکت

4-مناسب ترین وسیله ی ارتباطی در اختالف سطح ها برای معلولین کدام است؟
ب) سطح شیب دار           ج) آسانسور          د) پله ی فرار الف) پله                       

5-جهت جلوگیری از سقوط آزاد در کنار پله، در موقعیتی که حالت پرتگاه دارد از .......... استفاده می شود.
ب) شیب پله                 ج) نرده                د) کف پله الف) شیار کف پله          

6-تراز کف طبقه ی همکف 40+ سانتی متر و کف طبقه ی زیرزمین270- سانتی متر است، ارتفاع کف تا کف 
طبقه  ی زیرزمین چند سانتی متر است؟

ج)310سانتی متر      د)280 سانتی متر ب)270 سانتی متر  الف)230 سانتی متر        
7-جهت انتقال ماشین ها از سطح حیاط به پارکینگی که نسبت به حیاط درسطحی باالتر قرارگرفته از.... استفاده 

می شود.
ج) رمپ       د) پله ب) باالبر   الف) آسانسور        

8-درپالن، پله ها را با..... نشان می دهند.
ج) ارتفاع آن      د) عرض آن ب) کف آن   الف) خط لبه ی آن        

9-عالمت  روی پله در پالن، نشان دهنده ی چیست؟
ب) مسیر پله از باال به پایین الف) حرکت پله از پایین به باال        
د) فضای اشغال پله درپالن ج) شیب پله        

سؤاالت چهارگزینه ای

شكل3-1
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1-3-اختالف سطح در ساختمان
برای ارتباط بین دو سطحی که اختالف  ارتفاع  دارند، 
منظور  این  برای  شود.  استفاده  خاّصی  امکانات  از  باید 
در  که  وسایلی  و  دانش  کارگیری  به  با  همواره  انسان 
این  مطلوب  نحو  به  توانسته  زمان  هر  در  داشته  اختیار 

فاصله را طی نماید. 
بلند  ساختمان های  به  که  بشر  براثرنیازی  امروزه 
طبقات  بین  مناسب  ارتباطی  وسایل  از  استفاده  دارد 
پله،  از:  این وسایل  عبارت اند  اجتناب ناپذیر شده است. 

رمپ و آسانسور(شکل های3-2).

1-1-3-پله1 و اجزای تشكیل دهنده ی آن: 
به منظور دسترسی به سطوحی که در یک تراز قرار 
هرپله  دارای  می شود.  استفاده  پله  از  معموًال  نگرفته اند 
هر  ابعاد  که  و...  عرض  طول،  نظیر:  است  مشخصاتی 
می کند  تغییر  محل  موقعیّت   و  عملکرد  با  آن ها  از  یک 

(شکل3-3).

پله»  پله، «کف  فوقانی  به سطح   :(b)پله الف)کف 
گفته می شود، یعنی جایی که پا روی آن قرار می گیرد و 

معموًال اندازه ی آن حدود 30 سانتی متر است. 
کف  دو  عمودی  فاصله ی   :(h)پله یك  ب)ارتفاع 

پله  ی متوالی را «ارتفاع پله» می نامند.
ج)پیشانی پله: «پیشانی» قطعه ای عمودی است که 

میان دو کف پله ي متوالی قرار دارد.
پله، «گونه»  کناره ی دوطرف  پله: سطوح  د)گونه 

نام دارد.
هرتک پله  گونه های  بین  فاصله ی   :(g)ه)عرض پله

«عرض پله» نام دارد.
و)شیارکف پله: برروی هر کف پله، یک یا دو شیار 
این  می آورند.  وجود  به  پله  عرض  امتداد  در  (گودی)، 

شیارها برای جلوگیری از لغزش ایجاد می شوند.
شکل4-3 اجزاي یک پله را نشان می دهد.

شكل3-3

شكل2-3 رمپ، پله و آسانسور

شكل3-4

ض پله
عر

اع
رتف

ا

گونه

شیار

پیشانی پله

کف پله

1- Stair
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دو  بین  متوالی  پله های  مجموعه  به  پله:  ز)ردیف 
پله،  ردیف  یک  می گویند.  پله»  «ردیف  سطح،  اختالف 

حداقل از سه پله ي متوالی تشکیل می شود(شکل3-5).

ح)پاگرد: سطحی است که شخص پس از پیمودن 
منظور  به  پاگرد  از  می گذارد.  قدم  برآن  پله  ردیف  یک 
استراحت و گاهی برای تغییردادن جهت حرکت استفاده 

می شود(شکل3-5).

ط)چشم پله: فاصله ی بین دو ردیف پله را«چشم پله» 
می نامند(شکل3-6).

ی)نرده: جان پناه و حفاظی است جهت جلوگیری 
از سقوط افراد، که در لبه ی پله نصب می شود. هم چنین 
به منظور تکیه گاه دست، جهت باال و پایین رفتن استفاده 
می شود. این حفاظ از مصالح بنایی، فلز، چوب و... (باتوجه 

به طرح و سلیقه ی طّراح) ساخته می شود (شکل3-7).

افقی(پالن)  نمای  از  را  پلکان  شکل8-3 جزئیات 
نشان می  دهد.

شكل5-3 ردیف های پله و پاگرد بین آن

شكل7-3 نرده

شكل6-3 چشم پله

شكل3-8
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در شکل9-3 نمای یک ردیف پله را از پهلو نشان 
می دهد.

انتقال وسایل،  افراد و  ك)سرگیرپله: برای حرکت 
تا  پلکان  از کف  به صورت عمودی  آزاد  ارتفاع  حداقل 
یا کف طبقه ی فوقانی)  (پاگرد  پلکان فوقانی  خط شیب 

2/20 متر درنظرگرفته می شود(شکل3-10).

طول پله

ردیف پله

پاگرد میانی

پاگردباالیی

پاگردپایینی

پیشانی پله

30-45
سانتی متر

 متر
سانتی

 4-
 پله

 لبه ی
ه یا

دماغ

 متر
سانتی

 25
 عمق 

ه-با
ف پل

ک

30-45
سانتی متر

حداقل 110 سانتی متر یا هم اندازه 
با عرض پله

حداقل 110 سانتی متر یا هم اندازه 
متربا عرض پله

تی 
سان

 2
20

قل
حدا

له 
ر پ

رگی
ع س

تفا
ار

ین
ع ب

تفا
 ار

رده
ن

متر
تی 

سان
 85

-7
5 

 ها
پله

اع 
رتف

ع ا
مو

مج
 -

ح 
سط

ف 
تال

اخ

حداقل 110 سانتی متر یا هم اندازه 
با عرض پله

متر
تی 

سان
 22

ل0
داق

ه ح
ر پل

رگی
ع س

تفا
ار

متر
تی 

سان
 22

ل0
داق

ه ح
ر پل

رگی
ع س

تفا
ار

نی
میا

رد 
پاگ

 و 
نی

ایی
د پ
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 پا

ین
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تفا
ار

یی
اال
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 پا
ی و

میان
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پاگ
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تفا
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شكل3-9

شكل3-10
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(α) زاویه ی شیب

خط شیب پله
(t)حجم پله

شكل3-13

ل)قرنیز پله: عمومًا دیوارهای کنار پلکان که با گچ 
اندود شده و در زمان عبور و مرور، بر اثر ضربات پای 
عابرین لطمه می بیند و بدمنظره می شود، هم چنین درموقع 
می گذارد  اثر  پله ها، آب روی گچ  و  پاگرد  شست شوی 
و موجب تخریب آن می شود. برای جلوگیری از معایب 
مذکور، درکنار پله ها و درپای دیوار، سنگ قرنیز نصب 
موزائیک  سنگ  پالك،  معموًال  قرنیز  جنس  می کنند. 
یاچوب است. شکل12-3 نمای دونوع قرنیز پله رانشان 

می دهد.

م)خط شیب پله: خطی است که لبه ی زیرین پله های 
یک ردیف را به یکدیگر وصل می کند(شکل3-13).

ن)زاویه ی شیب پله(α): زاویه ی بین خط شیب پله با 
خط افق را «زاویه ی شیب» پله می گویند (شکل3-13).

ش)حجم پله(t): ضخامت سقف زیر یک ردیف پله 
را «حجم پله» گویند(شکل3-13).

نكته: 
برای استفاده ي بیش تر از سطح 
سقف می توان آن را روی ردیف پله  جلو آورد 
مشروط برآن که ارتفاع سرگیر از2/20 متر کم  تر 

نباشد(شکل3-11).

شكل3-11

شكل3-12
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شكل16-3 کوچك ترین اندازه ی کف پله در پله های پیج

در  موجود  پله های  مجموع  به   :(n)پله ها ع)تعداد 
یک ردیف پله، «تعداد پله» می گویند که همواره از تعداد 
دو  بین  پله های  تعداد  است.  بیش تر  عدد  یک  پله  کف 
سطح مورد صعود و نزول (دوبازو)، را با حرف N نمایش 

می دهند.
ف)طول پله: مجموع کف پله های یک ردیف پله، 

«طول پله» نام دارد.
ض)طول راه پله: مجموع طول پله و عرض پاگرد، 

«طول راه پله» نام دارد.
شکل14-3 تصویر سه بعدی پله را نشان می دهد 

که در آن اجزای پله نمایش داده شده است.

2-1-3-اندازه ی ارتفاع و کف پله: 
در موقع طراحی پله باید نکات زیررعایت شود:

-حرکت برروی پله بی خطر باشد (به خصوص  در 
موقع پایین رفتن).

-حرکت بر روی پله راحت باشد.
مصرف  انرژی  حداقل  پله،  از  باالرفتن  -درموقع 
می شود. برای تحقق شرایط مذکور از سه فرمول تجربی 
مقابل برای محاسبه ی کف و ارتفاع پله استفاده می  شود.

پله  ارتفاع  بهترین  فوق  فرمول  سه  به  توجه  با 
 29 پله  کف  بهترین  و  مسکونی17سانتی متر  منازل  در 

سانتی متر خواهد بود(شکل3-15).
کف  پله10  اندازه ی  حداقل  مدّور،  پله های  در 
می پردازیم  آن  به  بعد  درقسمت های  که  است  سانتی  متر 

(شکل3-16).
    

شكل15-3 اندازه ی کف و ارتفاع پله های خانگی و اداری

شكل3-14

پاگرد میانی

پله
اع 

رتف
= ا

H

پاگرد باالیی

L= طول پله

h= ارتفاع تك پله

α= زاویه ی شیب پلهb= کف پله

g= عرض پله

29-30

17

فرمول احتیاط پله

فرمول راحتی پله

فرمول اندازه ی قدم

h+b=46 cm

b-h=12 cm

2h+b=62....64 cm
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ارتفاع هرپله(h)به سانتی متر کف هرپله(b)به سانتی مترزاویه ی پله با تقریب به درجهموارد استعمال 
پله های پارك 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 مكان های خاص

جدول3-1

با توجه به این جدول مالحظه می شود که کف پله با ارتفاع آن نسبت عکس دارد. براي مثال در پله های داخلی 
ساختمان ها اگر کف هرپله (b) بین28-26 سانتی متر باشد، ارتفاع پله ی آن 18سانتی متر است.

رابطه  برقراری  مختلف  روش های  درشکل3-17 
بین دو سطح، با ارتفاع متفاوت و نیز شیب انواع پله را 
کاربرد ویژه ای  این روش ها  از  مالحظه می کنید. هریک 

دارند.

الف)جدول مشخصات انواع پله:
2h+b=62....64 cmجدول1-3 با درنظرگرفتن فرمول                                   ، اندازه ی قدم به دست خواهدآمد. 

شكل3-17

آسانسور
نردبان

سطح شیب دار

پله با کف شیب دار

15°

20°

30°

45°

60°
75°90°

پله ی کارخانه و ماشین آالت
h 19>
b h452

3
= −

پله ی مكانیكی
hتا 20= 25

b h63 2= −

h 13<
b h48= −

h13 19≤ ≤
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شكل21-3 پله ی یك طرفه با پاگرد میانی

شكل3-20 روبه باال
تصویرافقی

تصویرایزومتریك

شكل3-22

روبه باال
تصویرافقی

تصویرایزومتریك

شكل23-3 پله ی دوطرفه

شكل3-18 شكل3-19

3-1-3-انواع پله از نظر شكل ظاهری:
عمده  دسته ی  سه  به  ظاهری  شکل  نظر  از  پله ها 

تقسیم می شوند(شکل18-3 و شکل3-19):
الف)پله های مستقیم؛

؛ 1
4

1 و
2

ب)پله با چرخش
ج)پله های مدّور.

الف)پله های مستقیم:
پلکان   طولی  محدودیت  درساختمان  که  زمانی  
کرد  ایجاد  پله ی یک طرفه  باشد می توان  نداشته   وجود 

(شکل3-20).
در  باید  باشد  12پله  از  بیش تر  پله ها  اگرتعداد 
طول   مسیرپله، یک پاگرد درنظرگرفته شود(شکل3-21). 

معموًال حداقل عرض پاگرد، برابرعرض پله است.

: 1
4

1 و
2

ب)پله با چرخش 
متداول ترین  وپاگرد:  دوبازو  با  دوطرفه  -پله ي 
باپیمودن  شخص  است،  معمولی  درساختمان های  پله 
یک ردیف پله به پاگرد می رسد و پس از چرخش 180 
درجه ای روی پاگرد با یک ردیف پله دیگر به طبقه ي باال 

(پایین) می رسد(شکل3-22).
این پله به سبب دو قسمتی بودن، طول زیادی را 
اشغال نمی کند و هم چنین عرض پاگرد متناسب با عرض 
نشان  را  چرخش   1

2
با پله  ای  درشکل3-23  پله هاست 

می دهد.
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-پله ي دو طرفه با سه بازو وپاگرد: کاربرد این نوع 
پله در ساختمان هایی است که تردد زیاد و در زمان هایی 

خاص ازدحام دارند، مانند مدارس.
بازو  دو  با  طرفه  دو  پله ی  همانند  پله ها  نوع  این 
است، با این تفاوت که شخص پس از پیمودن یک ردیف 
و  از هرطرف (چپ  با چرخش180 درجه  پله می تواند 
راست) از طریق یک ردیف پله به طبقه ی باالتر برسد. در 
این نوع پله عرض پله های بازوی وسط، از عرض پله ی 
بازوی طرفین بیش تراست. عرض پاگرد باید به اندازه ای 
باشد که حرکت افراد و حمل اثاثیه بر روی آن به راحتی 

است(شکل3-24).
 
1
2

انجام گیرد. چرخش دراین پله
- پله ی سه طرفه: هرگاه ارتفاع بلند یا طول راه 
پله کم باشد و نتوان پله ي دو طرفه اجرا کرد پله ها سه 

طرفه ساخته می شوند. 
در این پله ها شخص پس از پیمودن یک ردیف پله 
با رسیدن به پاگرد اول، با چرخش90 درجه ای، ردیف دوم 
را طی مي کند و پس از رسیدن به پاگرد دوم و چرخش 
مجدد90 درجه ای، ردیف سوم را می پیماید. چرخش در 

1 است(شکل25-3 و شکل3-26).
4

این پله از نوع
طبق ضوابط، درصورتی که بنا دارای پله ی فرار و 
به صورت مجزا باشد، می توان از فضای چشم پله برای 

تعبیه ي آسانسور استفاده نمود(شکل3-27). 

شكل24-3پله ی دو طرفه با سه بازو وپاگرد

شكل26-3 پله ی سه طرفه

شكل3-25

روبه باال

تصویرافقی

تصویرایزومتریك

شكل3-27

آسانسور
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-پله ی چهارطرفه: پله ي چهارطرفه مانندپله ی سه 
طرفه است، فقط یک ردیف پله و یک پاگرد بیش تر دارد. 
چرخش درپله ها90 درجه است. چرخش دراین نوع پله 

مانند پله ي سه طرفه است(شکل3-28).

1 گردش بدون پاگرد: این نوع پله نسبت 
4

-پله ي
می کند  اشغال  را  کمتری  سطح  پاگرد  دارای  پله های  به 

(شکل3-29).
مستطیل  پله ها  کف  از  تعدادی  پله ها  نوع  دراین 

شکل و تعدادی تغییریافته هستند(شکل3-30).
مسیر(وسط پله)30- خط  روی  پله  کف  اندازه ي 

و  است  معمولی)  پله ی  کف  یک  سانتی متر(اندازه ی   27
پله(باریکی)  کف  اندازه ي  شکل یافته،  تغییر  پله های  در 
باشد  کم تر  سانتی  متر  از10  نباید  داخلی  درگونه ي 

(شکل3-31).

سطح  درصورتی که  پاگرد:  بدون  دوطرفه  -پله ي 
گردش 

 
1
2

کمی برای راه پله اختصاص داده شود از پله ی
بدون پاگرد استفاده می شود. در هر ردیف تعدادی کف پله   
مستطیل و تعدادی تغییر شکل یافته است. تعداد پله های 

تغییرشکل یافته به نظر طّراح بستگی دارد(شکل3-32).
نمایش  را  پله  افقی(پالن)  نمای  نیز  شکل3-33   

می دهد.

حداقل10 سانتی متر

پله
ض 

عر

مساویمساوی

شكل3-31

شكل3-32 شكل3-33

شكل3-29 شكل3-30

شكل3-28
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ج)پله های مدّور:
-پله ي بیضی: ساختن این نوع پله در ساختمان های 
در  استثنایی    به  صورت  فقط  و  نیست  متداول  معمولی 
از  و  می شود  ساخته  مجّلل  و  بزرگ  ساختمان  های 
دارد  تزئینی  حالت  و  بوده  برخوردار  خاصی  زیبایی 

(شکل3-34).
شکل35-3 نمایی از باال و شکل36-3دیداز پاییِن 

چشِم پله ی بیضی را نشان می دهد.

-پله ی پیچ: از این پله به دلیل اشغال سطح کم، به 
فراوانی استفاده می شود(شکل3-37). 

هیچ کدام از کف پله ها دراین نوع پله مستطیل نیستند 
(شکل38-3)و کف پله ها دوریک ستون که درمرکز پله ها 

قرار دارد دور مي زند و باال می رود(شکل3-39).

شكل3-36

شكل3-35

شكل3-37

شكل3-39

شكل3-34

شكل3-38
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4-1-3-پله های فرار:
در مواقع بروز خطر در ساختمان  -پله های فرار: 
از  فرار  وسیله ي  مناسب ترین  پله  (مانندآتش سوزی) 

طبقات باال به خارج  از ساختمان است. 

فرار  وسیله ی  آسانسور  آتش سوزی،  هنگام 
است  محدود  آسانسور  ظرفیت  زیرا  نمی شود.  محسوب 
و امکان قطع برق وجود دارد. با اجرای پله ي فرار طبق 
اصول و ضوابط فنّی در ساختمان های مسکونی، اداری، 
بی خطر  و  سریع  تخلیه ی  امکان  باید   ... و  فروشگاه ها 
از  باید  پله ها  این  کرد.  فراهم  الزم  درموارد  را  ساکنین 

مصالح با دوام و غیرقابل اشتعال ساخته شوند.

پله ي فرار فلزی برای داخل ساختمان مناسب  نیست 
کرد.  استفاده  ساختمان  از  خارج  در  آن  از  می توان  اما 
مشروط برآن که دربرابرخوردگی و زنگ زدگی حفاظت 
شود. بهترین نوع پله ی فرار، بتن آرمه است که در مقابل 
آتش سوزی مقاوم است و اگر درخارج ساختمان ساخته 
و  است(شکل3-40  پایدار  عوامل جّوی  مقابل  در  شود 

شکل3-41).

 طبق آیین نامه، ساختمان هایی که شش طبقه به باال 
پله ي  باید  اصلی،  پله ی  بر  عالوه  هستند  (غیرزیرزمین) 
داشته  باز ساختمان  درقسمت  فرار  پله ي  نام  به  دیگری 
باشند. پله های پیچ با وجود این که سطح کمی را اشغال 
می کنند، پله ي فرار مناسبي نیستند و حتی االمکان باید از 
اجرای آن خودداری شود. بهترین شکل پله ی فرار، پله ی 

دوطرفه دارای پاگرد است(شکل3-42).

شكل3-42

شكل41-3پله ی بتنی

شكل40-3پله ی فلزی
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5-1-3-چگونگی ترسیم پالن پله و اجزای آن: 
پله  آن  پالن  را  پله  یک  افقی  تصویر  یا  برش 
دیده  پاگرد  و  پله ها  کف  تصویر  پله،  درپالن  می گویند. 
می شود. چون کف آخرین پله با پاگرد ادغام می شود، لذا 
همیشه تعداد کف پله های پالن از تعداد پله ها، یک عدد 
باشیم درپالن11 کف  داشته  اگر12پله  یعنی  کم تر است. 
پله ی  ردیف  یک  پالن  شکل3-43  می شود.  ترسیم  پله 
10تایی را نشان می دهد که فقط 9 کف پله دارد، چون 

کف آخرین پله جزء کِف تمام شده ی پاگرد است.

-با ترسیم خط مسیر پله ها درپالن، حرکت پله ها 
به سمت باال نشان داده می شود. معموًال ابتدای این خط، 
اولین پله و انتهای آن با یک پیکان، آخرین پله را نمایش 

می دهد(شکل3-44).

شكل3-44
-مشخصات پله درپالن به صورت زیرنمایش داده 
می شود(شکل45-3). این مشخصات شامل تعداد، ارتفاع 

و اندازه ی کف پله است.

را  پله  افقی  برش  فرضی  -درصورتی که صفحه ی 
قطع کند، محل برش درپالن را با خط برش نشان می دهند 

(شکل3-45).

 n=تعداد پله
h=ارتفاع پله
b=کف پله

bhn

شكل43-3پالن پله

شروع 
خط مسیر

کف 
آخرین پله

AA مقطع تصویر مجّسم پله

bhn

شكل3-45

خط برش
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-درصورتی که زیرصفحه ي برش پله ي طبقه ی 
پایین تر وجود داشته باشد، به جای پله هایی که باالی 
پایین تر  طبقه  پله های  می گیرند  قرار  برش  صفحه ی 
دیده می شود به همین دلیل، همه ی پله ها با خط ممتد 
داده  نشان  پالن  در  فقط خط برش  و  می شود  ترسیم 

می شود(شکل3-47).

-درهنگام برش افقی (پالن) کل ساختمان، پله 
نیز برش خواهد خورد و بخشی از پله ها زیرصفحه ی  
قرارمی گیرند.  باالی صفحه ی   برش  تعدادی  و  برش 
پله هایی که زیر صفحه ی برش قرارمی گیرند خط ممتد 
قرارمی گیرند  صفحه ی  برش  باالی  که  پله هایی  و 
خط چین ترسیم می شوند. هم چنین زیر ردیف پله هایی 
که صفحه ی برش افقی از آن می گذرد پله ای وجود 
نداشته باشد، پله های جداشده را درپالن به صورت 

خط چین نشان می دهند(شکل3-46).

شكل3-47

شكل3-46

صفحه ی برش
پله های باالیی
صفحه ی برش

پله های زیرین صفحه ی برش

پله های طبقه ی پایین که 
درزیرصفحه ی برش دیده 

خواهندشد.

