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سخني با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا محتوای 
کتاب های درسی را همانند پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، 
آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور 
صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می شود. در این 

برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته شده است:
1- شایستگی هایی فنی برای جذب دربازار کار 

۲- شایستگی های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت درآینده مانند نوآوری و مصرف بهینه 
۳- شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها 

۴- شایستگی های مربوط به یادگیری مادام  العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی 
کار  دنیای  خبرگان  و  درسی  برنامه ریزی  متخصصان  مشارکت  با  و  باالدستی  اسناد  بر 
مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی 

و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. 
این کتاب، کتاب مشترک گروه معماری و ساختمان است که ویژه این گروه درسی تألیف 
برای آینده  برای موفقیت در شغل و حرفه  این کتاب  شده است کسب شایستگی های 
بسیار ضروری است هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی های آموزش داده شده  

در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.
 کتاب درسی نقشه کشی ساختمان شامل ٥ فصل است و هر فصل دارای یک یا چند   واحد 
یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان 
را کسب  فصل  آن  به  مربوط  می توانید شایستگی های  هر فصل  یادگیری  از  عزیز پس 

نمایید. عالوه بر این کتاب درسی شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز استفاده نمایید.



منابع،  مدیریت  از جمله  غیرفنی  با شایستگی های  ارتباط  در  یادگیری  فعالیت های 
و  مادام العمر  یادگیری  شایستگی های  و  محیط زیست  از  حفاظت  حرفه ای،  اخالق 
فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و 
بستۀ آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را 
در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های 

یادگیری به کار گیرید.
و  توصیه ها  لذا  است  کار  انجام  اصول  از  حفاظتی  و  بهداشتی  ایمنی،  نکات  رعایت 
تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است 

بگیرید. انجام مراحل کاری جّدی  در 
استفاده  هنرجو  همراه  کتاب  از  می توانید  کتاب  در  موجود  فعالیت های  انجام  برای 
نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته 
 www.tvoccd.medu.ir شده است که با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی

می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
گرامی تان،  هنرآموزان  هدایت  و  عزیز  هنرجویان  شما  کوشش  و  تالش  با  امیدواریم 
گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و 

برداشته شود. اسالمی  میهن  برومند  تربیت شایسته جوانان 

دفتر  تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش



 

مقدمه

قبل از هر عملیات دقیق و حرفه ای ، نیازمند طرح و نقشه هستیم . امروزه بسیاری از رشته های 
مهندسی به نوعی وابسته به نقشه و عملیات نقشه کشی هستند و با آمدن نرم افزارهای مختلف 
مانند 3Ds Max ،Autocad ،Revit  و ... در انجام عملیات نقشه کشی انقالبی به وجود آمده 
است . با گسترش روزافزون صنایع و با توجه به آنکه نقشه کشی جزءِ اصول اولیه و اساسی برای 
می رود ،  به شمار  عظیم  و ساختمان های  تونل ، سد  پل ،  جاده ،  قبیل : ساخت  از  عمرانی  مقاصد 
طراحان ،  دیرباز  از  نیز  ساختمان  رشته  در  می کند .  پیدا  بسیاری  اهمیت  علم  این  با  آشنایی 
استادکاران و معماران با نقشه و ترسیم آن سروکار داشته اند . چگونه می توان بدون داشتن طرح و 
برنامه ریزی و نقشه ای دقیق ، مجموعه هایی به عظمت چغازنبیل خوزستان ، تخت جمشید فارس 

و یا نقش جهان اصفهان پدید آورد ؟

محتوای کتاب حاضر با توجه به دانسته های اولیۀ هنرجویان و در ادامه مباحث موجود در کتاب های 
پایه دهم ، تحت عنوان نقشه کشی ساختمان و مشتمل بر پنج فصل به شرح ذیل تالیف شده است : 

برای ساختمان های دو طبقه و بیشتر  فاز یک و دو ،  ، نقشه کشی معماری  اول و دوم  در فصل 
شرح داده شده است . فصل سوم به ترسیم جزئیات اجرایی ساختمان و مصالح شناسی اختصاص 
یافته و در فصل چهارم هنرجویان با نقشه کشی سازه فاز یک آشنا خواهند شد . در فصل آخر هم 

نقشه کشی سازه فاز دو مورد بررسی قرار گرفته است . 

در انتهای هر بخش سواالت تئوری و عملی قرار داده شده که به عنوان الگوهای امتحانی می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد . 

نظر به وجود تنگنای زمانی در تالیف این کتاب ، از کلیه همکاران ارجمند درخواست می گردد تا 
نواقص و اشکاالت احتمالی موجود در کتاب را جهت اصالح در چاپ های بعدی ، به دفتر تالیف 

کتب درسی ارسال فرمایند.

گروه مولفین
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فصل 1

نقشه کشی معماری )فاز یک(

نقشه کاخ عالی قاپو ) معروف به قصر دولت خانه (
موقعیت : ضلع غربی میدان نقش جهان اصفهان، مشخصات : 48 متر ارتفاع در 6 طبقه 

سال ساخت : بین سالهای 973 تا 977 خورشیدی ) دوره شاه عباس اول (، قدمت : 420 سال 
معمار بنا : استاد علی اکبر اصفهانی، مینیاتوریست بنا : رضا عباسی 

10m
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    واحد یادگیری 1

نقشه کشی معماری فاز یک

مقدمه 

برای اجرای صحیح یک ساختمان ، به نقشه نیاز داریم و یک نقشة خوب می تواند در پایان به رویاهای طراح  ، 
جامة عمل پوشانده و زحمات گروه فنی و مهندسی و همچنین کارفرما و پیمانکار را به نحو مطلوبی به ثمر 

برساند. پس می توان با فراگیری فنون نقشه کشی ساختمان )با دست و رایانه( به این مهم دست یافت . 
پس از تکمیل گزینة نهایی و قطعی کردن طرح ساختمان ، نقشه های ساختمان را به طور دقیق با مقیاس 1:50 
یا 1:100 ترسیم می کنند . به این نقشه ها که ویژگی های معماری ساختمان ، از جمله نحوة استقرار  ،کیفیت و 
روابط فضاها و مشخصات نماهای ساختمان را نشان می دهد ، اصطالحاً نقشه های فاز یک معماری می گویند  . 
به  ساخت  الزم  مجوز های  اخذ  جهت  ارایه  برای  می باشند  مقاطع  و  نماها  پالن ها ،  شامل  که  نقشه ها  این 

شهرداری ها هم بکار گرفته می شوند.

استاندارد عملکرد: 

پس از اتمام این واحد یادگیری ، هنرجویان قادر خواهند بود با نرم افزار اتوکد و رعایت اصول و قواعد .
نقشه کشی ، نقشه های فاز یک برای ساختمانهای دوطبقه و بیشتر را شامل پالن ، نما ، برش ، پالن 

موقعیت و ... مطابق نشریه 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد ISO ترسیم نمایند . 
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اختالف سطح در ساختمان

پله و اجزای تشكیل دهندۀ آن

برای ارتباط بین دو سطحی که اختالف ارتفاع دارند از امکانات زیر می توان استفاده کرد :
1ـ پله

2ـ رمپ
3ـ آسانسور

پله وسیله ارتباطی است که دو سطح غیرهم تراز را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود آن را طی 
می کند. پله وسیله معمول دسترسی در بین طبقات ساختمان می باشد.

معرفی اجزای تک پله
1ـ کف پله )b(: به سطح فوقانی پله یعنی جایی که پا روی آن قرار می گیرد، گفته می شود و معموالًً اندازۀ 

آن حدود 30 سانتی متر است. 
2ـ ارتفاع پله )h(: فاصلۀ عمودی دو کف پله متوالی را ارتفاع پله می گویند. ارتفاع یک پله در بقیه پله ها 
تکرار می شود و مبنایی برای کدهای ارتفاعی پاگردها و کف طبقات می باشد.)معموالًً در منازل مسکونی اندازۀ 

ارتفاع پله را حداقل 17 و حداکثر 19 سانتی متر در نظر می گیرند.(
3ـ پیشانی پله: به قطعه عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار دارد، پیشانی پله گفته می شود.

4ـ گونه پله )سطح بغل پله(: سطوح جانبی دو طرف پله را می گویند.
5  ـ عرض پله)g(:  فاصلۀ بین گونه های هر تک پله »عرض  پله« نام دارد. اندازه آن بسته به عملکرد و تعداد 

استفاده کنندگان از پله می تواند متغیر باشد.
6  ـ شیار کف پله: بر روی هرکف  پله، یک یا دو شیار)گودی(، در امتداد عرض پله به وجود می آورند. این 

شیارها برای جلوگیری از لغزش ایجاد می شوند.  

شکل شماره 1ـ ترمز پله پالستیکی
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7- لب پله:  پیش آمدگی کف پله از پیشانی را لب پله می گویند، وجود آن باعث بزرگ تر شدن کف پله شده 
و می توان آبچکان را در آن ایجاد کرد.

8ـ آبچکان پله: شیاری به عمق یک سانتی متر در زیر سنگ کف پله را آبچکان می نامند.  

در موقع طراحی پله باید سه عامل زیر در نظر گرفته شود:

- حرکت بر روی پله بی خطر باشد.

- حرکت بر روی پله راحت باشد.

- در موقع باالرفتن از پله حداقل انرژی مصرف شود.

شکل شماره 2

* در پله اصلی ساختمان حداقل اندازه کف پله 28 سانتی متر است. ارتفاع پله باید به میزانی باشد که نکته
مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین 63 تا 65 سانتی متر باشد. کف پله ها و پاگرد ها و لبه پله ها 

نباید از مصالح لغزنده باشد. 

* در پله دسترسی اصلی ساختمان،حداقل عرض پله مستقیم 110 سانتی متر و حداقل عرض پله ای که 
دارای گردش و پاگرد باشد 120 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

اندازه ارتفاع و کف پله
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برای تحقق شرایط مذکور می توان سه فرمول زیر را در نظر گرفت:

h+b=46 cm             فرمول احتیاط پله  

b-h=12cm              فرمول راحتی پله

2h+b=63-65cm       فرمول اندازه قدم 

با توجه به فرمول  فوق کف پله با ارتفاع نسبت عکس دارد. 

ارتفاع پله)h( به سانتی مترکف پله)b( به سانتی مترمورد استفاده

پله های خارجی ساختمان
32-3415

30-3216

پله های داخلی ساختمان
28-3017

26-2818

2619-24پله های زیرزمین
 

جدول شماره 1

1ـ ردیف پله: به مجموعه پله های متوالی بین دو اختالف سطح، »ردیف پله« می گویند. ردیف پله حداقل از 
سه پله متوالی تشکیل می شود.

2ـ پاگرد: سطحی است که شخص پس از پیمودن یک ردیف پله بر آن قدم می گذارد. از پاگرد به منظور 
استراحت و گاهی برای تغییر دادن جهت حرکت استفاده می شود.
3ـ چشم پله: فاصلۀ بین دو ردیف پله را »چشم پله« می گویند.

4ـ نرده: جان پناه و حفاظی است که جهت جلوگیری از سقوط افراد در لبۀ پله نصب می شود و  به منظور 
تکیه گاه دست، جهت باال و پایین رفتن از پله نیز استفاده می شود. )ارتفاع نرده بین 110-75 سانتی متر در 

نظر گرفته می شود(
5  ـ سرگیر پله: برای حرکت افراد و انتقال وسایل، حداقل ارتفاع آزاد به صورت عمودی از کف پلکان تا خط 
شیب پله فوقانی )پاگرد یا کف طبقۀ فوقانی(2/20 متر در نظر گرفته می شود، که این فاصله »سرگیر پله« 

نام دارد.
عابرین صدمه  وارد شده  ضربات  اثر  در  و  می شود  اندودکاری  معموالًً  راه پله  کنار  دیوارهای  پله:  قرنیز  6  ـ 
آن  تخریب  موجب  و  می گذارد  اثر  گچ  روی  آب  پله ها،  و  پاگرد  موقع شست وشوی  در  همچنین  می بیند. 

معرفی اجزای دستگاه پله  
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می شود. برای جلوگیری از معایب مذکور، در کنار پله ها و در پای دیوار، سنگ قرنیز نصب می کنند. جنس 
قرنیز معموالًً سنگ پالک در نظر گرفته می شود. )ارتفاع قرنیزها معموالًً 15-10 سانتی متر می باشد(

7ـ خط شیب پله: خطی که لبة زیرین پله های یک ردیف را به یکدیگر وصل می کند »خط شیب پله« نام دارد.
8  ـ زاویۀ شیب پله: زاویة بین خط شیب پله با خط افق را می گویند.  

9ـ حجم پله: ضخامت شمشیری یک ردیف پله را می گویند.
10ـ تعداد پله ها: به مجموع تعداد پله های موجود در یک دستگاه پله می گویند که همواره از تعداد کف پله ها 

یک عدد بیشتر است. 
11ـ طول پله: مجموع کف پله های یک ردیف پله، »طول پله« می گویند.

12ـ طول راه پله: مجموع طول پله ها و عرض پاگرد، طول راه پله نامیده می شود.
13ـ ارتفاع ردیف پله: اختالف ارتفاع دو سطحی که با یک سیستم پله به  هم مربوط می شوند را »ارتفاع 

ردیف پله« می گویند.
14ـ خط مسیر پله: این خط محل شروع و ختم پله را نشان می دهد. این خط در پالن در وسط عرض پله 

قرار دارد.

شکل شماره 3
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شکل شماره 4

شکل شماره 5 : اجزای دستگاه پله
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اگر تعداد پله ها بیش تر از 12 پله باشد باید در طول مسیر پله، یک پاگرد در نظر گرفته شود. معموالًً نکته
حداقل عرض پاگرد، برابر عرض پله است.

انواع پله ها از نظر شکل ظاهری
پله های مستقیم: زمانی که در ساختمان محدودیت طولی پلکان وجود نداشته باشد می توان پلة یک طرفه 
ایجاد کرد. این پله ها معموالًً به دو صورت پله مستقیم یک طرفه و پلة مستقیم یک طرفه با پاگرد در وسط 

اجرا می شوند.

ایزومتریک، پالن و نمای این پالن را در شکل 6 می بینید.

شکل شماره 6 : ایزومتریک پله یک طرفه با پاگرد وسط

شکل شماره 7 - برش های پله یک طرفه با پاگرد وسط Section B-B

±0.00

+1.62

+3.24
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گردش با پاگرد 1
4

پله L شکل یا

این پله به سبب دو قسمتی بودن طول زیادی را اشغال نمی کند و جزء پله های     گردش می باشد. در این 
پله ها عرض پاگرد متناسب با عرض پله ها در نظر گرفته می شود.

در شکل های زیر این پله را مشاهده می کنید.

شکل شماره 8 

1 گردش با پاگرد وسط 
4

شکل شماره 9 _ سه نمای پله

1
4
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پله T شکل

این پله جزء پله های   )یک چهارم( گردش می باشد، با 
این تفاوت که از دو  طرف می توان به سطح پاگرد اول 
دوم  پاگرد  سطح  به  پله  ردیف  یک  با  سپس  و  رسید 

رسید. 

گردش بدون پاگرد 1
4

پله L شکل یا

شکل شماره 11 - ایزومتریک پله    گردش بدون پاگردشکل شماره 10 - پالن پله      گردش بدون پاگرد 

شکل شماره  12 - ایزومتریک پله T  شکل

1
4

1
4

1
4

1 را تجسم کرده و به صورت شماتیک رسم کنید.تمرین
4

نماهای دیگر پله L شکل )گردش بدون پاگرد( 
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پله دوطرفه با دو بازو و پاگرد )      گردش(

است،  پله در ساختمان های معمولی  متداول ترین   
شخص با پیمودن یک ردیف پله به پاگرد می رسد 
و پس از چرخش 180درجه ای روی پاگرد با یک 
ردیف پله دیگر به طبقۀ باال )یا پایین( می رسد.  این 
اشغال  زیادی  بودن طول  به خاطر دو قسمتی  پله 
چشم  آن  برای  باشد  کافی  عرض  اگر  و  نمی کند 
پله به اندازه 30 سانتی متر در نظر گرفته می شود. 
استراحت شخص  امکان  پله  در وسط  پاگرد  وجود 

استفاده کننده را فراهم می کند.

شکل شماره  14  - سه نمای پله دوطرفه با دو بازو و پاگرد

۱ 
2

شکل شماره  13   
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شکل شماره  15  - برش های پله دوطرفه با دو بازو و پاگرد 
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پله سه طرفه با سه بازو و دو پاگرد

هرگاه تعداد پله ها براساس اختالف سطح طبقات، زیاد باشد و یا فضای کافی برای طول راه پله کم باشد پله ها 
سه طرفه ساخته می شوند. در این پله ها شخص پس از پیمودن یک ردیف پله با رسیدن به پاگرد اول، با 
چرخش 90 درجه ای، ردیف دوم را طی مي کند و پس از رسیدن به پاگرد دوم و چرخش مجدد 90 درجه ای، 

ردیف سوم را می پیماید. چرخش در این نوع پله ازنوع    است.

شکل شماره 16 - ایزومتریک پله سه طرفه

شکل شماره 17 - سه نمای پله سه طرفه

1
4
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پله چهار طرفه 

یک  فقط  است،  سه طرفه  پلۀ  مانند  چهارطرفه  پلۀ   
ردیف پله و یک پاگرد بیشتر دارد. چرخش در پله ها 
و  )سه طرفه  پله ها  نوع  این  مزیت  است.  درجه   90
چهار طرفه( کاهش تعداد پله در هر ردیف می باشد. 

شکل شماره  18 - ایزومتریک پله چهارطرفه   

شکل شماره  19 - سه نمای پله چهارطرفه   
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چگونگی ترسیم پالن پله و اجزای آن

برش یا تصویر افقی یک پله را پالن آن پله می گویند. در پالن پله تصویر کف پله ها و پاگرد ها دیده می شود. 
با توجه به آنکه کف آخرین پله با پاگرد ادغام می شود، لذا همیشه تعداد کف پله های پالن از تعداد پله ها، 

یک عدد کمتر است. 
با ترسیم خط مسیر پله ها در پالن، حرکت پله ها به سمت باال نشان داده می شود، معموالًً ابتدای این خط، 

اولین پله و انتهای آن با یک پیکان، آخرین پله را نمایش می دهد. 
در هنگام برش افقی ساختمان ، پله نیز برش خواهد خورد و محل برش آن را در پالن با یک خط 45 درجه 
نمایش می دهند. بخشی از پله ها زیر صفحه برش و تعدادی باالی صفحه برش قرار می گیرند. این صفحات با 
3 ارتفاع برش زده می شوند. پله هایی که زیر صفحه برش قرار می گیرند خط ممتد و پله هایی 

4
2 یا 

3
نسبت 

که باالی صفحه برش قرار می گیرند خط چین ترسیم می شوند. همچنین  اگر زیر ردیف پله هایی که صفحه 
برش افقی از آن می گذرد پله ای وجود نداشته باشد، پله های جداشده را در پالن به صورت خط چین نشان 

می دهند. 

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

و فقط خط برش در پالن نشان داده می شود.

شکل شماره  20 - نحوه شکل گیری پالن پله یک طرفه   
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الف ( پله مستقیم 
برای ترسیم برش انواع پله با تجسمی که از پله داریم ابتدا با توجه به کدهای ارتفاعی هر پاگرد و تعداد پله، 

ارتفاع هر پله را بدست می آوریم سپس با ترسیم یک پله و کپی آن در امتداد پله آن بازو ترسیم می شود. 

شکل شماره  21  - نحوه شکل گیری پالن پله دو طرفه   

شکل شماره  22 -نحوه شکل گیری پالن پله سه طرفه   

روش دیگر رسم این پله استفاده از دستور Divide است. پرسش
روش کار را توضیح دهید.

پس از رسم پله ها حجم پله را با توجه به نظر معلم ترسیم کنید.
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ب ( پله دوطرفه 
ابتدا محل شروع پله رفت در کد ارتفاعی تعیین می گردد سپس با ترسیم ارتفاع بازوی پله به تعداد پله های 
آن بازو ارتفاع هر پله محاسبه می شود با رسم اولین پله و کپی آن در جهت خط مسیر پله به تعداد الزم آن 
بازو ترسیم شده و به پاگرد می رسد بازوی برگشت به همین صورت ترسیم می شود. در نهایت با ترسیم حجم 

پله و کدگزاری ارتفاعی آن در ترازهای مختلف برش مورد نظر کامل میگردد.

1ـ برای ارتباط بین سطوحی که اختالف سطح دارند از چه اجزایی می توان استفاده کرد؟ پرسش
2ـ پله را تعریف کنید؟

3ـ اجزای پله را نام ببرید. 
4ـ جاهای خالی را پر کنید. 

الف( قطعه عمودی است که میان دو کف پله متوالی قرار دارد .............. نام دارد. 
ب( سطوح کناری دو طرف پله را ..... نام دارد.

پ( فاصلۀ بین گونه های هر تک پله ...................... نام دارد.
ت( در پله اصلی ساختمان حداقل اندازه عمق کف پله............. است.

ث( پله دسترسی اصلی ساختمان، حداقل عرض پله مستقیم .................. و حداقل عرض پله ای که دارای 
گردش و پاگرد باشد ............. در نظر گرفته می شود.

ج( ضخامت سقف زیر یک ردیف پله را ............... می گویند.
5  ـ اندازه عرض پله به چه عواملی بستگی دارد؟ نام ببرید. 

6  ـ رابطه بین ارتفاع پله و کف پله را بیان کنید. 
7ـ موارد زیر را تعریف کنید؟

پ( طول پله  ب( پاگرد  الف( چشم پله 
8  ـ به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف( خط مسیر پله به چه منظوری ترسیم می شود؟ 
ب( حداقل ارتفاع سرگیر پله چند سانتی متر است؟ 
پ( دلیل ایجاد شیار بر روی لبه کف پله چیست؟ 

ت( مناسب ترین ارتفاع پله در ساختمان های مسکونی چند سانتی متر است؟ 
ث( فضای موجود بین دو ردیف پله چه نام دارد؟ 

ج( طول پلکان در شکل باال چند سانتی متر است؟ 
اندازه هر کف پله 30 سانتی متر در نظر گرفته شود و اندازه پاگرد 120 سانتی متر منظور گردد. 
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تمرین عملی شماره 1: برش های مشخص شده در پالن پله سه طرفه زیر را با مقیاس      ترسیم کنید.تمرین

تمرین عملی شماره 2: برش مشخص شده در پالن پله دو طرفه زیر را با مقیاس       ترسیم کنید. تمرین

1  
100

1  
100
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بیشتر بدانیم 

پلکان های پارسه )تخت جمشید( نمونه ای از مهندسی ایرانی 

ورودی تخت جمشید پلکان دوطرفه ای است که 111 پله به ارتفاع 10 سانتی متر، به کف 38 سانتی متر، و 
طول 7 متر دارد و از سنگ های بزرگ تراشیده شده اند و بدون مالت توسط بست روی هم قرار گرفته اند. 
دو پلکان قرینه پایینی هر کدام 63 پله دارند سپس توسط یک پاگرد 180 درجه می چرخند و با 48 پله 
دیگر ادامه می یابند تا به ورودی دروازه ملل برسند. بنابراین در هر طرف 111 پله موجود است. این پلکان 
را داشته اند. شکل  احاطه شده اند که نقش جان پناه مراجعین  توسط کنگره های 64 سانتی متری سنگی 
کلی پلکان شبیه آغوشی ست که بر روی شما گشوده شده و با مهربانی شما را در آغوش می کشد. )محل 
چرخش پله ها را به جای آرنج تصور نمایید(. سازندگان، سنگ ها را چنان استادانه بر روی هم سوار کرده اند 
که تنها 2500 سال و فرسایش می تواند نشان دهد که تمام پله ها یکپارچه نیستند. درباره ارتفاع کوتاه 
تک پله ها چند نظریه وجود دارد، عده ای می گویند بعضی از بزرگان که به تخت جمشید می آمده  اند افراد 
سال خورده ای بوده اند، کوتاهی پله ها برای راحتی آنان هنگام باال رفتن است که در هر صورت نوعی فرمول 

راحتی پله در نظر گرفته شده بود و نشان از توان باالی مهندسان ایرانی در آن زمان دارد.

بیشتر بدانیم
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آسانسور
آسانسور وسیلۀ جابه جایی و انتقال اشخاص و وسایل سنگین در طبقات ساختمان است که حرکت آن به 
صورت قائم و در راستای یک محور صورت می گیرد. طبق ضوابط و مقّررات ساختمان سازی در ساختمان های 
با طول مسیر قائم حرکت بیش از هفت متر از کف ورودی اصلی )معموالًً بیش از سه طبقه( تعبیه آسانسور 
الزامی است. همچنین در ساختمان های 8 طبقه و با طول مسیر قائم حرکت 28 متر و بیشتر از کف ورودی 

اصلی ،باید دو آسانسور تعبیه گردد.

اجزای آسانسور

دیگر  تجهیزات  از  برخی  و  ریل ها  که  است  فضایی  چاه آسانسور: 
آسانسور در آن نصب می شوند و کابین و وزنه تعادل در آن حرکت 

می کنند.
چاه  کف  تا  توقف  محل  پایین ترین  کف  بین  قائم  فاصله  چاهک: 

آسانسور را چاهک می نامند.
کابین:جزئی از آسانسور است که مسافر یا بار یا هردو را در خود جای 
می دهد. کابین دارای کف برای ایستادن، دیواره هایی برای حفاظت 

مسافران یا بار، سقف و در می باشد.
به  طبقات  ورودی  محل  در  که  هستند  درهایی  طبقات:  درهای 

کابین قرار می گیرند.

شکل شماره  23 - ابعاد آسانسور   

شکل شماره  24    
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شکل شماره  24    

در کابین: در ورودی کابین که معموالً به صورت خودکار باز و بسته می شود.
ریل های راهنما: اجزای فلزی با مقطع T هستند که برای هدایت کابین یا وزنه تعادل به کار می روند.

وزنه تعادل: وزنه یا ترکیبی از وزنه هاست که برای متعادل کردن وزن کابین و بخشی از ظرفیت آسانسور 
به کار می رود.

موتورخانه: فضایی است که موتور گیربکس یا سیستم محرکه آسانسور، تابلو کنترل و ... را در خود جای 
می دهد. بهترین جانمایی برای موتورخانه در باالی چاه آسانسور است هر چند که ممکن است به دلیل پاره ای 

محدودیت ها موتورخانه در پایین یا کنار چاه آسانسور باشد.

در ساختمان های بیشتر از 4 طبقه با حداکثر طول مسیر حرکت بیشتر از 10/50 متر )کف ورودی اصلی تا 
کف آخرین توقف(تعبیه آسانسور الزامی است.

در ساختمان های 8 طبقه با طول مسیر حرکت 28 متر و بیشتر باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی 
شود.

الزامات اولیه برای انتخاب آسانسور

طراح باید محل قرارگیری آسانسور در ساختمان را با توجه به معیارهای سهولت دسترسی، سهولت رفت وآمد 
مسافران و هدایت آنها به سمت آسانسور تعیین نماید، به گونه ای که آسانسور در مرکز حرکتی و ترافیکی 
ساختمان قرار گرفته و بتوان با کمترین حرکت و جابه جایی مسافر و بار، از نقاط مختلف ساختمان به آن 
دسترسی پیدا کرد. ورود و خروج افراد از آسانسور به طبقات و بالعکس، باید به راحتی و بدون تداخل حرکتی 
صورت بگیرد و فضای کافی جهت انتظار و در ورودی و خروجی در نظر گرفته شود. در ساختمان های مسکونی 

با آسانسور تکی عمق راهرو برابر یا بزرگ تر از عمق کابین در نظر گرفته می شود.
حداکثر فاصله پیاده روی از در ورودی ساختمان یا آپارتمان برای سوار شدن به آسانسور در هر طبقه 45 
متر در نظر گرفته می شود.در صورتی که تعداد آسانسور بیش از یک دستگاه باشد می توان آنها را کنار هم یا 

رو  به روی هم قرار داد.

جانمایی آسانسور

شکل شماره  24 - جانمایی دو آسانسور     
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نحوه پاسخ به احضار مسافرین در آسانسور با توجه به نوع کاربری ساختمان می تواند متفاوت باشد و انتخاب 
صحیح سیستم کنترل اهمیت زیادی دارد. انواع مرسوم سیستم های فراخوانی به شرح زیر می باشد:

ساده: در این نوع، آسانسور به اولین احضار پاسخ داده و تا انجام این فرمان، احضارهای بعدی بی تاثیر است. 
این سیستم که ساده ترین است برای مکان های کم ترافیک، آسانسورهای باربر و بیماربر با تعداد طبقات کم 

مناسب است. دکمه احضار در طبقات در این سیستم تکی است. 

جمع کن رو به پایین: در این نوع، آسانسور در حین حرکت از باال به پایین به کلیه احضارها پاسخ می دهد و 
برای ساختمان های مسکونی و پر جمعیت و ساختمان های اداری که در طبقات آن شرکت های مستقل از هم 

قرار دارند و کم ترافیک هستند مناسب می باشد. دکمه احضار در طبقات در این سیستم تکی است. 

