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واحد کار سوم

نقشه خوانی 

هدف کلّی:
توانایی نقشه خوانی

ساعات آموزش

جمععملینظری

41014

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحدکار قادر خواهد بود:
1- پالن را تعریف کند.

2- برش یا مقطع را تعریف نماید.
3- جزئیات یا دتایل را تعریف کند.

4- هدف از ترسیم نمای ساختمان را بیان کند.
5- انواع نماهای ساختمان را نام ببرد.

6- پالن موقعیت را تعریف کند.
7- کاربرد پالن موقعیت را نام ببرد.

8- حاالت مختلف موقعیت ساختمان نسبت به خیابان را نام ببرد.
9- پِی را تعریف نماید.

10- انواع پی را از نظر سیستم ساخت نام ببرد.
11- انتقال بار در ساختمان های اسکلت فلزی را توضیح دهد.

12- نقش بادبند را در ساختمان توضیح دهد.
13- اشکال مختلف بادبند را نام ببرد.

14- عالمت در، پنجره و شمال در پالن را ترسیم کند.
15- توضیح دهید که در پالن فونداسیون چه مواردی وجود دارد؟

16- بتن مِگر را توضیح دهد.
17- مقیاس را تعریف کند.

18- انواع مقیاس و کاربرد آن ها را بیان کند.
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پیش آزمون )3(

1- نقشه را تعریف کنید.
2- معموالً نماهای ساختمان را با چه نوع مصالحی می سازند، نام ببرید.

3- توضیح دهید که منزل مسکونی شما نسبت به خیابان چه موقعیتی دارد؟ )شمالی، جنوبی، شرقی یا غربی(
4- اتاق خواب ها در منزل شما در قسمت جنوب قرار دارند یا شمال؟

5- بر روی کاغذ فضاهای منزل خود را ترسیم کنید.
6- چگونه می توان نقشه ای رسم نمود که در آن ارتفاع اتاق ها، درها و ... نشان داده شود؟ توضیح دهید.

7- کدام قسمت ساختمان در زمین وجود دارد؟ نام ببرید.
8- نقش پِی را در ساختمان توضیح دهید.

9- بخش هایی از ساختمان که از فلز ساخته شده است را نام ببرید.
10- مزایا و معایب فلز در ساختمان را توضیح دهید.

11- توضیح دهید که چگونه ساختمان ها را می توان در مقابل زلزله مقاوم ساخت؟
12- بر روی یک کاغذ یک در اتاق را از نمای باال، پهلو و روبه رو ترسیم نمائید.

13- چرا باید بازشدن در را در پالن نمایش دهیم؟ توضیح دهید.
14- توضیح دهید که برای ساختمان پی چه مراحلی را طی می کنند.

15- چگونه می توانید نقشه منزل خود را بر روی کاغذ کوچک ترسیم کنید؟ توضیح دهید.
16- برای این که طرح یک میز را بر روی کاغذ خود ترسیم نمائید، آن را چند برابر کوچک می کنید؟ توضیح دهید.

17- چنان چه مخرج یک کسر بزرگ تر از یک باشد، آن کسر . . . . . . از یک است.



7777

3-1- چگونگى ترسيم پالن ساختمان هاى آجرى 

تعريف پالن: 
ترسيم  ساختمان  از  كه  فرضى  افقى  برش  از  تصويرى  به 

مى شود«پالن» مي گويند(شكل 1-3). 
3 ارتفاع هرطبقه عبورمى كند و 

4
تا 2

3
صفحه ى برش تقريباً از

پنجره ها،  درها،  ديوارها،  مانند  مختلف ساختمان،  بخش هاى 
و  مبلمان  مانند  عناصرى  و  كرده  قطع  پله هاو...را  كمدها، 
لوازم خانه، كف سازى و اختالف سطوح و ... را قابل رؤيت 

مى نمايد.
ايجاد يك  در شكل هاى 3-2 و 3-3 و 3-4 و 3-5 مراحل 

پالن را نشان مى دهد. 

شكل 1-3

شكل 3-2 مرحله ى اّول

شكل 3-4 مرحله ى سّوم شكل3-5 مرحله ى چهارم

شكل 3-3 مرحله ى دّوم

صفحه ى 
برش

صفحه ى 
برش

كنسول
(پيش آمدگى سقف)
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قسمت هاى  تمايز  و  معمارى  نقشه هاى  خوانايى  براى 
مختلف ساختمان از يكديگر، هركدام از عناصربرش خورده 
با استفاده ازعالئم استاندارد درنقشه اى به  و برش نخورده را 

نام «پالن» نشان مى دهند.
كنسول ها و شكستگى هاى سقف به صورت خط چين در 
پالن نمايش داده مى شوند(شكل 3-6). درتصوير مجسم 4-3 
صفحه ى  باالى  در  (كنسول)  سقف  پيش  آمده ي  قسمت هاى 
برش قرار گرفته اند و زمانى كه از قسمت برش خورده به پايين 
نگاه مى كنيم پيش آمدگى ها ديده نمى شوند. به همين جهت الزم 

است آن ها را درپالن با خطوط نديد(خط چين)مشخص نمود.
اما آن چه كه بسيار اهميت دارد اين است كه ابتدا پالن، 
توسط طّراح(مهندس معمار) از پيش طراحى مى  شود و رّسام 

آن را با عالئم مربوط به پالن ترسيم مى كند. 
نمونه طرح ساختمان مسكونى را كه  شكل 3-7 يك 
توسط طّراح رسم شده نشان مى دهد. اين طرح با دست و به 

صورت شماتيك بر روى كاغذ پوستى رسم شده است.

شكل 3-7 طرح اولّيه 

شكل 3-6 پالن
كنسول

(پيش آمدگى سقف)

نشيمن
(طبقه ى اّول)

غذاخورى
(طبقه ى اّول)

اتاق خواباتاق خواب

اتاق خواب

بالكن

توالت توالت

توالت

حمام

حمام

حمام

شكل 3-8 پالن هاى يك ساختمان وياليى را نشان مى دهد.

پالن هاى مسكونى چند طبقه:
دو  از  بيش  با  ساختمان هايى  چندطبقه ،  ساختمان هاى 
پالنى مجزا، طراحى و  براي هرطبقه  معموالً  پالن هستند كه 

ترسيم مى شود(شكل 9-3). 
جهت  پاركينگ  زيرزمين،  داراى  ساختمان ها  اين 

قرارگيرى اتومبيل و انبارِى طبقات باالتر، مى باشد. 
تقسيم  دودسته  به  چندطبقه  مسكونى  پالن هاى 

مى شوند:
الف) تك واحدى: در هرطبقه يك واحد مسكونى 

درنظرگرفته مى شود.
يا  و   2 است در هرطبقه  ب) چند واحدى: ممكن 

شكل 3-8بيش تر واحد مسكونى طراحى گردد. 

پالن طبقه ى دّوم
بدون مقياس
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گاراژ

رختشويخانه

اتاق مطالعه اتاق خواب

غذاخورىنشيمن

آشپزخانه

حمام مخصوص 
خانم 

توالت

محوطه ى 
عصرانه خورى

محوطه ى 
نشستن

پذيرايى
اتاق خواب 

والدين

ورودى

حمام مخصوص 
آقا

چشم پله

شكل 3-9 مجتمع مسكونى

شكل 10-3

پالن طبقه ى اّول
بدون مقياس

شكل 3-10 پالن يك ساختمان تك واحدى را نشان 
مى دهد كه شامل زيرزمين و يك طبقه مسكونى است.

پالن طبقات
بدون مقياس

پالن زيرزمين
بدون مقياس
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3-2- برش یا مقطع1

شکل 3-11 مرحله ی اّول

صفحه ی 
برش

شکل 3-13 مرحله ی سّوم

صفحه ی برش

شکل 3-12 مرحله ی دّوم

شکل 3-14 مرحله ی چهارم
1- Section

در فرایند تکامل نقشه ، طّراح برای رسیدن به طرح نهایی، 
می تواند با استفاده از مقاطع )برش ها(، روابط متغیر بین فضاهای 
و  دهد  قرار  بررسی  مورد  را  مختلف  منفی، طرح های  و  مثبت 

آن ها را به معرض دید بگذارد. 
برش از پالن به منظور بهتر نشان  دادن جزئیات اجرایی، بررسی 

قسمت های تو پُر و توخالی و اطالعات بعدی انجام می شود. 
هرگاه صفحه ی برش فرضی بخشی از پالن را به صورت 
آخرین  تا  )زیرزمین(  طبقه  پایین ترین  از  و  کند  قطع  عمودی 
طبقه از ساختمان را برش دهد، آن را »مقطع یا برش ساختمان« 

می نامند. 
به طوری  دارد  اهمیت  بسیار  درپالن  برش  محل  انتخاب 
که محل برش و عبور این صفحه ي فرضی باید از قسمتی باشد 
بدهد.  طّراح  به  ساختمان  درون  از  را  اطالعات  بیش ترین  که 
است  ممکن  برش(  )صفحه ی  صفحه  این  قرار گیری  درمسیر 
درها، پنجره ها، دیوارها، پاسیو و راه پله برش بخورد و رّسام با 
ترسیم نقشه ی مقاطع، نحوه ی بریدگی آن ها را با صفحه ی برش 

نمایش می دهد.
یک  عمودی  برش  مراحل   14-3 تا   11-3 شکل های 

ساختمان را نشان می دهد.
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مقاطع از جمله مهم ترين نقشه هاى ساختمانى هستند كه سازندگان بنا به آن ها نياز دارند. با ترسيم مقاطع، مى توان رابطه ي 
ساختمان با زمين، تعداد طبقات و ديوارهاى   داخلى را مشخص نمود. معموالً اندازه ي ساختمان و پيچيدگى قسمت هاى داخلى 

آن تعيين كننده ى تعداد مقاطع الزم براى نقشه هاى ساختمانى است.
در شكل 3-16 پالنى را نمايش مى دهد كه درآن محل برش عمودى، مشخص شده است.

از ساختماِن  ترسيم شده  برش(مقطع)  در شكل 15-3 
شكل 3-14 را مشاهده مى كنيد.

شكل 3-15 برش(مقطع)

پالن طبقات
مقياس      ١:١٠٠

شكل 16-3
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برش الف-الف
مقياس      ١:١٠٠

شكل 17-3

شكل 3-17 نمونه ى برش(مقطع) الف-الف، ازپالنى 
را كه درشكل 3-16 ترسيم شده، نشان مى دهد.
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ترسيم شوند.  1
1

تا 1
20

اما برحسب نياز ممكن است برش هاى جزئى، كه تحت عنوان «دتايل» ناميده مى شوند، با مقياس

دراين برش ها جزئيات بيش ترى از ساختمان مانند جزئيات سقف، پروفيل دروپنجره ها، نازك كارى و ... به نمايش گذاشته 

مى شود(شكل 18-3).

