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عنوان فضایی آزاد برای گل کاری و قراردادن گلدان های فصلی به کار برد)شکل 

)3-76

پله های  دایره اي،  نیم  پله های  انواع  و4-79  و4-78  در شکل های 3-77 
زاویه دار و پله های روستایی یا باغی را مشاهده مي کنید.

ز-حوض،آبنماواس�تخر:یکی دیگ��ر از عوامل تزیین، تلفیق و ارتباطی در 
م��کان باغ ها، انواع آب نماها اس��ت. آبنماها، عمق کم تری نس��بت به حوض و 
حوضچه ها دارند و با تزیینات مدرن مانند چراغ های رنگارنگ، فواره های متنوع 

 شکل 76-3 پله ي منظم و راست

 شکل 77-3 پله های نیم دایره

 شکل 78-3 پله های زاویه دار

 شکل 79-3 پله های روستایی یا باغی
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و  یا با گیاهان آبی درکنار و در وسط آن و با اشکالی از هندسه ي نامنظم ساخته  
مي شوند )شکل3-80(.

 گاهی به آب نماها،  شکل و حالت طبیعی مي دهند و در کناره های آن تراس بندی
و گلکاری مي نمایند. آب نماهایی با فرم هندسی از بتن ساخته مي شود و برای 
تزیین روی لبه ها، کف و دیواره ها از سنگ های تراورتن، مرمر، سرامیک، کاشی 

و قلوه سنگ به کار مي رود.)شکل3-81(.

استخرها نیز در منازل بر حسب موقعیت ساختمان و امکان وجود فضای 
استخر  دیواره های  مي شوند.  ساخته  مختلف  اشکال  و  اندازه ها  در  و  کافی 
مي پوشانند.  سرامیک  و  ساده  و یا  رنگین  و  صاف  کاشی های  موزاییک،  با  را 
درکناراستخرهای منازل مي توان محلی را برای سایبان های چتری، آالچیق، 
داربست های سایه افکن و نیمکت بر روی قسمتی تخصیص داد)شکل 3-82(.

شکل 3-80   

شکل 3-81  

شکل 3-82  
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را  باغ  برای طراحی محوطه ي یک  از عناصر  در شکل 83-3 مجموعه اي 

مشاهده مي کنید.

پوش ها،بوته ها  زمین  مانند  گیاهی  پوشش های  انواع  شامل  عناصر  این 
گل های فصلی، درختچه و درختان و هم چنین پله، برکه، پل چوبی، مجسمه، 

آالچیق، گلدان های سنگی، دیواره های سنگی و ...است.

 شکل 3-83 
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4-3 جزییات اجرایی نقشه های شهرک: 

1-4-3 ترسیم نمای دریچه ي بازشوی فلزی جوی
 شکل 3-84  
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2-4-3 ترسیم جزییات دریچه ي بازشوی فلزی 

 شکل 3-85
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3-4-3 ترسیم جزییات کانیو دو طرفه 

 شکل 3-86  
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 شکل 87-3 4-4-3 ترسیم جزییات اتصال جوی به پیاده رو و خیابان



209

5-4-3 ترسیم جزییات جوی در مجاور باغچه   شکل 3-88 
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 شکل 89-3 6-4-3 ترسیم جزییات کانیو یک طرفه به خیابان و باغچه
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7-4-3 ترسیم جزییات اتصال پیاده رو به باغچه   شکل 3-90 
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 شکل 91-3 8-4-3 ترسیم جزییات از محل عبور خودرو به کارگاه
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9-4-3 ترسیم جزییات دیوار آبنما   شکل 3-92 
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 شکل 93-3 10-4-3 ترسیم جزییات اتصال باغچه به پیاده رو خیابان
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11-4-3 ترسیم جزییات جوی سرپوشیده ي بتنی   شکل 3-94 
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 شکل 95-3 12-4-3 ترسیم جزییات دیوار محوطه
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 شکل 3-96  
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 شکل 97-133-4-3 ترسیم جزییات باغچه در محوطه
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آزمون پایاني:
سؤاالت تشریحي

1- بخش های قابل توجه درطرح های شهرسازی را نام ببرید؟
2- نوع تراکم معرف چیست؟ و تعیین کننده ي چه بخشی از ساختمان است؟

3- در طرح های جامع به چه مؤلفه هایی توجه مي کنند؟
4- در تقسیم بندی محوطه های مسکونی به چه نکاتی باید دقت نمود؟

5- خطوط تراز را تعریف کنید.
6- در پالن قطعه بندی چه اطالعاتی از یک شهر را نمایش مي دهد؟

7- نکات حائز اهمیت در عملیات اجرایی، محوطه را نام ببرید.
8- میزان شیب عرضی و طولی برای دفع آب های سطحی سواره روهای آسفالتی چه قدر است؟

9- چرا از جدول در ساختار مسیرهای سواره و پیاده استفاده مي کنند؟
10-انواع الیه های اساس را نام برده و هریک را توضیح دهید.

11-پرچین را تعریف کنید.
12-آالچیق و پرگوال چه تفاوت هایی دارند؟

13-کاربرد نرده های تزیینی از بامبو را نام ببرید.
14- خصوصیا ت مهم در تعیین جنس روسازی پیاده روها چیست؟
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سؤاالت چهارگزینه اي

1-تراکم کم در طرح جامع، دارای چه نوع ساختمان هایی است؟
 الف- تیپ های مختلف ساختمانی                           ب- مناطق روستایی

 ج- ارتفاع حداکثری ساختمان ها                            د- ساختمان های پراکنده با ارتفاع کم

2-حداکثر مساحت مناطق سبز برای هر ساکن شهری چه قدر است؟
 الف-10 متر مربع                                              ب-20 متر مربع
 ج-40متر مربع                                                 د-25 متر مربع

3-در نقشه های توپوگرافی کدام  یک از اطالعات زیر وجود ندارد؟
 الف-توزیع زمین های مسکونی                               ب-ابعاد زمین

 ج-موقعیت درختان                                             د- تراز ارتفاعی داخل محوطه

4-برای نمایش فرم زمین روی نقشه های دو بعدی از .... استفاده مي شود.
 الف- هاشور                   ب-خطوط تراز             ج-خط الرأس            د-دره ها

5-حداقل شیب عرضی برای سواره رو های آسفالتی برای دفع آب های سطحی چند درصد است؟
 الف- 1/5تا2/5 درصد       ب-5درصد                ج-4 درصد              د-3/5درصد

6-ارتفاع جدول های مانع عبور چند سانتي متر است؟
 الف- 15 تا 30 سانتي متر                                ب-20 تا25 سانتي متر
 ج- 15 تا25 سانتي متر                                   د-10 تا20 سانتي متر

7-مجموعه عملیاتی که بر روی زمین طبیعی یا خاک بستر انجام مي شود..... نام دارد.
 الف-اساس                    ب-زیراساس              ج-رویه                   د-زیرسازی

8-در صورتی که سطح رویه پیاده رو آسفالتی باشد از اساس ..... استفاده مي شود.
 الف- بتنی                    ب- سنگی                 ج- آسفالتی             د- بلوکاژ
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آزمون پایاني:
سؤاالت چهارگزینه اي

9-معموالً آجرهای موزاییکی روی چه بستری اجرا مي شوند؟
 الف-ماسه ي نرم             ب-مالت سنگی          ج-بتنی                   د-چوبی

10-کدام یک از گزینه های زیر ارتفاع کمتری نسبت به دیگری دارد؟
 الف-آبنماها                                                 ب-حوض و حوضچه

 ج- استخر                                                   د-برکه ها