باال پاسخ می دهد و برای  به  پائین  از  پایین است و به احضارها  به  جمع کن رو به باال: شبیه جمع کن رو 
ساختمان های کم ترافیک که طبقه اصلی در باال و سایر طبقات در پایین است مناسب می باشد.دکمه احضار 

در طبقات تکی است.

از  نتیجه  در  و  داده  پاسخ  کابین  احضارهای در جهت حرکت  به  آسانسور  نوع،  این  در  انتخابی:  جمع کن 
توقف های غیرضروری در پاسخ به احضارهایی که خالف جهت حرکت کابین است جلوگیری به عمل می آید. 
در هر طبقه دو دکمه با عالمت باال و پایین )به غیر از طبقات انتهایی باال و پایین که یک دکمه می باشد(، 

وجود دارد.این نوع کنترل برای ساختمان های اداری پر ترافیک توصیه می شود.

فراخوانی گروهی: اگر کنترل به صورت دوتایی، سه تایی و یا بیشتر باشد دو، سه یا چند آسانسور با یک 

سیستم های فراخوانی آسانسور

شکل شماره  25  - جانمایی سه آسانسور     

شکل شماره  26  - جانمایی چهار آسانسور     
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معموالًً کف اتاقک آسانسورها به شکل های مربع یا مستطیل است. به طورکلی ابعاد اتاقک آسانسور بستگی 
به ظرفیت آن دارد. ظرفیت آسانسور یعنی تعداد افراد یا وزن اشخاص یا اشیایی که آسانسور می تواند حمل 

نماید.
مالحظه  می شود  تولید  کارخانه ها  از  یکی  توسط  که  مجاز  مساحت  حداکثر  و  کابین  ابعاد  زیر  جدول  در 

می گردد.

انتظار  زمان  سیستم  این  در  می دهد.  پاسخ  احضار  به  هم جهت  کابین  نزدیک ترین  و  شده  کنترل  فرمان 
مسافرین حداقل خواهد بود و برای برج های مرتفع، هتل ها و موسسات بزرگ که از چند دستگاه آسانسور 

نزدیک به هم استفاده می نمایند مناسب است.

ابعاد آسانسور

ظرفیت متداول با حداکثر فضای مجاز

ابعاد کابین )عمق* عرض(
)سانتی متر(

حداکثر تعداد مسافر
 )نفر(

حداکثر مساحت مجاز کابین
)متر مربع(

ظرفیت
 )کیلوگرم(

110*10051/10375

100*12061/30450

110*14081/60600

110*170101/90750

210132/35975*110و160*140

140*240213/561600

ارتفاع چاهک در آسانسورهای مسافر بر مسکونی

سرعت m/s )متر بر ثانیه(تا 1تا 1/6تا 2/5

ارتفاع مورد نیاز )سانتی متر(220160140
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پرسش
1ـ مهم ترین اجزای آسانسور را نام ببرید.

2ـ ابعاد اتاقک آسانسور به چه عواملی بستگی دارد؟
3- جاهای خالی را پر کنید.

الف( حداکثر فاصله پیاده روی از در ورودی ساختمان یا آپارتمان برای سوار شدن به آسانسور در هر 
طبقه. .............. در نظر گرفته می شود. 

ب( در ساختمان های مسکونی با آسانسور تکی عمق راهرو برابر یا. ...................... در نظر گرفته می شود.
4ـ در طرح جانمایی آسانسور به چه مواردی باید دقت شود؟

5  ـ به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف( فاصله قائم بین کف پایین ترین محل توقف تا کف چاه آسانسور چه نام دارد؟ 

ب( اجزای فلزی با مقطع T که برای هدایت کابین یا وزنه تعادل به کار می روند چه نام دارند؟
ج( جرئی از آسانسور که مسافر یا بار یا هردو را در خود جای می دهد، چه نام دارد؟

6  ـ در موتورخانه آسانسور چه وسایلی قرار می گیرد؟
7ـ به نظر شما در موقع آتش سوزی یا زلزله می توان از آسانسور استفاده نمود؟

8 - سیستم های فراخوانی آسانسور را نام ببرید.
9 - در ساختمان های چند طبقه به باال، تعبیه آسانسور الزامی است؟

10- در برج های مرتفع و موسسات بزرگ از کدام سیستم فراخوانی آسانسور استفاده می شود؟
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پالن موقعیت

و  مصنوعي  عوارض  طبیعی،  عوارض  زمین،  مورد  در  اطالعات  نشان دادن ضروري ترین  براي  موقعیت  پالن 
ساختمان هاي موجود و فضاهاي بین ساختمان ها به کار می آید و نشان می دهد که ساختمان جدید، دقیقاً 
در کجا ساخته مي شود. در واقع می توان گفت نمای باالی یک ساختمان که در آن موقعیت های مختلف 
مانند دسترسی ها، اختالف سطوح و کاربری ها مشخص می شود را پالن موقعیت می نامند . در ساختمان های 
معمولی عالوه بر موارد فوق باید خیابان های اطراف ، نورگیرها، حیاط و تمام عوارض به وجود آمده نشان 

داده شود. 

Google map نقشه گرفته شده ازGIS نقشه گرفته شده از سازمان

نقشه های معماری فاز یک

نیز در پالن موقعیت توجه تاسیساتی  و داکت های  نورگیر  مانند خرپشته، سقف،  بام،  اختالف سطوح روی   -
ترسیم می شود.

- برای بهتر نشان دادن اختالف سطح می توان سایه پالن را ترسیم کرد. 

نقشه های فاز یک برای نمایش نحوه تنظیم فضاها تناسبات و روابط آنها مورد استفاده قرار می گیرد و مبنای 
تهیه نقشه های فاز دو می باشند این نقشه ها شامل انواع پالن ها می باشند که معموال دارای     یا       هستند.

در این نقشه ها پالن ها عبارت اند از : 
پالن موقعیت - پالن زیر زمین )درصورت وجود( ، پالن طبقات :

پالن طبقات شامل همکف، اول و ... و پالن مبلمان - پالن خرپشته )درصورت لزوم( - پالن بام

درصورتی که چند طبقه از ساختمان نقشه یکسان داشته باشند در این صورت یک پالن ترسیم می گردد نکته
و به آن پالن تیپ طبقات گفته می شود که به عنوان مثال پالن تیپ طبقات 2 و 3 و 4 و 5.

1  
100

1  
400
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نحوه استقرار ساختمان نسبت به خیابان
انتخاب جهت استقرار ساختمان به عوامل زیر بستگی دارد:

وضع طبیعی زمین، میزان فضاهای خصوصی، کنترل وکاهش صدا، جهت باد، تابش آفتاب، ضوابط شهرداری 
و سایر قوانین مربوط به جانمایی بنا در زمین. 

معموال ساختمان نسبت به زمین به چهار حالت زیر 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 غرب زمین قرار دارد. 
- ساختمان غربی: زمین در غرب  خیابان و ساختمان در غرب زمین قرار دارد. 

ساختمان جنوبی ساختمان شمالی 

ساختمان غربی  ساختمان شرقی 

کاربرد پالن موقعیت

کاربرد پالن موقعیت را در چهار گروه زیر می توان طبقه بندی نمود:

الف(موقعیت ساختمان در زمین                             ب(موقعیت ساختمان در شهرک 

ج(موقعیت زمین در محله و منطقه                         د(موقعیت زمین در شهر، استان و کشور
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محاسبۀ زیر بنای مجاز

دستورالعمل ترسیم پالن موقعیت

با قوانین شهرداری دارای 60 درصد   زیربنای مجاز، مطابق 
اگر  مثال  طور  به  شود.   می  محاسبه  زمین،  اشغال  میزان 
متر   40 طول  به  و  متر   25 عرض  به  ابعادی  دارای  زمینی 
باشد،60 درصد طول این زمین را محاسبه مي کنند و زیربنای 

مجاز در نظر گرفته می شود.

الزم به ذکر است در شهرهای مختلف ایران میزان پیشامدگی 
اضافه بر60 درصد طول در نظر گرفته می شود. به طور مثال 
در شهر اصفهان این پیشامدگی 1/20 متر و در شهر تهران 

2 متر می باشد.

ساختمان مسکونی دو طبقه در صفحه بعدی مشاهده می شود. مراحل ترسیم پالن موقعیت این ساختمان در 
برنامه اتوکد با توجه به مشخصات زیر در ادامه شرح داده می شود.

 شمال: خیابان 10 متری، جنوب: پالک همسایه به عرض 11/50 متر، شرق: فضای سبز به عرض 10/05 متر
و هم اندازه طول پالک، غرب: پالک همسایه به عرض 10 متر و هم اندازه طول پالک



28



29

مرحله اول: ابتدا با توجه به پالن طبقه آخر و دقت 
به خط چین های سقف،دیوارهای بیرونی ساختمان را 
با  استفاده از دستور Line به صورت خط پر ترسیم 
داکت،  نورگیر،  مانند  باز  فضاهای  محدوده  و  کنید 
با همین دستور  را هم   ... و  دیوار حیاط  و  خرپشته 

ترسیم نمایید.

روی  بر  را  و خرپشته  بام  ارتفاعی  کد  مرحله دوم: 
از  استفاده  با  را  آن  و  کنید  مشخص  موقعیت  پالن 
دستورات Line و Circle و Text و Hatch ترسیم 
نمایید. برای به دست آوردن کد ارتفاعی بام کد کف 
پالن طبقه آخر را با عدد 3/24 که ارتفاع سقف است 
بام  کد  آوردن  به دست  برای  همچنین  کنید.  جمع 
ارتفاع  با عدد 2/60 که  را  بام  ارتفاعی  خرپشته کد 
سقف خرپشته است جمع کنید. همچنین با توجه به 
کدهای ارتفاعی ساختمان سایه ساختمان را با دستور 
Line  و با زاویه های 45 درجه ترسیم کنید و درون 
محدوده سایه را با استفاده از دستور Hatch هاشور 
بزنید. میزان ارتفاع سایه بسته به جهت و زاویه نور 

خورشید دارد.
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مرحله سوم: موقعیت حیاط، خیابان ها و همسایه های اطراف ساختمان را با توجه به اطالعات داده شده و با 
دستور Line ترسیم کنید و با دستورDimention  پالن را به طور کامل اندازه گذاری نمایید. جهت شمال را 

ترسیم کنید و با دستور Text عنوان، مقیاس نقشه، نام خیابان و کاربری های مجاور را بنویسید.
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تمرین عملی شماره 3: با توجه به مشخصات داده شده پالن موقعیت ساختمان زیر را با مقیاس 1/200  تمرین
در برنامه اتوکد ترسیم کنید. این ساختمان از شمال به پالک همسایه، از جنوب به خیابان 8 متری، از 
شرق و غرب به همسایه محصور شده است. همچنین این ساختمان از سمت جنوب دارای حیاط می باشد. 
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تمرین
تمرین عملی شماره 4 : پالن موقعیت، پالن زیر را با مقیاس 1/200 ترسیم کنید. این ساختمان از شمال به 
پالک همسایه به عرض15/75 متر، از غرب به کوچه 6 متری و فضای سبز به عرض 10متر، از جنوب به خیابان به 
عرض 10 متر و از شرق به پالک همسایه محصور شده است. این ساختمان از سمت جنوب دارای حیاط به طول 

3/65 متر می باشد.
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پرسش
1- پالن موقعیت را تعریف کنید. 

2- چهارکاربرد پالن موقعیت را نام ببرید.

3- ساختمان نسبت به زمین به چند حالت قرار می گیرد؟ نام ببرید. 

4- بخش هایی از ساختمان که در پالن موقعیت دیده می شوند را نام ببرید. 

5- مناسب ترین مقیاس برای ترسیم پالن موقعیت چه مقیاسی است؟

6- گذاردن عالمت شمال در کدام نقشه اجباری است؟

7- نام التین پالن موقعیت چیست؟

8- با توجه به تصویر مقابل موقعیت قرار گیری ساختمان نسبت به زمین چگونه است؟

9- ابعاد زمینی 15×20 متر می باشد.مقدار زیربنای آن با تراکم 60 درصد را حساب کنید. طول مجاز ساخت 
این زمین چند متر است؟
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دستورالعمل ترسیم پالن با استفاده از نرم  افزار اتوکد 
ایجاد الیه ها و مدیریت اجزای نقشه درون الیه ها

موقعیت الیهنوع خط الیهضخامت الیهرنگ الیهنام الیهردیف

1WallCyan0/6Continuousدیوارهای خارجی و داخلی

2Door&WinYellow0/2Continuousدر ها و پنجره ها

3StairGreen0/3Continuousپله

4HatchColor90/09Continuousهاشور

5Hidden LineRed0/15hidden2خطوط پنهان

6TextBlue0/25Continuousمتن ها و کدهای ارتفاعی

7lineMagenta0/15Continuous ،خطوط مسیر پله، باغچه، لبه تراس، کمد
عالمت شمال، کابینت آشپزخانه و ...

پس از تنظیم الیه بر اساس وضعیت نقشه مورد نظر از نظر حجم و یا پیچیدگی کار توصیه می شود در ترسیم 
بهتر و سریع تر نقشه به شرح ذیل عمل گردد . 

1 - در صورت وجود ستون ابتدا با توجه به فاصله آنها ستون ها ترسیم می گردند .
2 - دیوار های خارجی مطابق نقشه رسم می شوند . 

3 - ترسیم دیوار های داخلی 
4 - تعیین محل باز شوهایی مانند در ها و پنجره ها و خالی کردن محل آنها 

5 - ترسیم درها و پنجره ها در موقعیت خود 
6 - اندازه گذاری نقشه به صورت داخلی و خارجی 

7 - ایجاد متن ها کد ها و عالئم الزم
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تمرین عملی شماره 5 : پالن های داده شده را با مقیاس 1/100 در برنامه اتوکد ترسیم کنید.تمرین

Ground  Floor Plan
Scale =1:100
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One Floor Plan
Scale =1:100
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تمرین عملی شماره 6 : پالن های زیر مربوط به یک ساختمان مسکونی چند  طبقه می باشد. کلیه پالن ها تمرین
را با مقیاس 1/100 با برنامه اتوکد ترسیم کنید.

Ground Floor Plan
Scale =1:100
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Typical Plan
Scale = 1:100
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برش یا مقطع

هدف از برش یا مقطع نشان دادن وضعیت ارتفاعی قسمت های داخلی ساختمان می باشد. برای این منظور با 
استفاده از یک صفحه قائم برش فرضی از باالترین تراز تا پایین ترین تراز ساختمان را براساس خط سیر برش 

و در جهت دید آن بریده و قسمت های الزم ترسیم می گردد . 
 

 

دستورالعمل ترسیم برش ساختمان مسکونی سه طبقه در برنامه اتوکد

A-A برش
مرحله اول: ابتدا پالن ها را با استفاده از دستور Rotate چرخانده و در جهت دید برش قرار دهید. سپس با 
دستور Line خط زمین را ترسیم کرده و آن را به اندازه کدهای ارتفاعی طبقات،1/62- و1/26+ و4/50+ با 
استفاده از دستور Offset کپی کنید. همچنین خط کف طبقه4/50+ را هم به اندازه Offset ،+3/24 کنید تا 
خط سقف آن طبقه  ترسیم شود. همچنین با دستور Line کلیه خطوطی که در پالن زیرزمین در برش و نما 
وجود دارد را ترسیم کنید و با دستور Extend خطوط دیوار راه پله را تا کف طبقه آخر انتقال دهید و خطوط 

اضافه درون باکس راه پله را با دستور Trim پاک کنید. 
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مرحله دوم: خطوط دیوارهای برش خورده و دیوارهایی که در نما دیده می شوند را برای طبقه همکف ترسیم 
 Copy ترسیم کرده و سپس با دستور Line کنید. برای این کار ابتدا یکی از خطوط را با استفاده از دستور
 Trim مطابق پالن، خط مورد نظر را کپی کنید. اضافه خطوط که در طبقه اول به وجود می آیند را با دستور

پاک کنید.
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مرحله سوم: دیوارهای طبقه اول را، همانند پالن طبقه همکف ترسیم کنید. توجه داشته باشید که در بخشی از 
پالن دیوار جان پناه مشاهده می شود. این دیوار را با Offset ترسیم کرده و اندازه Distance را 80 سانتی متر در 

نظر بگیرید. خطوط اضافه را با دستور Trim پاک کنید. 
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مرحله چهارم: خطوط سقف را با دستور Offset به اندازه 40 سانتی متر کپی کنید و محل تقاطع بین دیوارهای 
برش خورده و سقف را با دستور Trim پاک کنید. درها و پنجره  هایی که در برش دیده می شوند را ترسیم کنید. اندازه 
دست اندازه پنجره آشپزخانه 80 سانتی متر و ارتفاع آن 184 سانتی متر در نظر گرفته شود. همچنین ارتفاع درها 220 
سانتی متر در نظر گرفته شود. ارتفاع کابینت آشپزخانه و جاگلی به ترتیب 80 و 60 سانتی متر لحاظ گردد. کلیه موارد 
فوق را می توانید با استفاده از دستورهای Offset , Line , Trim , Copy ترسیم کنید. بخشی از خط سقف طبقه 
همکف که در نما دیده می شود را انتخاب کرده و آن را در پانل Properties بر روی حالت Hiden 2 قرار دهید. 

نحوه Load کردن انواع خطوط در بخش قبل شرح داده شده است.

مرحله پنجم: با توجه به جهت برش، جان پناه طبقه اول را به اندازه 80 سانتی متر با دستور Offset ترسیم 
کنید. همچنین اتاقک خرپشته را به ارتفاع 260 سانتی متر و جان پناه 60 سانتی متر، با همان دستور ترسیم 

کنید و محل تقاطع خطوط سقف با دیوارها را با دستور Trim پاک کنید. 
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مرحله ششم: سقف فضای داکت تأسیساتی را با دستورات Line,Offset ترسیم کنید. پله های ساختمان 
را با توجه به معلومات قبلی و استفاده از دستورات Line , Offset, Copy, Trim ترسیم کنید. ضخامت 
پاگرد پله 20 سانتی متر و ارتفاع پله ها 18 سانتی متر در نظر گرفته شود. درون قسمت های برش خورده را 
 Text هاشور بزنید. کدهای ارتفاعی برش را ترسیم کنید و با استفاده از دستور  Hatch با استفاده از دستور

عنوان برش و مقیاس را بنویسید. ترسیم خود را با دستور Save ذخیره کنید. 

شکل های زیر مراحل برش B-B را نشان می دهد.
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مرحله اول: ابتدا پالن ها را با استفاده از دستور 
قرار  برش  دید  جهت  در  و  چرخانده   Rotate
را  زمین  خط   Line دستور  با  سپس  دهید. 
ترسیم کرده و آن را به اندازه کدهای ارتفاعی 
از  استفاده  با  و4/50+  طبقات،1/62-و1/26+ 
دستور Offset کپی کنید. همچنین خط کف 
 Offset  ،+3/24 اندازه  به  هم  را  طبقه4/50+ 
شود.  طبقه  ترسیم  آن  سقف  خط  تا  کنید 
که  خطوطی  کلیه   Line دستور  با  همچنین 
در پالن زیرزمین در برش و نما وجود دارد را 
ترسیم کنید و با دستور Extend خطوط دیوار 
راه پله را تا کف طبقه آخر انتقال دهید و خطوط 
 Trim دستور  با  را  راه پله  باکس  درون  اضافه 

پاک کنید.



47

مرحله دوم:خطوط دیوارهای برش خورده و 
دیوارهایی که در نما دیده می شوند را برای 
کار  این  برای  کنید.  ترسیم  همکف  طبقه 
ابتدا یکی از خطوط را با استفاده از دستور 
دستور  با  سپس  و  کرده  ترسیم    Line
Copy مطابق پالن، خط مورد نظر را کپی 
کنید. اضافه خطوط که در طبقه اول به وجود 

می آیند را با دستور Trim  پاک کنید.

مرحله سوم: دیوارهای طبقه اول را، همانند 
خطوط  کنید.  ترسیم  همکف  طبقه  پالن 

اضافه را با دستور Trim  پاک کنید.
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دستور     با  را  سقف  خطوط   : چهارم  مرحله 
کنید  کپی  سانتی متر   40 اندازه  به    Offset
و  خورده  برش  دیوارهای  بین  تقاطع  محل  و 
و  درها  کنید.  پاک   Trim دستور  با  را  سقف 
پنجره هایی که در برش دیده می شوند را ترسیم 
 175 زیرزمین  پنجره  دست انداز  اندازه  کنید. 
سانتی متر و ارتفاع آن 45 سانتی متر و دست انداز 
پنجره اتاق ها 80 سانتی متر و ارتفاع آنها 184 
ارتفاع  همچنین  شود.  گرفته  در نظر  سانتی متر 
درها 220 سانتی متر در نظر گرفته شود. کلیه 
موارد فوق را می توانید با استفاده از دستورهای                 
Offset, Line, Trim, Copy  ترسیم کنید. 

مرحله پنجم: با توجه به جهت برش جان پناه 
با دستور  اندازه 80 سانتی متر  به  را  اول  طبقه 
Offset  ترسیم کنید. همچنین اتاقک خرپشته 
را 60  و جان پناه  سانتی متر  ارتفاع 260  به  را 
سانتی متر، با همان دستور ترسیم کنید و محل 
دستور  با  را  دیوارها  با  سقف  خطوط  تقاطع 

Trim پاک کنید. 
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   Line , Offset دستورات  از  استفاده  و  قبلی  معلومات  به  توجه  با  را  ساختمان  پله های  مرحله ششم: 
Copy , Trim ترسیم کنید. ضخامت پاگرد پله 20 سانتی متر و ارتفاع پله ها 18 سانتیمتر در نظر گرفته 
شود. درون قسمت های برش خورده را با استفاده ازدستور Hatch هاشور بزنید. کدهای ارتفاعی برش را 
  Save عنوان برش و مقیاس را بنویسید. ترسیم خود را با دستور Text ترسیم کنید و با استفاده از دستور

ذخیره کنید.  
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تمرین
 تمرین عملی شماره 7: 

برش A-A و B-B و C-C پالن های داده شده را با مشخصات زیر ترسیم نمایید.
ارتفاع کف تا کف در طبقات=324 سانتی متر 

ارتفاع کف طبقه زیرزمین تا همکف=270 سانتی متر 
ارتفاع کف تا کف اتاقک خرپشته=260 سانتی متر 

ضخامت سقف =30 سانتی متر 
ضخامت پاگرد =20 سانتی متر 

ضخامت قرنیز =5 سانتی متر 
دست انداز پشت بام=80 سانتی متر 
دست انداز خر پشته=60 سانتی متر 

دست انداز پنجره=80 سانتی متر 
ارتفاع پنجره=150 سانتی متر 

ارتفاع درهای اتاق=220 سانتی متر 
عرض درهای اتاق=100 سانتی متر

ارتفاع درهای سرویس 220 سانتی متر و عرض آن=80 سانتی متر 
ارتفاع پله ها =18 سانتی متر 

ارتفاع چاله آسانسور =120 سانتی متر 
ارتفاع دیوارحیاط=240 سانتی متر 
ارتفاع سقف کاذب=30 سانتی متر 



51



52



53

)Ramp( ترسیم رمپ در برش

انواع رمپ

رمپ سطح شیب داری است که دو یا چند سطح واقع در ترازهای مختلف را به هم متصل می کند.

اندازه گیری شیب رمپ

انواع رمپ را می توان در سه گروه زیر طبقه بندی نمود:
الف( شیب راهه یا رمپ برای حرکت پیاده: میزان شیب 10% تا 15% و عرض شیب راهه پیاده حداقل 60 

سانتی متر در نظر گرفته می شود و بسته به میزان رفت و آمد می تواند افزایش یابد.
ب( شیب راهه برای حرکت سواره: میزان شیب 15% و حداقل عرض شیب راهه برای یک ماشین 3/5 متر 
درنظر گرفته می شود. رمپ برای ورود به پارکینگ به شکل های مستقیم، مدور، یک طرفه و دوطرفه ساخته 
می شود. درصورتی که تعداد ماشین ها زیاد باشد برای پارکینگ دو رمپ جداگانۀ ورود و خروج در نظر گرفته 

می شود.
ج( شیب راهه برای حرکت صندلی چرخ دار: میزان شیب حداکثر 8% است. حداقل عرض سطح شیب دار 
120 سانتي متر باشد. براي سطوح شیب دار تا 3 متر طول حداکثر شیب 8 درصد با عرض 120 سانتي متر 

)ارتفاع رمپ( طول عمودی
)طول رمپ( طول افقی

 =100×شیب رمپ
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افزایش طول، 5  می باشد. در سطوح شیب دار بیش از سه متر طول )تا حد مجاز 9 متر( در ازاي هر متر 
سانتي متر به عرض مفید آن اضافه و 5 درصد از شیب آن کاسته شود. پیش بیني یک پاگرد به عمق حداقل 
120 سانتي متر و در هر 9 متر طول الزامي است. سطوح شیب دار ورودي ساختمان باید مسقف باشد و نصب 
میله دستگرد در طرفین سطح شیب دار الزامي است. ارتفاع میله دستگرد از کف سطح شیب دار براي شخص 

نشسته 75 سانتي متر، براي شخص  ایستاده 85 سانتي متر و براي کودکان 60 سانتي متر می باشد.

استاندارد شیب در رمپ ها 
رمپ ها بر حسب مقدار شیب به چند دسته تقسیم می شوند:

الف( رمپ با شیب کم: در این گروه رمپ ها زاویه بین خط شیب و خط افق حداکثر 6 درجه و شیب آن %10 
خواهد بود. 

ب( رمپ با شیب متوسط: زاویه بین خط شیب با خط افق در این گونه رمپ ها 6 تا 10 درجه و مقدار شیب 
آن 10% تا 16% خواهد بود. 

ج( رمپ با شیب زیاد: زاویه خط شیب و خط افق 10 تا 24 درجه و مقدار شیب آن 16 تا 40 درصد می باشد. 
شیب رمپ باید متناسب با کاربری آن باشد. به طور کلی هر چه زاویه شیب کمتر باشد، حرکت بر روی آن 

آسان تر خواهد بود. شیب مطلوب رمپ برای حرکت انسان پیاده 10% و برای پارکینگ 15% است. 

ضوابط مربوط به رمپ برای دسترسی پارکینگ

ـ عرض مفید درب ورودی )پشت تا پشت چهارچوب درب( معبر 
در  و  متر   6 حداقل  بزرگ  پارکینگ های  در  شیب راهه  و  ورودی 

پارکینگ های متوسط و کوچک حداقل 3 متر می باشد.
بود،  خواهد  مجاز  پارکینگ  ورودي  راه  یک  فقط  خیابان  هر  از  ـ 
مگر اینکه طول بر زمین 20 متر و بیشتر باشد که در این صورت 

می توان از دو درب ورودي پارکینگ استفاده نمود.
ـ حداقل عرض رمپ به منظور دسترسی به پارکینگ برای حداکثر 
24 اتومبیل در هر طبقه 3/5 متر و برای 25 اتومبیل و بیشتر 5 
نداشته  تأمین عرض 5 متر وجود  امکان  متر است. در صورتی که 
حداقل  با  جداگانه  خروجی  و  ورودی  دارای  باید  پارکینگ  باشد، 
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عرض 3/5 متر باشد.
ـ حداقل عرض رمپ قوسی جهت دسترسی به پارکینگ در صورت یک طرفه بودن 3/65 متر و دو طرفه 7 

متر است. 
ـ شعاع داخلی گردش رمپ در کلیه پارکینگ ها تا گردش 90 درجه، بایستی حداقل 5 متر باشد. 

ـ چنانچه مساحت سطح پارکینگ بیش از 1000 متر مربع باشد، رمپ ورودي رفت و برگشت جداگانه مورد 
نیاز است و یا عرض رمپ باید حداقل 5 متر باشد.

ـ رمپ پارکینگ در فضاي باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.
ـ اجراي شیب مثبت جهت رمپ پارکینگ با رعایت ضوابط نورگیري زیرزمین و سایر مقررات بالمانع است.

ـ حداکثر شیب رمپ در کلیه پارکینگ ها 15 درصد است. 

از بر  با حداقل فاصله 2/5 متری )به عنوان فضای توقف(  ـ شروع رمپ بایستی در داخل قطعه مالکیت و 
مالکیت و درب ورودی پارکینگ در نظر گرفته شود. 

رمپ  تا کف  نقطه سقف  پایین ترین  از  و خروجی  ورودی  محل  در  پارکینگ ها  رمپ  آزاد  ارتفاع  ـ حداقل 
پارکینگ بایستی بین 180 تا 220 سانتی متر باشد. ارتفاع مجاز پارکینگ به منظور تقلیل خطرات ناشی 
از حریق، از کف تا سطح زیرین سقف و یا در صورت وجود تأسیسات در زیر سقف، تا پایین ترین نقطه آنها 

حداقل 2/20 متر است.
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معموالً رمپ یا در داخل ساختمان قرار می گیرد که به آن »رمپ داخلی« و یا در خارج ساختمان قرار دارد 
که به آن »رمپ خارجی« می گویند و اگر بخشی از رمپ در داخل و بخشی در خارج ساختمان قرار داشته 

باشد آن را رمپ »داخلی ـ خارجی« می نامند.