ترسيم شده است. 1
50

شكل 3-18 برش جزئى از برش شكل 3-17 را نشان داده است. اين برش با مقياس

شكل 18-3
AA برش

مقياس      ١:٥٠



8484

طراحى ساختمان فقط به سازمان دهى و كنارهم چيدن 
فضاهاى  طراحى  ضمن  بايد  بلكه  نمى شود،  محدود  فضاها 
داخلى، تركيب و كيفيت بيرونى ساختمان نيز به دقت مورد 
نماها  مقاطع،  پالن  هاو  تكميل  با  زمان  هم  و  قرارگيرد  توّجه 

نيزطراحى شوند(شكل 19-3). 
ايجاد هماهنگى و توازن بين نيازهاى كاركردى فضاها، 
شرايط محيطى، وضع زمين، سبك و كيفيت نماى بيرونى و 
تأمين  براى  ساختمان  فرم  وپنجره)با  بازشوها(در  هماهنگى 

آسايش روحى و جسمى افرادالزم است (شكل 20-3).
مدنظرقرارمى گيرد.  زيادى  نمامالحظات  درطراحى 
نما، نشانگر سيماى بيرونى ساختمان است كه بايد زيبا، بادوام 

و باهويت باشد. 

و  شيب  داخلى،  فضاهاى  باطرح  بايد  ساختمان  نماى 
عوارض زمين و تعداد طبقات ساختمان هماهنگ گردد(شكل 

.(21-3

هم چنين در ايجاد نماى مناسب با عناصر و ساختمان هاى 
مجاور، به ويژه از نظر رعايت قوانين و مقّررات نماسازى در 
و  تعداد  كرسى چينى،  ارتفاع  (مانند  مسكونى  مجموعه  هاى 
سقف  جنس  نما،  نوع  و  رنگ  مصالح،  نوع  طبقات،  ارتفاع 

و...)هماهنگي الزم به عمل آيد(شكل 22-3). 

بنابراين نماى هر ساختمان در شكل دهى به مجموعه ى 
شهرى كه در آن حضور دارد، مؤثر است. اگر به نماى يك 
شهر  ساختمان هاى  ديگر  نماى  درنظرگرفتن  بدون  ساختمان 

توجه شود، همگونى نماى شهرى در مجموع از بين مى رود.

3-3- نما1

شكل 19-3

شكل 3-21 قلعه رودخان درفومن

شكل 3-20 گالى پوش درگيالن

 Elevation -1شكل 22-3
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تعريف نما و انواع آن:
خارجى  و  ظاهرى  شكل  از  تصويرجانبى  «نما»،   
ساختمان است و «نماسازى»، فن روسازى ساختمان و ساختن 

نماى آن است.
طرح نما بايد با پالن و اسكلت ساختمان هماهنگ و هم چنين 
زيبا، متناسب و با هويت باشد. از نظرعلم معمارى نماى ساختمان هاى 

هرمنطقه بايد با شرايط اقليمى آن هماهنگى كامل داشته باشد. 
سايرساختمان ها  توسط  اطراف  از  بنا  يك  چنان چه 

محصور نشده باشد حداكثر چهار نما دارد.
NORTH  ELEVATION 1- نماى شمالى
SOUTH  ELEVATION 2- نماى جنوبى

EAST  ELEVATION    3- نماى شرقى
 WEST  ELEVATION    4- نماى غربى

نماهاى   24-3 شكل هاى  و  پالن ها   23-3 شكل هاى 
شكل 3-23 پالن طبقه ى دّوميك سالن نمايشگاهى را نشان مى دهد.

South  Elevation

North  Elevation

West  Elevation

شكل 24-3

پالن طبقه ى اّول
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1- Site  Plan

3-4-پالن موقعيت1
نماى باالى يك مجموعه، همانند يك تصوير هوايى 
از يك محله و يا بخشى از شهر يا خانه ي معمولى، كه درآن 
و  اختالف سطوح  و  مانند دسترسى ها  مختلف،  موقعيت هاى 

كاربرى  ها مشخص مى شود، «پالن موقعيت» مى گويند. 
در يك ساختمان معمولى نيز بايد خيابان هاى اطراف، 
تمام  و  حياط  نورگيرها،  اطراف،  ساختمان هاى  موقعيت 

عوارض به وجود آمده مشخص گردد. 
اختالف سطوح روى بام، مانند خرپشته، سقف، پاسيو 
و داكت نيز رسم مى شود. براى بهتر نشان دادن اختالف سطح 
نيز  را  پالن  سايه ى  ساختمان ها   باالى  و  محوطه  در  موجود 

ترسيم مى كنند(شكل 25-3).

كاربرد پالن موقعيت: 
اطالعات  نيازشامل  برحسب  مى تواند  موقعيت  پالن 
مختلفى باشد كه در قالب يك يا چند نقشه ى متمايز ترسيم 

مى شوند:
الف)موقعيت ساختمان در زمين: در شكل 26-3 

موقعيت قرارگيرى ساختمان درزمين رانمايش مى دهد.
حياط  زيربنا،  ابعاد  و  زمين  عرض  و  طول  اندازه ى 
سطح  اختالف  سقف)،  خالى(بدون  فضاهاى  و  خلوت ها 
موجود در محوطه ى بناى ساختمان و زمين در اين پالن نشان 

داده شده است.
ب)موقعيت ساختمان در شهرك: درشكل 27-3 
در  اطراف  كوچه هاى  و  خيابان ها  زمين،  ساختمان،  موقعيت  
ساختمان هاى  محوطه،  در  محل پاركينگ هاى روباز  شهرك، 
آموزشى و تجارى مربوطه و فضاهاى سبز، مجموعه اطالعاتى 

است كه اين نوع پالن ها در اختيار ما قرار مى دهد.

شكل 25-3

شكل 26-3

شكل 27-3
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شكل 29-3

اين  در  منطقه:  و  درمحله  زمين  ج)موقعيت 
گونه پالن ها قطعه بندى و نوع استفاده از زمين هاى يك محله 
و منطقه از شهر را نشان مى دهد و شامل اطالعاتى در مورد 
طرح راه ها و شبكه هاى ارتباطى، توزيع زمين هاى مسكونى، 

آموزشى، صنعتى و... است(شكل 28-3).
د)موقعيت زمين درشهر، استان و كشور: در پالن 
اندازه ى  و  شكل  مانند  نقشه بردارى،  اطالعات   29-3 شكل 
دقيق زمين، ارتفاعات و عوارض موجود نشان داده مى شود. 
موقعيت  زمين،  موقعيت  زمين،  اضالع  از  كدام  هر  طول 
درختان موجود، تراز ارتفاعى گوشه هاى زمين، تراز ارتفاعى 
داخل محوطه، موقعيت چشمه ها و رودخانه ها تعيين مى گردد 
تأسيسات  حركت  خطوط  خيابان ها،  و  جاده ها  موقعيت  و 
زيربناى شهر(آب،برق،گاز و ...) نشان داده مى شود. شماره ي 
پالك ثبتى زمين، نام مالك، عنوان كاربرى زمين يا نام مالك 

زمين هاى مجاور نيز به اطالعات فوق اضافه مى شود.

شكل 28-3
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استقرارساختمان درزمین)موقعیت زمین نسبت به خیابان 
یا کوچه(:

 به طورکلی انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملی 
چون وضع طبیعی زمین، میزان فضاهای خصوصی، کنترل و 

کاهش صدا و نیز دو عامل باد و تابش آفتاب بستگی دارد. 
که  است  آن  معمار  یک  وظیفه ی  از  عمده ای  قسمت 
نور  از  استفاده  بیش ترین  تا  دهد  قرار  نحوی  به  را  ساختمان 
خورشید در رابطه با شرایط گرمایی، بهداشتی و روانی آن حاصل 
گردد. درست همان گونه که فصول مختلف سال در نتیجه ی تغییر 
محور زمین نسبت به خورشید از یکدیگر متمایز هستند، جهت 
یک ساختمان نیزتحت تأثیر مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده 

به دیوارهای آن در ساعات مختلف قرار دارد.
محل استقرارساختمان درشرایط متعارف باید در قسمت 
شمالي زمین باشد، و در موارد استثنائي مانند وجود درختان 
قطور و یا شرقي-غربي بودن زمین و نظایرآن، موضوع با توجه 
به وضعیت استقرار ساختمان  هاي مجاور، درشوراي معماري 

مطرح وتصمیم الزم اتخاذ مي گردد.
معموالً به چهار حالت ساختمان نسبت به زمین قرار می گیرد:

و  خیابان  جنوب  در  زمین  جنوبی:  -ساختمان 
ساختمان در شمال زمین قرار دارد)شکل 30-3(.

-ساختمان شمالی: زمین در شمال خیابان و ساختمان 
در شمال زمین قرار دارد)شکل 31-3(.

-ساختمان شرقی: زمین در شرق خیابان و ساختمان 
در شمال خیابان قرار دارد)شکل 32-3(.

-ساختمان غربی: زمین در غرب خیابان و ساختمان 
در شمال زمین قرار دارد)شکل 33-3(.

خیابان

خیابان

خیابان

خیابان

شکل 30-3

شکل 31-3

شکل 32-3

شکل 33-3

                  

در هرچهار حالت، ساختمان در شمال زمین 
واقع است.
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تعريف پى (شالوده يا فونداسيون):
پى حد فاصل بين ساختمان(بنا) و زمين است. به بيانى 
ديگر ساختمان به وسيله ى پى به زمين متصل شده و بارهاى 
قائم وارده را كه شامل وزن حاصل از ستون ها، ديواها، سقف ها 
و ... و هم چنين بارهاى افقى (باد و زلزله) را دريافت كرده و 

به يك نسبت مشخصى پخش و به زمين منتقل مى كند.
نشان  را  ساختمان  و  زمين  با  پى  ارتباط   34-3 شكل 

مى دهد.
نشست،  دچار  مرورزمان  به  پى  بدون  ساختمان هاى 
ايجاد ترك درساختمان و عدم مقاومت در مقابل انواع بارهاى 

وارده خواهند شد(شكل 35-3).
بر  وارد  نيروهاى  بنا،  وزن  به  كامل  بستگى  پى  ابعاد 
مقاومت  و  خاك  نوع  بارهاى جانبى3)،  زنده2و  آن(مرده1و 

فشارى زمين دارد.
سيستم  ازنظر  و  مصرفى  مصالح  ازنظرنوع  را  پى ها 

ساخت آن مى توان به دوگروه تقسيم نمود:

انواع پى از نظر مصالح مصرفى: 
ج) ب)پى آجرى،  الف)پى شفته اى،  شامل:  پى ها  اين 

پى سنگى، د)پى فلزى، ه)پى بتنى.
و  ساده ترين  پى  نوع  اين  شفته اى:  الف)پى 
كوچك  ساختمان هاى  براى  پى  ابتدايى ترين  حال  درعين 
خميرى  «شفته»،  بنايى)است.  طبقه ى  آجرى(مصالح   3 2يا 
درهر  كه  آب  و  گردآهك  شن،  خاك،  مخلوط  از  است 
مترمكعب خاك آن بين 200 تا 250 كيلوگرم گردآهك به 
آن  به  قلوه سنگ  مقدارى  برلزوم  نيزبنا  و گاهى  كارمى رود 

مى افزايند(شكل هاى 3-36 و 37-3).

