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:هدف از ایجاد در  •
.امکان کنترل رفت و آمد .1
.قطع ارتباط فیزیکی .2
.قطع ارتباط بصری در بسیاری از مواقع .3
.ایجاد حریم خصوصی برای یک فضا .4
.به عنوان سدی در برابر عوامل جوی و اقلیمی .5
.به عنوان سدی در برابر نفوذ صوت .6
.تفکیک حوزه ها و عرصه ها .7
.فضامقدمه ای برای تعریف هر  .8
مانعی در برابر ورود و نفوذ حشرات و سایر جانوران .9

انواع در •
.هرگاه دری واسطۀ بین دو فضای محصور و کنترل شده دمائی باشد ، آنرا در داخلی گویند: داخلی  .1
و یا حد واسط بین یک... ) کوچه ، حیاط و (هرگاه دری حد واسط بین دو فضای خارجی : خارجی  .2

.فضای بسته و یک فضای باز باشد آنرا در خارجی گویند
.در، متناسب با موقعیت و محل خود می بایست عالوه بر شرایط باال در مقابل رطوبت نیز مقاوم باشد: تذکر

...  .مانند درهای  خارجی ، سرویسهای بهداشتی ، آشپزخانه و 

ابعاد در •
7، 5، 4، 3، 1در با توجه به محل کاربرد و عملکردی که دارد می تواند دارای ضخامت هائی بین -

.)میلی متر می باشند 10، معموالً دارای ضخامت ) سکوریت(درهای تمام شیشه ای . (نتیمتر باشدسا
سانتی متر 250یا  220الی  180ارتفاع درهای معمولی بسته به عملکرد فضا دارای ارتفاعی برابر -

.می باشد
.اشددر شرایط استثنایی در با ارتفاع بیشتر از این ارقام نیز قابل طراحی می ب-
عرض هر در با توجه به عملکرد فضایی که در برای آن ساخته می شود بشرطی که تک لنگه باشد-

باشد می 110در صورتیکه نیاز به در با عرض بیش از . سانتی متر باشد 110تا  50می تواند از 
.بایست از دو لنگه در با ابعاد متفاوت یا مساوی استفاده کرد
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معموالً به سمت داخل فضایی می باشد که ، در، به نام در آن فضا خوانده جهت بازشوی هر در :تذکر
...  .مانند در آشپزخانه ، در اتاق خواب و . می شود

: موارد استثنا  -
کمدهای داخل اتاق ها و امثال آن .1
فضاهای بهداشتی کودکان و سالمندان .2
فضاهای بهداشتی مراکز درمانی .3
درهای خروجی پله فرار .4
.کلیه خروجی اضطراری فضاهای پر جمعیت .5
.در بعضی از انبارها .6

برحسب نیاز و عملکرد فضایی می توان از درهای مقاوم در برابر آتش با کالسهای متفاوت بر حسب :تذکر
.مقاومت متفاوت زمانی، در برابر آتش استفاده کرد

انواع مصالح برای ساخت در •
.برای ساخت در ممکن است از یک نوع مصالح یا ترکیبی از چند مصالح استفاده کرد: تذکر

 : درهای فلزی  .1

.که عموماً محل کاربرد آنها به صورت درهای خارجی می باشد آهنی ؛) الف
که معموالً محل کاربرد آنها درهای خارجی، سرویسهای بهداشتی و فضاهای مرطوب ؛آلومینیمی ) ب

.می باشد
:           در های چوبی  .2

چوبی یا مقوائی درصلیبی و شبکه های ...) سه الئی، فیبر و (ه ای دو الیه ورق تخت :توخالی ) الف
داخل دو الیه

.ساخته می شود... که از انواع چوبهای جنگلی، روی و ) چوب تمام( : تو پر) ب
محل کاربرد درهای توخالی عموماً داخلی و محل کاربرد درهای تمام چوب معموالً خارجی است، به–

