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8-3-1 ترسیم جزییات قرنیز های داخل ساختمان 

 1
5

شكل۳4-۱مقیاس

اتصالقرنیزچوبيبهدیوارداخلي

اتصالقرنیزسنگيبهدیوارداخلي

اتصالقرنیزسرامیكيبهدیوارداخلي

عایقکاريدیوارسرویس

بلوك سيمانى  يا ديوار آجرى
قرنيز چوبي

قرنيز سراميكي
دوغاب سيمان

اندود رويه

cm 2/5 اندود آستر به ضخامت
بلوك سيمانى  يا ديوار آجرى

اندود رويه

چفت

cm 2/5 اندود آستر به ضخامت

بلوك سيمانى  يا ديوار آجرى بلوك سيمانى  يا ديوار آجرى

اندود رويه كاشيكارى
cm 2/5 اندود آستر به ضخامت

cm 1/5 قرنيز سنگى به ضخامت

دوغاب سيمانى

دوغاب سيمانى

تور سيمى گالوانيزه
عايق رطوبتى

سه قشرقير و دواليه گونى
مالت محافظ عايق

مالت ماسه و سيمان
فرش كف

سيمان ليسه اى زير بستر عايق

بلوك سيمانى  يا ديوار آجرى
قرنيز چوبي

قرنيز سراميكي
دوغاب سيمان

اندود رويه

cm 2/5 اندود آستر به ضخامت
بلوك سيمانى  يا ديوار آجرى

اندود رويه

چفت

cm 2/5 اندود آستر به ضخامت

بلوك سيمانى  يا ديوار آجرى بلوك سيمانى  يا ديوار آجرى

اندود رويه كاشيكارى
cm 2/5 اندود آستر به ضخامت

cm 1/5 قرنيز سنگى به ضخامت

دوغاب سيمانى

دوغاب سيمانى

تور سيمى گالوانيزه
عايق رطوبتى

سه قشرقير و دواليه گونى
مالت محافظ عايق

مالت ماسه و سيمان
فرش كف

سيمان ليسه اى زير بستر عايق
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چنان چه بخواهیم مانع از نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار شده، از »درپوش«  
یا » قرنیز روی دیوار« استفاده مي شود)شکل35-1(. عملکرد اصلی درپوش، 
جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل دیوار و هدایت آب باران به خارج است. 
جنس درپوش ها، معموالً از مصالحی مانند سنگ، بتن و یا ورق های گالوانیزه و 

یا مصالح دیگر است.

سطح درپوش ها با شیبی یک طرفه و یا دو طرفه و درحدود 3 تا 5 درصد 
اجرا مي شود و لبه ی آن به اندازه ی الزم و به صورت افقی از دیوار خارج شده و 

در زیرآن شیاری به عنوان آبچکان تعبیه مي گردد.
شکل36-1  نمونه های مختلف شکلی از درپوش یا قرنیز روی دیوار را نشان 

مي دهد.

شكل۱-۳۵نفوذرطوبتازطریق
رویدیوار

شكل۱-۳6انواعدرپوشرویدیوار
بدونمقیاس

نفوذ رطوبت 
از روى ديوار
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9-3-1 ترسیم جزییات درپوش بتنی روی دیوار 

10-3-1 ترسیم جزییات درپوش سنگی روی دیوار

  1
10

شكل۱-۳7مقیاس

شيب حداقل 3 درصد

شيب حداقل 3 درصد

بلوك چوبى به ابعاد 4×4×4 
به فاصله ى يك متر

پيچ ورق آهن گالوانيزه به ضخامت 0/75ميليمتر
تسمه 3 سانتى مترى به 

ضخامت 3 ميلى متر هر يك متر

درپوش بتنى به ضخامت
 5 سانتى متر

ديوار آجرنما

درپوش بتنى ديوار به عيار
250kg سيمان در متر مكعب

مالت ماسه و سيمان

آبچكان

هره چينى آجرى 11 سانتى متر

درپوش از سنگ پالك 
طبق مشخصات

مالت ماسه و سيمان

ديوارآجرنما 

شيب حداقل 5 درصد

جزییاتدرپوشبتنيدیوار

شيب حداقل 3 درصد

شيب حداقل 3 درصد

بلوك چوبى به ابعاد 4×4×4 
به فاصله ى يك متر

پيچ ورق آهن گالوانيزه به ضخامت 0/75ميليمتر
تسمه 3 سانتى مترى به 

ضخامت 3 ميلى متر هر يك متر

درپوش بتنى به ضخامت
 5 سانتى متر

ديوار آجرنما

درپوش بتنى ديوار به عيار
250kg سيمان در متر مكعب

مالت ماسه و سيمان

آبچكان

هره چينى آجرى 11 سانتى متر

درپوش از سنگ پالك 
طبق مشخصات

مالت ماسه و سيمان

ديوارآجرنما 

شيب حداقل 5 درصد

جزییاتدرپوشسنگيدیوار

  1
10

شكل۱-۳8مقیاس
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شكل۱-4۰اثرنیروبرسقف