3-5-پى هاى ساختمانى و انواع آن

1- بارمرده عبارتنداز وزن اجزاى ثابت ساختمان كه شامل وزن ديوارها، ستون ها، سقف ها وبازشوهاو...است.
2- بارزنده: عباتند از وزن افرادى كه از ساختمان استفاده مى نمايند و اشياى مرتبط به آن ها كه قابل جابه جايى و تغيير است مانند مبلمان و... 

3- بارهاى جانبى: نيروهاى حاصل از عوامل طبيعى مانند باد، طوفان و رانش زمين و زلزله.

شكل 3-36 آهك سرند (الك)شده وآماده  براى ساخت شفته

شكل 3-37 اجراى شفته آهك درفونداسيون

شكل 3-35 تاثير بار بر روى پى و زمين

پس از يك سال
پس از دوسال

ستون ها بدون پىستون بر روى پى

پى(فونداسيون)

ستون كف

سقف

شكل 34-3
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شكل 3-42 زاويه ى پخش بار در پى هاى سنگى 45 درجه است.

شكل 3-39 زاويه ى پخش بار در پى هاى آجرى 60 درجه است.

شكل 3-38 پى آجرى

شكل 3-40 پى سنگى با سنگ الشه

شكل 3-41 پى سنگى

ب)پى آجرى: از پى هاى آجرى درمواقعى استفاده مى شود 
كه ساختمان كوچك و بار وارده ى آن نيز كم باشد(شكل38-3). 
اين پى نيز مانند پى هاى سنگى داراى ريشه اى به اندازه ى 15 تا 20 
سانتى متر از طرفين ديوار روى آن است. براى اين منظور الزم است 
كه عرض پى كنى آجرى نيز30 تا 40 سانتى متر از عرض ديوار بيش تر 
باشد. اين مقدار اضافه درعرض پى كنى عمل آجرچينى در داخل 
پى را آسان ترمى نمايد. براى صرفه جويى در مصرف آجر بهتراست 
شكل پى به صورت پلكانى اجرا شود اين عمل باعث مى شود كه بار 

با زاويه ى60 درجه به زمين منتقل شود(شكل 39-3). 
ج)پى سنگى: اين پى با استفاده از سنگ هاى طبيعى 
درمناطقى كه سنگ با قيمت ارزان در دسترس است ساخته 
مى شود. سنگى كه براى اين گونه پى ها انتخاب مى گردد بايد 
شكسته  الشه ى  سنگ هاى  انواع  از  و  بوده  (نپوسيده)  سالم 
علت  به  قلوه اى  3-41).سنگ هاى  و   40-3 باشد(شكل هاى 
زيرا  نيست  مناسب  پى سازى  براى  آن  مدّوربودن  و  صيقلى 
حالت ناپايدارى به پى مى دهد. سطح پى هاى سنگى نسبت به 
ديوارهاى روى آن وسيع تر بوده و به عنوان ريشه ازهر طرف 
ديوار حداقل 15 سانتى متر گسترش داشته باشد. زاويه ى پخش 

بار در پى هاى سنگى 45 درجه است(شكل 42-3).
پى سازى با سنگ با دو نوع مالت صورت مى  گيرد: 
چنان چه فشاربار وارده كم باشدمالت سنگ ها را از نوع گل و 

آهك و اگر بار زياد باشد از مالت ماسه و سيمان استفاده مى كنند.



9191

ستون  بر  وارده  بارهاى  درصورتى كه  د)پى فلزى: 
زياد و مقاومت فشارى زمين (خاك)، از حد مجازكم تر باشد، 
باشبكه ى فوالدى  پى هاى  از  فوالدى  براى ستون هاى  گاهى 
(شكل 3-43) استفاده مى شود اما امروزه جهت صرفه جويى 
اقتصادى امكان استفاده از پى هاى فلزى مقدور نمى باشد. لذا 

پى هاى بتن مسلّح جايگزين اين نوع پى ها گرديده است.

از  يكى  مى توان  را  بتن  مسّلح1):  بتنى(بتن  ه)پى 
لذا  دانست.  مصنوعى  سنگ هاى  ومستحكم ترين  مقاوم ترين 
كارهاى  در  پى  بهترين  مى شوند  ساخته  بتن  با  كه  پى هايى 
پى  كه  مى شود  توصيه  امروزه  مى آيند.  شمار  به  ساختمانى 

كليه ى ساختمان ها را با بتن مسلّح بسازند. 
خراسان،  جنوب  شهرهاى  نظير  زلزله خيزى  درمناطق 
دامنه هاى سلسله جبال البرز، قزوين، براى ساختمان هاى سبك 
مى گردد.  اجرا  نوارى  نوع  از  بتنى  پى هاى  نيز  طبقه  يك  و 
تا 45 درجه است  بين 30  بتنى  بار درپى هاى  زاويه ى پخش 
هرم  صورت  به  يا  و  پلكانى  را  پى ها  گونه  اين  مى توان  لذا 
ناقص(شكل هاى 3-44 و 3-45 و 3-46) ساخت و از مصرف 

اضافى بتن صرفه جويى نمود.
به  بتنى  نوارى  پى    از  بُعدى  تصويرسه   47-3 شكل 

شكل هاى متفاوت را نشان مى دهد.

 ضمناً بايد توجه داشت چنان چه پى از نوع بتن مسلّح 
باشد ابتدا بايد مطابق نقشه ى اجرايى آرماتور (ميلگردگذارى) 
صورت  بتن ريزى  سپس  داده،  قرار  شده  پيش بينى  قالب  در 
گيرد(از پى هاى بتن مسلّح در ساختمان هاى اسكلت فلزى و 

اسكلت بتنى استفاده مى شود)(شكل 48-3).

شكل 3-48 پى بتن مسّلح 
1-به بتن مسّلح شده با ميلگرد(آرماتور)، بتن آرمه يا بتن مسّلح گفته مى شود.

شكل 3-47 نمايش سه بُعدى پى هاى 
بتنى نوارى ساده، هرمى، پلكانى 

شكل 3-44 پى بتنى ساده شكل 3-45 پى بتنى هرمى 
با زاويه ى 30 درجه

شكل 3-46 پى بتنى پلكانى با 
زاويه ى 45 درجه

شكل 3-43 پى فلزى 
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انواع پى از نظر سيستم ساخت: 
پى ها از نظر سيستم ساخت به دو دسته ى كلّى پى هاى سطحى1 

و پى هاى غيرسطحى2 (عميق) تقسيم مى شود(شكل 49-3): 
-پى هاى سطحى شامل: تّكى يا منفرد، نوارى، صفحه اى يا 

گسترده يا راديه ژنرال، مشترك، باسكولى و پى كالف شده مى باشد.
-پى هاى غيرسطحى شامل: پى هاى نيمه عميق يا 

چاهى، عميق يا شمعى است(شكل 50-3).

الف)پى هاى سطحى
در  تكى  پى هاى  از  معموالً  تكى(منفرد)3:  -پى 
نسبتاً  ازطرف ساختمان  باروارده  استفاده مى شود كه  مواقعى 
كم بوده و تعداد طبقات 3 الى 4 طبقه باشد ازطرفى احتمال 
نشست غيريكنواخت زمين4 وجود نداشته باشد (شكل51-3). 
ابتدا  بارها  تمام  چون  فلزى  اسكلت  درساختمان هاى 
منتقل  پى ها  به  را  بار  ستون ها  و  مى شود  وارد  ستون ها  به 
آرمه)استفاده  مسلّح(بتن  بتن  ازنوع  پى  است  مى نمايند، الزم 
گردد. دراين گونه موارد پى هاى بتن مسلّح ازنوع تكى(منفرد) 

اجرا مى شود.
سطح مقطع پى هاى تكى(منفرد) داراى شكل هاى مربع، 
براى صرفه جويى  كه  است  دايره  مستطيل، چندضلعى،  مربع 
درمصرف مصالح مى توان آن را به صورت پلكانى يا شيب دار 

اجرا نمود(شكل هاى 3-52 و 53-3).
1- Shallow Foundation
2- Deep Foundation
3- Pad Foundation

نامتقارن بودن بارستون ها، درصورت نشست يكنواخت زمين و درهنگام  به دليل   -4
زلزله، احتمال جا به جايى سطحى پى هاى تكى(بدون كالف بندى)وجود دارد، بنابراين امروزه پى ها 

را به صورت پى هاى تكى كالف بندى شده، اجرا مى كنند.

شكل 3-53 نمايش سه بُعدى پى هاى 
بتنى مسّلح منفرد ساده، هرمى، پلكانى 

شكل3-52 پالن(نماى باال) از پى هاى 
بتنى مسّلح منفرد ساده، هرمى، پلكانى 

شكل 3-49 پى هاى سطحى و غيرسطحى

اليه هاى خاك

(b)پى عميق

(a) پى سطحى

شمع ها
پى يكپارچه

شكل 3-51 پى  تكى(منفرد)

شكل 3-50 پى  هاى غيرسطحى

پى  چاهى پى  شمعى

عرض

اع
رتف

ا

اع
رتف

ق ا
عم

ق 
عم
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(منفرد)  تكى  پى هاى  هرگاه  شده:  كالف  تكى  -پى 
توسط شناژهايى از بتن مسلّح (آرمه) به يكديگر متصل و كالف 

گردند، پى را «كالف شده» مى نامند (شكل 54-3). 
زلزله  خيز  مناطق  در  پى  نوع  بهترين  كالف شده  پى هاى 
پى ها  از جابه جايى  زلزله شناژها  زيرا درهنگام  به شمار مى رود. 
جلوگيرى نموده و باعث مى شوندكه در فاصله ى پى ها از يكديگر 

تغييرى حاصل نگردد (شكل  هاى 3-55 و 56-3).

داشته  ازپى  كم تر  يا  برابر  ارتفاعى  است  ممكن  شناژها 
باشند. درشكل 3-57 سطح فوقانى شناژ هم رديف پى قرار ندارد 
و درشكل 3-58 شناژ و پى در قسمت فوقانى هم سطح هستند. 
دردوحالت بايد توجه داشت كه شناژ بر روى خاك كوبيده شده 

قرار داده نشود زيرا از طرف خاك به آن نيرو وارد مى شود.

شكل 3-54 آرماتورگذارى پى تكى كالف بندى شده

شكل 3-57 برش(پى وشناژ داراى ارتفاع هاى متفاوت اند.) شكل 3-58 برش(پى وشناژ هم ارتفاع اند.)