تا 220  تا زیر سقف 180  از کف تمام شده  ارتفاع آن  باید در محلی پیش بینی شود که  پارکینگ  ورودی 
سانتی متر باشد تا ماشین به سهولت و بی خطر بتواند عبور نماید. با در نظر گرفتن ارتفاع کف رمپ تا زیر 
سقف پارکینگ، اختالف ارتفاع کف خارج و کف پارکینگ، شیب رمپ، مقطع رمپ به یکی از سه حالت زیر 

امکان پذیر است. 

تمام رمپ در خارج ساختمان قرار دارد

انواع رمپ

ارتفاع سرگیر در رمپ های ورودی پارکینگ

قسمتی از رمپ خارج و قسمتی از آن در داخل ساختمان قرار دارد

تمام رمپ داخل ساختمان قرار دارد

در ساختمان هایی که ورودی پارکینگ آنها از حیاط باشد احداث رمپ در همه حالت ها بالمانع است، اما نکته
چنانچه ورودی پارکینگ مستقیماً از سمت گذر )کوچه یا خیابان( باشد رمپ باید صرفاً در محدوده زمین 

احداث شود.
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مرحله اول: نوشتن معلومات 
ارتفاع کل )کف تا کف( =260 سانتی متر )2/60 متر(

ضخامت سقف =40 سانتی متر )0/40 متر(
ارتفاع کف زیرزمین تا زیر سقف=220 سانتی متر )2/20 متر(

مرحله دوم : محاسبه اختالف ارتفاع کف زیرزمین تا زیر در پارکینگ )ارتفاع رمپ(
ارتفاع در پارکینگ - ارتفاع کف زیرزمین تا زیر سقف = اختالف ارتفاع کف زیرزمین تا زیر در پارکینگ 

2/20 - 1/80 = 0/40

مرحله سوم: محاسبات
ارتفاع عمودی رمپ = 1/34 متر 

شیب کلی رامپ = 15 درصد
ارتفاع کف زیرزمین تا زیر در پارکینگ = 0/40 متر

محاسبه طول رمپ داخلی

محاسبه طول کل رمپ

مرحله چهارم = محاسبه طول رمپ خارجی
 طول کلی رمپ - طول رمپ داخلی= طول رمپ خارجی 

8/93-2/66=6/27

طول)متر(ارتفاع)متر(

15100

0/40X

طول)متر(ارتفاع)متر(

15100

1/34X

محاسبه طول رمپ داخلی - خارجی

 )0/40×100(
15 =2/66

 )1/34×100(
15 =8/93
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حالت اول: تمام رمپ در داخل حیاط قرار دارد.

خط   Line دستور  از  استفاده  با  اول:  مرحله 
خط   Offset با دستور  و  کنید  ترسیم  را  زمین 
را   Distance میزان  کنید.  ترسیم  را  زیرزمین 
110 سانتی متر در نظر بگیرید. همچنین با توجه 
پارکینگ،  در  و خط  دیوارها  برش، خط  به خط 
زمین  روی خط  بر  را  رمپ  پایان  و  محل شروع 

انتقال دهید.

و  شروع  نقطه  و  پالن  به  توجه  با  دوم:  مرحله 
پایان رمپ، با دستور Line خط رمپ را ترسیم 

نمایید.

مرحله سوم: با استفاده از دستور Offset سقف 
 40 سقف  ضخامت  نمایید.  ترسیم  را  پارکینگ 
سانتی متر و ارتفاع کل سقف 260 سانتی متر در 
نظر گرفته شود. به خط چین سقف در پالن توجه 

شود.

مرحله چهارم: با توجه به جهت برش دیوار حیاط 
و درب پارکینگ را ترسیم کنید. در زیر رمپ با 
استفاده از دستور Hatch  هاشور خاک را ترسیم 
نموده و با دستور Dimention برش ترسیم شده 
 Text دستور  با  همچنین  کنید.  اندازه گذاری  را 

عنوان برش را بنویسید.

دستور العمل ترسیم برش رمپ در اتوکد
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خط   Line دستور  از  استفاده  با  مرحله اول: 
خط   Offset با دستور  و  کنید  ترسیم  را  زمین 
را   Distance میزان  کنید.  ترسیم  را  زیرزمین 
110 سانتی متر در نظر بگیرید. همچنین با توجه 
به خط برش، خط دیوار زیرزمین، محل شروع و 
پایان رمپ و خط دیوار کناره رمپ را بر روی خط 

زمین انتقال دهید.

نقطه  به  توجه  و  پالن  به  توجه  با  مرحله دوم: 
رمپ  Line خط  با دستور  رمپ،  پایان  و  شروع 

را ترسیم نمایید.

 Offset دستور  از  استفاده  با  مرحله  سوم: 
مدل  این  در  نمایید.  ترسیم  را  پارکینگ  سقف 
رمپ  سرگیری  مشکل  رفع  برای  ساختمان ها 
زیر  در  که  ساختمان  از  قسمتی  کف  می توان 
آن رمپ قرار دارد را به وسیله پله باالتر برد، در 
نتیجه با توجه به شکل کد ارتفاعی فضایی که بر 
روی رمپ قرار می گیرد 2/60+ بوده و ضخامت 
سقف را 40 سانتی متر لحاظ کنید. همچنین کد 
ارتفاعی سقف پارکینگ 1/88+ می باشد. پله های 
برش خورده که دو قسمت سقف را به هم مرتبط 
می کند با دستور Line و از طریق انتقال خطوط 

ترسیم کنید. 
خطوط  برش،  جهت  به  توجه  با  مرحله چهارم: 
زیر  در  و  کرده  پاک   Trim دستور  با  را  اضافه 
Hatch هاشور خاک  از دستور  استفاده  با  رمپ 
را ترسیم نموده و با دستور Dimention برش 
با  همچنین  کنید.  اندازه گذاری  را  ترسیم شده 

دستور Text عنوان برش را بنویسید.

حالت دوم: ساختمان جنوبی است و رمپ از ابتدای ساختمان شروع می شود.
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خط   Line دستور  از  استفاده  با  اول:  مرحله 
خط   Offset با دستور  و  کنید  ترسیم  را  زمین 
را   Distance میزان  کنید.  ترسیم  را  زیرزمین 
110 سانتی متر در نظر بگیرید. همچنین با توجه 
پارکینگ،  در  و خط  دیوارها  برش، خط  به خط 
زمین  روی خط  بر  را  رمپ  پایان  و  محل شروع 

انتقال دهید.

و  شروع  نقطه  و  پالن  به  توجه  با  دوم:  مرحله 
پایان رمپ، با دستور Line خط رمپ را ترسیم 

نمایید.

مرحله سوم: با استفاده از دستور Offset سقف 
 40 سقف  ضخامت  نمایید.  ترسیم  را  پارکینگ 
سانتی متر و ارتفاع کل سقف 260 سانتی متر در 
نظر گرفته شود. به خط چین سقف در پالن توجه 

شود.

دیوار  برش،  جهت  به  توجه  با  چهارم:  مرحله 
زیر  در  کنید.  ترسیم  را  پارکینگ  درب  و  حیاط 
رمپ با استفاده از دستور Hatch  هاشور خاک 
را ترسیم نموده و با دستور Dimention برش 
با  همچنین  کنید.  اندازه گذاری  را  ترسیم شده 

دستور Text عنوان برش را بنویسید.

حالت سوم: قسمتی از رمپ در حیاط و قسمتی در داخل ساختمان )فضای پارکینگ( قرار دارد.
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1ـ رمپ را تعریف کنید.پرسش
2ـ روش اندازه گیری شیب رمپ را همراه با رسم شکل بیان کنید. 

3ـ انواع رمپ های مورد استفاده در پارکینگ ها را نام ببرید.
4ـ انواع رمپ بر اساس مقدار شیب را نام ببرید.

5  ـ جاهای خالی را پر کنید. 
الف( شیب مطلوب رمپ برای حرکت انسان پیاده ............. و برای پارکینگ .................... است.

ب( عرض مفید درب ورودی )پشت تا پشت چهارچوب درب( معبر ورودی و شیب راهه در پارکینگ های 
بزرگ حداقل ........................ و در پارکینگ های متوسط و کوچک حداقل ...................... می باشد.

پ( حداقل عرض رمپ به منظور دسترسی به پارکینگ برای حداکثر 24 اتومبیل در هر طبقه ............ و 
برای 25 اتومبیل و بیشتر ................... است

6  ـ به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 
پارکینگ در صورت یک طرفه بودن چقدر در نظر  به  الف( حداقل عرض رمپ قوسی جهت دسترسی 

گرفته می شود؟
ب( حداکثر شیب رمپ در کلیه پارکینگ ها چند درصد است؟

پ( حداقل ارتفاع آزاد رمپ پارکینگ ها در محل ورودی و خروجی از پایین ترین نقطه سقف تا کف رمپ 
چقدر در نظر گرفته می شود؟ 

7ـ انواع رمپ را نام ببرید.

تمرین
تمرین عملی شماره 8: 

1ـ با توجه به شکل طول داخلی، خارجی و طول کلی رمپ را محاسبه کنید. 
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2ـ شکل زیر یک نمونه رمپ خارجی را نشان می دهد. طول کلی رمپ را محاسبه کنید. 

3ـ در ساختمانی ارتفاع کف تا زیر سقف زیرزمین 2/70 متر و ارتفاع کف زیرزمین تا کف حیاط 1/90 متر، 
ضخامت سقف 30 سانتی متر و کد کف حیاط 0/00+ و شیب رمپ 15 درصد است. طول کل رمپ را محاسبه 

کنید. 
4ـ اختالف دو سطح 105 سانتی متر است. جهت ایجاد رمپ با شیب 12 درصد چه طولی الزم می باشد؟
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با هدف شکستن و خرد کردن تدریجی شیب های طوالنی می توان  و  بهتر معلولین  تأمین دسترسی  برای 
ترکیبی از رمپ و پلکان را به کار گرفت. بدین منظور محل تالقی پله و رمپ را به گونه ای طراحی می کنیم 

که امکان حرکت آزادانه بین رمپ و پله برقرار گردد.

پله و رمپ ترکیبی

تمرین عملی شماره 9: تمرین
برش A - A و B - B پالن های داده شده را با مشخصات زیر ترسیم نمایید.

ارتفاع کف تا کف در طبقات= 324 سانتی متر 
ارتفاع کف طبقه زیرزمین تا همکف= 270 سانتی متر 

ارتفاع کف تا کف اتاقک خرپشته= 260 سانتی متر 
ضخامت سقف= 30 سانتی متر 
ضخامت پاگرد= 20 سانتی متر 

ضخامت قرنیز= 5 سانتی متر 
دست انداز پشت بام= 80 سانتی متر 
دست انداز خر پشته= 60 سانتی متر 

دست انداز پنجره= 80 سانتی متر 
ارتفاع پنجره= 150 سانتی متر 

ارتفاع درهای اتاق= 220 سانتی متر 
عرض درهای اتاق= 100 سانتی متر

ارتفاع درهای سرویس 220 سانتی متر و عرض آن= 80 سانتی متر 
ارتفاع پله ها = 18 سانتی متر 

ارتفاع چاله آسانسور = 120 سانتی متر 
ارتفاع دیوار حیاط= 240 سانتی متر 
ارتفاع سقف کاذب= 30 سانتی متر 
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هدف از ترسیم نقشه نمای ساختمان، نشان دادن وضعیت ارتفاعی قسمت های خارجی ساختمان می باشد. 
باید ضمن طراحی  بلکه  نمی شود،  و کنار هم چیدن فضاها محدود  به سازماندهی  طراحی ساختمان فقط 
فضاهای داخلی، ترکیب و کیفیت بیرونی ساختمان نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد و هم زمان با تکمیل 

پالن ها و مقاطع، نماها نیز طراحی شوند.
ایجاد هماهنگی و توازن بین نیازهای کارکردی فضاها، شرایط محیطی، وضع زمین، سبک و کیفیت نمای 
بیرونی و هماهنگی بازشوها )در و پنجره( با فرم ساختمان برای تأمین آسایش روحی و جسمی افراد الزم 
است. در طراحی نما مالحظات زیادی مدنظر قرار می گیرد. نما، نشانگر سیمای بیرونی ساختمان است که 
باید زیبا، بادوام و باهویت باشد. نمای ساختمان، باید با طرح فضاهای داخلی، شیب و عوارض زمین و تعداد 
طبقات ساختمان هماهنگ گردد. همچنین در ایجاد نمای مناسب با عناصر و ساختمان های مجاور، به ویژه 
از نظر رعایت قوانین و مقررات نماسازی در مجموعه های مسکونی )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 
بدون در  نمای یک ساختمان  به  اگر  به مجموعۀ شهری که در آن حضور دارد، مؤثر است.  در شکل دهی 

نظرگرفتن نمای دیگر ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می رود.

نماسازی مربوط به شکل ظاهری و خارجی ساختمان است. طرح نما باید با پالن و اسکلت ساختمان هماهنگ 
و همچنین زیبا، متناسب و با هویت باشد. نمای ساختمان های هر منطقه باید با شرایط اقلیمی آن هماهنگی 

کامل داشته باشد.
چنانچه یک بنا از اطراف توسط سایر ساختمان ها محصور نشده باشد حداکثر چهار نما دارد.

1ـ NORTH ELEVATION         نمای شمالی
2ـ SOUTH ELEVATION         نمای جنوبی
3ـ EAST ELEVATION            نمای شرقی
4ـ WEST ELEVATION            نمای غربی

عناصر پر اهمیت در نما

ورودی: از عناصر حائز اهمیت نما در ساختمان است که محل قرارگیری و نحوۀ طراحی آن به شکل مستقیم 
نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان است. دِر ورودی نشانۀ گذر از فضای عمومی و خارجی ساختمان به فضای 
خصوصی داخلی و یکی از مهم ترین عناصری است که می توان به عنوان نشانه ساختمان از آن نام برد. لیکن 
یافته اند.  به فضاهای کم اهمیتی تنزل  اغلب ورودی ها  به فضاهای داخلی،  به دلیل اهمیت بیشتر سازندگان 
بیشترین  بسنده می کنند.  رعایت ضوابط ضروری طراحی ساختمان  به  فقط  سرمایه گذاران ساختمانی هم 

نمای ساختمان 

تعریف نما و انواع آن
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مشکل زمانی است که ورودی وسایل نقلیه به حیاط و پارکینگ با ورودی افراد پیاده یکی شود.
تراس: این فضا چشم اندازهای جدیدی نسبت به فضاهای بیرون برای ساختمان فراهم می آورد. بالکن ها نباید 
نسبت به ساختمان، حالت موقت و ناپایداری داشته باشند که در بیننده تصور جدا شدن از بدنۀ ساختمان 

را القا کنند.
لبۀ بام: حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصری لبۀ بام انتهای نماست. بام پوسته ای است که بر 

سر ساختمان قرار دارد. بنابراین لبۀ بام نمی تواند بدون ارتباط با دیگر قسمت ها در آسمان رها شود.
مورد  چندان  معماري،  ساختار  ظاهری  نماي  به عنوان  که  است  ساختمان  ضروري  قسمت هاي  از  پنجره: 
توجه قرار گرفته نمی شود. طراحان، پنجره را از مهم ترین بخش های ساختمان، براي حفظ ایمني، سالمتي و 
آسایش دانسته و وجود پنجره را در ساختمان، به دلیل اجازۀ ورود نور و جلوگیري از داخل شدن باران، ایمني 
و قابلیت سکونت و ایجاد گردش مناسب هوا، ضروری می دانند. در زندگي روزمره، پنجره ها از نظر قابلیت 
دسترسي به روشنایي روز و حرکات باز و بستن آنها و تهویه هوا اهمیت داشته و به عنوان گذرگاه مسیر ارتباط 

زندگي داخلي با خارج ساختمان مي باشند.
صورت ظاهر ساختمان: آنچه که در برابر دید عموم قرار دارد، در واقع پراهمیت ترین قسمت ساختمان در 
برابر عابران و سایر افراد غیر استفاده کننده از ساختمان است. همان طور که می دانید نمای ساختمان ها، نمای 
شهری را ایجاد می کند، اما گاهی شاهد کم توجهی برخی از طراحان و سازندگان ساختمان ها در این زمینه 

هستیم.

عالئم مورد استفاده در ترسیم 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 آنها موقعیت، اندازه و شکل مناسب در نظر گرفت.

اختالف سطح،  نشان دادن  فواصل منظم است که جهت  با  یکنواخت  نما: هاشور، خطوط  ب( هاشور در 
زیبایی و یا انواع مصالح در نما به کار می رود. 

نمونه هایی از نمای ساختمان های مختلف
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دستورالعمل ترسیم نما در برنامه اتوکد 

دستورالعمل ترسیم نمای ساختمان مسکونی سه طبقه

مرحله اول: ابتدا پالن ها را در جهت نمای شمالی 
 Line چرخانده سپس با دستور Rotate با دستور
خط زمین را ترسیم کرده و آن را به اندازه کدهای 
با   +4/50 و   +1/26 و   -1/62 طبقات،  ارتفاعی 
همچنین  کنید.  کپی   Offset دستور  از  استفاده 
اندازه 3/24+ و  خط کف طبقه 4/50+ را هم به 
Offset ، +0/80 کنید تا خط سقف آن طبقه و 
جان پناه نما ترسیم شود. سپس با توجه به پالن 
بر  از روی پالن  را  طبقه زیرزمین خطوط پنجره 
روی نما انتقال دهید. برای این کار ابتدا با دستور 
Line یکی از خطوط را ترسیم کنید و با استفاده 
لبه های  در  را  ترسیم شده  Copy خط  دستور  از 

پنجره کپی کنید.
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مرحله دوم: بر اساس دست انداز و ارتفاع داده شده برای 
پنجره های زیرزمین )175 سانتی متر و 45 سانتی متر( 
با دستور Offset محدوده پنجره را به دست آورید و با 
پاک  را  اضافی  خطوط  کلیه   Trim دستور  از  استفاده 
قرار  زمین  خط  زیر  در  که  خطوطی  همچنین  کنید. 

گرفته اند را پاک کنید.

مرحله سوم: با استفاده از روش انتقال خطوط از 
روی پالن بر روی نما، مکان پنجره ها و جاگلی و 
در ورودی را بر روی نما ترسیم کنید. جهت انجام 
 Line, Copy از دستورات  این مرحله می توانید 
اندازه دست انداز  Offset , Trim استفاده کنید. 
 184 آن  ارتفاع  و  سانتی متر   80 پنجره ها 
ورودی  در  ارتفاع  نظر گرفته شود.  در  سانتی متر 
سانتی متر   60 جاگلی  ارتفاع  و  سانتی متر   220

لحاظ گردد.
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از  را کد گذاری کنید. می توانید  نما  ترسیم کنید.   Offset با دستور  را  بام  لبه  قرنیز  مرحله چهارم: خط 
کدهای ترسیم شده در برش استفاده کنید و آنها را کپی کنید. با استفاده از دستور Text عنوان نما و مقیاس 

را بنویسید. ترسیم خود را با دستور Save ذخیره کنید.
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پرسش
1ـ نمای ساختمان را تعریف کنید؟

2ـ عناصر پراهمیت در نمای ساختمان را نام ببرید. 
3ـ عالئم مورد استفاده در ترسیم نما را نام ببرید.

4ـ انواع نماهای ترسیمی در ساختمان را نام ببرید.
با پالن و اسکلت  باید  جواب 1: نماسازی مربوط به شکل ظاهری و خارجی ساختمان است. طرح نما 
با  باید  باشد. نمای ساختمان های هر منطقه  با هویت  زیبا، متناسب و  ساختمان هماهنگ و همچنین 

شرایط اقلیمی آن هماهنگی کامل داشته باشد.
جواب 2: ورودی، لبۀ بام، تراس، پنجره، صورت ظاهر ساختمان 

جواب 3: الف( درها و پنجره ها، ب( هاشور در نما
جواب 4: 

1ـ NORTH ELEVATION         نمای شمالی
2ـ SOUTH ELEVATION         نمای جنوبی
3ـ EAST ELEVATION            نمای شرقی
4ـ WEST ELEVATION            نمای غربی

تمرین عملی شماره 10: تمرین
نماهای شمالی و جنوبی تمرین های عملی 5 و 6 را ترسیم نمایید. 
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شرح کار:
با استفاده از رایانه و نرم افزار کد مطابق اصول و ضوابط شهرسازی نقشه های فاز یک معماری یک ساختمان در حد 

گروه ب سازمان نظام مهندسی را ترسیم و ارائه نماید.

استاندارد عملکرد:
با استفاده از رایانه و نرم افزار کد و نشریه 256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نقشه های فاز یک معماری 

ساختمان های در حد گروه ب نظام مهندسی را ترسیم نماید.
شاخص ها:

رعایت اصول فنی ترسیم ـ تجسم صحیح ـ رعایت ضوابط فنی شهرسازی منطقه ـ در زمان 2/5 ساعت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
با در اختیار قرار دادن فایل پالن های یک ساختمان از گروه ب نظام مهندسی سایر نقشه های معماری با استفاده 
از ضوابط موجود شهرسازی و ضوابط فنی و ترسیمی در مدت زمان خواسته شده خواسته های نقشه و نظر هنرآموز 

محترم را عملی نماید.
ابزار و تجهیزات:

میز رایانه ـ رایانه به همراه نرم افزار اتوکد 2014

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ترسیم صحیح1

2رعایت مقیاس2

2رعایت اصول نقشه کشی3

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش :

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 

ارزشیابی شایستگی )نقشه کشی معماری فاز یک( 
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فصل 2

نقشه کشی معماری )فاز دو اجرایی(
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    واحد یادگیری 2

نقشه کشی معماری فاز دو اجرایی

مقدمه 

استاندارد عملکرد: 

.

در اجرای ساختمان ها، به یک آلبوم نقشه متشکل از نقشه های فاز یک و دو نیازمندیم و مطمئناً روایی نقشه ها 
به اجرای صحیح، کمک خواهد نمود. استادکاران با تجربه، نقشه خوان های خوبی نیز هستند و از این ویژگی 
تهیه  معمار  از سوی مهندس  که  معماری  دو  فاز  نقشه های  استفاده می نمایند.  پروژه  اهداف  پیشبرد  برای 
می شود،شامل مشخصات مصالح و نقشه های اجرایی ساختمان جهت اجرا یا ارائه به پیمانکاران است، براساس 

مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شود.

اتوکد و رعایت اصول و قواعد  با نرم افزار  این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود  اتمام  از  پس 
نقشه کشی، نقشه های فاز دو معماری برای ساختمان های دو طبقه و بیشتر )گروه ب نظام مهندسی( را 
شامل مقاطع و جزئیات اجرایی مطابق نشریه 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد ISO ترسیم نمایند.
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آشنایی با مصالح مورد استفاده در شیب بندی بام ساختمان:
برای شیب بندی باید از مصالح سبک استفاده شود.

بعضی از مصالح شیب بندی عبارت اند از:

بتن سبک: تشکیل شده است از مصالح سنگی سبک )لیکا ـ پوکه های معدنی و صنعتی و فرم و ...( به اضافه 
سیمان و آب

وزن واحد حجم مصالح سنگی بین 1450 تا 1850 کیلوگرم بر متر مکعب است.

طریقه اجرای شیب بندی بام 
شیب بندی بام بدین طریق انجام می شود که ابتدا محل ناودان را تعیین کرده و فاصله آن را تا دورترین نقطۀ 
با توجه به شیب الزم تعیین می نمایند. ارتفاع الزم را به وسیله  اندازه گرفته و ارتفاع دورترین نقطه را  بام 
به وسیله  می کشند.  است  آن صفر  ارتفاع  که  ناودان  محل  تا  ریسمانی  آنجا  از  و  کرده  ایجاد  آجر  رج  چند 
این ریسمان شیب بام تعیین می شود. بعد زیر آن را به وسیله مالت ماسه و سیمان پرمایه به عرض حدود                           
10 سانتی متر پر می نمایند. بعد از آن نقاط دیگر نیز به همین طریق و با همان شیب ریسمان کشی شده و 
زیر آن را پر می نمایند. به وسیله این کار که به آن اصطالحاً کروم بندی می گویند کلیه قسمت های بام به طرف 
ناودان شیب بندی می شود. آنگاه بین این کروم ها را با بتن سبک پر می کنند. هر قدر اجرای این قسمت از 
لحاظ شیب بندی دقیق تر باشد هدایت آب به طرف ناودان راحت تر بوده و اجرای قسمت های بعدی آسان تر و 
بهتر انجام می شود و در نتیجه عمر ایزوالسیون بام بیشتر خواهد شد. الزم به توضیح است که پس از پرکردن 
متن بین کروم ها ابتدا دور تا دور بام را با مالت ماسه سیمان ماهیچه سیمانی با زاویه ° 45 اجرا نموده سپس 
سطح بام را با ماسه سیمان لیسه ای به ضخامت 2 سانتی متر اندود نموده و بعد روی آن را عایق رطوبتی اجرا 

می نمایند.

ترسیم پالن شیب بندی بام و مصالح شناسی 

سرباره کارخانۀ ذوب آهن یا پوکه صنعتی
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دستور العمل محاسبه ارتفاع شیب 
برای محاسبه ارتفاع شیب ابتدا محل آب رو را تعیین کرده و کروم ها را ترسیم کنید.سپس بلندترین طول 
کروم را پیدا کرده و آن را به عنوان مبنای محاسبات خود قرار دهید. برای محاسبه ارتفاع شیب به معلومات 

زیر نیاز است:
کد کف بام در کنار آب رو:3/80+ 

طول بازوی کروم: 6/75 متر 
درصد شیب: 1/5 درصد 

مراحل انجام کار 
از  مرحله اول: تعیین کد کف کنار آبرو یا کد کف بام، این کد را می توان از روی برش های ترسیم شده 

ساختمان به دست آورد. در این شکل کد ارتفاع کنار آبرو 3/80+ در نظر گرفته شده است.

مرحله دوم: ترسیم کروم ها و تعیین بلندترین کروم، با توجه به موقعیت آبرو خط کروم ها را ترسیم کنید و 
بلندترین آن را با اندازه گیری از آکس آبرو تا نقطه مورد نظر و به صورت افقی از روی پالن بام به دست آورید. 

 L =6/75 متر

به نظر شما انتخاب محل ناودان به چه عواملی بستگی دارد؟تفکر
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نظر  بیشتر مناطق کشور، 1/5 درصد در  بارندگی  و  بازوی کروم  براساس طول  را  بام  مرحله سوم: شیب 
بگیرید.

مرحله چهارم: تعیین کد گوشه بام 
کد گوشه بام = ارتفاع شیب + )کد کنار آب راه(   3/90+ =0/1 +3/80

در نتیجه کد گوشه بام 3/90+ متر است. 

مرحله پنجم: برای تمام گوشه های بام عدد 3/90+ را نوشته و پس از آن درصد شیب بقیه نقاط را محاسبه 
کنید. 

مرحله ششم: محاسبه درصد شیب بقیه نقاط 

محاسبه عملیات ارتفاع شیب:
x=)675 × 1/5(/100=10/125 ًتقریبا x 10 cm=0/1 m 

H )ارتفاع( 1/5 x

L )طول کروم ( 100 cm 675 cm
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B نقطه 
کد گوشه بام =3/90+ متر 

طول کروم =5/90+ متر 
ارتفاع شیب =0/1 متر 

  x=)100×10( /590=1/694 ًتقریبا x =1/7 cm=1/7 %

C نقطه
کد گوشه بام=3/90+ متر 

طول کروم=3/90+ متر 
ارتفاع شیب =0/10 متر 

x=)100×10(/390=2/564                                                                            ًتقریبا x =2/6 cm= 2/6 %

و به همین ترتیب برای نقاط دیگر: 

H )ارتفاع( x 10 cm

L )طول کروم( 100 cm 590 cm

H )ارتفاع( x 10 cm

L )طول کروم ( 100 cm 390 cm

F و E نقاط 
x=)100×10(/325=3/07 ًتقریبا x =3 cm= 3 %

D نقطه 
x=)100×10(/510=1/96 ًتقریبا x =2 cm= 2 % 

دستورالعمل ترسیم پالن شیب بندی بام 

دیوارهای  و  خارجی  دیوارهای  محل  اول:  مرحله 
اطراف دستگاه پله را به صورت خط چین ترسیم کنید. 
مانند  سقف(  )بدون  باز  محل های  محدوده  سپس 
در  کنید.  ترسیم  پر  خط  با  را  داکت ها  و  نورگیرها 
خط چین های  به  خارجی،  دیوارهای  ترسیم  هنگام 
سقف توجه شود. دقت شود که محدوده خرپشته از 

دیوارهای خارجی جدا گردد.
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به فاصله                   را  قرنیز  خطوط  دوم:  مرحله 
5  سانتی متر از دو طرف دیوارهای رسم شده 

با خط ممتد ترسیم کنید.