 1
10

شكل۱-۳۹مقیاس


شكل۱-4۱سقفطاقضربی

11-3-1 ترسیم جزییات درپوش فلزی روی دیوار

4-1 سقف ها:

سقف ها، هرفضایی را امن مي نماید و به فضا آسایش مي بخشند و آن ها را 
در برابرهجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ مي نماید. سقف ها
با مصالح مختلف و با روش های متفاوت اجرا مي گردند. در ساختمان های بّنایی 
به  به دیوارها منتقل مي کند.  بار خود را مستقیماً  باربر، سقف،  با دیوارهای 
همین دلیل بایستی درمحل تکیه گاه، اتصال کافی بین سقف و دیوارها برقرار 

گردد)شکل1-40(.
ساده ترین نوع سقف های افقی که دراین نوع سازه ها اجرا مي گردد، سقف 
طاق ضربی است، که تیرآهن ها به عنوان اعضاء باربر و از آجر به عنوان پرکننده 

بین تیرآهن ها استفاده مي شود)شکل1-41(.

شيب حداقل 3 درصد

شيب حداقل 3 درصد

بلوك چوبى به ابعاد 4×4×4 
به فاصله ى يك متر

پيچ ورق آهن گالوانيزه به ضخامت 0/75ميليمتر
تسمه 3 سانتى مترى به 

ضخامت 3 ميلى متر هر يك متر

درپوش بتنى به ضخامت
 5 سانتى متر

ديوار آجرنما

درپوش بتنى ديوار به عيار
250kg سيمان در متر مكعب

مالت ماسه و سيمان

آبچكان

هره چينى آجرى 11 سانتى متر

درپوش از سنگ پالك 
طبق مشخصات

مالت ماسه و سيمان

ديوارآجرنما 

شيب حداقل 5 درصد

جزییاتدرپوشفلزيدیوار

سقف

محل تكيه گاه

ديوار باربر
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1-4-1 سقف طاق ضربی در ساختمان هایی با دیوار باربر: 

تیرریزی دراین نوع سقف ها بدین طریق است که ابتدا باید بر روی دیوار، 
یک زیرسری بتنی سرتاسری، در ترازی که تیرآهن ها قرار می گیرند، پیش 

بینی شود)شکل1-42(.

 این عمل به این دلیل که اگرسرتیرآهن، مستقیماً روی دیوار آجری قرار 
بگیرد، به علت کم بودن عرض بال تیرآهن و فشارهای وارده بر یک نقطه، لذا 
باعث خرد شدن سایر  نیروی زیاد خواهد شکست و  آجر زیر تیرآهن دراثر 

آجرها و دیوار خواهد شد)شکل1-43(.
به طور معمول فواصل محور تا محور تیرآهن های طاق ضربی، بین 90 -100
سانتي متردرنظرگرفته مي شود و به صفحات فوالدی که قباًل در کالف افقی 

جای گرفته اند جوش مي شوند)شکل 1-44(

برای جلوگیری از جابه جا شدن تیرها و حفظ یکپارچکی سقف درمقابل 
و یا  تسمه ها  با  را  سقف  تیرآهن های  بین  دهانه،  درطول  جانبی،  نیروهای 
میلگردهای مهار، به قطرحداقل 14 میلی متر و به صورت ضربدری به یکدیگر 

 شكل۱-4۲قرارگیریزیرسریبتنی
درطاقضربی

تيرآهن سقف
تيرآهن طاق ضربى

صفحه فوالدى
كالف بتنى 
يا زيرسرى

كالف بتنى يا زيرسرى
ديوار آجرى

ديوار آجرى
ميل گرد مهار

تيرآهن سقف
تيرآهن طاق ضربى

صفحه فوالدى
كالف بتنى 
يا زيرسرى

كالف بتنى يا زيرسرى
ديوار آجرى

ديوار آجرى
ميل گرد مهار

تيرآهن سقف

تيرآهن طاق ضربى

صفحه فوالدى
كالف بتنى 
يا زيرسرى

كالف بتنى يا زيرسرى
ديوار آجرى

ديوار آجرى
ميل گرد مهار

 شكل۱-44فاصلهیتیرآهنهادر
سقفطاقضربی

شكل۱-4۳اتصالتیرآهنبه
کالفبتنی
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متصل می کنند. تعداد این ضربدرها برای هرسطح حداکثر 25 مترمربع، یک 
عدد است. آخرین تیرآهن سقف نیز باید به وسیله ی هر1/5 تا 2 متر به تیرآهن 
ماقبل خود مهارگردد. زیرا تیرهای کناری همواره از یک طرف تحت نیروهای 
کناری است و برای جلوگیری از رانش این تیرها از میلگرد مهار استفاده مي شود 

)شکل های 45-1 و 1-46(.