شكل3-55 پالن پى تكى كالف بندى شده

پى ميانى

پى كنارى

پى گوشه

شناژكنارىشناژميانى
شكل 3-56 نمايش سه بُعدى پى تكى 

كالف بندى شده

قسمتى ازپالن فونداسيون قسمتى ازپالن فونداسيون
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تصويرسه بُعدى پى مشترك ذوزنقه اى

شكل 3-60 پى  مشترك مستطيلشكل 3-61 پى  مشترك ذوزنقه

تصويرسه بُعدى پى مشترك مستطيل

-پى مشترك(مركب): هرگاه براى دو ياچند ستون 
يك پى ساخته  شود «پى مشترك» گويند (شكل 3-59). پى 

مشترك وقتى مورد استفاده قرار مى گيردكه:

كه  طورى  به  بوده  كم  يكديگر  از  پى ها  1-فاصله ى 
سطح پى ها يكديگر را بپوشاند.

2-يكى از پى ها دركنارزمين همسايه قرارگرفته باشد.
ايجاد  به  نياز  بنا  يك  زياد  طول  علت  به  كه  3-وقتى 
درز انبساط(ژوئن) باشد، دراين صورت بايد براى ستون هاى 
مجاوِر درز انبساط نيز پى مشترك در نظر گرفته  شود. الزم به 
توضيح است چنان چه بخواهيم براى دو پى با بارهاى مختلف 
پى مشترك طرح نماييم پى مزبور به شكل ذوزنقه خواهد بود 
كه قاعده ى كوچك در طرف بار كم تر و قاعده ى بزرگ آن 

در جهت بار بيش تر قرارمى گيرد(شكل 3-60 و 61-3).

1- به تعريف پى باسكولى، در صفحه ى 18 رجوع شود.

(1) (2)(1) (2)

شكل 3-59 پى  مشترك دربرش*

درز انبساط

* دراين برش، بنابه بار وارده ى متغير، نياز به پى باسكولى1 است تا پى 
مورد نظر تعادل و ايستايى خود را حفظ نمايد.
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شكل 3-62 پى بتن مسّلح نوارى شبكه اى زيرستون

شكل 3-63 انتقال بار از ديوار به پى

شكل 3-65 پالن پى نوارى با ديوارآجرى شكل 3-67 پالن پى نوارى شبكه اى با ستون فلزى يا بتنى

شكل 3-66 نمايش سه بُعدى پى بتن 
مسّلح نوارى شبكه اى با ستون 

بتن مگر
پى نوارى(شناژ)

بتن مگر

ستون بتنى
 يا فلزى

پى نوارى
(شناژ)

ديوارآجرى

شكل 3-64 نمايش سه بُعدى پى بتن 
مسّلح نوارى با ديوار آجرى

1- Strip Foundation

پى  يا  و  ستون  رديف  يك  پى   اتصال  با  نوارى1:  -پى 
نسبت طول  ايجاد مى گردد كه  نوارى  پى  باربر،  ديوار  زير يك 
به عرض آن بسيار زياد است. معموالً پى هايى كه درآن ها نسبت 
طول به عرض آن بزرگ تر از4 تا 5 باشد، به عنوان پى نوارى در 

نظرگرفته مى شوند. 
در زمين هايى كه خطر رانش به وسيله ى خاك وجود داشته 
باشد از اين گونه پى ها استفاده مى شود. اين پى ها بار وارده را درجهت 
طول پخش كرده و به خاك منتقل مى كند و بنا را در مقابل لرزش ها 

و رانش  هاى زمين مقاوم مى نمايد(شكل3-62 و63-3).
ستون  رديف  زيريك  اجرا  قابليت  نوارى،  پى هاى   
درساختمان هاى اسكلت فلزى يا بتن مسلّح و يا درزير يك ديوار 
باربر در ساختمان هاى آجرى و يا زيرستون و ديوار تواماً، را دارد. 
چنان چه اين پى ها در هر دو امتداد عمود برهم قرارگيرند، پى نوارى 

شبكه اى ايجاد مى گردد(شكل هاى 3-64 تا 67-3).
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شكل 3-68 پى بتن مسّلح يكپارچه(راديه ژنرال)

1- Ra� Foundation

شكل 3-72 پى يكپارچه با ديواربتنى دريك جهت

ديواربتنى 
دريك جهت

پى صفحه اى

شكل3-70 پى يكپارچه ساده با ستون بتنى يا فلزى

ستون بتنى

پى صفحه اى

شكل 3-69 پى يكپارچه با ديوار محيطى

ديواربتنى

پى صفحه اى

شكل 3-73 پى يكپارچه با ديواربتنى دردوجهت

ديواربتنى 
دردوجهت

پى صفحه اى

ستون بتنى 
يا فلزى

پى صفحه اى

شناژ

شكل 3-71 پى يكپارچه با شناژ

ازاين  ژنرال)1:  راديه  يا  -پى صفحه اى(گسترده 
از  وارده  بارهاى  كه  مى شود  استفاده  درمواردى  پى ها  گونه 
ساختمان بسيار زياد بوده (مثل آسمان خراش ها) و يا مقاومت 
فشارى زمين(خاك) به قدرى كم باشد كه جهت انتقال بار به 
باشد(شكل  نياز  ساختمان  زيرين  سطح  تمام  به  زيرپى  (زمين) 

.(68-3
راديه ژنرال به صورت يكپارچه  و از بتن مسلّح(آرمه) در 
سرتاسر زيرساختمان ساخته مى شود و كليه ستون ها و ديوارها بر 
روى آن قرارمى گيرد. در بعضى مواقع كه بار بسيار زياد باشد سطح 
پى را بزرگ تر از سطح ساختمان روى آن مى سازند تا پخش فشار 
درسطح بزرگ ترى انجام پذيرد. پى هاى گسترده به صورت هاى 

مختلف ساخته مى شود كه فقط  به ذكرنام آن ها مى پردازيم.
-پى صفحه اى با ديوار محيطى(شكل 69-3)، 

-پى صفحه  اى ساده (شكل 70-3)، 
-پى صفحه اى باشناژ (شكل 71-3)،

-پى صفحه اى با ديواربتنى دريك جهت(شكل 72-3)،
-پى صفحه  اى با ديواربتنى دردوجهت(شكل 73-3).
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ستون

تير

مهاربند

تكيه گاه

محل اتصال 
ستون به پى

تاريخچه ى استفاده از فوالد به عنوان مصالح سازه اى 
به ساخت پلى در انگلستان به سال 1779-1775برمى گردد. 
از اواخر قرن هجدهم ميالدى، توليدات صنعتى براى احداث 
ساختمان هاى  حتى  و  گندم  سيلوهاى  كارخانجات،  پل ها، 
سورن  رودخانه ى  پل  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  مسكونى 
يعنى  مدرن،  مصالح  با  نمونه،  اولين  عنوان  به  انگلستان  در 
تيرچدنى بنا گرديد. شكل 3-74 تصوير، يك پل فلزى را 

نشان مى دهد.
 امروزه نيز در ساخت اسكلت ساختمان ها از فلزات 
سازه ى  عنوان  به  ساختمان  «اسكلت»  مى شود.  استفاده 
را  ساختمان  بارهاى  كه  هستند  باربرى  اعضاى  ساختمان، 
شامل  اعضاء  اين  مى كنند.  منتقل  زمين  و  پى  به  و  تحمل 
تيرها، ستون ها و بادبندها است، كه در ساخت آن ها از فوالد 

استفاده مى شود(شكل 75-3).

انتقال باردرساختمان هاى اسكلت فلزى: 
ستون  و  تير  تعدادى  بر  مشتمل  فوالدى  سازه هاى 
منظور  به  تقويت كننده،  تعدادى  شامل  نيز  و  قاب  به شكل 

ايستايى و مقاومت  بيش تر مى باشد. 
بديهى است انتقال بارهاى افقى و قائم از طريق اين 

اجزاء صورت مى گيرد. به اين صورت كه:         
-سقف، بارهاى عمودى را تحمل كرده و به صورت 

افقى، از طريق تيرها به تكيه گاه هاى تير منتقل مى كند. 
-سيستم باربر قائم (ستون ها)، بارها را از تكيه گاه  هاى 

دو سرتير به فونداسيون انتقال مى دهد.
افقى  و  قائم  مهاربندى  سيستم هاى  -هم چنين 

شكل 3-74 پل رودخانه سورن در انگلستان

شكل 3-75 اسكلت فلزى

شكل 76-3

3-6- ساختمان هاى اسكلت فلزى

(بادبندها)، بارهاى جانبى ناشى از باد، زلزله، فشارزمين و ... را به فونداسيون ها منتقل مى نمايند.
-و درنهايت فونداسيون ها نيز جمع حاصل از تمام نيروهاى افقى و قائم(بارمرده و زنده)و نيروهاى جانبى(باد، زلزله و 

رانش زمين) را به زمين منتقل مى نمايد(شكل 76-3).
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مزايا و معايب ساختمانهاى فلزى:
احداث ساختمان به منظور رفع احتياج انسان ها صورت گرفته و 
مهندسين و معماران مسئوليت تهيه ى نقشه ها و اجراى مناسب بنا را برعهده 

دارند، محور اصلى مسئوليت عبارتند از: ايمنى، زيبايى و اقتصاد. 
كشور  در  احداثى  ساختمان هاى  كه  اين  به  توجه  با 
بنّايى  ساختمان هاى  و  بوده  بتنى  يا  فلزى  صورت  به  اكثراً  ما 
غيرمسلّح با محدوديت خاص طبق آئين نامه ى 2800 زلزله ايران 
مى تواند  ساختمان ها  معايب  و  مزايا  با  آشنايى  مى شود،  ساخته 

درتصميم گيرى مالكين و مهندسين نقش اساسى داشته باشد. 
الف)مزاياى ساختمان فلزى: 

1- مقاومت زياد فوالد.
2- خواص يكنواخت فوالد.

3- دوام. 
4- خواص ارتجاعى. 

5- شكل پذيرى. 
6- پيوستگى مصالح.

7- مقاومت متعادل مصالح.
8- مقاومت اسكلت بنا درمقابل انفجار. 
9- تقويت پذيرى و امكان مقاوم سازى.

10- شرايط آسان ساخت و نصب. 
11- سرعت نصب.

12- پرت كم مصالح.
13- وزن كم. 

14-سطح اشغال كم تر.
ب)معايب ساختمانهاى فلزى : 

تا600  دماى  زياد(500  در  فوالد  كم  1-مقاومت 
درجه  سانتى گراد).

2-خوردگى و اكسيده شدن فلز در مقابل عوامل خارجى.
3-تغيير شكل قطعات فلزى در اثر بار وارده.

شكل 3-479-اجراى نامناسب اتصاالت مانند جوش و پيچ (شكل79-3).