مشخص  را  آبروها  محل  سوم:  مرحله 
کنید و از آبروها به گوشه های بام با خطوط                     
)ترسیم  کنید  ترسیم  کم(  )ضخامت  نازک 

خطوط کروم بندی(.

 مرحله چهارم: جهت شیب خطوط را با فلش مشخص کرده و میزان درصد شیب را بر روی بلندترین کروم 
هر بخش به میزان 1/5 درصد بنویسد و ارتفاع شیب را برای نقطه رأس بلندترین کروم محاسبه کنید.

محاسبه ارتفاع شیب نقاط اصلی
 A محاسبه عملیات ارتفاع شیب نقطه

x=)1135 × 1/5(/100=17/025 cm ًتقریبا x =17 cm= 0/17 m

H )ارتفاع( 1/5 cm ؟

L )طول کروم ( 100 cm 1135 cm
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 B محاسبه عملیات ارتفاع شیب نقطه

x  = 0/07 m

 C محاسبه عملیات ارتفاع شیب نقطه

x=0/15 m

مرحله پنجم: کد سایر گوشه های  بام را محاسبه کنید و روی آنها بنویسید.

کد گوشه بام نقطه A = ارتفاع شیب + کد کنار آبراه 
3/97+ = 3/80+0/17 در نتیجه کد گوشه بام 3/97+ است.

H )ارتفاع( 1/5 cm ؟

L )طول کروم ( 100 cm 480 cm

H )ارتفاع( 1/5 cm ؟

L )طول کروم ( 100 cm 1020 cm
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کد گوشه بام نقطه C = ارتفاع شیب + کد کنار آبراه 
3/95+ = 3/80+0/15 در نتیجه کد گوشه بام 3/95+ است.

کد گوشه بام نقطه B = ارتفاع شیب + کد کنار آبراه 
6/47+ = 6/40+0/07 در نتیجه کد گوشه بام 6/47+ است.

مرحله ششم: کدهای ارتفاعی سایر نقاط الزم را محاسبه کنید و روی آن نقاط در نقشه درج کنید.
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کد گوشه بام=3/97+ متر 
طول کرومA2 =8/90+ متر 

ارتفاع شیب =0/17 متر 

H )ارتفاع( ؟ 17 cm

L )طول کروم ( 100 cm 890 cm

x=)100×17(/890=1/91 ًتقریبا x =1/9 cm= 1/9 %

کد گوشه بام=3/97+ متر 
طول کروم A1 =8/40+ متر 

ارتفاع شیب =0/17 متر 

H )ارتفاع( ؟ 17 cm

L )طول کروم ( 100 cm 840 cm

x=)100×17(/840=2/02 ًتقریباx =2 cm= 2 %

کد گوشه بام=3/97+ متر 
طول کرومA4 =3/25+ متر 

ارتفاع شیب =0/17 متر 

H )ارتفاع( ؟ 17 cm

L )طول کروم( 100 cm 325 cm

x=)100×17(/325=5%

کد گوشه بام=3/97+ متر 
طول کروم A3=5/30+ متر 

ارتفاع شیب =0/17 متر 

H )ارتفاع( ؟ 17 cm

L )طول کروم( 100 cm 530 cm

x=)100×17(/530=3/2%

کد گوشه بام=3/97+ متر 
طول کرومA6 =6/80+ متر 

ارتفاع شیب =0/17 متر 

H )ارتفاع( ؟ 17 cm

L )طول کروم( 100 cm 680 cm

x=)100×17(/680=2/5%

کد گوشه بام=3/97+ متر 
طول کرومA5=5/15+ متر 

ارتفاع شیب =0/17 متر 

H )ارتفاع( ؟ 17 cm

L )طول کروم( 100 cm 515 cm

x=)100×17(/515=3/3%

کد گوشه بام=3/95+ متر 
طول کرومC 1 =6/10+ متر 

ارتفاع شیب =0/15 متر 

H )ارتفاع( ؟ 15 cm

L )طول کروم( 100 cm 610 cm

x=)100×15(/610=2/45 ًتقریبا x 2/5 cm= 2/5 %

کد گوشه بام=3/97+ متر 
طول کرومA7 =4/60+ متر 

ارتفاع شیب =0/17 متر

H )ارتفاع( ؟ 17 cm

L )طول کروم( 100 cm 460 cm

x=)100×17(/460=3/7%
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کد گوشه بام=3/95+ متر 
طول کرومC 3 =7/50+ متر 

ارتفاع شیب =0/15 متر

H )ارتفاع( ؟ 15 cm

L )طول کروم( 100 cm 750 cm

x=)100×15(/750=2 %

کد گوشه بام=3/95+ متر 
طول کرومC 2 =8/65+ متر 

ارتفاع شیب =0/15 متر
 

H )ارتفاع( ؟ 15 cm

L )طول کروم( 100 cm 865 cm

x=)100×15(/865=1/7 %

کد گوشه بام=3/95+ متر 
طول کرومC 5 =4/20+ متر 

ارتفاع شیب =0/15 متر 

H )ارتفاع( ؟ 1157 cm

L )طول کروم( 100 cm 420 cm

x=)100×15(/420=3/6 %

کد گوشه بام=3/95+ متر 
طول کرومC 4 =8/60+ متر 

ارتفاع شیب =0/15 متر 

H )ارتفاع( ؟ 15 cm

L )طول کروم( 100 cm 860 cm

x=)100×15(/860=1/7 %

کد گوشه بام=3/95+ متر 
طول کرومC 8 =9/25+ متر 

ارتفاع شیب =0/15 متر 

H )ارتفاع( ؟ 15 cm

L )طول کروم( 100 cm 925 cm

x=)100×15(/925=1/6 %

کد گوشه بام=3/95+ متر 
طول کروم6وC 7 =4/15+ متر 

ارتفاع شیب =0/15 متر 

H )ارتفاع( ؟ 15 cm

L )طول کروم( 100 cm 415 cm

x=)100×15(/415=3/6 %

کد گوشه بام=8/47+ متر 
طول کروم B 2 =2/65+ متر 

ارتفاع شیب =0/07 متر
 

H )ارتفاع( ؟ 7 cm

L )طول کروم( 100 cm 265 cm

x=)100×7(/265=2/64 ًتقریبا x =2/7 cm= 2/7 %

کد گوشه بام=8/47+ متر 
طول کروم B 1 =4/00+ متر 

ارتفاع شیب =0/07 متر 

H )ارتفاع( ؟ 7 cm

L )طول کروم( 100 cm 400 cm

x=)100×7(/400=1/75 ًتقریباx =1/7 cm= 1/7 %
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مرحله هفتم: درصد شیب هر یک از کروم های به دست آمده را بر روی خطوط آنها بنویسید، عنوان نقشه را 
نوشته و عالمت شمال را ترسیم کنید و نقشه را تکمیل کنید. 
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تمرین
 تمرین عملی شماره 1 : 

ارتفاعی  کدهای  شده  داده  کروم های  طول  و  شیب  میزان  و  شده  مشخص  آبروهای  موقعیت  به  توجه  با 
X3,X2,X1 را به دست آورید. 
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تمرین
 تمرین عملی شماره 2 : 

با توجه به اندازه کد ارتفاعی کنار آبرو )6/40+( و کد ارتفاعی گوشه )6/57+( و طول کروم 10 متر، میزان 
شیب را به دست آورید.

تمرین
 تمرین عملی شماره 3 : 

پالن شیب بندی تمرین عملی )3( از فصل اول را با نظر معلم خود تهیه نمایید.

تمرین
 تمرین عملی شماره 4 : 

پالن شیب بندی تمرین عملی )4( از فصل اول را با نظر معلم خود تهیه نمایید.

چنانچه اندازه طول کروم cm1065  باشد و اختالف ارتفاع ابتدا و انتهای آن، 12 سانتی متر در نظر گرفته شود، پرسش
میزان شیب چند درصد می باشد ؟
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سؤاالت چهار گزینه ای:
1ـ هدف از ترسیم پالن شیب بندی چیست؟

الف( نمایش شیب رمپ                     ب( نمایش هدایت آب باران 
ج( نمایش مساحت بام                      د( نمایش موقعیت ساختمان نسبت به محیط اطراف

2ـ به ازای هر چند مترمربع در پالن شیب بندی، یک آبرو در نظرگرفته می شود؟
الف( 50 مترمربع     ب( 90 ـ 50 مترمربع          ج( 125 مترمربع     د( 75 تا 100مترمربع

3ـ حداقل شیب بام چند درصد است؟
الف( 0/5 درصد                 ب( 1/5 در صد         ج( 2 در صد                       د( 3 درصد

4ـ برای هدایت آب باران در پشت بام چه عملی انجام می شود؟
الف( دیوار چینی    ب( شیب بندی   ج( فرش موزاییک   د( ُکُرم بندی

5ـ کدام یک از فضاهای زیر به شیب بندی نیاز ندارند؟
الف( آشپزخانه               ب( بام    ج( اتاق خواب   د( حمام

6ـ بهترین محل قرارگیری ناودان در کجای بام است؟
الف( کنار    ب( گوشه      ج( پهلو               د( وسط

7ـ مالت مورد استفاده در ُکُرم بندی چیست؟
الف( ماسه و سیمان    ب( گل                ج( باتارد                    د( گل آهک

8ـ زاویۀ ماهیچه های سیمانی در پای دیوار جان پناه معموالً چند درجه است؟
الف(30                ب(45                ج(60                    د( 90

سؤاالت چهار گزینه ای
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نقشه های فاز دو

هدف از ترسیم پالن اجرایی

نحوه ترسیم پالن های اجرایی طبقات

پس از تصویب فاز یک معماری، مهندس معمار نسبت به تهیه نقشه های فاز دو معماری با هماهنگی نقشه های 
سازه و تأسیسات اقدام می کند. نقشه های مذکور باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات ملی ساختمان تهیه 

شود. مجموعه نقشه های اجرایی ساختمان معموالً به چهار دسته تقسیم بندی می شوند:
نقشه های معماری که زیر نظر مهندس معمار تهیه می شوند و این نقشه ها با عالمت اختصاری A نمایش 

داده می شوند. 
داده  نمایش   S اختصاری  عالمت  با  و  می شوند  تهیه  عمران  مهندس  توسط  که  سازه  معماری  نقشه های 

می شوند. 
نقشه های تأسیسات مکانیک و الکتریکی ساختمان که به ترتیب زیر نظر مهندس مکانیک و برق تهیه می شوند 

و با عالئم اختصاری M و E در آلبوم های اجرایی نمایش داده می شوند.

پالن های فاز یک معموالً برای معرفی کلیات طرح تهیه شده و فاقد دقت و جزئیات الزم برای اجرای ساختمان 
می باشند. از آنجا که ترسیم یک پالن کامل و دقیق با اندازه گذاری کامل و با جزئیات و عالئم مربوط به مصالح 

برای اجرای ساختمان الزم است، کلیه این اطالعات در پالن های اجرایی فاز دو گنجانده می شود. 

جهت ترسیم نقشه پالن فاز دو معماری ابتدا باید نقشه فاز یک ترسیم شود و سپس اطالعات زیر به ترتیب 
به نقشه ها اضافه گردد. این نقشه ها حداقل با مقیاس 1:50 ترسیم می شود.

1ـ ترسیم دیوارهای ساختمان با الیه های اجرایی: همان طور که می دانید دیوارها با روش های گوناگون 
ساخته شده و در نقشه به شیوه های گوناگون نمایش داده می شوند. چند نمونه از نمایش دیوار در نقشه های 

فاز دو در شکل های زیر نشان داده شده است.

2ـ انطباق نقشه های سازه با طرح معماری: آکس بندی و موقعیت ستون ها با توجه به نقشۀ سازه بر روی 
پالن ترسیم گردد. 

3ـ ترسیم عناصر باالی صفحه برش: عناصری که در باالی صفحه برش از پالن قرار می گیرند مانند نعل 
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درگاه، تیرها، سقف های کاذب، خط کنسول طبقه باال و شکستگی های سقف همه به صورت خط چین نمایش 
داده شوند.

تراز  مشخص کردن  طبقات:  ارتفاعی  ترسیم  تراز  4ـ 
کف های مختلف نسبت به یکدیگر و سطح مبنا، برای خواندن 

و اجرای درست هر پروژه ساختمانی اهمیت دارد. 

با مشخصات کامل )تعداد پله،  5ـ ترسیم دستگاه پله 
ابعاد، جهت و...(: جهت مشخص کردن تعداد پله ها بر روی 
درج  پله  آن شماره  داخل  در  و  می شود  ترسیم  پله  هر کف 

می گردد.

6ـ انطباق نقشه های تأسیسات برق و مکانیک با معماری )داکت های تأسیساتی بر روی نقشه معماری نمایش 
داده شود و منطبق با نقشه های تأسیسات باشد(.

7ـ ترسیم خطوط سقف های کاذب در صورت وجود، با ذکر مصالح و نوع سقف و ارتفاع مفید آن از کف، 
خطوط سقف کاذب در پالن به صورت خط چین ترسیم شود. 

وسایل  نمایش  پالن:  کردن  مبلمان  8ـ 
مختلفی که می باید در محل های خاص )مانند 
نصب  بهداشتی(  سرویس  و  آشپزخانه  و  حمام 

شوند، در این مرحله انجام می شود. 
9ـ نوشتن مساحت و کاربری فضاهای مختلف.
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10ـ معرفی درها و پنجره ها )تیپ بندی در و پنجره(: برای تیپ بندی درها از عالمت D و برای پنجره ها 
از نماد W استفاده می شود. پنجره های تیپ نیز با یک شماره خاص تیپ بندی می شوند. در تیپ بندی درها و 
پنجره ها از نماد W برای چوب، M برای فلز و AL برای آلومینیوم استفاده می شود. جهت ترسیم تیپ بندی 
در یا پنجره در پالن یک دایره یا چند ضلعی به قطر حدود 12 میلی متر ترسیم کنید و با ترسیم یک خط 
افقی آن را به دو قسمت تقسیم کنید و در باالی آن عالمت اختصاری در یا پنجره و جنس آن و در پایین 

شماره تیپ دریا پنجره را بنویسید. 

 چند نمونه از انواع در



93

11ـ ترسیم جزئیات اجرایی و بزرگ نمایی سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و دستگاه پله و...: 
فضاها مانند سرویس بهداشتی، آبدارخانه، حمام، آشپزخانه و تراس که در معرض ریزش آب قرار می گیرند 
باید با یک شیب یک تا سه درصد، شیب بندی شوند. موقعیت کف شور را در کف این فضاها با استفاده از 

عالمت مقابل نشان دهید.
12ـ برای ترسیم بزرگ نـمایی قسمت های فـوق الذکر ابتدا دور آنها را بـا دایره یا
 مستطیل محصور نموده و با اسـتفاده از یک خط رابط همـانند شیب بنـدی در و 
پنجره عمل نموده با این تفاوت که در باالی خط شماره بزرگ نمایی مـورد نظر و
 در زیر آن شماره صفحه یا پشت نقشه ای که این بزرگ نمایی در آن تـرسیم شده

 است نوشته می شود.
13ـ ترسیم بافت و عالئم مربوط به مصالح مانند کاشی، سنگ، موکت، چوب و... با استفاده از هاشور به نحوی 
بهداشتی،  حمام، سرویس  فضاهای  اجرایی، کف سازی  نقشه های  در  معموالً  نشود.  نقشه  شلوغی  باعث  که 
آشپزخانه و تراس نمایش داده می شود.الزم به ذکر است هاشور الیه های دیوارهای خارجی و داخلی نیز ترسیم 

می گردد.
14ـ نوشتن عنوان فضاها: عنوان فضاها معموالً در داخل هر فضا به طور مستقل نوشته می شود. همچنین 
می توانید فضاها را شماره گذاری کنید و عنوان فضا را در جدولی در کنار نقشه ارائه دهید. عنوان فضاها را 

می توانید هم به صورت کامل و هم به صورت اختصار با استفاده از حروف بزرگ بنویسید. 
15ـ مشخص کردن محل ورودی ساختمان: محل ورودی ساختمان با استفاده از ترسیم فلش و نوشتن 

متن ENT مشخص گردد. ورودی ساختمان باید در پالن به راحتی قابل تشخیص باشد. 
16ـ نوشتن عنوان و مقیاس نقشه
17ـ ترسیم عالمت شمال و قبله

18ـ اندازه گذاری کامل پالن: اندازه گذاری پالن را در دو مرحله اندازه گذاری داخلی و خارجی انجام دهید. 
در اندازه گذاری داخلی ابعاد فضاها، طول و ضخامت دیوارها، ابعاد درها و تجهیزات در یک ستون نوشته شود. 
اندازه گذاری خارجی نیز در سه سطر خط اندازه سرتاسری، خط اندازه شکستگی ها، خط اندازه موقعیت ها 

انجام شود.
19ـ کنترل همه ترسیم های نقشه و ترسیم کمبودهای احتمالی

 چند نمونه از انواع پنجره
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نمونه هایی از نقشه های فاز دو معماری
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تمرین
 تمرین عملی شماره 5 : 

شکل زیر مربوط به پالن طبقه همکف ساختمان سرایداری یک مدرسه می باشد. پالن را در برنامه اتوکد ترسیم 
کنید و سپس نقشه فاز دو آن را با توجه به مراحل گفته شده با مقیاس      ترسیم کنید. همچنین بزرگنمایی 

سرویس بهداشتی را با مقیاس        ترسیم کنید.

تمرین
 تمرین عملی شماره 6 : 

مطلوب است ترسیم پالن های فاز 2 تمرین عملی 3 و 4 از فصل اول

1
50 1

20
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مراحل ترسیم برش اجرایی
قطع  شکسته  یا  مستقیم  خط  یک  امتداد  در  را  ساختمان  کل  سرتاسری  مقاطع  می دانید  که  همان طور 
می کنند. برای معرفی یک ساختمان حداقل یک مقطع طولی و یک مقطع عرضی مورد نیاز است. خط مقطع 
شکسته به این دلیل مورد استفاده قرار می گیرد که دیوارها و فضاهای متفاوت برش بخورند و جزئیات بیشتر 

و ضروری تر در یک مقطع دیده شوند.
مقاطع سرتاسری معموالً برابر با مقیاس پالن ها یعنی        و         و        ترسیم می شوند و قسمت های پیچیده 
ساختمان در مقیاس بزرگ تر در قالب مقاطع موضعی ترسیم می شوند. جهت ترسیم برش اجرایی، ابتدا برش 

فاز یک معماری ساختمان را با مقیاس       ترسیم کنید سپس موارد زیر را به ترتیب به آن اضافه کنید:
1ـ ترسیم کدهای ارتفاعی

2ـ ترسیم خط زمین )خط زیر پی، با توجه و دقت به عمق یخبندان و حرکت لوله های تأسیساتی در کف فضا( 
3ـ ترسیم پی های ساختمان و خط زمین 

4ـ ترسیم مقاطع دیوارهای کرسی چینی با رعایت ضخامت مورد نیاز 
5ـ ترسیم ضخامت کف سازی و عایق کاری کف در صورت نیاز 

6ـ ترسیم مقاطع سقف های کاذب )معموالً در باالی فضاهایی مانند آشپزخانه، حمام و راهرو و..( 
7ـ ترسیم مقطع دیوار حیاط 

8ـ ترسیم الیه های اجرایی بام )خطوط کف سازی بام و بتن شیب بندی( 
9- ترسیم ضخامت اندود و عایق کاری روی دست انداز بام 

10ـ ترسیم درپوش دست انداز بام 
11- ترسیم نرده های راه پله 

12- ترسیم پوشش، عناصر نازک کاری و نماهای داخلی: پوشش نهایی سقف ها و کف سازی ها ترسیم شود. 
13- ترسیم اندود نمای خارجی )به طور مثال اندود سیمان و سنگ پالک (یا نمای آجری 

14- اضافه کردن بافت و عالئم مصالح مورد استفاده 
15- اضافه کردن محل جزئیات اجرایی

16- ترسیم تیپ بندی در و پنجره ها 
17- ترسیم آکس ستون ها 

18- اندازه گذاری کامل برش 
19- نوشتن عنوان و مقیاس برش در زیر نقشه 

20- نوشتن مشخصات و توضیحات: هر چیزی که در مقاطع، ترسیم و اندازه گذاری می شود باید مشخصات 
آن در کنار نقشه ها نوشته شود، مگر آنکه در مقاطع جزئی معرفی شوند:

اندود  مانند  پله ها  آنها، معرفی عناصر موجود در دیوارها و  بام و نوشتن عنوان و مشخصات  معرفی عناصر 
سقف و دیوار پله، جنس و نوع کف سازی پله ها، نوع عایق کاری دیوارهای دو جداره، نوع اندود و جنس نمای 
خارجی، مشخصات نعل درگاه و کف پنجره و...، معرفی عناصر موجود در سقف، معرفی عناصر موجود در زیر 
کف زمین مانند نوع زیرسازی کف، نحوه عایق کاری کف، جنس و نوع کرسی چینی، جنس و مشخصات پی ها، 
مشخصات خاک زیر پی و جنس خاک و...، معرفی عناصر موجود در بیرون ساختمان مانند کف سازی محوطه، 

نوع جدول گذاری، دیوار محوطه، نرده و دست اندازها و نوشتن تذکرات فنی و اجرایی. 

1
200

1
100

1
50

1
50
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نمونه ای از برش اجرایی ساختمان مسکونی
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100

تمرین
 تمرین عملی شماره 7 : 

برش های اجرایی مشخص شده بر روی پالن زیر که مربوط به تمرین عملی شماره پنج است را با مقیاس 
ترسیم کنید.

1
50

 تمرین عملی شماره 8 : تمرین
برش های اجرایی تمرین های عملی 3 و 4 از فصل اول را ترسیم نمایید.
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1 می باشد. ترسیم و قرائت 
مقیاس ترسیم نماهای اجرایی برابر با مقیاس پالن های اجرایی طبقات و معموالً 50

دقیق نماها از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا وجود اشتباه در هر کدام از عناصر نما مانند ارتفاع ها، نوع 
مصالح بدنه، تناسب پنجره ها، پیش آمدگی و شیب سقف ها می تواند باعث ایجاد مشکالت زیادی در اجرای 
ساختمان شود. به همین علت ترسیم نماهای ساختمان ضمن هماهنگی با بقیه نقشه های ساختمان باید از 

دقت کافی برخوردار باشد و تمامی عناصر ضروری را به درستی معرفی نماید. 
1 ترسیم کرده و سپس با 

50
قبل از ترسیم نمای اجرایی ابتدا نمای فاز یک ساختمان مورد نظر را با مقیاس 

ترسیم موارد زیر آن را به نمای اجرایی تبدیل می کنیم. موارد زیر باید در نقشه های نماهای اجرایی ترسیم 
شود:

1ـ ترسیم کدهای ارتفاعی طبقات: فاصله زمین تا کف ساختمان و کف تا زیر سقف را در کنار نما ترسیم 
کنید.

و..  آجر، چوب، شیشه  قبیل سنگ،  از  از مصالح مختلفی  معموالً  نما  در ساخت  2ـ نشان دادن مصالح: 
استفاده می شود. می توانید به سادگی با استفاده از نمادها و عالئم مناسب نوع مصالح مصرفی در نما را نمایش 
دهید. شکل های زیر نحوه نمایش بعضی از مصالح در نما را نشان می دهند. نمادهای مصالح در حد امکان 
مشابه مصالح واقعی ترسیم شوند، بدون آنکه نیاز باشد همه جزئیات غیر ضروری مصالح ترسیم گردد. در 

نقشه های اجرایی نما ممکن است تمام یا بخشی از مصالح نما نشان داده شود.

نمایش بافت برخی از مصالح مورد استفاده در نما

نحوه ترسیم نماهای اجرایی
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3ـ نشان دادن موقعیت و تیپ در و پنجره: در نقشه های فاز دو می توانید پنجره ها را با تمام جزئیاتی 
که مقیاس طرح اجازه می دهد، ترسیم کنید. کف پنجره ها، قاب دور شیشه ها، چارچوب و زهوار و... را نشان 
دهید. همچنین می توانید درها و پنجره ها را به صورت ساده تر ترسیم کنید و جزئیات آنها را در نقشه های 

جداگانه نشان دهید.

4ـ اندازه گذاری نما: اندازه هایی از قبیل ارتفاع ساختمان، ارتفاع کف پنجره ها و نعل درگاه ها را که نمی توان 
در پالن نشان داد در این نقشه ترسیم کنید. خطوط اندازه و خطوط رابط در روی نما یا در کنار آن ترسیم 

می شود.
5ـ انطباق نما با نقشه های سازه و ترسیم آکس های ستون ها در باالی نما 
6ـ ترسیم عالئم مربوط به جزئیات اجرایی و شماره بندی آنها در روی نما 

7ـ نوشتن عنوان و مقیاس نقشه
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همان طور که طراحی و ترسیم نمای بیرونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، طراحی و ترسیم نمای 
دیوارهای داخلی نیز در کیفیت فضاهای داخلی ساختمان بسیار مؤثر است. نماهای داخلی یا همراه مقاطع یا 
به صورت مستقل ترسیم می شوند. در ترسیم نماهای داخلی مستقل، از نشان دادن ضخامت دیوارهای برش 

خورده صرف نظر می شود. شکل زیر نمای دیوار یک آشپزخانه را نشان می دهد. 

     
 
1نمای شرقی مقیاس 

75

ترسیم نماهای داخلی
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 تمرین عملی شماره 9 : تمرین
نماهای اجرایی شرقی و غربی ساختمان سرایداری زیر را با مقیاس       ترسیم کنید.

 تمرین عملی شماره 10 : تمرین
مطلوب است ترسیم نماهای اجرایی تمرین های عملی 3 و 4 از فصل اول

1
50
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ترسیم مقاطع موضعی و جزئی و بزرگ نمایی های پالن 
را  اجرایی ساختمان  نتوانید همه مشخصات  مقاطع سرتاسری  ترسیم  با  ترسیم مقاطع موضعی: چنانچه 
مقاطع  کنید.  ترسیم  موضعی  مقاطع  مبهم ساختمان  بخش های  از  این صورت می توانید  در  کنید،  معرفی 
موضعی ممکن است مقطع سرتاسری یک دیوار، دستگاه پله، طرح سرویس بهداشتی و... باشند. اصول و روش 
ترسیم مقاطع موضعی مانند مقاطع سرتاسری است. در مقاطع موضعی سعی می شود با استفاده از ترسیمات، 
اندازه ها و توضیحات، همه اطالعات ممکن به صورت خوانا و منظم ارائه شود. در بعضی از مقاطع موضعی 
ممکن است همه ریزه کاری ها را نتوان نمایش داد. لذا آن بخش از مقاطع موضعی را عالمت گذاری کرده و 
جزئیات آن را در ترسیمات دیگری به نام دتایل اجرایی با مقیاس بزرگ تر ترسیم می نمایند. این مقاطع با 

مقیاس های      و        و       و      ترسیم می شوند. 

بزرگ نمایی دستگاه پله

 مقیاس 1:50

1
2

1
5

1
10

1
20
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 S برش 1ـ  

 مقیاس 1:50
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مقطع موضعی

 مقیاس 1:50
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بزرگ نمایی حمام و آشپزخانه

 مقیاس 1:50
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 تمرین عملی شماره 11 : تمرین
1ـ مقطع موضعی از پله ساختمانی تمرین های عملی شماره 3 و 4 از فصل اول را با مقیاس     ترسیم کنید.

21ـ بزرگ نمایی سرویس بهداشتی و حمام ساختمان سرایداری زیر را با مقیاس      ترسیم کنید. 
10

1
20
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ارزشیابی شایستگی نقشه کشی معماری )فاز دو اجرایی(

شرح کار :
مطابق نقشه و با استفاده از نرم افزار اتوکد، انواع ترسیمات فاز دو شامل پالن های اجرایی، نما و برش را طبق 

اصول و ضوابط فنی و زیر نظر هنرآموز محترم، ترسیم و ارائه نماید. 

استاندارد عملکرد :
استاندارد  و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   256 نشریه  مطابق  الزم  وسایل  و  نقشه  از  استفاده  با 

بین المللی ISO ، انواع ترسیمات تدریس شده را، ترسیم نموده و ارائه نماید.

شاخص ها :
رعایت اصول فنی شامل تجسم شکل، قطر خطوط، اندازه گذاری، مقیاس نقشه، دقت و نظافت ترسیمات در 

مدت زمان 3 ساعت. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات :
شرایط: با استفاده از نقشه موجود و ابزار و وسایل الزم، خواسته های آن شامل انواع ترسیمات تدریس شده 

را در زمان مناسب و مطابق خواسته های نقشه و هنرآموز محترم ارائه نماید. 
ابزار و تجهیزات: رایانه به همراه برنامۀ اتوکد 2014

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ترسیم صحیح1

2رعایت مقیاس2

2رعایت اصول اندازه گذاری3

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش :

دقت  مناسب،  کار  لباس  کار،  محیط  بهداشت  و  ایمنی  رعایت 
مسئولیت پذیری،  کیفیت،  مدیریت  زباله،  جمع آوری  اجرا، 

تصمیم گیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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یادداشت هنرجو
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..................................................................................................................................................................................................................
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فصل 3

ترسیم جزئیات اجرایی ساختمان و مصالح شناسی
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در اجرای هر پروژه، به نقشه های جزئیات و تعریف نوع مصالح نیاز می باشد. در ساختمان نیز دتایل ها که 
جزء نقشه های فاز دو محسوب می شوند، اهمیت ویژه ای خصوصاً در اجرا دارند. در چند سال اخیر سازمان 
نظام مهندسی کشور روی طراحی دتایل ها مطابق با مبحث 19 تأکید داشته و در پی صرفه جویی انرژی در 

ساختمان ها از این طریق می باشد.