با را  میلگردها  و  تیرآهن ها  آن،  ترازکردن  و  تیرریزی  مرحله ی  از  پس 
» سرنج«1 رنگ زده تا از زنگ زدگی آن جلوگیری شود.  این کار بعد از نصب 
صورت مي گیرد زیرا درموقع حمل و نصب، مقداری از پوشش رنگ ها از بین 
رفته و به هنگام جوشکاری نیز مقداری از رنگ ها در محل جوش و بر اثرگرمای 

زیاد از بین مي رود.
پوشش آجری که معموالً برای این گونه سقف ها اجرا مي شود، شامل آجر و 
1 آجر اجرا مي گردد.

2
مالت گچ و خاک است که به صورت ضربی و به ضخامت 

است  به صورت یکنواخت  و  تا 5 سانتي متر  اجرای طاق 3  برای  میزان خیز 
)شکل1-47(.

1-سرنج: ضدزنگ، جهت جلوگيری از رسيدن رطوبت به تيرآهن ها و زنگ زدگی آن ها به كار مي رود.

تيركنارى

تأثيرنيرو برتيرها

ميزان خيز

ميلگرد مهار

ميل مهار رديف ابتدايى و انتهايى، داراى 
حداقل قطر 14mm به فاصله اى 1/5 تا 2 متر

شناژ افقى

تيرآهن سقف

14mmميل مهار به صورت ضربدرى- حداقل ميلگرد به قطر
و براى حداكثر هر 25 متر مربع استفاده مى شود.(بادبند افقى)

ناودانى كالف

تيركنارى

تأثيرنيرو برتيرها

ميزان خيز

ميلگرد مهار

ميل مهار رديف ابتدايى و انتهايى، داراى 
حداقل قطر 14mm به فاصله اى 1/5 تا 2 متر

شناژ افقى

تيرآهن سقف

14mmميل مهار به صورت ضربدرى- حداقل ميلگرد به قطر
و براى حداكثر هر 25 متر مربع استفاده مى شود.(بادبند افقى)

ناودانى كالف

شكل۱-46تأثیرنیروبرتیرها

شكل۱-4۵پالنسقفطاقضربیو
نحوهیقرارگیریتیرهاومهارها

ناودانی كالف

فاصله ی
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دراجرا سعی مي شود درقسمت ابتدایی و پایانی قوس، ازآجر کامل استفاده 
شود. پس ازاتمام پوشش سقف و برای استحکام کافی و پرشدن خلل و فرج، 
آجرها  بین  درزهای  به طوری که  پوشاند،  با دوغاب گچ  را  باید روی سقف 

پرگردد، زیرا گچ خاصیت انبساط شدن دارد.
مواد با  نظر  مورد  تراز  تا  را  ضربی  طاق  سطح  نیز،  نهایی  پوشش  برای 
پرکننده ی سبک مانند پوکه معدنی پر می کنند و نسبت به کف سازي آن اقدام 
می شود. ضخامت مواد پرکننده جهت شیب بندی و عایق کاری 5 سانتی متر 

است.

2-4-1 ترسیم جزییات سقف طاق ضربی

تيركنارى

تأثيرنيرو برتيرها

ميزان خيز

ميلگرد مهار

ميل مهار رديف ابتدايى و انتهايى، داراى 
حداقل قطر 14mm به فاصله اى 1/5 تا 2 متر

شناژ افقى

تيرآهن سقف

14mmميل مهار به صورت ضربدرى- حداقل ميلگرد به قطر
و براى حداكثر هر 25 متر مربع استفاده مى شود.(بادبند افقى)

ناودانى كالف

 شكل۱-47میزانخیزدرطاق
ضربی

ميل مهار رديف ابتدايى و انتهايى، داراى 
حداقل قطر 14mm به فاصله ى 1/5 تا 2 متر

پوكه معدنى
مالت ماسه و سيمان
كفسازى مطابق با مشخصات فنى

ميل مهار به صورت ضربدرى
حداقل ميلگرد به قطر14mmو براى 

حداكثرهر 25 متر مربع استفاده مى شود.