صفحه ی
 برش

پله های باالیی
صفحه ی برش

پله های زیرین
صفحه ی برش
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6-1-3-دستورالعمل تقسیم هندسی پله ها درنما:

برای ترسیم نمای مقابل و نمای نیم رخ پله ها مطابق 
شکل48-3 باید ارتفاع مشخص بین دواختالف سطح را به 
تعداد پله ها تقسیم کرد. در بیش تر مواقع اندازه ی به دست 
و  گرفت  اندازه  اشل  با  نمی توان  را  پله  تک  برای  آمده 
ترسیم نمود. به همین دلیل، از روش ترسیم هندسی کمک 
گرفته می شود. برای این منظور شیوه های مختلفی وجود 

دارد که سه روش آن را یادآورمی شویم:

الف) مراحل ترسیم روش اول:        

ُکدارتفاعی با  (خط زمین  پله ها  شروع  1-خط 
را   ( 2.20+ ُکدارتفاعی (با  پله ها  پایانی  خط  و   (±0.00

ترسیم کنید. 
سپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن 

اندازه بگیرید و آن را ترسیم نمایید(شکل3-49).

مشخص  روی خط زمین  دلخواه  به  را   A 2-نقطه 
کنید و خط  کش را به صورت موّرب قراردهید و خطی 
به اندازه ي دلخواه (بهتراست طول خط مضربی صحیح یا 
انتهای  اعشاری از تعداد پله ها باشد)ترسیم کنید تا خط 
به   AB پاره خط  روی  کند.  قطع   B درنقطه ی  را  پله ها 
ایجاد  مساوی  تقسیمات  مثال10پله)  تعدادپله ها(دراین 

کنید(شکل3-50).

مّورب خط  روی  تقسیم  نقاط  از  3-ازهرکدام 
AB ،خطی موازی خط زمین ترسیم نمایید. به این ترتیب 
)به تعداد خواسته شده  2.20+ ارتفاع مورد نظر(دراین مثال

(10پله) تقسیم خواهد شد(شکل3-51).

شكل3-48

نمای افقی(پالن)

نمای روبه رو نمای جانبی(برش)

شكل49-3 مرحله ی اول

خط پایانی پله ها

خط زمین

شكل50-3 مرحله ی دوم

خط پایانی پله ها

خط زمین A

B

12
3

4
56

78
9

شكل51-3 مرحله ی سوم

خط پایانی پله ها

خط زمین A

B

12
3

4
56

78
9
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ب) مراحل ترسیم روش دوم: 

کدارتفاعی   با  زمین  پله ها(خط  شروع  1-خط 
را   ( 2.00+ ُکدارتفاعی (با  پله ها  پایانی  خط  و   (±0.00

ترسیم کنید. 
سپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن 

اندازه بگیرید و آن را ترسیم نمایید(شکل3-52).

را   AB پاره خط  پله ها،  شروع  خط  2-روی 
جدا  مساوی  قسمت های  به  پله ها  تعداد  به  مشخص  و 

نمایید(دراین مثال10 قسمت مساوی). 
سپس آخرین قسمت جدا شده یعنی  نقطه ي B را 
به باالی پله، یعنی نقطه ی C وصل نمایید. سپس  بقیه ي 
کنید  رسم   BC موازی  را   9 1تا  شده ی  مشخص  نقاط 

(شکل3-53). 

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

نظر به دست آید(شکل3-54).

شكل54-3 مرحله ی سوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B

شكل52-3 مرحله ی اول

خط پایانی پله ها

خط زمین

شكل53-3 مرحله ی دوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ج) مراحل ترسیم روش سوم:

ارتفاعی  ُکد  با  (خط زمین  پله ها  شروع  1-خط 
)  را  2.20+ 0.00±)  و خط پایانی پله ها (با ُکد ارتفاعی

ترسیم کنید. 
سپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن 

اندازه بگیرید و آن را ترسیم نمایید(شکل3-55).
پله ها  تعداد  به   (AB) پله  شروع  خط  2-روی 

قسمت  های مساوی جدا نمایید(شکل3-56).

3-از نقاط 1 تا 9 را روی خط AB خطوطی عمود، 
خارج نمایید تا خط BC را قطع نماید. ازآخرین قسمت 
(Cنقطه ی) پله محدوده ی  قسمت  باالترین  به   (Bنقطه ی)

وصل نمایید(شکل3-57).

خطوط   ،BCخط روی  آمده  به دست  نقاط  4-از 
افقی ترسیم نمایید. به این ترتیب9پله با اندازه های مساوی 

ترسیم خواهد شد(شکل3-58).

شكل58-3 مرحله ی چهارم

شكل55-3 مرحله ی اول

خط پایانی پله ها

خط زمین 987654321A B

Cخط پایانی پله ها

خط زمین

شكل56-3 مرحله ی دوم

شكل57-3 مرحله ی سوم

987654321A B

Cخط پایانی پله ها

خط زمین
987654321A B

Cخط پایانی پله ها

خط زمین
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گردش را مطابق با شکل  1
4

می خواهیم پالن پله ی
59-3 ترسیم نماییم:

(FوE)را  پله  طول  و   (A) پله  عرض  1-ابتدا 
درحالت  افقی و عمودی مشخص کنید و محدوده ی پله را 
ترسیم نمایید.خط مسیر پله را ترسیم کنید تا عرض پله را 

تقسیم کند(شکل3-60). A
2

به
2- نقطه ی a و b را در گوشه ها مشخص و آن ها 
 TT' را به هم وصل کنید و از دو طرف امتداد دهید وآن را

بنامید (شکل3-61)

3- از نقطه ی b به اندازه ی عرض پله در دو جهت 
جدا و محورهای' xx و'yyرا ترسیم کنید. نقطه ی برخورد 

آن ها را c بنامید(شکل3-62).

گردش   1
4

7-1-3-دستورالعمل ترسیم پالن پله ی 
 بدون پاگرد:

شكل3-59

F

A

E

A

شكل61-3 مرحله ی دوم

b

a
T

 T׳

bA

2A

A

2A

a
T

Y

Y׳

X X׳

 T׳
c

شكل62-3 مرحله ی سوم

F

E

شكل60-3 مرحله ی اول

A
2

A
2

A 2
A 2
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= r    جدا  و  1
10

cb  در دوجهت به اندازه ي  b 4-ازنقطه ی
به دست آورید  را   o نقطه ي  تا  کنید  عمود   TT' خط  به 

(شکل3-63).

ترسیم  کمانی   
 
 r = 1

10
cb شعاع  و   oمرکز به   -5

نماییدتا 'TT را درنقطه ي d قطع کند و به مرکزd و شعاع 
کمانی ترسیم نمایید تا خط مسیر پله را در نقاط  A

2
=R

به دست  پله  مسیر  ترتیب خط  این  به  نماید.  قطع   eو׳  e
خواهدآمد (شکل3-64).

6- برای ترسیم کف پله ها، ابتدا از دو طرف خط 
´TT روی خط مسیرپله به اندازه ي 15سانتی متر (نصف 
کف پله) و سپس30 سانتی متر(برابر کف پله)جدا نمایید. 
پرگار  کمک  به  اندازه ي15سانتی متری  کردن  جدا  برای 
´TT و خط مسیرپله و شعاع 15  به مرکز برخورد خط 
سانتی متر کمان بزنید برای اندازه های30 سانتی متر نیز به 

همین روش عمل کنید (شکل3-65).

مسیرپله  خط  روی  آمده  به دست  نقاط  7-ابتدا 
نقطه ي به  شماره ي2  از  سپس  کنید.  شماره گذاری  را 

C وصل  کرده و امتداد دهید(این عمل را تاآخرین شماره  ي 
کف پله ي تغییر شکل یافته، یعني شماره ي11ادامه دهید)
به این ترتیب کف پله ها کامل خواهد شد(شکل3-66).

شكل63-3 مرحله ی چهارم

شكل64-3 مرحله ی پنجم
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شكل65-3 مرحله ی ششم

TY
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X X׳

 T׳
c
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شكل66-3 مرحله ی هفتم
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باشکل  مطابق  گردش  1
4

پله ی نمای  می خواهیم 
67-3 ترسیم نماییم:

کنید  مشخص  را  پله  خط باالی  و  1-خط زمین 
نمایید.  ترسیم  شروع  خط   روی  را  پله  عرض  سپس  و 
پله  های1تا6 را که به صورت نما دیده می شود به یکی از 
سه روشی که درقسمت 6-1-3 توضیح داده شده ترسیم 

نمایید(شکل3-68).
2-سپس پله های بعدی را از طریق انتقال خطوط 

از روی پالن ترسیم کنید(شکل3-69).

شكل68-3 مرحله ی اّول

1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 11 1213 1415 16

شكل69-3 مرحله ی دّوم

گردش   1
4

8-1-3 دستورالعمل ترسیم نمای پله ی 
بدون پاگرد:

شكل3-67
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A A

شكل3-70

باشکل  مطابق  گردش   1
2

پله ی پالن  می خواهیم 
70-3 ترسیم نماییم:

 yy ´و xx 1-فضای پله، چشم پله و محورهای افقی́ 
را مطابق شکل71-3 ترسیم کنید.

2-خط مسیرپله را درمسیر رفت و برگشت پله ها 
با  خطوط  این  تقاطع  محل  و  دهید  امتداد   xxمحور׳ تا 

محور׳xx راm و´m بنامید. 
وشعاع   (yy´و  xx´ تقاطع  (محل   oمرکز به  سپس 
نیم دایره ای ترسیم و خط مسیرپله را کامل کنید. به   om
همین ترتیب به مرکزo وشعاع نصف چشم پله نیم دایره ای 

جهت تکمیل چشم پله ترسیم نمایید(شکل3-72).

شكل72-3 مرحله ی دوم

به   yy´محور دو طرِف  از  پله  مسیر  3-روی خط 
جدانمایید.  پله)  کف  سانتی متر(نصف   15 پرگار  کمک 
سپس  درادامه به کمک پرگار، تقسیمات30 سانتی متری 

را جداکنید(شکل3-73).

شكل73-3 مرحله ی سوم

گردش  1
2

9-1-3-دستورالعمل ترسیم پالن پله ی 
بدون پاگرد:

Y

Y׳

X X׳o

شكل71-3 مرحله ی اّول

Y
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X X׳om׳ mom
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پله های تغییرشکل  4-درقسمت شروع پله ها کف 
نمایید. روی آخرین  ترسیم  را  (مستطیل شکل)  نیافته ی 
ترسیم   xx´محور موازی  خطی  نیافته  شکل  تغییر  پله ی 
روی  بنامید.   Aرا  yy´محور با  آن  برخورد  محل  کنید، 
وسپس  یک15سانتی متر  ابتدا   Aازنقطه ي  AB پاره خط 
باقی مانده  پله های  تعداد  سانتی متری(به  تقسیمات30 

دریک طرف پله جدا کنید(شکل3-74).
 1 نقطه ی  کنید.  شماره گذاری  را  تقسیمات   -5
روی کف پله را، به نقطه ي 1 روی خط مسیر پله وصل 
ادامه   5 شماره ي  تا  را  عمل  این  دهید.  امتداد  و  کنید 

دهید(شکل3-75).
6-مراحل4و5 ، بازوی دیگرپله را همانند بازوی 

اول ترسیم کنید(شکل3-76).

شكل74-3مرحله ی چهارم

شكل75-3 مرحله ی پنجم

شكل77-3 مرحله ی هفتم

شكل76-3 مرحله ی ششم

7-خطوط اضافی پله راپاك نمایید(شکل3-77).
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1- Ramp

2-3-رمپ

رمپ 1 عبارت است از سطح شیب داری که دو اختالف 
سطح را به یکدیگر مرتبط می سازد(شکل3-78). 

شکل79-3رمپ را در پالن و مقطع نشان می دهد.

1-2-3-انواع رمپ: درپل های هوایی، عابرپیاده، 
بیمارستان هاو ... برای سهولت حرکت اشخاص و وسایلی 
مانند تخت بیمارستان، صندلی چرخ دار از رمپ استفاده 
زیرزمینی  پارکینگ های  به  ماشین  ورود  برای  می شود. 
است(شکل80-3و  نیاز  رمپ  به  زمین  سطح  باالی  یا 

شکل3-81).

به  پارکینگ  ها  کافی،  زمین  نبود  علت  به  گاهی 
پارکینگ ها  این  می شوند.  احداث  طبقه  چند  صورت 
ساخته  زمین  سطح  باالی  یا  درزیرزمین  است  ممکن 
و  امری ضروری  رمپ  از  استفاده  دراین صورت  شوند. 

اجتناب ناپذیراست(شکل3-82). 
رمپ برای ورود به پارکینگ به شکل های مستقیم، 
مدور، یک طرفه و دوطرفه ساخته می شود. درصورتی که 
درنظرگرفته  خروج  برای  رمپ  یک  باشد  زیاد  ترافیک 

می شود. 

شكل3-79

شكل3-78

شكل3-80

شكل3-81

شكل3-82

پالن رمپ

مقطع رمپ

طول رمپ

اع
رتف

ا
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شکل83-3 چند نوع رمپ را نشان می دهد.

شكل3-83
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1-طبق ضوابط، درصورتی که برای بنا، پله ی فرار به صورت مجزا، درنظرگرفته 
شود، امکان طراحی آسانسور، در وسط ردیف پله وجود دارد.

جدول3-2

باراتاقكحفره
DOHDHWIDIWCDCWKGافراد

0/701/551/550/851/111/071/203204

0/801/851/551/151/111/371/204806

0/801/951/751/251/311/471/406408

3-3-آسانسور
اشخاص  انتقال  و  جابه جایی  وسیله ی  آسانسور 
حرکت  که  است  ساختمان  درطبقات  سنگین  وسایل  و 
صورت  محور  یک  درراستای  و  قائم  صورت  به  آن 
می گیرد. طبق ضوابط و مقّررات ساختمان  سازی، کلیه ی 
به  از سطح گذر، 15متر  ارتفاع آن ها  ساختمان هایی که 
یا  زیربنا  باشند(براساس سطح  بیش تر  و  طبقه  یا 5  باال 
تعداد  به  ساختمان)باید  از  کننده گان  استفاده  افراد  تعداد 

الزم آسانسور پیش بینی کرد.

آن:  ساخت  نحوه ی  و  آسانسور  1-3-3-محل 
حفره ي آسانسور، معموًال در کنار یا وسط ردیف پله ها1 
احداث می  شود. در انتهای حفره ی آسانسور یک چاهک 

به ارتفاع حداقل120 سانتی متر ساخته می شود.
کف و بدنه ي چاهک از بتن است و ضربه گیرهای 
فنری یا روغنی در کف آن تعبیه می شوند. در باالترین 
قسمت حفره، اتاقکی برای نصب موتور احداث می شود 
دیوارهای  است.  سانتی متر   180 آن  ارتفاع  حداقل  که 
حفره ی آسانسور باید مقاوم و جزئی از ساختمان باشند، 
که نوع بتن آرمه آن مناسب ترین است. چاهک ته حفره و 
اتاقک موتور باید از نور کافی مصنوعی برخوردار باشد و 

به اندازه ی کافی تهویه گردند(شکل3-84).

اتاقک  کف  معموًال  آسانسور:  2-3-3-ابعاد 
آسانسورها به شکل های مربع یا مستطیل است. به طور 
دارد.  آن  ظرفیت  به  بستگی  آسانسور  اتاقک  ابعاد  کلی 
یا  اشخاص  وزن  یا  افراد  تعداد  یعنی  آسانسور  ظرفیت 
اشیائی که آسانسور می تواند حمل نماید. وزن هرشخص 
معموًال 75 تا80 کیلوگرم و حداقل سطح آسانسور برای 

دونفر0/45 مترمربع در نظرگرفته می شود. 
را  آسانسور  اتاقک  و  حفره  ابعاد  درجدول3-2 
برای اشخاص متفاوت، که توسط یکی از کارخانه ها تولید 
می شود، مالحظه می نمایید. این ابعاد برروی شکل3-85 

نشان داده شده است.
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خالصه ی واحدکار(3)
1-3-اختالف سطح در ساختمان

برای ارتباط بین دو سطحی که اختالف  ارتفاع  دارند، باید از امکانات خاّصی استفاده شود.  این امکانات  عبارت اند 
از: پله، رمپ و آسانسور.

1-1-3-پله و اجزای تشكیل دهنده ی آن: 
هرپله  دارای  استفاده می شود.  پله  از  معموًال  نگرفته اند  قرار  تراز  در یک  که  به سطوحی  منظور دسترسی  به 

مشخصاتی است نظیر:
الف)کف پله(b): به سطح فوقانی پله، «کف پله» گفته می شود، یعنی جایی که پا روی آن قرار می گیرد و معموًال 

اندازه ی آن حدود 30 سانتی متر است. 
ب)ارتفاع یك پله(h): فاصله 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 ي متوالی قرار دارد.

د)گونه پله: سطوح کناره ی دوطرف پله، «گونه» نام دارد.
ه)عرض پله(g): فاصله ی بین گونه های هرتک پله «عرض پله» نام دارد.

و)شیارکف پله: برروی هر کف پله، یک یا دو شیار (گودی)، در امتداد عرض پله به وجود می آورند. 
ز)ردیف پله: به مجموعه پله های متوالی بین دو اختالف سطح، «ردیف پله» می گویند. 

ح)پاگرد: سطحی است که شخص پس از پیمودن یک ردیف پله برآن قدم می گذارد.
ط)چشم پله: فاصله ی بین دوردیف پله(یک ردیف رفت و یک ردیف برگشت) را «چشم پله» می نامند.

ی)نرده: جان پناه و حفاظی است جهت جلوگیری از سقوط افراد، که در لبه ی پله نصب می شود.
ك)سرگیرپله: برای حرکت افراد و انتقال وسایل، حداقل ارتفاع آزاد به صورت عمودی از کف پلکان تا خط 

شیب پلکان فوقانی (پاگرد یا کف طبقه ی فوقانی) 2/20 متر درنظرگرفته می شود.
ل)قرنیز پله: عمومًا دیوارهای کنار پلکان که با گچ اندود شده و درموقع عبور و مرور، براثرضربات پای عابرین 

لطمه می بیند و بدمنظره می شود.
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.

ع)تعداد پله ها(n): به مجموع پله های موجود در یک ردیف پله، «تعداد پله» می گویند.
ف)طول پله: مجموع کف پله های یک ردیف پله منهای یک کف پله «طول پله» نام دارد.

ض)طول راه پله: مجموع طول پله و عرض پاگرد، «طول راه پله» نام دارد.
2-1-3-اندازه ی ارتفاع و کف پله: در موقع طراحی پله باید نکات زیررعایت شود:

-حرکت برروی پله بی خطر باشد (به خصوص  در موقع پایین رفتن).
-حرکت بر روی پله راحت باشد.

-درموقع باالرفتن از پله، حداقل انرژی مصرف می شود.
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3-1-3-انواع پله از نظر شكل ظاهری: پله ها ازنظرشکل ظاهری به سه دسته ی عمده تقسیم می شوند:
-پله های مستقیم؛

؛ 1
4

1 و
2

-پله با چرخش
-پله های مدّور.

الف)پله های مستقیم: زمانی  که درساختمان محدودیت طولی پلکان  وجود نداشته  باشد می توان پله ی مستقیم 
یک طرفه ایجاد کرد.

1 که شامل:
4

1 و
2

ب)پله با چرخش 
-پله ي دوطرفه با دوبازو وپاگرد

-پله ي دو طرفه با سه بازو وپاگرد
- پله سه طرفه
-پله چهارطرفه

1 گردش بدون پاگرد
4

-پله ي
-پله ي دوطرفه بدون پاگرد.

ج)پله های مدّور:
-پله ي بیضی

-پله ي پیچ
4-1-3-پله ی فرار: در هنگام بروزخطر درساختمان، پله مناسب ترین وسیله ی فرار از طبقات باال به خارج 

از ساختمان است. بهترین نوع پله ی فرار بتن آرمه بوده که در مقابل آتش سوزی مقاوم است.
2-3-رمپ

رمپ عبارت است از سطح شیب داری که دو اختالف سطح را به یکدیگر مرتبط می سازد.
1-2-3-انواع رمپ: درپل های هوایی، عابرپیاده، بیمارستان هاو ... برای سهولت حرکت اشخاص و وسایلی 
زیرزمینی  پارکینگ های  به  ماشین  ورود  برای  می شود.  استفاده  رمپ  از  چرخ دار  صندلی  بیمارستان،  تخت  مانند 

یاباالی سطح زمین به رمپ نیاز است.
3-3-آسانسور

آسانسور وسیله ی جابه جایی و انتقال اشخاص و وسایل سنگین درطبقات ساختمان است که حرکت آن به 
صورت قائم و درراستای یک محور صورت می گیرد.

1-3-3-محل آسانسور و نحوه ی ساخت آن: حفره ي آسانسور، معموًال درکناریا وسط ردیف پله ها احداث 
می  شود. درانتهای حفره ی آسانسور یک چاهک به ارتفاع حداقل120 سانتی متر ساخته می شود.

2-3-3-ابعاد آسانسور:  معموال کف اتاقک آسانسورها به شکل های مربع یا مستطیل است. به طورکلی ابعاد 
اتاقک آسانسور بستگی به ظرفیت آن دارد.
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1-پله را تعریف کنید.
2-انواع پله را از نظرشکل ظاهري نام ببرید.

3-اجزاي تشکیل دهنده ي پله را نام ببرید.
4-اندازه ي ارتفاع وکف پله به چه عواملي بستگي دارد؟

5-مناسب ترین ارتفاع و کف پله برای یک واحد مسکونی چند سانتی متر است؟
6-فاصله ی بین دوگونه از پله را ...... می نامند.

7-بخشی از راه پله که بر روی آن استراحت کرده و سپس تغییرمسیر می دهید چه نام دارد؟
8-دیواره ی نرده ای شکل راه پله دارای چه ارتفاعی باید باشد؟

9-پله ی فرار را تعریف کنید. بهترین نوع پله ی فرار چه نوع پله ای است؟
10-رمپ در چه مکان هایی کاربرد دارد؟نام ببرید.

11-اندازه ی ارتفاع اتاقک موتور و چاهک آسانسور چند سانی متراست؟
12-آسانسور را تعریف کنید.

گردش بدون پاگرد را ترسیم نمایید(شکل3-86). 1
2

13-نمای پله ی

سؤاالت تشریحی

پاسخ:........................................................................................................

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

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

پاسخ:
شكل3-86.........................................................................................................................

