
واحد کار اول

توانایی8: توانایی ترسیم دیتیل های اجرایی ساختمان

توانایی10: توانایی تهیه و ترسیم و اندازه گذاری و

                     مرکبی کردن نقشه ی جزییات معماری

هدف های رفتاری: از فراگیر انتظار می رود با گذراندن این پیمانه بتواند:

1- انواع کف سازي، در ساختمان را توضیح دهد.
2- جزییات عایق کاري و محافظت از دیوار در برابر رطوبت را ترسیم نماید.

3- سقف را تعریف نماید.
4- نحوه ی اجرای آبروی پشت بام در وسط بام را رسم کند.

5- سقف های کاذب را معرفی نماید.
6- روش اجرای نعل درگاه فلزی را بیان کند.

7- انواع پله های داخل محوطه را نام ببرد.
8- نکات مهم اجرایی، در مورد نصب سنگ توالت را شرح دهد.

9- علت استفاده از درز انبساط را بیان کند.
10- جزییات اجرایی دیوار محوطه را ترسیم کند.

11- مراحل اجرایی سقف تیرچه و بلوک را شرح دهد.

زمان بندی پیشنهادی برای تدریس

نظری                   عملی

20                      16

25                      8

توانایي 8

توانایي 10

هدف کلی: ترسیم انواع دیتیل های اجرایی از قسمت های مختلف یک 

ساختمان



نقشه كشي معماري

پیش آزمون:2
سؤاالت تشریحی

1- به نظر شما سقف ساختمانی که در آن زندگی مي کنید از چه مصالحی ساخته شده است؟
2- آیا مي دانید دیوارهای سرویس بهداشتی با دیوار اتاق خواب چه تفاوتی دارد؟

3- جنس نمای ساختمانی که در آن زندگی مي کنید، از چیست؟ 
4- مصالح مصرفی در سقف طاق ضربی و سقف تیرچه بلوک را نام ببرید.

5- انواع دیوارها را از نظر جنس نام برده و دیوار حائل بتنی را ترسیم کنید.
6- حدفاصل پی و دیوار در ساختمان هایی با مصالح بنایی را با چه مصالحی پر مي کنند؟
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پیش آزمون:
سؤاالت چهارگزينه اي

1-جمله ی زير، تعريف کدام عضو از يک ساختمان است:
» يک ساختار ممتد، عموماً قائم، يکپارچه، محکم و استوار از جنس آجر، سنگ، بتن و چوب، را .... گويند« 

 الف- سقف                                                       ب-کف
 ج- ستون                                                        د- ديوار

2-به فاصله ی میان پی و شروع ديوارهای ساختمانی، که در نما نیز مشخص مي گردد، ..... گويند.
 الف- سنگ از اره                                              ب-کرسي چیني

 ج- سنگ نما                                                  د- فنداسیون

3-در مناطق معتدل و مرطوب، نوع سقف به کار رفته، چگونه است؟
 الف- مسطح                                                   ب- گنبدی

 ج- شیبدار                                                     د- مسطح پلکانی

4-کدام يک از فضاهای زير نیاز به قیرگونی ندارد؟
 الف- حیاط                                                   ب- سرويس بهداشتی

 ج- حمام                                                         د- آشپزخانه

5- ارتفاع عايقکاری در پای ديوار جان پناه، چند سانتي متر است؟
 الف- 20 سانتي متر                                        ب- 15 سانتي متر

 ج- 25 سانتي متر                                          د-30 سانتي متر

6-مقدار شیب بام ساختمان ها در شهری مثل تهران، چند درصد است؟
 الف- 5 درصد                                               ب- 0/5 درصد

 ج- 1/5 درصد                                              د-1 درصد

7-برای نصب موزايیک کف اتاق از چه مالتی استفاده مي شود؟
 الف- مالت کاه گل                                         ب- مالت ماسه و سیمان

 ج- مالت گچ و خاک                                      د- مالت باتارد



نقشه كشي معماري

4
1-1 جزییات معماری:

شناخت مواد و مصالح مورد استفاده در یک ساختمان و چگونگی استفاده 
از آن ها، یکی از مهم ترین بخش های ساختمان سازی است. یک طراح معمار، 
چنان چه طرح خود را متناسب با استانداردها و قوانین و خواسته های کارفرما، 
آماده کرده باشد، باید نقشه های مربوط به مصالحی که در ساخت آن طرح 
و تهیه  مي نماید،  کمک  آن  درست  و  صحیح  اجرای  در  و  است  نیاز  مورد 

ضمیمه ی نقشه های معماری آن نماید)شکل1-1(.