چفتطاق ضربى

مهره

شناژ بتنى افقى

ديوار آجرى

خيز طاق 3 تا5 سانتى متر
نازك كارى زير سقف

 1
10

شكل۱-48برشAA-مقیاس
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3-4-1 ترسیم جزییات سقف طاق ضربی به دیوار در جهت عمود بر تیرریزی سقف

4-4-1 ترسیم جزییات سقف طاق ضربی
 1
10

شكل۱-4۹برشBB-مقیاس

1
10

شكل۱-۵۰-مقیاس

برايجلوگیريازسایهاندازيزیر
تیرآهنهاميتوانازنوارگوني

بافتنیزاستفادهنمود.

پوكه معدنى
مالت ماسه و سيمان
كف سازى مطابق با مشخصات فنى

طاق ضربى

چفت

تيرآهن

شناژ بتنى افقى

ديوار آجرى

خيز طاق 3 تا5 سانتى متر

نازك كارى زير سقف

ميل مهار

ميل مهار رديف ابتدايى و انتهايى، داراى 
حداقل قطر 14mm به فاصله ى 1/5 تا 2 متر

پوكه معدنى
مالت ماسه و سيمان

كفسازى مطابق با مشخصات فنى

تورسيمى گالوانيزهطاق ضربى
خيز طاق 3 تا5 سانتى متر

نازك كارى زير سقف
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5-1 دست انداز و آبروی پشت بام 

» دست انداز«  به منظور حفاظت افراد برروی پشت بام اجرا مي گردد، که 
دارای جزییات ویژه اي است)شکل 1-51(.

 ابتدا دیوارآجری با مالت ماسه و سیمان به نسبت 1:6 و با عرض حداکثر 
25 سانتي متر از روی الیه ی قیرگونی در کف اجرا شده، سپس با درپوش بتنی 
1:5 با دولبه ی 5 سانتي متر ازدوطرف، به منظور آبچکان و یا از درپوش با ورق 
گالوانیزه و تسمه های فلزی به ضخامت 6 میلی متر و عرض 5 سانتي متر و 
هم چنین از نوع سنگی» تراورتن«  به عرض 35 سانتي متر و ضخامت 5-3 
سانتي متر به کار مي رود. اجرای آبرو نیزدربام جهت حفظ و نگهداری سقف 
ساختمان از نفوذ باران به داخل و هدایت آب باران به داخل آبرو ها یا در کنار 

دست انداز و یا در وسط بام اجرا مي شود)شکل 1-52(.

1-5-1 ترسیم جزییات اجرای دیوار جانپناه بام و نحوه ی عایق کاري آن

شكل۱-۵۱دستاندازپشتبام

سنگ درپوش  از جنس تراورتن 
cm 4 سفيد به ضخامت

 اندود سيمان سفيد
 اندود سيمان تخته ماله
سفتكارى

تورسيمى گالوانيزه
عايق رطوبتى

اندود سيمان ليسه اى
ماهيچه ى بتنى

سقف تيرچه بلوك

بتن پوشش سقف

بتن شيب بندى

سيمان ليسه اى بستر عايق 

عايق رطوبتى

ماسه بادى

مالت ماسه و سيمان

پوشش كف طبق مشخصات فنى

 شكل۱-۵۳داده

شكل۱-۵۲آبرویکفدروسطیا
کنارهیدیوارجانپناه

آبرویمیانهیبام

آبرویمیانهیبام
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1
10

شكل۱-۵4-مقیاس

1
10

شكل۱-۵۵-مقیاس

 درپوش آبرو

بتن سبك جهت شيب بندى

سقف تيرچه بلوك

نازك كارى

سيمان ليسه اى زير بستر عايق
عايق رطوبتى

مالت ماسه و سيمان

فرش كف طبق مشخصات فنى

عايق رطوبتى

موزاييك گير از ورق گالوانيزه فرم داده
شده مشبك و لحيم شده به كف خواب

2-5-1 ترسیم جزییات آبروی بام در وسط پشت بام

3-5-1 ترسیم جزییات آبرو در کنار دیوار دست انداز پشت بام

 اندود سيمان سفيد
 اندود سيمان تخته ماله
سفتكارى

تورسيمى گالوانيزه
عايق رطوبتى

اندود سيمان ليسه اى
درپوش آبرو موزاييك گير از ورق گالوانيزه فرم داده 

شده مشبك لحيم شده به كف خواب

سقف تيرچه بلوك
نازك كارى داخلى

لوله آب باران
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موزاييك گير از ورق گالوانيزه فرم داده 
شده مشبك به ارتفاع cm 7 لحيم شده به كف خواب