آزمون پایانی(3)
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سؤاالت چهارگزینه ای

1-در کادر مشخصات پله  n , h , b هر کدام از راست به چپ عبارت اند از:
الف) کف پله، ارتفاع پله، تعداد پله                               ب) ارتفاع پله، کف پله، تعداد پله
ج) تعداد پله، ارتفاع پله، کف پله                                 د) تعداد پله، کف پله، ارتفاع پله

2-بهتر است جنس پله ی فرار ...... باشد.
د) بتنی ب) آهنی                     ج) شیشه ای          الف) چوبی                   

3-فضای موجود بین دو ردیف پله را چه می نامند؟
د) چشم پله ج) فضای پله   ب) سرگیرپله   الف) پاگرد   

4-منظور از حجم پله چیست؟
الف) فاصله ي بین خط زیرپله و خط حجم پله                 ب) فاصله ی بین دو پله ی متوالی

ج) فاصله ي بین دوپله که دریک امتداد قرار دارند.            د) فاصله ی دو بازوی پله

5-طول پلکان درشکل 87-3 را محاسبه کنید.
ب)90 سانتی متر   الف)108 سانتی متر  

د)150سانتی متر ج)180 سانتی متر  

6-خط مسیرپله به چه منظوری ترسیم می شود؟
الف) اندازه ی طول پله را نشان می دهد.                         ب) جهت حرکت پله ها را نشان می دهد.

ج) محل پله ها را نشان می دهد.                                  د) شیب پله را نشان می دهد.
7-حداقل ارتفاع سرگیر پله چه اندازه است؟

د)2/40 متر ج)2/20 متر   ب)2/00 متر   الف) 1/80 متر  
8-مجموع کف پله ها منهای یک کف پله را ....... می نامند.

د) طول پاگرد ج) عرض پاگرد   ب) عرض پله   الف) طول پله  
9-در پله ها، مناسب ترین اندازه برای سطحی که پا روی آن قرار می گیرد، کدام است؟

الف)10                          ب) 5                          ج) 30                        د) 15
10-جنس قرنیز پله معموًال از کدام نوع مصالح انتخاب نمی شود؟

د) آجر ج) موزائیک   ب) چوب   الف) سنگ پالك  
11-معمول ترین رابطه بین اندازه ی کف(b)و ارتفاع(h)یک پله ی معمولی برای شرایط مختلف عبارت است از:

cm 72=2h+b(ب      cm 80=2h+b(الف
cm 56=2h+b(د     cm 64=2h+b(ج

12-دلیل ایجاد شیار روی لبه ی کف پله چیست؟
الف) زیبایی                 ب) جلوگیری از لغزش        ج) برای ایجاد مقاومت    د) جهت نظافت

13-مناسب ترین ارتفاع پله کدام گزینه است؟
د) 17 ب) 30                       ج) 35                  الف) 10              

شكل3-87
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توانایی ترسیم برش های مورد نیاز و اندازه گذاری آن ها

هدف کلی 
 ترسیم انواع برش های ساختمانی

هدف های رفتاری: فراگیر پس ازگذراندن این واحدکار باید بتواند:

1-برش را تعریف نماید.
2-عالئم برش را توضیح دهد.

3-عالئم مصالح ساختمانی را ترسیم کند.
4-خط برش را ترسیم نماید.

5-برش ساختمان را ترسیم نماید.
6-برش را اندازه گذاری نماید.

7-برش پله را ترسیم کند

ساعات آموزش

نظری

عملی

7

10

واحدکار
چهارم
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1-توضیح دهید، چگونه می توان ارتفاع فضاها را در نقشه ترسیم نمود؟
2-چند عالمت اختصاری جهت نمایش مصالح ساختمانی ترسیم نمایید.

3-خطوط اندازه گذاری را توضیح دهید؟
4-چگونه می توان ساختمان را برش زد تا بیش ترین اطالعات را به سازنده ی ساختمان دهد؟

5-اختالف سطح درساختمان را تعریف کنید.
6-عالمت ُکد ارتفاعی در پالن را، که نمایشگر اختالف ارتفاِع بین سطوح است، ترسیم کنید.

7-برش فرضی افقی از یك ساختمان را، .... می نامند.
8-اگر یك ساختمان را به صورت عمودی برش بزنیم چه بخش هایی از ساختمان دیده می شود؟

9-آیا می توانید تفاوت بین برش افقی و برش عمودی یك ساختمان را توضیح دهید؟
10-شكل 1-4 را با عالمت ُکدارتفاعی، کدگذاری نمایید.

پاسخ:..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

سؤاالت تشریحی

شكل4-1

پیش آزمون(4)
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1-خطوط برش خورده با چه نوع خطی ترسیم می شوند؟
الف) خط نازك             ب) خط چین                  ج) خط نقطه                د) خط ضخیم

2-مناسب ترین مداد برای ترسیم قسمت های برش خورده کدام است؟
F(د                         B(ج                          BH(ب                      H4(الف

3-درترسیم برش، به چه عواملی نیاز داریم؟
الف) محل برش            ب) نماها                        ج) جهت دید               د) الف و ج

4-در ترسیم برش، نوع خطوطی که خط برش آن ها را قطع نكرده، چگونه است؟
الف) خط چین              ب) خط ضخیم                 ج) خط نقطه               د) خط نازك

5-اصطالح O.K.B به چه معنا است؟
الف) دست انداز پنجره     ب) کتیبه ی در                 ج) آستانه ی در            د) پنجره ی بدون دست انداز   
6-تراز کف طبقه ی همكف40+ و کف زیرزمین250- می باشد. ارتفاع کف تا کف تمام شده چند سانتی متر  

است؟
الف)210 سانتی متر         ب)310 سانتی متر             ج)250 سانتی متر         د)290 سانتی متر

7-هدف از ترسیم .... نمایش جزئیات داخلی و خارجی و نشان دادن ارتفاع قسمت های مختلف ساختمان 
می باشد.

الف) پالن                 ب) نما                          ج) برش                    د) سایت
8-حداقل عرض پله برای ساختمان های مسكونی چندمتراست؟

الف) 1/10متر         ب)1/80متر           ج)2/00متر         د)1/50متر
9-پالن به معنی....

2 ارتفاع ساختمان عبور می کند.
3

الف) برش فرضی افقی که از
طول ساختمان عبور می کند. 3

4
ب) برش فرضی عمودی که از

2 طول ساختمان عبور می کند.
3

ج) برش افقی که از
حجم ساختمان عبور می کند. 1

2
د) برش عمودی که از

سؤاالت چهارگزینه ای
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به  رسیدن  برای  طّراح  نقشه ،  تكامل  درفرایند 
طرح نهایی، می تواند با استفاده ازمقاطع(برش ها)، فضاهای 
بنا، مانند سطوح شكسته ی طرح های مختلف را  داخلی 
مورد بررسی قرار دهد و آن ها را به معرض دید بگذارد. 
جزئیات  نشان  دادن  بهتر  منظور  به  پالن  از  برش 
اجرایی، بررسی قسمت های تو پُر و توخالی و اطالعات 

بعدی انجام می شود. 
هرگاه صفحه ی برش فرضی بخشی از پالن را به 
صورت عمودی قطع کند و از پایین ترین طبقه (زیرزمین) 
تا آخرین طبقه از ساختمان را برش دهد، آن را «مقطع یا 

برش ساختمان» می نامند. 
دارد  اهمیت  بسیار  درپالن  برش  محل  انتخاب 
فرضی  صفحه ي  این  عبور  و  برش  محل  که  به طوری 
باید از قسمتی باشد که بیش ترین اطالعات را از درون 
این صفحه  قرار گیری  درمسیر  بدهد.  طّراح  به  ساختمان 
دیوارها،  پنجره ها،  درها،  است  ممكن  برش)  (صفحه ی 
نقشه ی  ترسیم  با  رّسام  و  بخورد  برش  راه پله  و  پاسیو 
مقاطع، نحوه ی بریدگی آن ها را با صفحه ی برش نمایش 

می دهد.
شكل های2-4 تا 5-4 مراحل برش عمودی یك 

ساختمان را نشان می دهد.

1-4-برش یا مقطع1

شكل 2-4 مرحله ی اّول

صفحه ی 
برش

شكل 4-4 مرحله ی سّوم

صفحه ی برش

شكل 3-4 مرحله ی دّوم

شكل 5-4 مرحله ی چهارم
1- Section
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ساختمانی  نقشه های  مهم ترین  جمله  از  مقاطع 
ترسیم  با  دارند.  نیاز  آن ها  به  بنا  سازندگان  که  هستند 
مقاطع، می توان رابطه ي ساختمان با زمین، تعداد طبقات 
اندازه ي  معموًال  نمود.  مشخص  را  دیوارهای   داخلی  و 
ساختمان و پیچیدگی قسمت های داخلی آن تعیین کننده ی 

تعداد مقاطع الزم برای نقشه های ساختمانی است.
درآن  که  می دهد  نمایش  را  پالنی  شكل4-7  در 

محل برش عمودی، مشخص شده است.

در شكل6-4 برش(مقطع) ترسیم شده از ساختماِن 
شكل 2-4 را مشاهده می کنید.

SECTION-(مقطع)شكل6-4 برش

پالن طبقات
مقیاس      ١:١٠٠

شكل4-7
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برش الف-الف
مقیاس      ١:١٠٠

شكل4-8

شكل8-4 نمونه ی برش(مقطع) الف-الف، ازپالنی 
را که درشكل 7-4 ترسیم شده، نشان می دهد.
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1-1-4-عالئم مورد استفاده دربرش ها:

الف)خط برش درپالن: خط برش برای نمایش محل 
برِش عمودی برروی پالن است. 

این خط، با نوع«غیرممتدضخیم»ترسیم شده و در 
دوسرآن، جهت دید را با فلش مشخص کنید. سپس روی 

قسمت فلش نام برش را بنویسید(شكل4-9).

مصالح  جنس  نمایش  برای  ب)هاشوردربرش: 
هاشورهای  از  ساختمان  از  برش خورده  درقسمت های 
استفاده  است  مصالح  نوع  معّرف یك  که هریك  خاّصی 

می شود.
است  هاشور«45درجه»  ترسیم  زاویه ی  معموًال 
می شود.  استفاده  نازك»  «ممتد  نوع خط  از  آن  برای  و 
 45 گونیای  توسط  هاشورها  درجه   45 خطوط  ترسیم 
از  نمونه  درشكل10-4چندین  می گیرد.  صورت  درجه 
هاشورها را که برای نمایش مصالح در برش به  کارمی رود 

نشان می دهد.

ج)مقیاس دربرش ها: معموًالبرش ها برابر با مقیاس 
ترسیم  1

200
، 1
100

، 1
50

مقیاس های با  معماری  پالن های 
را  برش یك ساختمان  از  بخشی  می شوند. شكل4-11 
ترسیم شده است. در این  1

100
نشان می دهد که با مقیاس

برش قسمت هایی از پالن که بریده شده مانند سقف، کف، 
دیوار و پنجره را به طور کلی نشان می دهد.

شكل4-9 

پالن اتاق نگهبانی
مقیاس      ١:١٠٠

بتن(در برش)

موزاییك یا سنگ(در برش)

چوب

قلوه سنگ

خاك متراکم(زمین طبیعی)

مالت و اندود

دیوار آجری

بتن(در دتایل)

شكل4-10 

شكل4-11  برش الف-الف
مقیاس      ١:١٠٠

الف الف

ب

ب
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جزئی،  برش های  است  ممكن  نیاز  برحسب  اما 
1
20

مقیاس با  می شوند،  نامیده  «دتایل»  عنوان  تحت  که 
از  بیش تری  جزئیات  برش ها  دراین  شوند.  1ترسیم 

1
تا

پنجره ها،  و  در  پروفیل  سقف،  جزئیات  مانند  ساختمان 
نازك کاری و... به نمایش گذاشته می شود(شكل4-12).

شكل12-4 برش جزئی از شكل 12-4 را نشان 
ترسیم شده است. 1

50
داده است. این برش با مقیاس

شكل4-12

برش الف-الف
مقیاس      ١:٥٠
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2-4-اصول ترسیم برش     
1-2-4-دستورالعمل ترسیم برش یك اتاق:

پالن مقابل(شكل13-4)، پالن یك اتاق نگهبانی 
با مشخصات زیر است.

-ُکدارتفاعی کف20+ سانتی متر
-ارتفاع کف اتاق تا کف پشت بام320 سانتی متر

-ضخامت سقف 30 سانتی متر
-دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

-ضخامت قرنیز1 5 سانتی متر
-دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-بقیه ی مشخصات برروی پالن نوشته شده است.

الف)مراحل ترسیم برش الف-الف:

1-ابتدا پالن را در جهت دید خط برش در قسمت 
باالی محل ترسیم برش بچسبانید(شكل4-14). 

شكل14-4 مرحله ی اّول

شكل4-13 

پالن اتاق نگهبانی
مقیاس      ١:١٠٠

1-قرنیزعبارت است از پالك های بتنی یا سیمانی که برای جلوگیری از آب باران و نفوذ رطوبت در دیوارهای ساختمان از آن استفاده می کند محل مصرف 
آن درپایین و روی دیوارهای داخلی و بیرونی و هم چنین روی دیوار جان پناه پشت بام است. به قرنیز پشت بام «درپوش» نیزمی گویند.

الف

الف

الف

الف

ب

ب
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2-خط زمین را ترسیم کنید و دیوارهای خارجی 
را روی خط زمین انتقال دهید(شكل4-15).

و  کنید  ترسیم   عمودی  خطی  برش  3-درکنار 
آن  روی  شده  داده  ُکدهای  با  را  عمودی  ارتفاع های 

مشخص نمایید(شكل4-16).

شكل15-4 مرحله ی دّوم

شكل16-4 مرحله ی سّوم

4-مطابق اندازه های مشخص شده، ضخامت سقف 
و کف اتاق را ترسیم نمایید(شكل4-17).

شكل17-4 مرحله ی چهارم

الف الف

الف الف

الف الف
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پالن،  در  شده  داده  اندازه های  به  توجه  5-با 
دست  انداز (O.K.B) و ارتفاع  پنجره ها، دست انداز پشت  بام   
(ضخامت  دیوار دست انداز را 10-15 سانتی متر درنظر 
برش خورده ی سمت چپ ودیواره ی  پنجره ی  بگیرید)، 

نمای مقابل و پنجره ی نمای روبه رو را ترسیم کنید. 
سپس قرنیز بام را ترسیم کنید(شكل4-18).

دیوار، سقف،  مانند  برش خورده،  6- قسمت های 
کف و دیگر عناصر را با مداد مناسب ازگروه(B)پررنگ 

نمایید(شكل4-19).

7- عناصر موجود در نما و برش، مانند در و پنجره 
ُکد گذاری  و  اندازه گذاری  را  برش  کنید. سپس  کامل  را 

نمایید(شكل4-20).

شكل18-4 مرحله ی پنجم

شكل19-4 مرحله ی ششم

شكل20-4 مرحله ی هفتم

الف الف
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ب)مراحل ترسیم برش ب-ب :

خط  دید  جهت  در  و  چرخانده  را  پالن  1-ابتدا 
برش(کاغذ)بچسبانید  ترسیم  محل  باالی  درقسمت  برش 

(شكل4-21). 

2-خط زمین را ترسیم کنید و دیوارهای خارجی 
را روی خط زمین انتقال دهید(شكل4-22).

و  کنید  ترسیم   عمودی  خطی  برش  3-درکنار 
کف  ُکد  و  سقف  ضخامت  مانند  عمودی  ارتفاع های 
نمایید  مشخص  آن  روی  شده  داده  اندازه  های  با  را 

(شكل4-23).

شكل21-4 مرحله ی اّول

شكل22-4 مرحله ی دّوم شكل23-4 مرحله ی سّوم

ب

ب ب

ب

ب ب
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4- از روی خط اندازه ی عمودی ضخامت سقف 
نمایید  ترسیم  ارتفاعی0.20+  ُکد  روی  را  اتاق  کف  و 

(شكل4-24).

پالن،  در  شده  داده  اندازه های  به  توجه  5-با 
دست  انداز(O.K.B)  و ارتفاع  پنجره ها، دست اندازپشت  بام 
متردرنظر  نتی  15سا -10 ز ندا ا ردست  دیوا (ضخامت 
چپ،  سمت  خورده ی  دیواربرش  پنجره ی  گرفته شود)، 
ارتفاع در ورودی حداقل220 سانتی متر و دیواره ی نمای 

مقابل و پنجره ی آن را رسم نمایید. 
سپس قرنیز بام را ترسیم کنید(شكل4-25).

شكل24-4 مرحله ی چهارم

دیوار، سقف،  مانند  برش خورده،  6- قسمت های 
کف و دیگر عناصر را با مداد مناسب ازگروه(B)پررنگ 

نمایید(شكل4-26).

شكل25-4 مرحله ی پنجم

شكل26-4 مرحله ی ششم

بب

بب
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7- عناصر موجود در نما و برش، مانند درو پنجره 
ُکد گذاری  و  اندازه گذاری  را  برش  کنید. سپس  کامل  را 

نمایید(شكل4-27).

Sc.       1:75

SECTION    AA

Sc.       1:75

SECTION    BB

شكل27-4 مرحله ی هفتم

شكل4-28
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2-2-4- دستورالعمل ترسیم برش ساختمان یك 
طبقه:

پالن در(شكل29-4)، دارای مشخصات زیر است. 
-اندازه ي کف تا زیرسقف280سانتی متر

-ضخامت سقف30سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر

-ضخامت قرنیز 5 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
ترسیم  را   AA شده ی  مشخص  برش  می خواهیم 

نماییم.

شكل4-29

پالن ساختمان سرایداری
مقیاس      ١:١٠٠
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: AA الف)مراحل ترسیم برش

1- خط زمین را ترسیم کنید و کلیه ي خطوط برش خورده ي داخلی و خارجی را بر روی خط زمین انتقال دهید. 
سپس خط عمودی کنار برش(جهت مشخص کردن اندازه های کف، سقف، ضخامت سقف، ارتفاع جان پناه و ضخامت 

قرنیز) را ترسیم نمایید(شكل4-30).

2- ضخامت سقف و دست انداز پشت بام و خط کف را مطابق با اندازه های مشخص شده، ترسیم نمایید 
(شكل31 -4).

شكل30-4 مرحله ی اّول

شكل31-4 مرحله ی دّوم



178179

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

178179

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

3- خطوط بیرونی درها و پنجره های برش خورده و نما را ترسیم نمایید(شكل4-32).

شكل32-4 مرحله ی سّوم

4- بعد از اطمینان از صحیح بودن ترسیم خطوط، عناصر برش خورده را با مداد  B، ضخیم نمایید و محل تالقی 
دیوارهای برش خورده و سقف را پاك کنید(شكل4-33).

شكل33-4 مرحله ی چهارم

5- درها و پنجره های برش خورده و نما را به صورت کامل ترسیم کرده، سپس ُکدگذاری و اندازه گذاری 
نمایید(شكل4-34).

شكل34-4 مرحله ی پنجم
Sc.       1:100

SECTION    AA
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تمرین کارگاهی1: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، برش BB از پالن داده شده درشكل 
35-4 را ترسیم نمایید. 

شكل4-35

Sc.       1:100
SECTION    BB

به دستورالعمل3-2-4 رجوع شود.

به دستورالعمل3-2-4 رجوع شود.

پالن ساختمان سرایداری
مقیاس      ١:١٠٠

-اندازه ی کف تا زیر سقف 280 سانتی متر
-ضخامت سقف 30 سانتی متر

-دست انداز پشت بام با قرنیز 85 سانتی متر
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شكل36-4 پالن پله

شكل37-4 مرحله ی اّول

کف زمین

کف ساختمان

3-2-4-دستورالعمل ترسیم پله دربرش:

درپالن  شده ی  مشخص  پله ی  برش  می خواهیم 
شكل 35-4 را ترسیم نماییم.

درشكل36-4برشBB ازروی پله عبورکرده است، 
با مراحل زیرعمل  باید برای ترسیم برش پله مطابق  که 

کنید:

مراحل ترسیم برش پله:

1-خطوط پله را از روی پالن به خط زمین منتقل 
کنید و روی خط اتمام پله در کف ساختمان به اندازه ی 
بنامید   a پله (30 سانتی متر) جدا کرده وآن را  یك کف 

(شكل4-37).

نقطه ی به  کف پله)  اولین  (شروع   b نقطه ي  2-از 
برخورد خط  (پایان آخرین کف پله) وصل کرده محل   a
نمایید  مشخص  پله)  (ارتفاع  عمودی  با خطوط  را  فوق 

(شكل4-38).

شكل38-4 مرحله ی دّوم

کف زمین

aکف ساختمان a

b
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3-ازنقاطی که روی خط مّورب مشخص نموده  اید به خطوط پله به صورت افقی رسم نمایید. به این ترتیب 
کف پله ها ترسیم می شود(شكل4-39).

4-کف پله ها را باخط های عمودی(ارتفاع پله)به هم وصل نمایید. سپس خطوط اضافی را پاك کنید. نمای ستون، 
روی کف تراس را نیز در محل خود ترسیم کنید(شكل4-40).

4-2-4-دستورالعمل ترسیم برش پله ی یك طرفه:

مراحل ترسیم:

1- خط زمین را ترسیم کنید سپس خطوط کف پله 
را از روی پالن برخط زمین منتقل نمایید.

با توجه به ُکدارتفاع پاگرد(2.00+)، خط پاگرد را 
رسم کرده و امتداد دهید تا آخرین خط پله را قطع نماید 

(شكل4-41).

2-روی خط پاگرد را به اندازه ي، یك کف پله(30 
سانتی متر) جدا کنید و به شروع اولین پله وصل نمایید.

به کمك خط مّورب ترسیم شده ارتفاع و کف پله  ها 
را ترسیم نمایید(شكل4-42).

شكل39-4 مرحله ی سّومشكل40-4 مرحله ی چهارم

کف زمین

کف ساختمان
a

b

شكل41-4 مرحله ی اّول

شكل42-4 مرحله ی دّوم

کف پله
کف ساختمان

کف زمین
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3-خطی موازی با پاگرد در قسمت زیر پاگرد به 
را  حجم  خط  و  نمایید  ترسیم  پاگرد  ضخامت  فاصله ي 
موازی خط شیب پله با فاصله 20 سانتی متر ترسیم نمایید 

(شكل4-43).

قسمت های  و  کنید  پاك  را  اضافه  خطوط   -4
برش خورده ی پله ها را پُررنگ نمایید(شكل4-44).

شكل43-4 مرحله ی سّوم

شكل44-4 مرحله ی چهارم

تمرین کارگاهی2: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، برش AA از پالن پله ی یك طرفه 
با پاگرد میانی درشكل 45-4 را ترسیم نمایید. 

درشكل46-4 برش AA از پله ی مذکور نمایش داده شده است.

شكل4-45

شكل4-46
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5-2-4-دستورالعمل ترسیم برش پله ی دوطرفه:

ترسیم  طرفه ای  دو  پله ی  از  برشی  می خواهیم 
دیگردر  طبقات  و  اول  درطبقات  آن  پالن های  که  کنیم، 
ُکدهای  به  توجه  با  است.  شده  داده  نشان  شكل4-47 

مشخص شده می توان ارتفاع هر پله را محاسبه نمود.

شكل4-48

شكل4-49

پالن طبقه ی اّول شكل47-4پالن طبقات

1-ابتدا دیوارها و خطوط پله را روی خط زمین 
ارتفاع  و  پله ها  شروع  جهت  به  توجه  با  دهید.  انتقال 
مشخص  را  پاگرد  اولین  موقعیت  اول،  بازوی  پله های 

نمایید(شكل4-48).