منظور از جزییات یا دیتیل» detail«  به نقشه هایی گفته مي شود، که نوع 
مصالح مصرفی، نحوه ی قرارگرفتن مصالح کنار هم، میزان مناسب مواد به کار 
رفته، ابعاد و اندازه ی قطعات، حتی کارخانه ی مورد نظری که مصالح از آن تهیه 
مي شود، چگونگی اتصاالت بین قطعات و چگونگی نصب و قرارگیری قطعات 

ساختمانی، کنار هم را نمایش مي دهد.
 شکل2-1 الف، یک دیتیل اجرایی از باغچه در کنار مسیر پیاده و شکل 

2-1 ب، جزییات کف و دیوار را نشان مي دهد.

شكل۱-۱کاربردمصالحدر
ساختمان

شكل۱-۲
الف(جزییاتاجراییمسیرپیادهو

باغچهیکنارآن
ب(جزییاتکفودیوار

الف(
سازه ى ديوار

عايق
روكش تخته چندال

عايق حرارتى

پوشش نهايى داخلى

درزبند

لفاف

اليه هاى 
پوششى

ب(
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شكل۱-۳جزییاتدیوار۲۲سانتی

طبق نظر طراح، هر چه قدر میزان اطالعات نقشه ی مورد نظر بیش تر شود، 
مقیاس نقشه نیز بزرگ تر مي شود. اصوالً نقشه های جزییات با توجه به اطالعات 
درون نقشه و نمایش جزییات، دارای مقیاس های متفاوتی است. به عنوان مثال، 

1 است.
10

مقیاس نقشه ی جزییات دیوار 22 سانتی، درشکل 1-3، 
ولی گاهی برای بزرگنمایی بیش تر و نشان دادن جزییات بیش تر بخشی 

1  نیز تغییر مي یابد.
2

از ساختمان، مقیاس نقشه به 

اندود گچ پرداختى يك سانتى
اندود گچ و خاك يا كاه گل دو سانتى

ديوار آجرى 22 سانتى با مالت ماسه و سيمان1:6

سنگ ازاره تراورتن به ضخامت 1/5 سانت

دوغاب ماسه و سيمان

چفت يك سانتى مترى

بتن كف به عيار 250

بلوكاژ(قلوه چينى به قطر 30-25 سانتى متر 
و يك قشر ماسه براى پركردن فواصل و يك 

سانتى متر روى بلوكاژ)

كف سازى طبق جدول نازك كارى

مالت ماسه و سيمان مالت ماسه و سيمان

سه قشر قير و دو اليه گونى

ديوار كرسى چينى

باید جزئیات مقیاس چرا  : يادآورى 
بزرگترباشد؟

سنگ تراورتن به ضخا1/5 سانت

بتن كف به عيار 250
مالت ماسه وسيمان 

كف سازی با موازييک



نقشه كشي معماري

6

شكل۱-4جزییاتکناریدرچوبی

1 نشان مي دهد.
2

شکل4-1 بخشی از جزییات در چوبی را با مقیاس 

2-1 کف سازي:

اصوالً به هر گونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین طبیعی و یا 
سقف طبقات انجام می شود، تا کاربری و عملکرد فضا را ممکن سازد، اصطالحاً 
داشته  را  الزم  کارآیی  باید  فضایی  هر  به اینکه  توجه  با  »کف سازي«گویند. 
باشد، نیاز به کف سازي مخصوص آن مکان خواهد داشت. بنابراین انتخاب نوع 
کف سازي بستگی به دو عامل» محل قرارگیری«  و » عملکرد«  مکان دارد

)شکل های5-1 و1-6(. 

شكل۱-۵استفادهازسنگدر
پذیرایی
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کف سازي، نقش مهم و تعیین کننده اي در ساختمان و حتی خارج از آن 
دارد. چرا که  این عنصر ساختمانی نه تنها شامل فضاهای داخلی یک ساختمان، 
تراس حتی  و  آشپزخانه  و  بهداشتی  سرویس های  راهرو ها،  اتاق ها،  مانند 
مي شود، بلکه کف سازي حیاط، پیاده روها و حتی زمین های ورزشی نیز از این 

حیطه خارج نیست )شکل های 7-1 و8-1(. از مشخصه های مهم کف سازي،
» استحکام و پایداری« آن است.