 mm 0/75 كف خواب از ورق گالوانيزه به ضخامت

ورق گالوانيزه 
 mm 0/75 به ضخامت

اليه ى اول عايق كارى

ديوارآجرى
 mm 0/75 كف خواب از ورق گالوانيزه به ضخامت

موزاييك گير از ورق گالوانيزه فرم داده
مشبك به ارتفاع cm 7 لحيم شده به كف خواب

اندود نما طبق 
مشخصات فنى

شده

اليه دوم قيرگونى

تور سيمى

4-5-1 ترسیم جزییات آبرو در کنار دست انداز

1
10

شكل۱-۵6-مقیاس



نقشه كشي معماري

36
5-5-1 ترسیم جزییات اتصال آبروی نمایان « ناودانی»  به دیوار

6-1 سقف کاذب

پوششی که به فاصله ای در زیر سقف اصلی اجرا می گردد » سقف کاذب« 
برخوردارند  خود  به  مخصوص  اسکلت  از  کاذب  سقف های  معموالً  گویند. 
سقف های جنس،  نظر  از  مي شود.  آن ها  و  ایستایی  نگهداری  باعث  که 
کاذب دارای انواع مختلف بوده که معمول ترین آن سقف کاذب رابیتس با پوشش 
سفیدکاری است. جنس های دیگری مانند آلومینیوم، چوب، مواد آکوستیک،
ساندویچ پنل ها و... نیز در مکان های گوناگون قابل استفاده اند )شکل هاي 1-58 

الی 1-63(.

سقف 

كفسازى

قرنيز

چفت

تور سيمى
عايق رطوبتى
اندود ليسه اى زير بستر عايق رطوبتى
نماى آجرىديوار آجرى

لوله 4 اينچ

مالت ماسه و سيمان
بتن شيب بندى 

بست نگهدارنده لوله

1
10

شكل۱-۵7-مقیاس
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 شكل۱-۵8سقفکاذببامواد
آکوستیک

 شكل۱-۵۹سقفکاذببامواد
آکوستیک

شكل۱-6۰سقفکاذبباآلومینیوم

 شكل۱-6۱سقفکاذبباورق
پالستیكیوفایبرگالس

شكل۱-6۲سقفکاذبچوبی

 شكل۱-6۳سقفکاذبرابیتسو
اندودگچی

 شكل۱-64سقفکاذبپیشساختهی
گچی
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معموالً سقف کاذب به فاصله ی 30-50 سانتي متر زیر سقف اصلی اجرا

مي شوند و به منظور:
1- به وجود آوردن فضایی جهت عبور کانال های کولر و لوله های تأسیساتی.

2- کم کردن ارتفاع سقف اصلی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی.
3-جهت تزیین سقف و جلوگیری از انعکاس صوت در سالن های سخنرانی، 

سینما و تئاتر
4-عایق صوتی و حرارتی مناسب.

5-جلوگیری از تیرهای باربر مانند خرپاها که معموالً از منظره ی زیبایی، 
برخوردار نیستند، ساخته مي شوند.

1-6-1 جزییات اجرایی سقف کاذب از نوع رابیتس

 

پالنشبكهبنديسقفکاذب

 1
10

شكل۱-6۵-مقیاس
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AAبرش

چفتديوار

سپرى
40*40*6 ميلى متر

O 10 ميلگرد

رابيتس

اندود

O 10 ميلگرد

چفتديوار

سپرى 40*40*6 
ميلى متر

O 10 ميلگرد

O 10 ميلگرد

رابيتس

اندود

نبشى40*40*4
 ميلى متر

چفتديوار

سپرى
40*40*6 ميلى متر

O 10 ميلگرد

O 10 ميلگرد
رابيتس

اندود
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7-1 پله ها

پله ها با توجه به محل قرارگیری آن در ساختمان و هم چنین نوع مصالحی 
که برای ساخت آن به کار مي رود دارای تنوع بسیاری است و جزییات متفاوتی 

دارد)شکل 1-66(.

