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سخني با هنرجویان عزیز

توسعه  تحقق  و  فناوري ها  توسعه  گوناگون،  مشاغل  در  کار  دنیاي  تغییر  حال  در  شرایط 
ادامه  در  را  درسي  کتاب هاي  محتواي  و  درسي  برنامه هاي  تا  داشت  آن  بر  را  ما  پایدار، 
تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي 
و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. 
شایستگي، توانایي انجام کار واقعي بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل 
دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي - حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي 

در نظر گرفته است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي کاشی کاری

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
اسناد  بر  مبتني  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  درسي  کتاب هاي  تألیف  دفتر  اساس  این  بر 
باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار 
مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع 

اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته »ساختمان« تألیف شده است و شما 
را  متفاوت  با شایستگي هاي  و  کارگاهي  رو چهار کتاب  در طول دو سال تحصیلي پیش 
آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي 
آینده بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده 

شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابي  به اثبات رسانید.



کتاب درسي »نازک کاری ساختمان« شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا 
چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما 
هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب 
نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي 

نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد.
 همچنین عالوه بر کتاب درسي امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشي که براي شما 
طراحي و تالیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو 
مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه 
خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته 
آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با 

نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
منابع، اخالق  از جمله مدیریت  با شایستگي هاي غیرفني  ارتباط  یادگیري در  فعالیت هاي 
حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات 
و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده 
است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني 

آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز 
محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.

گام هاي  گرامي،  هنرآموزان  هدایت  و  عزیز  هنرجویان  شما  کوشش  و  تالش  با  امیدواریم 
مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري 

شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش 



مقدمه

تکمیل  هدف  با  و  »ساختمان سازي«  کتاب  در  موجود  مباحث  ادامۀ  در  حاضر،  کتاب  محتواي 
مراحل اجراي ساختمان، تحت عنوان »نازک کاري ساختمان«، مشتمل بر پنج فصل به شرح ذیل 

است.  
فاز  با نقشه هاي معماري و ترسیم نقشه هاي  ادامۀ بحث رسم فني، آشنایي  اول و در  در فصل 
یک ساختمان هاي کوچک مطرح شده است که خود مقدمۀ ترسیم نقشه هاي معماري و سازه 

ساختمان هاي بزرگ تر مي باشد که در پایۀ یازدهم فرا خواهید گرفت.
اجراي  در  آن  کاربرد  و  ساده  وسایل  با  نقشه برداري  عنوان  تحت  مّساحي  ادامۀ  در  دوم،  فصل 
ساختمان با دقت قابل قبول مطرح شده است. این فصل نیز مقدمۀ بحث نقشه برداري تکمیلي 

بوده که در پایۀ دوازدهم، با استفاده از دستگاه هاي نقشه برداري، آموزش خواهید دید.
فصل سوم کتاب حاضر با موضوع نصب چارچوب و اندود گچ و خاک است که از مباحث نازک کاري 

ساختمان بوده و پوشش روي دیوارهاي داخلي ساختمان را شامل مي شود. 
به عنوان پوشش روي  در فصل چهارم، مبحث کاشي کاري در ساختمان مطرح شده است که 

دیوارها در اماکن مذهبي، تابلوهاي تزئیني و فضاهاي بهداشتي، کاربرد گسترده اي دارد.
فصل پنجم کتاب به موضوع فرش کف پرداخته است. در این فصل با توجه به بحث رطوبت و 
مقابله با نفوذ آن، انواع حالت هاي کف سازي را به تفصیل مورد بررسي قرار داده و سپس از بین 
انواع مصالح مصرفي در پوشش نهایي کف ها، به روش اجراي فرش کف با موزائیک پرداخته شده 
است. در پایان انتظار مي رود، همکاران محترم با توجه به اجرایي بودن همۀ مباحث موجود در 
کتاب، مطابق بودجه بندي ارائه شده در کتاب راهنماي هنرآموز، محتواي حاضر را اجرا نموده و 
نواقص احتمالي موجود را به دفتر تألیف کتب درسي فني و حرفه اي ارسال نمایند تا در ویرایش 

آتي کتاب لحاظ گردد.
والسالم علي عبادا... الصالحین

گروه مؤلفین         
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فصل 1

نقشه کشی مقدماتی
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نخستین گام برای احداث یک ساختمان بر روی یک قطعه زمین، کشیدن نقشۀ 
آن است. یک ساختمان با صرف هزینه و زحمات بسیاری ساخته می شود و سال ها 
داشتن  و  تیم طراح  تصمیم گیری صحیح  با  بنابراین  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
نقشه ای مناسب می توان روش ساخت و نوع مصالح مصرفی را معین کرد و هزینۀ 
کار را برآورد نمود، تا بتوان با ایجاد هماهنگی الزم بین کلیه دست اندرکاران اجرای 

آن، ساختمانی زیبا و با دوام و مناسب و مفید احداث کرد.
در این امر، طراحی و نقشه کشی ساختمان اهمیت به سزایی دارد و هنر و مهارت 
یک نقشه کش خوب و باتجربه سبب تبدیل ایده ها و طرح های اولیه مهندسین طراح 
به نقشه های استاندارد و خوانا و کامل می گردد و زمینه احداث یک بنای ایده آل را 

فراهم می آورد.

مقدمه

استاندارد عملکرد

پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگیـری هنرجویان قادر خواهند بود با اسـتفاده از وسـایل ترسـیم و رعایت اصول 
و قواعد و اسـتانداردهای نقشـه کشـی، نقشـه های فاز یک )مرحله اول( سـاختمان یک طبقه احداثی در زمین 
نامحـدود، شـامل پـالن موقعیـت، پـالن طبقه، پالن بـام، نماها و برش هـا را مطابق نشـریه 256 سـازمان برنامه 

و بودجه و اسـتاندارد ISO ترسـیم نماید.

مفاهیم کلیدی

معماری
نقشه
پالن
برش
نما
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یک ساختمان متشکل از اعضاء و عناصر سازه ای و معماری است و فقط با طراحی دقیق و ثبت ایده های 
طراحان و نظرات کارفرما و ساماندهی درست اجراست که می توان دوام و زیبایی و کارایی آن را تأمین کرد و با 
صرف کمترین هزینه و انرژی و تخریب محیط زیست اقدام به احداث آن نمود، به صورتی که مطابق استاندارد در 

درازمدت مورد بهره برداری قرار گیرد و از لحاط مصرف انرژی نیز بهینه باشد.
تهیه و ترسیم نقشه های اجرایی ساختمان که با هنر و مهارت یک نقشه کش حرفه ای صورت می گیرد و ایده و 
طرح های اولیۀ مهندسان طراح در زمینه های سازه، معماری، برق و مکانیک را در قالب نقشه های استاندارد به 
همراه اطالعات فنی و جزئیات آن ها جهت اجرای ساختمان فراهم می آورد. آلبوم نقشه های اجرایی ساختمان 
نام گذاری  و  شماره گذاری  اختصاری  عالئم  از  استفاده  با  و  دسته بندی  و  ترسیم  فوق  گروه  چهار  در  معموالً 
 ”M” ، ”A” ، ”S” می شوند. نقشه های سازه، معماری، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی به ترتیب با نمادهای

و ”E” نام گذاری می شوند. به عنوان مثال نقشه A12 یک نقشۀ معماری است.

1-1- نقشه های معماری 

نمونه ای ازنقشه سازه شکل 1-1 
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نقشه هایی که اطالعات و مشخصات فنی کامل و جامعی ارائه می کنند، سبب می شوند  تا اجرای کار ساده تر و 
بال تکلیفی و خطای مجریان به حداقل برسد و کیفیت کار باالتر برود. همچنین با مشخص بودن حجم مصالح 

مصرفی و هزینۀ تهیه مصالح و اجرای آن منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری درست می گردد.
شاید بتوان یک خانۀ کوچک را با ارائۀ چند برگ نقشه اجرا کرد ولی ساختمان های بزرگ و پیچیده جهت اجرا 

نیاز به هزاران برگ از انواع نقشه ها دارند.

 شکل 2-1 
نمونه ای از نقشۀ             
تاسیسات برقی

فعالیت 
جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید:کالسی 1

نخستین گام در اجرای ساختمان، تهیۀ .................. آن است.  
نقشه های اجرایی ساختمان در ................ زمینه و گروه ترسیم می شوند.  

در نقشه های تاسیسات برقی، نام گذاری نقشه با حرف .............. شروع می شود.  
از استاندارد ............. و نشریۀ ............ جهت ترسیم نقشه های معماری استفاده می شود.  
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1-2- زبان نقشه 

1-3- مراحل تهیه نقشه

برای آن که بتوان اطالعات کاملی را که مورد نظر طراح است به مجریان بخش های مختلف یک ساختمان ارائه 
کرد الزم است نقشه ها را با تصاویر مبتنی بر اصول نقشه کشی و توضیحات و نوشته های مورد نیازآن را مشخص 

و تبیین کرد، بنابراین در نقشه کشی از دو زبان نوشتاری و ترسیمی استفاده می شود.
زبان نوشتاری: بخش مهم سیستم انتقال اطالعات را بر عهده دارد و با ارائۀ درست توضیحات و استفاده از عالئم 

اختصاری، حجم نقشه ها کاهش می یابد.
زبان ترسیم: در واقع با نشان دادن تصاویر الزم برای انتقال اطالعات استفاده می شود و گاهی یک تصویر به 

اندازۀ صدها کلمه و گفتار کارایی دارد.
زبان ترسیم به تصاویر دو بعدی و تصاویر سه بعدی تقسیم می شود.

جهت تهیه و ترسیم نقشه های اجرایی ساختمان، مراحل زیر به ترتیب انجام می شود:
1- نقشه های فاز صفر )طرح اولیه(:

 پس از اتمام مرحلۀ برنامه ریزی و شناخت فضاها و اجزای پروژه و درک روابط متقابل فضاها، ایده های طراحی 
شکل می گیرد. این ایده ها معموالً با دست آزاد و بدون مقیاس و با ابزار ساده ترسیم می شود. 
پالن های ساده و نماهای یک خطی و تصورات سه بعدی ساده در این مرحله ترسیم می شود.

نقشه های فازصفر موقعیت دیواره، تناسبات و نحوه استقرار فضاها و سیمای کلی ساختمان را نشان می دهد. 
2- نقشه های فاز یک )مرحله اول(: برای ارزیابی و تصمیم گیری کارفرمایان باید نقشه ای تهیه شود که طرح را 
برای افراد غیر فنی بهتر معرفی کند و در صورت نیاز می توان با نقاشی کردن تصاویر و ترسیمات پرسپکتیو و 

ساخت ماکت به این امر کمک کرد. 
این نقشه ها فاقد دقت و اطالعات الزم برای اجرای ساختمان است. 

3- نقشه های فاز 2 )اجرایی(: این نقشه ها بر اساس نقشه های فاز یک که به تأیید کارفرما رسیده تهیه می گردد. 
و در آن تمامی اطالعات اجرایی و ابعاد هرکدام ازاجزای ساختمان ارائه می گردد.

فعالیت 
کالسی 2

فعالیت 
کالسی 3

جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید:
زبان ................. ، اساسی ترین وسیله برای انتقال اطالعات ساختمان است.  

بخش اساسی و مهم سیستم انتقال اطالعات در نقشه ها بر عهدۀ زبان ................. است.  
اندازه گذاری نقشه و عالئم اختصاری در نقشه ها همان کاربرد زبان .............. است.  

جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید:
نقشه های فاز ............. ، فاقد مشخصات دقیق مصالح و نکات فنی جهت اجرا است.  

نقشه های فاز ............... ، شامل نقشه های جزئیات نیزمی شود.  
نقشه های فاز 1 چه اطالعاتی را نشان می دهند؟  
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1-4- انواع نقشه های معماری

و  از تصاویر  نمایش یک ساختمان  برای  نمایش داد.  به روش های مختلف  را می توان  طرح یک ساختمان 
نقشه های دو بعدی و سه بعدی استفاده می شود.

 شکل 3-1 

نمایش ساختمان با کمک نقشه های 
دو بعدی و سه بعدی
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 شکل 5-1 

پالن ساختمان

نمای ساختمان

1-4-1- تصاویر دو بعدی )ارتوگرافیک(
برای مشخص کردن قسمت های مختلف داخلی و خارجی یک ساختمان و معین کردن شکل، اندازه و ابعاد هر 

قسمت آن، از تصویر )نقشه( دو بعدی استفاده می گردد. این نقشه ها شامل پالن، نما و مقطع می شود.
الف- پالن: ترسیم تصویر یک برش افقی را پالن گویند،که در آن موقعیت تمام دیوارها، درها، پنجره ها، پله ها 

و .... را نشان می دهد و تمام فضاها و قسمت های ساختمان را معرفی می نماید.

ب- نما: تصاویر روبه رو، جانبی و پشتی ساختمان است. معموالً یک ساختمان، چهار نما داردکه در آن ها شکل 
و جزئیات قسمت های بیرونی ساختمان مشخص می شود.

 شکل 4-1 
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ج- برش مقطع: یعنی تصویر برش قائم یا جانبی ساختمان است که بسته به شرایط به صورت برش شکسته 
نیز تهیه می شود و در اصطالح به آن برش طولی و عرضی ساختمان گفته می شود. در مقاطع، تناسب ارتفاعی 

ساختمان تعیین می گردد.

د- پالن بام: تصویر افقی ساختمان در محل بام را نمایش می دهد و در آن فرم و ترکیب ساختمان و شیب ها 
و شکستگی های بام را نمایش می دهد.

 شکل 6-1 

 شکل 7-1 

برش قائم 
ساختمان

پالن بام
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فعالیت 
اکنـون کـه بـا انـواع نقشـه های معماری آشـنا شـده اید، نقشـه ای که در اینجا رسـم شـده عملی 1

1 ترسـیم نمایید.
50

اسـت را با مقیـاس 

 شکل 8-1 
پالن ساختمان
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فعالیت 
در تصویـر زیر تعدادی از نقشـه های دوبعدی یک سـاختمان نمایش داده شـده اسـت. آ ن ها عملی 2

1 مجدداً ترسـیم نمایید.
50

را بـا مقیاس 

 شکل 9-1 
پالن و نما و برش یک 

ساختمان
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 شکل 10-1 
تصویر سه بعدی خارجی 

و داخلی ساختمان

1-4-2- تصاویر سه بعدی

از تصویر موازی  این نقشه ها  برای  ایجاد تصویر واضح و تکمیل نقشه های دو بعدی استفاده می شود.  برای 
قائم نظیر ایزومتریک یا پرسپکتیو )تصویر مرکزی( استفاده می شود و بیشتر حالت نمایشی دارد و برای نمایش 

فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان به کار می رود.
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1-5- اجزای عملکردی ساختمان

1-6- ترسیم پالن طبقات

از نظر معماری، ساختمان دارای قسمت های مختلفی از لحاظ عملکرد است که به شرح زیر هستند:
1- ورودی ساختمان؛

2- اتاق نشیمن؛
3- غذاخوری؛
4- آشپزخانه؛

5- اتاق خواب؛
6- پارکینگ؛
7- اتاق کار؛

8- حمام؛
9- سرویس؛

10- سایرفضاها که براساس نیاز افراد طراحی می شود، نظیر فضایی برای معلوالن یا استخر یا اتاق بازی کودک. 
اجزای ساختمان، روابط متقابلی با یکدیگر دارند که با توجه به نیاز کارفرما و شرایط و محدودیت های موجود در 
هر پروژه، راجع به محل قرارگیری و وجود یا نبود هر کدام از آن ها از سوی طراح تصمیم مناسب اتخاذ می گردد.

پالن، تصویری از یک برش افقی فرضی ساختمان 
 170 حدود  ارتفاع  از  طبقه  هر  برای  که  است 
سانتی متری )دو سوم تا سه چهارم ارتفاع طبقه( نسبت 
بخش های  صفحه  این  می شود.  ترسیم  طبقه  کف  به 
مانند  عناصری  و  می کند  قطع  را  ساختمان  مختلف 
و  سطوح  اختالف  کف سازی،  خانه،  لوازم  و  مبلمان 
داخلی  جزئیات  و  طرح  و  می نماید  رؤیت  قابل  را   ...

ساختمان،  به کمک آن معین و معرفی می شود. 
ساختمان  یک  نقشه های  مهم ترین  از  طبقات  پالن 
دیگر  نقشه های  نقشه  ترسیم  برای  زمینه ای  و  است 

ساختمان به شمار می رود.
نقشه های  با  معموالً  ساختمان  یک  نقشه های  ترسیم 
سایر  ترسیم  از  پس  ادامه  در  و  می شود  شروع  پالن 
در  نما  و  تأسیسات  سازه،  نقشه های  مثل  نقشه ها 
و  به اصالح  تغییر در جزئیات معماری نسبت  صورت 

تکمیل نقشه های پالن نیز اقدام می شود.

 شکل 11-1 

تصویر مجسم یک 
ساختمان ویالیی
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 شکل 14-1 
پالن ساختمان ) تصویر افقی(

 شکل 13-1 
محل های تقاطع 
عناصرساختمان با صفحه 
فرضی

 شکل 12-1 
صفحه فرضی برش افقی
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فعالیت 
1 ترسیم نمایید. )بدون اندازه گذاری(عملی 3

100
نقشۀ رسم شده با مقیاس 

تفـاوت ایـن نقشـه را با نقشـۀ ارائـه شـده در فعالیت عملـی 1 را پیدا کـرده و در مـورد این 
تفـاوت با هم کالسـی خـود مشـورت نمایید.

 شکل 15-1 
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فعالیت 
1 ترسیم نمایید. عملی 4

20
برای کروکی نشان داده شده، پالن را با مقیاس 

ایـن اتـاق هم سـطح زمیـن اسـت و ابعـاد داخلـی آن روی شـکل بـر حسـب سـانتی متر 
است. شـده  نشـان داده 

ضخامت دیوارهای پیرامونی را 35 سانتی متر در نظر بگیرید.

 شکل 16-1 
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فعالیت 
عملی 5

فعالیت 
عملی 6

نشـان داده  کروکـی  بـرای 

 1
20

مقیـاس  بـا  را  پـالن  شـده، 

نماییـد.  ترسـیم 

سـانتی متر   15 اتـاق  ایـن 

نسـبت بـه سـطح زمیـن باالتـر 

روی  آن  داخلـی  ابعـاد  و  اسـت 

سـانتی متر  حسـب  بـر  شـکل 
اسـت. شـده  نشـان داده 

ضخامـت دیوارهـای پیرامونی 
را 35 سـانتی متر در نظـر بگیریـد.

نشـان داده  کروکی  برای 
شـده، پـالن را بـا مقیـاس 

1 ترسیم نمایید. 
20

اتاق 60 سـانتی متر  این 

زمیـن  سـطح  بـه  نسـبت 

باالتر اسـت و ابعـاد داخلی 

آن روی شـکل بـر حسـب 

نشـان داده  سـانتی متر 
شـده اسـت.

دیوارهـای  ضخامـت 
را 35 سـانتی متر  پیرامونی 

بگیریـد. نظـر  در 

 شکل 17-1 

 شکل 18-1 
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فعالیت 
عملی 7

فعالیت 
عملی 8

نقشـۀ رسـم شـده را با مقیاس 

1 ترسـیم نماییـد. ایـن نقشـه 
50

چـه مـواردی را نشـان می دهـد؟ 
چه نامی برای آن مناسـب اسـت؟

نقشـۀ رسـم شـده با دسـت 

 1
50

توسـط طـراح را بـا مقیاس 

نمایید.  ترسـیم 

در  مفهـوم خط چین  دربـارۀ 

کالس تبـادل نظـر کنید.

 شکل 19-1 
پالن همکف

 شکل 20-1 
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1-6-1- کاربرد پالن 

1-6-2- عالئم کاربردی در پالن

در نقشه های پالن، اندازه گذاری کامل وترسیم عالئم و جزئیات مربوط به مصالح مصرفی وموقعیت، جزئیات، 
ابعاد و عنوان فضاها و جنس و اندازه دیوارهای داخلی و خارجی و ابعاد و موقعیت ستون ها مشخص می شود. 
ابعاد، موقعیت و نوع درها و پنجره ها معرفی می شوند. پله ها، داکت ها و رایزرهای عمودی با جزئیات مربوط به 
آن معرفی می گردند و ابعاد و محل استقرار تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، کابینت ها، قفسه و کمدها ترسیم 
می شود. همچنین ابعاد و مشخصات تمامی مصالح و لوازم مصرفی نمایش داده می شود. برای درک بهتر نقشه ها 
و تمایزقسمت های مختلف ساختمان از یکدیگر، هرکدام از عناصر برش خورده و برش نخورده را با استفاده از 

عالیم استاندارد در نقشۀ پالن نشان می دهند. 

استفاده  استاندارد  قراردادی  عالئم  از  نقشه ها،  در  ساختمانی  تجهیزات  و  مصالح  عناصر،  نشان دادن  برای 
می شود تا بی نیاز از توضیحات مفصل، به طور خالصه، جامع و خوانا اطالعات مورد نیاز را با روشی ساده و صریح 
در اختیار قرار دهد. برای معرفی مشخصات سطوح تمام شده )سطح نازک کاری( از نظر جنس و ابعاد ازجدول 

نازک کاری استفاده می شود.

ازعناصر  دیوارها  و  ستون ها  دیوارها:  و  ستون ها 
اصلی ساختمان هستند. ستون ها در پالن برش خورده 
چند  دایره،  مستطیل،  مربع،  شکل های  به  و  هستند 
و  نوع  می شوند.  ترسیم  توپُر  به صورت  و   ... و  ضلعی 
بنا  به نوع سازه  ضخامت دیوارهای ساختمان بستگی 
و شرایط محیطی دارد. دیوارهای برش خورده در پالن 
با دو خط ضخیم نشان داده می شوند. فاصلۀ دو خط 
تعیین  برش خورده  دیوار  ضخامت  و  قطر  به  توجه  با 
می شود. دیوارها ازنظر تقسیم فضا به دو نوع دیوارهای 
داخلی و دیوارهای خارجی تقسیم می شوند. دیوارهای 
خارجی ضخیم تر از دیوارهای داخلی هستند و ضمن 
تأمین امنیت خانه، حفاظ مناسبی در مقابل نفوذ سرما، 
ضخامت  معموالً  هستند.  هم  مزاحم  و صداهای  گرما 
دیوارهای خارجی 35  و  آجری 11  داخلی  دیوارهای 

سانتی متر است.
 شکل 21-1 

نحوه نمایش 
ستون و دیوار 

در پالن
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درها: درها عناصر بازشویی هستند که فضاها و قسمت های مختلف ساختمان را از هم تفکیک و رابطۀ آن ها را با 
یکدیگر برقرار می کنند. درها انواع مختلفی دارند، مانند درهای ماشین رو، درهای بیرونی، درهای داخلی، درهای 

حریق،  )ضد  ویژه  درهای  و  سرویس 
گاوصندوقی و ...(. درها در پالن به صورت 
باز یا نیمه باز و با استفاده از خط نازک 
ترسیم می شوند و می توانند یک یا چند 
لنگه باشند و معموالً برای درهای بیرونی 
آستانه  با  بهداشتی  سرویس  درهای  یا 
و  ازآن ها  نمونه هایی  می شوند.  ترسیم 
نحوۀ ترسیم هرکدام را در شکل 22-1 

مشاهده می کنید.