از ویژگی های عمده ی کف سازی، مقاومت در برابر برخی از عوامل نظیر، نفوذ 
رطوبت، اصوات، حرارت و هم چنین استقامت  در برابر آتش است. هم چنین 

کف سازی باید دارای »دوام« باشد. 

 شكل۱-7کفسازيدرداخل
ساختمان

 شكل۱-8کفسازيدرمحوطهی
خارجیساختمان

شكل۱-۹دوامومقاومتکفدر 
مقابلحرارت

 شكل۱-6استفادهازپارکتهای
چوبیدرنشیمن
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» کف« ، سطحی است افقی که برای تحمل وزن افراد، اشیاء، تجهیزات 
یا ماشین آالت طراحی و ساخته مي شود. بنابراین باید به اندازه ی کافی سخت 
باشد تا در زیر بار مرده، سازه ی کف، دیوارهای تقسیم و بارهای زنده نسبتاً 
افقی باقی بماند. بنابراین برای ایجاد مقاومت کف، باید به مصالحی که در ساخت 
آن به کار رفته اند، دقت کرد و با توجه به خصوصیات مصالح و خاک زیرین آن، 

کف سازي را پایدار و مستحکم نمود)شکل1-10(.
در تهیه ی نقشه های جزییات کف ساختمان بر روی زمین، ابتدا باید به 
نکاتی نظیر» نوع« و » جنس خاک«، » دانه بندی«، » تراکم« و» رطوبت« 

توجه نموده و سپس مشخصات کف سازي تعیین گردد.

کف سازي ها باید دربرابر نفوذ و عبور رطوبت مقاومت داشته و در برابر عبور 
اصوات و حرارت، دوام و پایداری الزم را نیز داشته باشد. بنابراین کف سازي ها از 

نقطه نظر محل قرارگیری در ساختمان به سه دسته تقسیم مي گردد:
الف- کف سازي بر روی خاک

ب- کف سازي بین طبقات
ج- کف سازي پشت بام )شکل 1-11(

هم چنین از حیث عملکرد محل نیز مي توان، کف سازي های داخلی را در 
ساختمان های بنایی به 3 دسته تقسیم نمود:

الف- مکان های خشک
ب- مکان های مرطوب

ج- مکان های ویژه1 )شکل1-12(

كفسازى

پشت بام

خشك

مرطوب

ويژه

روى 
خاك

بين طبقات

شكل۱-۱۲

شكل۱-۱۰سختیوپایداریکف
سازيدرمقابلبار

توجه : اصوالًعواملیکهبرکفسازیهایرویزمیناثرمیگذارندعبارتند
از:

۱-خشکبودنرویهینهاییکف،باتوجهبهنوععملكردفضایداخلمثل
کفسرویسها،حمام،آشپزخانهازاینقاعدهمستثنیهستند.

۲-ترازبودنرویهکفباشیببندیموردنظر
۳-مقاومبودندربرابرنشستدرطولزمان

4-مقاومتکفساختماننسبتبهنوععملكردفضا
۵-جلوگیریازنفوذرطوبتازداخلفضاهایمرطوب

1- مکان ویژه به مکان های گفته می شود که برای اجرای کف با دیوار فضاهای داخلی آن از مصالح با ویژگی خاص و با ساختار اجرایی متفاوت 
استفاده می گردد. مانند آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و ....
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شكل۱-۱۱انواعکفسازيدر
داخلساختمان

الف

ب

ب

ج

رجوع شود به )شکل1-19(

رجوع شود به )شکل1-14(
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1-2-1 دستورالعمل ترسیم کف سازي بر روی خاك

الف)كف سازي بر روى خاك خشك: مراحل کار برای فرش کف با رطوبت 
متوسط شامل: 

1- کوبیدن خاک موجود )در صورتی که خاک برداری و یا خاکریزی شده 
باشد.(

2- انجام الشه چینی یا » بلوکاژ« ، به منظور جلوگیری از نفوذرطوبت به کف طبقه ی
باید بین 25 تا 30  با زمین در تماس است،  زیرین ساختمان که مستقیماً 
سانتي متر روی خاک کوبیده شده را قلوه ی درشت چیده و سپس روی آن یک 
قشر مخلوط شن و ماسه بریزید، تا فواصل خالی باالی قلوه ها را پرکرده و یک 
سانتي متر روی کلیه سطوح را بپوشاند. » قلوه چینی« ، مانع از نفوذ رطوبت 

