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فصل يازدهم
ترسيم راه پله هاى مورد استفاده در ساختمان

هدف كلى:    ترسيم انواع راه پله

هدف هاى رفتارى: هنرجو پس از گذراندن اين فصل بايد بتواند:

دهنده  ارتباط  وسايل  و  ساختمان  در  ارتفاع  اختالف   -1
بين دو سطح غيرهم تراز را توضيح دهد.

و  پله  دهنده ى  تشيكل  اجزاى  و  كند  تعريف  را  پله   -2
پلكان را توضيح دهد.

3- اندازه ى عرض پله و پاگرد، ارتفاع و كف پله و ارتفاع 
سرگير را بيان كند.

4- پالن پله و خط برش آن را ترسيم نمايد.
5- روش تقسيم هندسى پله ها را ترسيم نمايد.



118

1-11- اختالف سطح در ساختمان
ــالف ارتفاع دارند،  ــطحى كه اخت براى ارتباط بين دو س
ــتفاده شود. براى اين منظور انسان  بايد از امكانات خاصى اس
همواره با به كارگيرى دانش و وسايلى كه در اختيار داشته در 

هر زمان توانسته به نحو مطلوب اين فاصله را طى نمايد.
ــر به ساختمان هاى بلند دارد  امروزه بر اثر نيازى كه بش
ــب بين طبقات اجتناب  ــايل ارتباطى مناس ــتفاده از وس اس
ناپذير شده است. اين وسايل عبارتند از: پله، رمپ و آسانسور 

(شكل هاى 11-1).

1-1-11- پله و اجزاى تشكيل دهنده ى آن
ــك تراز قرار  ــطوحى كه در ي ــى به س به منظور دسترس
ــر پله داراى  ــود. ه ــتفاده مى ش ــد معموال از پله اس نگرفته ان
ــه ابعاد هر يك  ــت نظير: طول، عرض و ... ك ــخصاتى اس مش
ــكل  ــا با عمل كرد و موقّعيت محل تغيير مى كند (ش از آن ه

.(11-2
ــه، «كف پله»  ــطح فوقانى پل الـف) كف پله (b): به س
ــا روى آن قرار مى گيرد و  ــود، يعنى جايى كه پ گفته مى ش

معموالً اندازه ى آن حدود 30 سانتى متر است.
ب) ارتفـاع يك پله (h): فاصله ى عمودى دو كف پله 

ى متوالى را «ارتفاع پله» مى نامند.
ج) پيشـانى پله: «پيشانى» قطعه اى عمودى است كه 

ميان دو كف پله ى متوالى قرار دارد.
ــطوح كناره ى دو طرف پله، «گونه» نام  د) گونه پله: س

دارد.
هــ) عرض پله (g): فاصله ى بين گونه هاى هر تك پله 

«عرض پله» نام دارد.
ــيار  و) شـيار كف پله: بر روى هر كف پله، يك يا دو ش
(گودى)، در امتداد عرض پله به وجود مى آورند. اين شيارها 

براى جلوگيرى از لغزش ايجاد مى شوند.
شكل 3-11 اجزاى يك پله را نشان مى دهد.

شكل 11-1

شكل 11-2

فاع
ض پلهارت

عر

گونه

شيار

پيشانى پله

كف پله

شكل 11-3
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ــى بين دو  ــه پله هاى متوال  ز) رديـف پلـه: به مجموع
ــك رديف پله،  ــه» مى گويند. ي ــطح، «رديف پل ــالف س اخت

حداقل از سه پله ى متوالى تشكيل مى شود (شكل 11-4).

ح) پاگرد: سطحى است كه شخص پس از پيمودن يك 
ــتراحت  رديف پله بر آن قدم مى گذارد. از پاگرد به منظور اس
ــود  ــتفاده مى ش ــى براى تغيير دادن جهت حركت اس و گاه

(شكل 11-4).