.وبت ایزوله شده باشداین شرط که در برابر رط
معموالً محل کاربرد آنها در ورودی است که قطع ارتباط بصری نیاز نباشد، :درهای شیشه ای  .3

...  . همچون در مغازه ها، بانکها ، ارتباط بخشهای داخلی بیمارستان و 
اهای موقتکه این موارد استفاده از آن عموماً در فض... و  درهای فایبر گالس ، پالستیکی ، برزنتی .4

.و یا نمایشگاهی می باشد
شیشه و آلومینیم ، شیشه و چوب ، شیشه و فایبر گالس ، چوب و - ترکیبی از شیشه و آهن .5

.می توانند برای ساخت در نیز استفاده گردند... و  آهن
.مصادیق تصویری در کالس ارائه خواهد شد: تذکر
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انواع نحوه باز شدن در •
به... ؛ همانند کلیه فضاهای معمولی مسکونی ، اداری و ) چرخش حول یک محور( یکطرف باز شو .1

.سمت داخل یا خارج و سمت چپ یا راست
؛ فضاهای عمومی که میزان رفت و آمد در آنها زیاد) چرخش حول یک محور( دو طرف باز شو .2

است و به طرف چپ یا راست
در شرایطی که محلی برای باز و بسته شدن در وجود نداشته باشد و یا باعث مشکالت کشوئی ؛ .3

.رفت و آمد شود از درهای کشوئی استفاده می شود
.ودی باز و بسته می شونددر های کشوئی معموالً به دو صورت افقی و یا عم

؛ این شیوه باز و بسته شدن در دو حالت میان محوری و کنار محوری عمل کشویی و تا شونده .4
می کند، که معموالً در باجه های تلفن ، شبکه محافظ بعضی از بانکها و مغازه ها و برخی از ورودی

.واحدهای مسکونی از این دسته می باشد
.ت پروانه ای که در این حالت محور گردندۀ در، وسط در قرار داردبه صور چرخشی ؛ .5
در مواردیکه به علت کمبود جا امکان استفاده از درهای معمولی ساده یا کشویی عادی تلسکوپی ؛ .6

.نباشد از درهای کشویی تلسکوپی استفاده می شود
وماً محل کاربرد آنها درهایکه به حالتهای سقفی معمولی و سقفی تاشو وجود دارد؛ که عم سقفی ؛ .7

.پارکینگ می باشد که معموالً با کنترل از راه دور هدایت می شود
.که متناسب با  شرایط استفاده می تواند محور آن افقی یا عمودی باشد کرکره ای و جمع شونده ؛ .8
؛آکاردئونی  .9

اصطالحات در •
.عضو افقی باالی در :کالهک  .1
.قسمت شیشه ای یا غیر آن که در باالی در قرار دارد :کتیبه  .2
.عضو افقی پایین کتیبه :قید کتیبه  .3
افقی وسط و پائین در:  قید میانی و قید زیرین .4
.اعضای عمودی در را گویند :بائو یا وادار .5
در بعضی از موارد از.(اعضای اتصال دهندۀ چهارچوب به دیوار را گویند :شاخ یا نگهدارنده  .6

.)کلمه شاخک به جای شاخ استفاده می شود
در درهای چوبی شیشه خور یا تمام چوب :اعضاء میانی .7
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فصل دوم

شیشه
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مجبور به... به جهت امکان عبور نور، جلوگیری از ورود عوامل مزاحم اقلیمی، امکان ایجاد دید و  :شیشه
.می باشیم که مناسبترین آنها شیشه استشفاف استفاده از مصالحی 

انواع شیشه •
.میلی متر 30میلی متر تا  2در ضخامتهای متفاوت از :  شیشه ساده .1
، :شیشه مات  .2 در شکلهای متفاوت با نامهای مات برفی ، شطرنجی  یا ذره بینی ، شبدری

.میلی متر 6الی  3با ضخامتهای حدود ... بازوبندی و 
ون زرد ، سبز ، آبی ،شیشه عالوه بر حالت شفاف آن دارای رنگهای متفاوتی همچ:  شیشه رنگی .3