 شکل 22-1 
ترسیم درها در 

پالن

پنجره ها: پنجره نوعی بازشو در دیوار یا بام است که امکان ورود نور، تهویه فضاهای داخلی و تأمین دید را فراهم 
نمایش  دارند.  مختلف  انواع  پنجره ها  می سازد. 
پنجره،  مقطع  ترسیم  شامل  پالن،  در  پنجره 
نمای آستانه پنجره )قسمت پایینی چارچوب( و 
نمای کف پنجره است. بازشوهای پنجره در پالن 
در  آن ها  دقیق  مشخصات  و  نمی شوند  ترسیم 
جدول پنجره با جزئیات مربوط نمایش می دهند.

 شکل 23-1 
ترسیم پنجره 
در پالن
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وسایل  و  لوازم  نگهداری  برای  فضایی  کمد  کمدها: 
مختلف است. کمد را با خط نازک  مطابق  شکل 24-1 
سه طرف  دیوارهای  چون  شکل  در  می کنند.  ترسیم 
کمد با مصالح بنایی ساخته شده اند، با استفاده از خط 

 شکل 1-24 ممتد ضخیم ترسیم شده اند.
ترسیم کمد

سرویس بهداشتی، مبلمان و لوازم خانگی: در ترسیم پالن باید جای لوازم بهداشتی مانند وان حمام، روشویی 
و توالت ایرانی و فرنگی محل استقرار وسایل آشپزخانه و مبل ها و قفسه ها معلوم گردد. این عناصر ساختمانی با 
استفاده از شابلون های مخصوص مبلمان و خطوط نازک ترسیم انجام می شود. درشکل 1-25 می توان برخی از 
وسایل و نحوه چیدمان هرکدام از آن ها را مشاهده کرد. به عنوان مثال راحتی و کاناپه، سرویس ایرانی، رو شویی، 

تلویزیون، میز پذیرایی، زیر دوشی، اجاق گاز، سینک ظرفشویی، یخچال، تخت خواب و ... .

 شکل 25-1 
پالن مبلمان
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ترسیم عناصر در باالی صفحه برش: 
در سقف هایی که به صورت صاف و یکنواخت نیستند و دارای اختالف سطح هستند نظیر شکستگی های سقف، 
تیرها و خرپاهای نمایان در زیر سقف و ... باید این شکستگی ها به وسیلۀ خط چین ترسیم شوند. درشکل سقف 
بالکن ها در پشت صفحه برش پالن واقع شده و خطوط پیرامون آن ها با خط ندید )خط چین( ترسیم می شوند.

عالمت شمال و جهت قبله: 
کرد  تنظیم  باید  شکلی  به  را  پالن  ترسیم  معموالً 
عالمت  و  باشد. جهت  باال  به سمت  که جهت شمال 
شمال در جایی از نقشه ترسیم شود که به راحتی دیده 
شود. می توان از عالمت های خوانا و زیبا و با اندازه ای 
باید  این منظور استفاده کرد.  برای  با نقشه  هماهنگ 
را که در شهرهای  ازجهت شمال  قبله  انحراف  میزان 
مختلف متفاوت است، در کنار عالمت شمال مشخص 

کرد.

 شکل 26-1 

 شکل 27-1 
شکل های مختلف از 
نمایش جهت شمال
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ترسیم  نازک  ممتد  خطوط  با  آن  لبه  خط  پالن  در 
می شود و جهت حرکت از پایین به باال، با رسم فلش 

مشخص می گردد.

طراحی و ترسیم پله باید مطابق ضوابط عمومی زیر باشد:
- عرض کف پله معموالً 29 تا 31 سانتی متر، متناسب با استقرار راحت پای افراد روی آن می باشد.

- ارتفاع پله معموالً بین 16 تا 19 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

یک  مختلف  سطوح  بین  ارتباط  برقراری  برای  پله: 
ایمنی،  کارایی،  می شود.  استفاده  پله  از  ساختمان 

سهولت استفاده و زیبایی آن اهمیت به سزایی دارد.

 شکل 28-1 
تصویر پله

 شکل 29-1 
پالن پله و مسیر پله از 
پایین به باال

 شکل 30-1 
عرض پله و 

توجه به عبور 
افراد
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عرض  تناسب  کنترل  برای  می توانید   -
قدم   اندازه  فرمول  از  پله   )h( ارتفاع  و   )b(
و  راحتی  فرمول  و   2h+ b  =)64~62(

احتیاط نیز استفاده کنید.

- عرض پله برای ساختمان های مسکونی بین 90 تا 110 سانتی متر است ولی برای مجموعۀ مسکونی و فضاهای 
عمومی از عرض بیش تر هم استفاده می شود؛ به طور کلی عرض پله بستگی به تعداد افراد استفاده کننده از آن و 

ابعاد وسایلی دارد که باید حمل شوند.

- ارتفاع سر گیر پله )فاصلۀ قائم سقف باال تا لبۀ پله(، حداقل cm 220 است.

فرمول های پله

 شکل 31-1 

 شکل 32-1 

تصویر مجسم 
پله

رعایت استاندارد سرگیر پله
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1-6-3- اصول و مراحل ترسیم پالن

اندازۀ نقشه ترسیمی به ابعاد ساختمان و مقیاس مورد استفاده بستگی دارد. پالن های یک ساختمان مسکونی 
در  ساختمان  یک  به  مربوط  نقشه های  همۀ  می شوند.  ترسیم   A3 و  A2 ،A1 ابعاد به  برگه هایی  در  معموالً 
برگه هایی با ابعاد یکسان تهیه می شوند. یعنی از برگی که برای ترسیم پالن استفاده شده است برای رسم سایر 

ترسیم قسمت های  برای  و  ترسیم می شود   1
100

یا   1
50

با مقیاس  اجرایی  نیزاستفاده می شود. پالن  نقشه ها 

پیچیده در پالن از مقیاس های بزرگ تر استفاده می شود. برای ساختمان های ساده با ابعاد وسیع مانند انبارها، 

1 نیز استفاده کرد. ابعاد نقشه پالن به نحوی انتخاب می شود که 
200

سالن های ورزشی و ... می توان ازمقیاس 

از همان اندازه بتوان برای ترسیم نماها و مقاطع و پالن بام نیز استفاده نمود. برای تمرینات کالسی کاغذ A3 و 
A4 با توجه به نظر هنرآموز درس پیشنهاد می شود. 

راهنمایی  و  اصول  رعایت  با  که  است  بدیهی  و  می کنیم  بررسی  را  پالن  یک  ترسیم  مراحل  قسمت  این  در 
هنرآموزان، می توانید ازروش های مشابه دیگر نیز استفاده کنید. تمرین مداوم و رعایت اصول ذکر شده مهم ترین 

عامل آموزش و کسب مهارت شماست. 
برای شروع کار، پس از آماده کردن ابزار و لوازم، ازتمیزی دست ها و ابزار خود اطمینان حاصل کنید و اطالعات 
و کروکی محل را مطالعه کنید تا شناخت کاملی از طرح داشته باشید و موارد مبهم را قبل از شروع کار برطرف 

نمایید. 
1- کاغذ را که با توجه به ابعاد پالن انتخاب شده است، تنظیم و بر روی تخته رسم بچسبانید.

2- با استفاده ازمدادهای 4H یا 6H، خطوط کمکی را که خطوط کم رنگ و نازکی هستند، ترسیم می کنیم.  
ترسیم این خطوط در نقشه ضروری است و پس از تکمیل در پالن نهایی نیازی به آن ها نیست و آن ها را پاک 

می کنیم.
3- قسمتی از کاغذ را که برای ترسیم پالن استفاده می شود با یک کادر جدا می کنیم. برای خوانایی، سالم ماندن 
و امکان آلبوم کردن و بایگانی نقشه ها وجود حاشیه مناسب ضروری است. اندازه حاشیه مناسب با توجه به ابعاد 
نقشه از1 تا 3 سانتی متر متغیر است. درنقشه های به زبان فارسی درسمت راست و در نقشه های استاندارد و 
نقشه های به زبان انگلیسی درسمت چپ این حاشیه 1 سانتی متر بزرگ تر است تا امکان بایگانی و آلبوم کردن 

نقشه ها وجود داشته باشد.
4- محل تقریبی ترسیم پالن را با درنظر گرفتن کادر نقشه، ابعاد پالن، فضای الزم جهت اندازه گذاری )بین 3 
تا 6 سانتی متر(، محل ترسیم جدول مشخصات و نوشتن توضیحات فنی، تعیین می کنیم. جدول مشخصات در 

واقع شناسنامۀ نقشه است و اطالعات الزم را در اختیار می گذارد.
5- با توجه به کادر نقشه و ابعاد پالن، محل دقیق رسم پالن را قطعی می کنیم و خطوط بیرونی دیوارهای خارجی 
را با استفاده ازمدادهای 4H یا 6H، ترسیم نمایید. و توزیع ترسیمات از قبیل ترسیم جزئیات و نوشتن توضیحات 

در روی نقشه ازتعادل خوبی برخوردار باشد.
6- اکس بندی و موقعیت ستون ها را با توجه به نقشه های سازه تکمیل می کنیم و دیوارهای خارجی را کامل 

می نماییم. خط اکس یک خط فرضی است که از وسط ستون یا عناصر باربر عبور می کند.
7- خطوط دیوارهای داخلی را ترسیم می کنیم.
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8- موقعیت و ابعاد درها و پنجره ها را مشخص می کنیم. باید دقت شود که ابعاد و محل استقرار آن ها مطابق 
مشخصات داده شده باشد.

ترسیم  را  ظرفشویی  سینک  و  زیردوشی  رو شویی،  بهداشتی،  سرویس  وان،  نظیر  ثابت  تجهیزات  و  لوازم   -9
می کنیم. هنگام ترسیم باید ابعاد استاندارد و محل استقرار طبق استاندارد رعایت شود.

10- عناصری مانند سکو، بالکن و نردۀ آن و عناصر اصلی محوطه را در صورت نیاز ترسیم می کنیم.
11- پله ها و شیب راهه ها را با رعایت دقیق موقعیت و ابعاد آن رسم می کنیم.

12- پس از کنترل ترسیمات انجام شده و اطمینان از صحت آن، با استفاده از قلم مناسب، خطوط و عناصر 
ساختمانی برش خورده، مانند ستون و دیوار را پر رنگ می کنیم. در کلیۀ مراحل تکمیلی و برای تمیزکاری سعی 
کنید دست، حداقل برخورد را با قسمت های ترسیم شده داشته باشد. می توانید از یک کاغذ به عنوان زیر دستی 

استفاده کنید تا از کثیف شدن نفشه جلوگیری شود .
13- حال می توانیم با استفاده از خطوط کمکی ، خطوط اندازه گذاری دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان را 

ترسیم کنیم .
14- حال اندازه ها را با دقت در وسط و باالی خطوط اندازه گذاری با استفاده از مداد نوع F یا H رسم می کنیم . 
برای عدد نویسی استفاده از شابلون یا ترسیم دست آزاد با خطوط راهنما پیشنهاد می شود . در ابتدا و انتهای 

اندازه ها می توانید از نقطه ، ممیز و... استفاده نمایید . ) توضیحات در مبحث اندازه گذاری ارائه شده است(.
15- تراز ارتفاعی کف ها را مشخص کرده وکد گذاری می کنیم و عالئم مربوط به تیپ بندی در ها و پنجره ها را 

ترسیم می کنیم . 
16- موقعیت همۀ داکت ها و روزنه ها را با عالئم مناسب مانند شکل  در پالن مشخص کنید .

17- موقعیت ابعاد و ویژگی های در ها و پنجره ها را مشخص کنید ) اندازه ها و تیپ بندی (.
تصویر تیرهای نمایان ، لبه های بالکن ، کنسول سقف و پاگردها ، شکستگی سقف را با عالئم الزم و به صورت 
خط چین ترسیم می کنیم . همچنین با استفاده از خطوط راهنما توضیحات ضروری مانند ارتفاع تیرهای نمایان 

در فضای باالسر را اضافه می کنیم .

18- برای معرفی بهتر فضاهای ترسیم شده عنوان و مقیاس نقشه و لوازم وتجهیزات مصرفی موارد زیر را ترسیم 
می کنیم :

- عنوان فضاها را با خطوطی درشت تقربیاً به ارتفاع دو برابر نوشته های معمولی و با استفاده از خطوط راهنما در 
روی نقشه و یا به صورت عنوان در کنار نقشه نشان می دهند؛

فعالیت 
به سؤاالت زیر، پاسخ مناسب دهید:کالسی 2

1- اشکال  ،  و  در تیپ بندی در و پنچره ، نشان دهنده چیست ؟  

2- در اینجا نماد D و W  مشخص کنندۀ چیست ؟  
3- نماد های M و W  نشان دهنده استفاده از چه مصالحی است ؟  
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 شکل 34-1 
معرفی فضاها در توضیحات نقشه

شکل 33-1 

 

معرفی فضاها 
در پالن
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شکل 35-1 

- عنوان ومقیاس نقشه را معموالً در وسط و زیر پالن با خط درشت نشان می دهند که ارتفاع سه برابر نوشته های 
معمولی را دارد؛ 

- مقیاس نقشه با اندازۀ کوچک تر و در زیر عنوان جای دارد؛ 
-  مقیاس نقشه در جدول مشخصات نقشه درج می شود؛

- اسامی و نمادهای مربوط به لوازم ، تجهیزات و مصالح مصرفی در کتار موضوع ترسیم شده، درج می شود.
 

19- تکمیل جدول نازک کاری بر  اساس ابعاد و مصالح مورد استفاده.
20- تکمیل اطالعات جدول مشخصات نقشه.
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1-6-4- اندازه گذاری در پالن

بسیاری ازمشخصات ساختمان مانند ابعاد فضاها ، ضخامت دیوارها و ... از طریق اندازه گذاری معلوم می شوند 
و این کار از ایجاد اشتباهات رایج در اجرای ساختمان که ناشی از اندازه گذاری ناقص یا اشتباه است جلوگیری 
می کند . دراندازه گذاری پالن های معماری ، از یکی از روش های نمایش اندازه یا ترکیبی از آن ها استفاده می کنیم. 

این اندازه گذاری  به دو شکل اندازه گذاری خارجی و اندازه گذاری داخلی  صورت می گیرد .

الف( اندازه گذاری خارجی: این  اندازه گذاری در سه ردیف افقی یا عمودی انجام می شودکه در زیر به توضیح 
هریک پرداخته می شود :

1- خط اندازه سرتاسری : طول کل ساختمان را نشان می دهد و اولین خط از بیرون ساختمان است .
اندازه و محل شکستگی های بدنۀ  اندازه ، به ساختمان نزدیک تر است و  اندازه شکستگی ها : این خط  2- خط 

ساختمان را نشان می دهد . همچنین این خط محل تالقی دیوارها با بدنه را نشان می دهد.
3- خط اندازه موقعیت ها : نزدیک ترین خط اندازه به ساختمان است که محل استقرار و ابعاد درها و پنجره ها و 

... نشان می دهد .

 شکل 36-1 

 شکل 37-1 
اندازه گذاری 

خارجی 
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این  در  می شود .  انجام  عرضی  و  طولی  صورت  به  نیاز  برحسب  اندازه گذاری  این  داخلی:  اندازه گذاری  ب( 
در  می شود  .  نوشته  ردیف  یا  ستون  یک  در  تجهیرات  و  درها  ابعاد  دیوارهاف  ضخامت  و  طول  اندازه گذاری 

اندازه گذاری باید موارد زیر رعایت شود:
1- اندازه ها با توجه به ابعاد واقعی نوشته شوند ؛

2- خطوط اندازه گذاری مستقیم و بدون شکستگی باشند؛ 
3- جمع اندازه ها در ستون ها یا ردیف های مختلف با هم هماهنگ باشند؛

4- پالن اندازه گذاری باید خوانا و ساده و قابل درک باشد؛
5- برای نوشتن اندازه های مرکب مانند عرض و ارتفاع یک در یا پنجره با استفاده از اندازه های مرکب به صورت 

عرض عمل می کنیم .
ارتفاع

 شکل 38-1 
اندازه گذاری 

داخلی 
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فعالیت 
عملی 9

فعالیت 
عملی 10

1 ترسـیم و 
20

نقشـۀ روبـه رو را با مقیاس 
اندازه گذاری کنید.

طول هـای داخلی در نقشـه نمایـش داده 
شـده اسـت و ضخامت دیوارهای بیرونی 35 

است. سـانتی متر 

نقشـۀ روبـه رو را بـا مقیاس 

و  ترسـیم   1
اندازه گذاری کنید.50

طول هـای داخلـی در نقشـه 
و  اسـت  شـده  داده  نمایـش 
ضخامـت دیوارهـای بیرونی 35 

اسـت. سـانتی متر 

 شکل 39-1 

 شکل 40-1 
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فعالیت 
عملی 11

1 ترسیم و اندازه گذاری کنید.
20

نقشۀ زیر را با مقیاس 

طول هـای داخلـی در نقشـه نمایـش داده شـده اسـت و ضخامـت دیوارهـای بیرونـی 35 
اسـت. سـانتی متر 

 شکل 41-1 
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1-6-5- معرفی کف پنجره

1-6-6- پالن پله

 ارتفاع کف پنجره ) دست اندازه پنجره ( معموالً در مقاطع و نماها نمایش داده شده و اندازه گذاری می شود .   
ارتفاع کف پنجره ها را نسبت به کف هر طبقه می توان در نقشه پالن و با نماد OKB نمایش داد .

در پالن ساختمان های ویالیی که یک طبقه برای محافظت ساختمان در برابر نفوذ کمی باالتر از سطح زمین 
ساخته می شود، ارتباط بین کف ساختمان و محوطه به  وسیله چند پله برقرار می شود. صفحه فرضی پالن با پله ها 
تقاطعی ندارد و در واقع پله ها را با استفاده از خطوط نما ترسیم می کنیم و در ترسیم آن دقت الزم را در خصوص 
رعایت ابعاد پله نظیر ارتفاع پله، عرض کف پله و عرض پله به کار می بندیم. و تراز ارتفاعی را کف ساختمان و 

محوطه ترسیم می کنیم.

 شکل 42-1 

 شکل 43-1 

تصویر مجسم  و 
پالن پنجره

پالن پله
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1-7- ترسیم نما

نما تصویر بدنه بیرونی ساختمان است و شکل و ظاهر بیرونی آن را نشان می دهد. هر ساختمان معموالً 4 
نما دارد، ولی در زمین های محدود شهری، ساختمان ممکن است 2 نما داشته باشد. نماهای ساختمان را بر 
اساس جهات جغرافیایی نام گذاری می کنند. به عنوان مثال نمای جنوبی ساختمان، مشخصات بدنه رو به جنوب 

ساختمان را نشان می دهد. یعنی ناظر ازسمت جنوب به ساختمان نگاه می کند.
نشان  را   ... و  نوع و ضخامت سقف و محل شکستگی ها  پنجره ها،  و  تعدادطبقات، محل درها  نمای ساختمان 

1 ترسیم می شوند.
50

1 یا 
100

می دهد و معموالً هم اندازه با مقیاس پالن و با مقیاس 

اصول و مراحل ترسیم نماها: 
مراحل ترسیم نما به صورت زیر است:

1- پس از نصب کاغذ و ترسیم کادر و جدول مشخصات و مشخص شدن محل ترسیم نما، پالن ساختمان را 
با توجه به جهت دید ناظر در باالی کاغذ می چسبانیم ) امتداد دید ناظر عمود بر امتداد بدنۀ ساختمان است(. 
کاغذ  روی  پائین  به سمت  را  پالن  شمالی  ضلع  باید  کنیم  رسم  را  شمالی  نمای  بخواهیم  اگر  مثال  به عنوان 

بچسبانیم.
2- خط زمین را در امتداد لبۀ کاغذ و عمود بر دید ناظر ترسیم می کنیم.

3- خطوط کناری پالن و خطوط شکستگی بدنه ها را به صورت عمودی تا خط زمین ادامه می دهیم.
4- با توجه به تراز ارتفاعی خط زمین موقعیت سقف ها و شکستگی های نما را ترسیم می کنیم.

5- با توجه به ارتفاع نعل درگاه درها و پنجره ها و با رعایت ابعاد، درها و پنجره ها را ترسیم می کنیم.
6- خطوط کف پنجره را ترسیم و و قالب پنجره ها را کامل می کنیم.

7- نماهای پله، ستون و ایوان های موجود در نما و خط لبه دست انداز و نرده ها را ترسیم می کنیم.
8- کنترل ترسیمات را انجام داده و با مشخص کردن ضخامت خطوط، ترسیمات را پر رنگ تر می کنیم. سطوحی 

که به ناظر نزدیک ترند با خطوط پر رنگ تر ترسیم می شوند.
9- وضعیت ارتفاعی در نمای ساختمان با اندازه گذاری یا ترازنویسی مشخص می شود.

 شکل 44-1 
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با توجه به پالن، نمای جنوبی و غربی را رسم می نماییم.
مثال

 شکل 45-1 

 شکل 46-1 

پالن نگهبانی

رسم خطوط کمکی و ترازهای ارتفاعی 
نمای جنوبی
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 شکل 47-1 

 شکل 48-1 

پالن پله

تکمیل نمای 
شمالی
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 شکل 49-1 
نمای غرب
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فعالیت 
عملی 12

1 ترسیم نمایید.
50

نمای شمالی و شرقی اتاقک نگهبانی را با مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 290 سانتی متر؛

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر؛
3- ارتفاع جان پناه بام 30 سانتی متر؛

.OKB = 100 cm 4- برای پنجره
5- ارتفاع پنجره تا زیر سقف است.

6- ارتفاع درها 220 سانتی متر است.
سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 50-1 
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فعالیت 
عملی 13

1 ترسیم نمایید.
50

نمای جنوبی و شرقی پالن زیر را با مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع کف طبقه تا کف بام 330 سانتی متر؛

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر؛
3- ارتفاع جان پناه بام 80 سانتی متر؛

.OKB = 100 cm 4- برای پنجره
5- ارتفاع پنجره 30 سانتی متر زیر سقف است.

6- ارتفاع درها 220 سانتی متر است.
سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 51-1 
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فعالیت 
عملی 14

1 ترسیم نمایید
50

نمای جنوبی و شرقی اتاقک نگهبانی را با مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 290 سانتی متر؛

2- ضخامت سقف 40 سانتی متر؛
3- ارتفاع جان پناه بام 80 سانتی متر؛

.OKB = 100 cm 4- برای پنجره
5- ارتفاع پنجره تا زیر سقف است.

6- ارتفاع درها 220 سانتی متر است.
سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 52-1 
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1-8- ترسیم مقطع ) برش(

نقشه های مقاطع از جمله مهم ترین نقشه های ساختمانی است. می توان با ترسیم مقاطع، رابطه ساختمان با 
زمین و هم تعداد طبقات و ارتباط عمودی فضاها با یکدیگر و ساختار داخلی ساختمان را نشان داد. همچنین 

سیستم سازه، نوع سقف و نماهای داخلی ساختمان را با ترسیم مقاطع نمایش داده می شود.
برای معرفی بخش های داخلی هر ساختمان، آن را در امتداد یک صفحه قائم برش می دهیم و قسمت های برش 

خورده را ترسیم می کنیم.

 شکل 53-1 

 شکل 54-1 

مراحل ترسیم 
برش ساختمان
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 شکل 55-1 
مراحل برش ساختمان 
و ترسیم آن
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ابعاد و اندازه ساختمان و پیچیدگی قسمت های مختلف آن، تعیین کننده نوع و تعداد مقاطع الزم برای نقشه های 
یک ساختمان است. بنابراین محل هر کدام از برش ها را در پالن مشخص و نام گذاری می کنند. 

برای ترسیم مقطع ساختمان، پالن را بررسی می کنیم و محل برش و جهت دید را در جایی انتخاب می کنیم 
که عمده ترین بخش های داخلی ساختمان و به خصوص قسمت های پیچیده نظیر پله و ... را به خوبی نشان دهد. 