    واحد یادگیری ۳

ترسیم جزئیات اجرایی ساختمان و مصالح شناسی

مقدمه 

استاندارد عملکرد: 

.

پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود با نرم افزار اتوکد و رعایت اصول و قواعد 
نقشه کشی، نقشه های جزئیات ساختمان های دوطبقه و بیشتر را شامل دیوار، سقف، دست انداز بام و ... 

مطابق نشریه 256 سازمان برنامه و بودجه و استانداردهای نظام مهندسی ساختمان ترسیم نمایند.
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نقشه های معماری به دو دستۀ فاز یک و دو تقسیم بندی می شوند. نقشه های فاز یک ویژگی های معماری 
ساختمان از جمله نحوۀ استقرار فضاها، روابط آنها و مشخصات نماهای ساختمان را نشان می دهد. از  این 
نقشه ها می توان برای معرفی ساختمان به کارفرما و استفاده کننده ها و اخذ نظر آنها استفاده کرد.  این نقشه ها 
معموالً با مقیاس 1:50 تا 1:100 ترسیم می شوند. نقشه های فاز یک ساختمان فاقد دقت و اطالعات الزم 
برای اجرای ساختمان است. برای مثال، در آن نوع فونداسیون ها، ابعاد ستون ها، مسیر لوله ها، جنس دیوارها، 
مصالح کف سازی، جنس و جزئیات درها و پنجره ها، محل استقرار المپ ها و … مشخص نیستند. به همین 
تهیه  را  آن  دو(  )فاز  اجرایی  نقشه های  یک،  فاز  نقشه های  از  استفاده  با  ساختمان  هر  اجرای   برای  دلیل، 

می کنند. نقشه های فاز دو ساختمان شامل موارد زیر است :
تأسیسات  نقشه های  و  مکانیکی  تأسیسات  نقشه های  سازه،  دو  فاز  نقشه های  معماری،  دو  فاز  نقشه های   
الکتریکی می باشد. همچنین مواد و مصالح از ارکان اصلی معماری محسوب می شوند و معماری خوب، بدون 
شناخت و ارزیابی درست از مصالحی که پیش روی ما قرار دارند و باید در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند 
امکان پذیر نمی باشد. همچنین باید به مسائلی مانند نحوه تعامل مصالح با محیط طبیعی و مصنوعی و تأثیر 
مصالح بر میزان مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش بنا توجه ویژه ای شود. بنابراین اطالع از مشخصات 
فنی مصالح جهت ترسیم جزئیات اجرایی الزم و ضروری به نظر می رسد. نقشه هایی که در آن نوع مصالح 
مصرفی، نحوه قرار گرفتن مصالح کنار هم، ابعاد و اندازه ها، چگونگی اتصال بین قطعات، چگونگی نصب قطعات 
و... تعیین می شود را جزئیات یا دیتایل می نامند. هر چه قدر میزان اطالعات نقشه مورد نظر بیشتر باشد 
نقشه نیز با مقیاس بزرگ تر ترسیم می شود. اصوالً نقشه های جزئیات دارای مقیاس های متفاوتی می باشند و 
معموالً با مقیاس های 1:2و 1:5و1:10 و 1:20 ترسیم می شوند. در  این فصل جزئیات معماری در بخش های 
جداگانه )کف سازی، دیوار، سقف، سقف کاذب و... ( بیان شده و به تناسب هر بخش، مصالح به کار رفته در 

دتایل ها معرفی می گردد. 

اصوالً به هرگونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین طبیعی و یا سقف طبقه انجام شود تا کاربری و 
عملکرد فضا را ممکن سازد، کف سازی می گویند. در انتخاب نوع کف سازی باید دو عامل مهم را در نظر گرفت: 

1ـ محل قرارگیری 2ـ عملکرد و کاربری فضا.
آشنایی با مواد و مصالح ساختمانی به کار رفته در انواع کف سازی :

الف( بلوکاژ         ب( بتن 

ترسیم جزئیات اجرایی ساختمان و مصالح شناسی 

کف سازی و ترسیم جزئیات مربوط به آن
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چوب  از  آنها  جنس  که  می گردد  اطالق  کفپوش هایی  به  ح(پارکت: 
از  پس  می چسبانند،  کف  به  را  پارکت  می باشد.  درختان  طبیعی 
چسباندن و خشک شدن چسب، برای صاف و صیقلی کردن سطح روی 
اینگونه  شود.   براق  و  یکدست  تا  می زنند  الک  سپس  و  ساب  را  آن 
آب  صورت  در  و  بوده  حساس  فوق العاده  آب  به  نسبت  پارکت ها 
خوردگی سریعاً دچار تورم می شوند یا به اصطالح باد می کنند. پارکت 
در اثر برخورد اشیاء نوک تیز سریعاً آسیب دیده و خش می افتد، و پس 
از گذشت چند سال الزم است تا سطح آن مجدداً ساب و الک زده شود 
چرا که دیگر برق و جالی اولیه را نخواهد داشت. به این گونه پارکت ها، 

پارکت کشوری نیز می گویند.

ج( مالت ماسه و سیمان                         د( عایق رطوبتی

ه( موزائیک                       و(سرامیک

ز( سنگ
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ط(ماستیک:  یکی از مواد و محصوالت آب بندی می باشد و انواع مختلفی 
دارند. از جمله انواع آن موضوع آب بندی می توان به ماستیک های قیر 
ماستیک  پلی یورتان،  ماستیک  اجرا،  سرد  قیری  ماستیک  اجرا،  گرم 
سیلکون، ماستیک اکرولیکی، ماستیک پلی سولفید و… می باشد.  این 
به نوع خود دارای کاربردها مختلفی می باشند. برخی  محصول بسته 
می باشند.  فاضالب  و  آب  کانال های  آب بندی  ویژه  ماستیک ها  از 
یا  آنها ویژه آب بندی مخازن آب و فاضالب می باشند  از  برخی دیگر 
کف سازی ها و برخی دیگر ویژه آب بندی کانال های آبیاری می باشند. 
برخی دیگری از ماستیک دارای خواصی مانند مقاومت در برابر مواد 

نفتی و بعضی دیگر برای  ترمیم ترک های آسفالت کاربرد دارند. نوعی دیگری از ماستیک جهت آب بندی دور 
پنجره ها و یا مصارف سبک به کار برده می شود و بسته به نوع و کیفیت تر عملکرد های متفاوتی در آب بندی 
دارند و بسته به نوع اجرا به دو نوع ماستیک های سرد اجرا و ماستیک های گرم اجرا تقسیم می شود.  این 
امر مربوط به درجه حرارت اجرای مواد در زمان اعمال می باشد که در زمان اجرای آن باید شرایط  ایمنی 
به درستی مد نظر قرار گیرد. باید توجه داشت که در زمان اجرای آن گرمای اجرای دمای کار بیش از حد باال 
نباشد تا باعث سوخته شدن آن نگردد. همچنین سطح زیر کار اجرای ماستیک ها باید کاماًل تمیز و پاکیزه 
باشد. همچنین باید اجازه داد تا بسته به نوع محصول قبل بهره برداری کیورینگ ماستیک مورد نظر به اتمام 

رسیده باشد.

نفوذ پذیری  و  متخلخل  منسوجات  محصوالت،  این  ژئوتکستایل:  ی( 
هستند که از الیاف پلیمری، پلی پروپیلن و پلی استر و بعضاً پلی اتیلن 
از  این  الیاف ساخته شده  تولید می شود. در صورتی که  آمید  پلی  و 
پلیمرها توسط دستگاه های بافندگی و به صورت دو مجموعه نخ عمود 
بر هم بافته شده باشد، ژئوتکستایل بافته شده )Woven( و اگر الیاف 
 Non( تصادفی و نامنظم کنار هم قرار گرفته شده باشند، بافته نشده

Woven( می باشند.

باید در نظر گرفت، یکی  الف(کف سازی بر روی خاک: در مورد کف سازی بر روی خاک دو مسأله مهم را 
احتمال ناپایداری خاک زیرین )این مسأله موجب نشست و برآمدگی در سطح کف سازی می گردد( و دیگری 
کف سازی  است.  ساختمان  کف  به  ساختمانی  مصالح  و  خاک  طریق  از  زمینی  زیر  آب های  موضوع جذب 
همچنین باید بر روی یک سطح تراز بنا شود. برای اطمینان از  اینکه کف سازی، دارای استحکام کافی و فاقد 
رطوبت باشد و همچنین بر روی سطح مستوی و ترازی قرار گیرد، نیاز به عملیات خاصی است که اصطالحاً 

به آن زیرسازی می گویند.
از وظایف زیرسازی می توان موارد زیر را نام برد :

جزئیات کف سازی
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 ایجاد استحکام الزم برای روسازی
 حفظ روسازی از رطوبت کف

 ایجاد یک سطح مستوی و مستحکم 
جزئیات کف سازی بر روی خاک در مکان خشک

کف سازی روی خاک در مکان خشک با عایق حرارتی و پوشش نهایی پارکت

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون عایق حرارتی و پوشش نهایی سرامیک

مقیاس : 1/20

مقیاس : 1/20
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ضخامت  به  یورتان  پلی  حرارتی  عایق  الیه  ابتدا  کف  بتن  اجرای  از  بعد  می شود  دیده  که  همان طور  جزئیات  در 
5 سانتی متر نصب شده، سپس بتن پوکه یا شیب بندی به ضخامت 10 سانتی متر اجرا می گردد و روی  این الیه مالت 
ماسه و سیمان به ضخامت 1/5تا 2 سانتی متر به صورت لیسه ای به عنوان بستر عایق کاری رطوبتی اجرا می شود و 
بر روی آن الیه عایق رطوبتی اجرا می گردد. جهت محافظت از الیه عایق رطوبتی 2 سانتی متر مالت ماسه و سیمان 
1:5 به ضخامت 2 تا 3 سانتی متر اجرا شده و در نهایت فرش کف )سرامیک( با استفاده از مالت ماسه و سیمان نصب 

می گردد. الزم به ذکر است در این دتایل ابتدا عایق حرارتی و سپس عایق رطوبتی اجرا می گردد.

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب 

جزئیات اجرایی کف سازی درمکان مرطوب بدون عایق حرارتی و پوشش نهایی سنگ       

جزئیات اجرایی کف سازی مابین طبقات در مکان خشک

مقیاس : 1/20

مقیاس : 1/20

ب( کف سازی مابین طبقات 
جزئیات اجرایی کف سازی ما بین طبقات در مکان خشک
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در  این نوع کف سازی پس از اجرای سقف، بتن سبک به ضخامت 5 تا 10 سانتی متر ریخته می شود سپس 
اگر پوشش نهایی کف موزاییک باشد یک الیه مالت ماسه و سیمان 1:5 به ضخامت 2 تا 3 سانتی متر اجرا 
می گردد و پس از اجرای فرش موزاییک، بندهای بین موزاییک را با دوغاب سیمان و پودر سنگ پر می کنند. 
اگر پوشش نهایی کف سنگ باشد یک الیه مالت ماسه و سیمان 1:5 به ضخامت 3 سانتی متر در نظر گرفته 
شده و سپس سنگ کار گذاشته می شود. اگر پوشش نهایی کف سرامیک باشد، یک الیه مالت ماسه و سیمان 
به ضخامت 1/5 تا 2 سانتی متر اجرا گردیده و سرامیک ها نصب می شوند. همچنین جهت نصب سرامیک 

می توان از چسب های مخصوص نیز استفاده کرد.
 

جزئیات اجرایی کف سازی ما بین طبقات در مکان مرطوب

در کف سازی فضاهای مرطوب پس از اجرای سقف، ابتدا بتن سبک و یا پوکه جهت شیب بندی به ضخامت 
حداقل 5 سانتی متر اجرا می گردد پس از آن مالت ماسه و سیمان لیسه ای به ضخامت 2 سانتی متر اجرا 
شده تا بستر مناسبی جهت اجرای عایق رطوبتی  ایجاد شود، سپس الیه عایق رطوبتی اجرا گردیده و بر روی 
آن یک الیه مالت ماسه و سیمان 1:5 به ضخامت 2 سانتی متر به عنوان مالت محافظ اجرا می گردد و در 
نهایت پوشش نهایی کف که در شکل موزاییک در نظر گرفته شده است با استفاده از مالت ماسه و سیمان 

اجرا می شود. 

جزئیات اجرایی کف سازی مابین طبقات در مکان مرطوب

مقیاس : 1/20
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جزئیات اجرایی سقف پارکینگ یا پیلوت با عایق حرارتی

مراحل اجرا:
1ـ پس از اجرای سقف ابتدا یک الیه بخار بند که معموالً نایلون ضخیم می باشد بر روی سقف پهن می گردد.

2ـ اجرای ژئوتکستایل
3ـ اجرای الیه یونولیت به ضخامت 4 تا 5 سانتی متر 

4ـ اجرای الیه نایلون ضخیم جهت محافظت از یونولیت 
5 ـ اجرای فوم بتن به ضخامت 5 تا10 سانتی متر 

6 ـ اجرای مالت ماسه و سیمان به ضخامت 3 سانتی متر )ضخامت مالت به نوع پوشش نهایی کف بستگی 
دارد.(

7ـ اجرای پوشش نهایی کف )سرامیک، موزاییک، سنگ (

از عمده مزایای فوم بتن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 کاهش وزن مؤثر و میزان نیروی زلزله به علت سبکی وزن

 حدود 30% ارزان تر از روش سنتی )حذف هزینه پوکه معدنی، ماسه، حمل مصالح به طبقات و..(
 سرعت اجرای روزانه 6 برابر بیشتر )400 مترمربع( نسبت به روش سنتی پوکه ریزی )70 مترمربع(

جزئیات اجرایی کف سازی مابین طبقات، سقف پارکینگ یا پیلوت با عایق حرارتی

مقیاس : 1/20
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 دارای خواص عایق حرارتی بسیار باال
 دارای خواص عایق صوتی بسیار باال

 مقاومت باال در برابر شعله مستقیم آتش )مقاومت 4 ساعته در برابر 1200 درجه سانتی گراد( 
 ایزوله شدن تأسیسات موجود در کف ساختمان

 مقاوم در برابر نفوذ آب و یخبندان
 قابلیت برش پذیری آسان برای اجرای تأسیسات

 قابلیت پمپاژ فوم بتن تا ارتفاع 50 متر
 بهترین گزینه برای انبوه سازان و بلند مرتبه سازی

ج( کف سازی بام 
بام مسطح: از آنجا که بیشترین تلفات حرارتی ساختمان از بخش سقف انجام می شود، مطابق مبحث 19 
مقررات ملی ساختمان الزم است عالوه بر توجه به رعایت عایق کاری رطوبتی در دتایل های اجرای سقف بام به 
عایق کاری حرارتی نیز توجه شود. اکثر مردم بر  این تفکرند که اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان سبب 
افزایش هزینه های ساختمان می شود و این در حالی است که چنانچه  این مبحث در ساختمان به درستی 
اجرا گردد، عالوه بر اینکه هزینه های اولیه ساخت را کاهش می دهد، با توجه به صرفه جویی انجام شده در 

هزینه های بهره برداری و مصرف انرژی ساختمان، برای مصرف کننده سودآور نیز خواهد بود. 
عایق حرارتی هم می تواند در زیر سقف و هم بر روی سقف اجرا گردد. چنانچه عایق کاری بر روی سقف بام 

انجام شود و عایق حرارتی بر روی عایق رطوبتی قرار گیرد به آن بام وارونه می گویند.

جزئیات اجرایی کف سازی پشت بام با اجرای عایق حرارتی از سمت خارج

جرئیات اجرایی کف سازی روی بام، بام وارونه، حالت اول

مقیاس : 1/20
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جزئیات اجرایی کف سازی پشت بام با اجرای عایق حرارتی از سمت داخل

 جزئیات اجرایی کف سازی روی بام، عایق کاری از سمت داخل

مقیاس : 1/20
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1ـ نقشه های معماری به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.پرسش
2ـ نقشه های فاز یک را تعریف کنید.  این نقشه ها با چه مقیاسی ترسیم می شوند؟

3ـ انواع نقشه های فاز دو را نام ببرید.
4ـ نقشه های فاز دو با چه مقیاسی ترسیم می شوند؟

5ـ نقشه دیتایل یا جزئیات را تعریف کنید.
6 ـ کف سازی را تعریف کنید.

7ـ در انتخاب کف سازی چه عواملی باید در نظر گرفته شود؟ نام ببرید. 
8ـ مشخصه های مهم کف سازی را نام ببرید.

9ـ در انتخاب نوع کف سازی بام چه عاملی باید در نظر گرفته شود؟
10ـ در انتخاب کف سازی پارکینگ های طبقاتی کدام عامل مهم تر است؟

11ـ در انتخاب نوع کف سازی  ایستگاه های راه آهن کدام عامل مهم تر می باشد؟
12ـ انواع کف سازی از نظر محل قرارگیری را نام ببرید.

13ـ انواع کف سازی از نظر عملکرد را نام ببرید.
14ـ دو عامل مهم که در کف سازی بر روی خاک باید در نظر گرفته شود را نام ببرید.

15ـ زیرسازی را تعریف کنید.
16ـ وظایف زیرسازی را نام ببرید. 

17ـ بلوکاژ را تعریف کنید.
18ـ وظیفه اصلی بلوکاژ چیست؟

19ـ مواد تشکیل دهنده بتن را نام ببرید.
20ـ مواد اولیه تشکیل دهنده سیمان را نام ببرید و در ساخت بتن این مواد چه نقشی ایفا می کنند؟

21ـ در مورد شناخت انواع سیمان به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
نوع سیمان  از کدام  از سولفات وجود خواهد داشت،  احتمال حمله ضعیفي  - در محیط هایي که 

استفاده می شود؟
- برای مصارف عمومی ساختمان از کدام نوع سیمان استفاده می شود؟

- چرا برای بتن ریزی در هوای سرد از سیمان نوع سه استفاده می شود؟ 
- در بتن ریزی در هوای گرم از چه نوع سیمانی استفاده می شود؟ چرا؟

- کدام نوع سیمان، نسبت به سیمان نوع اول حرارت کمتری آزاد می کند؟
22ـ تیرگی رنگ سیمان به دلیل وجود کدام ماده می باشد؟

23ـ سیمان رنگی چگونه تولید می شود؟
24ـ انواع سیمان پرتلند آمیخته را نام ببرید.

25ـ صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
- سیمان پرتلند روباره ای پایداري بیشتري در برابر سولفات ها دارد.
- استفاده از سیمان پرتلند بنایی در بتن و بتن آرمه مجاز می باشد.

- سیمان پرتلند روباره ای در برابر سیمان پرتلند معمولي، تندگیرتر و گرماي آب گیري آن کم تر 
است.
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26ـ مواد تشکیل دهنده سیمان پرتلند پوزوالنی را نام ببرید. 
27ـ منظور از بتن با عیار 250 چیست؟

28ـ عیار در نظر گرفته شده برای بتن کف سازی چند است؟
29ـ مزیت های فوم بتن را نام ببرید. )چهار مورد(  

30ـ انواع مالت از نظر گیرش و سخت شدن را نام ببرید.
31ـ مالت هوایی را تعریف کرده و یک مثال بزنید. 

32ـ مالت ماسه و سیمان جزء مالت های آبی است یا هوایی ؟ چرا؟
33ـ انواع عایق های حرارتی پشم معدنی را نام ببرید.

34ـ پلی استایرن و پلی یورتان جزء کدام دسته از عایق های حرارتی هستند؟ 
35ـ روش های مختلف عایق کاری حرارتی را نام ببرید. 

36ـ جاهای خالی را پر کنید. 
محصول نهایی عایق های پیش ساخته قیری باید به صورت................ بسته بندی شوند.

درجه  تا............  دمای.........  با  تخت  کف  دارای  سرپوشیده  انبار  و  خشک  هوای  در  باید  عایق  رول 
سانتی گراد به طور......... نگهداری شود.
37ـ موارد کاربرد  ایزوگام را نام ببرید.

38ـ دو سطح تشکیل دهنده موزائیک را نام ببرید. 
39ـ خاک رس و ماسه و فلدسپات در تولید سرامیک به ترتیب چه نقشی دارند؟

40ـ رایج ترین سنگ های ساختمانی مورد استفاده در ساختمان را نام ببرید.
41ـ ویژگی های پارکت را نام ببرید. )چهار مورد(

42ـ شکل زیر مربوط به جزئیات کف سازی بر روی خاک در مکان های خشک با عایق حرارتی و پوشش 
نهایی پارکت می باشد، موارد مشخص شده را تکمیل کنید.

جزئیات اجرایی کف سازی با پارکت در محدوده خشک یا عایق حرارتی

مقیاس : 1/20
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43ـ جزئیات اجرایی کف سازی بر روی خاک در مکان مرطوب با عایق حرارتی و پوشش نهایی سرامیک 
را ترسیم کنید. 

44ـ دو شکل زیر مربوط به کف سازی بین طبقات در مکان های خشک و مرطوب می باشد. موارد خواسته 
شده را تکمیل کنید.

45ـ جزئیات اجرایی سقف پارکینگ یا پیلوت با عایق حرارتی را با مقیاس 1/10 ترسیم کنید. 
 46ـ عایق کاری به روش بام وارونه را توضیح دهید. 

47ـ موارد مشخص شده در جزئیات شکل صفحه بعد را بنویسید. نام دتایل را مشخص کنید.
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ـ دیوار با عایق حرارتی داخلی از پلی استایرن
پلی استایرن درعایق کاری حرارتی از داخل ساختمان، مورد استفاده قرار می گیرد. برای محافظت از این ماده 
در برابر آتش و تسهیل عملیات نازک کاری، معموالً از قطعاتی استفاده می شود که دریک طرف صفحۀ گچی 
چسبیده به پلی استایرن دارند و طرف دیگر، قطعۀ دیگر عایق روی یک شبکۀ چوبی پیچ می شود یا توسط 

چسب خمیری مخصوص روی دیوار با مصالح بّنایی یا بتنی نصب می گردد.

ـ دیوار با عایق حرارتی داخلی از پشم معدنی )پشم سنگ یا پشم شیشه(
پشم معدنی معموالً به صورت قطعات پیش ساخته با ابعاد استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد. پشم سنگ و 
به خصوص پشم شیشه دارای ضریب های نفوذپذیری )بخارآب( باالیی هستند و به همین سبب در اکثر موارد 

با یک ورق کاغذ قیراندود یا کاغذ آلومینیوم در مقابل خطرَمَیعان شدن محافظت می شوند.

نمونه ای از عایق کاری حرارتی دیوار از سمت داخل

دیوار یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و... می باشد 
و ضخامت آن در مقایسه با طول و ارتفاع آن کم می باشد. دیوار ساختمان یا محوطه را محصور و محافظت 

می کند و یا فضاها را از یکدیگر تفکیک می کند.

شناخت دیوار و جزئیات اجرایی آن
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- عایق کاری حرارتی دیوار از سمت خارج : در  این نوع عایق کاری بهتر است از موادی استفاده شود که 
جاذب آب نباشند.

ـ دیوار با عایق حرارتی پلی استایرن
قطعات پیش ساخته پلی استایرن را با چسب های خمیری مخصوص 
روی دیوار نصب می کنند. سپس یک شبکه فلزی توری سیمی روی 
محکم  دیوار  به  مخصوص  پیچ های  با  را  آن  و  می گذارند  عایق 

می کنند و مالت ماسه و سیمان را بر روی آن اجرا می کنند. 

ـ دیوار دو الیه از مصالح بنایی با الیه ي میانی هوا:  این نوع دیوار در صورتی به کار می رود که نیاز 
چندانی به عایق حرارتی دیوار وجود نداشته باشد و به جای عایق حرارتی حداکثر از10 سانتی متر الیۀ هوا 
استفاده شود. الزم است در این نوع دیوار جزئیات الزم برای دفع آب هایی که به الیه ي هوا می رسد پیش بینی 

شود.

نمونه ای از عایق کاری حرارتی دیوار از سمت خارج 

دیوارهای دوالیه
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ـ دیوار دوالیه از مصالح بنایی با الیه میانی هوا و عایق حرارتی: در  این روش پس از ساخت دیوار 
داخلی، عایق حرارتی به وسیله بست های مخصوص، یا شبکه ای از چوب های چهارتراش به الیه داخلی وصل 
می شود و با فاصله کمتر از 10 سانتی متر دیوار خارجی اجرا می گردد. البته باید الیه خارجی آب بندی پوسته 

دیوار را تامین کند تا از رسیدن آب به عایق جلوگیری شود.

 
دیوارهای پیش ساختۀ صنعتی مانند ساندویچ پانل: در ساختمان های پیش ساختۀ صنعتی، در اکثر 
موارد از قطعات بزرگ عایق مانند پلی اورتان یا پلی استایرن، که بین دوالیه از آهن گالوانیزه یا آلومینیوم 
یا بتن )اعم از الیافی یا معمولی( یا پالستیک تقویت شده با الیاف شیشه ای )فایبر گالس( قرار گرفته است، 
استفاده می شود، مانند بدنۀ وسایل برودتی نظیر یخچال ها و... در مورد قطعات ساخته شده از بتن یا پالستیک 
تقویت شده با الیاف شیشه، پیش بینی یک سیستم کالف بندی برای مقاوم سازی قطعات در برابر نیروهای 
خارجی ضروری است. نفوذپذیری این دیوارها در مقابل بخارآب مساوی صفر است و آب بندی قطعات صورت 

می گیرد. این نوع دیوار برای ساختمان های اداری، تجاری و... توصیه می شود.

نمونه ای ازدیوارهای دوالیه با الیه میانی هوا و عایق حرارتی

دیوار با عایق حرارتی همگن  
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دیوار با بلوک های مجوف سفالی عایق دار: در این نوع دیوار عایق حرارتی را که معموالً پلی استایرن است بین 
دو قطعه سفالی دندانه دار به صورت پیش ساخته قرار می دهند.

دیوارهای عایق صوتی:
 معموالً اکثر مواد عایق حرارت، عایق صوت نیز هستند، با این تفاوت که برای جلوگیري از پژواک در بعضی 
با شرایط خاص استفاده می کنند، مانند سالن های  از فضاهای ساختمان از سطوحی غیرصیقلی غیرموازی 

سینماها، آمفی تئاترها و...

   نمونه ای از دیوار ساندویچ پانل نمونه ای از دیوار 3D پانل
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است  عبارت  ساندويچ  جداکنندۀ  تزريقی:   فوم  با  پيش ساخته  پانل جداکنندۀ  ساندويچ  ديوارهای 
به آنها ساندويچ پانل  از دو اليه فلز يا فايبر گالس که بین آنها فوم پلی اورتان تزريق می کنند و اصطالحاً 
می گويند. اين ديوار از بهترين و سبک ترين ديوارهای جداکننده محسوب می شود. از نظر حرارتی و صوتی 
نیز عايق بسیار مناسبی است. اين پانل ها را در ضخامت های 3 تا20 سانتی متری، و به عرض های 75 و100 
و 120سانتی متری تولید می کنند. نمای ورق های پوشش، به صورت کنگره ای يا صاف است و جنس ورق های 
بايد درمقابل حاّلل ها، روان  يا فايبرگالس است. فوم داخل آن، که عايق است،  آن گالوانیزۀ ساده و رنگی 

کننده ها، روغن های معدنی، اسیدها، سازه ها و قارچ ها مقاوم باشد و نپوسد. 

آشنايی با مصالح به کار رفته در ساخت ديوارها 
سيپورکس و هبلکس: بتن از نظر وزن به سه گروه بتن سبک وزن، بتن میان وزن و بتن سنگین وزن تقسیم 
می گردد که هبلکس، در دسته سبک وزن می باشند. بتن های سبک نیز به سه دسته بتن سبک سازه ای، بتن 
سبک غیرسازه ای و بتن های سبک متوسط تقسیم بندی می گردد که هم هبلکس HEBELEX و سیپورکس 
SIPOREX، جزء بتن های سبک غیرسازه ای محسوب می گردند. هبلکس و سیپورکس را فقط به عنوان 
تیغه های جداساز و ديوارهای نما استفاده می کنند ـ در بتن های گازی )هبلکس و سیپورکس( برای ساخت 
يک مترمکعب بلوک، از400 کیلوگرم ماسه سیلیسی، 140 کیلوگرم گرد آهک زنده، 35 کیلوگرم سیمان، 
نیم کیلوگرم گرد آلومینیوم و مقداری آب در بخارخانه استفاده می کنند که در نتیجه واکنش شیمیايی بین 
آهک و گرد آلومینیوم، گاز هیدروژن آزاد می گردد که در بتن جای گرفته و آن را پوک و سبک می سازد. 