شكل 77-3

شكل 78-3
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شكل 81-3

شكل 82-3

با  مقابله  براى  فشارى  و  كششى  اعضاى  بادبندها، 
نيروهاى جانبى(باد و زلزله) هستند و مانع كج شدن اسكلت 

ساختمان درهنگام اعمال نيروى جانبى مى گردند.
محل قرارگيرى بادبندها درساختمان به صورت متقارن 
ساختمان  درهرچهارطرف  كه  معنى  اين  به  مى گردد.  تعيين 

بايد به كارگرفته شوند تا تعادل درساختمان برقرار شود. 
مى دهد.  نشان  را  بادبند  از  نمونه اى   80-3 شكل 
برحسب داليل معمارى مى توان از انواع بادبند استفاده كرد. 
و  نورگير  يا  پنجره  از  مى خواهيم  درجاهايى كه  به طورمثال 
حتى در استفاده كنيم بادبند 8 شكل باز بهترين گزينه خواهد 

بود(شكل 81-3). 
بادبندها داراى اشكال زيرمى باشد:

ـ بادبند ضربدرى.
ـ بادبند 7 شكل شامل 7 شكل باز و بسته است.
ـ بادبند 8 شكل شامل 8 شكل باز و بسته است.

-بادبند مورب
شكل 3-82 انواع بادبندها را نشان مى دهد.

بادبندمورببادبند8 بازبادبند7 بازبادبندضرب درىبادبند8 بستهبادبند7 بسته

شكل 3-80 بادبند ضربدرى



100100

شكل 83-3

شكل 84-3

به  باتوجه  درپالن:  بادبندها  محل  الف)تعيين 
پالن هاى معمارى(پالن زيرزمين، پالن پاركينگ و پالن طبقات) 
محل بادبندها را درپالن، مطابق با ضوابط طراحى، تعيين مى  كنند. 

در انتخاب محل بادبندها بايد نكات زير را رعايت نمود.
1-حتى االمكان محل بادبندها، داخل ديوارها تعيين شود تا به 

نماى خارجى و فضاهاى داخلى بنا لطمه  اى وارد نكند. 
معرض  در  كه  خارجى  ديواره هاى  در  بادبندها  2-تعيين 
بااليى  بسيار  ازاهميت  دارد  قرار  جانبى  نيروهاى  مستقيم 

برخوردارند. 
داخلى  ديوارهاى  و  آسانسور  و  پله  جعبه ى  3-اطراف 

مكان هاى خوبى براى قرارگيرى بادبندهاست.
افقى و عمودى  بهتر است در راستاى دو محور  4-بادبند 

قرار بگيرند.
نماى  در  بادبند  قراردادن  در  محدوديت  5-درصورت 

بيرونى، ازشكل هاى مختلف بادبندها استفاده شود.
شكل هاى 3-83 و 3-84 دو نمونه بادبند را در ديوار نما 

نشان مى دهد.
از  پس  ستون گذارى:  پالن  در  بادبند  ب)عالمت 
تعيين محل دقيق بادبندها درپالن معمارى با استفاده از خط مختلط 

متوسط، آن را در پالن ستون گذارى ترسيم مى  نمايند. 
سپس، جهت معرفى انواع بادبندها، آن را از نظر شكل، نوع 
 (BR)پروفيل و اندازه ى طول آن، تيپ بندى و با حروف مخفف

معرفى مى  نمايند. 
درشكل  3-85 نمونه اى از تيپ بندى بادبند را نشان مى دهد.

شكل 3-86 بزرگنمايى قسمتى از بادبند را در محل اتصال 
به پليت وسط نشان مى دهد.

شكل 85-3

اتصال پليت 
به بادبند

شكل 86-3
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3-7- ديوارهاى برشى:
براى مقابله با نيروهاى افقى مؤثر (باد و زلزله) بر سازه، از اين ديوار استفاده مى شود. ديوارهاى برشى را به مالحظات معمارى در 
قسمت هاى مختلف پالن ساختمان مى توان قرار داد، اما بايد دقت كافى به عمل آورد كه قرار گرفتن آن در پالن تا حد امكان 
متقارن باشد؛ همچنين در مركز ثقل هر طبقه تا حد امكان نزديك به مركز سختى ديوارهاى برشى قرار گيرد. ديوار برشى بايد 
در مقابل نيروهاى خمشى و برشى محاسبه و مسلح شود. فاصله ى بين ميلگردهاى برشى نبايد از h 1/5 يا 25 سانتى متر بيشتر 

باشد (طبق استاندارد 5 - 18 بتن ايران). 
در صورتى كه ميلگردهاى خمشى در دو لبه ى ديوار متمركز شوند، شكل پذيرى ديوار بيشتر مى شود. بهتر است كه ميلگردهاى 

كششى به وسيله ى تنگ يا خاموت دورپيچ شوند (شكل 87-3).

شكل 87-3

شكل 88-3

شكل 89-3

در ساختمان هاى كوتاه و متوسط لزومى ندارد كه دو لبه ى ديوار را به صورت برجسته درآوريم؛ همچنين ضخامت ديوار اين 
ساختمان ها معموالً ثابت در نظر گرفته مى شود (شكل 88-3).

براى ديوارهاى با ضخامت بيش تر از 25 سانتى متر، دو شبكه در 
نظر گرفته مى شود. ميلگردهاى اصلى در نزديكى تكيه گاه هاى 
برده  به كار  آج دار  ميلگرد  (معموالً  مى گيرند  قرار  جانبى 
اصلى هر دو در داخل  و  متصل كننده  مى شود).آرماتورهاى 
در  ميلگردگذارى  دارند.  قرار  به هم  متصل  يا دو شبكه  يك 
كناره ها به صورت ميله هاى عمودى است و با فاصله ى حداقل 
2/5 سانتى متر از يكديگر قرار مى گيرند. حداقل پوشش بتن 3 
سانتى متر است. در شكل 3-89 چگونگى آرماتورگذارى در 

يك ديوار برشى را مشاهده مى كنيد.

تنگ هاى دورگير كننده

ميلگردهاى دورپيچ يا 
خاموت (حداقل قطر 12)

ميلگردهاى 
اصلى

AS

d

S1

S 2

ln

hn
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ب)درها: «درها» عناِصر ساختمانى بازشونده اي هستند 
تفكيك  ازهم  را  ساختمانى  مختلف  بخش هاى  و  فضا  كه 
(شكل  برقرارمى سازند  هم  با  را  آن ها  رابطه ي  و  مي كنند 

3-93). درها داراى انواع مختلفى اند:
دِر«يك  پالن   96-3 و   95-3 و   94-3 شكل هاى  در 

لنگه» را داخل ديوار نمايش مى دهد.
درشكل هاى 3-97 و 3-98 و 3-99 پالن دِر «دولنگه ى» 

نامساوى را داخل ديوار نشان مى دهد.

شكل 93-3

3-8- عالئم ترسيم پالن: 
اصول  و  مختلف  عالئم  شناخت  پالن ها  ترسيم  براى 

رسم فنّى ضرورت دارد.
از  «ستون ها»  و  و ستون ها: «ديوار»  الف)ديوارها 

اصلى ترين عناصرتشكيل دهنده ى ساختمان اند.
ديوارهاى برش خورده در پالن با دو خط ضخيم نشان 
ضخامت  و  قطر  به  باتوجه  دوخط،  فاصله ي  مى شوند.  داده 
قطر  و  معموالًساختار  مى شود.  تعيين  برش خورده،  ديواِر 
جداكننده ي  ديوارهاى  با  باربر  داخلى  و  خارجى  ديوارهاى 

داخلى، در ساختمان هاى آجرى متفاوت است. 
شكل هاى 3-90 و 3-91 و 3-92 مراحل برش ديوار و 

ستون تا رسيدن به پالن را نمايش مى دهد.
شكل 3-92 مرحله ى سّوم(پالن ديوار و ستون)

شكل 3-90 مرحله ى اّول شكل3-91 مرحله ى دّوم

ديوار آجرى

صفحه ى 
برش

ستون

برش ستونديوار برش خورده

داخلى  ديوارهاى  سانتى مترو ضخامت  باربر35  داخلى  و  خارجى  ديوارهاى  آجرى ضخامت  درساختمان هاى  معموالً 
غيرباربر22 و 11 سانتى مترند.
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شكل 3-99 مرحله ى سّوم(پالن ديوار و در دولنگه)

شكل 3-94 مرحله ى اّول شكل3-95 مرحله ى دّوم

شكل 3-96 مرحله ى سّوم(پالن ديوار ودريك لنگه)

شكل 3-97 مرحله ى اّول شكل3-98 مرحله ى دّوم

در برش خورده 

در برش خورده 

صفحه ى برش

صفحه ى برش

انواع  كاربردشان  و  جنس  ابعاد،  شكل،  نظر  از  درها 
مختلف دارند، مانند درهاى بيرونى ساختمان، درهاى داخلى و 
درهاى سرويس بهداشتى. درهاى داخلى بايد جايى قرار بگيرند 

كه فضاى قابل استفاده ي اتاق بيش تر شود(شكل 100-3).
عرض در براساس كاربرى آن و نوع فضا تعيين مى شود. 
سرويس هاى  در  در،  بازشو  مقدار  كم ترين  به عنوان  مثال 

بهداشتى75سانتى متر است(شكل 101-3).
اتاق  داخلى(مانند  لنگه ى  يك  درهاى  عرض  حداقل 
خارجى(مانندورودى)  درهاى  و  خواب ها)90سانتى متر 

105سانتى متر است(شكل 102-3).
عرض درهاى دولنگه نامساوى براى درهاى ورودى120 
تا 150 سانتى متراست و براى درهاى دو لنگه ى مساوى عرض 

در200 سانتى متر در نظرگرفته مى  شود(شكل 103-3).
حداقل ارتفاع بازشوِى در نيز180سانتى متر براى ورودى پاركينگ 

است، اما ارتفاع درهاى داخلى تا210 سانتى متر درنظرگرفته مى شود.

و  بازترسيم  صورت  به  درپالن  را  درها  قرارداد،  طبق 

دايره با خط  نازك  1
4

مسيرچرخش در را با كمانى به اندازه ى

و يا خط چين نمايش مى دهند(شكل 104-3).
با  مطابق  در  ارتفاع  و  عرض  نمايش  براى  هم چنين   
شكل 3-105 عمل مى شود. عدد مشخص شده بر روى خط، 

عرض در و عدد زيرخط، ارتفاع در را نشان مى دهد.
جدول 3-1  ابعاد(عرض و ارتفاع)درها را درفضاهاى مختلف 

يك ساختمان نشان مى دهد.



104104

شكل 100-3

طراحى صحيح طراحى غلط

شكل 3-101 درسرويس بهداشتى

شكل3-102 درهاى يك لنگه ى داخلى و ورودى

شكل3-103 درهاى دو لنگه ى مساوى و نامساوى

شكل 3-104 نحوه ى ترسيم در 

شكل 3-105 مشخصات در

عرض

ارتفاع

براى  سانتى متر  نيز180  در  بازشوِى  ارتفاع  حداقل 
تا210  داخلى  درهاى  ارتفاع  اما  است،  پاركينگ  ورودى 

سانتى متر درنظرگرفته مى شود.