1 ترسیم می شوند.
50

1 یا 
100

ترسیم مقطع به کمک پالن طبقه همکف و سایر طبقات و با همان مقیاس پالن و معموالً با اشل 
در ترسیم مقاطع، سطوح برش خورده با خطوط پررنگ رسم و معموالً هاشور زده می شوند.

برای تکمیل نقشه های ساختمان از سه نوع مقطع »مقاطع سراسری«، »مقاطع موضعی« و »مقاطع جزئی یا 
دیتایل« استفاده می شود.

در صورت ساده بودن و کوچک بودن پالن می توان با ترسیم مقطع سراسری، مشخصات عمودی ساختمان را به سهولت نشان داد.

1-8-1- اصول و مراحل ترسیم مقاطع
 برای ترسیم برش ساختمان مراحل زیر را انجام می دهیم:

1- پالن را با توجه به مسیر و جهت برش در باالی کاغذ نصب و با توجه به ابعاد مقطع ساختمان و محل ترسیم ، 
کادر و جدول نقشه را با خطوط کمکی رسم می کنیم .

2- پس از ترسیم خط زمین ، خطوط جانبی پالن را به صورت عمودی تا خط زمین رسم شده ادامه می دهیم، 
محدوده ترسیم را مشخص و در کنار آن یک خط اندازه قائم رسم می کنیم .

3- اندازۀ ارتفاع های ساختمان را با توجه به مشخصات و نمای ساختمان ، بر روی خط اندازه معین می کنیم و 
آن گاه کف تمام شده داخل و خارج ساختمان را رسم می کنیم.

4- با توجه به پالن طبقه و ضخامت دیوار ها، مقطع دیوار های کناری را با خطوط کمکی رسم می کنیم.
5- با توجه به ارتفاع سقف از کف تمام شده و ضخامت سقف، خط زیر سقف را رسم می کنیم )ارتفاع کف تا روی سقف 
معموالً بین 270 تا 310 سانتی متر می باشد(. آن گاه ضخامت سقف را که معموالً 30 تا 40 سانتی متر است نمایش می دهیم.

6- مقطع دیوار های داخلی را با توجه به ضخامت هر دیوار رسم می کنیم . دیوار های باربر در طبقات مختلف 
همیشه بر روی هم قرار می گیرند.

7- ابعاد درها و پنجره ها و خط کف پنجره ها را، با توجه به مشخصات داده شده و هماهنگ با نما رسم می کنیم . مقاطع درها  و 
پنجره های برش خورده را می کشیم . )ارتفاع نعل درگاه درها و پنجره ها حداقل 205 سانتی متر از کف تمام شده می باشد . ارتفاع 
کف پنجرۀ آشپزخانه  را 120 سانتی متر و اتاق های دیگر را 70 سانتی متر و توالت و حمام را 160 سانتی متر در نظر می گیریم(.

8- مقطع طبقه اول را در صورت وجود مانند مراحل فوق تکمیل می کنیم .
9- دست انداز )جان پناه( بام را با توجه به ارتفاع داده شده )معموالً 80 سانتی متر ( ترسیم می کنیم.

10- خطوط نماهای داخلی فضاها و عناصر برش نخورده را ترسیم می کنیم .
11- ترسیمات را باز بینی می کنیم تا از صحت آن ها اطمینان حاصل کنیم آن گاه خطوط را با توجه به سطوح 

برش خورده و برش نخورده با مداد HB و H پررنگ می کنیم.
12- در روی خط اندازه کناری ، سطوح اصلی مقطع مانند کف محوطه ، کف طبقه همکف ، ارتفاع زیر سقف و باالی بام ، ارتفاع 

نعل درگاه و ... را تراز نویسی می کنیم و در صورت نیاز در کنار یا روی مقطع بقیۀ اندازه های قائم را می نویسیم .
11-عنوان نقشه و مقیاس آن را نوشته و جدول مشخصات نقشه را کامل می کنیم.
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برش های نشان داده شده در پالن را ترسیم کنید.
مثال

 شکل 58-1 
برش

 شکل 57-1 
برش

 شکل 56-1 
نمایش محل های برش 
در پالن
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برش های نشان داده شده در پالن را ترسیم کنید.
مثال

 شکل 1-60   برش

 شکل 59-1 
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فعالیت 
عملی 15

1 ترسیم نمایید.
100

نمای جنوبی و برش B-B را برای پالن داده شده با مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 290 سانتی متر

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر
3- ارتفاع جان پناه بام 80 سانتی متر

4- ارتفاع پنجره و نعل درگاه 20 سانتی متر پایین تر از سقف است.
سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 61-1 
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فعالیت 
نمای جنوبی و برش A-A را برای ساختمان یک طبقه با استفاده از پالن داده شده، با مقیاس عملی 16

1 ترسیم نمایید.
100

فرضیات:
1- ارتفاع کف طبقه تا کف بام 330 سانتی متر

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر
3- ارتفاع جان پناه بام 40 سانتی متر

4- ارتفاع پنجره تا زیر سقف است.
5- ارتفاع درهای سرویس 200 سانتی متر و سایر درها 220 سانتی متر است.

سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 62-1 
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1-9- ترسیم پالن بام  و پالن موقعیت

ترسیم پالن بام: پالن بام به صورت یک نقشۀ مستقل و اغلب به همراه پالن موقعیت ترسیم می شود. پوشش 
ساختمان براساس شرایط اقلیمی و فرهنگی و سازه ای ممکن است صاف، شیب دار یا طاقی و گنبدی باشد. پالن 
بام، شکل ساختمان، نوع سقف، ارتفاع قسمت های مختلف و شیب بندی بام و محل آبروهای بام را نشان می دهد.

ترسیم پالن موقعیت: پالن موقعیت برای نشان دادن اطالعات ضروری زمین، عوارض طبیعی، عوارض مصنوعی ، 
رابطه ساختمان را با ساختمان ها و خیابان ها و کوچه های مجاور، شکل محوطه و فضای بین ساختمان ها کاربرد 

دارد. 

 شکل 63-1 

 شکل 64-1 

مراحل ترسیم 
برش ساختمان
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1 ترسیم کنید. 
100

پالن بام و پالن موقعیت ساختمان را با مقیاس 

پـالن طبقه سـاختمان های یک طبقه نشـان داده شـده اسـت. ایـن سـاختمان در زمینی به 
ابعـاد 30×30 متـر بـه صورت متقارن نسـبت بـه دیوارهای محوطه واقع شـده اسـت.

 شکل 65-1 

فعالیت 
عملی 17
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پـالن یـک سـاختمان یک طبقۀ داده شـده اسـت.  پالن بـام و نماهای شـمالی و جنوبـی را با 

1 ترسیم کنید. 
100

مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 280 سانتی متر؛

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر؛
3- ارتفاع جان پناه بام 80 سانتی متر؛

4- ارتفاع پنجره ها 20 سانتی متر پایین تر از سقف است.
سایر مجهوالت الزم در مسأله را در حد متعارف و مطابق استاندارد در نظر بگیرید.

فعالیت 
عملی 18

 شکل 66-1 
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پـالن یک سـاختمان یک طبقۀ داده شـده اسـت. پـالن بـام و نماهای شـرقی و جنوبـی را با 

1 ترسیم کنید. 
100

مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 280 سانتی متر؛

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر؛
3- ارتفاع جان پناه بام 30 سانتی متر؛

4- ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر و OKB = 100 cm ؛
5- ارتفاع درها 240 سانتی متر؛

6- اندازه های مجهول را با استفاده از اندازه گیری به دست آورید.
سایر مجهوالت الزم در مسأله را در حد متعارف و مطابق استاندارد در نظر بگیرید.

فعالیت 
عملی 19

 شکل 67-1 
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فعالیت 
عملی 20

1 ترسیم نموده و روی آن، شیب بندی بام را نشان دهید.
50

پالن بام را با مقیاس 

 شکل 24-1 
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ارزشیابی شایستگی نقشه کشی مقدماتی

شرح کار:
مطابق نقشه و با استفاده ازوسایل نقشه کشی، انواع ترسیمات ساده و مقدماتی معماری شامل پالن - نما و برش های 

مختلف ساختمان های یک طبقه ویالیی در زمین های نامحدود را مطابق اصول و ضوابط فنی و طبق نظر هنرآموز 
محترم، ترسیم و ارائه نماید..

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق نشریۀ 256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استاندارد )( انواع ترسیمات 

سادۀ معماری تدریس شده را ترسیم نموده و ارائه نماید.
شاخص ها:

رعایت اصول فنی شامل تجسم شکل، قطر خطوط، اندازه گذاری، مقیاس نقشه، دقت و نظافت ترسیمات در مدت زمان 
2 ساعت.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نقشۀ موجود و ابزار و وسایل الزم، خواسته های آن شامل انواع ترسیمات تدریس شده را در زمان 
مناسب و مطابق خواسته های نقشه و نظر هنرآموز محترم تدریس نماید.

ابزار و تجهیزات: میز نقشه کشی و تخته رسم - کاغذ نقشه کشی - وسایل ترسیم دستی.
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2ترسیم صحیح نقشه1

2رعایت قطر خطوط2

2رعایت مقیاس نقشه3

2رعایت اصول اندازه گذاری4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل 2

نقشه برداری با وسایل ساده
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الف( شناخت محيط كار
موضوعاتـی از قبيـل آب و هـوا، وضعيـت جـّوي، وضعيـت جغرافيايـي، محيـط اجتماعـي و مناسـبات فرهنگي، 
امكانـات طبيعـي، وضعيـت راه هـا و امكانـات اقتصـادي منطقـه، احترام بـه مقدسـات و باورهاي مـردم منطقه و 

حفـظ شـئون اخالقـي و اجتماعـي آن ها 
ب( آشنایي با كمك هاي اوليه و رعایت نكات ایمني

نكات در خور توجه براي كليۀ مناطق عملياتي عبارت اند از:
1- همراه داشتن تجهيزات الزم و همچنين جعبه كمك هاي اوليه براي مقابله با خطرات؛

2- به همراه داشتن وسايل ارتباطي مانند تلفن، بی سيم و وسايل جهتيابي مانندگيرنده GPS دستي؛
3- به همراه داشتن لباس مناسب محيط كاري؛

4- اطالع از وضعيت جّوي از طريق راديو و تلويزيون؛ 
5- استفاده از كاله ايمني در سايت ها و تونل ها.

ج( آشنایي با كار گروهي
1- تقسيِم كار: كار گروهي بدون تقسيِم كار به هرج و مرج می انجامد؛ 

2- هماهنگـي و همـكاري: بـراي انجـام دادن كار بـه صـورت گروهي تقسـيم كار كافي نيسـت،  بلكه افـراد بايد 
بـا هم همـكاري داشـته و هماهنگ عمـل كنند.

3- رعايـت مسـائل انسـاني و اخالقـي: بـه حقـوق سـاير افـراد گـروه و همچنيـن افـراد جامعـه احتـرام بگذارند. 
رعايـت مسـائل محيـط زيسـت و حفاظـت و نگهـداري از طبيعـت و نيـز احتـرام بـه فرهنـگ و اعتقـادات مردم 

اسـت.  الزامي 
د( تعيين هدف عمليات 

برنامـۀ كاری افـراد بايـد بـر اسـاس هـدف، مشـخص گـردد تـا در مراحـل مختلـف، عمليـات بـا هماهنگـی و 
همـكاری مناسـب صـورت گيـرد و دسـت يابی بـه آن تضميـن گـردد. 

هـ( تعيين وسایل متناسب با كار و توانایي كنترل و تنظيم آن ها قبل از عمليات 

بـراي شـروع هـر فعاليـت عمرانـي ابتـدا بايـد نقشـۀ آن تهيـه شـده و در ادامه 
طـرح مـورد نظـر، پياده شـود.

در ايـن فصـل نيز در ادامۀ فصل مّسـاحي كتاب »ساختمان سـازي« مـوارد مربوطه 
تكميـل شـده تـا هنرجويان با موارد اصلي مّسـاحي آشـنا شـوند. طبيعي اسـت كه 

پيـش نياز ايـن فصل همان مبحث مّسـاحي اسـت.

پس از اتمام اين واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود با استفاده از وسايل سادۀ 
مّساحي مانند متر - ژالن - گونياي مّساحي و قطب نما مطابق نشريات 119 و دستورالعمل هاي 

2-1-  نکات ایمنی و مهارت های الزم برای انجام عملیات نقشه برداری ساده

مقدمه

استاندارد عملکرد

مفاهيم كليدی

شيلنگ تراز
رول فيكس

هرون
پالنيمتر

سازمان نقشه برداري كشور، مساحت و نقشۀ زمين را به دست آورده و طرحي را بر روي زمين پياده نمايند. 
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به شكل های زير دقت كنيد.

نكته مشترک شكل های باال چيست؟
آيا در يك ارتفاع بودن برای كليدها، كابينت ها و ... ضروری است؟ 

اگر ضروری است، چرا؟
چگونه می توان آن ها را در يك ارتفاع قرار داد؟

روش هـای مختلفـی بـرای هـم ارتفـاع كـردن وسـايل وجـود دارد كـه مـی توانيـد بـا كمـی تفكـر و رجـوع به 
دانسـته هـای قبلـی، چنـد روش را نـام ببريـد.

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

2 - 2 - هم ارتفاع کردن 

 شكل 1-2 

فعالیت 
بـا دقـت دراطـراف خـود و بـه يـادآوری محـل هايی كـه تا كنون ديـده ايد، چنـد نمونه از وسـايلی كـه بايد کالسی1

هـم ارتفاع باشـند را نـام ببريد.
.............................
............................
.............................
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در ادامه به سواالت زير پاسخ دهيد:
آيا می توان گفت كه تمامی نقاطی كه عالمت زده ايد، دارای يك ارتفاع هستند؟

مبنای اين ارتفاع، چيست؟
ارتفاع هر نقطه از مبنای ارتفاع چقدر است؟

آيا بايد مبنای ارتفاعی نيز تراز باشد؟ يعنی تمامی نقاط و خطوط آن در يك ارتفاع باشند؟
تعريف خط تراز چيست؟

اگر مبنای ارتفاعی تراز نبود، آيا می توان از آن برای هم ارتفاع كردن نقاط ديگر استفاده نمود؟
آيا می توان راهی را پيدا نمود كه برای هم ارتفاع كردن، نيازی به اندازه گيری از مبنای ارتفاعی نباشد؟

به شكل زير دقت كنيد:

چه نكته مهمی در شكل باال وجود دارد كه برای فعاليت مورد نظر ما مفيد است؟
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

چگونه می توان از اين قانون برای هم ارتفاع كردن، استفاده نمود؟
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

به شكل زير دقت كنيد:

 شكل 2-2 

 شكل 3-2 

فعالیت 
بـر روی دیوارهـای مدرسـه یـا كالس و بـه فاصله یـك متر و بيسـت سـانتی متـری از كف، در عملی1

فواصـل دو متـری، خـط تـراز را عالمت گـذاری كنيد.



نازک کاری ساختمان / فصل 2 / نقشه برداری با وسایل ساده

57

شـلنگ تـراز يـك لوله پالسـتيكی شـفاف اسـت كه از 
سـالهای دور از آن بـرای پيـدا كـردن دو نقطه همتراز 
در سـاختمان سـازی، نقشـه بـرداری و جاهـای ديگـر 
اسـتفاده مـی شـود. بـا وجـود اينكه بـا پيشـرفت علم 
وسـايل راحتتر و سـريعتری بـرای اين منظور سـاخته 
شـده اسـت، ولـی هنوز هـم به خاطـر قيمـت پايين و 
در دسـترس بـودن از شـلنگ تراز اسـتفاده می شـود.

روش هم ارتفاع كردن با شيلنگ:
در ايـن روش از قانـون ظـروف مرتبـط يـا ظـروف به هـم پيوسـته اسـتفاده می شـود )قانـون توريِچلـی(. وقتـی 
در يـك لولـۀ پالسـتيكی )شـيلنگ شـفاف( آب بريزيـم، سـطح آزاد آب در دو شـاخۀ لولـه در يـك ارتفـاع قرار 
می گيرد. وسـيلۀ سـاده ای كه در اين روش به كار برده می شـود يك لوله يا شـيلنگ پالسـتيكی شـفاف اسـت.

شـيلنگ تـراز بـرای ترازيابـی دو سـطح يـا دو نقطـه كه نسـبت به هـم دارای پسـتی و بلندی هسـتند اسـتفاده 
می گـردد. نحـوه اسـتفاده از شـيلنگ تراز بـه ايـن صورت اسـت كه در ايـن روش بـه دو نفر نياز اسـت. هر طرف 
شـلنگ را يـك نفـر نگـه مـی دارد. نفـر اول در محلـی كـه مبنـا اسـت قـرار می گيـرد و نفـر دوم در جايـی قرار 

می گيـرد كـه می خواهيـم همـان كـد ارتفاعـی را به دسـت آوريـم. شـكل )2-5( را ببينيد.

 شكل 5-2 

 شكل 4-2 
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به عنـوان مثـال فـرض كنيـد در يـك سـاختمان بتنی، تـراز روی بتن فونداسـيون با تـراز كوچه برابر اسـت. بعد 
بتن ريـزی سـتون ها می خواهيـم محـل قرارگيـری كـف قالـب تيـر را مشـخص كنيـم. بـرای ايـن كار ابتدا يك 
سـتون را بـه عنـوان سـتون مبنـا در نظـر می گيريم و بـا خط كش در ارتفـاع 1/5 متـری آن )اين ارتفـاع از اين 
نظـر انتخـاب شـد كـه بـدون صندلی به راحتی قابل دسـترس اسـت( يـك ضـرب در می زنيم. حـال می خواهيم 
هميـن تـراز را روی سـتون های ديگـر پيـدا كنيـم و عالمـت بزنيـم. برای ايـن كار يك سـر شـيلنگ تراز را روی 
سـتون مبنـا قـرار داده و سـر ديگر شـيلنگ را شـخص ديگـر بايد بـا راهنمايی شـخص اول آن قدر بـاال و پايين 
بكنـد تـا شـخص اول ببينـد كـه تـراز آب در روی سـتون مبنـا بـه محـل ضربدر رسـيده اسـت. اين جاسـت كه 
شـخص اول بـه شـخص دوم می گويـد بس اسـت و تراز آب در انتهای شـيلنگ نشـان دهندۀ محـل ضربدر روی 

سـتون دومـی اسـت. محل ايـن دو ضربدر يـك ارتفاع از سـطح دريـا دارند.
بـا ايـن روش می تونيـم روی همـۀ سـتون هايمان يـك ضربـدر بزنيـم. حـال بسـته بـه ارتفـاع سـقف می تونيـم 

قالـب تيـر را در ارتفـاع مشـخصی از محـل ضربـدر روی سـتون ها اجـرا كنيـم.
يـا در برقـكاری سـاختمان بـرای زيبايـی كار بايـد قوطی كليدهـا را هم تراز با هـم در يك واحد مسـكونی نصب 

كـرد، آشـنايی با كار شـيلنگ تراز بـرای اين منظور واجب اسـت. 

فعالیت 
بـا اسـتفاده از شـيلنگ تـراز و خـط تـرازی كـه هنرآمـوز محترم بـرای شـما تعيين مـی كند، عملی2

نقـاط هـم ارتفـاع بـا آن را در فواصـل 2 متری بـر روی دیـوار، تعييـن كنيد.
گـزارش كاملـی بـا رعایـت اصـول، از فعاليت انجام شـده را در سـایت رایانـه تایپ نمـوده و به 

هنرآمـوز خود ارائـه دهيد.

يكـی از بزرگتريـن معايـب كار بـا شـلنگ تراز اين اسـت كـه برای كار بـا آن به دو نفر نياز اسـت. ولـی در كار با 
تـراز هـای ليـزری معمـوالً يـك نفـر هم كافيسـت. دقـت و سـرعت كار با تـراز های ليزری خيلی بيشـتر اسـت. 
در تصويـر زيـر نحـوه كار بـا تـراز ليـزری را مشـاهده مـی كنيـد. همانطور كـه می بينيـد اين دسـتگاه يك خط 
نـوری قرمـز رنـگ را بـه صـورت افقی يا عمودی منتشـر مـی كند كه تمـام نقـاط روی اين خط، با هـم، همتراز 

هسـتند )البتـه بـا درصد خطای بسـيار پاييـن تر از شـيلنگ تراز(

 شكل 6-2 
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يكـی از تعاريفـی كـه از نقشـه برداری و مّسـاحی بيـان می شـود عبارت اسـت از علـم و تكنيك و هنـر اندازه 
گيـری كمّيت هايـی كـه بـرای تهيه ی نقشـه مورد نياز اسـت.

 همان طـور كـه از ايـن تعريـف بـر می آيـد، در نقشـه برداری بـا اندازه گيری سـروكار داريـم امـا كمّيت هايی كه 
مـورد سـنجش و اندازه گيـری قـرار می گيـرد كدام اند؟ 

با بررسی دانسته های قبلی خود، آن ها را نام ببريد:

آيا تا به حال فكر كرده ايد مقدار واقعی قد يا وزن شما چه قدر است؟
آيا مقدار واقعی مساحت اتاقتان را می دانيد؟

آيا می دانيد طول حياط هنرستانی كه در آن درس می خوانيد دقيقاً چه قدر است؟
سـؤاالت بـاال دربـارۀ موضوعـی صحبت می كند كـه بـه آن اندازه گيری می گوينـد. )اندازه گيری طول، مسـاحت، 

ارتفاع، وزن و . . .( 
اندازه گيـری مهارتـی اسـت كـه ميـان تفكرات يك شـخص دربارۀ مقـدار يك كمّيـت در ذهن او و مقـدار همان 

كمّيـت در دنيای واقعـی رابطه ايجـاد می كند.
طـول، زاويـه، ارتفـاع، وزن و . . . نمونه هايـی از كمّيت هايـی هسـتند كـه در اندازه گيـری بـا آن سـرو كار داريـم. 

حـال بـه اين مثـال توجـه كنيد.
شـما بـرای اندازه گيـری طـول اتـاق خـود نـوار اندازه گيـری در اختيار داريـد كـه روی آن فقط اعداد بر حسـب 
متـر نوشـته شـده اسـت. بـا اين وسـيله طـول اتاق شـما به فـرض3 متـر خواهد شـد. حال بـا نـوار اندازه گيری 
ديگـری كـه بـر حسـب سـانتی متر تقسـيم بندی شـده اسـت ايـن كار را دوبـاره تكـرار می كنيـد. حاصـلِ آن 3 
متـر و 10 سـانتی متر به دسـت می آيـد. مجـدداً كار را بـا نـوار اندازه گيـری ديگـری كـه برحسـب ميلی متـر 
تقسـيم بندی شـده اسـت، انجـام می دهيـد و ايـن بـار مقـدار3 متـر و 10 سـانتی متر و 2 ميلی متـر به دسـت 
می آيـد. در ايـن مثـال مشـاهده می كنيد، هرچه دقت وسـيلۀ شـما بيشـتر شـود عـددی كه به دسـت می آوريد 

دقيق تـر می شـود امـا هنـوز نمی توانيـد بگوييـد مقـدار واقعـی طـول اتـاق را به دسـت آورده ايد .