جذب آب در هر دو مصالح بین 10 تا 15% می باشد.
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ديوارهای ساندويچ پانل
به  استايرن  پلی  اليه  يک  از   3Dساندويچی صفحات 
جوش  میل گرد  شبکه  دو  و  سانتی متر   4 حداقل  ضخامت 
انتخاب  برای  شده در دو طرف  اين اليه تشکیل شده است. 
سانتی متر   30 مدل  از  استفاده  پانل ها  ارتفاع  و  عرض 
و  سانتی متر  و150   120 )عرض های،90و  می شود  توصیه 
برابر  در  صفحات  مقاومت  300سانتی متر(.  و   270 ارتفاع 
به کارگیری  آن  بهبود  جهت  در  و  بوده  مناسب  آتش سوزی 
توجه  با  می شود.  توصیه  آتش سوزی  برابر  در  مقاوم  اليه 
عالوه  صفحات  به کارگیری  اين  بتن،  عايق  اليه  وجود  به 
ديوارها  بودن  صوتی  و  حرارتی  عايق  خاصیت  بهبود  بر 
حجم  کاهش  از  جدا  که  شد  خواهد  بنا  سبک سازی  باعث 
شد. خواهد  ساختمان  جرم  کاهش  باعث  مصرفی   مصالح 

مزايای استفاده از پانل های ساندويچی: 
- سبکی ديوارهای ساخته شده از پانل های ساندويچی در مقايسه با ديگر مصالح

- سرعت حمل و نقل و سهولت پانل های ساندويچی در ارتفاع
- مقاومت زياد در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله

- عايق در مقابل حرارت، برودت، رطوبت و صدا
- مقاوم در برابر آتش سوزی به علت وجود قشرهای بتونی طرفین پانل ساندويچی

- نفوذناپذيری ساختمان در مقابل حشرات
- امکان حمل و به کارگیری پانل های ساندويچی در مناطق صعب العبور جهت احداث ساختمان بدون نیاز به 

کارگران متخصص
- دستیابی به فضای مفید بیشتر به علت ضخامت ناچیز ديوارهای پانل ساندويچی

- آزادی عمل در اجرای طرح های متنوع به علت انعطاف پذيری قطعات پیش ساخته پانل های ساندويچی
- صرفه جويی در هزينه پی سازی و اسکلت ساختمان های بلند مرتبه به دلیل وزن اندک قطعات سقف و ديوار  

پانل های ساندويچی
- صرفه جويی در هزينه تهويه مطبوع ساختمان در تابستان و يا زمستان به دلیل جلوگیری از تبادل حرارت و 

يا برودت و در نتیجه صرف انرژی کمتر



134

جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین با عایق حرارتی و رطوبتی 

    جزئیات اجرایی دیوار زیر زمین با عایق حرارتی و رطوبتی

مقیاس : 1/200
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جزئیات اجرایی دیوار خارجی در حالت کف اتاق باالتر از کف محوطه

جزئیات اجرایی دیوار دوجداره در طبقات با عایق حرارتی

جزئیات اجرایی دیوار خارجی کف اتاق باالتر از کف محوطه  

جزئیات اجرایی دیوار دو جداره در طبقات با عایق حرارتی

مقیاس : 1/20

مقیاس : 1/200
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جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی دیوار خارجی و سقف پارکینگ

 جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی دیوار خارجی و سقف پارکینگ

مقیاس : 1/200

1ـ دیوار را تعریف کنید.پرسش
2ـ انواع دیوارها را از نظر محل قرارگیری نام ببرید.

3ـ دیوارها برحسب تحمل فشار به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
4ـ دیوار باربر را تعریف کنید.
5ـ جاهای خالی را پر کنید.

دیوارهای ............. فقط وزن خود را تحمل و منتقل می کنند.
دیوارهایی که به منظور مقابله با نیروی جانبی، مانند حرکت خاک، آب ساخته می شوند............ نام دارند. 

6ـ انواع دیوارهای عایق را نام ببرید.
7ـ روش های عایق کاری دیوارها را نام ببرید.

8ـ کدام نوع عایق کاری دیوارها در مورد دیوارهای سنگین و نیمه سنگین با مصالح بنایی یا بتنی به کار می رود ؟
9ـ دیوار با عایق حرارتی داخلی از پلی استایرن را شرح دهید.

10ـ چگونه می توان پشم معدنی را در برابر خطر معیان محافظت کرد؟
11ـ دو نمونه از دیوار با عایق کاری حرارتی ازسمت خارج را نام ببرید.
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12ـ انواع روش های اجرایی دیوارهای دو الیه را نام ببرید. 
13ـ ساختار اصلی دیوارهای پیش ساخته صنعتی را بیان کنید. 

14ـ شکل مقابل کدام نوع از دیوارها را نشان می دهد؟
15ـ جداکننده های ساندویچی چه نوع مصالحی هستند؟
16ـ بهترین و سبک ترین دیوار جداکننده چه نام دارد؟

17ـ تقسیم بندی بتن از نظر وزن را بیان کنید.
18ـ سیپورکس و هبلکس جزء کدام دسته از انواع بتن ها می باشند؟
19ـ مزایای استفاده از پانل های ساندویچی را نام ببرید. )چهار مورد(

20- چرا به مالت گچ، خاک اضافه می شود؟
21- گچ کشته چه نوع مالتی است؟

22- شکل زیر جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین را نشان می دهد. موارد خواسته شده را بنویسید. 

23- جزئیات اجرایی دیوار دوجداره در طبقات با عایق حرارتی را ترسیم کنید. 
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روش های نفوذ رطوبت به دیوار و اثرات آن
به همراه  این آب  به درون خود جذب می کنند.   را  تا حدودی متخلخل هستند و آب  بنایی   همۀ مصالح 
امالحی که در آن محلول هستند، موجبات تخریب دیوار را فراهم می کنند. رطوبت به سه طریق به دیوار 

تأثیر می گذارد: 
الف( نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی دیوار )جذب رطوبت موجود در خاک( 

ب( نفوذ رطوبت از طریق بدنۀ دیوار 
ج( نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار )تأثیر رطوبت ناشی از بارندگی(.

هر ساله بر اثر ورود رطوبت و آب به داخل ساختمان و یا نفوذ آن به درون اجزا ساختمانی ضررهای هنگفتی 
فلزات دچار  بر روی سازه ساختمان ها می گذارد. چوب ها می پوسند و  نابود کننده ای  تأثیرات  وارد آمده و 
در  قارچ ها  و  حشرات  ظهور  آن،  ماندگاری  و  رطوبت  هجوم  دیگر  تأثیرات  جمله  از  می شوند.  زنگ زدگی 
برسد،  مناسبی  درجۀ  به  هوا  سرمای  اگر  و  می شوند  متورم  دیوارها  گچی  روکش های  می باشد.  ساختمان 
یخبندان موجبات تخریب اکثر مصالح را فراهم می آورد. آبی که به داخل مصالح ساختمان نفوذ کرده است، 
پس از منجمد شدن منبسط می گردد و آب منبسط شده، مصالح را خرد و فرسوده می کند.  این پدیده در 

اجزا نمای ساختمان مانند سنگ، آجر یا اندود ها بیشتر مشاهده می شود.

قرنیز و انواع آن 
قرنیز: نواری از سنگ یا چوب یا پالستیک و یا بتن و سیمان بوده که در پایین دیوار و در امتداد آن نصب 
می شود. قرنیز عموماً نسبت به دیوار برجسته بوده و مهم ترین وظیفه قرنیز محافظت از نازک کاری دیوار در 
برابر صدمات ناشی از برخورد اسباب و اثاثیه و جلوگیری از نفوذ مستقیم رطوبت و آب از کف به دیوار می باشد.

انواع قرنیز
1- قرنیز اجرای شده بر روی جان پناه پشت بام و دیوارهای حیاط )درپوش(

2- قرنیز پای دیوار در داخل ساختمان 

جزئیات اجرایی قرنیز اجرا شده بر روی جان پناه پشت بام )درپوش روی دیوار( 
نقص در اجرای بام ها و یا روی دیوارها به مرور ساختمان را فرسوده کرده و تا مرز تخریب کامل، آن را تهدید می کند. 
جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار از درپوش استفاده می شود. عملکرد اصلی درپوش جلوگیری از 
نفوذ رطوبت به داخل دیوار و هدایت آب باران به خارج است. جنس درپوش ها معموالً از مصالحی مانند سنگ، بتن و 

ورق های گالوانیزه می باشد. 

جزئیات اجرایی نصب انواع قرنیز و سنگ ازاره در ساختمان 
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جرئیات اجرایی درپوش سنگی روی دیوار 

جزئیات اجرایی نصب قرنیز سنگی به دیوار داخلیجزئیات اجرایی نصب قرنیز چوبی به دیوار داخلی 

مقیاس : 1/20

مقیاس : 1/20مقیاس : 1/20

جزئیات اجرایی قرنیز پای دیوار در داخل ساختمان
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سنگ ازاره و جزئیات مربوط به آن: نظر به اینکه ساختمان همواره در برابر عوامل جوی و اقلیمی  قرار دارد 
و می بایست در شرایط مختلف ثبات و پایداری خود را حفظ کند، به منظور پیشگیری از نفوذ رطوبت و نم 
کشیدگی دیوار در پای بنا، سنگ مثنی قرار می دهند. از آنجایی که دیوارها، آجر و خاک و مالت خاصیت 
مکندگی زیاد آب را دارند، سنگ مثنی این نقص را جبران می کند و مانع از رسیدن رطوبت ناشی از نزوالت 
جوی اعم از برف و باران در کنار ساختمان و پیاده روها به عمق و ارتفاع دیوار می شود. به طور کلی؛ به سنگی 
که پیرامون ساختمان و در پای دیوار نصب می شود سنگ مثنی یا سنگ ازاره ساختمان گفته می شود. از آنجا 
که سنگ یک عنصر طبیعی است، بهترین سازگاری را با محیط پیرامون خود دارد. این سنگ در واقع نمای 
کرسی چینی ساختمان را می پوشاند و معموالً ارتفاع آن از 30 سانتی متر کمتر است. ازاره را می توان عالوه 

بر سنگ با بتن هم اجرا کرد. 
وظیفه اصلی قرنیز و ازاره، جلوگیری از نفوذ آب باران و برف به دیوارها و در نتیجه محافظت از آنهاست.

جزئیات اجرایی نصب ازاره بتنی

 جزئیات اجرایی نصب ازاره بتنی
مقیاس : 1/150
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جزئیات اجرایی نصب ازاره سنگی

پرسش
1ـ روش های نفوذ رطوبت به دیوار را نام ببرید. 

2ـ موارد خواسته شده زیر را تعریف کنید.
3ـ عملکرد اصلی درپوش روی دیوارچیست؟ جنس آن از چه مصالحی می باشد؟

4ـ وظیفه اصلی سنگ ازاره و قرنیز چیست؟
5ـ با توجه به شکل موارد خواسته شده را کامل کنید.

نام دتایل را بنویسید.
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6ـ شکل زیر مربوط به جزئیات اجرایی قرنیز سنگی می باشد که با مقیاس 1/20 ترسیم شده است. شکل 
را کامل کنید. 

7ـ شکل زیر مربوط به جزئیات اجرایی ازاره بتنی می باشد. موارد خواسته شده را بنویسید. 
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براي جلوگیري از سقوط افراد از اطراف بام، از یک دیوار کوتاه استفاده مي شود که به آن جان پناه یا دست انداز 
می گویند. در اجرای دست انداز به موارد زیر باید دقت کرد:

استفاده  زنجاب شده  آجر  و  و سیمان  ماسه  مانند مالت  مرغوب  مصالح  از  پناه  دیوار جان  برای ساخت  ـ 
می شود، چون این دیوار باید در مقابل نیروهای وارده مقاومت الزم را داشته باشد.

ـ تا ارتفاع حداقل 15 سانتي متر  این دیوار را باید عایق کاري نمود.
ـ براي جلوگیري از شکستن و خرد شدن قیر و گوني )بر اثر حرارت، برودت و فشار( با ایجاد یک ماهیچه بتني 

سرتاسري، عایق کاری با زاویه 135 درجه خم مي گردد.
تعبیه می شود، که  این درپوش می تواند  برای حفظ زیبایی و استحکام دست انداز درپوشی هم روی آن  ـ 
بتنی، سنگی و یا از ورق گالوانیزه باشد. در اجرای  این درپوش ها یک نکته مهم را باید رعایت کرد و آن تعبیه 
آبچکان است، اگر آبچکان در نظر گرفته نشود، برف و باران، گرد و غبار موجود در هوا و روی درپوش را به 

نمای ساختمان منتقل کرده و زیبایی نما را از بین می برد.

جزئیات اجرایی دیوار جان پناه بام و نحوه عایق کاری آن 

جزئیات اجرایی آبرو بام 
ناودان: از نظر عملکردی ناودان محل عبور آب است که به وسیله آن انتقال و هدایت آب از پشت بام به سطح 

زمین )گذر یا حیاط( صورت می گیرد.
تعیین محل آبرو : محل آبرو را می توان در میانه یا در گوشه های بام در نظر گرفت. لوله آب باران باید از 

جزئیات اجرایی جان پناه یا دست انداز بام
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سایر لوله های فاضالب جدا در نظر گرفته شود تا حرکت گازهای فاضالب مانع عبور آب باران نشود. در حالتی 
که آبرو در میانه بام در نظر گرفته شود لوله های هدایت آب باران از میان دیوارهای آجری، قسمت های میانی 
ساختمان ساخته شده، کنار ستون های میانی، از داخل کمد ها و داکت های تأسیساتی یا از گوشه آشپزخانه 
عبور می کند. چنانچه طراحی ساختمان اجازه عبور لوله های آب باران را از محل های یاد شده ندهد آن را در 
گوشه های بام و در محل مناسب قرار می دهند. در  این حالت شیب بندی بام به طرف کنج های ساختمان اجرا 
می گردد. جهت انتخاب محل آبرو باید دقت شود که طول کروم از اندازه مجاز بیشتر نشود. بنابراین بهترین 
محل برای آبرو وسط بام و در محل برخورد اقطار می باشد. زیرا فاصله آن نقطه از بقیه نقاط دیگر به یک اندازه 
بوده است، اما در بیشتر مواقع به دلیل نوع طراحی پالن عبور آبرو از وسط پالن امکان پذیر نمی باشد. محل 

آبرو به گونه ای انتخاب شود که آبرو نزدیک ترین فاصله ممکن را تا تمام نقاط داشته باشد. 

کف خواب: پس از اجرای سقف اصلی ساختمان و تعیین محل آبرو در کف بام جهت جلوگیری از تجمع آب 
باران در محل آب راه از کف خواب استفاده می شود. 

کف خواب قطعه ای است فلزی که جنس آن معموالً از آهن ورق گالوانیزه می باشد و در ساختمان های مهم 
جنس آن را از مس انتخاب می نمایند. فرم کف خواب کاماًل بستگی به محل مصرف آن دارد. در هر حال 
به وسیله کف خواب آب باران به ناودان راهنمایی می شود در نتیجه دنباله آن باید تا داخل ناودان ادامه پیدا 

کند. در موقع عایق کاری باید دقت نمود کلیه قسمت های کف خواب به عایق آغشته شود.

جزئیات اجرایی آبروی بام در کنار دیوار جان پناه

جزئیات اجرایی آبروی بام در کنار دیوار جان پناه
مقیاس : 1/20
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جزئیات اجرایی آبرو بام در وسط پشت بام

جزئیات اجرایی آبروی بام در وسط
مقیاس : 1/10

1ـ جان پناه یا دست انداز را تعریف کنید.پرسش
2ـ جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

برای ساخت دیوار جان پناه از مصالح مرغوب مانند................... و..............................استفاده کرد.
تا ارتفاع حداقل..........سانتي متر دیوار جان پناه را باید عایق کاري نمود.

براي جلوگیري از شکستن و خرد شدن قیر و گوني )بر اثر حرارت، برودت و فشار( در کناره دیوار جان پناه 
با ایجاد...............، عایق کاری با زاویه 135 درجه خم مي گردد.

3ـ موارد خواسته شده شکل زیر را تکمیل کنید. نام دتایل خواسته شده را بنویسید. 
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4ـ ناودان چیست؟
5ـ کف خواب را تعریف کنید.

6ـ موارد خواسته شده شکل زیر را بنویسید. 
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 سقف کاذب 
برای  انرژی  مصرف  در  ویژه شود صرفه جویی  توجه  آن  به  باید  ساختمان سازی  در  که  مهم  نکات  از  یکی 
گرم کردن و سرد کردن ساختمان است. عوامل متعددی در  این صرفه جویی مؤثرند که یکی از آنها دوجداره 
کردن سقف می باشد، با  ایجاد سقفی در زیر سقف اصلی که به آن سقف کاذب گفته می شود. پس سقف 
کاذب سقفی است که به زیر سقف اصلی ساختمان متصل است و بار آن به سازه سقف اصلی وارد می شود. 
سقف های کاذب نه تنها جهت پوشش دادن فضای زیر تیرها و تأسیسات به کار می رود بلکه امروزه سقف کاذب 
رشته ای از معماری داخلی ساختمان محسوب می شود. سقف کاذب در مواردی نظیر آکوستیک کردن سقف 
و همچنین دکوراتیو و زیبایی و سبک کردن ساختمان در برج ها، همچنین هدایت و جلوگیری از اتالف دما 
و رطوبت و نیز نورپردازی مناسب با شرایط کار و زیبایی و... قابلیت های خود را بروز می دهد. از روش های 
نیز مانند سقف کاذب  اندود گچ است. روش های جدیدتر  از رابیتس و  سنتی اجرای  این سقف ها استفاده 
پالستیکی و یا سقف کاذب شبکه ای و گچ برگ و... نیز وجود دارد. اما هر یک از آنها در عین داشتن مزایایی از 
جمله ایجاد فضایی برای قرارگیری تأسیسات در زیر سقف اصلی، عایق بندی صوتی و حرارتی مناسب، حفاظت 
از اسکلت های فلزی ساختمان در برابر حریق، معایب خاص خود را نیز دارند، مانند زنگ زدگی، سنگین بودن 
سقف و همچنین خشک بودن و منعطف نبودن سقف که خود موجب کاهش مقاومت آن و همچنین  ایجاد 
محدودیت برای  ایجاد طرح های متنوع می باشد. سقف کاذب می تواند به صورت گچی، چوبی، فلزات رنگین، 
پی وی سی، شیشه ای، آهنی، ورق های فلزی روکش دار، آلومینیومی، کامپوزیت و غیره نصب شود که در هر 
صورت قابلیت اجرا به صورت واحد و یا با هم را داراست. از بین سقف های گفته شده جزئیات اجرایی سقف های 

کاذب با گچ برگ بیان می شود.

شناخت سقف های کاذب

سقف کاذب از نوع رابیتس و گچ
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سقف کاذب مشبک چوبی

سقف کاذب تایل آلومینیومی با شبکه فلزی
سقف کاذب با صفحات گچی 

صفحه روکش دار گچی )Dry Wall( یا گچ برگ نوعی سقف کاذب جدید است که در جلوه دادن به معماری 
و دکوراسیون داخلی نقش بسیار مهمی دارد.

مزایای سقف کاذب صفحات گچی
ـ سرعت و دقت باال در طراحی و اجرای آن

ـ کاهش تعداد نیرو برای اجرای پروژه
ـ نسبت به دیگر سقف های کاذب از جمله گچ، رابیتس،چوب و... هزینه کمتری دارد.

ـ به شکل عایق عمل می کند و از این حیث شاهد صرفه جویی در مصرف انرژی هستیم.
ـ به دلیل ساختار مفصلی که دارد در مقابل زلزله از مقاومت خوبی برخوردار است.

ـ پوشش بسیار خوبی برای عبور تأسیسات ساختمانی است.
ـ دسترسی آسان و راحت در مواقع تعمیرات و بازسازی است.

ـ اگر به دنبال سبک سازی ساختمان خود هستید، بهترین گزینه استفاده از گچ برگ است.
ـ کاغذ دیواری، بلکا، رنگ و هر طرح دیگری را می توانید بر روی سطح آن اجرا کنید.
ـ باز بودن دست طراح و اجرا کننده، جهت طراحی و اجرای انواع مدل سقف و دیوار.

ـ بعد از اجرای آن، بالفاصله فضا قابل استفاده است.
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جزئیات اجرایی سقف کاذب رابیتس 

پالن سقف کاذب رابیتس
مقیاس : 1/20
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پرسپکتیو سقف کاذب رابیتس
مقیاس : 1/20

 برش A  ـ A سقف کاذب رابیتس
مقیاس : 1/20
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مقیاس : 1/20
 برش B  ـ B سقف کاذب رابیتس

مقیاس : 1/20
اتصال سقف کاذب رابیتس به دیوار 
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1ـ سقف کاذب را تعریف کنید. پرسش
2ـ کاربردهای سقف کاذب را نام ببرید.

3ـ چند نمونه از روش های اجرایی سقف کاذب را نام ببرید. 
4ـ مهم ترین مزایای سقف های کاذب چیست؟

5 ـ چهار مورد از مزایای سقف کاذب با صفحات گچی را بیان نمایید. 
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ارزشیابی شایستگی ترسیم جزئیات اجرایی ساختمان و مصالح شناسی

شرح کار :
مطابق نقشه و با استفاده از نرم افزار اتوکد، انواع دتایل های مختلف را طبق اصول و ضوابط فنی و زیر نظر 

هنرآموز محترم، ترسیم و ارائه نماید . 

استاندارد عملکرد :
استاندارد  و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   256 نشریه  مطابق  الزم  وسایل  و  نقشه  از  استفاده  با 

بین المللی ISO ، انواع ترسیمات تدریس شده را، ترسیم نموده و ارائه نماید. 

شاخص ها :
رعایت اصول فنی شامل تجسم شکل، قطر خطوط، اندازه گذاری، مقیاس نقشه، دقت و نظافت ترسیمات در 

مدت زمان 3 ساعت. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات :
شرایط: با استفاده از نقشه موجود و ابزار و وسایل الزم، خواسته های آن شامل انواع ترسیمات تدریس شده 

را در زمان مناسب و مطابق خواسته های نقشه و هنرآموز محترم ارائه نماید . 
ابزار و تجهیزات: رایانه به همراه برنامۀ اتوکد 2014

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ترسیم صحیح1

2رعایت مقیاس2

2رعایت اصول اندازه گذاری3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش :

دقت  مناسب،  کار  لباس  کار،  محیط  بهداشت  و  ایمنی  رعایت 
مسئولیت پذیری،  کیفیت،  مدیریت  زباله،  جمع آوری  اجرا، 

تصمیم گیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان .

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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یادداشت هنرجو
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..................................................................................................................................................................................................................
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فصل 4

نقشه کشی سازه )فاز یک(
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در حالت کلی به هر چیزی که ساخته می شود، ساختمان می گویند ولی در این کتاب منظور از ساختمان، 
بناهای ساخته شده با مصالح فوالدی و بتنی است، می توان گفت یک ساختمان خوب از نظر ما مفید، قابل 
استفاده، زیبا و دلنشین، راحت و آرام بخش، محکم و با دوام است. اقتصادی و کم هزینه بوده، با نیازهای روحی 
اجرا  ایران  در  نوع ساختمان  دو  معموالً  است.  و شرایط محیطی هماهنگ  زمین  استفاده کننده،  و جسمی 

می شود:
ـ ساختمان های اسکلتی بتنی: اسکلت این نوع ساختمان ها )تیرهای اصلی و ستون ها( از بتن مسلح )بتن 

آرمه( ساخته می شود.
ـ ساختمان های اسکلت فلزی: اسکلت این نوع ساختمان ها )پل ها و ستون ها( از پروفیل های فوالدی بوده 

و اتصاالت آن معموالً از جوش یا پیچ و مهره می باشد.

    واحد یادگیری 4

نقشه کشی سازه فاز یک

مقدمه 

استاندارد عملکرد: 

.
پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود با نرم افزار اتوکد و رعایت اصول و قواعد 
نقشه کشی، انواع پالن های آکس بندی، ستون گذاری و تیپ بندی، فونداسیون، تیرریزی و مهاربندی های 
مختلف برای ساختمان های اسکلت بتنی و فلزی را مطابق نشریه 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد 

ISO ترسیم نمایند.
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به مجموعۀ اعضای به هم پیوستۀ افقی، عمودی و موّرب ساختمان، که نقش انتقال بارهای قائم )فشاری( و 
جانبی )افقی( اعم از مرده، زنده، باد و زلزله را بر عهده دارد، اصطالحاً سازه اطالق می شود. 

پی های ساختمانی
پی به عنوان یکی از اعضای باربر سازه وظیفۀ توزیع و انتقال وزن ساختمان به زمین را دارد. 

طراحی یک پی مناسب، به خصوصیات خاک زیر آن، مقدار وزن سازۀ روی آن و جنس مصالح آن بستگی دارد. 

خاک 
خاک ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تجزیه و تخریب سنگ ها در نتیجۀ عمل هوازدگی و 
البته نوع و ترکیب خاک ها در مناطق مختلف  فرسایش تدریجی در دراز مدت روی آنها به وجود می آیند. 
به دو دستۀ درشت دانه و  اندازۀ قطر ذراتشان  بر اساس  ناحیه متفاوت است. خاک ها  برحسب شرایط آن 
ریزدانه طبقه بندی می شوند. قلوه سنگ، شن و ماسه از گروه خاک هایی هستند که اندازۀ دانه های آن درشت 

بوده و به آسانی قابل رؤیت اند. این نوع خاک ها به نام مصالح سنگی درشت دانه مشهورند. 

سازه
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الی و رس از گروه خاک هايی هستند که اندازۀ دانه های 
آنها  بافت ذرات تشکیل دهندۀ  و  بوده  آن بسیار ريز 
به آسانی قابل رؤيت نمی باشند که به نام خاک های 

ريزدانه مشهورند. 

1ـ زمين های با خاک دستی: 
از  که  می گردد  اطالق  زمین هايی  از  دسته  آن  به 
بقايای ساختمان های ديگر که در اثر عوامل طبیعی 
عوامل  يا  و  و...  سیل  و  زمین  رانش  و  زلزله  مانند 
به جا  و...  قديمی  بناهای  تخريب  چون  غیرطبیعی 
زمین ها  نوع  اين  باشند.  آمده  به وجود  مانده اند، 
دارای معايب فراوان بوده و برای ساخت وساز به دلیل 

مقاومت بسیار کم آنها، توصیه نمی شود. 

قلوه سنگ شن ماسه

انواع زمين از نظر ساختمان سازی 
از نظر  از احداث هر سازه ای بسیار حائز اهمیت است، شناخت کامل زمین  مهم ترين مسئله ای که قبل 
مقاومت و بررسی اليه ها، نوع و جنس خاک )بررسی های ژئوتکنیکی( آن است. چه بسا درصورت عدم توجه 

به اين موضوعات،خسارات جانی و مالی جبران ناپذيری به وجود آيد.
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2ـ زمین های ماسه ای: 
به آن دسته از زمین هایی گفته می شود، که از مقاومت فشاری در حدود 1/5 تا 2 کیلوگرم برسانتی مترمربع 
برخوردار بوده و امکان ساخت وساز را بر روی آن با رعایت اصول ایمنی فراهم می سازد. ولی تا حد امکان باید 
از ساختن بنا روی زمین های ماسه ای، بدون در نظرگرفتن شرایط خاص اجتناب شود. نمونۀ این زمین ها را 

می توان به وفور در کناره های ساحل دریا مشاهده نمود. 

3ـ زمین های دج: 
به آن دسته از زمین هایی که از شن های ریز و درشت و خاک تشکیل شده باشد و مقاومت فشاری آن حدود 
4/5 تا 30 کیلوگرم بر سانتی مترمربع پیش بینی گردد، زمین دج گفته می شود. این نوع زمین ها به رنگ های 
زرد و سرخ و سیاه وجود دارد و برای ساخت وساز بسیار مناسب است زیرا دانه های خاک زمین های دج از 

پیوستگی و یکنواختی خوبی برخوردار است و به سختی با دست و بیل کنده می شود. 

4ـ زمین های مخلوط:
 به آن دسته از زمین هایی که از قلوه سنگ، شن، ماسه و خاک رس تشکیل شده و چنانچه عناصر متشکلۀ 
زمین ها  نوع  این  فشاری  مقاومت  گویند.  مخلوط  زمین های  باشند،  متراکم شده  و  فشرده  درهم  کاماًل  آن 
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درحدود 2/5 تا 5 کیلوگرم برسانتی مترمربع است و 
درصورتی که از تراکم مناسب برخوردار نباشد، برای 

ساختن بنا مناسب نیست. 