خاک کوبیده شده به سطوح باالتر1خواهد شد. 
3- ریختن بتن کف)مقدار بتن در جزییات بستگی به کاربری محل دارد.(با 

5 cmعیار 200 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب و به ضخامت
4- فرش کف )موزاییک، سنگ و سرامیک( به کمک مالت ماسه و سیمان 
به همراه یک الیه ی نازک دوغاب ریزی و ساییدن کف )درصورتی که موزاییکی 

باشد.()شکل1-13(.

1-خاصيت مويينگی: طبق قانون لوله های موئينه«  صعود رطوبت» ، موجب باال رفتن آمدن رطوبت در مصالح 
ساختمانی مي گردد. تركيب آب و امالح همراه با تركيبات مصالح، آن ها را فرسوده مي كند.

شكل۱-۱۳جزییاتکفسازيدر
فضاهایخشک)بدونعایق(در

 1
10

طبقهیهمكفمقیاس
مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف

بلوكاژ

خاك كوبيده

1

2

3

4

مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف

بلوكاژ

خاك كوبيده

1

2

3

4

.

مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف

بلوكاژ

خاك كوبيده

1

2

3

4

1:3 يا 1:5
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قیر قشر یک ابتدا توجه: 
با سپس ریخته، کف بتن روی
که بهطوری گونی، الیه یک
همپوشانی سانتیمتر ۵ حداقل
داشتهباشد،رویشراپوشانده،
ًیکقشرقیر،رویگونی مجددا
ریختهویکالیهگونی،عمودبر
جهتقبلیپهننمایید،درالیهی
نهایینیز،یکالیهقیرمیریزید.

شكل۱-۱4جزییاتکفسازيدر
فضاهایمرطوب)باعایق(در

 1
10

طبقهیهمكفمقیاس

ب) كف سازي بر روى خاك(كف مرطوب): درفضاهایی چون آشپزخانه، حمام 
و توالت که امکان آب ریزی بر روی کف وجود دارد، قبل از اقدام به فرش کف، 
آن را باید عایق کاري نمود. مراحل اجرای کار مطابق با کف سازي خشک تا 

مرحله ی 3 یکسان و از مرحله ی چهارم به بعد باید به ترتیب زیر عمل نمود:
4- در کلیه کف هایی که نیاز به عایق کاری دارد، به کمک بتن سبک، شیبی 

به مقدار 1/5 تا 3 درصد به طرف آبرو  ایجاد مي کنند.
5- چون سطح بتن دارای خلل و فرج است، لذا به وسیله ی مالت ماسه و 
سیمان به ضخامت 2/5 تا 3 سانتي متر سطح بتن سبک را برای جلوگیری از 

صدمه دیدن عایق، اندود و سطح مالت را کاماًل پرداخت مي کنند.
6- سپس سه قشر قیر مذاب و دوالیه گونی، به طور یکنواخت بر سطح آن 

پخش مي نمایند.
7- مجدداً با 3 سانتي متر مالت ماسه و سیمان 1:6 1، عایق کاری انجام شده 

را اندود مي کنند.  این اندود را به نام » مالت محافظ«  مي نامند.
8- در این مرحله فرش کف مطابق با عملکرد فضا به کمک مالت ماسه و 

سیمان نصب مي گردد)شکل 1-14(.

1- 1:6 به معنی 6 پيمانه ماسه و 1 پيمانه سيمان

مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف مطابق مشخصات فنى
بتن سبك جهت شيب بندى

سيمان ليسه اى جهت بستر عايق رطوبتى

بلوكاژ

عايق رطوبتى و ماسه بادى روى آن 

خاك كوبيده

1

2

3

4
46547
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مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف

بلوكاژ

خاك كوبيده

1

2

3

4

.

مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف

بلوكاژ

خاك كوبيده

1

2

3

4
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- انواع فرش كف:

- موزاييك:  از جمله  رایج ترین مصالح  برای فرش کف،  موزاییک است. موزاییک 
روی مالت 1:5به ضخامت 2/5 سانتی متر کار گذاشته می شود )شکل1-15(.