2 - 3 - اندازه گیری در نقشه برداری

 شكل 7-2 

)Measurement( مفهوم و اهمیت اندازه گیری

انواع 
اندازه گيری در نقشه برداری 

...................................................................................... ...........................................
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دو نقطـۀ فرضـی را در فضـا نسـبت به صفحـۀ افق درنظر بگيريد. اگـردو نقطه دارای ارتفاع يكسـان از صفحۀ 
افـق باشـند فاصلـۀ بيـن دو نقطـه در فضا برابـر فاصلۀ تصويرشـان روی صفحۀ افقـی خواهد شـد. در اين صورت 
فاصلـۀ دو نقطـه را »فاصلـۀ افقـی« می ناميـم. اگـر دو نقطـه ارتفاعـات متفاوتـی از صفحـۀ افـق داشـته باشـند، 
فاصلـۀ بيـن دو نقطـه بـا فاصلۀ تصويرشـان متفـاوت خواهد بـود. در اين صـورت آن را »فاصلۀ مايـل« می ناميم.

طول افقی از طول مايل كوتاه تر است.) تنها در يك مورد با هم برابر ند(
می توانيد توضيح دهيد؟)به شكل زير دقت كنيد(

در نقشـه بـرداری هميشـه از طـول افقـی اسـتفاده می كنيـم و اگر طول مايلی را داشـته باشـيم بايـد به طريقی 
آن را بـه طـول افقی تبديـل كنيـم. مي توانيد دليـل آن را بگوئيد؟

از ايـن پـس در نقشـه برداری هـر جـا صحبـت از فاصلـه بـه ميان آيـد، منظـور فاصلۀ افقـی )طول افقی( اسـت 
مگـرآن كـه كلمـۀ فاصلـۀ مايل )طـول مايل( ذكـر گردد.

2 - 4 - اندازه گیری فاصله

 شكل 8-2 

 شكل 9-2 

)Horizontal & Slope Distance( فاصلۀ افقی و مایل

در اندازه گيری هـا جـواب قطعـی نداريـم. هركسـی نتيجـۀ اندازه گيری هـای خود را ارائـه می كند و ايـن جواب، 
بسـته بـه روش اندازه گيـری، محدوديت هـای وسـايل، دقت شـخص، محيـط كار و تعـداد تكرار مشـاهدات و . . . 

از نظـر درسـتی )صحـت( و دقـت )پراكندگی مقادير مشـاهدات( متفاوت اسـت.
بنابرايـن اندازه گيـری صحيـح و دقيـق اندازه گيـری ای اسـت كـه در آن كليـۀ اصـول اندازه گيـری رعايت شـده 
و خطـای آن در مقايسـه بـا مقـدار واقعـی بسـيار كوچـك باشـد و بـا تكـرار اندازه گيری ها و روش هـای صحيح 

محاسـباتی تـا حـد ممكـن بتواند بـه مقـدار واقعی نزديك شـود.

صفحۀ افق
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 شكل 10-2 

در اندازه گيـری فاصلـۀ بيـن دو نقطـه اگـر فاصله را مسـتقيماً از روی زميـن اندازه گيری كـرده و عدد فاصله 
را مسـتقيم به دسـت آوريـم بـه ايـن روش اندازه گيـری فاصله بـه طريقۀ مسـتقيم می گويند.

متداول ترين وسايل كار اين روش را، به ترتيب دقت، می توان به شرح زير خالصه كرد:
الف( قدم انسانی
ب( رول فيكس  

ج( نوار های اندازه گيری )متر(

الف( قدم انسانی )قدم اتالونه( :
بـرای اندازه گيـری فاصلـه در كارهـای كـم دقـت و نيز در بر آوردهـای اوليۀ فاصلـه در نقشـه برداری، مانند تهيۀ 
كروكـی از يـك منطقـه، می تـوان از پيمـودن قـدم انسـانی اسـتفاده كـرد. بـرای ايـن كار ابتـدا بايد نقشـه بردار 
طـول قدم هـای خـود را به دسـت آورده و هميشـه آن را بـه خاطر بسـپارد. سـپس بـرای اندازه گيری يـك فاصلۀ 
مجهـول، كافـی اسـت در طـول آن قـدم بزنـد و تعداد قدم هايـش را بشـمارد و نتيجه رادر طـول قدم خود ضرب 

. كند
روش كار تعيين فاصله با قدم انسانی را توضيح دهيد.

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

 اندازه گیری فاصلۀ افقی به روش مستقیم

يـك نقشـه بردار بـا دانسـتن انـدازۀ قـدم اتالونـۀ خود 
می توانـد كروكـیِ  منطقـه را بـا خطـای نسـبی حدود 
يـك بـه پنجـاه )1:50( تهيه كنـد. )يعنـی در هر 50 
متـر فاصلـۀ اندازه گيـری شـده، حداكثـر 1± متر خطا 

وجـود خواهد داشـت(.
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فعالیت  
در روش قـدم اتالونـه بـرای اندازه گيـری فاصلـه، رعايـت چـه نكاتـی الزامی اسـت؟ از بين موارد زيـر انتخاب کالسی 2

نماييد.

نكات مورد نظر در اندازه گيری فاصله با قدم انسانی
صحيح 

یا 
غلط

اندازه گيری فاصله در زمين هايی كه ناهمواری های زياد ندارد انجام شود

اندازه گيری فاصله در زمين هايی كه ناهمواری های زياد دارند انجام شود .

در هنگام قدم زدن سرعت حركت نقشه بردار ثابت بماند؛ يعنی گاهی تند و گاهی آهسته راه 
نرود.

در هنگام قدم زدن سرعت حركت نقشه بردار تغيير كند؛ يعنی گاهی تند و گاهی آهسته راه 
برود.

فاصله تقريبی هر قدم با قدم بعدی يكسان باشد . يعنی يك قدم را بلند و يك قدم را كوتاه 
بر ندارد.

فاصله تقريبی هر قدم با قدم بعدی يكسان نباشد . يعنی يك قدم را بلند و يك قدم را كوتاه 
بر دارد

در شمارش قدم ها دقت كند كه اشتباهی رخ ندهد.

شمارش تفريبی قدم ها كافی است.

فعالیت 
تعيين طول متوسط قدمعملی3

ابتدا طول متوسط قدم خود را به دست آورده و سپس طول و عرض ديوارها و ساختمان های هنرستان را قدم 
شماری كرده و مقدار هر كدام را به واحد متر بنويسيد.

ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 
هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد.
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:)Rollfix( چرخ غلتان یا رول فيكس )ب
ايـن دسـتگاه، كـه شـبيه به چـرخ دوچرخه اسـت بر سـطح زمين می غلتـد. با معلوم بـودن محيط اين دسـتگاه 
و تعـداد دوری كـه بـرای پيمـودن يـك فاصلـه می زنـد، می تـوان فاصلـۀ دو نقطـه را تعييـن كـرد. ايـن چـرخ 
دارای يـك دسـته و همچنيـن يـك شـماره انداز )نمراتـور( اسـت كه مسـافت طی شـده را بر حسـب متر نشـان 
می دهـد. خطـای نسـبی اندازه گيـری فاصلـه بـا اين وسـيله  بـه حـدود 1:300 می رسـد. )يعنی در هر سـيصد 

متـر حداكثريك متـر اختالف وجـود دارد(.
به نظر شما خطای نسبی 1:300 بيش تر است يا خطای نسبی  1:50؟ توضيح دهيد. 

از ايـن وسـيله تنهـا می تـوان در زمين هـای همواراسـتفاده كـرد، چـرا كـه اگـر از آن در زمين هـای شـيب دار 
اسـتفاده كنيـم بـه جـای فاصلـۀ افقـی ، فاصلـه ی مايـل را نمايـش خواهـد داد.

 شكل 11-2 

فعالیت 
تعيين فاصله با رول فيكسعملی4

طول و عرض ديوارها و ساختمان ها و زمين های ورزشی هنرستان را با رول فيكس اندازه گيری كرده و مقدار 
هر كدام را به واحد متر بنويسيد. 

ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 
هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 
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:Measuring Tape )ج( نوار های اندازه گيری )متر
نـوار اندازه گيـری كـه اصطالحـاً بـه آن متـر می گوينـد 
يكـی از متداول تريـن وسـايل اندازه گيـری فاصلـۀ بين دو 
نقطـه اسـت. خطـای نسـبی اندازه گيـری بـا ايـن وسـايل 

بيـن 1:1000 تـا 1:5000 اسـت. شـكل )12-2(
بـا متر هـای معمولـی می تـوان فواصـل را تـا ميلی متـر 

مشـخص كـرد.

اگـر فاصلـۀ بيـن دو نقطه ای كه بـا متر اندازه گيری شـده، 
مثـاًل 2 متـر و 45 سـانتی متر و   3 ميلی متر باشـد، آن را 

به صـورت 2/453 متر می نويسـيم. شـكل )13-2(

اصول متر ِكشی
همان طـور كـه گفتـه شـد، خطـای نسـبی اندازه گيـری فاصلـه بـا متـر حـدود 1:1000 تا 1:5000 اسـت. 
بـرای رسـيدن بـه ايـن دقـت الزم اسـت مـواردی را رعايـت كرد كـه به آن هـا اصـول متركشـی می گويند 

اصول متر كشی را نام ببريد:

اصول متركشیردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فعالیت 
کالسی 3

 شكل 12-2 

 شكل 13-2 
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در ايـن حالـت می توانيـد بـرای اندازه گيـری فاصلـه ي افقـی از روش هـای غيرمسـتقيم اسـتفاده كنيـد. بـه اين 
مفهـوم كه

 فاصلـه ي افقـی بيـن دو نقطـه، بـدون اين كه مسـتقيماً اندازه گيری شـود، با انجـام يك سـری اندازه گيری های 
ديگر)مثـاًل فاصلـه ي مايـل يـا طول های ديگر( با اسـتفاده از فرمول های هندسـی و محاسـبات رياضی به دسـت 

می آيـد. بـه ايـن روش، اندازه گيـری فاصله به روش غيرمسـتقيم گفته می شـود. 
در ادامـه متداول تريـن روش اندازه گيـری غير مسـتقيم فاصلـه ی افقی ) با اسـتفاده از طول مايل و زاويۀ شـيب( 

مورد بررسـی قـرار مي گيرد.

 
اندازه گيری فاصلۀ افقی به روش غير مستقيم با استفاده از طول مایل و زاویۀ شيب

در ايـن حالـت متـر به موازات شـيب روی زمين كشـيده مي شـود و زاويۀ شـيب توسـط شيب سـنج اندازه گيری 
مي گـردد. سـپس از رابطـۀ زيـر، كـه همان رابطـۀ تصوير فاصلۀ مايل بر سـطح افق اسـت،  فاصلۀ افقی محاسـبه 

می گردد:

هميشـه اندازه گيـری مسـتقيم فاصلـه امكان پذير 
نيسـت. مثـاًل شـيب بيـن دو نقطـه آن قدر زياد اسـت 
كـه نمی تـوان متـر كشـی افقـی را انجـام داد يـا بـه 
دليـل وجـود مانعـی در بيـن راه يـا كمبـود نفـرات، 

انجـام متركشـی افقـی امكان پذيـر نيسـت.

در رابطه باال α زاويۀ شيب، D فاصلۀ مايل و Dh فاصلۀ افقی است.

 شكل 14-2 

 شكل 15-2 

 اندازه گیری فاصلۀ افقی به روش غیرمستقیم

A′B′ = AB × Cos α
Dh = D × Cos α

A α

Dh

A′ B′

D

B

سطح افق
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مثال
اندازه گيری فاصلۀ افقی با استفاده از طول مایل و زاویۀ شيب

دردامنه هـای جنوبـی كـوه دماونـد كـه زاويـۀ آن 25 درجه اسـت فاصله ای را بـر روی زمين بـه صورت رفت 
وبرگشـت اندازه گيـری كـرده وميانگيـن آن را 45/78 متر محاسـبه كـرده ايم. فاصلۀ افقی آن چه قدر اسـت؟

راهكار كلی حل مسأله:
هـدف از ايـن مثـال تبديـل فاصلـۀ مايـل بـه فاصلـۀ افقـی اسـت. بـرای فهـم بهتـر صـورت مسـأله، كروكی 

)شـكل( آن را ترسـيم و اعـداد مسـئله را بـر روی آن يادداشـت می كنيـم.

همـان طـور كـه در شـكل باال مشـاهده می كنيـد، می توان با معلـوم بودن فاصلـۀ مايل و زاويۀ شـيب، فاصلۀ 
افقـی را مطابق رابطۀ مربوطه به دسـت آورد.

روش حل:

بحـث و بررسـی: بـا تغييـر مقـدار زاويـۀ  شـيب مشـاهده می كنيـم كـه مقـدار فاصلۀ افقـی تغييـر  می كند.     
بـه ايـن صـورت كه هر چه زاويۀ شـيب بيشـتر شـود فاصلـۀ افقـی ...................  خواهد شـد و برعكس. )جواب 

را از بيـن ايـن دو گزينـه انتخـاب كنيد: كمتر - بيشـتر(
برای درک بهتر اين مطلب به شكل های زير توجه كنيد)در تمام حاالت فاصلۀ مايل برابر است(.

ل مايل
D   طو

 = 45 / 78 m

 α = 25˚

افق

زاويۀ شيب

? = Dh  طول افقي

D = 45 / 78 m
α = 25˚
Dh = ?

Dh = D × Cos α
Dh = 45 / 78 × Cos 25˚
Dh = 41 / 49 m

�

D

D

60˚
15˚

30˚
D
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 شكل 16-2 

 شكل 17-2 

راهنمایی - شيب سنج و طرز كار با آن:
شـيب سـنج وسـيله ای سـاده و سـبك اسـت كـه در كارهـای كـم دقـت بـرای اندازه گيـری زاوۀ شـيب بين دو 
نقطـه بـه كار مـی رود. اين دسـتگاه مطابق شـكل )2-16( از يـك  دوربين كوچك، يـك تراز و يك نقاله تشـكيل 

شـده است.

اصـول اندازه گيـری زاويـۀ شـيب بـا ايـن وسـيله به ايـن صورت اسـت كه ابتـدا روی نقطۀ اول مسـتقر شـده و با 
دوربيـِن شيب سـنج بـه نقطـۀ دوم نشـانه روی می كنيـم، سـپس نقالـۀ روی شيب سـنج را چرخانده تـا به حالت 

تـراز )افقـی( در آيـد. در ايـن حالـت عـدد روی نقالۀ شيب سـنج، زاويۀ شـيب را نمايـش می دهد.

فعالیت 
تعيين فاصلۀ افقی و مایل در زمين های شيب دارعملی 5

طول افقی و مايل پله های هنرستان را با استفاده از متر و شيب سنج به دست آوريد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 
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 شكل 18-2 

 شكل 19-2 

زاويـه از عناصـری اسـت كـه در نقشـه برداری زيـاد مورد اسـتفاده قـرار می گيرد، چرا كـه برای تهيۀ نقشـه، 
دانسـتن زوايـای بيـن عوارض طبيعـی و مصنوعـی روی زميـن امری مهم اسـت. به ايـن دليل آشـنايی با مفهوم 

زاويـه، انـواع زاويـه و روش هـای اندازه گيـری آن برای انجـام عمليات نقشـه برداری كاماًل ضروری اسـت.

با توجه به شكل زير، تعريف زاويه را بنويسيد:
............................................................................................................................................................................................

به شكل های زير دقت كنيد:

حال، با توجه به شكل باال جمله زير را كامل كنيد:
- در نقشه برداری، زاويه را در صفحه  ................. و ................ اندازه گيری می كنيم.

 2 - 5 - زاویه )Angle( در نقشه برداری

زاويه

صفحه
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 شكل 20-2 

 شكل 21-2 

فـرض كنيـم مطابـق شـكل می خواهيـم زاويـۀ بيـن دو امتـداد OA و OB را اندازه گيـری كنيـم. )زاويـۀ 
)AOB

در نقشـه برداری بـرای اندازه گيـری ايـن زاويـه، يـك بـار امتداد هـا را در صفحۀ افقـی تصوير كرده )زاويـۀ افقی( 
و يك بـار نيـز امتـداد هـا را در صفحۀ قائـم تصويـر می كنيم )زاويـه ی قائم(.

وسـايل  توسـط  افقـی  زاويـۀ  اندازه گيـری  بـرای 
می شـود: پيشـنهاد  زيـر  متـداول  روش  دو  سـاده، 

)Compass( روش اول: استفاده از قطب نما
افقـی  زاويـۀ  يـك  مسـتقيم  اندازه گيـری  بـرای 
دقـت  دارای  كـه  قطب نماسـت،  وسـيله  سـاده ترين 
كمتـری نسـبت بـه سـاير وسـايل اندازه گيـرِی زاويـه 
اسـت. قطب نمـا دارای صفحـۀ مدرج و عقربـه بوده كه 
صفحـۀ مـدرج آن از 0 تـا 360 درجـه تقسـيم بندی 

است. شـده 

)Horizontal & Slope Angle( زاویۀ افقی و زاویۀ قائم

اندازه گیری زاویۀ افقی با وسایل ساده

زاويۀ افقی زاويه ای است كه بين دو امتداد روی صفحۀ افقی به دست می آيد.
زاويۀ قائم زاويه ای است كه بين يك امتداد و امتداد افق يا قائم بر محل، روی صفحۀ قائم به دست می آيد.

A

B
O
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 شكل 23-2 

 شكل 22-2 

عقربـۀ قطب نمـا حـول محـور خود می چرخد و سـپس بـه علت نيـروی مغناطيسـی كرۀ زمين، هميشـه در يك 
جهـت معيـن كـه همان قطب شـمال مغناطيسـی )N( اسـت، می ايسـتد و آن را به ما نشـان می دهـد. بنابراين، 

درجۀ صفِر قطب نما هميشـه رو به شـمال مغناطيسـی ) N( اسـت.
برای محاسبۀ زاويه ی افقی بين دو امتداد به صورت زير عمل می كنيم:

 دو موضـوع مختلـف مثـاًل گوشـۀ يـك سـاختمان و يك درخـت را در نظر می گيريـم و مقدار عـددی امتداد هر 
كـدام را بـر روی قطب نمـا می خوانيـم و يادداشـت می كنيم.

مقدار زاويه  بين اين دو امتداد مطابق شكل از تفاضل دو عدد خوانده شده به دست می آيد:

در رابطۀ باال منظور از ROA قرائت امتداد OA و منظور از ROB قرائت امتداد OB رو قطب نما است.

®

N

O

B

A

E

110˚

70˚

S

W

OB OA
ˆAOB R R
ˆAOB
ˆAOB

110 70
40

= �

= �

=
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فعالیت 
عملی6

فعالیت 
عملی7

اندازه گيری زاویۀ افقی با قطب نما
ـــی  ـــداد تمام ـــوده و از آن، امت ـــاب نم ـــود انتخ ـــوز خ ـــی هنرآم ـــا راهنماي ـــتان ب ـــط هنرس ـــه ای در وس نقط
ـــه  ـــا را ب ـــن آن ه ـــه بي ـــوده و زاوي ـــری نم ـــدازه گي ـــتان را ان ـــای هنرس ـــاختمان ه ـــا و س ـــای ديواره ـــه ه گوش

ـــد. ـــت آوري دس
ضمــن ترســيم روند نمــای كار، بــا رعايــت اصــول گزارش نويســی گــزارش كاملــی از فعاليــت ترســيم نقشــۀ 
برداشــت شــده از هنرســتان در ســايت رايانــه تايــپ و آن را چــاپ كنيــد و بــه همــراه نقشــه بــه هنرآمــوز خــود 

ــل دهيد.  تحوي

اندازه گيری زاویۀ افقی با قطب نما و كنترل آن
بـا راهنمايـی هنرآمـوز خـود، 3 يـا 4 يـا 5 نقطـه كه تشـكيل مثلث، مربع يـا 5 ضلعی مـی دهنـد را در حياط 
هنرسـتان انتخـاب نمـوده و مطابـق شـكل زير ، زوايـای آن را با قطب نما انـدازه گيری نماييد. در ادامه در سـر 
كالس حاضـر شـده و بـا هنرآمـوز خـود در مـورد مقـدار جمع زوايـا بحث كنيـد. آيا مـی توانيد مقـدار خطای 

كارتـان را بـه دسـت آوريد؟ توضيـح دهيد. 
در ضمـن ترسـيم روند نمـای كار، بـا رعايـت اصـول گزارش نويسـی گـزارش كاملـی از فعاليـت ترسـيم نقشـۀ 
برداشـت شـده از هنرسـتان در سـايت رايانـه تايـپ و آن را چـاپ كنيـد و بـه همـراه نقشـه بـه هنرآمـوز خـود 

دهيد.  تحويـل 

 

 شكل 24-2 
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روش دوم : استفاده از متر
بـرای محاسـبه ی زاويـه ی افقـی بـا اسـتفاده از متـر چنديـن راه وجـود دارد كـه دو نمونـۀ مهـم آن را در فصـل 

مسـاحی درس »ساختمان سـازی« خوانده ايـد. در زيـر توضيحـات مربـوط بـه آن هـا را بنويسـيد:

فعالیت 
اندازه گيری زاویۀ افقی با متر و كنترل آنعملی8

با راهنمايی هنرآموز خود، 3 يا 4 يا 5 نقطه كه تشكيل مثلث، مربع يا 5 ضلعی می دهند را در حياط هنرستان 
انتخاب نموده و زوايای آن را با متر و از دو روش ذكر شده اندازه گيری نماييد. در ادامه در سر كالس حاضر شده 
و با هنرآموز خود در مورد مقدار جمع زوايا بحث كنيد. آيا می توانيد مقدار خطای كارتان را به دست آوريد؟ 

توضيح دهيد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

فعالیت 
روش های اندازه گيری زاويۀ افقی با متر:کالسی4

شكلفرمولتوضيحاتنام روش

الـف( روش مثلـث 
الساقين: متسـاوی 

مثلـث  روش  ب(  
مشـخص نا
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 شكل 25-2 

زاويۀ قائم شامل دو زاويۀ شيب و زنيتی است.

زاويۀ شيب )α( زاويه ای است بين امتداد مورد نظر و خط افق كه در صفحۀ قائم اندازه گيری می شود.
زاويـۀ زنيتـی)z( زاويـه ای اسـت بيـن امتـداد مـورد نظـر و خط قائـم محـل كـه در صفحـۀ قائـم اندازه گيـری  

می شـود.

چون اين دو زاويه متمم اند هميشه بينشان رابطۀ زير برقرار است:
α + z = 90˚ 

بنابراين با اندازه گيری زاويۀ شيب مقدار زاويۀ زنيتی از رابطۀ زير به دست می آيد:
z = 90 – α

كاربردی تريـن و متداول تريـن وسـيلۀ سـاده  بـرای اندازه گيـری زاويـۀ قائـم، شيب سـنج اسـت كـه طـرز كار با 
آن را قبـال آموخته ايـد.