1-7-1 جزییات اتصال پله ی سنگی داخلی به پی در طبقه ی همكف

سنگ كف به ضخامت 4 سانتى متر

سنگ پيشانى به ضخامت 2 سانتى متر

چفت يك سانتى مترى

زيرسازى آجرى پله 

قرنيزكنار پله با ضخامت
2 سانتى متر

كف سازى

سه قشر قير و دواليه گونى
كرسى چينى آجرى
بلوكاژپى بتنى 

خاك كوبيده

شمشيرى پلهمالت ماسه و سيمان

اندود گچ و خاك

اندود گچ پرداختى سنگ قرنيز

شكل۱-66نماییازپله

1
10

شكل۱-67-مقیاس
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اتصالشمشیریپلهبهتیرپاگرد 1
10

شكل۱-68-مقیاس

ت 4 سانتى متر
ف به ضخام

گ ك
سن

ت 2 سانتى متر
گ پيشانى به ضخام

سن

ك سانتى مترى
ت ي

چف

زيرسازى آجرى پله 

ت 2 سانتى متر
قرنيزكنار پله با ضخام

فسازى ك

كفسازى

طاق ضربى

ت ماسه و سيمان
مال

شمشيرى پله

ك
اندود گچ و خا

اندود گچ پرداختى
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2-7-1 جزییات اتصال باالی پله ی سنگی داخلی به کف پاگرد

سنگ كف به 
ضخامت 5 سانتى متر

فرش كف طبق جدول نازك كارى

مالت ماسه و سيمان

بتن درجا با عيار 150
بلوكاژ با سنگ الشه يا 
قلوه سنگ خشكه چينى
خاك كوبيده

مالت ماسه و سيمان

كرسى چينى آجرى

بتن با عيار 150

خاك كوبيده

D:1

1
10

شكل۱-6۹-مقیاس

D-1
مقياس 1:5

D-1
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3-7-1 جزییات اتصال پله ی سنگی ورودی«  داخل محوطه»  

4-7-1 جزییات اجرایی پله ی آجری و پله ی موزاییكی داخل محوطه

فرش كف طبق جدول نازك كارى
بتن درجا با عيار 200

خاك كوبيده

سنگ كف به ضخامت 4 سانتى متر

سنگ پيشانى به ضخامت 2 سانتى متر

مالت ماسه و سيمان

شكل۱-7۱جزییاتپلهیآجری
1
10

محوطه-مقیاس

شكل۱-7۰جزییاتپلهیسنگی
1
10

محوطه-مقیاس
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فرش كف 

فرش كف 

بتن كف

مالت ماسه و سيمان
بتن درجا با عيار 200

پله ى آجرى
بندكشى همسطح از مالت ماسه و سيمان

فرش كف 

فرش كف 

پله ى موزاييكى پيش ساخته مالت ماسه و سيمان

مالت ماسه و سيمان
زيرسازى آجرى

بتن درجا با عيار 200

بتن كف

8-1 سرویس بهداشتی

سرویس های بهداشتی به دلیل نوع استفاده از آن، باید با دقت و با جزییات 
اصولی اجرا گردد. سطحی که دارای پستی و بلندی و متخلخل باشد، مکان 
باکتریها و مکان مناسبی برای تجمع حشرات  مناسبی برای رشد قارچ ها و 
است. لذا پوشش دیوارها در سرویس های بهداشتی و آشپزخانه، باید غیر قابل 
نفوذ و محکم باشد و رطوبت را به خود جذب نکند تا مکان مناسبی برای رشد 

قارچ ها و حشرات به وجود نیاید.

1-8-1 سنگ توالت:

سنگ توالت از جنس چینی لعابدار و در رنگ ها و طرح های مختلف ساخته 
مي شوند. ابعاد متوسط آن ها 400×595 میلی متر است)شکل1-73(. 

برای کار گذاشتن سنگ توالت باید به چند نکته ی عمده توجه شود:
1- زیرسنگ توالت باید کاماًل از مصالح مناسب مانند ماسه ی نرم پر شده 
گذاشتن  کار  برای  مناسب  بستر  که یک  مي شود  موجب  نرم  ماسه ی  باشد. 

کاسه ی توالت به وجود آید از شکستن سنگ توالت جلوگیری کند.
2-عایق کاري کف توالت باید در زیر سنگ توالت به صورت یکپارچه قرار 

گرفته و تا داخل لوله ی فاضالب ادامه یابد.
3-سطح سنگ توالت باید همتراز با کاشی کف باشد.

شكل۱-7۲جزییاتپلهیموزاییكی

 1
10

محوطه-مقیاس

شكل۱-7۳سنگتوالتایرانیلعابدار
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4- محور طولی سنگ توالت نباید در جهت محور قبله قرار بگیرد. 
5-در هر طرف سنگ توالت باید حداقل 30 سانتي متر فاصله از دیوار تمام 

شده ی اطراف منظور شود)شکل1-74(.