و  بازترسيم  صورت  به  درپالن  را  درها  قرارداد،  طبق 

دايره با خط  نازك  1
4

مسيرچرخش در را با كمانى به اندازه ى

و يا خط چين نمايش مى دهند(شكل 104-3).
با  مطابق  در  ارتفاع  و  عرض  نمايش  براى  هم چنين   
شكل 3-105 عمل مى شود. عدد مشخص شده بر روى خط، 

عرض در و عدد زيرخط، ارتفاع در را نشان مى دهد.
جدول 3-1  ابعاد (عرض و ارتفاع)درها را درفضاهاى 

مختلف يك ساختمان نشان مى دهد.
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جدول 3-1 ابعاد (عرض و ارتفاع) در، در فضاهاى مسكونى
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جدول 3-2 نمايش انواع پالن و نماى درها

درجدول هاى 3-2 و3-3 انواع درهاى مورد استفاده دريك ساختمان را نمايش مى دهد. اين درها داراى شكل، جنس 
و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده ى آن، انتخاب مى گردد.

مشخصاتپالننماتصوير مجّسم

دريك لنگه ى داخلى: با عرض105-90 
سانتى متر.

براى  آستانه:  با  داخلى  لنگه ى  دريك 
سرويس هاى بهداشتى و حمام با عرض75-

105سانتى متر.

دربادبزنى: يك لنگه  براى ورودى آشپزخانه 
و رستوران ها. از نوع دو لنگه ى آن نيز در 
ورودى ساختمان هاى عمومى مورد استفاده 

قرار مى گيرد.

دركشويى: براى قفسه ها و فضاهاى محدود 
 240 تا  آن120  عرض  مى شود.  استفاده 
از چوب،  درها  اين  سانتى متراست. جنس 

فلز و يا شيشه است.

در دو لنگه: براى درهاى ورودى و سالن ها 
قرار  استفاده  مورد  تشريفاتى  مكان هاى  و 
و  فلز  چوب،  جنس  از  معموًال  و  مى گيرد 

يا شيشه است.
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جدول3-3 نمايش انواع پالن و نماى درها

مشخصاتپالننماتصوير مجّسم

دركشويى توكار(جيبى): از آن معموًال در 
نباشد  بازشو  براى  كافى  فضاى  كه  جايى 

استفاده مى شود.

در تاشو: براى دركمدها با دسترسى كامل، 
لباس شويى  ماشين  استقرار  گنجه ى 
از120تا270  آن  عرض  خشك كن.  و 

سانتى  متراست.

درآكاردئونى: با عرض 120-360 سانتى متر 
براى كمدها، گنجه ها و تقسيم فضاها مناسب 

است.

درگاهى: براى مشخص كردن محل دسترسى 
به يك فضا با تاكيد بر استقالل فضا استفاده 

مى شود. 

درهاى دوجفتى(چهارلنگه ى تاشو)
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شكل 3-106 مرحله ى اّول شكل 3-107 مرحله ى دّوم

ج)پنجره ها: براى تأمين نور و منظراتاق ها وفضاهاى 
استفاده  «پنجره»  نام  به  شفافى  عنصرساختمانى  از  داخلى 
برش  ترسيم  شامل  معموالً  پالن  در  پنجره  نمايش  مى شود. 
پنجره، نماى آستانه و كف پنجره است(شكل هاى 3-106 و 

3-107 و 108-3). 

شكل 3-108 حالت سّوم(پالن ديوار و پنجره)

لنگه ى  با  پنجره  ازجمله  انواع مختلف دارند،  پنجره ها 
بازشو و پنجره ى كشويى(شكل 109-3).

از  بيش ترى  جزئيات  نقشه،  مقياس  برحسب  گاهى 
پنجره نشان داده مى شود.

دو  پنجرهاى  و 3-111 جزئيات  درشكل هاى 110-3 
لنگه و كشويى را نشان مى دهد. دراين پنجره ها مقياس نقشه 

بزرگ تر شده است.

مساحت  و  فضا  به  پنجره  عرض  پنجره ها:  -عرض 
براي  پنجره درآن قرارگرفته است بستگى دارد.  ديوارى كه 
مثال، مساحت پنجره دراتاق كار30 درصد سطح ديوار بيرونى 

است(شكل 112-3).

پنجره ى دو لنگه بازشو

پنجره ى كشويى

شكل 109-3

شكل 3-110 پنجره ى دو لنگه ى بازشو

شكل 3-112 عرض پنجره  درپالن

شكل 3-111 پنجره ى كشويى

كف پنجره 
شيشه
پروفيل پنجره 

ريل حركت پنجره 

نازك كارى

ديوار

كف پنجره 
شيشه
پروفيل پنجره 

جهت بازشو پنجره 

نازك كارى

ديوار

صفحه ى برش

كف پنجره

عرض پنجره 
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-دست انداز پنجره يا O.K.B: فاصله ى كف اتاق 
تا كف پنجره را «دست انداز يا O.K.B» مى نامند.

(شكل 113-3)
ارتفاع دست انداز براى اتاق ها متغير بوده و براى فضاى 
سرويس ها اين اندازه به گونه اى انتخاب مى گردد كه از بيرون 

به داخل ديد نداشته باشد.
براى نوشتن اندازه ى دست انداز روى پالن از عالمت 
كه  پنجره هايى  براى  مى شود.  استفاده   «O.K.B» اختصارى 
كه  پنجره هايى  براي  و  افقى  صورت  به  افق اند  خط  موازى 

عمود برخط افق اند به صورت عمودى نوشته مى شود.
در شكل 3-114 طريقه ى نوشتن O.K.B در پالن را 

نشان مى دهد.
براى  پنجره ها  ارتفاع  اندازه ى  پنجره ها:  -ارتفاع 
سانتى  متر  تا150  بين60  نشيمن  و  اتاق خواب  مثل  فضاهايى 
است و حداقل ارتفاع براى پنجره ى سرويس ها 45 سانتى متر 

است.
حداكثر ارتفاع پنجره هاى قدى نيز 210 سانتى متر مى باشد.

شكل 3-115 اندازه ى پنجره هاى اتاق خواب، آشپزخانه 
و نشيمن و هم چنين شكل 3-116 ابعاد پنجره ى سرويس هاى 

بهداشتى را نشان مي دهد.

O.K.B شكل 3-113 دست انداز پنجره  يا

شكل 3-114 طريقه ى نوشتنO.K.B  درپالن

شكل 3-115 پنجره ى اتاق خواب، آشپزخانه و نشيمن شكل 3-116 پنجره ى سرويس هاى بهداشتى
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شكل 3-117 ابعاد پنجره هاى قدى را نشان مى  دهد.

شكل 3-118 ابعاد كتيبه هاى شيشه اى قوسى شكل در باالى پنجره ها را نشان مى  دهد.

شكل 3-119 ابعاد كتيبه هاى شيشه اى مثلثى شكل باالى پنجره ها را نشان مى  دهد.

شكل 3-117 پنجره هاى قدى

شكل 3-118 كتيبه هاى قوسى

شكل 3-119 كتيبه هاى مثلثى
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درجدول هاى 3-4 و 3-5 انواع پنجره هاى مورد استفاده دريك ساختمان را نمايش مى دهد. اين پنجره ها داراى شكل، 
جنس و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده از آن، انتخاب مى گردد.

جدول 3-4 نمايش انواع پالن و نماى پنجره ها

مشخصاتپالننماتصوير مجّسم

پنجره ى كشويى عمودى: بازشوى اين نوع 
پنجره ها فضاى اتاق را اشغال نمى كند.

پنجره ى كشويى افقى(دو لنگه): 50 درصد 
امكان بازشو دارد.

پنجره ى كركره اى سه لنگه(لوالباال): اين 
پنجره  ها با يك اهرم باز و بسته مى شوند.

پنجره ى يك لنگه ى بازشو افقى: اين پنجره 
با عرض كم مورد استفاده است.

عمودى  بازشو  لنگه ى  يك  پنجره ى 
(لوالپايين): درابعاد كوچك، جهت تهويه، 
نور درحمام و سرويس بهداشتى استفاده 

مى  شود.
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جدول 3-5 نمايش انواع پالن و نماى پنجره ها

مشخصاتپالننماتصوير مجّسم

از صفحات  پنجره  اين  پنجره ى كركره اى: 
نازكى ساخته مى شود كه با يك اهرم حول 
محور بااليى خود مى چرخد. زيرپنجره هاى 
كار  به  تهويه  جهت  زيرزمين  در  و  ثابت 

مى رود.

پنجره ى دو لنگه ى كشويى عمودى: قاب 
اين پنجره داراى وزنه ى تعادل است.

درصد   100 بازشو:  لنگه ى  دو  پنجره ى 
بازشدن داشته و درشرايط محيطى  امكان 

نامناسب، درزبندى و كاربرد خوبى دارد.

يك  پنجره ى  از  تركيبى  مركب:  پنجره ى 
لنگه ى ثابت و پنجره ى دو لنگه ى كشويى 

عمودى مى باشد.

پنجره ى مركب: تركيبى از لنگه هاى ثابت 
و بازشوهاى عمودى.
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شكل 3-123 انواع ُكدهاى ارتفاعى درپالن

شكل 3-120 پالن كمد ديوارى

شكل 3-121 عرض و ارتفاع براى كمد ديوارى شكل 3-122 نماى انواع كمد ديوارى

براى مشخص كردن اختالف سطح  ه)ُكدارتفاعى: 
نوشته  اعداد  و  مى شود  استفاده  روبه رو  عالمت  از  پالن  در 
شده روى آن بيان كننده ى ميزان اختالف ارتفاع است (شكل 

.(123-3
نشان  را  خيابان)  يا  مبنا(حياط  تراز  0.00±عدد 

مى  دهد.
 1.50− تراز سطحى را كه از سطح مبنا باالتر و 2.00+

تراز سطحى كه پايين تر از سطح مبنا است را نشان مى دهد. 