ــن دو رديف پله (يك رديف  ط) چشـم پله: فاصله ى بي
ــت) را «چشم پله» مى نامند (شكل  رفت و يك رديف برگش

.(11-5

ــت جهت جلوگيرى  ــان پناه و حفاظى اس ى) نـرده: ج
ــقوط افراد كه در لبه ى پله نصب مى شود. هم چنين به  از س
ــت، جهت باال و پايين رفتن استفاده مى  منظور تكيه گاه دس
ــود. اين حفاظ از مصالح بنايى، فلز، چوب و ... (با توجه به  ش

طرح و سليقه ى طّراح) ساخته مى شود (شكل 11-6).
شكل 7-11 جزئيات پلكان را از نماى افقى (پالن) نشان 

مى دهد.

شكل 11-4

شكل 11-5

شكل 11-6

شكل 11-7
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ــان  ــاى يك رديف پله را از پهلو نش ــكل 8-11 نم در ش
مى دهد.

ــايل،  ــراى حركت افراد و انتقال وس ك) سـرگيرپله: ب
ــودى از كف پلكان تا خط  ــل ارتفاع آزاد به صورت عم حداق
شيب پلكان فوقانى (پاگرد يا كف طبقه ى فوقانى) 2/20 متر 

در نظر گرفته مى شود (شكل 11-9).

طول پله
رديف پله
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شكل 11-8
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ــطح  ــتفاده ى بيش تر از س نكتـه: براى اس
ــه جلو آورد  ــوان آن را روى رديف پل ــقف مى ت س
مشروط بر آن كه ارتفاع سرگير از 2/20 متر كم تر 

نباشد (شكل 11-10).

ــار پلكان كه با گچ  ل) قرنيـز پله: عموماً ديوارهاى كن
اندود شده و در موقع عبور و مرور، بر اثرضربات پاى عابرين 
لطمه مى بيند و بدمنظره مى شود هم چنين در موقع شست 
ــا، آب روى گچ اثر مى گذارد و موجب  ــوى پاگرد و پله ه و ش
ــرى از معايب مذكور كنار  ــود. براى جلوگي تخريب آن مى ش
پله ها در پاى ديوار قرنيز نصب مى كنند. جنس قرنيز معموالً 

سنگ پالك، موزائيك يا چوب است.
شكل 11-11 نماى دو نوع قرنيز پله را نشان مى دهد.

م) خط شيب پله: خطى است كه لبه ى زيرين پله هاى 
يك رديف را به يكديگر وصل مى كند. 

ن) زاويه ى شيب پله (α): زاويه ى بين خط شيب پله 
با خط افق را «زاويه ى شيب» پله مى گويند.

ش) حجم پله (t): ضخامت سقف زير يك رديف پله را 
«حجم پله» گويند (شكل 11-12).

شكل 11-10

شكل 11-11

(α) زاويه ى شيب

خط شيب پله
(t)حجم پله

شكل 11-12
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ع) تعداد پله ها (n): به مجموع پله هاى موجود در يك 
رديف پله را «تعداد پله» مى گويند كه همواره از كف پله  يك 
عدد بيش تر است. تعداد پله هاى بين دو سطح مورد صعود و 

نزول (دوبازو) ر ابا حرف N نمايش مى دهند.
ف) طول پله: مجموع كف پله هاى يك رديف پله منهاى 

كى كف پله «طول پله» نام دارد.
ــرض پاگرد،  ض) طـول راه پلـه: مجموع طول پله و ع

«طول راه پله» نام دارد.
ــكل 13-11 تصوير سه بعدى پله را نشان مى دهد كه  ش

در آن اجزاى پله نمايش داده شده است.

2-1-11- اندازه ى ارتفاع و كف پله
در موقع طراحى پله بايد نكات زير رعايت شود:

ــد (به خصوص در  ــر روى پله بى خطر باش ــت ب -  حرك
موقع پايين رفتن).