-كاشى و يا سراميك: فرش کف با کاشی های پخته لعابدار یا بدون لعاب انجام 
مي شود و همانند موزاییک فرش مي شوند)شکل1-16(.

-سنگ: سنگ فرش کف باید از نوعی باشد که فاقد خلل و فرج بوده و در 
برابر ساییدگی مقاومت کافی داشته باشد. )شکل1-17(.

پس از کارگذاری موزاییک، سنگ و سرامیک بر حسب نوع و رنگ مصالح، 
دوغاب ریزی انجام مي گیرد.

ابتدا زیرسازی  نوع فرش کف،  -كف الستيكى، پالستيكى و پاركت: دراین 
قشر  دو  با  را  آن  روی  سپس  کرده،  فرش  ساده  آجرسیمانی  وسیله  به  را 
ماستیک1مخصوص سطح آن را صاف و مسّطح نموده و در نهایت پارکت یا 

کفپوش پالستیکی را با چسب مخصوص فرش مي نمایند)شکل1-18(.

1- ماستيک: ماده اي است كه دارای خاصيت االستيسيته بوده و دراثر تغييرات درجه حرارت قابليت ارتجاعی 
خود را از دست نمی دهد.

شكل۱-۱7جزییاتفرشکفبا

 1
10

سنگمقیاس

شكل۱-۱۵جزییاتفرش
کفباموزاییک

شكل۱-۱6جزییاتفرشکف
باکاشییاسرامیک

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

موزاييك به ضخامت 2/5 سانتى متر

كاشى يا سراميك

سنگ به ضخامت 2/5 سانتى متر

پاركت يا كفپوش پالستيكى

آجر سيمانى

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

موزاييك به ضخامت 2/5 سانتى متر

كاشى يا سراميك

سنگ به ضخامت 2/5 سانتى متر

پاركت يا كفپوش پالستيكى

آجر سيمانى

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

موزاييك به ضخامت 2/5 سانتى متر

كاشى يا سراميك

سنگ به ضخامت 2/5 سانتى متر

پاركت يا كفپوش پالستيكى

آجر سيمانى

مالت ماسه و سيمان 3 سانتی متر

مالت ماسه و سيمان 3 سانتی متر

توجه: امروزهبرایمالتزیر
از ترکیبی سرامیک یا کاشی
چسب و سیمان و سنگ پودر

استفادهمیکنند.

مالت ماسه و سيمان 3 سانتی متر
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شكل۱-۱8جزییاتفرشکفبا
پارکت

کهدراین دلیل بهاین توجه: 
قسمتازکتاببهمبحثسقف
واردنشدهوانواعآنرامعرفی
نكردهایم،بنابرایندرنقشههای
سازهی معرفی از شده، ارائه
سقفخودداریوجزییاتآنبه
طورمفصلدربخشسقفها،

اشارهخواهدشد.

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان 2/5 سانتى متر

موزاييك به ضخامت 2/5 سانتى متر

كاشى يا سراميك

سنگ به ضخامت 2/5 سانتى متر

پاركت يا كفپوش پالستيكى

آجر سيمانى

شكل۱-۱۹الفجزییاتکفسازي 
درفضاهایداخلی

 شكل۱-۱۹بجزییاتکفسازيدر

 1
10

فضاهایخشکطبقاتمقیاس

مالت ماسه و سيمان 3 سانتی متر

2-2-1 دستورالعمل ترسیم کف سازي در طبقات:

درارتباط  آن،  پایین تر  با سقف طبقات  باالیی ساختمان  در طبقات  کف 
است، بدین معنی که )کف طبقه ی باالتر به عنوان سقف طبقه ی پایین تر( 
درنظرگرفته مي شود. بنابراین سازه ی سقف، با توجه به نوع سازه ی آن، ساختار 

نقشه را تغییر می دهد. 
و  مرطوب  فضاهای  در  همانند کف سازي همکف، هم  کف سازي طبقات 
از  پس  خشک،  فضاهای  درکف سازي  مي گردد.  اجرا  خشک  فضای  در  هم 
اجرای سقف، مطابق با مشخصات سازه» طاق ضربی، تیرچه بلوک، دال بتنی، 
کامپوزیت« ، باید مالت ماسه و سیمان طبق مشخصات فّنی ریخته شده و 

فرش کف به همراه دوغاب سیمان بر روی آن اجرا شود.
 شکل 19-1 الف تصویری از کف سازي در فضای داخلی اتاق ها، و شکل 

19-1ب نقشه ی جزییات کف سازي در فضاهای خشک را نشان مي دهد.