و  لوازم  نگه دارى  براى  د)كمدها: فضاهاى طبقه بندى شده 
 120-3 شكل  مطابق  خط نازك  با  را  كمدها  است.  مختلف  وسايل 

نشان مى دهند.
شكل  در  كه  بوده  متفاوت   اندازه ى  و  ابعاد  داراى  كمدها 

3-121 نشان داده شده است.
شكل 3-122 نيز نماى كمدهاى ديوارى را نمايش مى دهد.
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ز)پله ها: براى برقرارى رابطه بين سطوح مختلف يك 
ساختمان از «پله» استفاده مى شود. با توجه به اين كه پله ها به 
طور مستمر مورد استفاده قرار مى گيرند، هم كارايى، ايمنى و 
سهولت استفاده ازآن ها بسياراهميت دارد و هم زيبايى بصرى 

آن. 
درپالن، پله ها را با خط لبه ى آن ها نشان مى دهند. آن ها 
را با خطوط نازك ترسيم و جهت حركت به باال را با فلش 
مشخص مى كنند. درطراحى و ترسيم پله بايد به ضوابط عمومى 
زير توجه شود. عرض كف پله، معموالً 30 سانتى متر(متناسب 
با استقرار راحت پاى انسان) و ارتفاع پله، معموالًبين 16 تا 19 

سانتى متر در نظرگرفته مى شود(شكل 125-3).
مسير  باخط  را  آن  پله ها،  نمايش جهت حركت  براى 
مشخص مى كنند. ابتداى خط مسير، اولين و پايين ترين پله و 
انتهاى خط مسير، آخرين و باالترين پله را نشان مى دهد(شكل 

. (126-3

شكل 3-126 پالن پله

شكل 3-125 نمايش سه بعدى

عرض پله

سطح پايينى

سطح بااليى

عرض
 كف پله

عبور  هم چنين  و  تهويه  براى  داكت:  و)عالمت 
فضايى  بهداشتى،  سرويس هاى  كنار  تأسيسات،  لوله هاى 
تعداد  به  داكت  ابعاد  دارد.  نام  «داكت»  مى كنند كه  تعبيه  را 
طبقات و تعداد لوله هاى تأسيسات بستگى دارد. شكل 124-3 
داكت  فضاى  مى دهد.  نشان  را  پالن  در  داكت  عالمت 
پايين ترين طبقه شروع شده و به  از  درطبقات سقف ندارد و 

پشت بام ختم مى گردد.
شكل 3-124 عالمت داكت(هواكش) درپالن

خط مسير 
پله

ديوار
برش خورده
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شرايط  به  توجه  با  ساختمان  هر  شمال:  ح)عالمت 
اقليمى مكان، طراحى مى شود. 

غالب،  باد  و  خورشيد  تابش  جغرافيايى،  هاى  جهت 
نقش  آن  طراحى  و  ساختمان  مختلف  فضاهاى  درمكان يابى 
اساسي دارد. به همين دليل مشخص كردن جهت شمال براى 

همه ي پالن هاى ساختمانى ضرورى است.
جهت  كه  مى كنند  طراحى  نحوى  به  را  نقشه  معموالً 
شمال پالن به طرف باال باشد. جهت شمال را با عالئم متعددى 
نشان مى دهند. عالمت شمال بايد خوانا و زيبا باشد، هم چنين 
 127-3 شكل  باشد.  هماهنگ  نقشه  با  آن  اندازه ى  و  شكل 

نمونه هايى از عالمت شمال را نشان مى دهد.

شكل 3-127 انواع عالئم شمال

نقشه،  مقياس  و  عنوان  نقشه:  عنوان  ط)نوشتن 
معموالً وسط و زيرپالن و باخط درشت نوشته مى شود.

ارتفاع حروف درعنوان نقشه، تقريباً سه برابر ارتفاع 
نوشته هاى معمولى است. درقسمت باالى خط، عنوان نقشه و 
زيرخط، مقياس نقشه با اندازه اى كوچك تر نوشته مى شود.

معمول  از زيرنويس هاى  نمونه  در شكل 3-128 دو 
در نقشه را نشان مى دهد.

شكل 3-128 زيرنويس نقشه ها

پالن همكف
مقياس      ١:١٠٠ Sc.       1:100

NORTH    ELEVATION
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ى)معرفى فضاها:فضاها، معموالً دراندازه اى بزرگ تر 
از نوشته هاى معمولى به دو صورت معرفي مى شوند:

مى شود  نوشته  فضاها  از  هركدام  درداخل  -مستقيماً 
(شكل 129-3).

-درفضاها شماره گذارى شده و معرفى شماره ها كنار 
نقشه صورت مي گيرد(شكل 130-3).

عنوان فضاها را مى توان به صورت كامل يا به صورت 
مختصر، با استفاده از حروف بزرگ نوشت. براى اين كار از 

شابلن استفاده مى شود. 

شكل 3-130  معرفى فضا خارج از پالن

اتاق خواب
اتاق پذيرايى

حمام
اتاق غذاخوري

اتاق كار
آشپزخانه

تراس
اتاق نشيمن

انبارى
پاركينگ

هال

  Bed Room    
             Living Room  
Bath Room  
Dining Room    
 work Room 
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شكل 3-129  معرفى فضا داخل پالن
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1- Foundation Plan
2-عيار: ميزان سيمان مصرفى در يك مترمكعب بتن را عيارگويند.

3- رگالژ: تسّطيح كردن كف قالب بتنى فونداسيون و يكنواخت نمودن بستر پى را رگالژگويند.

پالنى است كه درآن نوع، ابعاد، تعداد و موقعيت پى ها 
زمين  عرضى  و  طولى  امتدادهاى  و  زمين  شمال  به  نسبت  را 

مشخص مى كند. 
و  پالن آكس  بندى  بايد  فونداسيون  پالن  ترسيم  براى 
سطح زيربنا را ترسيم نموده سپس با توجه به شرايط زمين و 
محدوده ى آن و محورهاى طولى و عرضى (آكس)، اقدام به 

ترسيم پى ها، شناژها، به صورت محدود و نامحدود نمود. 
دركف  بتن ريزى  كه  مى شود  فرض  حالت  دراين 
فونداسيون  پالن  درترسيم  و  گودبردارى(بتن مگر)انجام شده 

ابعاد پى و شناژها نشان داده مى شود.
بتن مگر: بتنى با عيار2 كم سيمان، كه در زيرفنداسيون 
ريخته مى شود، «بتن مگر» مى نامند. به بتن مگر، بتن«پاكيزگى» 

يا« رگالژ»3 نيز مى گويند (شكل 131-3). 
ميزان سيمان مصرفى دربتن مگر100تا150كيلوگرم سيمان 
بستر خاك بردارى  آماده سازى  است كه جهت  مترمكعب  بر 
حداقل  مى گردد.  اجرا  فونداسيون  مرحله ى  از  قبل  شده، 
15سانتي متر  هرطرف10تا  از  و  بتن مگر10سانتي متر  ضخامت 

بيش تر از فنداسيون ريخته مي شود(شكل 132-3). 
شكل 132-3

شكل 131-3

3-9- پالن فونداسيون1

نكات اجرايى، براى بتن مگر: 
-قبل از اجراى بتن مگر حتمًا خاك بستر را مرطوب نماييد تا آب بتن جذب خاك نگردد 

و كيفيت آن پايين نيايد.
-بتن مگر جهت پاك سازى كف و اجراى دقيق  تر فاصله گذارى آرماتور نسبت به كف 
انجام مى گردد، بنابراين به تميز و يكنواخت بودن سطح آن دقت كنيد تا آرماتوربندى بهترى داشته باشيد.

كه  نماييد  (بتونير) كوچك ساخته مى شود. دقت  توسط دستگاه هاى مخلوط كن  بتن مگر  -معموًال 
حداقل دو دقيقه پس از اضافه كردن آب، بتن درون دستگاه به خوبى مخلوط شود. 

-حدود10ساعت بعد از ريختن بتن، با توجه به دماى هوا، سطح آن را مرطوب نگه داشته و بعد 
ازگذشت يك روز مى توان عمليات بعدى را شروع كرد.
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ازهم  جدا  و  تكى(منفرد)  فونداسيون هاى  در  شناژ: 
(راستاى  برهم  عمود  درامتداد  را  پى ها  بايد  سازه،  دريك 
افقى و راستاى عمودى)، به وسيله ى كالف هاى رابطى به هم 
پى  دو  حركت  از  مانع  كالف ها  كه  طورى  به  نمود،  متصل 

نسبت به هم گردند. 
به اين كالف ها كه از جنس بتن بوده و جهت اتصال پى ها 

به يكديگر استفاده مى شوند«شناژ»گويند (شكل 133-3). 
شكل 133-3

شكل 3-134 ميلگردگذارى درپى كالف بندى شكل 3-135 عبور ميلگردهاى شناژ درپى

شكل 3-136 پى و شناژ قبل از بتن ريزى شكل 3-137 پى و شناژ بعد از بتن ريزى

نكات اجرايى، براى شناژ: 
-ابعاد مقطع شناژ بايد متناسب با ابعاد پى باشد. حداقل ابعاد شناژ 30 سانتى متر است 

به شرطى كه سطح فوقانى شناژ با سطح فونداسيون هم سطح باشد.
-تعداد ميلگردهاى طولى شناژها بايد حداقل چهارميلگرد با قطر14 ميلى متر باشد.

-ميلگردهاى عرضى(خاموت ها) جهت محافظت از ميلگردهاى طولى در مقابل خطركمانش، بايد 
داراى حداقل قطر 8 ميلى متر و با فاصله ى 25 سانتى متر از يكديگر درنظرگرفته شوند.
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يا  و  نوارى  فونداسيون (كالف بندى،  در  پى  نوع  تعيين  و  اسكلتى  در ساختمان هاى  تعيين محل ستون ها  از  پى: پس 
گسترده)، بايد پالن فونداسيون مورد نظرترسيم شود. متناسب با نوع پى ها، شكل پالن ها متفاوت بوده و عالئم و نحوه ى ترسيم 
هريك، قواعد خاص خود را دارد. بنابراين دراين قسمت با انواع نقشه هاى پالن فونداسيون آشنا خواهيد شد. شكل 138-3 

چند نوع پالن فونداسيون را نشان مى دهد.

پالن فونداسيون با پى مشترك

پالن فونداسيون نوارى

پالن فونداسيون پى كالف بندى شده

پالن فونداسيون نوارى با شناژ همسطح شكل 138-3



120120

دستورالعمل ترسيم پالن فونداسيون كالف  بندى شده:

فونداسيون، وجودنقشه هاى  از شروع ترسيم پالن  قبل 
و  ساختمان  اصلى  پالن هاى  و  موقعيت  پالن  مانند  معمارى، 
و  و ستون گذارى طرح الزم  نقشه هاى آكس بندى  هم چنين 

ضرورى است.
و  زيربنا  بنا، سطح  اصلى  پالن هاى  يا  و  موقعيت  پالن 
امتدادهاى طولى و عرضى بنا را كه با ديوار همسايه  ى مجاور 
(شكل  مى دهد  نشان  را  است،  مشترك  (خيابان)  گذرها  يا 

 .(139-3
محدود  كناره ها  در  را  پى ها  ابعاد  هم جوارى ها،  اين 
به طوركامل  بنا  كنارى  درنقاط  پى  شكل  به طورى كه  كرده 
اجرا نخواهدشد. ابعادپى، متناسب با ميزان باروارده و مقاومت 

زمين(خاك) زيرين محاسبه خواهد شد.
مربع كامل  ميانى)به شكل  داخلى(پى  پى هاى  مى  دهد كه درآن  نشان  را  نقطه اى  فونداسيون  پالن  در شكل 140-3 
نمايش داده شده و ستون درمركز محورها قرارگرفته است. اين پى ها از چهارطرف به پى هاى كنارى خود كالف شده است 

و بارگيرى آن از چهارسو انجام مى شود. 
اما پى هاى هم جوار با ديوارهمسايه كه دردوطرف بنا قرارگرفته اند، از سه طرف به پى هاى كنارى خود،كالف گرديده 
و بارگيرى آن از سه جهت مى باشد. هم چنين پى هايى كه درچهارگوشه ى بنا قراردارند، متناسب با هم جوارى شان با خيابان و 

همسايه، بارخود را از دوجهت دريافت كرده و طبق محاسبات، ابعاد آن كوچك تراز پى  هاى داخلى خواهد بود.