.می باشد که دردو حالت ساده و مات وجود دارد... ) قرمز و دودی ، برنزی و 
در این حالت شیشه ها پس از برش مجدداً در کوره ها حرارت داده شده و به :شیشه نشکن  .4

.صورت سکوریت و نشکن استفاده می شوند
الیه توری سیمی فوالدی و گالوانیزه در که متشکل از دو الیه شیشه نازک و یک :شیشۀ مسلح  .5

.داخل آن می باشد
میلی متر و 6و  4که در نمای خارجی ساختمانها با ضخامت های  :شیشۀ انعکاسی یا رفلکسی  .6

.با رنگهای متفاوت کاربرد دارد
 )خود تمیز شو(شیشه های با تکنولوژی نانو  .7

: تذکر 
برابر ضخامت 5/2الی  2با عنایت به ضخامت شیشه لبۀ شیشه گیر در پنجره ها حدود ) الف

.شیشه است
3تا  2به جهت مقابله با انبساط و انقباض شیشه ، ابعاد آن معموالً می بایست از هر طرف ) ب

.میلی متر کوچکتر بریده شود
سانتی 50تا  40استفاده شود هر  در صورتیکه از زوارهای چوبی یا فلزی برای نصب شیشه) ج

.متر استفاده از یک پیچ یا میخ الزامی است
می... هر چه ابعاد شیشه بزرگتر باشد به جهت مقابله با فشار باد و ضربه های دینامیکی و ) د

.بایست از شیشه با ضخامت بیشتر استفاده شود
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نحوۀ نصب شیشه •
استفاده از نوار الستیکی .1
بتونه و چسب بی رنگ که در این حالت هر دو طرف شیشه از بتونه و چسباستفاده از  .2

.استفاده شود
استفاده از زوارهای چوبی، آهنی و آلومنیمی .3

.در کالس ارائه خواهد شداجرائی جزئیات و تصاویر  -
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فصل سوم

عناصر اتصال
دهنده مصالح
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: آهن  واتصال آهن . 1
 :جوشکاری ) الف

)قوس الکتریکی(جوش برق  -
نقطه جوش-
درز جوش-
.)شامل جوش برنج نیز می شود(جوش استیلن  -
.لحیم کاری-
.در مورد فلزات غیر آهنی نیز در موارد خاص جوشکاری مخصوص انجام می شود :تذکر
: پرچ ) ب

آهنی -
آلومینیمی -
)گرم و سرد(فوالدی  -

  : پیچ ) ج
... )، چهارسو ، آلن گیر ، خورشیدی، سرگرد و  آچارگیر ، دوسو(پیچ و مهره  -
... )سرگرد ، سرخزانه ، دوسو ، چهار سو ، آچار گیر، مسی رنگ ، نقره ای و (پیچ خودکار  -

چسب) د
.در مواردیکه قطعات فلزی کوچک و سبک باشند می توان از چسب نیز استفاده کرد -

: چوب  واتصال چوب . 2
: چسب ) الف

چسب سرد نجاری-
چسب گرم نجاری-
چسب تهیه شده از پروتئین حیوانی-
چسب تهیه شده از ریشۀ گیاهان-

: پیچ ) ب
پیچ و مهره -
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پیچ خودکار -

: پرچ آلومینیم ) ج
.میخ با مصالح چوبی و آهنی) د

.استفاده از اتصاالت کام و زبانه در حالتهای متفاوت) هـ 

شیشه واتصال شیشه  .3
.؛ در صورتیکه قبالً در هر دو شیشه سوراخهایی تعبیه شود پیچ و مهره) الف
شیشه ؛چسب خاص ) ب

ودر صورتیکه ترکیبی از مصالح ذکر شده از باال مدنظر باشد استفاده از عناصر اتصال دهنده  .4
: مانند . در هر دوی آنها مشترک باشد میسر استواسطه ها که 