اندازه گیری زاویه قائم با وسایل ساده

فعالیت 
به دست آوردن ارتفاع ساختمانعملی9

مطابق شكل روبه رو در فاصله 5 تا 20 متری ساختمان 
با  و  خودتان(  با  فاصله  )تعيين  گرفته  قرار  مدرسه  های 
قرائت زاويه شيب، ارتفاع ساختمان ها را محاسبه نماييد. 
دوستانتان  برای  را  كار  روش  هنرآموز خود،  راهنمايی  با 

توضيح دهيد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی 
از  شده  برداشت  نقشۀ  ترسيم  فعاليت  از  كاملی  گزارش 
به  و  كنيد  آن را چاپ  و  تايپ  رايانه  سايت  در  هنرستان 

همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

خط افق

خط قائم محل

)α(زاويۀ شيب

)z( زاويۀ زنيتی

®
®

22
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فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شكل های زير به دست آوريد.کالسی5

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شكل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ساختمان سازی / فصل1 / رسم فّنی

23

فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.کالسی4

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ارتفاع 2
درخت؟

ارتفاع 3
پنجره؟

ارتفاع 2
درخت؟

ساختمان سازی / فصل1 / رسم فّنی

23

فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.کالسی4

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ارتفاع 2
درخت؟

ارتفاع 3
پنجره؟ ارتفاع 3
پنجره؟

ساختمان سازی / فصل1 / رسم فّنی

23

فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.کالسی4

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ارتفاع 2
درخت؟

ارتفاع 3
پنجره؟
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2 - 6 - تهیۀ نقشه  با وسایل ساده 

فعالیت 
مراحلـی كـه بتـوان به وسـيلۀ آن هـا نقشـۀ يك محـل را تهيـه كرد، نوشـته و در مـورد هر كـدام چند جمله کالسی6

ذكـر نماييد:

شماره 
شكلتوضيحاتعنوانمرحله

1

2

1

1
2

2 3

3
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بـرای تهيـۀ نقشـه، عـوارض را بـه روش هـای مختلفی می تـوان برداشـت كـرد. روش كار با توجه به وسـعت 
منطقـه و دقـت مـورد نيـاز و وسـايل موجـود، متفـاوت اسـت. در اين بخـش دو روش از متداول تريـن راه هـای 

برداشـت بـا وسـايل سـاده  توضيح داده می شـود.

 روش های برداشت با وسایل ساده 

فعالیت 
روش اول برداشـت را در درس »ساختمان سـازی« آموخته ايـد. بـا بررسـی جـدول زيـر )جدول برداشـت به کالسی7

روش اخـراج عمـود )offset(( و راهنمايـی هنرآمـوز و هم كالسـی هايتان، توضيحـات اين روش را يادداشـت 
ييد. نما

نقاطyxكروكی و توضيحات

1/831/61A

3/831/61B

3/864/61C

5/834/61D

5/838/61E

1/838/61F

:)offset( توضيح روش اخراج عمود
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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كاربـرد ايـن روش بيشـتر در مناطقـی اسـت كـه عـوارض بـه نقـاط مبنـا نزديـك باشـد و متركشـی آن هـا بـه 
انجام شـود. سـهولت 

 شكل 2-2 

روش دوم - تقاطع دو طول:
وسـيلۀ مـورد نيـاز بـرای انجـام ايـن كار متـر، ژالـن و تـراز نبشـی اسـت. برای برداشـت  نقـاط عـوارض، فاصلۀ 
هـر كـدام از ايـن نقـاط را تـا حداقـل دو نقطـۀ معلـوم )مبنـا( بـا رعايـت اصـول متركشـی اندازه گيری كـرده و 

اندازه هـای به دسـت آمـده را در يـك جـدول بـه صـورت زيـر بـه ثبـت می رسـانيم.

فعالیت 
برداشت به روش تقاطع دو طولعملی10

نقشه هنرستان يا بخشی از آن را  با راهنمايی هنرآموز خود و همكاری هم گروهی هايتان به روش تقاطع دو طول تهيه كنيد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

فاصله از ایستگاه دوم كروكی و توضيحات
)S2(

فاصله از ایستگاه اول 
)S1(

نقاط

6/224/001

8/414/542

6/9110/193

3/989/964
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در فصل »مّساحی« درس »ساختمان سازی« با چند روش تعيين مساحت قطعه زمين ها يا ساختمان ها آشنا شديد.
در اين بخش از كتاب »نازک كاری ساختمان« روابط ديگر تعيين مساحت را می آموزيم.

2 - 7 - تعیین مساحت

توضيحاتفرمول مساحتترسيم شكل

فعالیت 
یادآوری: جدول زیر را تكميل نمایيد.کالسی8
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اگـر مقاديـر اضـالع مثلثـی نامشـخص )يعنـی طول سـه ضلع( معلـوم باشـد، می تـوان از رابطۀ هـرون برای 
تعييـن مسـاحت آن اسـتفاده نمود.

از آنجايـی كـه اندازه گيـری طـول بـا وسـايل سـاده، راحت تـر، سـريع تر ودقيق تـر از اندازه گيـری زاويـه اسـت، 
می تـوان قطعـات زميـن را بـه چنـد مثلث تقسـيم كـرده و با اندازه گيـری طول اضـالع مثلث، مسـاحت قطعات 

را به دسـت آورد.

رابطۀ هرون برای تعیین مساحت مثلث

فعالیت 
بـا راهنمايـي هنرآموزتـان و همفكـری هم كالسـی ها، رابطـۀ هـرون را نوشـته و مسـاحت مثلـث زيـر را کالسی9

آوريـد. به دسـت 

رابطۀ هرون:

راه حل:

 شكل 26-2 



80

فعالیت 
تعيين مساحت قطعات زمين با استفاده از رابطۀ هرونعملی11

قطعه زمينی از هنرستان تان را از هنرآموز مربوطه تحويل گرفته و با تقسيم آن به چند مثلث، مساحت آن را به دست آوريد.
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت انجام شده در هنرستان را در 

سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

فعالیت 
مساحت قطعات زير را به دست آوريد:کالسی10

حل مسألهشكل
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اگـر نقشـۀ قطعه زمينـی بـر روی كاغـذ موجـود باشـد، می تـوان مسـاحت آن را به وسـيلۀ پالنيمتر به دسـت 
آورد.

تعیین مساحت با استفاده از پالنیمتر

فعالیت 
طریقۀ كار با پالنيمترکالسی11

بـا تحقيـق در منابـع، راهنمايـي هنرآمـوز و همفكـری هم كالسـی هايتان، طريقـۀ كار بـا پالنيمتـر را فـرا 
گرفتـه، آن را يادداشـت كـرده و مسـاحت قطعـه زمين هـای نقشـه ای را به دسـت آوريـد.

طريقۀ كار با پالنيمتر: ........................................................................................................................................................

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

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

پالنيمتر دارای دو بازو و يك قسمت اندازه گير است كه با حركت بر روی شكل بسته، مساحت آن را مشخص 
می كند.

 شكل 27-2 

 شكل 28-2 
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با تحقيق در منابع، راهنمايي هنرآموز و همفكری هم كالسی هايتان، تعيين مساحت به روش ذوزنقه های 
هم ارتفاع را فرا گرفته و جدول زير را كامل كنيد. در ادامه تمرين های داده شده توسط هنرآموز را حل نماييد.

شكلفرمولطریقۀ تعيين مساحتنام روش

ذوزنقه های 
هم ارتفاع

سيمپسون

چنانچـه بـرای پياده كـردن يـك طـرح بـه دقـت 
بـزرگ  ابعـاد طـرح   نباشـد و هم چنيـن  نيـاز  زيـاد 
نباشـد می توان بـرای پياده كردن آن از وسـايل سـادۀ 
اسـتفاده  گونيای مّسـاحی  و  متـر  قبيـل  از  مّسـاحی 

. د نمو
فـرض كنيـد قـرار اسـت طـرح يـك باغچـه را، كـه 
بـر روی نقشـۀ هنرسـتان طراحـی شـده، روی زميـن 

مشـخص كنيـم.

2 - 8 - پیاده کردن طرح با وسایل ساده

 شكل 29-2 

فعالیت 
کالسی12

اگـر تمـام يـا قسـمتی از قطعه زميـن به صورت منحنی شـكل باشـد، می تـوان از يكـی از روش هـای تقريبی 
»ذوزنقه هـای هم ارتفـاع« يـا »سيمپسـون« )البتـه با رعايت اصـوِل مربوط به آن( مسـاحت آن را به دسـت آورد.

تعیین مساحت قطعه زمین های منحنی شکل با استفاده از رابطۀ ذوزنقه های هم ارتفاع و 
)Simpson( سیمپسون



نازک کاری ساختمان / فصل 2 / نقشه برداری با وسایل ساده

83

فعالیت 
ارزشيابي پایانيعملی

بـا راهنمايـي هنرآموز تـان، منطقـه اي بـراي برداشـت انتخـاب كنيـد و كارهـاي زيـر را اجـرا كنيـد و پس از 
انجـام دادن محاسـبات و تايـپ گـزارش كار، آن را بـه هنرآمـوز خـود تحويـل دهيد:

1. انتخاب دو نقطه - يا بيشتر - به عنوان نقاط خط هادی؛
2. اندازه گيـري طـول افقـي خط هـادی، حداقل 6 بار )3 بار رفت و برگشـت(، و بررسـي خطاهـا و پيدا كردن 

اشـتباه )در صورت وجود(؛
3. اجرای عمليات برداشت؛

4. ترسيم نقشۀ منطقۀ برداشت شده در مقياس 1:500؛
5. كنترل نقشۀ تهيه شده )چك پالت( و تصحيح اشتباهات آن؛

6. ترسيم نقشۀ نهايي؛ 
7. تحويِل كار به هنرآموز و مشخص نمودن چند شكل توسط ايشان، جهت تعيين مساحت؛ 

8. انجام دادن محاسبات تعيين مساحت شكل هاي خواسته شده؛
9. تحويل كار به هنرآموز و مشخص نمودن چند طرح توسط ايشان، جهت پياده كردن؛

10. استخراج مختصات نقاط طرح از روی نقشه و تبديل مقياس؛
11. اجرای عمليات پياده كردن طرح بر روی زمين در مقياس 1:5000؛

12. تايپ گزارش كار كاملي از عمليات انجام گرفته و چاپ نمودن آن؛
13. ارائه حضوري گزارش كار و پيوست های آن به هنرآموز.

برای اين منظور كافی است نقاط گوشه های باغچه را روی زمين مشخص نماييم.
حـال بـا توجـه مطالبـی كـه از پيـاده كـردن در فصـل مسـاحی كتـاب ساختمان سـازی فـرا گرفته ايـد، تعريف 

آن را بنويسـيد:
پياده كردن يعنی ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

الزم به توضيح است كه برای پياده كردن نيز - به مانند برداشت - دو روش وجود دارد:
1- روش اخراج عمود )offset(، كه دقيقاً برعكس روش اخراج عمود )offset( در برداشت است.

2- روش تقاطع دو طول، كه دقيقاً برعكس روش تقاطع دو طول در برداشت است.

فعالیت 
پياده كردن به روش تقاطع دو طولعملی12

از هنرآموز خود بخواهيد كه طرحی را بر روی نقشه ای كه از هنرستان و به روش تقاطع دو طول تهيه كرده ا يد، 
طراحی نموده و سپس نقاط آن را به روش تقاطع دو طول پياده نماييد. در ادامه با كمك ريسمانكار، خطوط طرح 

را گچ ريزی نموده و در انتها كار را به هنرآموز خود تحويل دهيد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 
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ارزشيابی شایستگی نقشه برداری با وسایل ساده

شرح كار:
با استفاده از وسايل سادۀ نقشه برداري، نقشۀ هنرستان يا قسمتي از آن را تهيه كرده و مساحت عوارض آن از قبيل باغچه، 

 ساختمان، زميِن بازي و ... را به دست آورده و طرحي را بر روي زمين پياده نمايد.
استاندارد عملكرد: 

و   119 نشريات  مطابق  قطب نما  و  مساحی  گونيای  نبشی،  تراز  ژالن،  متر،  مانند  مّساحی  سادۀ  وسايل  از  استفاده  با 
دستورالعمل های سازمان نقشه برداری كشور مساحت و نقشۀ زمين را به دست آورند و طرحی را بر روی زمين پياده نمايند.

شاخص ها:
تعداد اندازه گيری حداقل سه بار )رفت و برگشت( - دقت اندازه گيری طول 1:1000 - بررسي خطاهاي اندازه گيري و 
حذف اشتباه - ترسيم نقشه در مقياس 1:500- كنترل نقشه - انجام صحيح محاسبات - تايپ و چاپ گزارش- ارائۀ 

حضوري كار به معلم- زمان 4 ساعت

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرایط: تهيه نقشه،  تعيين مساحت و پياده كردن طرح در فضاي طبيعي زمين به كمك دو كارگر ساده.
ابزار و تجهيزات: وسايل ساده مساحي از قبيل متر، ژالن، ترازنبشي، گونياي مساحي، قطب نما،پالنيمتر و ريسمانكار

وسايل محاسباتي شامل ماشين حساب علمي
وسايل ترسيم مانند ميز نقشه كشي، خط كش، گونيا، اشل، پرگار و كاغذ

وسايل تحرير اداري - رايانه به همراه چاپگر
معيار شایستگي:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف
2تهيه كروكی1

2بررسي خطا2

2تهيه نقشه3

2تعيين مساحت4

2پياده كردن طرح5

2ارائه گزارش6

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
ايمنی و بهداشت محيط كار - كفش - لباس مناسب - كاله- نظم - 
دقت- مراعات محيط  زيست- توجه به شايستگي هاي غيرفني - به كار گيری 
فناوری مناسب - نقش در تيم - مديريت مواد و تجهيزات- مديريت منابع 

انسانی- مسئوليت پذيری - درست كاری

2

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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فصل 3

نصب چارچوب و اندود گچ و خاک
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مقدمه

استاندارد عملکرد

به طور کلی عملیات ساختمانی به سه مرحله سفت کاری ، مرحله اجرای تأسیسات برقی و 
مکانیکی که معموالً همزمان انجام می شود و مرحله نازک کاری تقسیم بندی می گردد . مرحله 
سفت کاری شامل ساخت اسکلت و دیوار چینی است که در کتاب ساختمان سازی با مقدمات 
تأسیسات  اجرای  مرحله  به  نوبت  سفت کاری  مرحله  از  پس  شدیم .  آشنا  آن  دیوار چینی 
و  و...  تصویری  آیفون  مرکزی،  آنتن  تلفن ،  برق،  پریز  روشنایی ،  سیم کشی  همچون  برقی 
تأسیسات مکانیکی شامل لوله کشی آب سرد و گرم ، فاضالب ، سرمایش و گرمایش ساختمان 
و... می رسد که چون به رشته های تحصیلی برق و مکانیک مربوط می شوند، از بحث این کتاب 
خارج هستند و در این کتاب با مرحله سوم یعنی نازک کاری ساختمان آشنا می شویم ، که 
عبارت است از :  اجرای کلیه عملیاتی که بر روی سفت کاری ساختمان و تأسیسات برقی و 

مکانیکی انجام می شود و الزمه بهره برداری از ساختمان است .

همان طـور کـه قبـاًل گفته شـد رعایت اصـول ایمنی مقدم بـر انجام عملیات اجرایی در هر شـغلی می باشـد. 
لـذا ابتـدا بـه مسـائل مربـوط بـه ایمنـی در انـدود کاری می پردازیـم. از آن جـا کـه انجـام عملیـات نـازک کاری 
معمـوالً در ارتفـاع بلندتـر از قـد انسـان صـورت می پذیـرد، لـذا اسـتفاده از داربسـت گریز ناپذیـر بـوده و نیاز به 

معرفـی انـواع داربسـت ها و اصـول ایمنـی اسـتفاده از آن هـا در اینجـا ضـروری به نظر می رسـد.

بـا اسـتفاده از نقشـه و مبحـث 4 مقـررات ملـی و نشـریه 55  اندود های داخلـی و خارجی را شـناخته و قادر 
بـه اجـرای اندود گـچ و خاک با رعایت شـرایط زیسـت محیطی  باشـد .

3-1- ایمنی  انجام عملیات نازک کاری

مفاهیم کلیدی

جدول نازک کاری
چارچوب

اندود
گچ

خاک

تفکر
 بـا توجـه بـه تعریـف  فوق چـه کار هایی را در ساختمان سـازی می شناسـید که می توان آن هـا را نازک کاری 

دانست ؟

کارگـر تـا زمانـی کـه روی زمیـن ایسـتاده، می توانـد تـا ارتفـاع محـدودی کار کنـد و بـرای ادامـۀ کار در 
قسـمت های باالتـر، بایـد وسـیله ای در زیـر پـای خـود قـرار دهـد. بدیهـی اسـت هـر چـه ارتفاع بیشـتر شـود،  

وسـیلۀ زیـر پـا هـم بایـد بلندتـر شـود. ایـن وسـیله در کارهـای سـاختمانی داربسـت نـام دارد.
داربست سازه اي است موقت که در هنگام اجراي عملیات ساختماني به منظور دسترسي به ارتفاع بنا وحفظ و 

نگهداري کارگران مورد استفاده قرار مي گیرد.

3-1-1- تعریف و هدف از اجرای داربست
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3-1-2- انواع داربست ها
داربست های کوتاه: 

در سـاختمان های بـا ارتفـاع کـم و در قسـمت های داخلـی، از داربسـت های کوتـاه و سـبک اسـتفاده می کنند. 
معمـوالً در ایـن مـورد دو عـدد بشـکه و یـک یـا دو تختـه زیر پـا قرار می دهنـد. ایـن کار اصولی و ایمن نیسـت 
به خصـوص مواقعـی کـه از بشـکه به صورت خوابیده اسـتفاده شـود زیرا چرخش ناگهانی بشـکه، احتمال سـقوط 

کارگـر را به دنبـال خواهد داشـت.
ــت  ــر امنی ــا به خاط ــت. خرک ه ــکه اس ــر از بش ــب بهت ــتر به مرات ــت بیش ــر امنی ــرک به خاط ــتفاده از خ اس
ــی را  ــای چوب ــازند. خرک ه ــز می س ــا فل ــوب ی ــا را از چ ــت. خرک ه ــکه اس ــر از بش ــب بهت ــه مرات ــتر ب بیش
ــی  ــدازۀ کاف ــه ان ــا ب ــازند و در آن ه ــانتی متر بس ــا 10 × 10 س ــاد 8 × 8 ی ــه ابع ــی ب ــا چهارتراش های ــر ب اگ
تخته هــای چــپ و راســت و دســتک بــه کار برنــد،  از کارآیــی خوبــی برخــوردار خواهنــد بــود. وســایل اتصــال 
ــر روی  ــی ب ــا اســتقرار حداقــل 2 خــرک و تخته هــای زیرپای ــن مــورد چســب چــوب و میــخ اســت. ب در ای
ــام داد.  ــوان انج ــلط می ت ــا تس ــچ کاری و ... را ب ــی، گ ــه طاق زن ــاختمان از جمل ــی س ــای داخل ــا، کاره آن ه
حداکثــر فاصلــۀ دو خــرک از یکدیگــر 3 متــر اســت و در صــورت نیــاز، 2 خــرک را می تــوان روی هــم قــرار 

داد بــه شــرط آن کــه ارتفــاع آن هــا از 4 متــر بیشــتر نشــود )شــکل 1-3(

 شکل 1-3 

نمای روبه رونمای جانبی

در گذشـته بـرای اجـرای سـاختمان های بلنـد، بـا ریختـن تدریجـی خـاک، زیـر پـای بّنـا کـف را کم کـم بـاال 
می بردنـد و ارتفـاع مـورد نیـاز را تأمیـن می کردنـد.

پـس از احـداث و انجـام سـاختمان، خـاک ریخته شـده را برمی داشـتند تـا بـه کـف اّولیـه برسـند. از یک طرف 
پر زحمـت بـودن ایـن عمـل و از طرفـی نیاز روز افزون به سـاختمان های بلند، انسـان را وادار کرد تا از وسـیله ای 
سـبک و راحـت بـرای ایـن منظور اسـتفاده کنـد. همراه با سـبکی و راحتی، مسـألۀ ایمنی، سـرعت اسـتفاده در 
برپایـی و جمع کـردن داربسـت هـم بـرای انسـان مطـرح بود تـا باالخره بـه داربسـت های امروزی دسـت یافت.
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فعالیت در 
در رابطه با انواع داربست های فوق و کاربرد آن ها تحقیق نموده و در کالس ارائه دهید.منزل 1

1- قطعـات و اجـزاء چوبـي بـه کار برده شـده در داربسـت باید بـدون پوسـیدگي، ترک خوردگي و سـایر نواقصي 
باشـد کـه اسـتحکام آن را بـه خطـر انـدازد. همچنیـن از رنگ کـردن اجـزاء چوبـي داربسـت کـه باعث پوشـیده 

شـدن عیـوب و نواقـص آن مي گـردد، بایـد خودداري شـود.

و  زائده  هرگونه  بدون  باید صاف،  قرار مي گیرند،  استفاده  مورد  داربست  جایگاه  براي  که  تخته هاي چوبي   -2
برجستگي و عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشند. کلیۀ تخته ها باید داراي ضخامت یکسان بوده و حداقل داراي 
25 سانتي متر عرض و 5 سانتي متر ضخامت باشند و طوري در کنار یکدیگر قرار داده و مهار بندي شوند که به 
هیچ وجه جابه جا نشده و ابزار و مصالح از بین آن ها به پایین سقوط ننماید. همچنین عرض جایگاه باید حداقل 

50 سانتي متر و فاصلۀ تکیه گاه هاي تخته ها حداکثر 250 سانتي متر باشد.

3- داربسـت بایـد در مـو ارد ذیـل توسـط شـخص ذي صـالح مـورد بازدیـد، کنتـرل و تأییـد قـرار گیـرد تـا از 
پایـداري، اسـتحکام و ایمنـي آن اطمینـان حاصـل شـود.

الف: قبل از شروع به استفاده از آن.
ب: حداقل هفته اي یک بار در حین استفاده.

ج: پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن.

4- از داربسـت نبایـد بـراي انبار کـردن مصالـح سـاختماني اسـتفاده شـود، مگر مصالحـي که بـرا ي کوتاه مدت 
و بـراي انجـام کار فـوري مـورد نیـاز باشـد. در چنیـن حالتـي نیـز باید جهت تعـادل داربسـت، بـار روي جایگاه 

بـه طـور یکنواخت توزیـع گردد.

5- در پایان کار روزانه، باید کلیۀ مصالح و ابزار کار از روي جایگاه داربست تخلیه شود. 

سایر انواع داربست ها عبارت اند از:
داربست های بلند فلزی؛

داربست های مدوالر؛
داربسـت  یـا سـکوی کار پیش آمـده، کـه چـون در قسـمت های خارجـی سـاختمان و ارتفاع هـای بلنـد از آن ها 

اسـتفاده می شـود، از بحـث این کتـاب خارج هسـتند.

3-1-3- ضوابط ایمنی در داربست ها
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3-2- نصب چارچوب

 شکل 2-3 

مقدمه
قبـل از اجـرای انـدود، معمـوالً چارچوب هـای در و پنجـره نصـب می گردنـد لـذا ابتدا نحـوۀ نصـب چارچوب ها 

را خواهیـد آموخت.  

قابـي کـه لـوالي در بـه آن متصـل  شـده و روي آن بـاز و بسـته مي شـود را چارچـوب مي نامنـد. ایـن قاب 
بایـد از مقاومـت کافـي برخـوردار بـوده تا بتوانـد وزن در و ضربات ناشـي از بـاز و بسته شـدن آن را تحمل نماید.

چارچوب از سه یا چهار قطعه به شرح ذیل تشکیل شده است:
1- وادار یا بائو: عبارت است از دو عضو قائم که لوال روی یکی از آن ها نصب می گردد.

2- کالهک: عضو افقی فوقانی چارچوب است.
3- آسـتانه یا پاسـار: به عضو افقـی تحتانی گفته می شـود که در چارچوب هـای درهای ورودی، سـرویس ها 

و آبریزگاه هـا بـه کار مـی رود و وظیفـۀ آن ایجـاد حائـل بین محیط های تمیز و آلوده و تر یا خشـک اسـت.
گفتنـی اسـت کـه درهـای داخلـی سـاختمان ماننـد اتاق خواب و موارد مشـابه نباید آسـتانه داشـته باشـند زیرا 
اوالً درون و بیـرون اتـاق خـواب شـامل هیـچ کـدام از مـوارد تمیـز یـا آلـوده و تـر یـا خشـک نمی شـود و ثانیـاً 
آسـتانه، پاخـور بـوده و ایجـاد مزاحمـت می نمایـد. در ایـن حالـت بـرای این که چارچـوب در زمـان حمل و نقل 
پایـداری خـود را حفـظ نمـوده و دچـار پیچیدگـی و اعوجـاج نشـود الزامـاً بایـد از یـک قطعـه افقـی در پاییـن 
چارچـوب کـه وادارهـا را به هـم متصـل می کند اسـتفاده شـود کـه این قطعـه در کف سـازی مدفـون می گردد. 