-  حركت بر روى پله راحت باشد.
ــه، حداقل انرژى مصرف مى  ــع باال رفتن از پل -  در موق
ــود. براى تحقق شرايط مذكور از سه فرمول تجربى مقابل  ش

براى محاسبه ى كف و ارتفاع پله استفاده مى شود.
ــه فرمول فوق بهترين ارتفاع پله در منازل  با توجه به س
ــانتى متر و بهترين كف پله 29 سانتى متر  ــكونى 17 س مس

خواهد بود (شكل 11-14).

شكل 11-13

h+b=46cmفرمول احتياط پله
b-h=12cmفرمول راحتي پله

2h+b=62 ... 64cmفرمول اندازه ي قدم

شكل 15-11- اندازه ي كف و ارتفاع پله هاي خانگي و اداريشكل 14-11- كوچك ترين اندازه ي كف پله در پله هاي پيج
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ــكل 16-11 روش هاى مختلف برقرارى رابطه بين  در ش
ــيب انواع پله را مالحظه  ــطح، با ارتفاع متفاوت و نيز ش دوس

آسانسورمى كنيد. هر يك از اين روش ها كاربرد ويژه اى دارند.
نردبان

سطح شيب دار

پله ى كارخانه و ماشين آالت
b h452 3= -
h 19>

پله ى مكانيكى
h 20= تا25

پله با كف شيب دار
h≥ ≤13 19

b h= −63 2

h <13
b h= −48

°90
°75

°60

°45

°30

°20
°15

شكل 11-16
الف) جدول مشخصات انواع پله

ــول  ــن فــرم ــر گرفت ــا در نظ ــدول 1-11 بــ در جــ
ــت خواهد  ــدم به دس ــدازه ى ق 2h+b=62 …. 64cm ان

آمد.

ــود كه كف پله با  ــه به اين جدول مالحظه مى ش با توج
ــبت عكس دارد. براى مثال در پله هاى داخلى  ارتفاع آن نس
ساختمان اگر كف هر پله (b) بين 28-26 سانتى متر باشد، 

ارتفاع پله ى آن 18 سانتى متر است.
جدول 11-1

ارتفاع هرپله(h)به سانتى متر كف هرپله(b)به سانتى مترزاويه ى پله با تقريب به درجهموارد استعمال 
پله هاى پارك ها، خيابان ها، 
نمايشگاه ها، تفرجگاه ها و به 

طوركلى در فضاى باز

17/5-1738-4012
20-1936-3813
22-2134-3614

3415-2432-25پله هاى خارجى ساختمان
28-26/530-3216

3017-29/528-31پله هاى داخلى ساختمان
35-3326-2818

2619-3624-38/5پله هاى زيرزمين
2420-4022-42/5نوع بد در مكان هاى خاص
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3-1-11- چگونگى ترسـيم پالن پله و اجزاى آن: 
ــالن آن پله مى گويند. در  ــرش يا تصوير افقى يك پله را پ ب
پالن پله، تصوير كف پله ها و پاگرد ديده مى شود. چون كف 
ــه تعداد كف  ــود، لذا هميش آخرين پله با پاگرد ادغام مى ش
ــت. يعنى اگر  پله هاى پالن از تعداد پله ها، يك عدد كم تر اس
ــيم در پالن 11 كف پله ترسيم مى شود.  ــته باش 12 پله داش
ــان  ــكل 17-11 پالن يـك رديف پـله ى 10تـايى را نـش ش
ــد كه فقط 9 كف پله دارد، چون كف آخرين پله جزء  مي ده

كف تمام شده ى پاگرد است.

ــير پله ها در پالن، حركت پله ها را  ــيم خط مس - با ترس
ــان مى دهد. معموال ابتداى اين خط، اولين  به سمت باال نش
پله و انتهاى آن با يك پيكان، آخرين پله را نمايش مى دهد 

(شكل 11-17).

ــورت زير نــمايش داده  ــخصات پله در پالن به ص - مش
مى شود (شكل 18-11). اين مشخصات شامل تعداد، ارتفاع 

و اندازه ى كف پله است.
n = تعداد پله
h = ارتفاع پله
b = كف پله

bhn

ــى كه صفحه ى فرضى برش افقى پله را قطع  - در صورت
ــان مى دهند  ــالن را با خط برش نش ــد، محل برش در پ كن

(شكل 11-19).