پرچ آلومینیم برای چوب و فلز •
پیچ و مهره برای فلز و شیشه یا چوب و شیشه •

.)در غیر از این حاالت می توان از زوارها ، لبه ها و سایر عناصر نگهدارنده نیز استفاده کرد(
.جزئیات و تصاویر اجرائی در کالس ارائه خواهد شد-
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فصل چهارم

رنگ آمیزی



12

هدف از رنگ آمیزی •
. جلوگیری از ایجاد پدیده خوردگی ، پوسیدگی و فرسایش در، در و پنجره  .1
.ایجاد تنوع رنگی و تلون در داخل و خارج فضا .2
.ایجاد شرایط بهداشتی مناسب .3
حفاظت و پایداری .4

: تقسیمات رنگ از نظر محل کاربرد  •
)رنگهای روغنی. (رنگ روی سطوح فلزی ، چوبی ، گچی ، با شرایط غیر قابل نفوذ برای رطوبت .1
رنگهای(با قابلیت نفوذ رطوبت ... رنگ روی سطوح گچی ، بتنی ، چوبی ، پارچه ،یونولیت و  .2

)پالستیک و نیمه پالستیک
استر ، نیم پلیتمام : رنگهای پلی استری شامل ... (رنگهای شفاف مخصوص سطوح چوبی و  .3

... ) استر، سیلر، کیلر، الک الکل و 
رنگهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی برای بدنۀ کشتیها ، لوله های موجود در آبهای دریا .4

)رنگهای اپوکسی. (وسایر فضاهائیکه امکان خوردگی وجود دارد
و یا) وغنی و متالیکانواع ر(مشابه نوع رنگهایی که در اتومبیل کاربرد دارد : رنگهای خاص  .5

رنگهایی که در استخرها با خاصیت متفاوت در برابر کلر یا سایر خورنده ها به نام رنگهای
.به کار میروند... استخری و 

: تقسیم بندی رنگ از نظر انواع حالل  •
... ) سینکا و  –نیمه پالستیک  –پالستیک . (رنگهایی که حالل آنها آب می باشد  .1
)رنگهای روغنی ساختمان.( رنگهایی که حالل آنها تینر روغنی یا بنزین می باشد .2
رنگهای متالیک اتومبیل، رنگ -رنگهای پلی استر. ( رنگهایی که حالل آنها تینر فوری می باشد .3

...) استخری و 
.)هستندالک الکل ، جوهرهایی که دارای رنگ مایۀ الکلی . ( رنگهایی که حالل آنها الکل می باشد .4
همچون استن یا سایر مواد شیمیایی که برای.( رنگهایی که دارای حاللهای خاص می باشند .5

.)امور خاص بکار می رود
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فصل پنجم

سرویسهای
بهداشتی
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ارتقاء سطح بهداشت و سهولت عملکرد، مجبور به استفاده از مصالحی به نام سرویسهای به منظور
.بهداشتی می باشیم

تقسیم بندی فضایی از نظر محل نصب •
آشپزخانه .1
 دستشویی و توالت .2

 حمام .3

محلهای متفرقه و خاص .4

لوازم بهداشتی موجود در آشپزخانه •
: سینک ظرفشویی  .1

سینک کاسه گرد  -جفت کاسه چپ                       -چپ کاسه                    -          
جفت کاسه وسط -                جفت کاسه راست    -              راست کاسه   -
سینک گوشه -            جفت کاسه وسط         -کاسه وسط                  -
)برای هتلها و رستورانها(سینک عمیق -

:  در ساخت سینکها مصرف می شود مصالحی که معموالً* 
ورقهای استیل) الف
ورقهای آلومینیم) ب
ورقهای فوالدی پوشش داده شده با رنگ لعابی) ج
فایبر گالس) د

سنگ تراشکاری شده و ابزار خورده) هـ 
.رایط خاص ممکن است بکار رودسایر مواردی که در ش) و

متغیر است و ظرفشویی های لعابی 60×150تا  50×80معموالً ابعاد ظرفشویی ها به غیر از لعابی ، از  :تذکر 
.دارای ابعاد کوچکتر از معمول می باشد