شکل شـمارۀ )2-3(.

3-2-1- تعریف چارچوب

3-2-2- قسمت های مختلف چارچوب 

شاخ

کالهک

وادار (بائو

لوال

میل گرد یا تسمه

(

شاخک
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مراحل نصب چارچوب عبارت اند از:

نـوع چارچـوب از نظـر جنـس، شـکل و  انـدازه،  معمـوالً در نقشـه های فـاز دو تعییـن می شـود. نقشـه های 
فـاز دو بـه نقشـه هایی اطـالق می شـود کـه همـۀ جزئیـات اجرایـی الزم در آن مشـخص می گـردد و معمـوالً با 
مقیاس هـای بـزرگ از 1/50  تـا  1/1  ترسـیم می شـوند. بـا توجـه بـه ایـن کـه تاکنون نقشه کشـي فـاز یک را 
هـم تکمیـل ننموده ایـد، لـذا هـر جا نیاز به نقشـه هاي فـاز دو ایجاد شـود، با توضیحـات الزم ایـن نقص برطرف 

مي گـردد.
انواع چارچوب های متداول از نظر جنس مصالح:

چارچوب ها از نظر جنس مصالح عبارت اند از:
1- چوبی

2- فوالدی
3- آلومینیومی

UPVC -4
 UPVC مـاده اصلـی تشـکیل دهنده پروفیـل در و پنجره هـای UPVC اسـت. حـروف UPVC مخفـف کلمات 
 PVC سـخت شـده و بـه یـا به عبارتی PVC اسـت و بـه معنـای  )Unplasticised Poly Vinyl Chloride(

اسـت کـه حالت پالسـتیک )نـرم( آن از بین رفته اسـت. 
UPVC ویژگی های

الف: برای سالمت انسان زیان آور نیست. 
ب: بـا دوام اسـت زیـرا بـا سـایر مـواد و مصالـح سـاختمانی ترکیـب نمی شـود و در برابـر هوازدگـی و تابـش 

خورشـید هـم بـا دوام اسـت.
ج: نسـبت بـه سـایر چارچوب هـای فلـزی، عایـق حرارتـی بهتـری بـوده و حـرارت و بـرودت را کمتـر انتقـال 

می دهـد.
د: در دندانپزشکی و بسیاری صنایع دیگر از جمله لوله سازی هم کاربرد دارد.

3-2-3- مراحل نصب چارچوب

3-2-3-1- بررسی نقشه و برآورد مصالح 
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اندازه گیری مقدار مصالح الزم )متره(
پـس از تعییـن جنـس چارچـوب، بـا توجـه بـه نقشـه بایـد مقـدار مصالـح الزم  تعییـن گـردد. در ایـن فصل از 
کتـاب بـا نصـب چارچوب هـای فلزی آشـنا می شـویم، لذا متـرۀ آن ها را مورد بررسـی قـرار می دهیـم. می دانیم 
کـه کارهـای فلـزی بـر حسـب kg اندازه گیری می شـود و روش محاسـبۀآن ها نیز، بر اسـاس جداول اسـتاندارد 
مقاطـع یـا پروفیل هـای مصرفـی در چارچـوب می باشـد بـه طوری کـه، وزن واحـد طـول پروفیـل را از جـداول 

آن هـا  اسـتخراج نمـوده و در طـول کل پروفیـل مصرفی ضـرب می گـردد. رابطۀ )1(
طول کل پروفیل مصرفی × وزن واحد طول پروفیل = وزن کل پروفیل مصرفی چارچوب 

W=G ×L  رابطه )1(
در رابطۀ فوق:

W : برابر است با وزن کل پروفیل مصرفی بر حسب کیلوگرم
G : وزن یـک متـر از پروفیـل مصرفـی و بـر حسـب کیلوگـرم بـر متـر، از جـدول اسـتاندارد پروفیل مـورد نظر 

اسـتخراج می شـود.
L : طول کل پروفیل مصرفی بر حسب متر که از روی نقشه برداشت می شود.

مقاطع مصرفی در چارچوب های فلزی:
 در سـاخت چارچوب هـای فلـزی از انواع مقاطع مختلف اسـتفاده می شـود در شـکل )3-3( چنـد نمونه پروفیل 
مـورد اسـتفاده بـرای درهـای چوبی و در شـکل )3-4( مقاطع مورد اسـتفاده بـرای در و پنجره هـای فلزی و در 
شـکل )3-5( پروفیل قوطي مسـتطیل مورد اسـتفاده در کالف یا قاب در و پنجره هاي UPVC جهت آشـنایی 

شـما، همراه با جداول مشـخصات فنی کارخانۀ سـازندۀ آن ها معرفی شـده اسـت.

 شکل 3-3 
پروفیل های مصرفی برای چارچوب درهای چوبی
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پروفیل های مصرفی برای چارچوب درهای چوبی G (kg/m) جدول )1( مشخصات و وزن واحد طول
ضخامت

Thickness (mm)
ابعاد

Dimension (mm)نوع و کد چارچوب
T=2/0 mmT=1/8 mmE2E1B3B2B1FEDCBA

چارچوب ساده153235188550-----3/5723/215
86-1

چارچوب فرانسه 1--33403515323515--3/613/24
86-11-1

چارچوب فرانسه 2--3/843/46403235403012-3518
86-11-2

چارچوب مکزیکی بیرون--4/584/12602020405517-3518
86-12

چارچوب مکزیکی درون--5844/12602020405517-3518
86-14

چارچوب رومی--3/923/534027-14891-123618
86-12

پروفیل های مصرفی برای در و پنجره های فلزی G (kg/m) جدول )2( مشخصات و وزن واحد طول
ضخامت

Thickness (mm)
ابعاد

Dimension (mm) کد
چارچوب

T=2/0 mmT=1/8 mmT=1/5 mmT=1/25 mmT=1/0 mmT=0/9 mmDCBA

2/4502/2201/8561/5561/2501/14025512938509

2/4502/2201/8561/5561/2501/14025512925507

2/4502/2201/8561/5561/2501/14025382938508

0/9370/842-----7112595

 شکل 4-3 
پروفیل های مصرفی برای در و پنجره های فلزی
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محل قرارگیری چارچوب در ضخامت دیوار:
با توجه به نقشه، چارچوب ها در ضخامت دیوار به صورت های مختلف و به شرح زیر قرار می گیرد.

الف- چارچوب کاماًل داخل ضخامت دیوار قرار می گیرد. شکل )6-3(

 شکل 5-3 

 شکل 8-3 

 شکل 7-3 

 شکل 6-3 

مقطع و جدول مشخصات فني قوطي هاي مستطیل

وادار چار چوب دیوار

الف

ب

ج

میل گرد

ریسمانکار
شمشه گچى

میخ

وادار چار چوب دیوار

الف

ب

ج

میل گرد

ریسمانکار
شمشه گچى

میخ

وادار چار چوب دیوار

الف

ب

ج

میل گرد

ریسمانکار
شمشه گچى

میخ

ب- چارچوب همسطح اندود روی دیوار است. شکل )7-3(

ج- چارچوب نسبت به اندود روی دیوار برجسته است. شکل )8-3(



94

مثال1
مقابـل،  نقشـه  در  موجـود  پنجـرۀ  و  در  بـرای 
جـدول متـره چارچـوب آن ها را تشـکیل داده و 

تکمیـل نماییـد.
چارچـوب در از نـوع چارچوب سـاده با ضخامت 
بـدون آسـتانه  و  از جـدول )1(   2 میلی متـر، 
عـدد  دو  بـا  آن را  پاییـن  قسـمت  و  می باشـد 
بـا وزن واحـد طـول 1/58  نمـره 16  میلگـرد 
کیلوگـرم بـر متـر جـوش داده انـد و چارچـوب 
پنجـره از مقطـع بـا کـد 509  از جـدول )2( با 

اسـت. ضخامـت 2 میلی متـر 
پشـت  تـا  پشـت  ابعـاد  را  نقشـه  روی  ابعـاد 

نماییـد. فـرض  چارچوب هـا 

پروژه: ......................................برگ ریز مترهکارفرما: .........................

موضوع: ...................................مشاور: ...........................

صفحه: ................. از ..............پیمانکار: ........................

ف
طولتعدادشرح عملیاتردی

)متر(
عرض
)متر(

ارتفاع
)متر(

 وزن
 واحد
طول

)kg/m(

سطح، حجم، وزن

ت
رس

 فه
ف

ردی
 

ایه
ا پ

به

مالحظات جزئی
کلی

اضافیکسری

1

 چارچوب فلزی
 پنجره از پروفیل

 کد 509 و
 با ضخامت 2

 میلی متر به ابعاد
1/3 ×1/5 متر

21/5--2/45-7/35

13/72

2--1/32/45-6/37

 چارچوب فلزی
 در با مقطع ساده

 به ضخامت 2
میلی متر

2--2/103/572-15

21/73 11--3/572-3/572

21--1/58-3/16
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 شکل 9-3 

وسـایل الزم برای نصب چارچوب، عبارت اند از شمشـه، شـاقول، ریسـمانکار، تیشـه، اسـتانبولی، شیلنگ تراز 
و یـا تـراز لیـزری و ... کـه قبـاًل با بیشـتر آن ها آشـنا شـده اید و در این جـا به معرفی شـیلنگ تراز و تـراز لیزری 

می پردازیم.

3-2-3-2- تهیه وسایل و مصالح الزم

فعالیت 
کالسی1

فعالیت 
در منزل2

بـا توجـه بـه پـالن داده شـده در شـکل )3-9(، جـدول متـرۀ چارچـوب در و پنجره هـا را با نظـر معلم خود 
تشـکیل داده و آن را تکمیـل نماییـد.  ارتفـاع در، 2/2 متـر و ارتفـاع پنجـره را 1/5 متـر در نظـر بگیرید.

نقشۀ چارچوب در و پنجرۀ منزل مسکونی خود را رسم کرده و در کالس ارائه کنید. 
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تـراز لیـزری نیـز وسـیله ای اسـت کـه بـا اشـعه لیـزر 
سـطوح قائـم و هم تـرازی را پیرامون خود نشـان می دهد 
و می تـوان به وسـیله آن خطـوط تراز و امتدادهـای قائم را 

روی دیوارهـا مشـخص نمود. شـکل )11-3(

مصالـح مورد نیـاز برای نصـب چارچوب نیـز عبارت اند از: 
مـالت گـچ دسـتی )گچ تیـز( و چارچـوب آمـاده از جنس 
مـورد نظـر مطابـق نقشـه کـه هنـگام تحویـل در کارگاه 
بایـد ابعـاد چارچـوب، گونیـا بـودن  و عـدم پیچیدگی آن 

کنتـرل گردد.
ابعـاد چارچـوب را بـا اسـتفاده از متـر و با توجه به نقشـه 
کنتـرل می نماینـد و گونیا بودن آن را در کارگاه به وسـیلۀ 
گونیـای بنایـی کـه یـک ضلـع آن بـه وادار و ضلـع دیگـر 
بـه کالهـک چسـبانده می شـود، کنتـرل می گـردد و در 
خصـوص کنتـرل پیچیدگـی چارچـوب از ریسـمانکار بـه 
صـورت ضربدری اسـتفاده می شـود به طوری کـه در محل 
فاصلـه ای وجـود  یـا  و  ریسـمان، شکسـتگی  دو  تقاطـع 
نداشـته و دو ریسـمان بـر هـم ممـاس باشـند، در ایـن 
 شکل 3-12 حالـت چارچوب پچیدگی نخواهد داشـت. شـکل )12-3(

 شکل 11-3 

 شکل 10-3 

تراز لیزری

شـیلنگ تراز، یک شـیلنگ یا لوله پالسـتیکی شـفاف اسـت که اگر داخل آن را با آب پر کنید، سـطح آب در 
دوطـرف شـیلنگ به وضـوح دیده می شـود. از این وسـیله با توجـه به خاصیـت هم ترازی سـطح آب در دو طرف 
لولـه بـرای ترسـیم خطوط تراز در سـاختمان اسـتفاده می شـود و از این خطـوط در اجرای قسـمت های مختلف 

کف سـازی،  دیوارچینـی،  پی کنـی،  گود بـرداری،  شـامل 
کاشـی کاری، نصـب چارچـوب و ... اسـتفاده های فراوانـی 
می شـود. گفتنـی اسـت که اسـتفاده از شـیلنگ تراز وقتی 
اسـت کـه داخـل آب موجـود در شـیلنگ تراز،  درسـت 
این کـه  بـرای  باشـد.  نداشـته  وجـود  حبابـی  هیچ گونـه 
درون شـیلنگ ، حبـاب ایجـاد نشـود، آب را از یـک طـرف 
وارد شـیلنگ نمـوده تـا از سـمت دیگـر تخلیـه شـود در 
ایـن حالـت تخلیـه حباب هـا با چشـم کنتـرل می گردد و 
هنگامی که حبابی در طول شـیلنگ مشـاهده نشـد، شـیر 
آب را بسـته و دوسـر شـیلنگ را گرفتـه تـا آب داخـل آن 

تخلیه نشـود. شـکل )10-3(

ریسمانکار
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تفکر
اگـر چارچـوب بعـد از نصـب، دارای پیچیدگـی بـوده و آن را بـه حال خـود رها کنیـم، در هنـگام بهره برداری 

و نصـب در بـر روی آن بـا چه مشـکلی مواجه می شـویم؟

ساخت مالت گچ دستی، تیز یا پر مایه: 
مالت گچ دستی، تیز یا پرمایه به دلیل مقدار بیشتر از حد معمول گچ مصرفی در مالت، بسیار زودگیر بوده و 
برای آن که چارچوب در کمترین زمان ممکن تثبیت گردد از آن استفاده می شود و روش ساخت آن بدین صورت 
است که مقداری آب در استانبولی می ریزیم و سپس گچ را روی آب می پاشیم به طوری که سطح آب را بپوشاند. 

آن گاه گچ را به هم زده و در محل اتصال شاخک های چارچوب با دیوار مصرف می نماییم.
توجـه: دقـت شـود کـه مالت گـچ به اندازۀ الزم سـاخته شـود زیرا سـریع سـفت شـده و قابلیت اسـتفادۀ خود 

را از دسـت می دهـد. 

برای اینکه چارچوب ها نسبت به کف و سقف در یک تراز ارتفاعی قرار گیرند، ابتدا به وسیله شیلنگ تراز و یا تراز لیزری، 
یک خط تراز سرتاسری را روی تمام دیوارهایی که درها و پنجره ها در آن ها قرار می گیرند، ترسیم نموده و با توجه به تراز 
کف سازی و یا تراز سقف و فاصله ای که کالهک چارچوب باید از کف تمام شده و یا از زیر سقف داشته باشد، محل دقیق نصب 
چارچوب، نسبت به خط تراز ترسیم شده، مشخص می گردد، سپس جای شاخک های آن را در دیوار در آورده و چارچوب را 
در محل خود قرار می دهند. در این حالت به وسیله شاقول یکی از وادارها را از دو جهت داخل چارچوب و نمای آن شاقول 
می نمایند و با استفاده از مالت گچ دستی و کلوخه های آجر آن را به صورت موقت نگه داشته و به وسیله ریسمانکاری که 

به صورت ضربدری از چهار گوشه چارچوب کشیده می شود، عدم پیچیدگی آن کنترل می گردد. 
همان طور که گفته شد ریسمان ها در محل تقاطع نباید دچار شکستگی شده و یا از هم فاصله داشته باشند بلکه باید به 
صورت مماس بر هم قرار گرفته باشند در این حالت عملیات نصب، پایان یافته و باید چارچوب را در جای خود با استفاده از 

مالت گچ دستی تثبیت نمود. 

3-2-3-3 -  نصب چارچوب و کنترل آن

فعالیت 
عملی1

فعالیت 
عملی2

جـدول متـره چارچوب هـای آمـاده شـده برای پنجره هـای دیواری کـه در پایـان درس ساختمان سـازی اجرا 
نمـوده ایـد، را در کارگاه تشـکیل داده و آن را کامل کنید. 

چارچوب موجود در کارگاه خود را از نظر ابعاد، گونیایی بودن و نداشتن پیچیدگی، کنترل نمایید.

فعالیت 
عملی3

فعالیت 
عملی4

بـا توجـه بـه نقشـۀ دیـوار پایـه قوس هایـی کـه در درس ساختمان سـازی اجـرا نموده ایـد، چارچوب هـای از 
قبـل آمـاده شـده بـرای دهانه هـای موجـود در دیـوار را نصـب کنید.

صحـت نصـب چارچوب هـای موجـود در هنرسـتان و منزل مسـکونی خـود را کنتـرل نماییـد و در قالب یک 
گـزارش مکتـوب تـوأم بـا تهیه عکـس از چارچوب هـا و مشـکالت احتمالی ایجاد شـده در اثر نصب نادرسـت 

آن هـا را ارائـه نمایید.
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ارزشیابی شایستگی نصب چارچوب

شرح کار:
مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح الزم را برآورد نموده و چارچوِب از قبل آماده شده را نصب نماید.

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق دستورالعمل ها و ضوابط فنی نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

اقدام به نصب چارچوب نماید. 
شاخص ها:

رعایت اصول فنی شامل کنترل گونیا بودن، عدم پیچیدگی، شاقول بودن و تراز ارتفاعی نصب در مدت زمان 1 ساعت.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از چارچوب موجود در کارگاه، ابزار و وسایل الزم را از انبار تحویل گرفته و آن را مطابق نقشه، نصب 
نماید.

ابزار و تجهیزات: با توجه به نقشه، انتخاب ابزار و وسایل الزم به عهدۀ هنرجو است.
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

2کنترا گونیایی و عدم پیچیدگی چارچوب قبل از نصب2

2نصب چارچوب مطابق نقشه و اصول فنی3

2کنترل نهایی و تثبیت آن4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، کفش، کاله، 
دستکش، دقت اجرا، جمع آوری نخاله و مالت اضافی، مدیریت کیفیت، 

مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت 
زمان

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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3-3- اندود کاری 

منظور از اندود، اجرای پوشش رویه دیوارهای ساختمان با انواع مالت های آبی و هوایی است.
هدف از اندود کاری عالوه بر استحکام دیوارها، قابلیت بهره برداری، زیبایی و رعایت بهداشت در ساختمان است.

به دو دستۀ داخلی و خارجی تقسیم بندی می شوند.  با مصالح مختلف  اجرای آن ها  به محل  با توجه  اندودها 
اندودهای داخلی مانند گچ و خاک، گچ و کاهگل، در قسمت هایی از ساختمان اجرا می شوند که دور از رطوبت 
باشند و در سایر قسمت های داخلی و خارجی ساختمان که رطوبت وجود داشته باشد، از انواع اندودهای سیمانی 

استفاده می شود. همچنین انواع اندودها خود به دو الیۀ آستر )زیره( و رویه تقسیم می شوند.

اجرای اندود گچ و خاک
انـدود گـچ وخـاک جزو الیه آسـتر می باشـد و در انـدودکاری داخلـی سـاختمان، طاق زنی و تیغه سـازی مصرف 
می شـود. هـدف از اجـرای انـدود گـچ و خـاک ایـن اسـت کـه به یک سـطح صـاف و بدون خلـل و فرج برسـیم 

تـا بتوانیـم انـدود رویه و سـپس رنگ آمیـزی روي آن را انجـام دهیم. 

تفکر

تفکر

به نظر شما اندود کاری چگونه باعث رعایت بهداشت در محیط ساختمان می شود.

تفاوت اندودهای داخلی و خارجی در چیست؟

واحد اندازه گیری اندودکاری، مطابق سطح اندود و بر حسب متر مربع می باشد. در این مرحله با توجه به 
نقشه، ابعاد دیوارهایی که قرار است اندود شود را اندازه گیری نموده و سطح اندودکاری را محاسبه می نماییم. 
الزم به ذکر است که در نقشه های ساختمانی تحت عنوان نقشه های فاز 2 جداولی ارائه می شود که اندود آستر 
و رویه دیوارهای موجود درفضاهای مختلف  نقشه را مشخص می نمایند که به این جداول، جداول نازک کاری 

گفته می شود. نمونه اي از جدول نازک کاري در صفحۀ بعد معرفي شده است.

در  انـدود  نـوع  ایـن  اجـرای  مراحـل 
اسـت. شـده  نشـان داده  روبـه رو  نمـودار 

3-3-1-1-  بررسی نقشه و برآورد مصالح الزم

3-3-1- مراحل اجرای اندود گچ و خاک 

فعالیت 
جـدول نـازک کاری فضاهـای اداری و آموزشـی هنرسـتان خـود را بـه کمـک هنـر آمـوز محترمتـان تهیه و عملی5

ارائـه نمایید .
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مثال2
سـطح انـدود کاری داخلـی در دیـوار شـکل )3-13( را محاسـبه نماییـد و جدول ریـز متره و خالصـه متره را 

بـرای دیوارچینـی و انـدود کاری آن تکمیل کنید.

حل :
ابتدا دیوارها را تقسیم بندی و هر یک را شماره گذاری می کنیم. شکل )14-3(.

 شکل 13-3 

 شکل 14-3 

فعالیت 
با توجه به جدول نازک کاری صفحۀ قبل، مشخص نمایید:کالسی2

الف- موزاییک ایرانی 30×30 در چه فضاهایی استفاده شده است؟
ب- در سقف و دیوارهای فضای اداری در طبقۀ اول، از چه مصالحی استفاده شده است؟
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با توجه به طول دیوار در پالن و ارتفاع آن در نما، سطح هر یک را به دست می آوریم. 

A1 = 4/8 × 3 = 14/4 m2 سطح داخلی دیوار 1 
A2 = 3/8 × 3 = 11/4 m2 سطح داخلی دیوار 2 

پروژه: ......................................برگ ریز مترهکارفرما: ...................................

موضوع: ...................................مشاور: .....................................
صفحه: ................. از ..............پیمانکار: .................................

ف
طولتعدادشرح عملیاتردی

)متر(
عرض
)متر(

ارتفاع
)متر(

سطح، حجم، وزن

ت
رس

 فه
ف

ردی
 

ایه
ا پ

به

مالحظات جزئی
کلی

اضافیکسری

315-15اجرای دیوار 20 سانتی متری 11

311/40-13/80اجرای دیوار 20 سانتی متری 22

314/40-14/80اندود گچ  و خاک دیوار 31

311/40-13/80اندود گچ  و خاک دیوار 42

پروژه: ..........................................    برگ خالصه متره    کارفرما: ...................

شماره قرارداد: ...........................مشاور: .....................
صورت وضعیت: .........................پیمانکار: .................

تاریخ: ...........................................

ف
ردی

ردیف
 فهرست بها 

پایه
شرح عملیات

نقل از ریز متره
مالحظاتواحدمقدار

صفحهردیف

1126/40m2 و 2اجرای دیوار 20 سانتی متری آجری1

3125/80m2 و 4اجرای اندود گچ و خاک2
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فعالیت 
عملی6

فعالیت 
عملی7

فعالیت 
عملی8

سـطح انـدود کاری داخلی دیوارهای شـکل )3-15( را 
محاسـبه نماییـد و جـدول ریـز متـره و خالصـه متره 
را بـرای دیوارچینـی، انـدود کاری و چارچوب های در و 

پنجـره، با نظـر هنرآمـوز خود تکمیـل کنید.