پالن

نما برش

 شكل۱-74ابعادواندازهيسنگ
توالتدرنقشه

پالن

نما برش
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2-8-1 ترسیم جزییات اجرایی توالت ایرانی در همكف

1
10

شكل۱-7۵-مقیاس
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و  شکل ها  در  و  مختلف  ابعاد  در  روشویی ها  روشویی:  نصب   1-8-3
رنگ های متفاوت ساخته مي شوند. جنس روشویی های منازل، از چینی و در 
کارگاه ها از چدن لعابدار استفاده مي شود. روشویی ها در سه نوع بدون پایه با 

پایه و یا قابل نصب بر روی صفحه ی فوقانی کابینت ساخته مي شوند.
روشویی از  تصویری   1-77 و  پایه دار  روشویی  از  76-1تصویری  شکل 

بی پایه را نشان مي دهد.

شكل۱-76روشوییپایهدار

شكل۱-77روشوییبیپایه



نقشه كشي معماري

48
4-8-1 ترسیم جزییات اتصال روشویی پایه دار به دیوار

 1
10

شكل۱-78-مقیاس
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شكل۱-7۹توالتفرنگی

 شكل۱-8۰چگونگینصبلولهی
توالتبهلولهیفاضالب

معلول  افراد  و  سالمندان  استفاده ی  منظور  به  فرنگی:  توالت   1-8-5
می توان از توالت فرنگی در داخل حمام با فضای سرویس بهداشتی استفاده 
نمود توالت های فرنگی بر روی کاشیکاری نصب مي شوند و پس از اتمام کارهای 

بّنایی راه اندازی مي گردند)شکل1-79(.

ارتفاع لگن توالت بین 41-38 سانتي متر و جنس آن از چینی لعابدار است. 
توالت های فرنگی به وسیله ی یک الستیک حلقه اي و آزاد از هرگونه فشار به 

لوله ی فاضالب متصل مي شود)شکل1-80(.

لوله ى خارجى توالت

بتون كارى

واشر پالستيكى

pvc حلقه ى

بتونه كارى

بوشن لوله چدنى

بتونه کاری
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6-8-1 ترسیم جزییات اجرایی توالت فرنگی

سراميك كف
مالت ماسه وسيمان

سقف كاذب

درپوش كائوچوئى

مخزن سيفون

كاشى

لوله تهويه 2 اينچ

لوله فاضالب 4 اينچ

توالت فرنگى

مالت 
تورسيمى

عايق

عايق رطوبتى 
و سيمان ليسه اى

بتن شيب بندى
سقف

 1
10

شكل۱-8۱-مقیاس

ونت
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7-8-1 وان: وان هایی که درمنازل به کار مي رود، معموالً از جنس چدن  
یا فوالد است که به وسیله ی لعاب، سطح آن ها ضد زنگ و قابل شستشو شده 
است. امروزه وان هایی از مصالح پالستیکی مي سازند که سبک تر و اقتصادی تر

است.
معموالً برای جلوگیری از انتقال صدا به نقاط دیگر ساختمان و به جهت 

انبساط وان از چوب پنبه، در اطراف آن استفاده مي شود.)شکل1-82(.

شکل83-1 نیز تصویری از زیردوشی را نشان مي دهد.

8-8-1 ترسیم جزییات کفشور در طبقه ی همكف« کف سرویس و حمام» 

شكل۱-8۲وان

شكل۱-8۳زیردوشی

درپوش آبرو
سراميك كف
مالت ماسه و سيمان
عايق رطوبتى
سيمان ليسه اى

بتن سبك 
جهت شيب بندى

بلوكاژ

شكل۱-84کفشوردرطبقههمكف
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9-8-1 ترسیم جزییات اجرایی وان در کف

شكل۱-8۵-بدونمقیاس

1 cm چفت

مالت و ماسه و سيمان

سنگ قرنيز
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آزمون پایاني:
سؤاالت تشریحی

1- نقشه های جزییات را تعریف کنید.
2- از ویژگی های عمده برای یک کف سازي خوب را نام ببرید.

3- عوامل مؤثر در کف سازي روی زمین را نام ببرید.
4- عامل به کار بردن قلوه در کف چیست؟

5- منظور از مالت ماسه و سیمان 1:6 چیست؟
6- انواع فرش کف را از نظر مصالح نام ببرید؟

7- کرسي چیني را تعریف کرده و بگویید چه عاملی باعث اجرای آن مي شود.
8- برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار چه باید کرد؟

9- میزان شیب در درپوش ها چه قدر است؟
10- نحوه ی اجرای سقف طاق ضربی را توضیح دهید.