)سانتیمتر 90. (ارتفاع محل نصب ظرفشویی ها در حد ارتفاع کابینت، در آشپزخانه می باشد
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: کفشور . 2
محل نصب آن در کف آشپزخانه یا هر فضای دیگر می باشد که در انواع مختلف به شرح ذیل می

: باشد 
ساده و توری دار) الف
ری از برگشت فاضالبساچمه دار، برای جلوگی) ب
با لولۀ بلند، برای جلوگیری از یخبندان آب در سیفون) ج

1از شماره های :تذکر 
.اینچ در فضاهای معمولی کاربرد دارد 2تا 1 4

: مصالح مورد مصرف *
چدن) الف
آهن) ب
آلومینیم) ج
PVCپلیکا و ) د

پالستیک) هـ

:  آب شیر. 3
شیر مخلوط پشت کاسه) الف
شیر مخلوط تو کاسه) ب
شیر تکی ساده) ج
شیر تکی سر شلنگی) د
شیر آبکاری شده و استیل) هـ

1از شماره های: تذکر 
.اینچ در محیطهای معمولی کاربرد دارد 1تا 2

آبگرمکن- 4
ایستاده مخزن دار) الف
دیواری بدون مخزن) ب
زمینی بدون مخزن و مخزن دار) ج 

: نحوه گرمایش 
نفت -1
گاز -2
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برق -3

لوازم بهداشتی دستشویی •
روشوئی - 1

پایه دار) الف
بدون پایه) ب
نیم پایه) ج
)           سه گوش ( نصب در گوشه ) د
نصب در وسط دیوار) هـ
)هتلی(نصب کابینتی   )و
... محل کاربرد در ترمینالها ، مساجد و : دستشویی های گروهی ) ز

: مصالح مورد مصرف *
چینی .1
سنگ .2
.ورق فوالدی که توسط رنگ لعابی پوشش داده شده است .3
ورق آلومنیمی .4
ورق استیل .5

: ابعاد دستشویی *
ارتفاع آن بسته به استفاده. می تواند باشد 70×90شروع و تا حدود  30×40کوچکترین ابعاد دستشویی ها از 

.سانتی متر متغیر است 90تا  70کنندگان از 
عموماً شیر قابل نصب بر روی دستشویی ها تو کاسه بوده که به صورت تکی یا مخلوط قابل استفاده: تذکر
.وان از شیرهای با کنترل نوری، کنترل زمانی و یا پدالی استفاده کرددر محلهای خاص می ت. است

لوازم بهداشتی توالت •
  : کاسه توالت . 1

)محل قرار گیری پا در کنار کاسه می باشد) (شرقی( ایرانی) الف
مخصوص خردساالن -1
مخصوص بزرگساالن -2
)سیفون وسط ، سیفون باال ، سیفون پائین( فرنگی) ب
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.)محل قرار گیری پا در داخل صفحۀ کاسه توالت در محل مخصوص می باشد( ایتالیایی )ج
.ممکن است بعضی از دستگاههای توالت فرنگی به موتورخرد کننده فضوالت نیز مجهز باشد :تذکر

1که قطر لوله آن در حدود
.اینچ می باشد1 4

رد که معموالً در فضاهای با استفاده کم همچوناشکال متفاوت دیگر از کاسه توالت وجود دا :تذکر
.باغات قابل مصرف است

  :مصالح سازنده کاسه توالت 
چینی) الف
سفال و سرامیک) ب
بتن) ج
)آهن و آلومینیم(ورق فلزی ) د
فایبر گالس) هـ
.... سنگ و ) و

: محل نصب کاسه توالت ایرانی 
: به دو حالت زیر می تواند اجرا شود : نصب در طبقات*          

همتراز با کف که باعث بیرون زدن سیفون کاسه از سقف زیرین گردیده و در این حالت -1
.می بایست سقف کاذب اجرا شود