پله(30  کف  یك  اندازه ي  به  پاگرد  خط  2-روی 
سانتی متر)جلوتر بروید و نقطه ی به دست آمده ی (b)را به 
نقطه ی شروع پله ها (a) وصل کنید. سپس از نقاط برخورد 
ترسیم  را  پله ها  ارتفاع  عمودی،  خطوط  با  موّرب  خط 

نمایید(شكل4-49).

a

b
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

 3-ازراستای پاگرد اول به اندازه ی ارتفاع پله های 
بازوی دوم باال بروید و پاگرد دوم را مشخص کنید (شكل 

.(4-50

پله های  و  نموده  عمل  دوم  بامرحله ی  4-مطابق 
ردیف دوم را ترسیم نمایید(شكل4-51).

5- مرحله ی یك تا چهار را برای طبقات بعدی هم 
تكرار کنید(شكل4-52).

شكل4-50

شكل4-51

شكل4-52

پاگرد اّول

پاگرد دّوم
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

6-بعد از اطمینان از ترسیم صحیح،  ضخامت پاگردها و حجم پله را مشخص کنید. سپس با توجه به خط برش، 
پله  های برش خورده را ضخیم نمایید(شكل4-53).

Sc.       1:100
SECTION    AA

شكل4-53
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

186187

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

تمرین کارگاهی3: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، برش AA از پالن پله ی سه طرفه 
درشكل 54-4 را ترسیم نمایید. 

شكل55-4 برش AA از پله ی مذکور نمایش داده شده است.

پالن طبقه ی اّول پالن طبقات
شكل4-54

شكل4-55
Scl.       1:100

SECTION    AA
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

6-2-4-دستورالعمل اندازه گذاری و ُکدگذاری 
دربرش ها:

اندازه گذاری، آکس بندی و ُکدگذاری کامل، دقیق 
و خوانا برای تمام ترسیمات از جمله برش ها نیزضروری 
پالن  از  برش  یك  نمایش  با  دستورالعمل  این  در  است. 
اندازه گذاری کامل برروی آن توضیح  داده شده، مراحل 

داده می شود.

شكل4-56

با  AA از پالن 57-4 و58-4 ترسیم شده است. پالن ها، متعلق به ساختمانی دوطبقه  در شكل56-4 برش 
زیرزمین می باشد که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقه ی زیرزمین 285 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات304 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر و ارتفاع درها220سانتی متر 

Sc.       1:100
SECTION    AA



188189

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

188189

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-57

پالن زیرزمین
مقیاس      ١:١٠٠
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

190191

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-58

پالن طبقات
مقیاس      ١:١٠٠



190191

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

190191

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

الف) اندازه گذاری برش:
اندازه گذاری به صورت عمودی انجام  در برش ها 
دست انداز  دیوار  و  پنجره  ارتفاع  در،  ارتفاع  می گیرد. 
در  قرنیز  و  سقف  ضخامت  جان پناه،  دیوار  ارتفاع  آن، 

اندازه  گذاری عمودی ترسیم می شود(شكل4-59).

شكل4-59

Sc.       1:100
SECTION    AA
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

ب) ُکدگذاری برش:
انجام می گیرد.  برای هر کف  ُکدگذاری  دربرش ها 
کف زیرزمین، کف طبقات، کف پشت بام، لبه ی پشت  بام 

و کف پاگرد راه پله ها ُکد گذاری می  شود(شكل4-60).

0.00± محاسبه  اعداد ُکد، نسبت به عدد مبنا یعنی 
می شود. 

 ±0.00 بنابراین در برش شكل60-4، ابتدا ُکد مبنا 
سپس ُکد کف طبقه ی اّول 114+ (به دلیل باال بودن ازسطح 
مبنا آن را مثبت در نظرمی گیرند) و ُکدکف زیرزمین171- 
نظر  در  منفی  را  آن  مبنا  سطح  از  بودن  پایین  دلیل  (به 
به  را  ُکدها  محاسبه  ادامه ی  کنید.  را مشخص  می گیرند) 

ترتیب زیرعمل نمایید.

1- ُکدکف زیرزمین     171- سانتی متر
2- ُکدسطح مبنا        

3- ُکدکف طبقه ی اّول  114+ سانتی متر
4- ُکدکف طبقه ی دّوم= ُکدکف طبقه ی اّول+ اندازه ی ارتفاع کف تا کف طبقه ی اّول

304+114=418                                   
5- ُکدکف پشت بام= ُکدکف طبقه ی دّوم+ اندازه ی ارتفاع کف تا کف طبقه ی دّوم

304+418=722                                   
6- ُکدلبه ی پشت بام= ُکدکف پشت بام + اندازه ی ارتفاع دیوار جان پناه و ضخامت قرنیز

5+80+722=807                                   
7- ُکدکف پاگرد اّول= ارتفاع کل پله های طبقه ی اول+ ُکد سطح مبنا

0+(14   19)=266                                   
8- ُکدکف پاگرد دّوم= ارتفاع کل پله های طبقه ی دّوم+ ُکدکف پاگرد اّول

266+(16   19)=570                                  
9-ُکدلبه ی پشت بام خرپشته= ُکدکف پشت بام + ارتفاع کف تا کف خرپشته + اندازه ی ارتفاع دیوار 

جان پناه و ضخامت قرنیز
50+250+722=1022                                  

±0.00

×

×
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

192193

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

ف طبقه ی دّوم
4- ُکدک

ت بام
ف پش

5- ُکدک

ت بام
6- ُکد لبه ی پش

ف طبقه ی اّول
3- ُکدک

2- ُکد سطح مینا

ف زیرزمین
1- ُکدک

ف پاگرد دّوم
8- ُکدک

9- ُکد لبه ی
ت بام خرپشته

 پش

ف پاگرد اّول
7- ُکدک

Sc.       1:100
SEC

TIO
N

    A
A

شكل4-60
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

ج) آکس بندی برش:
دربرش ها آکس بندی نیز مشخص می گردد. بدین ترتیب محل ستون ها را با محورهای آکس که درهنگام ترسیم 

برش دیده می شوند نمایش می  دهند(شكل4-61).
پس از ترسیم دقیق آکس ها، می توان فاصله ی بین آن ها را نیزاندازه گذاری نمود. آکس بندی و اندازه  ی مابین 

باید با آکس های داخل پالن هم خوانی داشته باشد.

شكل 4-61

Sc
.  

   
  1

:1
00
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C
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O

N
   

 A
A
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

7-2-4-دستورالعمل محاسبه ی طول رمپ و ترسیم 
برش آن:

درداخل  یا  رمپ  معموًال  دارد.  درساختمان  آن  قرارگیری  نحوه ی  به  بستگی  درساختمان  رمپ  محاسبه ی 
ساختمان قرارمی گیرد که به آن«رمپ داخلی» و یا درخارج ساختمان قراردارد که به آن«رمپ خارجی»گویند واگر 

بخشی از رمپ درداخل و بخشی درخارج ساختمان قرارداشته باشد آن رمپ را «داخلی-خارجی»  می نامند.
در این تمرین رمپ از نوع «داخلی-خارجی» می  باشد(شكل4-62).

الف)محاسبه ی طول رمپ:

معلومات

مراحل محاسبه:

رمپ  از  برشی  است  الزم  کارگاهی4  درتمرین 
آن  طول  محاسبه ی  به  نیاز  آن  از  قبل  که  گردد،  ترسیم 

می باشد.

طول کلی رمپ

شكل4-62

ارتفاع کف زیرزمین تا زیرسقف = ضخامت سقف - ارتفاع کل کف تا کف 
 سانتی متر 266 = 30- 296 
اختالف ارتفاع کف زیرزمین تا زیردر پارکینگ = ارتفاع در پارکینگ - ارتفاع کف زیرزمین تا زیرسقف
 سانتی متر 86 =266-180

132 سانتی متر = ارتفاع عمودی رمپ 
15 درصد = شیب کلی رمپ

طول- مترارتفاع- متر
15100
132?

100طول کل رمپ =  132
15
´ سانتی متر880 = طول کل رمپ

طول- مترارتفاع- متر
15100
86x

 = x 100سانتی مترx = 570 (رمپ داخلی) 86
15
´

رمپ بیرونی(׳x) = طول رمپ داخلی(x) - طول کلی رمپ  سانتی متر 310 = 570 - 880

رمپ خارجیرمپ داخلی
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ب)مراحل ترسیم رمپ دربرش:

1-از نقطه ی A محل اتصال دِر پارکینگ به کف زیرزمین و بر روی کف زیرزمین، طول رمپ داخلی (سانتی  متر570 
=X) را مشخص نموده و آن را C بنامید.

بنامید   B آن را  و  کرده  مشخص   (x׳ نیز(سانتی متر310=  را  خارجی  رمپ  طول   A نقطه ی  همان  از  مجدداً 
(شكل4-63).

طول رمپ خارجیطول رمپ داخلی

وی
ور
ابتدای رمپ بیرونیدر 

 D 0.00± مشخص کرده و آن را  ابتدای رمپ خارجی را روی خط زمین، درسطح   B نقطه ی  2-در راستای 
بنامید(شكل4-64).

3-سپس از نقطه ی D ابتدای رمپ خارجی را به نقطه ی C انتهای رمپ داخلی وصل نموده و خطوط اصلی 
شیب رمپ را پُررنگ کنید(شكل 4-65).

شكل65-4 مرحله ی سّوم

شكل63-4 مرحله ی اّول

طول رمپ خارجیطول رمپ داخلی

وی
ور
در 

شكل64-4 مرحله ی دّوم
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تمرین کارگاهی4: شكل66-4 وشكل67-4 پالن های ساختمان تك واحدی در دوطبقه ي مسكونی و یك 
طبقه ي زیرزمین می باشد که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقه ی زیرزمین 296 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات306 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر 

-ارتفاع درها220سانتی متر 
-شیب رامپ 15درصد

-ارتفاع در پارکینگ 180سانتی متر 

مطلوب است: 1-محاسبه ی طول رامپ داخلی و خارجی و طول کل.
1

100
2-ترسیم برش AA  با مقیاس
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل 4-66

پالن زیرزمین
مقیاس      ١:١٠٠
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل 4-67

پالن طبقات
مقیاس      ١:١٠٠
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل 4-68
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دارای  که  باشد  می  دوطبقه ي  در  اداری  پالن های ساختمان  شكل69-4 وشكل4-70  کارگاهی5:  تمرین 
مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقات360 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته260 سانتی متر

-ضخامت سقف40 سانتی متر
-ضخامت پاگرد 25 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر 

-ارتفاع درها220سانتی متر 

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم برش AA  با مقیاس 
1

100
2-ترسیم برش BB  با مقیاس
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-69
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شكل70 -4

پالن طبقه ی دّوم
س      ١:١٠٠

مقیا
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شكل71 -4
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Sc.       1:100

SECTION   BB

شكل4-72
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تمرین کارگاهی6: شكل73-4 و شكل74-4 پالن های ساختمانی درسه طبقه (پیلوت و دوطبقه مسكونی) 
می باشد که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درپیلوت280 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات320 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درها220سانتی متر 
-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم برش AA  با مقیاس
1

100
2-ترسیم برش BB  با مقیاس 
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شكل4-73

پالن همكف(پیلوت)
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل4-74

آشپزخانه
اتاق خواب

اتاق خواب

پذیرایی

نشیمن
ورودی

انباری

پاسیو

توالت

حمام

پالن  طبقات
مقیاس      ١:١٠٠
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

208209

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

Sc.       1:100
SECTION   AA

شكل4-75



210211

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

210211

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-76

Sc.       1:100
SECTION   BB



210211

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

210211

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

تمرین کارگاهی7: شكل های 77-4 و 78-4 و79-4 پالن های ساختمان مسكونی دو واحدی درشش طبقه 
شامل: (زیرزمین، پارکینگ و چهارطبقه مسكونی) می باشد که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقات300 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته280 سانتی متر

-ضخامت سقف30 سانتی متر
-ضخامت قرنیز5 سانتی متر

-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درهای اتاق ها220سانتی متر و عرض آن 100 سانتی متراست.
-ارتفاع درهای سرویس و انباری ها200سانتی متر و عرض آن70 سانتی متر است.

-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر
بقیه ی اندازه ها در حد معقول درنظرگرفته شود.

 1
100

مطلوب است: 1-ترسیم برش AA  با مقیاس
1

100
2-ترسیم برش BB  با مقیاس 



212213

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

212213

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-77

1-حیاط
2-موتورخانه

3-انباری
4-انبار وسایل نظافت

5-آسانسور

پالن زیرزمین  
مقیاس      ١:١٠٠



212213

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

212213

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

1-حیاط
2-پله های زیرزمین

3-پارکینگ
4-واحد سرایداری

5-آسانسور شكل4-78

پالن پارکینگ  
مقیاس      ١:١٠٠



214215

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

214215

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

1-حیاط
2-اتاق خواب

3-حمام
4-سرویس بهداشتی

5-آسانسور

6-آشپزخانه
7-غذاخوری
8-پذیرایی
9-تراس

شكل4-79

پالن طبقات  
مقیاس      ١:١٠٠



214215

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

214215

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

تمرین کارگاهی8: شكل های 80-4 و 81-4 پالن های ساختمان مسكونی دو طبقه با زیرزمین می باشد که 
دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درزیرزمین270 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات306 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درهای اتاق ها220سانتی متر و عرض آن 100 سانتی متراست.
-ارتفاع درهای سرویس و انباری ها200سانتی متر و عرض آن70 سانتی متر است.

-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر
-ارتفاع درپارکینگ 180 سانتی متر

- شیب رمپ 15 درصد

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم برش AA  با مقیاس 
 1
100

2-ترسیم برش BB  با مقیاس
3- محاسبه ی رمپ داخلی و رمپ خارجی



216217

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

216217

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-80

انباری

انباری

پارکینگ

پالن زیرزمین وپارکینگ  
مقیاس      ١:١٠٠
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واحدکارچهارمواحدکارچهارم

216217

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

شكل4-81

خواب

پذیراییخواب

غذاخوری

هال

حمام

توالت

آشپزخانه

پالن تیپ طبقات  
مقیاس      ١:١٠٠



218219

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

218219

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

خالصه ی واحدکار(4)

1-4-برش یا مقطع
هرگاه صفحه ی برش فرضی بخشی از پالن را به صورت عمودی قطع کند و از پایین ترین طبقه (زیرزمین) تا 

آخرین طبقه از ساختمان را برش دهد، آن را «مقطع یا برش ساختمان» می نامند.
مقاطع،  ترسیم  با  دارند.  نیاز  آن ها  به  بنا  که سازندگان  نقشه های ساختمانی هستند  مهم ترین  از جمله  مقاطع 
اندازه ي ساختمان و  می توان رابطه ي ساختمان با زمین، تعداد طبقات و دیوارهای  داخلی را مشخص نمود. معموًال 

پیچیدگی قسمت های داخلی آن تعیین کننده ی تعداد مقاطع الزم برای نقشه های ساختمانی است.
1-1-4-عالئم مورد استفاده دربرش ها:

الف)خط برش درپالن: خط برش برای نمایش محل برِش عمودی برروی پالن است. 
این خط، با نوع«غیرممتدضخیم»ترسیم شده و در دو سرآن، جهت دید را با فلش مشخص کنید.

ب)هاشوردربرش: برای نمایش جنس مصالح درقسمت های برش خورده از ساختمان از هاشورهای خاّصی که 
هریك معّرف یك نوع مصالح است استفاده می شود. معموًال زاویه ی ترسیم هاشور«45درجه» است و برای آن از نوع 

خط «ممتد نازك» استفاده می شود. 
ترسیم  1

200
، 1
100

، 1
50

مقیاس های با  معماری  پالن های  مقیاس  با  برابر  معموًالبرش ها  دربرش ها:  ج)مقیاس 
می شوند.

1ترسیم 
1

تا 1
20

امابرحسب نیاز ممكن است برش های جزئی، که تحت عنوان «دتایل» نامیده می شوند، با مقیاس
شوند. دراین برش ها جزئیات بیش تری از ساختمان مانند جزئیات سقف، پروفیل در و پنجره ها، نازك کاری و ... به 

نمایش گذاشته می شود.



218219

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

218219

واحدکارچهارمواحدکارچهارم



220221

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

آزمون پایانی(4)

220221

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

1-مقطع را تعریف کنید.
2-هدف از ترسیم نقشه های مقطع را شرح دهید.

3-با توجه به شكل82-4 طول داخلی، طول خارجی و طول کل رمپ را محاسبه نمایید.

4-شكل83-4 رمپ خارجی را نشان می دهد، طول کل رمپ را محاسبه نمایید.

متر،  حیاط1/90  کف  تا  زیرزمین  کف  ارتفاع  متر،  زیرزمین2/60  زیرسقف  تا  کف  ارتفاع  5-درساختمانی 
0.00± و شیب رمپ 16درصد است. طول کل رمپ را به متر محاسبه  ضخامت سقف30 سانتی متر، ُکدکف حیاط 

نمایید.

سؤاالت تشریحی

پاسخ:..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

شكل4-82

شكل4-83



220221

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

220221

واحدکارچهارمواحدکارچهارم

سؤاالت چهارگزینه ای

شكل4-84

شكل4-85

1-برای ترسیم خط برش در پالن از چه نوع خطی استفاده می شود؟
الف) خط غیرممتد نازك          ب) خط ممتدنازك    ج) خط ممتدضخیم      د) خط غیرممتدضخیم

2-شكل 84-4 هاشور چه مصالحی را نشان می دهد؟
الف) چوب                          ب) بتن                       

ج) سنگ                             د) آجر
3-کدام هاشور زمین طبیعی را نشان می دهد؟

الف)                                ب)                             

 ج)                                 د)

4-مهم ترین نقشه هایی که مجریان ساختمان به آن نیاز دارند کدام است؟
الف) نماها                           ب) پالن مبلمان            ج) مقاطع                 د) پالن طبقه ی اّول

5-دتایل ها معموًال با کدام مقیاس ترسیم می شوند؟
1
20

1                   د) 
200

1                    ج) 
50

1                          ب) 
100

الف) 
6-درترسیم مقاطع، ترسیم اجزای برش خورده با کدام نوع خط است؟

الف) خط نازك                     ب) خط ضخیم           ج) خط چین                د) خط نقطه 
7-مناسب ترین شیب برای محاسبه ی رمپ .... درصد است.

ج)1/5درصد          د)30 درصد الف)12درصد     ب)15درصد  
8-حداقل ارتفاع برای در ورودی به پارکینگ چند سانتی متر است؟

الف)220 سانتی متر     ب)200 سانتی متر       ج)180 سانتی متر         د)190 سانتی متر
9-اختالف دو سطح 75 سانتی متر است جهت ایجاد رمپ با شیب 15 درصد، چه طولی الزم است.

الف)75 سانتی متر     ب)500 سانتی متر       ج) 15متر                  د) 5/5 متر
10-دراندازه گذاری پالن، عدد 200 در   ، اندازه ی چه قسمتی را نمایش می دهد؟

الف)عرض دراتاق خواب        ب)ارتفاع در ورودی       
ج) ارتفاع در سرویس            د) عرض در آشپزخانه

11-کدام گزینه، برش در، از پالن شكل85-4 را نشان می دهد؟
ج)               د) الف)      ب)   
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واحدکار
پنجم

توانایی ترسیم نما و اندازه گذاری آن ها

هدف کلی 
 ترسیم انواع نماهای ساختمانی

هدف های رفتاری: فراگیر پس ازگذراندن این واحدکار باید بتواند:

1-نمای ساختمان را ترسیم نماید.
2-انواع نماها را شرح دهد.

3-عالئم مورد استفاده در ترسیم نما را به کار ببرد.
4-نما را اندازه گذاری نماید.

5-عناصر پُراهمیت در نما را معرفی کند.
6-نماها را سایه بزند.

ساعات آموزش

نظری

عملی

5

10
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پیش آزمون(5)

1-اجزای قابل مشاهده در نمای بیرونی یك ساختمان را نام ببرید.
2-یك ساختمان دارای چند نمای خارجی است؟

3-مصالح به کار رفته در ساخت نمای بیرونی یك ساختمان را نام ببرید.
4-برای ترسیم خطوط نما در نقشه از چه مدادی و از چه نوع خطی استفاده می شود؟

5-به نظر شما، سایه در نمای ساختمان چه نقشی می تواند داشته باشد؟
6-آیا می توانید نمای بیرونی ساختمانی را که در آن زندگی می کنید، ترسیم نمایید؟
7-تفاوت بین نقشه های برش (مقطع) با نمای بیرونی از یك ساختمان، در چیست؟

پاسخ:..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

سؤاالت تشریحی
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1-درترسیم نما از چه نوع خطی استفاده می شود؟
د) خط چین ج) خط نقطه   ب) خط ممتد ضخیم  الف) خط ممتدنازك  

2-برای ترسیم نما کدام مداد را پیشنهاد می کنید؟
H3 (د    HB (ج    B2 (ب    B6 (الف

3-برای اندازه گذاری زوایای مختلف از چه وسیله ای استفاده می کنند؟
د) نقاله ج) پرگار   ب) رادیس   الف) شابلن دایره  

4-برای رسم هاشورها، چه نوع خطی به کار می رود؟
د) خط نقطه ي نازك ج) خط ممتد نازك  ب) خط نقطه ي ضخیم  الف) خط ممتد ضخیم 

5-هر بنا حداکثر چند نما دارد؟
د) یك نما ج) دو نما   ب) سه نما   الف) چهارنما  

6-تشخیص نماهای ساختمان با توجه به ...................... صورت می گیرد.
د) عالمت شمال ج) ُکدارتفاعی   ب) نوع خط ترسیم  الف) نوع پالن  

7- ارتفاع نما با چه عالئمی مشخص می شود؟
ب) تعداد طبقات             الف) ُکدارتفاعی طبقات  

د) تعدادطبقات وُکدارتفاعی آن ها ج) اندازه ی پالن   
8-کدام یك از گزینه های زیر در نمای ساختمان دیده نمی شود؟

د)تراس ج) پنجره ها   ب) ازاره    الف) پله   
9-بخشی از ساختمان که نسبت به سطح مبنا پایین تر قرارگرفته است، درنما......

ب) دیده نمی شود   الف) دیده می شود    
د) دیده نمی شود و ترسیم هم نمی شود ج) دیده می شود، ولی ترسیم نمی شود  

10- به لبه ی پشت بام، از جنس سیمان یا بتن و یا سنگ، جهت جلوگیری از آب باران بر روی دیوار چه 
نامیده می شود؟

د) قرنیز ج) ازاره    ب) جان پناه   الف) تراس   

سؤاالت چهارگزینه ای
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کنارهم  و  سازمان دهی  به  فقط  ساختمان  طراحی 
باید ضمن طراحی  بلكه  نمی شود،  چیدن فضاها محدود 
فضاهای داخلی، ترکیب و کیفیت بیرونی ساختمان نیز به 
دقت مورد توّجه قرارگیرد و هم زمان با تكمیل پالن  هاو 

مقاطع، نماها نیزطراحی شوند(شكل5-1). 