5  ـ زمین های سنگی: 
تخته  از  که  کوه ها  دامنۀ  در  موجود  زمین های  به 
دارای  و  شده  تشکیل  یکپارچه  و  بزرگ  سنگ های 
مقاومت فشاری حدود 40 کیلوگرم برسانتی مترمربع 
است، اطالق می گردد. اگر این زمین ها از سنگ های 
گچی و آهکی باشد،برای ساخت وساز مناسب نیست. 
هزینۀ  با  پی کنی  زمین ها  این  زیاِد  سختی  علت  به 

بسیار سنگین صورت می پذیرد. 

6  ـ زمین های نامناسب: 
به آن دسته از زمین هایی اطالق می شود که تنها با وسایل و ماشین آالت جدید و با تکنیک پیشرفتۀ امروزی 
می توان از آن بهره برداری نمود. در غیر این صورت هرگونه ساخت و ساز به روش قدیمی بر روی آن ممکن 

نیست. این زمین ها عبارت اند از: زمین های باتالقی، هوموسی )خاک و برگی(، نباتی، مردابی و لجن زار.
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7ـ زمین های رسی:
تا   4 فشاری حدود  مقاومت  دارای  فشرده شوند،  و  بوده  آب  بی  و  که خشک  درصورتی  زمین ها  نوع  این   
5کیلوگرم برسانتی مترمربع است، بنابراین قابلیت ساختن بنا در آن مقدور می باشد. در غیر این صورت هرگز 

برای ساخت و ساز پیشنهاد نمی شود چون با ازدیاد رطوبت، مقاومت فشاری آن شدیداً کاهش می یابد. 

پی ها از نظر سیستم ساخت به دو دستۀ کلّی پی های سطحی و پی های غیرسطحی )عمیق( تقسیم می شوند.
 

1ـ پی های سطحی: 
شامل تکی یا منفرد، نواری، شبکه ای، صفحه ای، گسترده یا رادیه ژنرال، باسکولی و مشترک )مرکب( می باشد.

نقشه سه بعدی از انواع پی سطحی پالن فونداسیون

انواع پی از نظر سیستم ساخت



162

2ـ پی های غيرسطحی: 
شامل پی های نیمه عمیق يا چاهی و عمیق يا شمعی است. 

پی مشترک )مرکب(

درز انقطاع )فاصله بين دوسازه برابر        ارتفاع هر طبقه می باشد(

باشد،  از ده متر(  اگر اجرای پی درعمق زياد )بیش 
به دلیل سستی خاک )زمین(، پی سازی به روش های 
از  بايد  اين صورت  در  نیست،  امکان پذير  معمولی 
از  اين شمع ها  پی های شمعی استفاده کرد. معموالً 
جنس بتن مسلح به قطر و ارتفاع مشخص طراحی و 
قرار  استفاده  مورد  و  محاسبه شده، ساخته می شود 

می گیرد. 

1
200
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چنانچه خاک زیر بنا جهت ساختمان سازی مناسب نباشد، گمانه هایی با قطر کم به شکل چاه به عمق تا 10 
متر ایجاد نموده، سپس قسمتی از آن را با مصالح مناسب پر می نمایند و پی مورد نظر را بر روی آن قرار 

می دهند، این گونه پی ها را پی های چاهی می نامند. 

پی کنی 
زمین »  پی کنی« صورت می گیرد.  به  انتقال وزن ساختمان  مناسب جهت  بستری  به  به منظور دسترسی 
پی کنی در زمین هایی که از نظر جنس و مقاومت زمین و وجود آب های سطحی و عمقی با هم تفاوت دارند، 

فرق می کند.
به طور خالصه پی کنی به دالیل زیر انجام می شود:

1ـ دسترسی به زمین سخت و مقاوم.
2ـ محافظت پی ساختمان از اثرات جوی مانند یخ زدگی و عوامل محیطی مانند ضربات ناشی از حمل و نقل 

ماشین آالت سنگین مخصوصاً در ساختمان های صنعتی.
3ـ جلوگیری از لغزش ساختمان در اثر نیروهای جانبی یا افقی.
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تعیین محل ستون ها در ساختمان های اسکلت فلزی و بتنی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. برای این 
منظور هماهنگی کامل بین مهندس معمار )آرشیتکت( و مهندس محاسب )عمران( الزم است تا طرحی زیبا، 

فنی و مقرون به صرفه تهیه شود.

تعریف پالن آکس بندی: 
به پالنی که در آن محل قرارگیری،  امتداد و فاصلۀ ستون ها را به کمک خطوط محوری )آکس( نشان دهد،

»   پالن آکس بندی« می گویند.   منظور از خط آکس، خطی است فرضی، که از وسط مقطع ستون یا   تیر  می گذرد. 
انطباق خط آکس بر محورهای تقارن پروفیل های تکی و زوج را در شکل زیر برای ستون های فلزی و یک 

ستون بتنی نشان داده ایم.

اهمیت و کاربرد پالن آکس بندی:
ترسیم سایر  پایه، مبنای  به عنوان یک پالن  و  برخوردار است  باالیی  اهمیت  از  این پالن درعین سادگی   
پالن های محاسباتی )استراکچر( مانند پالن ستون گذاری، پالن فونداسیون )پی کنی( و پالن تیرریزی بوده و 

به درک بهتر نقشه های معماری کمک بسیار می نماید.

پالن آکس بندی
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 تعيين محل ستون در پالن: 
محل ستون بايد طوری انتخاب گردد که مکمل زيبايی طرح بوده و ارتباط منطقی بین فضاها را حفظ کند 
و حتی االمکان سعی شود ستون ها در داخل ديوارها، داکت ها، کمدهای ديواری و... مخفی شوند. عالوه برآن، 
می توان ايمنی درگوشه های ساختمان و قاب پله را با قراردادن ستون تأمین نمود. همچنین بايد دقت شود 
محل قرارگیری ستون در فضای پارکینگ ها مانع از حرکت ماشین ها نگردد و فضاهای بدون استفاده ايجاد 

نکند.
فاصلۀ ستون ها: 

فاصلۀ ستون ها از يکديگر متناسب با ابعاد و مقاطع تیرها و ستون ها، بار های وارده به سازه، اقلیم منطقه و نوع 
کاربری ساختمان به دقت محاسبه و تعیین می گردد )که معموالً تا 9 متر در نظرگرفته می شود(. 

همچنین بهتر است فاصلۀ بین ستون ها در پالن يکسان و قرينه باشد. اين کار باعث سهولت در اجرا شده و از 
اشتباه عوامل انسانی می کاهد. عالوه بر اين کنترل محاسبات و عملیات اجرايی آسان تر و مقاومت و يکپارچگی 

سازه بیشتر خواهد شد.

پالن آکس بندی
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امتداد ستون ها:
 بايد سعی شود که آکس ستون ها در امتدادهای افقی و عمودی هم محور بوده و تا جايی که مقدور باشد از 
پراکندگی ستون در پالن جلوگیری شود. زيرا ساختمان هايی در مقابل نیروهای جانبی مقاوم ترند که دارای 
شکل متقارن بوده و شکستگی ها و پیش آمدگی های کمتری در پالن و نما داشته باشند. پس از طراحی و 
ترسیم پالن معماری، يک نسخه از نقشۀ مذکور در اختیار مهندس محاسب قرار می گیرد. مهندس محاسب 
سازه نیز با توجه به شرايط حد و مرز زمین و موقعیت ديوارها و تیغه بندی داخلی درطبقات و همچنین فضای 

پارکینگ، موقعیت و محل ستون ها را در پالن با عالمت )+( مشخص می نمايد.
در پالن آکس بندی معموالً فاصلۀ ستون ها از يکديگر را در جهت محور طولی )X( باالی پالن روی خط اندازه 
مابین دو خط آکس که با حروف انگلیسی درون دايره مشخص شده اند، نمايش می دهند. و فاصلۀ ستون ها از 
يکديگر را در جهت محور عرضی )Y( سمت چپ پالن، روی خط اندازه مابین دو خط آکس که با شماره گذاری 

درون دايره معرفی شده اند، مشخص می نمايند. 
به پالن آکس بندی زير دقت نمايید که تعداد ستون ها در راستای محورهای عمودی يکسان نمی باشند. 

تمرين عملی شماره 1: پالن آکس بندی تمرين عملی شماره های 3 و 4 و 5 و 6 از فصل اول را ترسیم تمرين
کنید .
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پالنی است که درآن نوع، ابعاد، تعداد و موقعیت پی ها را نسبت به شمال جغرافیایی منطقه و امتدادهای طولی 
و عرضی زمین مشخص می کند. برای ترسیم پالن فونداسیون باید پالن آکس بندی و سطح زیربنا را ترسیم 
نموده، سپس با توجه به شرایط زمین و محدودۀ آن و محورهای طولی و عرضی )آکس ها( اقدام به ترسیم 

انواع پی ها و شناژهای مختلف نمود. 
 بتن مگر: بتنی است با عیار کم، که در زیرفنداسیون ریخته می شود. به بتن مگر، بتن پاکیزگی یا رگالژ نیز 
می گویند. این بتن موجب می شود که آب بتن اصلی فونداسیون توسط خاک زیر پی جذب نگردد و بتن اصلی 

پی ها متخلخل و پوک نشود. 
میزان سیمان مصرفی در بتن مگر 100 تا 150 کیلوگرم سیمان بر مترمکعب است که جهت آماده سازی 
بستر خاک برداری شده، قبل از مرحلۀ فونداسیون اجرا می گردد. حداقل ضخامت بتن مگر 10 سانتي متر و از 

هرطرف 10 تا 15 سانتي متر بیشتر از فنداسیون ریخته مي شود. 

چهار نمونه از انواع مختلف پالن های فونداسیون در زیر آمده است:

پالن فونداسیون
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قبل از شروع ترسیم پالن فونداسیون، وجود نقشه های معماری، مانند پالن موقعیت و پالن های اصلی نکته
ساختمان و هم چنین نقشه های آکس بندی و ستون گذاری طرح، الزم و ضروری است. 

سطح  بنا،  اصلی  پالن های  یا  و  موقعیت  پالن 
زیربنا و امتدادهای طولی و عرضی بنا را که با 
دیوار همسایۀ مجاور یا گذرها )خیابان( مشترک 

است، نشان می دهد. 
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این هم جواری ها، ابعاد پی را در کناره ها محدود کرده به طوری که شکل پی در نقاط کناری بنا، به طورکامل 
اجرا نخواهد شد. این ابعاد، متناسب با میزان بار وارده و مقاومت زمین )خاک( زیرین محاسبه خواهد شد.

نقشه های زیر پالن فونداسیون ساختمانی را نشان می دهد که در آن پی های داخلی )پی میانی( به شکل مربع 
کامل نمایش داده شده و ستون در مرکز محورها قرارگرفته است. این پی ها از چهارطرف به پی های کناری 
خود کالف شده است و بارگیری آن از چهارسو انجام می شود. اما پی های هم جوار با دیوار همسایه که در دو 
طرف بنا قرارگرفته اند، از سه طرف به پی های کناری خود،کالف گردیده و بارگیری آن از سه جهت می باشد. 
همچنین پی هایی که در چهارگوشۀ بنا قرار دارند، متناسب با هم جواری شان با خیابان و همسایه، بارخود را 

از دو جهت دریافت کرده و طبق محاسبات، ابعاد آن کوچک تر از پی های داخلی خواهد بود.
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مراحل ترسیم پالن فونداسیون
مراحل ترسیم پالن فونداسیون پالن زیر را بدین شرح دنبال نمایید:

پالن طبقات یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد، که در آن محل قرارگیری ستون ها مشخص شده است. 
با توجه به پالن موقعیت، این بنا از شمال به خیابان اصلی و از شرق و غرب به ساختمان های مجاور محدود 

و ضلع جنوبی بنا نیز به حیاط منتهی گردیده است.
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مراحل ترسیم پالن فونداسیون منفرد:
1ـ مبنای ترسیم پالن فونداسیون، پالن آکس بندی است. پس ابتدا پالن آکس بندی را ترسیم کنید. 

پالن آکس بندی
 مقیاس 1/100



174

2ـ محل قرارگیری ستون های پالن معماری را در تالقی محورهای آکس ترسیمی با مربع توپر نشان دهید. 
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3ـ محدودۀ زمین را از روی پالن معماری داده شده مشخص کرده و با خط ممتد نازک رسم کنید. 

نوع و تیپ فونداسیونابعاد به سانتی متر

120×120F1

180×120F2

180×180F3

شناژها40  ×40

جدول ابعاد تیپ های مختلف فونداسیون
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4ـ برای ترسیم پی ها باید طبق جدول تیپ بندی فونداسیون که مهندس محاسب در اختیار شما قرار می دهد 
عمل نمایید. در ترسیم پی های گوشه، باید لبۀ بیرونی پی را بر مرز پالن منطبق نموده به طوری که ستون 

درگوشۀ بیرونی پی قرار بگیرد. 
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5  ـ حال برای ترسیم پی های کناری، باید یک بُعد از پی را بر امتداد مشخص شدۀ مرز پالن مذکور منطبق 
نمایید )ابعاد پی با نظر مهندس محاسب در ترسیم پی ها باید در نظرگرفته شود(.

پی های میانی را نیز طوری ترسیم نمایید که آکس ستون بر آکس پی منطبق شود.
برای اتصال پی ها به یکدیگر، ابتدا شناژهای طولی و عرضی را ترسیم کنید. توجه داشته باشید، نباید شناژها 

از مرز پالن خارج شود. 
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6 ـ سپس شناژهای طولی و عرضی میانی را ترسیم نمایید. عرض شناژ، باید از دو طرف نسبت به محورهای 
افقی و عمودی یکسان در نظر گرفته شوند. 
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7ـ ترسیم بتن مگر آخرين مرحله از ترسیم پالن فونداسیون خواهد بود. بدين منظور دورتا دور، از لبۀ پی و 
شناژها را با فاصلۀ 10 سانتی متر و با خطوط ممتد نازک، نشان دهید و در ادامه خطوط بین پی و شناژ را 

پاک کنید. 
پس از ترسیم کامل پالن فونداسیون بايد پی ها و شناژها نام گذاری شوند.

آنها را با حرف F نشان می دهند و برای متمايزکردن تیپ های مختلف پی ها از  در پی های منفرد، معموالً 
اعداد نیز استفاده می شود مانند …، F2 ، F1 )شماره گذاری نقشه ها ازگوشۀ سمت چپ و از باالی نقشه 

شروع می شود(.

تمرين عملی2: تمرين
پالن فونداسیون منفرد تمرين عملی شماره 3 و 4 از فصل اول کتاب را با نظر هنرآموز خود ترسیم 

نمايید.



180

دستورالعمل ترسیم پالن فونداسیون نواری نیز به ترتیب زیر نشان داده می شود:

مرحله اول: چون مبنای ترسیم پالن فونداسیون، پالن آکس بندی است،لذا ابتدا باید پالن آکس بندی و 
سپس ستون گذاری را از روی پالن معماری رسم نمایید. 

پالن ستون گذاری 
  مقیاس 1/100
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مرحله دوم: محدودۀ مرز زمین را از روی پالن موقعیت و پالن معماری داده شده مشخص کرده و با خط ممتد 
نازک رسم کنید. 
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مرحله سوم: برای ترسیم پی ها باید مطابق عرض پی ها که مهندس محاسب در اختیار رّسام قرار می دهد، 
عمل نمود. 

به این منظور می توانید ابتدا نوارهای طولی و سپس نوارهای عرضی را به سلیقۀ خود ترسیم نمایید.
الزم به ذکر است که لبۀ پی ها باید منطبق برلبۀ محدودۀ زمین بوده و از آن خارج نگردد.
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مرحله چهارم: خطوط اضافی که در محل تالقی پی ها ایجاد شده، را پاک کرده و نقشه را با ترسیم خطوط 
بتن مگر کامل کنید.
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مرحله پنجم: نام گذاری و تیپ بندی پی های نواری و تکمیل اندازه گذاری نقشه آخرين مرحلۀ ترسیم است. 
فاصلۀ بین آکس ها را اندازه گذاری کنید و اندازۀ طولی و عرضی پالن را بر روی خط اندازه بنويسید، کدهای 

ارتفاعی سطوح غیرهم سطح را نیز نشان دهید. 

تمرين عملی3: تمرين
پالن فونداسیون نواری تمرين عملی شماره 5 و 6 از فصل اول را ترسیم نمايید.
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پس از ترسیم پالن آکس بندی و پالن فونداسیون »  پالن ستون گذاری و تیپ بندی ستون« سومین نقشه ای 
تیپ بندی  مهاربندها،  فونداسیون ها،  قرارگیری  محل  و  ستون ها  موقعیت  مانند  اطالعاتی  برای  که  است 

ستون ها، محل دقیق نصب بیس پلیت و تیپ بندی آنها ترسیم می گردد.
در ترسیم این نقشه الزم است از پالن آکس بندی استفاده نموده، تا بتوان محل دقیق ستون ها را تعیین و 

ترسیم کرد. 
مبنای ترسیم پالن ستون گذاری یک نقشه، پالن آکس بندی است. بنابراین، پس از تعیین محل ستون ها و 

ترسیم پالن آکس بندی آن به ترسیم پالن ستون گذاری می پردازیم. 

پالن تیپ بندی ستون و بیس پلیت:
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محل قرار گیری ستون ها روی پالن معماری را در محل تالقی محورهای آکس ترسیمی، نشان دهید.
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اکنون در ساختمان های با اسکلت فلزی صفحات زیر ستون )بیس پلیت( را ترسیم کرده و آنها را تیپ بندی 
می نماییم. در انتها، عالمت جهت شمال جغرافیایی پالن را باالی نقشه گوشۀ سمت راست قرار می دهیم. 

پالن تیپ بندی ستون و بیس پلیت 
             مقیاس 1/100



188

در پالن ستون گذاری، تیپ بندی ستون ها بر اساس سطح بارگیر هر ستون، به صورت ستون گوشه، ستون 
کناری و ستون میانی به شکل زير صورت می پذيرد. 

سهم هرستون از بار طبقه، مساحتی محصور در نصف 
آن  پیرامونی  ستون های  و  نظر  مورد  ستون  فاصلۀ 

است که به آن » سطح بارگیر« گفته می شود. 

تمرين عملی 4: تمرين
پالن ستون گذاری تمرين عملی شماره های 3 و 4 و 5 و 6  از فصل اول کتاب را ترسیم نمايید.
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پالنی است از نوع محاسباتی، که نوع پوشش سقف، تیرهای اصلی، جهت تیرچه ها و فاصلۀ بین آنها را در 
سقف نشان می دهد. در ساختمان های فلزی و بتنی وزن سقف به وسیله ستون ها به پی و زمین انتقال می یابد. 

بنابراین می توان برای هر طبقه از ساختمان یک پالن تیرریزی منطبق با شکل سقف آن طبقه ترسیم کرد.
برای ترسیم پالن تیرریزی سقف، ابتدا باید پالن ستون گذاری را ترسیم کنیم، سپس با نظر مهندس محاسب 

یا استفاده از نقشه های محاسباتی سقف، پالن تیرریزی را به شرح مراحل ذیل ترسیم نماییم.
مرحله شماره )1(: ترسیم پالن آکس بندی و مشخص نمودن محل قرارگیری ستون ها اولین گام است. 

پالن ستون گذاری 
   مقیاس 1/100

پالن تیرریزی
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مرحله شماره )2( محوربندی ستون ها: موقعیت داکت، نورگیر، دستگاه پله، اختالف سطح و یا هر عامل 
تأثیرگذار دیگر بر روی سقف را مشخص کنید.
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مرحله شماره )3( ترسیم تیرها: تیرها را طبق نظر مهندس محاسب ترسیم نمایید. معموالً برای انتقال 
بهتر بار سقف به ستون ها، تیرها از هر ستون به ستون مجاور متصل می گردند. 
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مرحله شماره )4( ترسیم شناژ مخفی: در سقف های تیرچه و بلوک، برای توزیع یکنواخت بار روی سقف و 
همچنین در محل هایی که بار منفرد وجود داشته باشد، کالف میانی بتنی )شناژ مخفی( تعبیه می شود. طبق 
آیین نامه اجرایی سقف های تیرچه و بلوک، برای سقف هایی با بار زنده 350 کیلوگرم برمترمربع و طول دهانه 
بیشتر از 4 متر، یک کالف میانی باید در سقف ایجاد شود. شناژ مخفی با ضخامت 10 سانتی متر، در وسط 

طول تیرچه و عمود بر جهت تیرچه ها تعبیه می گردد. 
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مرحله شماره )5( تیپ بندی تیرها: پس از ترسیم تیرها، تیپ بندی آنها را با حرف B مخفف Beam و 
یک شماره در سمت راست آن انجام می دهیم. در تعیین شماره تیپ هر تیر بتنی، طول آن تیر )فاصلۀ بین 

دو ستون مجاور یکدیگر( نقش اصلی و مهم دارد.
مرحله شماره )6( ترسیم جهت تیرچه ها: در سقف تیرچه و بلوک جهت اجرای تیرچه ها را با عالمت

نشان می دهند. معموالً در هر دهانه، تیرچه در جهت طول بیشتر اجرا می گردد، ولی نظر مهندس محاسب 
مالک عمل می باشد. )تیپ بندی تیرچه ها با حرف J مخفف Joist و با یک شماره کنار آن مطابق جدول 

محاسباتی تیرچه انجام می گردد(. 
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مرحله شماره )7(: ترسیم تیرریزی سقف اتاقک پله

نمونه جدول محاسبات تیرچه سقف 
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تمرین عملی 5: تمرین
پالن تیرریزی کار عملی شماره های 3 و 4 و 5 و 6  از فصل اول را ترسیم نمایید. 

تفاوت های پالن تیرریزی در سازه اسکلت فلزی با سازه اسکلت بتنی را بنویسید.تفکر

در صورتی که سازه اسکلت فلزی باشد، مراحل پالن تیرریزی همانند ساختمان اسکلت بتنی است. 
یک نمونه در نقشۀ زیر نشان داده شده است. 
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نحوۀ ترسیم پالن مهاربندی فلزی:
ـ پالن ستون گذاری نقشۀ مورد نظر را رسم می کنیم.

ـ دهانه های محل قرارگیری بادبند ها را با نظر مهندس محاسب تعیین و مطابق شکل رسم می نماییم. 

پالن  مهاربندی ها
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بادبند )مهاربند جانبی( 
روش های مختلفی برای مقابله با اثر نیروهای جانبی )باد و زلزله( بر سازه های فلزی وجود دارد که استفاده از 
بادبند در ساختمان های فلزی یکی از این روش ها است. برای این منظور کافی است با افزودن اعضای قطری 
به یک یا چند دهانه سازه، آن را به صورت اشکال مثلثی درآوریم. با انجام این عمل هسته مرکزی مهاربندی 

شده سازه ABCD پایدار )مستحکم( و تغییرناپذیر خواهد شد. 

پروفیل مورد استفاده در بادبند:
فشار  و  کشش  مقابل  در  که  رخ هایی  نیم  همۀ  از 
مقاومت خوبی داشته باشند می توان به صورت تک یا 

دوبل به عنوان اعضای بادبند استفاده نمود. 
اشکال زیر تعدادی از نیم رخ ها را نشان می دهد. 

برای تعیین محل بادبند و نشان دادن دهانه های دارای بادبند، از پالن آکس بندی و ستون گذاری استفاده 
می شود. پس از ترسیم پالن، دهانه های مهاربندی را به صورت              یا                   و با خط نقطه 

قوی ترسیم می نمایند. 
تیرهای مختلف بادبند را با عالمت اختصاری BR تفکیک می کنند. 
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جزئیات اجرایی بادبندها:

در تعیین موقعیت بادبند حتی االمکان باید سعی شود بادبندها نسبت به مرکز پالن به صورت قرینه قرار گیرند. 
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تصاویر مهاربند های فلزی )بادبند( اجرا شده به حالت های مختلف: 

در صورت امکان بهتر است که ساختمان در دو جهت طولی و عرضی و به صورت متقارن دارای بادبند باشد. 

استفاده از پیچ و پرچ، به جای جوش در اجرای ساختمان های فلزی و اتصاالت مهاربندها نیز متداول است. 

ساختمان  قاب  یک  طبقات  همۀ  در  بادبند ها 
اسکلت فلزی ادامه یافته و اجرا می شوند.
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در حالت کلی بادبند ها می توانند در دو حالت هم گرا و واگرا بسته به شرایط پالن معماری ساختمان 
اجرا شوند. 

تفاوت عمدۀ هم گرایی و واگرایی بادبندها را با توجه به اشکال فوق بنویسید تفکر

دلیل استفاده از انواع مختلف بادبند با حالت های گوناگون در ساختمان ها چیست؟تفکر
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تمرين عملی6: تمرين
نقشه و دتايل های مبحث بادبند را با مقیاس مناسب و زير نظر هنرآموز خود، ترسیم کنید.

نحوۀ ترسيم پالن مهاربندی بتنی:
ـ پالن ستون گذاری نقشۀ مورد نظر را رسم می کنیم.

ـ دهانه های محل قرارگیری ديوار های برشی را با نظر مهندس محاسب تعیین و مطابق شکل پالن زير رسم 
می نمايیم. 
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به طور عمده تحت  است که  دیواري  برشي،  دیوار 
فشار بارهاي جانبی و افقي است که عمود بر صفحه 
با  مقابله  دیوار  این  عمده  نقش  مي شود.  وارد  آن 
نیروهای افقی مؤثر )باد و زلزله( بر سازه است. دیوار 
برشی را »  دیافراگم قائم« نیز می نامند. دیوارهای 
مسلح بتنی برشی را با مالحظۀ ملزومات معماری 
طرح کرده و در قسمت های مختلف پالن ساختمان 
قرار داده، اما باید دقت کافی به عمل آورد که قرار 

گرفتن آن در پالن تا حد امکان متقارن باشد. 

لبۀ  دو  در  کششی  میل گردهای  برشی  دیوار  در 
دیوار متمرکز می شوند تا قابلیت استهالک انرژی 

زلزله در دیوار بیشتر شود.

دیوار برشی
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با  انواع دیوارهای برشی آن را در یک سازه  نقشۀ زیر پالن ستون گذاری با نمایش محل قرارگیری 
اسکلت بتنی نشان می دهد. 

انواع دیوار برشی از لحاظ شکل مقطع:
1ـ دیوار برشی مستطیل شکل با آرماتورگذاری یکنواخت در سراسر مقطع
2ـ دیوار برشی مستطیل شکل با آرماتورگذاری متمرکز در دو انتهای دیوار

3ـ دیوار برشی دمبلی شکل یا I شکل
4ـ دیوارهای برشی U شکل در وسط و L شکل در گوشه ها. 

مهندسین محاسب عمران برای طراحی سازه های فوالدی و بتنی از نرم افزارهای SAP و ETABS و نکته
برای طراحی پی از نرم افزار SAFE استفاده می کنند.
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ارزشیابی شایستگی نقشه کشی سازه فاز دو 

شرح کار
براساس درس های هر قسمت و مطابق با نقشه ها با استفاده از نرم افزار اتوکد، انواع پالن آکس بندی، پالن 
فونداسیون، پالن ستون گذاری و تیپ بندی ستون ها، پالن های مهاربندی و پالن تیرریزی ساختمان های با 

اسکلت فلزی و بتنی را طبق اصول و ضوابط فنی و زیر نظر هنرآموز محترم، ترسیم و ارائه نماید.

استاندارد عملکرد
استاندارد  و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   256 نشریه  مطابق  الزم  وسایل  و  نقشه  از  استفاده  با 

بین المللی ISO، انواع ترسیمات تدریس شده را، ترسیم نموده و ارائه نماید.

شاخص ها
رعایت اصول فنی شامل تجسم شکل، قطر خطوط، اندازه گذاری، مقیاس نقشه، دقت و نظافت ترسیمات در 

مدت زمان 4 ساعت.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات
شرایط: با استفاده از نقشه موجود و ابزار و وسایل الزم، خواسته های آن شامل انواع ترسیمات تدریس شده 

را در زمان مناسب و مطابق خواسته های نقشه و هنرآموز محترم ارائه نماید.
ابزار و تجهیزات: رایانه به همراه برنامۀ اتوکد2014

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ترسیم صحیح1

2رعایت مقیاس2

2رعایت اصول اندازه گذاری3

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، زمان.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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یادداشت هنرجو
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فصل 5

نقشه کشی سازه )فاز دو(
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نقشه های فاز یک سازه فاقد دقت و اطالعات الزم برای اجرای ساختمان است. بدین منظور مهندس محاسب 
ارائه شده  و  استانداردهای  آیین نامه ها و  نقشه های معماری و رعایت جدیدترین  با در نظر گرفتن  عمران 
به معرفی  و  داده  انجام  را  دستورالعمل های مصوب سازمان های ذی صالح کشوری و شهری  طراحی الزم 

مشخصات دقیق جزئیات اجرایی  فونداسیون ها، ستون ها، تیرها و پوشش سقف ها می پردازد.

    واحد یادگیری ۵

نقشه کشی سازه فاز دو

مقدمه 

استاندارد عملکرد: 

.

پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود با نرم افزار اتوکد و رعایت اصول و قواعد 
نقشه کشی، جزئیات انواع ستون و تیرریزی سازه های اسکلت فلزی و بتنی، میل گرد گذاری فونداسیون های 
منفرد و نواری، جزئیات پله، بادبندها و دیوار برشی ساختمان ها را  در ساختمان های اسکلت بتنی و فلزی 

مطابق نشریه 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد ISO ترسیم نمایند.
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آشنایی با اسکلت فلزی

و شناخت  است  اجرای ساختمان  و  مراحل طراحی  درکلیۀ  گام  اولین  سازه های ساختمانی،  انواع  شناخت 
رفتارهای سازه ای از مهم ترین عوامل مؤثر در انتخاب صحیح، محاسبۀ دقیق، طراحی درست و اجرای مطمئن 
و ایمن ساختمان می باشد. در نقشه های سازه فاز دو جزئیات اجرایی سازه مورد بررسی قرار گرفته و ترسیم 

می شود. 
در حالی که فصل قبل با انواع پالن های سازه ای آشنا شدید، در این فصل به جزئیات اجرایی اجزای سازه های 

بتنی و فلزی خواهیم پرداخت. 

اتصال  از  ساختمان های اسکلتی شامل قاب هایی هستند که 
تیرها و ستون ها به وجود می آیند. این قاب ها در واقع حجم 
کلی ساختمان را تشکیل می دهند و وظیفه انتقال کل بارهای 
خود  اسکلتی  ساختمان های  دارند.  عهده  به  را  مرده  و  زنده 
ساختمان های  به صورت  باربر  اعضای  مصالح  نوع  حسب  بر 

متداول اسکلت فلزی و بتنی دسته بندی می شوند.
ساختمان های اسکلت فلزی با سازه های قابی شکل:

آن  بر  وارد  سر بارهای  و  کف  وزن  ساختمان ها  نوع  این  در 
به وسیله تیرهای پوشش، به پل های فلزی و از طریق پل ها به 
ستون فلزی و از ستون به فونداسیون و نهایتاً به زمین و خاک  

انتقال می یابد. 
اعضای باربرساختمان های فلزی شامل:

1ـ اعضای قائم مانند ستون ها 
2ـ اعضای افقی مانند تیرهای اصلی )شاه تیرها( و تیرهای پوشش )تیرچه ها(، 

3ـ اعضای قطری مانند بادبندها )مهارهای جانبی( و اتصاالت فلزی که این اعضا را به هم متصل می سازند، 
می باشند.

نمایش پالن تیرریزی و تصویر سه بعدی سازۀ اسکلت  فلزی در حال طراحی در برنامه نرم افزاری ایتبس
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تولید  متنوعی  شکل های  به  دلیل  به همین  دارند  ساختمان  صنعت  در  وسیعی  کاربرد  فوالدی  محصوالت 
می شوند تا در هر قسمتی از سازه با مناسب ترین شکل موجود  مورد استفاده قرار گرفته و از حداکثر ظرفیت 

باربری آنها استفاده شود. 
با  مختلف،   کشورهای  در  که  می باشد  متر   14 و   12  ،6 مختلف  ساختمانی  پروفیل های  معمول  طول 
استانداردهای متفاوتی تولید می شوند. استاندارد اروپایی از جمله معروف ترین آنها می باشد که در بسیاری از 

کشورها از جمله ایران رعایت می شود شکل محصوالت فوالدی استاندارد اروپایی به شرح زیر است: 
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جدول عالئم اختصاری و مفاهیم مربوط به نیم رخ های ساختمانی
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مقطع مناسب برای ستون به عوامل مختلفی نظیر محاسبات، روش های اجرا و حتی شرایط بازار بستگی دارد، 
بنابراین نوع ستون ها را می توان از یک پروفیل تک و یا ترکیبی از چند پروفیل انتخاب نمود.

ستون، نیروهای وارد بر ساختمان را به فونداسیون منتقل می کند. صفحات تقویتی به منظور افزایش ظرفیت 
باربری ستون مورد استفاده قرار می گیرند. ابعاد این صفحات با توجه به محاسبات فنی تعیین می شود. 

مقاطع مختلف ستون
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اشکال زیر پروفیل هایی که به عنوان ستون مورد استفاده قرار می گیرند را به همراه مقاطع آنها نشان می دهد.



214

امروزه با افزایش تعداد طبقات ساختمان ها، معموالً از ترکیب دو یا چند پروفیل برای ساخت ستون استفاده 
ساخت  روش  به  اینجا  در  می شود.  استفاده  مختلفی  نیم رخ های  از  مرکب  ستون های  ساخت  در  می شود. 

ستون های مرکب با استفاده از پروفیل های I شکل که بیشترین کاربرد را دارد اشاره می شود. 

الف( اتصال دو پروفیل به هم )دوبله کردن(:
 پروفیل های موردنظر را کنار هم بدون فاصله و روی سکوی کار قرار داده و برای جلوگیری از پیچش، ابتدا، 
وسط و انتهای آنها را در هر دو طرف خال جوش می زنند سپس جوشکاری را طبق مشخصاتی که در نقشه  

داده می شود انجام می دهند. 

ب( اتصال دو پروفیل همراه با قیدهای موازی و مورب:
 در این اتصال ستون ها به فاصله معینی از یکدیگر قرار می گیرند و به وسیلۀ بست های افقی یا مورب به هم 

وصل می شوند. به این بست ها »قید« یا »تسمه« نیز می گویند. 

ساخت ستون های مرکب )مقاطع مرکب(
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ج( اتصال دو پروفیل با دو ورق سرتاسری: 
برای تقویت بیشتر ستون های مرکب می توان از ورق های سراسری به جای قیدهای موازی و مورب استفاده 
نمود. در استفاده از چنین مقاطعی ستون ها به صورت چسبیده به هم و یا با فاصله از یکدیگر مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
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برحسب نوع اتصال ستون به فونداسیون، از تیپ های مختلف اتصاالت استفاده می شود. این تیپ ها معموالً 
ترکیبی از نبشی، لچکی )پلیت مثلثی(، ناودانی و ورق های ضخیم درپای ستون می باشند. اتصال ستون به 

فونداسیون به صورت های ساده یا مفصلی و گیردار یا صلب می باشد.

زیر صفحه بیس پلیت از نوعی سیمان منبسط شونده با مصالح سنگی ریزدانه و عیار باالی سیمان به نکته
نام »سیمان گروت« استفاده می گردد.

اتصاالت ستون به صفحه زیر ستون
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حالت های مختلف قرار گیری ستون های دوبل فلزی بر روی صفحه بیس پلیت:
اشکال )الف( تا )د( موقعیت ستون را  بر روی صفحۀ زیرستون درحالت های گوشه، کنار و میان نشان می دهد.

ـ شکل )الف( موقعیت صفحۀ ستون میانی را نشان می دهد.
ـ شکل )ب( و )ج(  موقعیت صفحۀ ستون کناری را نسبت به محورهای آکس در راستای طولی و عرضی، 

نشان می دهد.
ـ شکل )د( موقعیت صفحۀ ستون گوشه را  نسبت به محورهای آکس در اتصال ساده یا مفصلی نشان می دهد.
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تمرین عملی 1: تمرین
برش های A-A و B-B از انواع بیس پلیت های )اتصال ساده( در شکل های زیر را ترسیم نمایید. 
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با توجه به نقشه فونداسیون حداقل به تعداد تیپ های پی و شناژ باید جزئیات آنها را ترسیم نمود. این جزئیات 
به  اتصال ستون  از  با مقیاس بزرگ  از فونداسیون و همچنین نماهای پی  شامل برش های طولی و عرضی 
فونداسیون می باشد که ارتفاع و نحوۀ میل گرد گذاری فونداسیون و نحوۀ اتصال انواع ستون ها را به آن به خوبی 

نشان دهد. 

میل گردگذاری پالن فونداسیون:
تمامی پی های ساختمانی از جنس بتن  امروزه تقریباً   
است  ساختمانی  مصالح  جمله  از  بتن  می باشد.  مسلح 
دلیل  به همین  دارد،  کمی  خیلی  کششی  مقاومت  که 
استفاده از آرماتور )میل گرد( در قسمت هایی از پی که 
تحت تأثیر نیروی کششی قرار می گیرند، اجتناب ناپذیر 
برشی  و  فشاری  مقاومت  افزایش  برای  همچنین  است. 
کلیه  توصیۀ  استفاده می شود. طبق  آرماتور  از  نیز  بتن 
به  آج دار  آرماتور  از  بهتراست  ساختمانی  آیین نامه های 
جای آرماتور ساده در بتن استفاده نمود تا پیوستگی و 
یکپارچگی بهتری بین آنها به وجودآمده، به صورت جسم 

همگن عمل نمایند.
به شبکه های افقی و عمودی از آرماتورهای به کار رفته 

درپی ها »مش« یا »شبکه حصیری« می گویند. 
قطر  نهم  مبحث  و  )آبا(  ایران  بتن  آیین نامه  طبق  که 
فاصلۀ  و  از10 میلی متر  نباید کمتر  آرماتورها در پی ها 
 100 از  کمتر  نباید  یکدیگر  از  آنها  محور  تا  محور 
میلی متر و بیشتر از 350 میلی متر در نظرگرفته شود. 

فونداسیون منفرد با آرماتوربندی کف اسکلت فلزی و اسکلت بتنی

جزئیات فونداسیون
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در تصویر فوق شبکه میل گرد های فوقانی و تحتانی شناژ پی، به همراه بولت های نگهدارندۀ صفحه بیس پلیت 
در یک فونداسیون نواری را مشاهده می نمایید.

برای جلوگیری از جابه جایی افقی و نشست های نامساوی پی، آنها را با شناژهای بتنی افقی تحتانی نکته
کالف می کنند.

این شناژها با مقطع مربع یا مستطیل و حداقل 4 آرماتور راستا در طول و تعدادی خاموت در عرض تشکیل 
شده اند.
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کار اتصال صفحۀ زیرستون های فلزی با پی بتنی، به وسیله آرماتور مهار به نام »بلت« صورت می گیرد. درحالی 
که صفحۀ زیرستون، تنها فشار را تحمل می کند، بُلت نقش عمده ای نداشته و تنها پایه را درمحل خود ثابت 

نگه می دارد. 
بلت، آرماتور آج داری است که با حداقل قطر 20 میلی متر، برای ایجاد اتصال بیشتر، انتهای آن را که داخل 
بتن قرار می گیرد، قالب استاندارد یا مهار انتهایی نموده و سر دیگر آن را به طول 10 تا 15 سانتی متر ِرزِوه 
کرده تا با مهره به صفحۀ زیرستون مهارشود. تعداد بلت ها بسته به نوع کار حداقل دو عدد آرماتور استفاده 
می شود و تعداد، قطر و طول دقیق آنها با توجه به نوع اتصال ستون به فونداسیون و با توجه به محاسبات 
فنی تعیین می گردد. درکارهای سبک نیز برای اتصال آرماتور به صفحۀ زیرستون از جوش استفاده می شود.
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تمرین عملی 2: تمرین
به پالن های 1 و 2 و 3 دقت نمایید. با توجه به برش های داده شده جدول لیستوفر برای آنها را تنظیم 

نمایید و در صورت امکان آن را در برنامه اکسل بنویسید

در پالن فونداسیون نواری جزئیات فونداسیون ها به صورت منفرد بیان نمی شوند؛ بلکه مشخصات میل گردگذاری 
در کل پالن ترسیم می شود. برای اینکه بتوان یک پالن فونداسیون نواری را برای اجرا آماده کرد، باید سه 

پالن فونداسیون مجزا ترسیم کرد.
 پالن شماره )1(: در این پالن میل گردهای طولی و عرضی اصلی کف و شبکه باالیی پی ترسیم می شود. 
برای جلوگیری از شلوغ شدن نقشه از هر نمونه در هر راستا یک میل گرد را به صورت خوابیده )به حالتی که 
خم میل گرد کاماًل مشخص باشد( ترسیم کنید. سپس مشخصات قطر و فاصله تکرار آنها را مشخص کنید. در 

چند نقطه نیز عالمت برش را معین کنید تا در ادامۀ کار، جزئیات آن را نشان دهید.

پالن آرماتوربندی فونداسیون
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 پالن شماره )2(: در این پالن، میل گردهای تقویتی کف پی ترسیم می شود. روی هر میل گرد باید تعداد، 
قطر و طول آن مشخص شود.

پالن میل گرد های تقویتی تحتانی
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 پالن شماره )3(: در این پالن، میل گردهای تقویتی شبکه باالیی پی ترسیم می شود. مانند پالن قبل، روی 
هر میل گرد تعداد، قطر و طول آن را مشخص کنید.

پالن میل گرد های تقویتی فوقانی
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ترسیم  برای  نمایید. مقیاس مناسب  ترسیم  را  برای مقاطع مشخص شده  در آخر، جزئیات میل گردگذاری 

1 می باشد.
10 جزئیات میل گردگذاری در مقاطع 
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*جدول مشخصات میل گرد ها )گرفته شده از کتاب پروفیل های ساختمانی »جدول اشتال«(
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نمونه جدول محاسبه دستی وزن میل گردهای مصرفی 
)لیستوفرآرماتورها(

ShapeW(kg)G(kg/m)L(m)No(mm)POS

703/380/6171295101

712/891/584/7096162

902/402/004/7096183

511/490/8886/0096124

ساختمان های اسکلت فلزی معموالً در چندین طبقه 
نیم رخ های  طول  ولی  می شوند،  احداث  و  طراحی 
استفاده  مورد  ستون ها  ساخت  در  که  شده ای  نورد 
قرار می گیرند محدود است )شاخه های 12 متری(، 
بنابراین برای ساخت ستون های بلند ناچار به اتصال 
پروفیل های ستون به یکدیگر می باشیم. همچنین در 
یک ساختمان چند طبقه، ستون هر طبقه عالوه بر 
وزن طبقه خود، بار ستون طبقات باالتر را نیز تحمل 
به  فوقانی  طبقات  ستون های  بنابراین  می نماید. 
مراتب بار کمتری را تحمل می کنند و باید از مقاطع 

کوچک تری در ساخت آنها استفاده شود. 
با توجه به شرایط بارگذاری در ساختمان امکان تغییر 
مناسب  محل  دارد.  وجود  طبقات  در  ستون  مقطع 
برای اتصال ستون ها جهت طویل کردن آنها، حداقل 
طبقه  ارتفاع  یا     کف  از  باالتر  سانتی متری   120
نظر  از  هم  که  است  ارتفاعی  حداقل  این  می باشد. 
پیچ  یا  پرچ  جوش،  اتصاالت  اجرای  برای  دسترسی 
مناسب بوده و هم با اتصاالت تیر به ستون و بادبند 

تداخل نخواهد داشت. 

امتداد دادن ستون

1
3
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روش اجرای وصلۀ ستون ها
الف( ستون های هم نمره: ابتدا سطح تماس دو ستون را به خوبی گونیا کرده و با سنگ زدن صاف می نمایند 
تا کاماًل در تماس با یکدیگر قرار گیرند آنگاه ستون ها با صفحه های اتصال در قسمت بال و جان به وسیله 

جوش، پرچ یا پیچ به هم متصل می شوند.  

شکل های زیر سه نمای اتصال دو پروفیل هم شماره IPE با استفاده از جوش را نشان می دهد.
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شکل های زیر سه نمای اتصال دو پروفیل هم شماره UNP با استفاده از جوش را نشان می دهد.
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یا  هم سو کننده  صفحات  با  را  کوچک تر  نمرۀ  با  ستون  بال های  روی  ابتدا  نمره:  هم  غیر  ب(ستون های 
پر کننده می پوشانند تا ارتفاع مقطع دو ستون برابر شود. سپس با ورق )پلیت( جان و بال هر دو ستون باالیی 

و پایینی را تقویت می کنند. 

تمرین عملی 3: تمرین
نقشه و دتایل های مبحث اتصاالت ستون به صفحه زیر ستون و روش اجرای وصلۀ ستون ها را با مقیاس 

مناسب و زیر نظر هنرآموز خود، ترسیم کنید.
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رفتار سازه ای اعضای باربر ساختمان های اسکلتی به نحوۀ اتصال آنها به یکدیگر بستگی دارد به طوری که بعضاً 
نوع اتصال، در تعیین مشخصات هندسی مقطع تیر یا ستون مؤثر است. ساختمان های فوالدی بر حسب نوع 

اتصاالت پل )تیر اصلی(  به ستون به سه دسته کلی تقسیم می شوند.  
الف( اتصال مفصلی )ساده(    

ب(  اتصال نیمه صلب 
ج( اتصال گیردار )صلب(

اتصاالت ساده )مفصلی( تیر به ستون فلزی:
آن  تکیه گاه  در  بنابراین  بگیرد.  به خود  زاویه ای  دوران  راحتی  به  و  باشد  آزاد  می تواند  تیر  اتصال  این  در   
لنگرگیرداری وجود ندارد. اتصال با جفت نبشی جان، اتصال با نبشی نشیمن و اتصال با نشیمن تقویت شده 
)پلیت مثلثی شکل یا لچکی( از این گروه هستند که آنها را »اتصاالت برشی« نیز می نامند. همچنین در انواع 
این اتصال فاصله ای در حدود 2 سانتی متر بین تیر و ستون در نظر گرفته می شود تا نصب تیر راحت باشد.  

اتصاالت تیر به ستون فلزی
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اشکال زیر ایزومتریک دو نمونه اتصال مفصلی پل )تیر اصلی فلزی( به ستون را با نبشی نشیمن و نشیمن 
تقویت شده نشان می دهد. 
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اتصال نیمه صلب: 
عیب اتصال ساده این است که تیر باید برای لنگر 
حداکثری که در قسمت کوچکی از ناحیه میانی آن 
تولید می شود طرح گردد. به عبارت دیگر فقط در 
طول کمی از تیر از ظرفیت باربری )مقاومت خمشی( 
آن به طور کامل استفاده می شود. افزایش ُصلبیت 
نسبت  تیر  انتهای  باعث کمتر شدن دوران  اتصال 
لنگر در  افزایش  و  میانی  لنگر  و کاهش  به ستون 
شدن  ُصلب  با  واقع  در  می شود.  تیر  انتهای  دو 
اتصال، لنگر میانی تعدیل شده، در طول تیر پخش 
می شود و امکان استفاده از تیر آهن ضعیف تر را 
فراهم می کند. لذا استفاده از این نوع اتصال از نظر 
اتصال  این  است. در  تر  به صرفه  اقتصادی مقرون 
با قرار دادن ورق روی بال فوقانی تیرآهن و نبشی 
نشیمن زیر بال تحتانی آن، صلبیت ایجاد می شود. 

اتصال گیردار )صلب(: 
با افزایش ُصلبیت اتصال، دوران زاویه ای )چرخشی( 
انتهای تیر و ستون کاهش می یابد به طوری که در 
تیر و ستون همواره  بین  زاویه  ُصلب  کاماًل  اتصال 
ُصلب  کاماًل  اتصال  است  ذکر  به  الزم  است.  ثابت 
کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا ایجاد چنین 
اتصالی در شرایط کارگاهی سخت و گاهی ناممکن 

است.
روش های متفاوتی برای گیردار کردن اتصال تیر به 
و  فنی  محاسبات  اساس  بر  که  دارد  وجود  ستون 
اتصال طرح می شوند.  به درصد گیرداری  توجه  با 
اتصال گیردار فلنجی و اتصال گیردار با ورق زیرسری 

و روسری از مدل های متداول آنها است. 
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تمرین عملی 4: تمرین
دتایل های مبحث اتصال تیر به ستون فلزی را با مقیاس مناسب و زیر نظر هنرآموز خود، ترسیم کنید.

سقف سازی با استفاده از تیرچه و بلوک، ترکیبی 
درجا؛  بتن  و  پیش ساخته  بتن  روش  دو  از  است 
سرعت  مانند  پیش ساختگی  مزایای  آن  در  که 
آرماتوربندی،  و  قالب بندی  کم  هزینۀ  ساخت، 
بتن پیش ساخته شده در کارخانه،  کیفیت خوب 
به خوبی  محل،  در  بتن ریزی  مثبت  جنبه های  با 

تلفیق شده است.

سطح  اختالف  است  الزم  تیرچه ها،  نصب  از  قبل 
و  کنسول ها  محل  همچنین  و  ساختمان  سقف های 
عبور  محل  نیز  و  بازشوها  و  سقف  روی  تیغه بندی 
اجرایی،  نقشه های  اساس  بر  و...   بخاری  لوله های 
تنظیم  قرارگیرند.  کنترل  و  بازرسی  مورد  به دقت 
فواصل تیرچه ها از یکدیگر، با نصب 2 بلوک انتهایی 
تا  باید دقت شود  انجام می شود و  در دو سر تیرچه 

بلوک های انتهایی روی تکیه گاه )تیر( قرار نگیرند.

سقف های تیرچه و بلوک
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اجرای شناژ مخفی در سقف تیرچه بلوک

1
5

آرماتوربندی سقف: 
آرماتوربندی سقف تیرچه و بلوک، شامل: شناژ مخفی، میل گرد ممان منفی، میل گرد افت و حرارت، آرماتور 

محل بازشوها، کنسول ها و آویز سقف کاذب است.
ـ میل گرد ممان منفی، روی تکیه گاه نصب می شود. این میل گرد که به میل گرد باالیی تیرچه متصل میشود، 

باید طوری نصب شود که تا فاصله      دهانه آزاد از تکیه گاه به طرف داخل دهانه، ادامه داشته باشد.
ـ میل گردهای افت )جمع شدگی( و حرارتی، بعد از نصب آرماتورهای کالف میانی در محل بازشوها و کار 
از  ناشی  تنش های  با  مقابله  میل گردها،  این  نقش  اجرا می گردد.  و کنسول ها  منفی  میل گردهای  گذاشتن 
جمع شدگی و تغییر دما در بتن پوششی است. این میل گردها در دو جهت عمود بر هم، در روی سقف اجرا 

می شوند.
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نحوۀ قرارگیری بلوک سیمانی بین دو تیرچه

در اجرای سقف های تیرچه و بلوک گاهی ممکن است به جای بلوک های سنگین سیمانی از یونولیت نکته
)پلی استایرن یا پالستوفوم( و یا بلوک های سفالی سبک نیز استفاده شود، که در این صورت وزن سقف 

تا اندازۀ قابل توجهی کاهش می یابد. 
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هرگاه طول دهانۀ بین دو ستون زیاد باشد می توان از تیرچه های دوبل استفاده نمود. نکته
بدیهی است در این صورت ضخامت سقف تیرچه بلوک افزایش می یابد. 

نمایش  سه بعدی سقف های تیرچه و بلوک
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تمرین عملی 5:تمرین
 نقشه و دتایل های مبحث سقف تیرچه و بلوک را با مقیاس مناسب و زیر نظر هنرآموز خود، 

ترسیم کنید.

 تیرها اعضای خمشی هستند که بارهای عمود بر محور 
خود را تحمل و منتقل می نمایند. به طوری که  در ناحیۀ 
باالیی تار خنثی مقطع خود تحت فشار و در ناحیۀ پایین 

آن تحت کشش قرار می گیرند.

باید این   از آنجایی که تیرهای بتنی در محل اتصال به ستون در ناحیۀ باالیی تحت کشش قرار می گیرند، 
منطقه را با اضافه کردن میل گرد در برابر کشش، تقویت نمود. به همین منظور، در محل اتصال تیر به ستون 

13 برابر طول دهانه از هر طرف، استفاده می شود. همچنین  در ناحیۀ باالی تیر از میل گرد تقویتی به طول 
تیرها در وسط دهانه در ناحیۀ پایین تحت کشـش قرار می گیرند. بنابراین از میـل گردهای تقویتی به طول     
2      دهانه در پایین و وسط دهانه قرار می دهند. مراحل ترسیم تیر بتنی را در شکل های زیر مشاهده می نمایید.

3

جزئیات تیر بتنی
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ستون بتنی  

نقش ستون، تحمل فشارهای محوری و نیروهای 
در  است.  فونداسیون  به  آنها  انتقال  و  جانبی 
نیروی  تأثیر  تحت  عمده  به طور  که  ستون هایی 
صرفه  به  اقتصادی  نظر  از  دارند،  قرار  محوری 
تحمل  بتن  به وسیلۀ  بار  اعظم  قسمت  که  است 
شود. اما به دالیل مختلف همیشه در ستون های 

بتنی از میل گرد استفاده می شود. 

مراحل ترسیم ستون های بتنی: 
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از بتن و میل گرد فرم داده شده ساخته می شود. حداقل پوشش بتن روی میل گرد در پله بتنی  پله بتنی 
2 سانتی متر و یا به اندازه قطر بزرگ ترین میل گرد مصرفی است تا حداقل یک ساعت مقاومت الزم در برابر 

آتش سوزی ایجاد گردد. 
حساس ترین و مهم ترین قسمت یک ساختمان راه پله آن می باشد. بدین منظور جهت نمایش جزئیات اجرایی 

آن از قسمت راه پله برش تهیه نموده و از قسمت های مختلف آن نقشۀ بزرگ نمایی تهیه می نمایند.
در تصاویر زیر چند نمونه جزئیات اجرایی راه پله بتنی )دال پله( به همراه آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی 

آن آورده شده است. 

پله بتنی
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جزئیات اجرایی راه پله های بتنی )دال پله(

تمرین عملی 6: تمرین
نقشه و دتایل های مبحث تیر، ستون و پلۀ بتنی را با مقیاس مناسب و زیر نظر هنرآموز خود، ترسیم 

کنید.
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انواع متداول دیوار برشی:

جزئیات دیوار برشی 

یک نمونه نقشه دیوار برشی L شکل

الف( مقطع دیوار برشی بدون جزء لبه ای

ب( مقطع دیوار برشی با جزء لبه ای هم عرض دیوار

ج( مقطع دیوار برشی با جزء لبه ای پهن تر از دیوار
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نشان  برشی آن  دیوارهای  به همراه جزئیات  را  بتنی چهار طبقه ای  از ساختمان  قاب  زیر مقطع یک  شکل 
می دهد.

تمرین عملی 7: تمرین
نقشه و دتایل های مبحث دیوار برشی را با مقیاس مناسب و زیر نظر هنرآموز خود، ترسیم کنید. 
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ارزشیابی شایستگی نقشه کشی سازه فاز دو 

شرح کار:  
بر اساس درس های بیان شده و مطابق نقشه های ارائه گردیده، با استفاده از نرم افزار اتوکد، انواع جزئیات ستون ها 
و تیرریزی  سازه های اسکلت فلزی و بتنی، میل گرد گذاری فونداسیون های منفرد و نواری، بادبندها، دیوار برشی 

ساختمان ها را طبق اصول و ضوابط فنی و زیر نظر هنرآموز محترم، ترسیم و ارائه نماید. 

استاندارد عملکرد: 
 ،ISO با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق نشریه 256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استاندارد بین المللی

انواع ترسیمات تدریس شده را، ترسیم نموده و ارائه نماید. 

شاخص ها:
رعایت اصول فنی شامل تجسم شکل، قطر خطوط، اندازه گذاری، مقیاس نقشه، دقت و نظافت ترسیمات در مدت 

زمان 4 ساعت. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط: با استفاده از نقشۀ موجود و ابزار و وسایل الزم، خواسته های آن شامل انواع ترسیمات تدریس شده را در 

زمان مناسب و مطابق خواسته های نقشه و هنرآموز محترم ارائه نماید. 
ابزار و تجهیزات: رایانه به همراه برنامۀ اتوکد.

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ترسیم صحیح1

2رعایت مقیاس2

2رعایت اصول اندازه گذاری3

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش: رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، 
لباس کار مناسب، دقت اجرا، جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، 
تجهیزات،  و  مواد  مدیریت  تصمیم گیری،  مسئولیت پذیری، 

مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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250

استاننام کاربرردیف

آذربایجان شرقيحمید ملکی1

آذربایجان غربيمحمد کفیلی2

اردبیلمهدی کروبیان3

اصفهانمحمد تقی نجد4

البرزسعید نظری                5

ایالمعلی حسین زاده6

تهران )شهر تهران(سید امین دهخوار قاني7

تهران )شهرستانها(محمد اسکندری8

خراسان جنوبيحسن امیر آبادی زاده9

خراسان رضویعلیرضا دوالبی10

خراسان شماليمهدی میان آبادی11

سمنانمحمد رضا صائبی12

فارسحسین اسدی13

استاننام کاربرردیف

قزوینحبیب اله محمدی14

قمعلی اکبر اله یارزاده15

کردستانسید هیمن محمودی16

کردستانسارا نصری17

کرمانمرتضی شهسواری گوغری18

گنجعلیخان 19 سادات  نسرین 
کرماننسب

کرمانشاهمحمد علی قاسمی20

گلستانهادی ریاحی21

گیالنسیدسعید موسوی22

لرستانمریم رضایی23

مازندرانعباس برزوئی24

همدانمحمد سعیدی یگانه25

یزدعلی اصغر سروی26

کتاب نقشه کشی ساختمان -  کد 211208

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

نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.