تن سطح توالت و ایجاد یک یا دو پله در ترازسیفون در تراز سقف است باعث و باال رف -2
.دستشوئی می شود

.در این صورت سیفون کاسه توالت را در داخل زمین مدفون می گردد: در پایین ترین طبقه*          

: ابعاد کاسه توالت 
تا 30×50، ابعاد آن معموالً از )شرقی(ایرانی  متناسب با محل نصب و کاربران کاسه توالت

.متغیر است 40× 60

: سیفون  .3
سیفون معموالً به دو صورت شستی ، فالش تانک ، در سرویسهای بهداشتی قابل استفاده

.می باشد
لیتر آب را می تواند در مواقع 20تا  9مخزن سیفونهای فالش تانک معموالً حجمی در حد 

حالته در حال حاضر باعث صرفه جوئی در مصرف آب 2سیفونهای با تخلیه . (لزوم تخلیه کند
)می شود
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هر. ی استفاده می کنددر حالیکه سیفونهای شستی فاقد مخزن بوده و مستقیماً از شبکه شهر
دو نوع سیفون از طریق لوله ای به انتهای کاسه توالت متصل می شود که آب تخلیه شده از منبع یا

.کاسه توالت را انجام می دهد نظافتشبکه شهری از این طریق، 

: دست خشک کن برقی . 3
اهها و سایر فضاهایدر بعضی از سرویسهای بهداشتی دستشویی همانند هتلها فرودگ

که این وسیله پس ازنصب بر. عمومی از وسیله ای به نام دست خشک کن برقی استفاده می شود
نحوۀ قطع و وصل آن معموالًٌ از دو طریق. روی دیوار و اتصال آن به برق قابلیت استفاده را دارد

: زیر امکان پذیر می باشد 
شستی، تایمردار و پدال زمینی) الف
ارای چشم الکترونیکید) ب

،: تذکر در بعضی از فضاها از سرویسهای بهداشتی دیگری همچون سرشویی در آرایشگاهها
.و سایر موارد نیز استفاده می شود) اسکراپ(دستشویی مخصوص در اتاق عمل 

:بیده.4
که عمدتاً مصالح آن از. ب می شود بیده استوسیله بهداشتی دیگری که عموماً در کنار توالت فرنگی نص

.جنس چینی است
وسیله بهداشتی دیگری است که عموماً در فضاهای تجمعی همجوار با توالت های محصور :آبریز .5

می باشد که معموالً در سه نوع) توالت سرپایی(آبریز . ایرانی و فرنگی مورد استفاده قرار می گیرد
جنس آن از چینی یا ورقه ای آهنی رنگ شده،آلومینیمی. کاسه ای ، کابینی و صفحه ای وجود دارد

PVC و یا فایبر گالس می باشد.
 شیر مخلوط. 6

 جاصابونی مایع و جامد. 7

 جادستمالی. 8

 کش اهو. 9

 لوازم تنظیف. 10
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فصل دهم

دودکش و هواکش
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:هدف از ایجاد دودکش و هوا کش •
هدف از ایجاد دودکش و هواکش،  ساخت مجراهایی در داخل ساختمان است که خروج هوای آلوده

. یا ورود هوای پاک و مناسب را میسر می سازد 
قبل از ورود به بحث دودکش الزم است توجهی به عوامل تولید کنندۀ دود در ساختمان و همچنین

.ن وسایل توجه داریممواد مورد مصرف در ای
: زیر باشد  وارداین وسایل می تواند شامل م

بخاری معمولی یا دیواری) الف
شومینه) ب
آبگرمکن) ج
تأسیسات موتورخانه) د
تهویۀ اجاق گاز) هـ
تهویۀ سرویسهای بهداشتی و حمام) و
... . تهویۀ فضاهای آلوده به گازهای شیمیایی و ) ز
ورود هوای تازه برای فضاهای بزرگ) ح
... خروج هوای آلوده سالن ها و ) ط