شكل 17-11- پالن پله

شروع 
خط مسير

كف 
آخرين پله

AA مقطع تصوير مجّسم پله

شكل 11-18

bhn

شكل 11-19
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در هنگام برش افقى (پالن) كل ساختمان، پله نيز برش 
خواهد خورد و بخشى از پله ها زير صفحه ى برش و تعدادى 
ــى كــه زير  ــرار مى گيرند. پـله هاي ــاالى صفحه ى برش ق ب
صفحه ى برش قرار مى گيرند خط ممتد و پله هايى كه باالى 
ــوند.  ــيم مى ش صفحه ى برش قرار مى گيرند خط چين ترس
ــف پله هايى كه صفحه ى برش افقى از آن  هم چنين زير ردي
مى گذرد پله اى وجود نداشته باشد، پله هاى جدا شده را در 

پالن به صورت خط چين نشان مى دهند (شكل 11-20).

شكل 11-20

شكل 11-21

در صورتى كه زير صفحه ى برش پله ى طبقه ى پايين تر 
وجود داشته باشد، به جاى پله هايى كه باالى صفحه ى برش 
قرار مى گيرند پله هاى طبق پايين تر ديده مى شود به همين 
دليل، همه ى پله ها با خط ممتد ترسيم مى شود و فقط خط 

برش در پالن نشان داده مى شود (شكل 11-21).
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4-1-11- دسـتورالعمل تقسـيم هندسى پله ها در 
نما:

ــم رخ پله ها مطابق  ــيم نماى مقابل و نماى ني براى ترس
ــخص بين دو اختالف سطح  ــكل 22-11 بايد ارتفاع مش ش
ــرد. در بيش تر مواقع اندازه ى به  ــيم ك را به تعداد پله ها تقس
ــت آمده براى تك پله را نمى توان با اشل اندازه گرفت و  دس
ترسيم نمود. به همين دليل، از روش ترسيم هندسى كمك 
ــيوه هاى مختلفى وجود  ــود. براى اين منظور ش گرفته مى ش

دارد كه سه روش آن را يادآور مى شويم:
الف) مراحل ترسيم روش اول:

خط شروع پله ها (خط زمين باكدار ارتفاعى 0/00 ±) و 
خط پايانى پله ها (باكدار ارتفاعى 2/00 +) را ترسيم كنيد.

ــپس محدوده ى قرارگيرى پله ها را از روى پالن اندازه  س
بگيريد و آن را ترسيم نماييد (شكل 11-23).

ــخص كنيد و  نقطه A را به دل خواه روى خط زمين مش
ــوّرب قرار دهيد و خطى به اندازه ى  خط كش را به صورت م
ــت طول خط مضربى صحيح يا اعشارى از  دل خواه (بهتر اس
ــيم كنيد تا خط انتهاى پله ها را در  ــد) ترس تعداد پله ها باش
ــه تعداد پله ها  ــد. روى پاره خط AB ب ــه ى B قطع كن نقط
ــيمات مساوى ايجاد كنيد (شكل  (در اين مثال 10پله) تقس

.(11-24
ــيم روى خط موّرب AB خطى  از هر كدام از نقاط تقس
ــيم نماييد. به اين ترتيب ارتفاع مورد  موازى خط زمين ترس
ــته شده (10پله)  نظر (در اين مثال 2/00 +) به تعداد خواس

تقسيم خواهد شد (شكل 11-25).

نماى افقى(پالن)

نماى روبه رو نماى جانبى(برش)

شكل 11-22

خط پايانى پله ها

خط زمين

شكل 23-11- مرحله ي اول

خط پايانى پله ها

خط زمين A

B

12 34 56789

شكل 24-11- مرحله ي دوم

خط پايانى پله ها

خط زمين A

B

12 34 56789

شكل 25-11- مرحله ي سوم
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ب) مراحل ترسيم روش دوم:
1- خط شروع پله ها (خط زمين با كد ارتفاع 0/00 ±) و 

خط پياانى پله ها (باكدار ارتفاعى 2/00+) را ترسيم كنيد.
ــپس محدوده ى قرارگيرى پله ها را از روى پالن اندازه  س

بگيريد و آن را ترسيم نماييد (شكل 11-26).