مالت ماسه و سيمان

موزاييك كف به ابعاد30   30 سانتى متر

بتن سبك جهت شيب بندى

نازك كارى

سقف

مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف

بلوكاژ

خاك كوبيده

1

2

3

4

.

مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف

بلوكاژ

خاك كوبيده

1

2

3

4
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در کف سازي فضاهای مرطوب نیز، پس از اجرای سقف مطابق با مشخصات 
سازه، ابتدا بتن سبک و یا پوکه معدنی جهت شیب بندی به ضخامت حداقل 5 
سانتي متر و پس از آن مالت ماسه و سیمان پرداخت شده » سیمان لیسه اي1« 
را جهت مسّطح کردن سطح بتن سبک ریخته مي شود. سپس سه قشر قیر 
بر روی آن  مذاب و دو الیه گونی جهت عایق کاري پخش مي گردد و مجدداً 
مالت ماسه و سیمان محافظ جهت پوشش قیر و گونی ریخته مي شود. مالت 
و » سرامیک یا  به همراه فرش کف  فّنی  مطابق مشخصات  و سیمان  ماسه 

کاشی«  نیز در نهایت اجرا مي گردد)شکل1-20(

3-2-1 اصول ترسیم کف سازي در پشت بام:

این نوع کف سازي همانند کف سازي فضاهای مرطوب در طبقات است. اما 
پوشش نهایی کف در پشت بام، معموالً به صورت آسفالت و  یا موزاییک اجرا 
مي شود. شکل21-1 جزییات اجرایی کف سازي پشت بام با سقف تیرچه بلوک 

را نشان مي دهد.

1- سيمان ليسه ای، سطحی كاماًل صاف دارد و باعث عدم چسبيدن قيرگونی به كف می شود.

شكل۱-۲۰جزییاتکفسازيدر
فضاهایتر)باعایق(درطبقات

 1
10

مقیاس

مالت ماسه و سيمان

موزاييك كف به ابعاد30   30 سانتى متر بتن سبك جهت شيب بندى

نازك كارى

سقف

سيمان ليسه اى جهت بستر
عايق رطوبتى

عايق رطوبتى و
 ماسه بادى روى آن 

×

مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف

بلوكاژ

خاك كوبيده

1

2

3

4

.

مالت ماسه و سيمان

فرش كف

بتن كف

بلوكاژ

خاك كوبيده

1

2

3

4
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3-1  دیوار، کرسي چیني، از اره ها و درپوش ها:

در دیوارهای محیطی، به عنوان جداکننده ی فضای داخل از بیرون با شرایطی 
چون نفوذ رطوبت و نشت آب، صدمه پذیری سطوح خارجی و مواردی از این 
دست مواجه مي شویم که با اجرای درست و صحیح دیوارهامي توان مقاومت و 

ایستایی آن را افزایش داد.
یکی از نقاط حساس دیوارها، محل اتصال دیوارها به کف و زمین است که 
باید در مقابل رطوبت زمین و آب باران و برف محافظت شود. در شکل 1-22 
نفوذ رطوبت به دیوار را از طرق مختلف نشان می دهد رطوبت از سه طریق به 

دیوار منتقل می شود 
الف- خاک و پی 

ب- بدنه دیوار
ج- روی دیوار

شكل۱-۲۲نفوذرطوبتبهدیوار

 شكل۱-۲۱جزییاتکفسازيپشت
بامباسقفتیرچهوبلوك

 1
10

مقیاس

مالت ماسه و سيمان

موزاييك كف به ابعاد30  × 30 سانتى متر

بتن سبك جهت شيب بندى نازك كارى

سقف تيرچه و بلوك

سيمان ليسه اى جهت بستر عايق رطوبتى
عايق رطوبتى و ماسه بادى روى آن 

بتن سقف با عيار350

از طريق باران و برف

ازطريق 
بدنه

ازطريق 
بدنه

ازطريق خاك و پى

 پى

كرسى چينى

كف كف

ديوار

۵-
۱۰

cm
یر
متغ
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برای جلوگیری از نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی بهتر است، روی پی را 
با الیه ی عایق پوشانده و سپس باید دیوارچینی را از روی الیه ی عایق شروع 

نمود )در صورتی که سطح پی با کف یکسان باشد()شکل1-23(.