: سوختی که معموالً در این وسایل به مصرف می رسد شامل موارد ذیل است 
چوب و هیزم .1
نفت خام و مازوت .2
گازوئیل .3
نفت سفید .4
گاز طبیعی .5
...  . سوختهای الکلی و  .6
. زغال سنگ  .7
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فصل یازدهم

کانال و داکت
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هدف از ایجاد کانال و داکت •
چه به... به جهت ایجاد بستر مناسب برای عبور آب، انتقال لوله ها، کابل های برق، تأسیسات و 

صورت افقی و چه به صورت عمودی کانالهایی در داخل یا در زیر ساختمانها بدین منظور احداث می گردند که
: می توان آنها را بر حسب شرایط زیر تقسیم بندی کرد 

پارکهای توریستی و عملیات –جهت انتقال آب در فضاهای کشاورزی  :وباز کانالهای ر .1
.عمرانی

: در ساختمانها و محوطه سازیها به منظور  :کانالهای روبسته  .2
زهکشی) الف
انتقال فاضالب) ب
انتقال لوله های آب) ج
...  .انتقال کابلهای برق ، مخابرات و ) د

مصالح کانال •
: بسته به محل ، نوع و عملکرد کانالها و داکتها می توان از مصالح زیر بهره جست 

قطعات بتنی پیش ساخته .1
بتن ریزی مسلح در جا .2
.دیوارهای سنگین و سقف به صورت دال بتنی .3
) آجر ساده و آجر جوش .(کانالهای آجری  .4
.مسلح کانالهایی با لوله های پیش ساخته سیمانی مسلح و غیر .5
...  . استفاده از مصالح پلیمری و پیش ساخته و  .6

.

.
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فصل دوازدهم

عناصر ارتباطی
سطوح
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عناصر ارتباطی سطوحهدف از ایجاد  •
به عواملی که امکان حرکت را از ارتفاعی به ارتفاع دیگر به صورت صرفاً عمودی یا مورب فراهم می

: این عناصر عبارتند از . آورد موارد یا عناصر ارتباطی سطوح می گویند
پله .1
 رمپ .2

) باالبرها (آسانسور  .3
 پله برقی .4

 تسمه نقاله .5

 نردبان .6

پله •
به آنها اشاره شده) Iساختمان ( Iموارد اساسی در ارتباط باپله در کالس عناصر و اجزای ساختمانی 
.است و دراین قسمت صرفاً به بحث پله های فرار و فانتزی اشاره خواهد شد

 پله فرار •
ایمنی بخشیدن به ساکنین ساختمان و ایجاد شرایطی که بتوان در مواقع خطر، ساکنین: هدف از ایجاد 

. را به طریقه مناسب نجات داد 
.منتهی می شود... ) حیاط ، بام طبقات کوتاهتر و یا (پله فرار معموالً به فضای باز  .1
خته می شود که از داخل به راحتی برایپله فرار معموالً خارج از ساختمان به گونه ای سا .2

.همگان قابل دسترس باشد
فاصله قابل  m 30فاصلۀ در ورودی به پله فرار از آخرین نقطۀ ساختمان حداکثر می تواند  .3

.پیمایش داشته باشد
. سانتی متر متغیر باشد  20ارتفاع پله فرار می تواند تا  .4
عدد در 16ها دارای چرخش باشند می تواند تا تعداد پله ها در یک ردیف به شرطی که پاگرد .5

.عدد تقلیل می یابد 12نظر گرفته شده و در صورتیکه پله ها در امتداد هم باشند این تعداد به 
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 دست انداز انواع پله •
 :مصالح مورد استفاده عبارتند از 

چوب .1
آهن .2
آلومینیم .3
سنگ .4
مصالح بنایی .5
دیوارۀ بتنی پیش ساخته .6
شیشه .7
ترکیبی از دو یا چند مصالح متفاوت .8

ندارند... و مقاومت کافی را در برابر ضربه، آتش و ئی که در شرایط اضطراری استحکام دست اندازها
.برای پله فرار توصیه نمی شود