ــروع پله ها، پاره خط AB  را مشخص و  2- روى خط ش
ــاوى جدا نماييد (در اين  ــمت هاى مس به تعداد پله ها به قس

مثال 10 قسمت مساوى).
ــده  يعنى نقطه ى B  را به  ــپس آخرين قسمت جدا ش س
ــپس باقى نقاط  باالى پله، يعنى نقطه ى C وصل نماييد. س
ــم كنيد (شكل  ــده ى 1 تا 9 را موازى BC رس ــخص ش مش

.(11-27

3- از نقاط به دست آمده روى خط AC، خطوط موازى 
با خط زمين ترسيم نماييد تا پله هاى مورد نظر به دست آيد 

(شكل 11-28).

خط پايانى پله ها

خط زمين

شكل 26-11- مرحله ي اول

خط پايانى پله ها

خط زمين

C

A B1 2 3 4 5 6 7 8 9

شكل 27-11- مرحله ي دوم

خط پايانى پله ها

خط زمين

C

A B

شكل 28-11- مرحله ي سوم
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ج) مراحل ترسيم روش سوم:
1- خط شروع پله ها (خط زمين باكد  ارتفاعى 0/00 ±) 
ــيم كنيد.  و خط پايانى پله ها (با كد ارتفاعى 2/00+) را ترس

(شكل 11-29).

ــا را از روى پالن  ــپس محدوده ى قرارگيرى پله ه 2- س
اندازه بگيريد و آن را ترسيم نماييد (شكل 11-30).

ــمت  ــروع پله (AB) به تعداد پله ها قس 3- روى خط ش
 (B نقطه ى) ــمت ــدا نماييد. از آخرين قس ــاوى ج هاى مس
ــه (نقطه C) وصل نماييد  ــمت محدوده ى پل به باالترين قس

(شكل 11-31).

ــاط 1 تا 9 روى خط AB عمود خارج نماييد تا  4- از نق
خط BC را قطع نمايد (شكل 11-32).

ــده روى خط BC، خطوط افقى  ــت آم 5- از نقاط به دس
ــاوى  ــن ترتيب 9 پله با اندازه هاى مس ــيم نماييد. به اي ترس

ترسيم خواهد شد (شكل 11-32).

خط پايانى پله ها

خط زمين

شكل 29-11- مرحله ي اول

خط پايانى پله ها

خط زمين

C

A B1 2 3 4 5 6 7 8 9

شكل 30-11- مرحله ي دوم

خط پايانى پله ها

خط زمين

C

A B

شكل 31-11- مرحله ي سوم

خط پايانى پله ها

خط زمين

C

A B

شكل 32-11 مرحله ي چهارم
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شكل 11-33

ــده ى تمرين قبلى را اندازه  ــيم ش پروژه ى 6: پالن ترس
گيرى و ترازنويسى كنيد.

پروژه نهايى
ــكل هاى 35-11 الى 39-11 حذف پالن طبقه ى هم  ش
ــاختمان مسكونى است كه  كف و اول، نماها و مقاطع يك س
در قالب پروژه ى نهايى سال تحصيلى داده شده است. در هر 
ــى از اين طرح نهايى را ترسيم و تكميل  فصل از كتاب بخش
ــد. در اين فصل پالن هاى طبقات را با توجه به اطالعات  كني

ــيم و  ــده و نظر مدرس درس، به صورت مدادى ترس داده ش
ــه هاى اين  اندازه گيرى نماييد. مركب كارى مجموعه ى نقش

ساختمان به صورت يك جا در آخر سال انجام گيرد.
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شكل 11-34
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شكل 11-35
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شكل 11-36
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شكل 11-37
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شكل 11-38