سـطح انـدود کاری داخلـی دیوارها و سـقف اتاق 
نماییـد  محاسـبه  را   )16-3( شـکل  نگهبانـی 
بـرای  را  و جـدول ریـز متـره و خالصـه متـره 
آن  چارچوب هـای  و  انـدودکاری  دیوار چینـی، 

تکمیـل کنیـد.
ارتفـاع از کف تا زیر سـقف 3 متـر، ارتفاع در 2/2 
متـر و ارتفـاع پنجـره 1/6 متـر و از انـدود کاری 

جـدارۀ کنـار در و پنجـره صرف نظر شـود.
از  را  پنجـره  و  در  چارچوب هـای  مشـخصات 

نماییـد. انتخـاب    2 و   1 جـداول 

جدول ریز  متره را برای اندود کاری دیوار موجود در کارگاه تشکیل دهید و تکمیل نمایید.  

 شکل 15-3 

 شکل 16-3 
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الف: مصالح مورد نیاز 
مصالـح الزم در اجـرای ایـن انـدود، عبارت انـد از گـچ، خـاک و آب کـه بـه شـرح ذیـل و بـه صـورت مختصر با 

آشـنا می شـویم. آن ها 

گـچ از مـواد چسـباننده سـاختمانی و نوعی چسـباننده هوایی اسـت. گچ سـاختمانی از پختن سـنگ گچ در 
گرمـای حـدود 180 درجـه سـانتی گراد به دسـت می آید.

CaSO اسـت کـه پـس از پختن،  , H O4 22 فرمـول شـیمیایی سـنگ گـچ، سـولفات کلسـیم بـا دو ملکـول آب 
CaSO حاصـل  , / H O4 20 5 حـدود ) 75 %( از آب آن بخـار شـده و گـچ سـاختمانی بـا فرمـول شـیمیایی 

می گـردد. 
گـچ خالـص، سـفید رنـگ اسـت، ولـی ناخالصی هـا سـبب تغییـر رنـگ آن می شـوند. وجـود ذغـال، آن را 
خاکسـتری،  هیدروکسـید آهـن آن را زرد روشـن، FeO آن را کبـود چـرک و Fe2O 3 آن را بـه رنـگ قرمـز در 
مـی آورد. چنان چـه بـه سـنگ گـچ تا حـدود 200 درجـه سـانتی گراد حـرارت دهند، آب بیشـتری را از دسـت 
CaSO یـا گـچ اندود تبدیـل می گردد. در گرمای حـدود 300 درجۀ سـانتی گراد، تمام  , / H O4 20 3 داده و بـه 
آب سـنگ گچ بخـار شـده و سـولفات کلسـیم بدون آب یـا انیدریـت CaSO4 حاصل می شـود. گچ سـاختماني، 
گچ  انـدود و انیدریـت بـا آب ترکیـب شـده و مجـدداً بـه سـنگ گـچ بـا دو ملکـول آب تبدیـل می شـوند، ولـی 
محصـول به دسـت آمـده هیـچ گاه مقاومـت مکانیکی سـنگ گچ اولیـه را نـدارد. در گرمای بیـش از 300 درجه 
سـانتی گراد )تـا حـدود 320 درجـه سـانتی گراد( گـچ می سـوزد و میـل ترکیبـی آن بـا آب از دسـت مـی رود. 
محصـول کوره هـای گچ پـزی سـنتی، نامرغـوب و بخشـی از آن نیم پخته، قسـمتی سـوخته و فقط حـدود نیمی 

از آن پختـه اسـت. گـچ کوره هـای دوار، مرغوب تـر و خالص تر اسـت. 
مصـرف گـچ سـاختمان در کارهـای معمولـی مانند مالت گـچ و خاک، گچ و ماسـه، تولید قطعات پیش سـاخته، 
بلوک هـای گچـی و ماننـد این هـا اسـت. گـچ انـدود کـه کندگیرتر اسـت، برای سـفیدکاری مناسـب می باشـد. 
چنان چـه گـچ انـدود بیـش از انـدازه به هنگام سـاخت ورز داده شـود، به گچ کشـته تبدیل می گـردد که گیرش 
آن کنـد اسـت و فرصـت کافـی بـرای پرداخـت آن وجـود دارد و به ایـن دلیل در قشـر رویه سـفیدکاری مصرف 

می شود.
افـزودن خـاک رس و آهـک بـه گچ، نیـز آن را کندگیر می کنـد و گچ را برای مصرف در اندود مناسـب می سـازد. 
بـا خمیـر کـردن گـرد گـچ در محلـول زاج سـفید و پخـت مجـدد آن گچ مرمـری به دسـت می آید کـه در برابر 
آب پایـداری مناسـبی دارد و از آن بـرای اندود کـردن نقـاط مرطـوب و مکان هایـی که نیاز به شست وشـو دارند، 

می شود.  اسـتفاده 
انـواع دیگـر گـچ مـورد مصـرف در سـاختمان عبارت انـد از گـچ مخصوص سـطوح بتنـی و گچ درزگیـری که در 

ایـران آن را بـه نـام گیپتون می شناسـند.

3-3-1-2-تهیه مصالح و وسایل الزم

گچ ساختمانی
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جدول )3( - ویژگی های فیزیکی انواع گچ ساختمانی

گچ نوع
دانه بندی

مقاومت فشاری زمان گیرش )دقیقه(
)مگاپاسکال(

مقاومت خمشی 
)مگاپاسکال( چشمه الک 

)میلی متر(
مانده روی الک 
)درصد وزنی( 

گچ آستری یا 
زیر کار

2/5
1/4
0/5

صفر
کمتر از 5
حداقل 2/5حداقل 107 تا 415 تا 88 تا 15

30/5
0/25

صفر
کمتر از 2

انطباق با مشخصات و استانداردها
گـچ مصرفـی در هـر پـروژه باید از نظـر ویژگی هـای فیزیکی، شـیمیایی، مکانیکی و سـایر مشـخصه ها با آن چه 
در نقشـه ها، مشـخصات فنـی خصوصـی، دسـتور کارها و سـایر مـدارک پروژه ذکر شـده اسـت، مطابقت داشـته 
باشـد. نـوع گـچ بـه لحـاظ کیفیـت، کارخانـۀ سـازنده و تناسـب آن بـرای مصـارف خاص، بایـد قباًل بـه تصویب 
دسـتگاه نظـارت برسـد. ویژگی هـای شـیمیایی و فیزیکی گچ سـاختمانی و روش هـای آزمایـش آن باید مطابق 

اسـتاندارد ملـی ایران به شـمارۀ 269 باشـد. 

ویژگي هاي عمومي و مالحظات کاربردي گچ
الـف- در اسـتاندارد ملـی شـمارۀ 269 ایـران، گـچ سـاختمانی بـه انـواع آسـتری )زیـرکار( و پرداخـت )رویـه( 

گروه بنـدی شـده و شـرایط و روش هـای آزمایـش آن هـا تشـریح شـده اسـت.

ب- قطعات گچي، نباید براي ساخت اعضاي باربر مورد استفاده قرار گیرند.

ج-  حتي المقدور باید استفاده از مالت گچ براي چسبانیدن اعضای بـاربر بنایي محـدود شود.

د- چنان چـه گـچ و فرآورده هـاي گچـي به خصـوص در مناطـق مرطـوب در مجــاورت قطعــات فـوالدي قـرار 
مي گیـرد، بایـد پیـش از گـچ کاري، قطعـات فـوالدي را بـا رنگ هـاي ضدزنـگ رنگ آمیـزی نمـود.

و- در مناطق مرطوب، گچ و فرآورده هاي گچي نباید در مجاورت بتن مورد استفاده قـرار گیرند.

ه- طبـق اسـتاندارد ملـی شـماره 269 ویژگی هـای فیزیکـی انـواع گـچ بایـد مطابـق جـدول )3( و ویژگی هـای 
شـیمیایی آن هـا بایـد بـر طبـق جـدول )2( باشـد. در مکان هایی که رطوبت نسـبی هـوا در بیشـتر اوقات بیش 
از60 % باشـد، مصـرف گـچ سـاختماني مناسـب نیسـت در ایـن شـرایط بایـد از گـچ مرمـري و یـا مـالت گچ و 

آهک اسـتفاده شـود.
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از گچ فرآورده های گوناگون جهت مصارف مختلف تولید می شود که برخی از آن ها عبارت اند از:
بلوک هاي گچي:

 بلوک هاي گچي قطعات سبکي هستند که از گچ ساختماني، مـواد افزودنـي، مواد پرکننده یا مواد متخلخل کننده یا بدون 
آن هـا سـاخته مـي شـوند. ایـن قطعـات بـراي جداسازي )پارتیشن بندی( فضاهاي داخلي ساختمان به کار مي روند.

مشخصات بلوک های گچی به شرح ذیل است:
 الـف- بلوک هـاي گچـي بـه شـکل مکعـب مسـتطیل با سـطوح کامـاًل صاف بـوده و محـل تماس ایــن قطعات 

بـر روي یکدیگـر بـه صـورت کام و زبانه یا سـاده مي باشـد.
ب- بلوک هاي گچي در سه نوع متخلخل، نوع یک و نوع دو تولید مي شوند که اختالف آن ها در وزن مخصوص است.

 ج- مواد پرکننده و افزودني مصرفي در سـاخت بلوک هاي گچــي نبایــد معــایبي در کیفیــت بلوک ها مانند 
شـکفته شـدن و یا شـوره زدن ایجاد نماید.

د- ویژگي انواع بلوک هاي گچي، باید مطابق با ویژگي هاي ارائه شده در استاندارد ملي ایران شماره 2786 باشد.

فرآورده هاي گچي

جدول )4( - ویژگی های شیمیایی گچ ساختمانی

درصد وزنی )حدود قابل قبول(نوع مواد موجود در گچردیف

حداقل S36 انیدریک سولفوریک1

حداقل C24 اکسید کلسیم2

حداکثر N0/30 اکسید سدیم3

حداکثر M0/60 اکسید منیزیم4

حداکثر H2O6 آب ترکیبی5

گچ های مناسب برای مصارف مختلف
برای مصارف گوناگون و شرایط متنوع، انواع گچ باید به شرح جدول 5 مورد استفاده قرار گیرد.

جدول )5( - گچ های مناسب برای مصارف مختلف

موارد مصرفنوع گچ مناسبردیف

1
گچ ساختمانی*

CaSO4 , 0/5 H2O

کارهای عمومی مانند مالت های گچ، گچ و خاک، گچ و ماسه، تولید قطعات 
پیش ساخته و بلوک های گچی، بتن گچی در نقاطی که میزان رطوبت 

نسبی هوا کمتر از 60 درصد باشد.

اندودهای داخلی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از 60 درصد باشد.CaSO4 گچ اندود**2

اندودهای داخلی و نماسازی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از 60 گچ مرمری-  مالت گچ و آهک3
درصد باشد.

* در استاندارد ایران به نام گچ زیر کاری نام گذاری شده است.
** در استاندارد ایران به نام گچ پرداخت نامیده شده است.
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قطعات پیش ساخته گچي جهت سقف کاذب: 
این قطعات از مخلوط گچ، آب و مقدار بـسیار کمي الیاف شیشه و افزودني هاي دیگر تولید مي شود. قطعات سقفي 

اغلب براي تزئین یا به عنوان مـصالح صـداگیر در پوشـش سـقف )روي زیرسازي مخصوص( به کار مي روند.

انبار کردن و نگهداری گچ
گچ پختـه شـده را بایـد از اثـر آب و رطوبـت هـوا حفـظ کرد و مانند سـیمان در ظـروف مخصوص یا کیسـه های 

آب بنـدی شـده نگهـداری نمود. مشـخصات انواع گچ باید روی کیسـه های آن ها نوشـته شـود.
 

خاک رس برای مصارف ساختمانی
خـاک رس از ارزان تریـن و فراوان تریـن مـواد چسـباننده سـاختمانی بـوده و نوعـی چسـباننده هوایـی به شـمار 

مـی رود کـه بـه صـورت فیزیکی، خشـک و سـفت می شـود. 
 خـاک رس خالـص، سـفید رنـگ اسـت، ناخالصی هـا، آن را رنگیـن می کننـد. خـاک رس کبـود حـاوی FeO یا 
خـاک نباتـی اسـت، خـاک رس سـیاه یـا خاکسـتری کم و بیـش دارای زغال اسـت. خـاک رس سـرخ  Fe2O3 و 

خـاک رس زرد، هیدروکسـید آهـن به همـراه دارد.
خاک رس آب می مکد و متورم می شود و هنگام خشک شدن، جمع شده و ترک می خورد. دانه های خاک رس به شکل 
پولک هایی است که نازکی آن ها از یک هزارم میکرون تا 2 میکرون است. خاک رس در تهیه شفته آهک، مالت های گل 
آهک، گچ و خاک، گل و کاهگل مصرف می شود. مصرف خاک رس در مالت گچ و خاک برای ارزان شدن و کندگیر کردن 
آن است. خاک رس پس از مکیدن آب، چسبناک، خمیری و شکل پذیر می شود. میزان مکش آب خاک رس به نوع دانه ها 
و ریزی آن ها بستگی دارد. مالت گل خالص )آب و خاک رس( تا هنگامی که خیس است، حفره ای ندارد و آب نمی تواند 

از آن عبور کند و از این رو برای آب بندی آبگیرها و استخرها و بام می توان از آن استفاده کرد.

ورق هاي گچی)گچ برگ(:
ورق هـاي گچـي در انـواع گوناگـون ابعـاد هندسـي، 
نـوع لبــه، وزن، پایــداري در برابــر رطوبت، فشـار و 
همچنیـن اسـتحکام مختلـف تولیـد مي شـوند و برای 
مصـارف نـازک کاری و همچنیـن پارتیشـن بندی، بـه 

صـورت پیـش سـاخته از آن هـا اسـتفاده می شـود.
 ایـن ورق هـا در ابعـاد و ضخامت هـاي مختلـف تولید 
شـده کـه دو طــرف آن مي توانـد بـا یـک الیـه کاغذ 
مخصـوص پوشـیده شـده باشـد. خاصیـت کاغـذ، باال 
بـردن مقاومـت صفحـات در حمـل و نقـل و ایجـاد 
زیرسـازی مناسـب بـرای کاغذ دیـواری، رنـگ و غیره 
می باشـد. جـدول شـماره )6( مشـخصات گچ برگ هـا 

را نشـان می دهـد.

جدول )6( مشخصات صفحات گچی پیش ساختۀ سقفی
وزن

kg/m2
m عرض
±3 mm

m طول
±10 mm

ضخامت
mm

8/51/22-49/5

10/51/22-412/5

12/61/22-3/715

131/22-3/515/9

15/11/22-318
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ماله گچ کاری: 
از ماله برای صاف کردن سطح اندود استفاده می شود ماله ها با توجه به انواع اندود آستر و رویه با هم متفاوت 

بوده و از ماله های ظریف تر برای اندود رویه استفاده می شود. در شکل )3-18( انواع ماله را مشاهده می کنید.

تفکر
در هر اینچ مربع الک نمره 50 چند سوراخ وجود دارد؟

 شکل 17-3 

 شکل 18-3 

الک گچ کاری

انطباق با مشخصات و استانداردها
خـاک رس مصرفـی در هـر پـروژه بایـد از نظـر ویژگی های فیزیکی، شـیمیایی و سـایر مشـخصه ها بـا آن چه در 
نقشـه ها، مشـخصات فنـی و دیگـر مـدارک پروژه ذکر شـده اسـت، مطابقت داشـته باشـد. همچنیـن خاک رس 

مصرفـی بایـد خالـص و عـاری از مواد آلـی، ریشـه گیاهان و سـایر بقایای نباتی باشـد.

وسایل مورد نیاز در اجرای اندود گچ و خاک
وسایل الزم در اجرای این اندود عبارت اند از:

اسـتانبولی، الـک، شمشـه، مالـه، ریسـمانکار، شـاقول، متـر، گونیـا، تیشـه، بیـل و فرقـون که بـا تعـدادی از این 
وسـایل در درس ساختمان سـازی آشـنا شـده اید، در اینجـا سـایر وسـایل مـورد نیـاز را معرفـی می کنیـم.

الک گچ کاری:
الک ها به طور کلی به دو دسته ریز دانه و درشت دانه 
قطر  با  را  الک های درشت دانه  تقسیم بندی می شوند. 
چشمه های الک معرفی می نمایند و الک های ریزدانه 
را با نمره الک و منظور از نمره الک تعداد سوراخ در هر 
مثال  عنوان  به  الک می باشد.  اینچ طولی چشمه های 
الک 1 اینچ، از انواع الک های درشت دانه می باشد که 
قطر چشمه های آن 1 اینچ یا 25/4 میلی متر است و 
الک نمرۀ 100، از نوع الک های ریزدانه بوده و تعداد 
آن  اینچ طولی چشمه های  سوراخ های موجود در هر 
الک های  انواع   )17-3( شکل  می باشد.  سوراخ   100

گچ کاری را نشان می دهد.
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ــدود گــچ و خــاک، کرم بنــدی می باشــد کــه عبارت اســت از قطعــات ســاخته شــده از  ــۀ اجــرای ان مقدم
مــالت گــچ و خــاک بــه شــکل مکعــب مســتطیل و بــه ابعــاد تقریبــی 1/5×5×5 ســانتی کــه در نقــاط مختلــف 
دیــوار بــه عنــوان ســطح مبنــای انــدود کاری اجــرا می شــود. انــدود گــچ کاری نبایــد از 3 قشــر کمتــر باشــد، 
ــدود گــچ   ضخامــت حداقــل آن 2/5 ســانتی متر و شــامل 1/5ســانتی متر قشــر گــچ و خــاک، 1ســانتی متر ان

و 2 میلی متــر گــچ کشــته پرداختــی اســت.

شیوه ساخت مالت گچ و خاک
افــزودن خــاک رس بــه گــچ بــه مقــدار زیــاد آن را کندگیــر و ارزان می کنــد، معمــوالً نســبت خــاک رس بــه 
گــچ از 1بــه  2 تــا 1 بــه 1 تغییــر می کنــد و ایــن نســبت بــه کیفیــت گــچ بســتگی دارد یعنــی هــر چــه گــچ 
ــرای تهیــه ایــن مــالت، مخلــوط گــچ و خــاک  ــا کیفیت تــر باشــد می تــوان مقــدار خــاک را افزایــش داد. ب ب

ــد. ــم می زنن ــیده و به ه ــه آهســتگی در آب پاش را ب

آماده کردن کار
دیــوار زیــرکار نبایــد بیــش از 10 میلی متــر از حالــت شــاقولی در یــک طبقــه انحــراف داشــته باشــد. همچنیــن 
ــت  ــر اســت جه ــد. بهت ــر بیشــتر باش ــد از 10 میلی مت ــرکار، نبای ــوار زی ــه دی ــی در بدن ــی و فرورفتگ برآمدگ
ــد  ــا شمشــه بلن ــورد نظــر را ب ــدا ســطح م ــچ و خــاک ابت ــدود گ ــول ان ــت نامعق پیشــگیری از ایجــاد ضخام
بررســی نمــوده و برجســته ترین نقطــه ســطح را مبنــای کرم بنــدی قــرار داده و روی ایــن قســمت کرم هایــی 

ــا 2 ســانتی متر ایجــاد نمــود.  ــه ضخامــت حــدود 1 ت ب

اجرای کرم
ـــرم  ـــن ک ـــقف اولی ـــانتی متر از س ـــدود 30 س ـــه ح ـــه فاصل ـــرم ب ـــرای ک ـــت اج ـــوق جه ـــوارد ف ـــه م ـــه ب ـــا توج ب
ـــانتی متر  ـــدود 30 س ـــه ح ـــه فاصل ـــز ب ـــرم نی ـــن ک ـــم ای ـــتای قائ ـــود و در راس ـــرا می ش ـــوار اج ـــدای دی در ابت
از کـــف کـــرم دوم اجـــرا و بـــه وســـیله شـــاقول کنتـــرل می گـــردد و در انتهـــای دیـــوار دو کـــرم بـــاال و 
ــای  ــمانکار، کرم هـ ــتفاده از ریسـ ــا اسـ ــپس بـ ــود. سـ ــرا می شـ ــی اجـ ــای ابتدایـ ــد کرم هـ ــن هماننـ پاییـ
ـــاال  ـــوار در ب ـــای دی ـــدا و انته ـــای ابت ـــن کرم ه ـــی بی ـــورت افق ـــه ص ـــر ب ـــک مت ـــدود ی ـــل ح ـــه فواص ـــری ب دیگ

ــکل های )19-3(، )20-3(، )21-3(، )22-3(. ــردد. شـ ــرا می گـ ــن اجـ و پاییـ

3-3-1-3-  ُکُرم بندی 
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 شکل 19-3 

 شکل 3-22  شکل 21-3 

 شکل 20-3 
کرم های پایین دیوار

کرم بندی میانیکرم بندی ابتدا و انتهای دیوار

شاقولی کردن کرم ها
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 شکل 24-3 
شمشه گیری بین کرم ها

پـس از اجـرای کرم هـای سـطح دیـوار، بـا اسـتفاده از شمشـه و مـالت گـچ و خـاک، بـه شمشـه گیری بین 
کرم هـای بـاال و پاییـن اقـدام می گـردد. به ایـن صورت که یـک شمشـه آلومینیومـی بلنـد را روی کرم های باال 
و پاییـن قـرار داده و فاصلـه بیـن دیـوار و شمشـه را بـا مـالت گـچ و خـاک پـر می نماینـد و پـس از خود گیری 
مـالت و سـفت شـدن آن، شمشـه را جـدا نمـوده و سـایر کرم هـا را بـه همین صـورت شمشـه گیری می نمایند.   

شـکل های )3-23( و )24-3(

3-3-1-4- شمشه گیری

 شکل 23-3 
شمشه گیری بین کرم ها
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منظـور از متـن، فاصلـۀ بیـن شمشـه های گچـی می باشـد کـه در ایـن مرحله می بایسـت توسـط مالت گچ 
و خـاک انـدود گـردد، بـه ایـن عمـل پر کـردن متـن بین شمشـه ها گفته می شـود. 

 عمـل پـر کـردن متـن بیـن شمشـه ها به وسـیلۀ مالـه آسـترکاری و در نهایت با شمشـه ای به طـول بزرگ تر از 
فاصلـه بیـن شمشـه های گچـی از پاییـن به باال، صاف و مسـطح می گـردد به طوریکـه نقاط برجسـته و تو خالی 

بیـن شمشـه ها باقی نماند. شـکل )25-3(

 3-3-1-5- پر کردن متن بین شمشه ها

  
شکل 26-3
دستگاه گچ پاش و کاربرد آن

امـروزه بـا پیشـرفت تکنولـوژی و اسـتفاده از ماشـین آالت، کارهـای سـاختمانی نیز با سـرعت و دقت بیشـتری 
انجـام می شـوند. بـه طـور مثـال اسـتفاده از ماشـین گچ پـاش در پـر کردن متـن بین شمشـه ها، سـرعت عمل 

ایـن کار را بـه صـورت قابـل توجهـی افزایـش می دهد. شـکل )26-3(

 شکل 25-3 
پر کردن متن بین شمشه ها
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نکات فنی اندودکاری
برای اینکه اندودکاری خوب و مناسب داشته باشیم رعایت نکات زیر الزامی است.

1- اندود ضخیم در یک قشر اجرا نشود.
2- قشر اندود به خصوص قشر رویه بر روی آستری که کاماًل سفت شده اجرا گردد.

3- نسبت بین مواد چسباننده و پرکننده به طور صحیح انتخاب شود.
4- از مصرف دوباره مالت خودداری شود.