تا 80ارتفاع دست انداز پله برحسب عملکرد فضایی که دست انداز برای پلۀ آن نصب می شود از ) الف
. سانتی متر متغیر می باشد  95
فاصلۀ عناصر عمودی یا مورب در دست انداز پله بر حسب عملکرد فضایی متغیر است و لیکن هرگاه) ب

ردساالن در آن رفت و آمد دارند حداکثر ایناین دست انداز قرار باشد در فضایی نصب شود که خ
)توصیه می شود فقط عناصر عمودی در نرده های پله نصب شود. (سانتی متر می باشد  12فاصله 

در جهت نصب عناصر اصلی دست انداز پله می بایست پیش بینی های الزم را در زمان اجرای پله به) ج
.عمل آورد

ساخته یا بتن درجا اجرا شود می بایست آرماتورهای انتظار را بهدر صورتیکه پله به صورت پیش ) د
.جهت اجرای هر گونه دست انداز پیش بینی نمود

عنصر باالیی دست انداز می بایست به گونه ای طراحی و اجرا شود که دست به ساده ترین وجهی) هـ
.بتواند روی آن حرکت کند

:پله فانتزی
نحوۀ اجرای پله های با اشکال پیچیده و خاص و دست اندازهای خاص به صورت بیان تصویری در

گرد، نیم گرد، یک چهارم دایره، بیضی، نیم بیضی، مخروطی، مخروطی معکوس،. (کالس ارائه خواهد شد
...) چوبی و 
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رمپ •
وسط انسان ویا سایر اشیاء چرخدار بهایجاد یک سطح شیبدار به گونه ای که بتوان حرکت مورب را ت

. انجام رساند تا از یک نقطۀ ارتفاعی به نقطۀ ارتفاعی دیگر دسترسی پیدا کرد را، رمپ می گویند 
عملکردهای رمپ •

حرکت خودرو و بار برای رسیدن به پارکینگ و انبار .1
حرکت معلول .2
حرکت برانکارد .3
عبور تفریحی از نقطۀ ارتفاعی به نقطۀ دیگر در فضای آزاد و پارک .4

 نکات قابل توجه •

که به ازای. است% 8حداکثر شیب رمپ برای عبور معلولین به طور انفرادی با ویلچر یا بدون آن  .1
%6الی % 4شیب عادی رمپ معلولین .(طوالنی شدن مسیر رمپ این شیب می بایست کوتاهتر شود

)است
و در شرایط% 12الی % 8شیب رمپ برای حرکت خود رو و بار، برانکارد و افراد عادی  .2

.می تواند اجرا شود% 5/14اضطراری تا 
سطح نهایی رمپها می بایست از موادی ساخته شود که اصطالک کافی را به جهت جلوگیری از .3

. لغزیدن ایجاد نماید 
در روی رمپ وجود دارد، در انتهای حرکت هر در شرایطی که امکان ریزش آب یا سایر مایعات .4

ترک رمپ وجود یک کانال دفع آب الزامی است و الزم است که سطح رمپ دارای شیارهای کافی
.باشد

.دست انداز کناره های رمپ متناسب با نوع استفاده از رمپ می بایست طراحی شود .5
بیماران با ویلچر یا بدون آن پاگردهای هر رمپ می بایست به گونه ای باشد که معلولین و .6

رعایت فاصله مطلوب برای محلهای استراحت. بتوانند بدون هیچ اشکالی در آن مکان استراحت کنند
.الزامی است) پاگردها(

آسانسور •
:  هرگاه مواردی همچون

ارتفاع زیاد ساختمان-
-، وزن سنگین اجزایی که میبایست جابجا شود
... کرر جهت جابجایی و تعداد دفعات م-

این عنصر. در طراحی ساختمان مد نظر باشد می بایست از عناصری به نام آسانسور یا باالبر استفاده کرد
.باشد) صفحه(می تواند به صورت یک اتاقک بسته و قابل کنترل یا صرفاً یک کفه 