اما چون غالباً سطح پی از کف تمام شده ي ساختمان، پایین تر است. قباًل 
روی پی را با کرسي چیني باال آورده، سپس روی آن را با الیه ی عایق مي پوشانند.
سطح عایق کاري باید از سطح الشه چینی» بلوکاژ«  باالتر قرار بگیرد تا رطوبت 

به طرف باال نفوذ نکند)شکل1-24(.

شكل۱-۲۳جزییاتعایقکاريروی
پی

ديوار

بلوكاژ

كرسى چينى

پى

كفكف

شكل۱-۲4جزییاتکرسيچینيو
عایقکاريرویآن

ديوار چينى

عايق رطوبتى

پى

کفکف



17

چنان چه بخواهیم دیوارهای خارجی ساختمان را از نفوذ رطوبت محافظت  
از اره« استفاده از »  از طریق بدنه ی دیوار شویم،  نماییم و مانع نفوذ رطوبت 

مي شود.
درقسمت خارجی دیوار و در محل اتصال کف، به  دلیل تماس مستقیم با 
آب باران و برف و قرارگرفتن در معرض ضربه های احتمالی، معموالً با مصالح 
مقاوم تری مانند پالک های سنگی یا بتنی اجرا مي گردد. حداقل ارتفاع از اره ها 
30 سانتي متر است، که با توجه به میزان بارندگی در منطقه، ارتفاع آن متغیر 
است. ضخامت سنگ ها 3 سانتي متر بوده و نوع آن از انواع مقاوم در برابر ضربه 

مي باشد)شکل25-1الف(.
 شکل 25-1 ب نیز سنگ قرنیز، در پای دیوار داخلی را نشان مي دهد.

در صورتی که از اره باالتر از سطح کرسي چیني قرار بگیرد، باید حدفاصل 
آن، از نظر رطوبتی عایق کاري شود)شکل1-26(.

 شكل۱-۲۵بسنگقرنیزپای
دیوارداخلی

 شكل۱-۲6جزییاتعایقکاريپشت
ازاره

سنگ ازاره

ديوار كف بيرونى

ديوار حائل

كف داخلى

كرسى چينى

شكل۱-۲۵الفسنگازارهپای 
دیوارخارجی

از عایقکاري اصوالً توجه: 
)حد الشهچینی سطح روی
حداقل که باالیکرسيچیني
ازکف پایینتر سانتيمتر ۱۰
تا و است(شروع، تمامشده
رویسنگازارهادامهميیابد.
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1-3-1 ترسیم جزییات از اره و عایق کاري دیوار خارجی با نمای آجری

 1
10

شكل۱-۲7مقیاس

بتن كف به عيار 250

بتن كف به عيار 250

متغير

اندود ماسه و سيمان جهت
محافظت از عايق رطوبتى

سنگ قرنيز

مالت ماسه و سيمان

سنگ ازاره ى خارجى، سنگ پالك 
به ضخامت 3 سانتى متر

اندود داخلى طبق جدول نازك كارى

كف سازى طبق جدول نازك كارى

كف سازى طبق نازك كارى

سه قشر قير و دو اليه گونى
ديوار كرسى چينى

خاك كوبيده

مالت ماسه و سيمان

مالت ماسه و سيمان

بلوكاژ 

كف محوطه

كف داخلى

ديوار آجرى با مالت ماسه و سيمان
نسبت 1:6

چفت
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2-3-1 ترسیم جزییات عایق کاري دیوار حائل زیرزمین 

شكل۱-۲8بدونمقیاس

سنگ ازاره
مالت ماسه و سيمان

سه قشر قير و دو اليه گونى

كفسازى طبق جزييات
مالت ماسه و سيمان

بتن كف
بلوكاژ 

ديوار آجرى
 35 سانتى

كف محوطه

كف زير زمين

ديوار آجرى 35 سانتى

ديوار محافظ عايق 10 سانتى متر

كرسى چينى

ميلگردهاى اصلى داخل 
پى بتنى با عيار 350
ميلگردهاى خاموت

بتن مگر با عيار150

چفت
مالت ماسه و سيمان
سنگ قرنيز
بلوكاژ خشكه چينى
بتن كف به ضخامت 10 سانتى متر
مالت ماسه و سيمان
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3-3-1 ترسیم جزییات از اره و عایق کاري دیوار 22 سانتي متری غیر باربر خارجی