کارکردی  نیازهای  بین  توازن  و  هماهنگی  ایجاد 
فضاها، شرایط محیطی، وضع زمین، سبك و کیفیت نمای 
بیرونی و هماهنگی بازشوها(در وپنجره)با فرم ساختمان 
است  افرادالزم  جسمی  و  روحی  آسایش  تأمین  برای 

(شكل5-2).

درطراحی نمامالحظات زیادی مدنظرقرارمی گیرد. 
نما، نشانگر سیمای بیرونی ساختمان است که باید زیبا، 

بادوام و باهویت باشد. 

نمای ساختمان باید باطرح فضاهای داخلی، شیب 
هماهنگ  ساختمان  طبقات  تعداد  و  زمین  عوارض  و 

گردد(شكل5-3).

و  عناصر  با  مناسب  نمای  ایجاد  در  هم چنین 
و  قوانین  رعایت  نظر  از  ویژه  به  مجاور،  ساختمان های 
(مانند  مسكونی  مجموعه  های  در  نماسازی  مقّررات 
ارتفاع کرسی چینی، تعداد و ارتفاع طبقات، نوع مصالح، 
الزم  و...)هماهنگي  سقف  جنس  نما،  نوع  و  رنگ 

به عمل آید(شكل5-4). 

به  شكل دهی  در  ساختمان  هر  نمای  بنابراین 
است.  مؤثر  دارد،  حضور  آن  در  که  شهری  مجموعه ی 
اگر به نمای یك ساختمان بدون درنظرگرفتن نمای دیگر 
ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در 

مجموع از بین می رود.

1-5-نما1

شكل5-1

شكل3-5 قلعه رودخان درفومن

شكل2-5 گالی پوش درگیالن

Elevation -1شكل5-4
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1-1-5-تعریف نما و انواع آن: «نما»، تصویرجانبی 
از شكل ظاهری و خارجی ساختمان است و «نماسازی»، 

فن روسازی ساختمان و ساختن نمای آن است.

طرح نما باید باپالن واسكلت ساختمان هماهنگ 
نمای  باشد.  باهویت  و  متناسب  زیبا،  وهم چنین 
ساختمان های هرمنطقه باید با شرایط اقلیمی آن هماهنگی 

کامل داشته باشد. 
چنان چه یك بنا از اطراف توسط سایرساختمان ها 

محصور نشده باشد حداکثر چهار نما دارد.
NORTH  ELEVATION 1- نمای شمالی
SOUTH  ELEVATION 2- نمای جنوبی
EAST  ELEVATION    3- نمای شرقی

 WEST  ELEVATION    4- نمای غربی
شكل های 5-5 پالن ها و شكل های 6-5 نماهای 

یك سالن نمایشگاهی را نشان می دهد.

شكل5-5 پالن طبقه ی دّوم

South  Elevation

North  Elevation

West  Elevation

شكل5-6

پالن طبقه ی اّول
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2-1-5-عناصر پر اهمّیت در نما: «ورودی»یكی 
محل  که  است  ساختمان  در  نما  اهمیّت  عناصرحایز  از 
قرارگیری و نحوه ی طراحی آن به شكل مستقیم نمایانگر 

نقش و عملكرد ساختمان است. 
دِر ورودی نشانه ی گذر از فضای عمومی و خارجی 
ساختمان به فضای خصوصی داخلی و یكی از مهم ترین 
عناصری است که می توان به عنوان «نشانه ی» ساختمان 

از آن نام برد(شكل5-7).

لیكن به دلیل اهمیّت بیش تر سازندگان به فضاهای  
تنزل  اهمیّتی  کم  فضاهای  به  ورودی ها  اغلب  داخلی، 
رعایت  به  فقط  هم  ساختمانی  سرمایه گذاران  یافته اند. 
می کنند  بسنده  ساختمان  طراحی  ضروری  ضوابط 

(شكل5-8). 

وسایل  ورودی  که  است  زمانی  مشكل  بیش ترین 
نقلیه به حیاط و پارکینگ با ورودی افراد پیاده یكی شود. 
دراین حالت فرد وارد شونده به ساختمان فقط یك راه 

باریك کنار دیوار برایش باقی می ماند(شكل5-9).

گاهی نیز ورودی یك ساختمان مسكونی بیش از 
و  ساختمان  عملكرد  با  که  به نحوی  است،  پرتجّمل  حد 

بقیه ی نما، همخوانی ندارد(شكل5-10).

شكل7-5  ورودی در نما

شكل8-5  ورودی ناخوانا

شكل9-5 مسیر پیاده در کنار فضای پارکینگ

شكل10-5  نمای پرتجمل با ورودی ناخوانا
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به  نسبت  جدیدی  چشم اندازهای  نیز  «تراس ها» 
فضاهای بیرون برای ساختمان فراهم می آورند. بالكن ها 
نباید نسبت به ساختمان، حالت موقّت و ناپایداری داشته 
باشند که در بیننده تصور جداشدن از بدنه ی ساختمان را 

القاء کنند(شكل5-11).
است  آسمان  و  ساختمان  مرز  و  حد  بام»  «لبه ی 
پوسته ای  بام  نماست.  انتهای  بام  لبه ی  بصری  نظر  از  و 
بام  لبه ی  بنابراین  دارد.  قرار  برسرساختمان  که  است 
رها  آسمان  در  قسمت ها  بادیگر  ارتباط  بدون  نمی  تواند 

شود (شكل5-11).

ساختمان  ضروري  قسمت هاي  از  نیز  «پنجره ها» 
است که به عنوان نماي ظاهری ساختار معماري، چندان 

مورد توجه قرار گرفته نمی شود.
از مهم ترین بخش  ساختمان،  را  پنجره ها  طراحان، 
براي حفظ ایمني، سالمتي و آسایش دانسته و وجودپنجره 
را  درساختمان، به دلیل اجازه ی ورود نور و جلوگیري از 
داخل  شدن باران، ایمني و قابلیت سكونت و ایجاد گردش 

مناسب هوا، ضروری می دانند.
در زندگي روزمره، پنجره ها از نظرقابلیت دسترسي 
به روشنایي روز و حرکات باز و بستن آن ها و تهویه هوا 
اهمیت داشته وبه عنوان گذرگاه، مسیرارتباط زندگي  داخلي 

باخارج ساختمان مي باشند(شكل12-5 و 5-13).

«صورت ظاهر ساختمان» و آنچه که دربرابر دید 
ساختمان  قسمت  پراهمیّت ترین  درواقع  قراردارد،  عموم 
دربرابر عابران و سایرافراد غیراستفاده کننده ازساختمان 
نمای    ساختمان ها،  نمای  می دانید  که  همان طور  است. 
شهری را ایجاد می کند، اماگاهی شاهد کم توجهی برخی 
از طراحان و سازندگان ساختمان ها در این زمینه هستیم 

(شكل5-14).

شكل11-5 تراس - لبه ی بام

شكل12-5  بازشو (در وپنجره درنما)

شكل5-13

شكل14-5  بدنه ی نما



واحدکار پنجم

230

3-1-5-عالئم مورد استفاده درترسیم نما :

شكل5-16

شكل5-15

لذا  هستند.  و ضروری ساختمان ها  اصلی  اجزای  از جمله  پنجره  و  در  دیوار،  از  بعد  پنجره ها:   و  الف)درها 
درطراحی و ترسیم پالن ساختمان باید براي آن ها موقعیت، اندازه و شكل مناسب درنظرگرفت. 

درشكل15-5 نمونه هایی از در و پنجره را نشان می دهد.

با  یكنواخت  خطوط  هاشور،  ب)هاشوردرنما: 
سطح،  اختالف  نشان دادن  جهت  که  است  منظم  فواصل 
زیبایی و یا انواع مصالح درنما به کار می رود. شكل5-16 

نمایی با انواع هاشوراز نظرمصالح را نمایش می دهد.



واحدکار پنجم

231

2-5-اصول ترسیم نما    
1-2-5-دستورالعمل ترسیم نمای جنوبی یك اتاق

پالن مقابل(شكل17-5)، پالن یك اتاق نگهبانی با 
مشخصات زیر است.

 
-ُکدارتفاعی کف20+ سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف پشت بام 320 سانتی متر
-ضخامت سقف 30 سانتی متر

-دست انداز پشت بام 80 سانتی متر
-ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر

مراحل ترسیم نمای جنوبی :

1-ابتدا پالن را در جهت نمای جنوبی و در قسمت 
باالی محل ترسیم نما بچسبانید. 

سپس خط زمین را ترسیم کنید و دیواره های کناری 
را روی خط زمین انتقال دهید(شكل5-18).

شكل5-17 

شكل18-5 مرحله ی اّول 

پالن اتاق نگهبانی
مقیاس      ١:١٠٠
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2-درکنارنما،خط عمودی ترسیم کنید و اندازه های 
ارتفاعی نما را روی آن بنویسید.

باتوجه به اندازه های داده شده، کف اتاق، ضخامت 
سقف و ارتفاع کلی ساختمان را مشخص وخطوط آن را 

ترسیم نمایید(شكل5-19).
(ارتفاع  پالن،  در  به مشخصات «در»  توجه  3-با 
در220سانتی متر و عرض آن100سانتی متراست)، آن را 
وجود  پالن  در  نیز  پله  یك  نمایید(شكل5-20).  ترسیم 

دارد که با توجه به ُکد ارتفاعی، رسم می شود.
4-قرنیز لبه ی پشت بام را ترسیم کرده و خطوط 
کنید و  پررنگ  را  ناظر  به  نزدیك تر  بنا و سطوح  اصلی 

سپس ُکدگذاری را انجام دهید(شكل5-21).
شكل19-5 مرحله ی دّوم

شكل20-5 مرحله ی سّوم شكل21-5 مرحله ی چهارم

شكل5-22
Sc.       1:75

SOUTH    ELEVATION
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از پالن داده شده  نمای غربی  ازرسم جدول و کادردور کاغذ،  ، پس   A3 برروی کاغذ  تمرین کارگاهی1: 
درشكل 23-5 را ترسیم نمایید. 

شكل5-23

Sc.       1:100
WEST    ELEVATION

پالن اتاق نگهبانی
مقیاس      ١:١٠٠
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تمرین کارگاهی2: برروی کاغذ A3 ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، نماهای شمالی، شرقی و غربی از 
پالن داده شده درشكل24-5 را ترسیم نمایید. 

مشخصات نقشه:

-ارتفاع کف تا زیرسقف 280 سانتی متر
-ضخامت سقف 30 سانتی متر

-دست انداز پشت بام 50 سانتی متر
-ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر

شكل5-24 

پالن همكف
مقیاس      ١:١٠٠
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Sc.       1:100
SOUTH    ELEVATION

Sc.       1:100
NORTH    ELEVATION

Sc.       1:100
WEST    ELEVATION

شكل5-25 
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تمرین کارگاهی3: برروی کاغذ A3 ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، نماهایی ازپالن های شكل5-26 
،27-5 را ترسیم نمایید. 

مشخصات نقشه:

-ارتفاع کف تا زیرسقف 280 سانتی متر
-ضخامت سقف 30 سانتی متر

-دست انداز پشت بام 50 سانتی متر
-ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره  ی سرویس60 سانتی متر

شكل5-26 

پالن همكف
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-27

پالن ساختمان سرایداری
مقیاس      ١:١٠٠

پالن ساختمان سرایداری
مقیاس      ١:١٠٠
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تخت  و  صاف  سطح  یك  صورت،  به  همیشه  نما 
فضاي  بین  است  سطحی  موارد،  برخی  در  بلكه  نیست. 
داخل و خارج که با عقب نشستگي و پیش آمدگي، تراس 

و غیره، با فضاي داخل ساختمان ارتباط پیدا مي کند.
کّلیت  یك  خلق  دنبال  به  باید  ساختمان  نماي 
هماهنگ، به وسیله ی تناسب خوب پنجره ها، بازشوهاي 
افقي،  و  عناصرعمودي  سقف ها،  محدوده  و  سایبان  در، 

مصالح، رنگ، عناصر تزییني و... باشد. 
تغییردرضخامت  و  نما  ساده ی  خطوط  بنابراین 
با  اما  باشد،  کیفیت طرح  تنهایی گویای  به  نمی تواند  آن 
ترسیم سایه ها و تغییر رنگ و بافت درجداره ها می توان 
تصویرروشنی از عمق و ارتفاع اَشكال و اَحجام و کیفیت 

طرح را ایجاد کرد(شكل5-28).

3-5-اصول ترسیم سایه درنما    

شكل5-28

شكل5-29 

1-3-5-پرتوهای خورشیدی و سایه: همان طور 
که می دانید، خورشید در حدود 150 میلیون کیلومتر از 
سطح زمین فاصله دارد. با این فاصله، هر شعاع نوری که 
زمین  به سطح  موازی  به طور  ازخورشیدساطع می گردد، 
نوری،  نیز شعاع های  می رسد. هم چنین درطراحی سایه 

موازی رسم می شوند(شكل5-29).
درصورتی که خورشید درراستای صفحه ی تصویر 
و در یك مسیر منحنی از شرق طلوع و در غرب غروب 
نماید، دراین صورت سایه در سمت غرب و یا در سمت 
با زاویه ی  شرق ایجاد می شود و هرگاه پرتوهای نوری 
45 درجه نسبت به زمین بتابد طول سایه با ارتفاع شیء 

برابرخواهد بود(شكل5-30).

شكل5-30 

غروب
خورشید

طلوع
خورشید

ظهر

طول سایه طول سایه

B

b bb

B B
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ترسیم سایه ی کنسول  2-3-5-دستورالعمل 
(پیش آمدگی ها) درنما:

می خواهیم سایه ی بخشی از کنسول (پیش آمدگی)
ترسیم  می دهد  نشان  درشكل5-31  که  را  پالن  یك 

نماییم.

مراحل ترسیم: 

ابتدا برشی شماتیك از کنسول ترسیم نمایید.  -1
لبه ی  از  درجه   45 زاویه ی  تحت  را  پرتوتابش  سپس 
قطع  را  زیرکنسول  دیوار  تا  دهید  امتداد  و  عبور  کنسول 
کند، فاصله ی نقطه ی برخورد تا زیرسقف را X و فاصله ی 

زیرسقف تا لبه ی دست انداز را Y بنامید(شكل5-32).

2-روی نما، ابتدا به فاصله ی Y (مجموع اندازه ی 
پایین  بام  لبه ی  از  را  بام)  انداز  دست  و  سقف  ضخامت 
بیایید و خط کنسول را ترسیم نمایید. سپس زاویه ی تابش 
را ترسیم نمایید. در ادامه از خط کنسول به سمت  پایین، 

فاصله ی X را جدا کنید(شكل5-33). 

زاویه ی تابش را امتداد دهید تا خط زیرکنسول را 
قطع کند. به این ترتیب سایه در زیرکنسول ایجاد می شود. 
به همین روش ادامه دهید تا سایه ی لبه ی قرنیز و لبه ی 

پنجره را نیز به دست آید.

شكل5-31

BB شكل32-5 برش

شكل33-5 نما
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شكستگی  سایه ی  ترسیم  3-3-5-دستورالعمل 
دیوارها:

زمانی که پالن دارای شكستگی است ترسیم سایه 
به صورت زیر است:

نقطه ی  در  و  پالن  روی  را  تابش  پرتو  1-ابتدا 
با  برخورد  نقطه ی  دهید.  امتداد  و  کنید  ترسیم  شكست 

سطح فرورفته را Z بنامید (شكل5-34).
 

2-ازنقطه یZ  خطی عمود برخط  زمین رسم نمایید 
(شكل5-35).

ازمحل  انداز  دست  لبه ی  درقسمت  نما  3-روی 
تا خط  دهید  امتداد  و  کنید  را رسم  پرتوتابش  شكست، 
عمود از نقطه ی Z را قطع کند. به این ترتیب محل سایه 

مشخص می شود(شكل5-36).

z

شكل5-34 

شكل5-35 

z

شكل5-36 
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مشخصات نقشه:
این پالن ساختمانی دوطبقه با زیرزمین، که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقه ی زیرزمین 285 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات304 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر و ارتفاع درها220سانتی متر 

جنوبی  و  شمالی  نماهای  کاغذ،  دور  کادر  و  جدول  رسم  از  پس   ،  A3 کاغذ  برروی  کارگاهی4:  تمرین 
ازپالن های شكل37- 5، 38-5 را ترسیم نمایید. 
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شكل5-37

پالن زیرزمین
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-38

پالن طبقات
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-39

نمای شمالی
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-40

نمای جنوبی
مقیاس      ١:١٠٠
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تمرین کارگاهی5: شكل41-5 وشكل42-5 پالن های ساختمان اداری در دوطبقه ، که دارای مشخصات 
زیراست.

مشخصات نقشه:
-ُکدارتفاعی درطبقه ی اّول 40 سانتی متر

-ُکدارتفاعی درطبقه ی دّوم 400 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات360 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته260 سانتی متر
-ضخامت سقف50 سانتی متر

-ضخامت پاگرد 25 سانتی متر
-ضخامت قرنیز5 سانتی متر

-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر 

-ارتفاع درها220سانتی متر 

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم نمای شمالی  با مقیاس
1

100
2-ترسیم نمای جنوبی با مقیاس
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شكل5-41

پالن طبقه ی اّول
س      ١:١٠٠

مقیا
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شكل5-43

نمای جنوبی
س      ١:١٠٠

مقیا
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تمرین کارگاهی6: شكل های 45-5 و 46-5 و47-5 پالن های ساختمان مسكونی دو واحدی درشش طبقه 
شامل: (زیرزمین، پارکینگ و چهارطبقه مسكونی)که دارای مشخصات زیراست.

مشخصات نقشه:

-ُکدارتفاعی درزیرزمین180- سانتی متر
-ُکدارتفاعی پارکینگ80+ سانتی متر

-ُکدارتفاعی درطبقه ی اّول 330+ سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات300 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته280 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درهای اتاق ها220سانتی متر و عرض آن 100 سانتی متراست.
-ارتفاع درهای سرویس و انباری ها200سانتی متر و عرض آن70 سانتی متر است.

-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم نمای شمالی با مقیاس 
1

100
2-ترسیم نمای جنوبی  با مقیاس
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شكل5-45

1-حیاط
2-موتورخانه

3-انباری
4-انبار وسایل نظافت

5-آسانسور

پالن زیرزمین  
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-46

1-حیاط
2-پله های زیرزمین

3-پارکینگ
4-واحد سرایداری

5-آسانسور

پالن پارکینگ  
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-47

1-حیاط
2-اتاق خواب

3-حمام
4-سرویس بهداشتی

5-آسانسور

6-آشپزخانه
7-غذاخوری
8-پذیرایی
9-تراس

پالن طبقات  
مقیاس      ١:١٠٠
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تمرین کارگاهی7: شكل های 48-5 و 49-5 پالن های ساختمان مسكونی دو طبقه با زیرزمین، که دارای 
مشخصات زیراست.

مشخصات نقشه:

-ارتفاع کف تا کف درزیرزمین270 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات306 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درهای اتاق ها220سانتی متر و عرض آن 100 سانتی متراست.
-ارتفاع درهای سرویس و انباری ها200سانتی متر و عرض آن70 سانتی متر است.

-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر
-ارتفاع درپارکینگ 180 سانتی متر

- شیب رمپ 15 درصد

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم نمای شمالی با مقیاس 
1

100
2-ترسیم نمای جنوبی  با مقیاس 
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شكل5-48

انباری

انباری

پارکینگ

پالن زیرزمین وپارکینگ  
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-49

خواب

پذیراییخواب

غذاخوری

هال

حمام

توالت

آشپزخانه

پالن تیپ طبقات  
مقیاس      ١:١٠٠
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خالصه ی واحدکار(5)
1-5-نما

درطراحی نمامالحظات زیادی مدنظرقرارمی گیرد. نما، نشانگر سیمای بیرونی ساختمان است که باید زیبا، بادوام 
و باهویت باشد. نمای ساختمان باید باطرح فضاهای داخلی، شیب و عوارض زمین و تعداد طبقات ساختمان هماهنگ 

گردد.
مقّررات  قوانین و  نظر رعایت  از  به ویژه  با عناصر و ساختمان های مجاور،  نمای مناسب  ایجاد  هم چنین در 
نماسازی در مجموعه  های مسكونی (مانند ارتفاع کرسی چینی، تعداد و ارتفاع طبقات، نوع مصالح، رنگ و نوع نما، 

جنس سقف و...)هماهنگي الزم به عمل آید. 
بنابراین نمای هر ساختمان در شكل دهی به مجموعه ی شهری که در آن حضور دارد، مؤثر است. اگر به نمای 
یك ساختمان بدون درنظرگرفتن نمای دیگر ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین 

می رود.
1-1-5-تعریف نما و انواع آن: «نما»، تصویرجانبی از شكل ظاهری و خارجی ساختمان است و «نماسازی»، 

فن روسازی ساختمان و ساختن نمای آن است.
طرح نما باید با پالن و اسكلت ساختمان هماهنگ و هم چنین زیبا، متناسب و با هویت باشد. از نظرعلم معماری 

نمای ساختمان های هرمنطقه باید با شرایط اقلیمی آن هماهنگی کامل داشته باشد. 
2-1-5-عناصر پراهمّیت درنما: «ورودی»یكی از عناصر حائز اهمیّت نما در ساختمان است که محل قرارگیری 

و نحوه ی طراحی آن به شكل مستقیم نمایانگر نقش و عملكرد ساختمان است. 
«تراس ها» نیز چشم اندازهای جدیدی نسبت به فضاهای بیرون برای ساختمان فراهم می آورند. بالكن ها نباید 

حالت موقّت و ناپایداری داشته باشند که در بیننده تصور جداشدن از بدنه ی ساختمان را القاء کنند.
«لبه ی بام» حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصری لبه ی بام انتهای نماست. بام پوسته ای است که 

بر سرساختمان قرار دارد. بنابراین لبه ی بام نمی  تواند بدون تفاوت با دیگر قسمت ها در آسمان رها شود.
«قرنیز» عبارت است از پالك های بتنی یا سیمانی که برای جلوگیری از آب باران و نفوذ رطوبت در دیوارهای 
ساختمان از آن استفاده می کند محل مصرف آن درپایین و روی دیوارهای داخلی و بیرونی و هم چنین روی دیوار 

جان پناه پشت بام است. به قرنیز پشت بام «درپوش» نیز می گویند.
ورود  اجازه ی  است.  آمد  و  رفت  محل  که  هرجایي  و  ساختمان  ضروري  قسمت هاي  از  نیز  «پنجره ها» 
وجود  مؤثر  عوامل  از  هوا  مناسب  ایجادگردش  و  سكونت  قابلیت  و  ایمني  باران،  داخل شدن  از  جلوگیري  و  نور 

پنجره  درساختمان است.
«صورت ظاهر ساختمان» و آنچه که در برابر دید عموم قرار دارد، در واقع پراهمیّت ترین قسمت ساختمان در 

برابر عابران و سایرافراد غیراستفاده کننده از ساختمان است.
3-1-5-عالئم مورد استفاده درترسیم نما :

الف)درها و پنجره ها: بعد از دیوار، در و پنجره از جمله اجزای اصلی و ضروری ساختمان ها هستند. لذا در 
طراحی و ترسیم پالن ساختمان باید براي آن ها موقعیت، اندازه و شكل مناسب درنظرگرفت. 