شكل 139-3

همسايه همسايه

همسايه

خيابان اصلى

پ
رم

حياط

مقياس      ١:٤٠٠

پالن موقعيت  

شكل 140-3

پى كنارى

پى ميانى

حياطپى گوشه
(الف) (ب)
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 :)scale(3-10-  مقیاس
برای ترسیم نقشه برروی کاغذ، گاه الزم است آن ها 
را کوچک تر از اندازه ی واقعی ترسیم کنیم )مانند نقشه های 
دقیق ترنقشه ها  ترسیم  برای  است  نیزالزم  ساختمانی( گاهی 
)مانند  کنیم  ترسیم  واقعی  اندازه ی  از  بزرگ تر  آن هارا 

قطعات صنعتی(.
الف( تعریف مقیاس: نسبت اندازه ی ترسیم شده به 

1
100

اندازه ی واقعی جسم را »مقیاس« گویند مثاًل؛ مقیاس  
سانتی  متر   100 واقعی  طور  به  جسمی  طول  چنان چه  یعنی 
است، ما آن را بر روی کاغذ 1 سانتی متر ترسیم می نماییم.      

شکل 3-141  خط کش 
مقیاس )ِاِشل(

ب( انواع مقیاس ازنظر ترسیم: انواع مقیاس از نظرترسیم عبارت اند از مقیاس کوچک کننده، مقیاس بزرگ  کننده و 
( اندازه  ی واقعی با اندازه ی ترسیمی برابر است و چنان چه مخرج کسر بزرگ تر  1

1 مقیاس یک به یک. در مقیاس یک به یک    )
( و برعکس  1

5
1 و
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و000و

 
1
50

و 1
100

شود، به مفهوم آن است که اندازه ی ترسیمات از اندازه ی واقعی کوچک تر است؛ مانند)
1 بزرگ تر شود به معنی آن است که اندازه  ی ترسیمی بزرگ تر از اندازه ی واقعی جسم است؛ مانند 

1
چنان چه صورت کسر از

و000( 3
1

و 2
1

(
ج(انواع مقیاس ازنظرکاربرد: انواع مقیاس از نظر کاربرد شامل مقیاس عددی و مقیاس خطی یا ترسیمی است.

و... نشان می دهند و »مقیاس های خطی« را به اندازه 
 
5
1

و
 
3
1

1 و 
50

و 1
100

»مقیاس های عددی« را به صورت عدد مانند 
واحد در پایین نقشه  نمایش می دهند )شکل1-264(. 

 بنابراین »انتخاب مقیاس«جهت ترسیمات به نوع کار بستگی دارد. برای نقشه های جزئیات ساختمان معموالً از مقیاس های 
 ) 1

200
و... و 1

500
1 و...( و برای پالن موقعیت ساختمان از مقیاس)

50
و 1

100
و...(، برای پالن ها، نماها، برش ها از ) 1

20
1 و

25
(

استفاده می شود.
چند میلی متر ترسیم  می شود؟ 1

75  
خودآزمایی9 : اندازه ی واقعی یک خط4/5متر است، این خط در مقیاس

1 چند سانتی متر است؟
200

خودآزمایی10: هشت متر با مقیاس 
1 به چه اندازه ترسیم می شود؟            

50
خودآزمایی11: دیوار 2 متری با مقیاس
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قواعد استفاده از مقياس در نقشه هاى ساختمانى:

- مقياس هر نقشه را بايد حتمًا بر روى آن بنويسيد.
- اندازه گذارى روى نقشه همان اندازه ى واقعى است و با تغيير مقياس اندازه ها تغيير نخواهد كرد.

- درترسيمات اندازه ى زوايا با اندازه ى واقعى برابراست و با تغيير مقياس تغيير نخواهد كرد.
- چنان چه نقشه اى را برروى كاغذ كالك ترسيم كرده ايد و مى خواهيد براى مدت طوالنى نگه دارى كنيد، 

از مقياس ترسيمى استفاده نماييد، زيرا اين مقياس با انقباض و انبساط نقشه هماهنگ خواهد بود.
1- جهت جاگرفتن نقشه ها در صفحه، اندازه ى نقشه ها و عالئم مقياس كمى از اندازه ى واقعى كوچك تر مى باشد.

شكل 3-142 در نقشه ى فوق، مقياس خطى(سمت چپ) و مقياس عددى را در (سمت راست ) 
و هم چنين تبديل نقشه ها، از مقياس كوچك تر به مقياس بزرگ تر را نشان مى دهد1.

كوچك مقياس

مقياس عددى

بزرگ مقياس

مقياس خطى

(1)

(2)

(3)
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د) تبديل مقياس كوچك تر به بزرگ تر

ه) تبديل مقياس بزرگ تر به كوچك تر

1
1

خودآزمايى12: تقسيم دايره اى به قطر 2 سانتى متر را به 6 قسمت مساوى ترسيم كنيد. سپس آن را از مقياس
تبديل و مجدداً آن را ترسيم نماييد. 2

1
به

تبديل مى كنيم. كافى است تمام اندازه ها را 4 برابر نماييد. 1
50

1 را به  
200

مثال: مقياس 

= مقياس اندازه ى ترسيمى
اندازه ى واقعى

( )

( )

1
50 41

200

=

90

واحدكار اّول

 :(scale)2-6-1- مقياس
است  الزم  گاه  كاغذ،  برروى  نقشه  ترسيم  براى 
آن ها را كوچك تر از اندازه ى واقعى ترسيم كنيم (مانند 
ترسيم  براى  است  نيزالزم  گاهى  نقشه هاى ساختمانى) 
دقيق ترنقشه ها آن هارا بزرگ تر از اندازه ى واقعى ترسيم 

كنيم (مانند قطعات صنعتى).
اندازه ى ترسيم شده  الف) تعريف مقياس: نسبت 
به اندازه ى واقعى جسم را «مقياس» گويند مثًال؛ مقياس  
 100 واقعى  طور  به  جسمى  طول  چنان چه  يعنى  1

سانتى متر 100  1 كاغذ  روى  بر  را  آن  ما  است،  سانتى  متر 
ترسيم مى نماييم.      

شكل1-263

1 ترسيم نماييد، طول اتاق چند 
50

مثال: درصورتى كه طول اتاقى 5 متر باشد، چنان چه آن را با مقياس
سانتى متر است.

= مقياس اندازه ى ترسيمى
اندازه ى واقعى

از  مقياس  انواع  ترسيم:  ازنظر  مقياس  انواع  ب) 
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100

خطى» را به اندازه واحد در پايين نقشه  نمايش مى دهند 
(شكل1-264). 

نوع  به  ترسيمات  «انتخاب مقياس»جهت  بنابراين   
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آن ها را كوچك تر از اندازه ى واقعى ترسيم كنيم (مانند 
ترسيم  براى  است  نيزالزم  گاهى  نقشه هاى ساختمانى) 
دقيق ترنقشه ها آن هارا بزرگ تر از اندازه ى واقعى ترسيم 

كنيم (مانند قطعات صنعتى).
اندازه ى ترسيم شده  الف) تعريف مقياس: نسبت 
به اندازه ى واقعى جسم را «مقياس» گويند مثًال؛ مقياس  
 100 واقعى  طور  به  جسمى  طول  چنان چه  يعنى  1

سانتى متر 100  1 كاغذ  روى  بر  را  آن  ما  است،  سانتى  متر 
ترسيم مى نماييم.      
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1 ترسيم نماييد، طول اتاق چند 
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مثال: درصورتى كه طول اتاقى 5 متر باشد، چنان چه آن را با مقياس
سانتى متر است.
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از  مقياس  انواع  ترسيم:  ازنظر  مقياس  انواع  ب) 
مقياس  كوچك كننده،  مقياس  از  عبارت اند  نظرترسيم 
بزرگ  كننده و مقياس يك به يك. در مقياس يك به يك    
و  است  برابر  ترسيمى  اندازه ى  با  واقعى  اندازه  ى   ( 1
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كه اندازه ى ترسيمات از اندازه ى واقعى كوچك تر است؛ 
چنان چه  برعكس  و   ( 1

5 و  1
10 و000و 1

و50 1
مانند(100

كه  است  آن  معنى  به  شود  بزرگ تر   1
1

از كسر  صورت 
اندازه  ى ترسيمى بزرگ تر از اندازه ى واقعى جسم است؛ 

و000) 3
1 و 2

1 مانند(
نظر  از  انواع مقياس  ج)انواع مقياس ازنظركاربرد: 
كاربرد شامل مقياس عددى و مقياس خطى يا ترسيمى 
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خطى» را به اندازه واحد در پايين نقشه  نمايش مى دهند 
(شكل1-264). 
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خودآزمايى9 : اندازه ى واقعى يك خط4/5متر است، 
چند ميلى متر ترسيم  مى شود؟ 1
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آزمون نهایی )3(

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

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

3- برش یا مقطع را تعریف کنید.
4- مهم ترین نقشه هایی که مجریان ساختمان به آن نیاز دارند کدام است؟

د( پالن طبقه اول ج( مقاطع   ب( پالن مبلمان   الف( نماها  

5- دتایل ها معموالً با کدام مقیاس ترسیم می شوند؟
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6- هدف از ترسیم نمای ساختمان را توضیح دهید.
7- نمای شرقی کدام یک از گزینه های زیر است؟ 

West Elevation )د  East Elevation )ج  South Elevation )ب   North Elevation )الف
8- پالن موقعیت را تعریف کنید.

9- پالن موقعیت ساختمان در زمین چه مواردی را نشان می دهد؟ نام ببرید.
10- وظایف پی را نام ببرید.

11- مناسب ترین پی برای مقاوم سازی ساختمان در مقابل زلزله کدام است؟
د( پی کالف شده ج( پی نواری   ب( پی باسکولی   الف( پی منفرد   

12- قسمت هایی از ساختمان که باید با نصب بادبند مقاوم شوند را نام ببرید.
13- ما به کدام جهت جغرافیایی نماز می خوانیم؟ بیان کنید.

14- دست انداز پنجره را تعریف کنید.
15- نکاتی که برای اجرای بتن مگر باید رعایت شود را توضیح دهید.

16- مراحل ترسیم پالن فونداسیون را توضیح دهید.
17- مقیاس را تعریف کنید.

18- انواع مقیاس و کاربرد آن ها را نام ببرید.
19- دو متر و بیست سانتی متر با مقیاس 1:20 چند میلی متر است؟