 

بتن كف به عيار 250

سنگ قرنيز

بلوكاژ

خاك كوبيده شده

دوغاب ماسه و سيمان

مالت ماسه و سيمان

ماهيچه ى سيمانى

اندود ماسه و سيمان زير عايق
سه قشر قير دو اليه گونى

تور سيمى گالوانيزه

سنگ ازاره ى خارجى، سنگ پالك 
به ضخامت 3 سانتى متر

اندود داخلى طبق جدول نازك كارى

كف سازى طبق جدول نازك كارى

ديوار كرسى چينى

مالت ماسه و سيمان

كف داخلى

ديوار آجرى

هره چينى آجرى
11 سانتى مترى

چفت يك سانتى مترى

بتن كف به عيار 250

كف سازى طبق جدول نازك كارى

مالت ماسه و سيمان

كف خارجى

 1
10

شكل۱-۲۹مقیاس
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4-3-1 ترسیم جزییات دیوار داخلی باربر 35 سانتي متری 

ميلگرد اصلى

خاموت

بتن مگر

مالت ماسه و سيمان

سه قشر قير و دو اليه گونى

ديوار كرسى چينى

اندود گچ پرداختى يك سانتى
اندود گچ و خاك يا كاه گل دو سانتى

ديوار آجرى 35 سانتى با مالت ماسه و سيمان1:6

سنگ ازاره

دوغاب ماسه و سيمان

چفت يك سانتى مترى

بتن كف به عيار 250

بلوكاژ

كف سازى طبق جدول نازك كارى

مالت ماسه و سيمان

شكل۱-۳۰بدونمقیاس
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5-3-1 ترسیم جزییات کف سازي و کرسي چیني دیوار داخلی 22 سانتي متری

 1
10

شكل۱-۳۱مقیاس

اندود گچ پرداختى يك سانتى
اندود گچ و خاك يا كاه گل دو سانتى

ديوار آجرى 22 سانتى با مالت ماسه و سيمان1:6

سنگ قرنيز به
ضخامت 1/5 سانت

دوغاب ماسه و سيمان

چفت يك سانتى مترى

 كف سازى طبق جدول نازك كارى

بلوكاژ(قلوه چينى به قطر 30-25 سانتى متر 
و يك قشر ماسه براى پركردن فواصل و يك 

سانتى متر روى بلوكاژ)

بتن كف به عيار250
مالت ماسه و سيمان مالت ماسه و سيمان

سه قشر قير و دو اليه گونى

ديوار كرسى چينى
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6-3-1 ترسیم جزییات کف سازي و کرسي چیني دیوار حائل داخلی 11 سانتي متری 

 1
10

شكل۱-۳۲مقیاس

سنگ ازاره

دوغاب ماسه و سيمان

چفت يك سانتى مترى

بتن كف به عيار 250

كف سازى طبق جدول نازك كارى

بتن سبك

شفته ى200 كيلو آهك

مالت ماسه و سيمان مالت ماسه و سيمان

سه قشر قير و دو اليه گونى

ديوار كرسى چينى 22 سانتى
با مالت ماسه و سيمان

اندود گچ پرداختى يك سانتى
اندود گچ و خاك يا كاه گل دو سانتى

ديوارآجرى 11سانتى با مالت ماسه و سيمان1:6

11cm



نقشه كشي معماري

24
7-3-1 ترسیم جزییات کف سازي و دیوار سرویس ها
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شكل۱-۳۳مقیاس

مالت ماسه و سيمان
نازك كارى

ميخ براى اتصال 
تورسيمى به ديوار

ديوار

ماهيچه ى سيمانى

مالت ماسه و سيمان
عايق رطوبتى و سيمان ليسه اى در بستر عايق

سراميك كف

اندود ماسه و سيمان زير عايق
سه قشر قير دو اليه گونى
تور سيمى گالوانيزه

سراميك كف
مالت ماسه وسيمان

بتن كف به عيار250 براى شيب بندى

بلوكاژ