ب)هاشوردرنما: هاشور، خطوط یكنواخت با فواصل منظم است که جهت نشان دادن اختالف سطح، زیبایی و 
یا انواع مصالح درنما به کار می رود. 
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3-5-اصول ترسیم سایه درنما    
نما در واقع یك سطح صاف و تخت نیست بلكه سطحی است بین فضاي داخل و خارج که با عقب نشستگي 

و پیش آمدگي، تراس و غیره، با فضاي داخل ساختمان ارتباط پیدا مي کند.
نماي ساختمان باید به دنبال خلق یك کّلیت هماهنگ به وسیله تناسب خوب پنجره ها، بازشوهاي در، سایبان 

و محدوده ی سقف ها، عناصرعمودي و افقي، مصالح، رنگ، عناصرتزییني و... باشد. 
بنابراین خطوط ساده ی نما و تغییردرضخامت آن نمی تواند به تنهایی گویای کیفیت طرح باشد، اما با ترسیم 
سایه ها و تغییر رنگ و بافت درجداره ها می توان تصویرروشنی از عمق و ارتفاع اَشكال و اَحجام و کیفیت طرح را 

ایجاد کرد.
که خورشید درراستای صفحه ی تصویر و در یك مسیر  درصورتی  1-3-5-پرتوهای خورشیدی و سایه: 
منحنی از شرق طلوع و در غرب غروب نماید، دراین صورت سایه در سمت غرب و یا در سمت شرق ایجاد می شود 

و هرگاه پرتوهای نوری با زاویه ی 45 درجه نسبت به زمین بتابد طول سایه با ارتفاع شیء برابرخواهد بود.
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آزمون پایانی(5)

1-به چند روش می توان عمق شكستگی ها را در نما نشان داد؟
2-هدف از ترسیم نما چیست؟

3-طراحی نما به چه عواملی بستگی دارد؟ نام ببرید.
4-در چه حالتی از تابش نور، ارتفاع سایه ی جسم با اندازه ی خود جسم برابر است؟ 

5-توضیح دهید ورودی در نمای ساختمان، نمایانگر چه مطلبی است؟
6-یك نمای مناسب دارای چه ویژگی هایی است؟

7-از نظر علم معماری، نمای ساختمان چه شرایطی باید داشته باشد؟
8-مهم ترین عنصر از نمای ساختمان، که به عنوان«نشانه» معرفی می شود، چه نام دارد؟

9-نقش پنجره در نما چیست؟
10-نام التین نماهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی را بنویسید.

سؤاالت تشریحی

پاسخ:..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ:
....................................................................................................................................................................
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سؤاالت چهارگزینه ای

WEST    ELEVATION-1  یعنی:
د) نمای شرقی ج) نمای غربی   ب) نمای جنوبی   الف) نمای شمالی  

2-شكل50-5 قسمتی از یك پالن است. درصورت تابش نورآفتاب برنمای این ساختمان، ترسیم کدام سایه 
صحیح است؟

ب)                الف)    

د)   ج)    

NORTH  ELEVATION-3  یعنی:
د) نمای جنوبی ج) نمای شرقی   ب) نمای غربی   الف) نمای شمالی  

4-چنان چه ساختمان از دوطرف، توسط ساختمان های دیگر محصور شده باشد، دارای چندنماست؟
د)دونما ج) یك نما   ب) چهارنما   الف) سه نما   

5-کلمه ی التین نمای جنوبی کدام گزینه است؟
SOUTH  ELEVATION(ب NORTH  ELEVATION(الف

EAST  ELEVATION(د WEST  ELEVATION(ج
6- حداقل ارتفاع در ورودی به پارکینگ چند سانتی متر است؟

د)220 ج)200    ب)180    الف)160   
7-برای ترسیم نما، اشعه های منتشر شده از چشم ناظر بر روی اجسام چند درجه باید باشد؟

د)60درجه ج) 30درجه   ب) 45درجه   الف)90درجه  
8-زاویه ی مناسب اشعه های نوری در سایه چند درجه است؟

د)60درجه ج) 30درجه   ب) 45درجه   الف)90درجه  
9-درترسیم تصاویر اورتوگرافیك(سه نما)، هنگامی که ناظر از باال به جسم نگاه می کند به چه دیدی دست 

پیدا می کند؟
د) جانبی ج) نیمرخ یا پهلو   ب) افقی    الف) قائم یا جلو  

شكل5-50





263 

ساعات آموزش

نظری

عملی

13

18

الف-توانایي ترسیم پالن شیب بندي پشت بام
ب-توانایي ترسیم پالن موقعیت و اندازه گذاري آن

هدف های رفتاری: فراگیر پس ازگذراندن این واحدکار باید بتواند:

1-هدف از ترسیم پالن بام را توضیح دهد.
2-مشخصات سقف های مسّطح را شرح دهد.

3-اساس تعیین میزان شیب پشت بام های مسّطح را توضیح دهد.
4-ُکُرم بندی بام را تعریف نماید.

5-انواع سقف های ساختمان را نام ببرد.
6-ُکدهای پشت بام را جهت شیب بندی محاسبه نماید.

7-پالن موقعیت را تعریف نماید.
8-عناصری از ساختمان که در پالن موقعیت دیده می شود، نام ببرد.

9-نقش سایه را درپالن موقعیت، شرح دهد.
10-کاربرد پالن موقعیت را بیان نماید.

11-استقرار ساختمان را در زمین های شمالی، جنوبی، 
شرقی و غربی، با ترسیم کروکی توصیف کند.

واحدکار
ششم

هدف کلی 
ترسیم پالن های شیب بندي و موقعیت یک ساختمان مسکونی
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واحدکار ششم

پیش آزمون )6(

264 265

سؤاالت تشریحی

1- مهم ترین بخش از یک ساختمان که باید در مقابل عوامل جوی مقاومت کند، نام ببرید.
2-چگونگی حرکت آب باران و برف، از سقف به چاه فاضالب داخل زمین را شرح دهید.

3-شیب را تعریف کنید.
4-چند نوع سقف ساختمان می شناسید، نام ببرید.

5-سقف ساختمان ها با چه مصالحی ساخته می شوند؟
6-توضیح دهید چرا برخی از سقف ها را شیب دار می سازند.

7-نماي افقي را تعریف نمایید.
8-چرا در شهرهای مختلف ایران، خانه ها با انواع مختلف سقف ها ساخته می شوند؟

9-پالن را تعریف کنید و بگویید در یک پالن چه مشخصاتی از ساختمان دیده می شود.
10-ساختمان ها و خیابان های اطراف مدرسه ی خود را به صورت کروکی ترسیم کنید.

11-هرگاه از داخل هواپیما به سطح شهر نگاه کنید، چه می بینید؟
12-موقعیت خانه ی خود را نسبت به خیابان و همسایه های اطراف به صورت کروکی ترسیم کنید.

13-وضعیت قرارگیری میز خود را در کالس نشان دهید.
پاسخ:..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

پاسخ:
....................................................................................................................................................................
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واحدکارششم

سؤاالت چهارگزینه ای

1-راه حل مناسب جهت هدایت آب باران به ناودان کدام است؟
ج( ایجاد شیب از گوشه هاي بام به طرف ناودان الف( ایجاد اختالف سطح در پشت بام   

د( پوشاندن پشت بام بوسیله آسفالت ب( قیرگوني کردن سطح بام    
2-درمناطقي که برف و باران زیاد مي بارد، از چه نوع سقف هایي استفاده مي شود؟

د( شیب دار ج( سفالي   ب( بتني    الف( عایق شده  
3-به نقشه ای که جهت نمایش بام یک ساختمان ترسیم می شود،..... گویند.

د( نمای بام ج( پالن بام   ب( پالن سقف   الف( پالن طبقات  
4-در کدام یک از شهرهای زیر سقف های شیب دار بسیار دیده می شود؟

د( فومن ج( ماسوله   ب( تبریز   الف( بوشهر   
5-در شهرهای کویری از چه نوع پوششی در سقف ها استفاده می کنند؟

د( شیب دار ج( تخت    ب( قوسی   الف( گنبدی  
6-کدام یک از عوامل اقلیمی زیر در گنبدی کردن سقف ها مؤثر است؟

د( سرما ج( باران    ب( باد زیاد   الف( تابش مستقیم آفتاب 
7-اگر از ارتفاع، نمای باالی یک ساختمان را به طور عمودی مشاهده کنیم، کدام یک از گزینه های زیر دیده 

نمی شود؟
د( نورگیرها ج( پله های داخلی  ب( سقف خرپشته  الف( محوطه ی حیاط 

8-درپوشش نهایی پشت بام شیب دار از کدام مصالح زیر استفاده نمی شود؟
د( ورق گالوانیزه ج( آردواز   ب( سفال   الف( آسفالت  
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1-6-پالن بام)شیب بندی(1
خارجی)با  دیوارهای  آن  در  که  بام،  از  افقی  دید 
آبرو،  طرف  به  مسیرشیب بام  خط  قرنیز(،  احتساب 
از  نورگیر  عنوان  به  که  فضاهایی  هم چنین  و  خرپشته 
قسمت های مختلف بام بیرون آمده، مشخص می شود را 

»پالن شیب بندی« می گویند.
به  گاه  و  مستقل  نقشه ي  به صورت یک  بام  پالن 
انتخاب  می شود.  ترسیم  ساختمان  موقعیت2  پالن  همراه 
به  بام  پالن  ترسیم  از  قبل  سقف  نوع  طراحی  و  مصالح 
می گیرد،  صورت  برش ها  و  نماها  پالن ها،  طرح  همراه 
زیرا پوشش بام، عالوه بر این که به مصالح، نوع سازه ی 
کننده ی  تعیین  است،  وابسته  اقلیمی  شرایط  و  ساختمان 
داخلی  فضاهای  کیفیت  و  ساختمان  بیرونی  و حجم  نما 

نیز هست. 
نقشه کش  یک  ساختمان،  سقف  پالن  ترسیم  برای 
استفاده،  مورد  شیب های  تنوع  سقف ها،  انواع  با  باید 
و   )... قوسی  مسطح،  )شیب دار،  سقف  متداول  اَشکال 

مصالح و روش ساخت آن ها آشنا باشد. 
ساختمان  یک  بام  شیب بندی  پالن  شکل6-1 

مسکونی را نشان می دهد.

1-1-6-انواع بام های ساختمان: 
بام ساختمان با توجه به مصالح، نوع سازه و شرایط 

اقلیمی به اشکال متداول زیر تقسیم می شود:
الف(سقف های مسّطح؛
ب(سقف های شیب دار؛

ج(سقف های گنبدی و قوسی.

الف(سقف مسّطح یا صاف: سقف هایی که به شکل 
یک صفحه ي افقی اجرا می شوند مسطح یا صاف نامیده 
می شود و معمواًل در مناطقی که بارندگی زیادی ندارند، از 
این نوع سقف  ها اجرا می گردد. شکل2-6 ساختمان  های 

با سقف صاف را نشان می دهد.

پالن شیب بندی
مقیاس      1:100

شكل6-1

شكل2-6 سقف مسّطح یا صاف
1- Roofing Plan

2-پالن نمایش دهنده ی بنا و محوطه ی اطراف آن، که عناصری مانند دسترسی ها و اختالف سطوح و کاربری  ها را نشان می دهد، »پالن موقعیت«گویند. 
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شكل6-6

تصویر سه بُعدی 
سقف شیب دار

پالن

چهارطرفه
خیمه ای

دوطرفه یک طرفه چهارطرفه 
مثلثی

چهارطرفه 
بریده

شكسته

هوای  و  آب  که  مناطقی  در  شیب دار:  ب(سقف 
از  است  زیاد  آن  سالیانه ي  بارندگی  میزان  و  مرطوب 

سقف های شیب دار استفاده می شود)شکل6-3(.
استفاده از سقف های مسّطح در این مناطق خالی از 
اشکال نیست، زیرا لوله ی آبراه، کشش حجم زیاد باران 
را ندارد و معمواًل آب روی سطح بام جمع مي شود و وزن 
زیاد آن به تخریب می انجامد. هم چنین، امکان نفوذپذیری 

و آسیب الیه ی عایق را بیش تر خواهد شد. 
بنابراین، در مناطق فوق الذکر ترجیحًا از سقف های 
شیب دار استفاده می کنند)درمناطق شمالی ایران این نوع 

سقف ها رواج دارند(. 
شکل4-6 یک ساختمان با سقف شیب دار را نشان 

می دهد.
طراحان ساختمانی، سقف های شیب دار گوناگونی  
طراحی می کنند. حتی بعضی اوقات در مناطق کم باران 
نیز)جهت زیبایی و ترکیب حجم از سقف های شیب دار در 
طراحی ساختمان های ویالیی و گاهی در ساختمان های 
انواع  از  نباشد(  برف روبی  به  نیاز  اینکه  علت  به  بلند 

سقف های شیب دار استفاده می شود)شکل6-5(.
از10تا70 درصد  نوع سقف ها  دراین  میزان شیب 

است.
شکل6-6 انواع سقف های شیب دار را از نظر شکل 

نشان می دهد.

شكل3-6 خانه ی ویالیی با سقف شیب دار

شكل4-6 سقف شیب دار

شكل6-5
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از  دیگری  نوع  گنبدی:  و  قوسی  ج(سقف های 
سقف های موجود که سالیان قبل درایران و سایر ممالک 
اسالمی ساخته می شد، سقف های قوسی و گنبدی است 
به  می شود،  تلقی  درزمین  آسمان  ازحضور  نمادی  که 
و  آبی  بردن رنگ های  کار  به  با  که  خصوص درمساجد 

سبز روح عرفانی را بر محل حاکم می سازد. 
طرح و اجرای سقف های قوسی و گنبدی، اواًل به 
منظور توزیع و تقسیم نیروهای سقف در دهانه های بزرگ 
با ارتفاع زیاد است، ثانیًا زیبایی و تنوع آن ها قابل توجه 
به  نیز  اقلیمی  مسائل  و  مختلف  فضاهای  ترکیب  است. 

دالیل اجرای این سقف ها اضافه شده است.
درشکل های 7-6 و 8-6 چند نمونه از سقف های 
انواع  قوسی گنبدی دیده می شود. همان طور که می بینید 
قوس ها)ناری1، خاگی2، اورچین3 و...( درنمای ساختمان 

زیبایی خاصی ایجاد می نماید.

ُکد  پشت بام،  ابعاد  و  شکل  شیب بندی،  پالن  یک 
بام،  کنار  دیواره های  روی  قرنیز  مختلف،  نقاط  ارتفاعی 
نحوه ی شیب  بندی، جمع آوری و دفع آب باران، تعداد و 

محل آبروها را مشخص می نماید. 
محل داکت  تهویه، دودکش ها، نورگیرهای سقفی و 
موقعیت خرپشته نیز در نقشه های بام نشان داده می شوند 

)شکل6-9(.

مسجد آقابزرگ کاشان

مقبره ی موالنا درقونیه

مسجد جامع یزد

مقبره ی دانیال نبی درشوش

شكل 8-6 گنبد تاج الملک -مسجد جامع اصفهان

پالن شیب بندی
بدون مقیاس

2-1-6-ترسیم عالئم درپالن شیب بندی)بام های 
مسّطح(:

شكل 6-9
1-گنبد ناری، رایج ترین نوع گنبد در ایران است. فرم این نوع گنبد، کروی است و پوشش اصلی سقف اکثر مساجد مهم ایران نظیر مسجد جمعه، مسجد 

امام و مسجد اهلل وردی خان در اصفهان و مسجد جامع یزد و مسجد و مدرسه آقا در کاشان می باشد. گنبد این مساجد به صورت دو پوسته است.
2-گنبد خاگی؛ خاگ به معنی تخم مرغ است. مانندگنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان

3-گنبد اورچین، در قسمت های جنوبی ایران به علت گرمای زیاد و بارندگی کم، بسیار رواج دارد. فرم این گنبد مخروطی پله ای است که روی آن 
دندانه دندانه می باشد و از گنبد ُرک کمی کشیده تر است.

شكل 6-7
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شكل10-6  عالئم آبرو-درصد شیب -ُکدگذاری کف پالن

شكل12-6 سطح پشت بام

شكل11-6 سطح پشت بام

درشکل6-10  که  همان طور  آبرو:  الف(عالمت 
می بینید، محل آبرو را با یک دایره ی کوچک به قطر10 

سانتی متر نمایش می دهند.

شیب  عالمت  شیب:  درصد  و  شیب  ب(عالمت 
به طرف  بام  از گوشه های  را  )فلش(، جهت جریان آب 

آبرو نشان می دهد. 
درصد شیب را نیز بر روی مسیر شیب یا بر روی 

فلِش جهت حرکت آبرو نشان می دهند)شکل6-10(.

ج(ُکد یا رقوم ارتفاع: ُکدارتفاعی کف تمام شده ی 
پشت بام را کنار آبرو و با عالمت  و هم چنین در 
گوشه های بام با محاسبه ی ارتفاع شیب می نویسند)شکل  

.)6-10
توجه داشته باشید، عدد نوشته شده بر روی تراز 
نوشته  عدد  و  بوده  بام  پشت  عدد کف  همان  آبرو،  کنار 
شده بر روی عالمت تراز در گوشه های بام عددی است 

که پس از محاسبه ی ارتفاع شیب به دست می آید.

3-1-6-مراحل شیب بندی بام های مسّطح:
بایستی  آب  حرکت  نحوه ی  شیب بام:  الف(تعیین 
از مبدأ تا مقصد، حرکت و کشش آب،   طوری باشد که 

بدون مانع و هرچه سریع تر انجام شود)شکل6-11(.
و  هدایت  جهت  شیب  درصد  مسّطح  بام های  در 
کشش آب، از 1 تا 3 درصد است که در مناطق کم باران 
بام را 1/5 درصد در  به طورمتوسط شیب  )مثل تهران( 

نظر می گیرند.
بام،  مترمربع  تا100  برای هر 75  این سقف ها  در 
یک آبرو درنظر می گیرند. محل کف شور و مسیرحرکت 
در  که  شوند  انتخاب  نحوي  به  باید  باران  آب  لوله های 
انتقال  که  کرد  دقت  باید  نگیرند.  قرار  یخ زدگی  معرض 
آب باران درحدامکان مستقیم و قائم باشد تاآب سریع تر 
لطمه  داخلی  فضاهای  کیفیت  یا  نما  به  و  شود  تخلیه 

نزند)شکل6-12(.

آبرو

فلش

درصد شیب
ُکد ارتفاعی گوشه ی بام

ُکد ارتفاعی آبرو)کف پشت بام(
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طبق آئین نامه، تخلیه ي آب باران درخارج از                                                       
محوطه ی ساختمان و در معابر، غیراصولی و ممنوع 

است.

شكل13-6 آبرو در وسط پشت بام

در  می توان  را  آبرو  محل  آبراه:  محل  ب(تعیین 
گوشه یا میانه ی بام انتخاب نمود. 

فاضالب  لوله های  سایر  از  باید  باران  آب  لوله ی 
جدا باشد تا حرکت گازهای فاضالب مانع عبورآب باران 

نشود. 
درحالتی که آبراه، درمیانه ی بام اجرا شود لوله های 
در  که  آجری،  دیوارهای  میان  از  باران  آب  هدایت 
قسمت های میانی ساختمان ساخته شده، کنار ستون های 
از  یا  سرویس ها  داکت های  و  کمدها  داخل  از  میانی، 
از طی مرحله ی  گوشه ی آشپزخانه عبور مي کند و پس 
عمودی لوله ها با طی کم ترین مسیر افقی به چاه فاضالب 

هدایت می شود)شکل6-13(.
اجازه ی عبورلوله های  چنان چه طراحی ساختمان 
آب باران را از محل های یاد شده ندهد آن را در گوشه های 
صورت،  این  در  می دهند.  قرار  مناسب  محل  در  و  بام 
شیب بندی بام به طرف کنج های ساختمان اجرا می شود. 
جهت انتخاب محل آبرو باید توجه شود که طول بازوی 

کشش از اندازه ي مجاز بیش تر نشود)شکل6-14(.

شكل14-6 آبرو در گوشه ی پشت بام

انتخاب  بام  پشت  درمیانه ی  را  آبرو  اگر  هم چنین 
همان  به  و  بوده  دورتر  بام  از  نقاطی  از  همواره  نماییم، 

نسبت بارآن نقاط بیش تر خواهد بود. 
با توضیحات فوق روشن است که باید برای محل 
آبرو جایی را انتخاب نمود که نزدیک ترین فاصله ی ممکن 
را به تمام نقاط داشته باشد تا بدین وسیله بار بام حداقل 
شود. ضمنًا عبور لوله ی ناودان درطبقات مزاحمتی برای 

اتاق ها و سالن ها و کمدها ایجاد ننماید.

بنابراین بهترین محل برای آبرو، وسط بام و درمحل 
تمام  از  نقطه  آن  فاصله ی  زیرا  می  باشد.  اقطار  برخورد 
نقاط دیگر تقریبًا به یک اندازه بوده و درنتیجه با توجه 
به  جا  درهمه  سقف  بارکلی  نیاز،  مورد  شیب  درصد  به 
اتاق ها  وجود  علت  به  اما  می شود.  پخش  یکسان  طور 
لوله های  اتاق ها  وسط  از  نمی توان  اینکه  و  سالن  ها  و 
بام،  پشت  وسط  در  آبرو  انتخاب  گذراند،  را  فاضالب 

تقریبًا مقدور نیست.
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دیوارجان پناه

محلی که با 
پوکه معدنی پرمی شود

ُکُرم بندی

ُکُرم بندی

آبرو

کف خواب از 
ورق گالوانیزه

شكل 18-6 ُکُرم بندی و محل کف خواب

ج(اجرای ُکُرم بندی: شیب بندی کف، طبق مشخصات 
نقشه که بر روی پالن شیب بندی نوشته شده، آغاز می شود. 
شکل 16-6 پالن شیب بندی را نشان می دهد که درآن 
مشخص  را  شیب  جهت  و  سقف)ُکُرم ها(  تقسیم  خطوط 

نموده است.
سپس به کمک نوارهای باریک بتنی، به ضخامت 
10سانتی متر، که از محل آبرو شروع و به انتهای گوشه بام 
ختم می شود و کف پشت بام را به بخش های کوچک تری 
تقسیم می کند، اجرا می شود. به این نوارها »ُکُرم« و این 

عمل را »ُکُرم  بندی« می گویند)شکل6-17(.
ُکُرم بندی  نحوه ی  از  مجّسم  تصویر  شکل6-17 

پشت بام را نشان می دهد.
شكل16-6 پالن ُکُرم بندی کف پشت بام

شكل17-6 تصویر مجّسم از ُکُرم بندی پشت بام

ُکُرم

ُکُرم

ُکُرم

پس از اجرای سقف اصلی ساختمان و تعیین محل 
آبرو در کف بام، جهت جلوگیری از تجمع آب باران در 
می شود)شکل  استفاده  مناسب  کف خواب1  از  آبراه  محل 

.)6-18

1- کف خواب: ورق گالوانیزه ای )ضد زنگ( است که برای جلوگیری از نفوذ رطوبت بین دو الیه قیرگونی در محل آبراه قرار می گیرد.
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شكل19-6پوکه معدنی

1-پوکه معدنی، کف ها و گدازه های آتشفشانی است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و وزن حجمی آن کم تر از یک می باشد.کاربرد آن  به 
عنوان مصالح ساختمانی در شیب بندی پشت بام، شیب بندی کف طبقات فوقانی، ساخت انواع بلوک سقفی، بلوک های سبک دیواری، موزاییک های سبک، استفاده 
درکاشت گیاهان گلخانه ای و زینتي و جایگزین نمودن آن با خاکهاي متداول، زمین های کشاورزی کم آب، به عنوان عایق حرارت برای لوله  های حرارتی، 
سردخانه و گرمخانه ها، استفاده در پل ها و سدها، رنگبری پارچه، عایق صوتی، استفاده در صنایع سیمان، دارو سازی، ساخت پانل های گچی و بتونی سبک و ...