11- انواع سقف های کاذب را به همراه کاربردشان نام ببرید.
12- برای نصب سنگ توالت به چه نکاتی باید توجه نمود؟

13- سیفون چیست؟
14- به چه دلیل از سیفون در سرویس های بهداشتی استفاده مي شود؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................
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1- کرسي چیني، فاصله ی بین کدام دو جزء ساختمان را پر مي کند؟
 الف- بتن مگر و دیوار                                              ب- پی و دیوار

 ج- پی و بتن مگر                                                   د- قیرگونی و دیوار
2- انتخاب نوع کف سازي به چه عواملی بستگی دارد؟

 الف- محل قرارگیری و عملکردآن                               ب- آب و هوای منطقه و نوع سقف
 ج- میزان بار سقف                                                 د- کاربری سقف

3- بلوکاژ در ساختمان سازی به چه منظور اجرا مي شود؟
 الف- جلوگیری از نفوذ رطوبت                                   ب- ایجاد سطحی مستحکم برای فرش کف

 ج- ایجاد سطحی مستوی برای فرش کف                     د- باالآوردن سطح کف تا تراز کف سازي
4- شیب زیرسازی به طرف آبرو به چه میزان است؟

 الف-2تا4 درصد                                                    ب- 1/5تا3 درصد
 ج-3تا5 درصد                                                      د-1تا2 درصد

5- اندود محافظ عایق کاري از چه نوع مالتی مي باشد؟
 الف- مالت ماسه و سیمان1:6                                   ب- مالت ماسه و آهک 1:5

 ج- مالت باتارد 1:2:7                                             د- مالت ساروج
6- حداقل قطر میلگردهای مهار ضربدری در سقف طاق ضربی چقدر است؟

 10mm -12                                                      بmm -الف 
 16mm -14                                                        دmm -ج 

7- کدام  یک از تجهیزات بهداشتی زیر مستقیم به فاضالب وصل مي شود و نیازی به سیفون ندارد؟
 الف- توالت فرنگی                                                  ب- توالت تخت

 ج- ظرفشویی                                                       د- وان حمام
8- فاصله ی سنگ توالت تا دیوار از هر طرف چند سانتی متر است؟

 الف-25 سانتي متر                                                ب-12 سانتي متر
 ج-30 سانتي متر                                                  د-8 سانتي متر

9- ابعاد متوسط سنگ توالت چند میلي متر است؟
 الف- 350  600                                                ب- 595  400

 ج-450  585                                                   د-420  520

آزمون پایاني:
سؤاالت چهارگزینه اي
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آزمون پایاني:
سؤاالت چهارگزینه اي

10-چرا از زیر سری بتنی در سقف ساختمان های بّنایی استفاده می شود؟
 الف- تراز کردن تیر آهن سقف                               ب- انتقال بار بهتر

 ج- به علت کم بودن عرض تیرآهن                          د- جلوگیری از خرد شدن آجر دیوارها
 11- به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت، هوا و حشرات به داخل ساختمان کدام گزینه ی زیر در ساختمان

 پیش بینی مي شود؟
 الف- آستانه در                                                  ب- توری سیمي جلو درب

 ج- نعل درگاه                                                    د-کتیبه
12-فاصله ی قرارگیری سقف کاذب نسبت به سقف اصلی ..............سانتی متر است؟

 30-50cm -50-40                                                بcm-الف 
 50-70cm -70-30                                                 دcm -ج 

13-یک دیوار غیر باربر 11 سانتي متری حداکثر چند متر مي تواند ارتفاع داشته باشد؟
 الف-3/3 متر                                                     ب- 4/4 متر
 ج- 3/5 متر                                                      د- 2/8 متر

14- سنگ از اره از چه قسمتی از دیوار مانع نفوذ رطوبت مي شود؟
 الف- بدنه دیوار خارجی                                        ب- بدنه دیوار داخلی

 ج- دیوار سرویس ها                                             د- دیوار زیر زمین
15-کمبود جزییات اجرایی درپوش بتنی دست انداز بام روبرو چیست؟

 الف- آبچکان                                                     ب- بلوک چوبی
 ج- تسمه                                                         د- مالت ماسه و سیمان

شيب حداقل 3 درصد

شيب حداقل 3 درصد

بلوك چوبى به ابعاد 4×4×4 
به فاصله ى يك متر

پيچ ورق آهن گالوانيزه به ضخامت 0/75ميليمتر
تسمه 3 سانتى مترى به 

ضخامت 3 ميلى متر هر يك متر

درپوش بتنى به ضخامت
 5 سانتى متر

ديوار آجرنما

درپوش بتنى ديوار به عيار
250kg سيمان در متر مكعب

مالت ماسه و سيمان

آبچكان

هره چينى آجرى 11 سانتى متر

درپوش از سنگ پالك 
طبق مشخصات

مالت ماسه و سيمان

ديوارآجرنما 

شيب حداقل 5 درصد

جزییاتدرپوشبتنيدیوار