شكل21-6 پرکردن فضای بین کرم ها با پوکه معدنی

شكل22-6  قیرگونی پس از پرکردن بین ُکُرم ها

د(شیب بندی بام های مسّطح: در شیب بندی بام های 
تخت، معمواًل برای هر100 مترمربع مساحت سقف، یک 
نظرگرفتن  در  با  )10سانتی متر(،  اینچ  قطر4  با  ناودان 

شرایط زیرکافی است)شکل6-23(.

-بازوی کشش: فاصله ی افقی از دیوار دست انداِز 
متر   7 از  نباید  آن  و طول  گویند  را  ناودان  محل  تا  بام 

بیش  تر باشد، زیرا بار مرده ی سقف سنگین می شود.

-شیب بام: همان طور که می دانید، ارتفاع شیب بندی 
با طول شیب متناسب است.

یا  بتن سبک  با  را  کرم ها  بین  سپس فضای خالی 
یک  آمدن  دست  به  از  پس  و  می کنند  پر  معدنی1  پوکه 
مي پوشانند.  را  بام  سطح  رطوبتی  عایق  با  صاف  سطح 

سپس، با موزائیک یا آسفالت کف بام، فرش می شود.
شکل19-6دانه های پوکه معدنی را نشان می  دهد.

شکل های20-6و21-6 و22-6مراحل ُکُرم  بندی، 
پرکردن بین کرم ها با پوکه و مراحل قیرگونی روی سطح 

کرم ها را نشان می دهد.

شكل20-6 ُکُرم بندی کف پشت بام

بازوی کشش

شكل6-23  
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A

آبرو

شكل24-6 پالن بام

4-1-6-دستورالعمل محاسبه ي ارتفاع شیب:

پالن  از   A نقطه ی  شیب  ارتفاع  محاسبه ی  برای 
زیر  معلومات  به  نیاز  درشکل6-24،  شده  داده  نمایش 

است.
به عنوان مثال:

-ُکد کف بام درکنار آبرو                 6/20+
L=4/90طول بازوی کشش               متر-

-درصدشیب، 1/5 درصد

مراحل انجام کار:
را  ساختمان  یک  بام  پالن  از  بخشی  شکل6-24 

نشان می دهد.
روی   از  می توان  را  آبرو(  )کنار  بام  کف  1-ُکد 
برش های ترسیم شده از ساختمان، به دست آورد. دراین 
کنارآبرو6/20+  ارتفاع  ُکد  معلومات،  به  توجه  با  مثال 

خواهد بود)شکل6-25(.

2-طول بازوی کشش )L( را نیز، با اندازه گیری از 
آکس آبرو تا نقطه یA و به صورت افقی از روی پالن بام 

مشخص کنید. 
که  می دهد  نشان  را  بام  از  برشی  درشکل6-26، 
نموده  مشخص  را  آبرو  تا   A نقطه ی  از  افقی  فاصله ی 

است. دراین مثال این فاصله L=4/90  متراست.

 )L(کشش بازوی  طول  براساس  را  بام  3-شیب 
بگیرید  نظر  در  درصد   1/5 منطقه،  بارندگی  میزان  و 

)شکل6-27(.

ارتفاع  را جهت محاسبه ی  4-سپس عملیات زیر 
شیب )h( انجام دهید.

شكل6-25
آبرو

A

شكل6-26
آبرو

A

شكل6-27 آبرو

؟
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درمرحله ی اّول:

و درمرحله ی دّوم: اندازه ی ارتفاع شیب را باید با 
اندازه ی ُکد آبرو جمع نمایید. 

درنتیجه ُکدگوشه ی بام6/27+ است)شکل6-28(.

h )ارتفاع(1/5?
490cm100cm)بازوی کشش( L

ُکد گوشه ی بام)A( = ارتفاع شیب)h( + ُکد کنار آبراه

6/20+0/07 = 6/27

شكل28-6 پالن بام

+6/27A

آبرو

/ cm1 5 490 7
100
×

 cm / m7 0 07=
h=

0/
07

Section  AAآبرو
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برای تمام گوشه های بام عدد 6/27+ را بنویسید 
نمایید  نقاط دیگر را محاسبه  از آن درصد شیب  و پس 

)شکل 6-29(.
برای محاسبه ی درصد شیب نقاط دیگر، مطابق با 

مراحل زیر عمل کنید.
به عنوان مثال برای محاسبه ی درصد شیب نقطه ی 

B داریم:
+6/27             )B ُکد گوشه ی بام)نقطه ی-
L=4/50طول بازوی کشش                متر-
h=0/07 ارتفاع شیب                       متر-

مراحل انجام کار:
1-مطابق با پالن شیب بندی، برش BB را ترسیم نموده 

و اندازه های الزم را روی آن بنویسید)شکل6-30(.

درصد شیب برای نقطه ی B، نیز 1/5 درصد خواهد 
بود)شکل6-31(.

B

شكل29-6 پالن بام

شكل6-30

B

آبرو

7cmارتفاع شیب(؟( h
450cm100)بازوی کشش( L

/ %100 7 1 5
450
×


شكل6-31

برای نقاط دیگر بام نیز به همین ترتیب عمل کنید.
خودآزمایی1: با توجه به پالن29-6 ، ُکدگوشه   ي 

بام )نقطه یC) را محاسبه نمایید.

پاسخ:........................................................

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

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

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

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

C

B

آبرو
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5-1-6-دستورالعمل ترسیم پالن شیب بندی بام:

مراحل انجام کار:

آخر  طبقه ي  پالن  روی  بر  را  پوستی  1-کاغذ 
ساختمان قرارداده و محل دیوارهای خارجی و دیوارهای 
اطراف جعبه ي پله را به صورت خط چین ترسیم نمایید.

سپس محدوده ی محل های باز)بدون سقف(مانند پاسیو و 
داکت ها را با خطوط پُر مشخص کنید)شکل6-32(.

شكل6-32
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شكل6-33

2-خطوط قرنیز را از دوطرف دیوارهای رسم شده 
به صورت خطوط پُرترسیم کنید. فاصله ی لبه ی قرنیز از 

دیوار را 5 سانتی متر درنظربگیرید)شکل6-33(.
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شكل6-34

3-محل آبروهای بام را با توجه به نکات ذکر شده 
با خطوط  بام،  کناره های  به  آبروها  از  و  کرده  مشخص 

نازک ترسیم نمایید)شکل6-34(.
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شكل6-35

کرده  مشخص  فلش  با  را  شیب خطوط  4-جهت 
و میزان درصد شیب را برای روی بلندترین خط بازوی 
کشش 1/5 درصد بنویسید و ارتفاع شیب را برای نقطه ی 

رأس آن محاسبه نمایید)شکل6-35(.
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5-ُکدهای ارتفاعی محل آبرو و گوشه های بام را 
بر روی پالن بنویسید. سپس پالن را آکس بندی نمایید 

)شکل6-36(.

شكل6-36
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شكل6-37

درصد  دستورالعمل6-1-4  با  مطابق  6-سپس 
بر روی  و  کنید  را محاسبه  ُکرم ها  از  شیب های هر یک 

خطوط ُکرم بنویسید)شکل6-37(.

پالن شیب بندی
مقیاس      1:100
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شكل6-38

1 بر روی کاغذA3 ترسیم نمایید. سپس 
100

تمرین کارگاهی1: پالن بام ترسیم شده درشکل38-6 را با مقیاس
ُکدهای ارتفاعی گوشه های بام را محاسبه کنید. 

پالن شیب بندی
مقیاس      1:100
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شكل6-39

برروی کاغذ A3 ترسیم نمایید. سپس ُکدهای  1
100

تمرین کارگاهی2: پالن شیب بندی، شکل39-6 را با مقیاس
ارتفاعی گوشه های بام را محاسبه کنید

پالن طبقات
مقیاس      1:100
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شكل6-41

6-1-6-دستورالعمل ترسیم پالن بام سقف های 
شیب دار:

مراحل انجام کار:

طرح  با  متناسب  شیب دار،  سقف های  بام  پالن 
سقف که معمواًل درپالن اصلی آن را به صورت خط  چین 
بنابراین  می شود)شکل6-40(.  ترسیم  می دهند،  نشان 
برای ترسیم پالن بام اینگونه نقشه ها به صورت زیرعمل 

نمایید.

شكل6-40

1-ابتدا محل دیوارهای خارجی را مطابق با نقشه ی 
اصلی خط چین نمایید)شکل6-41(.
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شكل6-42

شكل6-43

باالترین  و  شیب دار  سطوح  خارجی  لبه ی   -2
نقطه  ی سطح شیب دار)خط الرأس(را به وسیله ی خطوط 

نازکی مشخص کنید.
سپس محل عبور لوله ی بخاری، شومینه و... را از 
روی سطوح شیب دار به وسیله ی خطوط نازک بر روی 

پالن نمایش دهید)شکل6-42(.

س
لرأ

ط ا
خ

آن  شیب  جهت  در  را  شیب دار  سطوح  3-کلیه ی 
جهت  و  کرده  مشخص  نازک  هاشورهای  وسیله ي  به 
شیب را با فلش نشان دهید. سپس پالن را آکس بندی و 

اندازه گذاری نمایید)شکل6-43(. 
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1 بر روی کاغذA3 ترسیم کنید. سپس ُکدهای 
100

تمرین کارگاهی3: پالن بام شکل44-6 و 45-6 را با مقیاس
ارتفاعی گوشه های بام را محاسبه نمایید. 

شكل6-44

پالن پیلوت و پارکینگ
مقیاس      1:100
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شكل6-45

پالن طبقات
مقیاس      1:100
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1- Site  Plan

2-6-پالن موقعیت1
نمای باالی یک مجموعه، همانند یک تصویر هوایی 
از یک محله و یا بخشی از شهر یا خانه ي معمولی، که 
مانند دسترسی ها و اختالف  درآن موقعیت های مختلف، 
موقعیت«  »پالن  می شود،  مشخص  کاربری  ها  و  سطوح 

می گویند. 
خیابان های  باید  نیز  معمولی  ساختمان  یک  در 
نورگیرها، حیاط  اطراف، موقعیت ساختمان های اطراف، 

و تمام عوارض به وجود آمده مشخص گردد. 
سقف،  خرپشته،  مانند  بام،  روی  سطوح  اختالف 
دادن  نشان  بهتر  برای  می شود.  رسم  نیز  داکت  و  پاسیو 
ساختمان ها   باالی  و  محوطه  در  موجود  سطح  اختالف 

سایه ی پالن را نیز ترسیم می کنند)شکل6-46(.

1-2-6-کاربرد پالن موقعیت: 
پالن موقعیت می تواند برحسب نیازشامل اطالعات 
متمایز  نقشه ی  چند  یا  یک  قالب  در  که  باشد  مختلفی 

ترسیم می شوند:

شکل6-47  در  زمین:  در  ساختمان  الف(موقعیت 
موقعیت قرارگیری ساختمان درزمین رانمایش می دهد.

 
اندازه ی طول و عرض زمین و ابعاد زیربنا، حیاط 
سطح  اختالف  سقف(،  خالی)بدون  فضاهای  و  خلوت ها 
موجود در محوطه ی بنای ساختمان و زمین در این پالن 

نشان داده شده است.

درشکل6-48  شهرک:  در  ساختمان  ب(موقعیت 
کوچه های  و  خیابان ها  زمین،  ساختمان،  موقعیت  
محوطه،  در  محل پارکینگ های روباز  شهرک،  در  اطراف 
ساختمان های آموزشی و تجاری مربوطه و فضاهای سبز، 
مجموعه اطالعاتی است که این نوع پالن ها در اختیار ما 

قرار می دهد.

شكل6-46

شكل6-47

شكل6-48
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شكل6-50

گونه  این  در  منطقه:  و  درمحله  زمین  ج(موقعیت 
پالن ها قطعه بندی و نوع استفاده از زمین های یک محله 
نشان می دهد و شامل اطالعاتی در  را  از شهر  منطقه  و 
مورد طرح راه ها و شبکه های ارتباطی، توزیع زمین های 

مسکونی، آموزشی، صنعتی و... است)شکل6-49(.

در  کشور:  و  استان  درشهر،  زمین  د(موقعیت 
و  شکل  مانند  نقشه برداری،  اطالعات  شکل6-50  پالن 
ارتفاعات و عوارض موجود نشان  اندازه ی دقیق زمین، 
موقعیت  زمین،  اضالع  از  کدام  هر  طول  می شود.  داده 
زمین، موقعیت درختان موجود، تراز ارتفاعی گوشه های 
موقعیت چشمه ها و  ارتفاعی داخل محوطه،  تراز  زمین، 
رودخانه ها تعیین می گردد و موقعیت جاده ها و خیابان ها، 
و  شهر)آب،برق،گاز  زیربنای  تأسیسات  حرکت  خطوط 
نام  زمین،  ثبتی  پالک  شماره ي  می شود.  داده  نشان   )...
مالک، عنوان کاربری زمین یا نام مالک زمین های مجاور 

نیز به اطالعات فوق اضافه می شود.

شكل6-49
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زمین  2-2-6-استقرارساختمان درزمین)موقعیت 
جهت  انتخاب  به طورکلی  یاکوچه(:  خیابان  به  نسبت 
زمین،  طبیعی  وضع  چون  عواملی  به  ساختمان  استقرار 
کاهش صدا،عامل  و  کنترل  فضاهای خصوصی،  میزان 
باد، تابش آفتاب و ضوابط شهرداری ها و یا سایر قوانین 

مربوط به جانمایی بنا در زمین، بستگی دارد. 
قسمت عمده ای از وظیفه ی یک معمار آن است که 
ساختمان را به نحوی قراردهد تامناسب ترین استفاده از 
نورخورشید دررابطه باشرایط گرمایی، بهداشتی و روانی 
آن حاصل گردد. درست همان گونه که فصول مختلف سال 
درنتیجه ی تغییر محورزمین نسبت به خورشید از یکدیگر 
متمایز هستند، جهت یک ساختمان نیزتحت تأثیر مقدار 
انرژی خورشیدی تابیده شده به دیوارهای آن در ساعات 

مختلف قرار دارد.
در  باید  متعارف  درشرایط  استقرارساختمان  محل 
قسمت شمالي زمین باشد، و در موارد استثنائي مانند وجود 
درختان قطور و یا شرقي-غربي بودن زمین و نظایرآن، 
موضوع با توجه به وضعیت استقرار ساختمان  هاي مجاور، 

درشوراي معماري مطرح وتصمیم الزم اتخاذ مي گردد.
زمین  به  نسبت  ساختمان  حالت  چهار  به  معمواًل 

قرار می گیرد:
و  خیابان  جنوب  در  زمین  جنوبی:  -ساختمان 

ساختمان در شمال زمین قرار دارد)شکل6-51(.
و  خیابان  شمال  در  زمین  شمالی:  -ساختمان 

ساختمان در شمال زمین قرار دارد)شکل6-52(.
-ساختمان شرقی: زمین در شرق خیابان و ساختمان 

در شمال خیابان قرار دارد)شکل6-53(.
-ساختمان غربی: زمین در غرب خیابان و ساختمان 

در شمال زمین قرار دارد)شکل6-54(.

                  

290

                                    

در هرچهار حالت، ساختمان در شمال زمین 
واقع است.

خیابان

خیابان

خیابان

خیابان

شكل6-51

شكل6-52

شكل6-53

شكل6-54
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3-2-6-محاسبه ی زیربنای مجاز: زیربنای مجاز، 
مطابق با قوانین شهرداری دارای60 درصد میزان اشغال 
زمین، محاسبه می شود. به طورمثال اگرزمینی دارای ابعادی 
به عرض30 متر و به طول 50 متر باشد،60 درصد طول 
این زمین را محاسبه مي کنند و زیربنای مجاز در نظرگرفته 
می شود. طول مجاززمین دراین مثال)60 درصد( یعنی30 

مترخواهد بود)شکل6-55(.

4-2-6-دستورالعمل ترسیم پالن موقعیت 

مراحل انجام کار:
دیواره های  آخر،  طبقه ی  پالن  روی  از  1-ابتدا 
بیرونی ساختمان را با خطوط پُر ترسیم کنید و محدوده ی 
فضای باز)بدون سقف(، نظیر پاسیو، داکت، حیاط خلوت 

و ... را با خطوط ممتد مشخص نمایید)شکل6-56(.

شكل6-56

m60 50 30
100

× =

دیواره های                    آخر،  طبقه ی  پالن  روی  از  -ابتدا 
بیرونی ساختمان را با خطوط پُر ترسیم کنید و محدوده ی 
فضای باز)بدون سقف(، نظیر پاسیو، داکت، حیاط خلوت 

                                    

مناسب ترین مقیاس ترسیم پالن موقعیت برای 
می باشد. 1

200
ساختمان های مسکونی معمولی، 

شكل 6-55

ساختمان

حیاط

ول
د ط

رص
6د

0
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را  ساختمان  زیربنای  سایه ی  2-محدوده ی 
سطحی  اختالف  چنان چه  و  کنید  مشخص  هاشور  با 
در  ممتد  نازک  باخطوط  وجوددارد،  ساختمان  دربام 
نیز  )نظیرخرپشته(.گاهی  بزنید  هاشور  مختلف  جهات 
را  همسایه ها  مانند  ساختمان،  از  بیرون  محدوده های 
اختالف  دادن  نشان  بهتر  برای  معمواًل  می زنند.  هاشور 
سطح در محوطه و باالی ساختمان ها، سایه ی پالن را نیز 

ترسیم می کنند)شکل6-57(.
به این صورت که شعاع های تابشی تحت زوایای 
ساختمان  گوشه های  به  جهت  یک  در  و   )60،  30،45(
تابانده شده و با مشخص نمودن ارتفاع ساختمان، سایه ی 
ایجاد شده را هاشور بزنید تا اختالف سطح در قسمت های 

مختلف پالن معین شود)شکل6-58(.

شكل6-58

شكل6-57

همسایههمسایه

همسایه
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شكل6-59

3-موقعیت حیاط را ترسیم و معرفی کنید و سپس 
پالن را اندازه گذاری کنید. 

اطراف  ساختمان های  موقعیت  پالن،  درسایت 
همه ی  فاصله ی  هم چنین  آن ها،  و  اندازه ی  ابعاد  و 
زمین  محدوده  به  نسبت  و  هم  به  نسبت  را  ساختمان ها 

نشان دهید)شکل6-59(. 
و  تفریحی  آموزشی،  فضاهای  نمودن  مشخص 
با  را  پیاده  و  سواره  مسیرهای  همین طور  مراکزخرید، 
عالئم مناسب ترسیم کنید. خیابان های اطراف را از طریق 

خط آکس یا خط لبه ی خیابان مشخص کنید.

پالن موقعیت
مقیاس      1:200

همسایههمسایه

همسایه

خیابان 8 متری
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آشپزخانه

توالت

آشپزخانه

توالت

حمام
حمام

اتاق خواب اتاق خواب

راهرو راهرو

نورگیر

پذیرایی

غذاخوری

پذیرایی

غذاخوری

تراس

تراس

تراس

دستشویی

دستشویی

تمرین کارگاهی1: پالن موقعیت، پالن زیر را ترسیم کنید. این ساختمان از شمال به خیابان 12 متری و از جنوب به 
خیابان 10 متری و از شرق و غرب به همسایه محصور شده است. این ساختمان از جنوب دارای حیاط می باشد. 

پالن تیپ طبقات
مقیاس      1:100

شكل6-60
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پالن تیپ طبقات
مقیاس      1:100

شكل6-61

تمرین کارگاهی2: پالن موقعیت، پالن زیر را ترسیم کنید. این ساختمان از غرب به کوچه ی 6 متری و از 
جنوب به خیابان 12 متری و از شمال و شرق به همسایه محصور شده است. این ساختمان از شرق نیز دارای حیاط 

می باشد. 

آشپزخانه

آشپزخانه

توالت

توالت

حمام

حمام

اتاق خواب

اتاق خواب

حیاط

پذیرایی

پذیرایی

غذاخوری
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بر روی کاغذA3 ترسیم کنید.  1
200

تمرین کارگاهی3: پالن موقعیت شکل62-6 و 63-6 را با مقیاس

شكل6-62

پالن پیلوت و پارکینگ
مقیاس      1:100
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شكل6-63

پالن طبقات
مقیاس      1:100
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خالصه ی واحدکار)6(
1-6-پالن بام)شیب بندی(

دید افقی از بام، که در آن دیوارهای خارجی)با احتساب قرنیز(، خط مسیرشیب بام به طرف آبرو، خرپشته و 
هم چنین فضاهایی که به عنوان نورگیر از قسمت های مختلف بام بیرون آمده، مشخص می شود را »پالن شیب بندی« 

می گویند.
1-1-6-انواع بام های ساختمان: 

بام ساختمان با توجه به مصالح، نوع سازه و شرایط اقلیمی به اشکال متداول زیر تقسیم می شود:
الف(سقف های مسّطح؛
ب(سقف های شیب دار؛

ج(سقف های گنبدی و قوسی.
نامیده  یا صاف  اجرا می شوند مسطح  افقی  به شکل یک صفحه ي  که  یا صاف: سقف هایی  الف(سقف مسّطح 

می شود و معمواًل در مناطقی که بارندگی زیادی ندارند، از این نوع سقف  ها اجرا می گردد. 
ب(سقف شیب دار: در مناطقی که آب و هوای مرطوب و میزان بارندگی سالیانه ي آن زیاد است از سقف های 

شیب دار استفاده می شود. میزان شیب دراین نوع سقف ها از10تا70 درصد است.
ج(سقف های قوسی و گنبدی: نوع دیگری از سقف های موجود که سالیان قبل درایران و سایر ممالک اسالمی 

ساخته می شد.
طرح و اجرای سقف های قوسی و گنبدی، اواًل به منظور توزیع و تقسیم نیروهای سقف در دهانه های بزرگ با 
ارتفاع زیاد است، ثانیًا زیبایی و تنوع آن ها قابل توجه است. ترکیب فضاهای مختلف و مسائل اقلیمی نیز به دالیل 

اجرای این سقف ها اضافه شده است.
ُکد  ابعاد پشت بام،  یک پالن شیب بندی، شکل و  2-1-6-ترسیم عالئم درپالن شیب بندی )بام های مسّطح(: 
ارتفاعی نقاط مختلف، قرنیز روی دیواره های کنار بام، نحوه ی شیب  بندی، جمع آوری و دفع آب باران، تعداد و محل 

آبروها را مشخص می نماید. 
محل داکت  تهویه، دودکش ها، نورگیرهای سقفی و موقعیت خرپشته نیز در نقشه های بام نشان داده می شوند.

3-1-6-مراحل شیب بندی بام های مسّطح:
الف(تعیین شیب بام: در بام های مسّطح درصد شیب جهت هدایت و کشش آب، از 1 تا 3 درصد است که در 

مناطق کم باران )مثل تهران( به طورمتوسط شیب بام را 1/5 درصد در نظر می گیرند.
در این سقف ها برای هر 75 تا100 مترمربع بام، یک آبرو درنظر می گیرند. محل کف شور و مسیرحرکت لوله های 

آب باران باید به نحوي انتخاب شوند که در معرض یخ زدگی قرار نگیرند.
ب(تعیین محل آبراه: محل آبرو را می توان در گوشه یا میانه ی بام انتخاب نمود. 

باران  عبورآب  مانع  فاضالب  گازهای  تا حرکت  باشد  فاضالب جدا  لوله های  از سایر  باید  باران  لوله ی آب 
نشود. 

درحالتی که آبراه، درمیانه ی بام اجرا شود لوله های هدایت آب باران از میان دیوارهای آجری، که در قسمت های 
میانی ساختمان ساخته شده، کنار ستون های میانی، از داخل کمدها و داکت های سرویس ها یا از گوشه ی آشپزخانه 

عبور مي کند و پس از طی مرحله ی عمودی لوله ها با طی کم ترین مسیر افقی به چاه فاضالب هدایت می شود.
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آغاز  شده،  نوشته  شیب بندی  پالن  روی  بر  که  نقشه  مشخصات  طبق  کف،  شیب بندی  ج(اجرای ُکُرم بندی: 
می شود. 

سپس به کمک نوارهای باریک بتنی، به ضخامت 10سانتی متر، که از محل آبرو شروع و به انتهای گوشه بام 
ختم می شود و کف پشت بام را به بخش های کوچک تری تقسیم می کند، اجرا می شود. به این نوارها »ُکُرم« و این 

عمل را »ُکُرم  بندی« می گویند.
د(شیب بندی بام های مسّطح: در شیب بندی بام های تخت، معمواًل برای هر100 مترمربع مساحت سقف، یک 

ناودان با قطر4 اینچ )10سانتی متر(، با در نظرگرفتن شرایط زیرکافی است.
-بازوی کشش: فاصله ی افقی از دیوار دست انداِز بام تا محل ناودان را گویند و طول آن نباید از 7 متر بیش  تر 

باشد، زیرا بار مرده ی سقف سنگین می شود.
-شیب بام: همان طور که می دانید، ارتفاع شیب بندی با طول شیب متناسب است.

2-6-پالن موقعیت
معمولی،  یا خانه ي  از شهر  بخشی  یا  و  از یک محله  باالی یک مجموعه، همانند یک تصویر هوایی  نمای 
که درآن موقعیت های مختلف، مانند دسترسی ها و اختالف سطوح و کاربری  ها مشخص می شود، »پالن موقعیت« 

می گویند. 
در یک ساختمان معمولی نیز باید خیابان های اطراف، موقعیت ساختمان های اطراف، نورگیرها، حیاط و تمام 
عوارض به وجود آمده مشخص گردد. اختالف سطوح روی بام، مانندخرپشته، سقف، پاسیو و داکت نیز رسم می شود. 

برای بهتر نشان دادن اختالف سطح موجود در محوطه و باالی ساختمان ها  سایه ی پالن را نیز ترسیم می کنند.
1-2-6-کاربرد پالن موقعیت: 

پالن موقعیت می تواند برحسب نیازشامل اطالعات مختلفی باشد که در قالب یک یا چند نقشه ی متمایز ترسیم 
می شوند:

الف(موقعیت ساختمان در زمین
ب(موقعیت ساختمان در شهرک

ج(موقعیت زمین درمحله و منطقه
د(موقعیت زمین درشهر، استان و کشور

2-2-6-استقرارساختمان درزمین)موقعیت زمین نسبت به خیابان یا کوچه(: به طورکلی انتخاب جهت استقرار 
ساختمان به عواملی چون وضع طبیعی زمین، میزان فضاهای خصوصی، کنترل و کاهش صدا و نیز دو عامل باد و 

تابش آفتاب بستگی دارد. محل استقرارساختمان درشرایط متعارف باید در قسمت شمالي زمین باشد. 
معمواًل به چهار حالت ساختمان نسبت به زمین قرار می گیرد:

-ساختمان جنوبی: زمین در جنوب خیابان و ساختمان در شمال زمین قرار دارد.
-ساختمان شمالی: زمین در شمال خیابان و ساختمان در شمال زمین قرار دارد.
-ساختمان شرقی: زمین در شرق خیابان و ساختمان در شمال خیابان قرار دارد.

-ساختمان غربی: زمین در غرب خیابان و ساختمان در شمال زمین قرار دارد.
درنظرگرفته  زمین  طول  درصد  شهرداری،60  قوانین  با  مطابق  مجاز،  زیربنای  مجاز:  بنای  3-2-6-زیر 

می  شود.
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آزمون پایانی)6(

300 301

سؤاالت تشریحی

پاسخ:..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

1-انواع بام های ساختمان را، برحسب شرایط اقلیمی و نوع سازه، نام ببرید.
2-شیب مناسب برای سقف های مسّطح از .... تا ....درصد است.

3-ُکدارتفاعی کف شوی و گوشه ي بام چگونه محاسبه می شود، توضیح دهید.
4-جهت حرکت آب و درصد شیب را در پالن شیب بندی چگونه نمایش می دهند، شرح دهید.

5-چنان چه محل مناسبی در پالن، جهت عبور لوله ی آب باران وجود نداشته باشد، راه مناسبی را معرفی 
نمایید.

6-دالیل اجرای سقف های قوسی و گنبدی را شرح دهید.
7-پالن موقعیت را تعریف نمایید.

8-بخش هایی از ساختمان، که در پالن موقعیت دیده می شود، نام ببرید.
9-دو مورد از کاربردهای پالن موقعیت را شرح دهید.

10-مواردی را که در پالن موقعیت ساختمان، در یک شهرک دیده می شود، نام ببرید.
11-عامل مشترک موجود در استقرار ساختمان داخل زمین های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی چیست؟

12-یکی از پالن هایی را که ترسیم نموده اید انتخاب کرده، پالن شیب بندی آن را)با محاسبه ی ُکدهای ارتفاعی(
ترسیم و مرکبی کنید.

13-با نظر مربی، پالن موقعیت یک پروژه را پس از ترسیم، سایه بزنید و مرکبی کنید.
14-درپالن موقعیت، فضاهای باز را با خط ... مشخص می کنند.
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سؤاالت چهارگزینه ای

1-در شیب بندی پشت بام، فضای خالی بین ُکُرم ها با چه مصالحی پر می شود؟ 
د( پوکه معدنی ج( مالت ماسه و سیمان  ب( مالت گچ   الف( قلوه سنگ  

2-جهت جلوگیری از نفوذ آب باران بر روی دیوارجان پناه، از چه چیزی استفاده می شود؟
د( ازاره ج( درپوش بتنی              الف( آبراه به قطر10سانتی متر    ب( ُکُرم         

3-سایت پالن.... را نشان می دهد.
ب( موقعیت ساختمان نسبت به همسایه ها                    الف( موقعیت ساختمان نسبت به خیابان های اطراف    

د( همه ی موارد ج( موقعیت ساختمان نسبت به زمین و فضای زیربنای آن         
4-هدف از ترسیم پالن شیب بندی چیست؟

ب( نمایش هدایت آب باران  الف( نمایش شیب رمپ    
د( نمایش موقعیت ساختمان نسبت به محیط اطراف ج( نمایش سقف پشت بام             

60% را محاسبه کنید. 15 مترمربع است، مقدار زیربنای آن با تراکم 12× 5-اندازه ی زمینی به ابعاد
ب( 72مترمربع               ج( 118مترمربع              د( 108مترمربع الف( 128مترمربع       

6-پالن نمایش داده شده درشکل مقابل، کدام یک از بام های شیب دار را نشان می دهد.
ب( چهارطرفه   الف( دوطرفه        

د(شیب شکسته ج( یک طرفه   
7-نام التین پالن موقعیت کدام است؟

Decoration Plan )د   Framing Plan)ج   Site Plan )ب   Roofing Plan )الف
8-به ازای هر چند مترمربع در پالن شیب بندی، یک آبراه در نظرگرفته می شود؟

د( 65مترمربع ج( 125مترمربع   ب( 75-100 مترمربع  الف( 50مترمربع  
9-گذاردن عالمت شمال در کدام نقشه اجباری است؟

د( پالن موقعیت ج( پالن شیب بندی  ب( پالن فونداسیون  الف( پالن اصلی ساختمان 
10-کدامیک از شیب های زیر تندتر است؟

د( 2/5درصد ج( 3درصد   ب( 0/5درصد   الف( 1/5درصد  
11-مناسب ترین مقیاس برای ترسیم پالن موقعیت، چه مقیاسی است؟

1
100

د(    1
1

ج(   1
200

ب(    1
500

الف( 

12-مناسب ترین طول شیب آبراه تا کف شوی چند متر است؟
د( 3 متر ج(10متر   ب( 6/5 متر   الف( 7 متر   

13-حداقل شیب بام چند درصد است؟
د( 3درصد ج( 2درصد   ب( 1درصد   الف( 0/5درصد  

14-لبه ی خارجی ساختمان در پالن موقعیت با کدام راپید ترسیم می شود؟
د(0/6 ج(0/1    ب(0/3    الف(0/2   
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پیوست)1(-واژه نامهپیوست)1(-واژه نامه
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پیوست)1(-واژه نامهپیوست)1(-واژه نامه

لغات و اصطالحات کاربردی

A

اصطالحات معماری
مهندس معمار

معماری 
بتن متخلخل-بتن اسفنجی

مصالح سنگی-مصالح دانه بندی
تهویه مطبوع  
مجرای هوا  

هواکش 
پنجره ی هواکش  

راهرو 
آمفی تئأتر  

زاویه ي شیب 
قوس- طاق
سنگ آهک 

خاک ُرس
گونی قیراندود                                 

بتن قیری-بتن آسفالتی 
آسفالت 

اتاقک زیر شیروانی 
آئین نامه ساختمان                                

سنگ بادبُر
آردواز

لوله آزبست سیمانی                                       
آرماتور-میله فوالدی 

خاک ُرس
خاک ُرس آهکی

خاک ُرس ماسه ای 

architectural
architect
architecture
aerated concrete
aggregate
air conditioning
air channel
air duct
air grate
aisle
amphitheater
angle of slope
arch
arenceous limestone
argil
asphaltic felt
asphaltic concrete
asphalt
attic
 article of a building by law
ashlar
asbestos cement slate
asbestos cement pipe
armature
argil
argil calcareous
argil  arenceous
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B
                                                 

آجر
نمای پشت ساختمان

حیاط خلوت 
خاک نامناسب-زمین ُسست  

ایوان- بالکن 
مصالح شکسته-پاره سنگ-شن ریزی 

نرده 
پی-شالوده-پایه 

تخته ی سقف-زیرکوب-توفال 
طاق نما

پنجره پیش آمده-پیش آمدگی ساختمان
تیرسقف-شاه تیر-تیر

دیوارباربَر
دیوارتکیه گاه

پاگرد
چسب-مواد چسبنده 

مصالح چسبنده
قیر

پنجره نما
یک دستگاه ساختمان- قطعه زمین-بلوک سیمانی

الیه سنگ چین
تخته 

بالشتک 
پیچ-زبانه قفل-کشو

پیچ ومهره 
جدول  

تراز کف  
آالچیق-سایه بان

بتن سبک-بتن پوکه                                                    
آجرچینی-َرج چینی-نماچینی      

نمای آجر 
آجر فرش  

brick
back facade
back yard
bad soil
balcony
ballast
barricade
base
batten
bay
bay window
beam
bearing wall
bench wall
berm
binder
binding material
bitumen
blind window
block
block stone course
board
bolster
bolt
bolt and nut
   border
bottom level
bower
breeze concrete
brick bond   
brick facing
brick paving
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ساختمان 
بَرساختمان 

کارگاه ساختمانی 
تیغه-دیواره 

پشت بند-دیوارپشت بند 

C 

کلبه- اتاقک 
گنجه-قفسه 

گچبری 
شبکه لوله کشی-نهرسازی

سایه بان 
پخ  

تیر یک سرآزاد 
نعل درگاه-کالهک  

درپوش)دیوار(
سرستون

قاب پنجره 
قاب بازشو)در و پنجره( 

پنجره لوالدار
بتن درجا 

چدن
لوله چدنی

دیوار دو جداره-دیوار توخالی
نازک کاری-اندود کردن بامالت 

سقف
زیرزمین-سرداب  

النه زنبوری
بتن

اندود سیمان
دوغاب سیمان 

مالت سیمان
خرک)آرماتوربندی(

دودکش-بخاری دیواری

building
building line
building material
building site
buttress

cabin
cabinet  
cable moulding
canalization
canopy
cant
cantilever
cap
capping
cap plate
casement
casement frame
case window
cast in situ (concrete)
cast iron
iron pipe cast 
cavity wall
ceil(to)
ceiling
cellar
cellular
concrete
cement coating
cement grout
cement mortar
chair
chimney
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مهندس راه و ساختمان 
فوالد نرم                                                                                     

مالت ِگل
اتاق رختکن
اندود کردن
قلوه سنگ

دیوار کاه ِگلی
ستون

زیرستون
سیمان رنگی

درز ساختمان
سازه ی بتنی-ساختمان اسکلت بتنی

آب چکان)پنجره(
تیریکسره- تیرممتد

درز انقباض
سنگ کتیبه

حیاط
مقطع- نیمرخ عرضی 

شیب عرضی 
بادبند چپ و راست)آهن کاری(

گنجه
پاشنه ی در

شترگلو-سیفون
                                                                 

D

ازاره 
خط چین

خط مبداء-خط مبنا
سطح مبنا
بار مرده 

چاه عمیق
نقشه-طرح 

نقشه ی جزئیات 
پرسپکتیو موّرب   

clad steel civil engineer
clay mortar
cloak room
coating
cobble stone
cob wall
column
column base
colored cement
construction joint
concrete structure
condensation groove
continuous beam
continuous joint
cope stone
court
cross section
cross fall
cross brace
cupboard
cup
culvert siphon

dado
dash line
datum line
datum plane
dead load
deep well
design
detail drawing
diagonal perspective
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درز انبساط
شیب 
گنبد

لنگه در
دستگیره ی در

قفل در 
در با چارچوب

درگاه
نقطه چین
َدر بادبِزنی
لوله ناودان
ماسه بادی

اتاق نشیمن
آپارتمان سازی-خانه سازی

                                           
E 

 
خاک-زمین

دیوار پشت بند 
نمای شرقی

پیش آمدگی لبه ی بام-ُطّره 
نما

آسانسور
مهندس

خروجی 
تورسیمی-رابیتس 

بتن نما
نورگیر          

F

نما
کاشی 

نمای خارجی
آجرنما                                                                                         

dilatation
dip
dome
door leaf
door latch
door lock
door set
doorway
dots
double action door
down pipes
dune sand
dwelling room
dwelling construction

earth
earth retaining wall
east elevation
eaves
elevation
elevator
engineering
exhaust
expanded metal
exposed concrete
eye

facade
floortile
face
face brick
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نماسازی آجری 
سقف کاذب

شیر)روشویی، حمام وغیره(
نرده

جوش نواری-جوش گوشه
رقوم کف تمام شده

آجرنسوز
آجرقرمز

تیر دوسرگیردار
بال)تیرآهن(

آپارتمان-مسطح-تخت 
زمین مسطح

بام تخت
آجرچینی کله راسته

طبقه-کف 
کف خواب)آبراه(

فرشی
آجرکف

درآکاردئونی 
پیاده رو 

نمای اصلی
بتن پی

پی 
نمای جلو                                                                                               

G

گاراژ-توقفگاه                                                                                              
زمین                                                                                                         

تراز زمین 
خط زمین 

سنگ گچ                                                                                                  

face brickwork
false ceiling
faucet
fence
fillet weld
finished floor level
firebrick
first class brick
fixed beam
flange
flat
flat ground
flat roof
flemish bond
floor
floor gully
flooring
floor tile
folding door
footing
fore front
foundation concrete
foundation
front view

garage
ground
ground level
ground line
gypsum



308 309

پیوست)1(-واژه نامهپیوست)1(-واژه نامه

308 309

پیوست)1(-واژه نامهپیوست)1(-واژه نامه

H

دستگیره-نرده-جانپناه-دست انداز
بتن سخت شده

هاشور زنی
سقف توخالی بتن

I

تأسیسات
معماری داخلی

دیوار داخلی

J

بتن درجا
بندکشی)بنایی( 

K

نقشه راهنما 
سنگ جدول-سنگ چینی دور چاه

L
بتن سبک-بتن کم مالت

تراز بنایی
حیاط خلوت

آهک
شفته

مالت آهک 
اندود آهک

سنگ آهک 
بار زنده  

طبقه تحتانی 

hand rail
hardened concrete
hatching
hollow concrete floor

installation
interior architecture
interior wall

job mix concrete
jointing

key plan
kerbstone

lean concrete
level
light ventilation area
lime
lime concrete
lime mortar 
lime plaster
lime stone
live load
lower floor
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M  
ماکادام

خاک دستی
شاه تیر

ساختمان اصلی 
َدر اصلی 

سنگ مرمر
نمای سنگ مرمر

مالت 
ساختمان چندین طبقه     

N

سیمان طبیعی
زمین طبیعی

دوغاب سیمان 

O

پرسپکتیو مایل
پرسپکتیو یک نقطه ای

تاوه یک طرفه
نمازخانه 

خاک ُرس معمولی
خاک بِکر

بتن تزئینی 
نمای خارجی 

دست انداز پنجره
سبک معماری 

P

کف پوش
پرسپکتیو موازی

آجر توخالی-آجر سوراخ دار
نقشه ی کف
نقشه کش

macadam
made ground
main beam 
main building
main door
marble
marble facing
mortar
multi storey

natural cement
natural ground
neat cement

oblique perspective 
one point perspective
one way slab
oratory
ordinary clay
original soil
ornamental concrete
outside view
ober cante bank(O.K.B)
order

paving
parallel perspective
perforated brick        
plan
planner
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اندود گچ
سنگ گچ

بندکشی
سیمان پرتلند
مالت سیمان 

Q

آهک زنده
سیمان تندگیر

R

تیر شیب دار
آجرنسوز

بتن مسلح-بتن آرمه
چاه تخلیه 
َدر چرخان 
بام-سقف 
تیر سقف
سطح بام 

نورگیر سقفی 
سفال 

اتاق
زنگ زدن 

رنِگ ضد زنگ 

S

مقیاس نقشه مقطع-برش
مقطع- برش

پلکان سرویس
شبکه فاضالب

نمای جانبی-نمای پهلویی 

plaster finish
plaster stone
pointing
portland cement
portland cement mortar

quicklime
quick setting cement

raker      
refractory brick
reinforced concrete
relief well
revolving door
roof
roof beam
roof area
roof light
roof line
room
rusting
rust proof paint

scale    
section
service stairs                                                                        
sewerage system
side view
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نمای جانبی-نمای پهلویی
فاصله دید-مسافت دید

قرنیز کف پنجره-آستانه 
زمین زیر بنا-زمین ساختمان 

نقشه ی محل-پالن موقعیت
کتیبه

دوغاب
قالب لغزنده
زمین-خاک

پلکان مارپیچ
فوالد زنگ نزن 

پلکان 
نرده راه پله

پله
سنگ

سنگ فرش
سرامیک

طبقه-اشکوب 
لوله فاضالب آب باران 

لوله بخاری
پلکان راست 
خیابان-راه 

شالوده ی نواری
نقشه کشی ساختمان

فوالد ساختمان
ساختمان-سازه

اتاق مطالعه-اتاق کار-استودیو
لوله آبرسانی

T

خاک
موزائیک 

پنجره سه لنگه

side view
sight distance
sill
site building  
site plan                                        
skylight window
slime
slip form
soil
spiral stairs
stainless steel
staircase
stair rod
step stair 
stone
stone pitched facing
stoneware
story
storm sewer
stovepipe
straight stairs
street  
strip footing
structural draftsman
structural steel
structure
studio
supply pipe

terra
terrazzo
three pairs window
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U

هره ی آجری روی دیوار
مرکز شهرک  

V

تهویه
لوله تهویه 

مهتابی-ایوان                                                                                          
منظره-نما 

ویال  
 

W

دیوار 
اندود دیوار
رنگ دیوار

کاغذ دیواری 
پنجره

X Y Z 

حیاط                                                                                                   

upright course of bricks
urban center of a community

ventilation
vent pipe
veranda
view
villa

wall
wall lining
wall paint
wall paper
window

yard
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فهرست منابع و مآخذ
 

1-رابین، بری-ترجمه ی اردشیراطیابی- ساختمان سازی)5جلدی(، انتشارات جویبار، تهران1375
2-زمرشیدي، حسین- معماري ایران اجراي ساختمان با مصالح سنتي

3-زمرشیدي، حسین- کارگاه ساختمان، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، تهران1388
4-اسدی، پاکخو وهمکاران- نقشه کشی ساختمان مهارت درجه 2، انتشارات دیباگران

5-خان محمدی، محمدعلی-رسم فنّی و نقشه کشی عمومی ساختمان، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی 
ایران

6-مبحث4 )مقررات ملی ساختمان(-وزارت مسکن و شهرسازی
7-مبحث5 )مقررات ملی ساختمان(-وزارت مسکن و شهرسازی
8-مبحث8 )مقررات ملی ساختمان(-وزارت مسکن و شهرسازی

9-مبحث19 )مقررات ملی ساختمان(-وزارت مسکن و شهرسازی
10-مشخصات فنّی عمومی کارهای ساختمانی-نشریه55-دفترتحقیقات و معیارهای فنّی-سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور
11-راهنمایی اجرای سقف های تیرچه بلوک-نشریه 82 دفترتحقیقات و معیارهای فنّی-سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور
12-نویفرت، پیتر-ترجمه ی حسین مظفری ترشیزی-ویرایش سوم، انتشارات آزاده، تهران1385

13-Time saver standard-Landscape architecture 
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