5- بـرای جلوگیـری از ترک هایـی کـه در فصـل مشـترک دو نـوع مصالـح مختلـف ماننـد دیوار آجری و سـتون 
فلـزی ایجـاد می شـوند، باید از تور سـیمی اسـتفاده شـود. 

6- مـرز بیـن انـدود گچ با سـایر مصالح از قبیـل چارچوب ها، قرنیزها و ... نیز باید از چفت اسـتفاده شـود. چفت 
شـیاری اسـت کـه انـدود گـچ را در لبـه چارچوب هـا و قرنیزها گـود می کند تـا در ایـن نواحـی ترک خوردگی و 

نمای نامناسـب نازک کاری نمایان نشـود.  

منظـور از رواداری، میـزان خطـای مجـاز در اجـرای عملیـات می باشـد. و مقادیـر آن هـا در هر نـوع عملیات 
اجرایـی توسـط آیین نامه هـا و اسـتانداردهای فنـی مشـخص می گردد. 

رواداری همـواری سـطوح بـرای انـدود بـا کیفیـت عالـی تـا 2 میلی متـر، بـرای انـدود بـا کیفیت خـوب  2 تا 3 
میلی متـر و بـرای انـدود بـا کیفیتـی قابـل قبـول  3 تـا 5 میلی متر می باشـد که به وسـیله  شمشـه 3 متری در 

جهـات مختلـف کنتـرل می گردد.
سـطح نمـا بایـد فاقـد مـوج، ناهمـواری، تـرک، لـک و جداشـدگی باشـد. اجـرای رویه هـای صیقلـی که نـور را 

منعکـس کـرده و ناهمـواری را بـا شـدت بیشـتری آشـکار می سـازند، بایـد بـا دقـت بیشـتری تـوأم باشـد.
 حداقل دوره مراقبت

دوره مراقبـت و فاصلـه زمانـی بین اجرای قشـرها بسـتگی به نـوع مـالت دارد. حداقل دوره مراقبـت و نگهداری 
رطوبـت برای هر قشـر، 2 روز اسـت. 

رواداری ها

فعالیت 
هنرجویـان بـه فاصلـۀ یـک متـر از یکدیگـر، روی دیـوار موجـود در کارگاه را ابتـدا کرم بنـدی نمـوده و آن را عملی9

طـی 3 هفتـۀ کاری گـچ و خـاک نمایند.  
مرحلۀ اول: جدول ریز متره دیوار چینی و گچ و خاک آن را در فعالیت عملی 8 تکمیل نمودید. 

مرحلۀ دوم:  وسایل الزم را از انبار تحویل بگیرید و صحت کارکرد هر یک را کنترل نمایید. 
مرحلۀ سوم: کرم ها را در در محل مناسب با توجه به کنترل سطح از نظر شاقولی اجرا کنید.

مرحلـۀ چهـارم: بـا توجـه بـه مطالبـی کـه آموختیـد گـچ و خـاک الزم بـرای شمشـه گیری را آمـاده و بیـن 
نماییـد. را شمشـه گیری  کرم هـا 

مرحلۀ پنجم: متن بین شمشه ها را پرنموده و شمشه کشی نمایید.
در پایان اطراف کار را تمیز نموده و برای کنترل کار به استاد کار و هنر آموز خود مراجعه نمایید.  
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ارزشیابی شایستگی اندود گچ و خاک

شرح کار:
مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح الزم را برآورد نموده، اندود گچ وخاک را به مساحت 1/5 مترمربع، طبق 

نظر هنرآموز محترم اجرا نماید. 
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق دستورالعمل ها و ضوابط فنی نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
اندود گچ وخاک را اجرا نماید. 

شاخص ها:
رعایت اصول فنی شامل شاقول بودن، شمشه ای بودن و گونیا بودن کنج ها و نبش ها در مدت زمان 2/5 ساعت.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: شرایط با استفاده از مصالح موجود در کارگاه، ابزار و وسایل الزم را از انبار تحویل گرفته و سطح مورد نظر را 
مطابق نقشه، اندود نماید.

ابزار و تجهیزات: با توجه به نقشه، انتخاب ابزار و وسایل الزم به عهدۀ هنرجو است.
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

2اجرای کرم مطابق اصول فنی2

2شمشه گیری کرم ها3

2پر کردن متن بین شمشه ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، کفش، کاله، 
دستکش، دقت اجرا، جمع آوری نخاله و مالت اضافی، مدیریت کیفیت، 

مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت 
زمان

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل 4

کاشی کاری
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پوشـش نهائـی دیوارهـا در قسـمت های مختلـف سـاختمان بـا توجه بـه کاربری 
آن هـا متفـاوت اسـت. به عنـوان مثـال پوشـش دیوارهـای خارجـی می توانـد انـدود 
سـیمانی، آجـر نمـا و یـا سـنگ بـوده و دیـوار اتـاق خـواب از گچ باشـد. امـا باید در 
نظـر داشـت کـه پوشـش نهائـی متناسـب بـا کاربـری هر فضـا متفـاوت اسـت. مثاًل 
نمی تـوان دیـوار محوطـه را بـا انـدود گچ پوشـاند زیرا این انـدود در فضـاي باز تحت 

تأثیـر عوامـل جـوي قـرار گرفتـه و زود ازبیـن مي رود.
برای پوشـش نهائی مکان های مرطوب مانند سـرویس ها  و آشـپزخانه ازانواع کاشـی 
و سـرامیک اسـتفاده می شـود که هـم دارای طرح هـای متنوع وزیبا می باشـند و هم 

قابل شستشـو هستند.
کاشـی کاری نیـز از مـوارد انجـام عملیـات نـازک کاری اسـت کـه در قسـمت های 

مختلـف سـاختمان شـامل آشـپزخانه، سـرویس بهداشـتی، حمام و سـایر آبریزگاه هـای موجود در سـاختمان و 
همچنیـن تابلوهـای تزئینـی و اماکـن مذهبـی بـه اجـرا در می آیـد.

یکـي از مباحـث ایمنـي مربـوط بـه کاشـي کاري، کار در ارتفـاع اسـت کـه به داربسـت ها مربوط مي شـود و 
قبـاًل بـا ضوابـط ایمنـي آن آشـنا شـدید، مـوارد دیگـر ایمنـي مربوط بـه اسـتفاده از دسـتگاه هاي برش کاشـي 
مي باشـد کـه بـا توجـه به نـوع دسـتگاه ابتدا باید بـا آن ها و طرز کارشـان آشـنا شـده و پس از آمـوزش ضوابط 

ایمنـي مربوطـه، با آن هـا کار کنید. 

بـا اسـتفاده از نقشـه و نشـریۀ 55 سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور قـادر بـه انجـام کاشـي کاری بـا 
رعایـت شـرایط زیسـت محیطی  باشـد.

مقدمه

4-1- ایمنی  انجام عملیات نازک کاری

4-2- مراحل کاشی کاری

استاندارد عملکرد

مفاهیم کلیدی

جدول نازک کاری
کاشی کاری
خط تراز

دوغاب ریزی
بندکشی



نازک کاری ساختمان / فصل 4 / کاشی کاری

117

می خواهیـم سـطح داخلـی دیوارهای یک سـرویس بهداشـتی بـه ابعاد داخلـی 3×2 متر را تا ارتفـاع 2/5 متر 
کاشـی کاری نماییـم. در صورتی کـه ابعـاد در ورودی ایـن سـرویس 0/7 × 2 متـر باشـد، مطلوب اسـت مقدار 

کاشی کاری.

حـل: سـطح کاشـی کاری برابـر اسـت بـا محیـط سـرویس بهداشـتی ضـرب در ارتفـاع کاشـی کاری منهـای 
مسـاحت در ورودی سـرویس.

A = 2 )3 + 2( × 2/5 - )2 × 0/7( = 23/6 m2

 شکل 1-4 

همان طـور کـه قبـاًل هـم گفتـه شـد، در نقشـه های فـاز دو و جـدول نـازک کاری، پوشـش نهایـی دیوارها و 
کـف مربـوط بـه هـر فضا مشـخص می گـردد. در آبریزگاه هـا مانند آشـپزخانه، حمام، سـرویس های بهداشـتی و 
نیـز تابلوهـای تزئینـی و اماکـن مذهبـی، نـوع کاشـی مصرفی و طـرح و نقش آن هـا را در این جداول مشـخص 
می نماینـد و مقـدار عملیات کاشـی کاری بر اسـاس نقشـه های فـاز دو و جداول نـازک کاری بر حسـب متر  مربع 

اندازه گیـری می شـود. 

4-2-1- بررسی نقشه و متره

فعالیت 
با توجه به شکل )4-1( مطلوب است:کالسی1

دیوارهای  کاشی کاری  سطح  الف-   
داخلی اتاقک نگهبانی تا ارتفاع 2/1 متر؛
کاشـی  ابعـاد  صورتی کـه  در  ب- 
تعـداد  باشـد،  سـانتی متر   30  ×  20
کاشـی های الزم را بـا در نظـر گرفتـن 
5% افـت یـا دور  ریـز بـه دسـت آوریـد.

مثال



118

فعالیت 
با توجه به مطالب فوق، مطلوب است تکمیل جدول ریز متره سطح کاشی کاری دیوار موجود در کارگاه.عملی1

 شکل 2-4 

مصالح مورد نیاز در انجام عملیات کاشی کاری عبارت اند از:
1- کاشی
2- ماسه

3- سیمان سیاه و سیمان سفید
4- پودر سنگ

5- چسب کاشی
6- خاک رس

سـرامیک هماننـد آجر از خاک رس سـاخته شـده 
و ممکـن اسـت لعاب دار و یا بدون لعاب باشـد. شـکل 
سـرامیک ها مربـع، مسـتطیل و چند ضلعـی اسـت و 
ضخامـت  آن هـا از 12 تا 20 میلی متـر تغییر می کند.

کاشـي لعابي  فرآورده اي سـرامیکي اسـت کـه معموالً 
در حرارتـي باالتـر از 1000 درجـۀ سـانتي گراد پخته 
شـده و یک طـرف آن از لعـاب شیشـه اي  بـه صـورت 
سـاده و یـا طـرح دار  پوشـیده شـده اسـت. ضخامـت 
کاشـی لعابـی متناسـب با نـوع اسـتفاده از آن متفاوت 

بـوده و از 4 تـا 12 میلی متـر تغییـر می کنـد. 
کاربرد کاشی

کاشـی لعابـی اغلـب بـرای پوشـش دیوارهـای اماکـن 
مذهبـی، تابلوهـای تزئینـی، بدنـۀ آشـپزخانه، حمـام، 
سـایر  و  رخت شـوی خانه  بهداشـتی،  سـرویس های 
آبریزگاه هـا به مصرف می رسـد. همچنیـن نوعی از آن 
کـه به نـام کاشـی کف مشـهور اسـت، بـرای کف پوش 
ایـن فضاهـا به کار مـی رود. کاشـی های لعابـی معموالً 

مربـع یا مسـتطیل هسـتند. شـکل )2-4(

4-2-2-تهیه مصالح و وسایل الزم

کاشی و سرامیک

تفکر
چرا باید در محاسبه مقدار کاشی  الزم، درصدی، به منظور افت در نظر گرفته شود؟
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 شکل 3-4 

این وسایل عبارت اند از: تیشه، شمشه، تراز، شاقول، ریسمانکار، مالۀ شیاردار، مداد یا قلم عالمت گذاری، متر، گونیا، 
کاشی بُر، گازانبر، سوهان، سنگ سمبادۀ دستی، برس سیمی و فرز، دستکش الستیکی و گونی کنفی. شکل )3-4(

با اکثر مصالح مورد استفاده در کاشی کاری از قبیل ماسه و سیمان سیاه قباًل آشنا شده اید و در خصوص سیمان سفید 
نیز باید گفت که این نوع سیمان، از انواع سیمان پرتلند بوده و تفاوت آن با سایر سیمان های پرتلند در رنگ آن است که 
سفید است و دلیل آن نیز حذف اکسیدهای منیزیم و آهن از مواد اولیۀ سیمان می باشد. مقاومت آن نیز از سایر سیمان های 

پرتلند کم تر و قیمت آن هم گران تر است چرا که در حرارت باالتر پخته شده و نوع سوخت کوره آن نیز متفاوت است.
پودر  سنگ

پودر  سـنگ، سـنگ دانه های ریـز حاصـل از بـرش الشـه سنگ هاسـت کـه از کارخانه های سـنگ بری بـه صورت 
پـودر تولیـد، بسـته بندی و به بـازار مصرف عرضه می شـود.

مواد چسبانندۀ کاشی
به طور کلی مصالح چسباننده کاشی به سه دسته  تقسیم می شوند که عبارت اند از:

الف( دوغاب ماسه وسیمان 
بـرای کاشـی کاری روی سـطوح قائـم، از دوغاب ماسـه و سـیمان عسـلی با نسـبت حجمـی 1:5 و بـه میزان 33 

لیتـر در هـر متر مربع اسـتفاده می شـود. 
ب( مالت ماسه و سیمان 

ایـن مـالت از  مـالت ماسـه و سـیمان خمیـری تهیـه می شـود و بیشـتر برای رج هـای آخـر دیوارها کـه امکان 
دوغاب ریـزی ندارنـد و نیـز زیـر سـقف ها اسـتفاده می شـود.

ج( چسب کاشی
از چسب های خمیری مخصوص و یا بطانه، بیشتر برای انجام کاشی کاری روی سطوحی استفاده می شود که قباًل 
کاشی کاری شده و نیاز به تعمیر و بازسازی دارند و نیز در کارهای جدیدی که زیر آن ها را اندود سیمانی کاماًل مسطح 
اجرا نموده اند، استفاده می شود. این چسب ها غالباً روی بتن یا گچ و مانند آن بدون تراشیدن دیوار به کار می روند و 
روی سطوحی که قباًل کاشی کاری شده اند نیز بهتر است ابتدا سطح زیر کار را با تیشه، مضرس یا زبر نموده سپس 
چربی ها و سایر آلودگی ها را شسته تا چسب، درگیری بهتری با زیر  کار خود داشته باشد. چسب های کاشی معموالً در 
مقابل آب، اسید و مواد نفتی مقاوم هستند. بطانه ها معموالً از چندین نوع مواد شیمیایی مخصوص ترکیب شده اند. 

وسایل مورد استفاده در کاشی کاری

سیمان سفید
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فعالیت 
بـه کمـک اسـتادکار اوالً بـا وسـایلی کـه برایتـان جدید اسـت آشـنا شـوید و ثانیـاً روش اسـتفاده از آن ها را عملی1

نمایید. تمریـن 

ــا و  ــودن کنج ه ــا ب ــن گونی ــاقولي و همچنی ــر ش ــازي کار را از نظ ــد زیرس ــات بای ــراي عملی ــل از اج قب
نبش هــا کنتــرل نمــود و چنانچــه نواقــص و اشــکاالتي در زیرســازي وجــود داشــته باشــد، آن هــا را برطــرف 
نمــود. در ســطح زیــر کاشــي کاري نبایــد پوششــي از کاهــگل، گــچ و خــاک، گــچ یــا هــر نــوع مــالت دیگــري 
غیــر از ماســه و ســیمان وجــود داشــته باشد.کاشــی را نبایــد قبــل از نصــب، بــه مــدت زیــاد در آب قــرار داد 
کــه زنجــاب شــود، فقــط کافــی اســت کاشــی را درآب فــرو بــرده و بــه کار بــرد. در حمــام، دستشــوئی و ماننــد 
آن کــه عایــق کاری در بدنــه دیــوار قــرار دارد، حتمــاً بایــد روی عایــق کاری تــوری ســیمی، نصــب و کامــاًل بــه 

دیــوار محکــم شــود

4-2-3- اجرای کاشی

4-2-4- روش های انجام کاشی کاری
به طور کلی کاشی کاری به سه روش انجام می شود که عبارت اند از:

الف( روش دوغاب ریزی
بـا توجـه بـه ایـن کـه رج اول، مبناي کل کاشـي کاري دیـوار اسـت، بنابراین دقـت در اجراي ایـن رج از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت. نکتـۀ مهمـی که بایـد در اجـراي رج اول کاشـی کاری رعایت گـردد، ایجاد خـط تراز با 
اسـتفاده از شـیلنگ تراز و یـا تـراز لیـزری می باشـد؛ بـه ایـن صورت کـه پـس از ایجاد خط تـراز روی دیـوار، با 
توجـه بـه نقشـه، محـل شـروع رج اول را مشـخص نمـوده و بـا فاصلۀ مناسـب از این خـط، زیر کار را ماسـه نرم 

ریختـه و می کوبنـد و بـا اسـتفاده از شمشـه و تـراز آن را تسـطیح می نمایند.
سـپس بـا تأمیـن فاصلـۀ متوسـط ضخامـت دوغاب بـه میـزان 3 سـانتي متر از برجسـته ترین قسـمت دیـوار به 
شـرح زیـر عمـل می شـود. ابتـدا بایـد بـا اسـتفاده از آب و خـاک رس سرند شـده؛ خمیـر گل رس تهیـه نمـوده، 
سـپس بـا خیس کـردن کاشـي ها به نصب آن ها روی ماسـه تراز شـده پـای دیوار اقـدام نمـود. از خمیر گل رس 
جهـت ثابـت نگه داشـتن کاشـي در محـل خـود اسـتفاده مي شـود. بعـد از نصـب تمـام کاشـي هاي رج اول و 
کنتـرل شـاقولي، هم راسـتایي و رعایـت 2 تـا 3 میلي متـر بنـد قائـم بیـن آن هـا، بـه انـدازۀ یک سـوم ارتفـاع 
کاشـي دوغاب ریـزي مي شـود. بعـد از خودگیـري نسـبي دوغاب مرحلـه اول، مراحـل بعدي دوغاب ریـزي انجام 
مي شـود تـا پشـت کاشـي ها کامـاًل از دوغـاب پـر شـود سـپس هم راسـتایی کاشـی ها، شـاقولی بـودن آن هـا و 

گونیـا بـودن نبش هـا و کنج هـا را کنتـرل می نماینـد.
پـس از اجـرای رج اول و کنتـرل آن، خمیـر گل رس لبـۀ کاشـی ها را برداشـته و بـه نصـب کاشـی های رج دوم 
اقـدام می شـود الزم بـه توضیـح اسـت کـه بایـد نسـبت بـه شـاقول نمـودن کاشـی ها و گونیـا بـودن آن هـا در 
کنج هـا و نبش هـا و هم راسـتایی بندهـا توجـه الزم مبذول گردد. سـایر رج های کاشـی کاری را بـه همین روش 

اجـرا می نماینـد تـا بـه ارتفـاع مـورد نظر در نقشـه دسـت یابند.
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 شکل 4-4 

منظـور از بندکشـی پـر کـردن درز بیـن کاشـی ها به وسـیلۀ دوغـاب می باشـد. بـرای پـر کـردن بندهـا از 
دوغاب سـیمان سـفید و پودر سـنگ اسـتفاده می شـود. مقدار دوغاب سـیمان و پودر سـنگ برای هر مترمربع 
0/75 لیتـر اسـت. روش انجـام کار بـه ایـن شـرح اسـت که ابتدا به وسـیلۀ برس سـیمی، بندهای بین کاشـی ها 
را تمیز نموده و سـپس دوغاب عسـلی تهیه شـده را با دسـتکش السـتیکی روی بندهای بین کاشـی ها کشـیده 

تـا آن هـا را پـر نمایـد و قبـل از خشک شـدن دوغـاب، سـطح کار را به وسـیلۀ گونـی کنفی پـاک می نمایند.

در کارهـای دسـت اول ابتـدا بایـد سـطح زیر کار را با مالت ماسـه و سـیمان به صـورت کاماًل همـوار اندود نمود 
و سـپس به چسـباندن کاشـی ها اقدام گردد.

4-2-5-بندکشی

ب(روش مالت گذاری 
در ایـن روش مـالت خمیری ماسـه و سـیمان را در پشـت کاشـی قـرار داده و به دیـوار می چسـبانند. همان طور 
کـه گفتـه شـد از ایـن روش بیشـتر بـرای رج هـای آخـر کـه امـکان دوغاب ریـزی نداشـته و نیـز زیـر سـقف ها 
اسـتفاده می شـود. الزم بـه توضیـح اسـت کـه اگـر بخواهنـد از ایـن روش در کارهـای نـو هماننـد زیر سـقف ها 
اسـتفاده نماینـد ابتـدا بایـد سـطح زیر کار را با اندود ماسـه و سـیمان هموار نمـوده، پس از خشک شـدن اندود، 

به نصـب کاشـی ها اقـدام گردد.

فعالیت 
مطلوب است کاشی کاری دیوار موجود در کارگاه با کاشی  30×20 سانتی متر از نوع کاشی درجه 1. عملی1

به هر هنرجو حد اقل تعداد 20 عدد کاشي تحویل شود.
بـه هنرآمـوزان و هنرجویـان عزیز توصیه مي شـود، در اجراي این فعالیت، با توجه به مسـائل زیسـت محیطي، 
به جاي اسـتفاده از مالت ماسـه و سـیمان، یک جلسـه از خاک رس اسـتفاده نموده و به روش مالت گذاري، 
اجـرا نماییـد بـه ایـن صورت که مالت گل رس خمیري را پشـت کاشـي ها کار گذاشـته و به دیوار بچسـبانید. 
و دو جلسـۀ دیگـر بـه روش دوغاب ریـزي و بـه جـاي دوغـاب ماسـه و سـیمان از دوغـاب ماسـه و خاک رس، 

نمایید.   استفاده 

ج(روش چسباندن با چسب های مخصوص کاشی
این روش بیشتر در سطوحی که قباًل کاشی کاری 
شده و نیاز به مرمت و بازسازی دارند استفاده می شود. 
در این روش ابتدا سطح زیر کار را با تیشه مضرس )زبر( 
نموده و آن را شستشو داده تا از گرد و غبار و چربی های 
ایجاد  بهتری  درگیری  با چسب،  و  شده  پاک  موجود 
به  با چسب مخصوص کاشی و  را  نماید سپس سطح 
وسیلۀ ماله مضرس اندود نموده و کاشی ها را روی آن 

می چسبانند. شکل)4-4(
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ارزشیابی شایستگی کاشی کاری

شرح کار:
مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح الزم را برآورد نموده، سطح یک دیوار را به صورت ساده و یا گونیا، طبق 

نظر هنرآموز محترم به مساحت 1/5 متر مربع، کاشی کاری نماید.
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق دستورالعمل ها، ضوابط فنی و نشریۀ 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
سطح مورد نظر را به صورت ساده و یا گونیا کاشی کاری نماید.  

شاخص ها:
رعایت تراز رج ها، شاقول بودن، هم سطح بودن کاشی ها، یکنواختی بندها و گونیایی کنج ها و نبش ها.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از کاشی های موجود در کارگاه، ابزار و وسایل الزم را از انبار تحویل گرفته و سطح دیوار مورد نظر را 
مطابق نقشه کاشی کاری نماید.

ابزار و تجهیزات: با توجه به نقشه، انتخاب ابزار و وسایل الزم به عهدۀ هنرجو است.

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

2ایجاد خط تراز زیر کار با استفاده از ماسه، شمشه و تراز2

2اجرای رج اول با فاصلۀ مناسب از دیوار با رعایت اصول فنی3

2اجرای سایر رج ها و کنترل آن ها مطابق اصول فنی4

بندکشی نمای کار5
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

نگرش:
ایمني کارگاه- کفش و کاله - دستکش- رعایت اصول دیوار چیني 
- جمع آوري مالت  و مواد اضافي- توجه به شایستگي هاي غیر فني 

-  نقش در تیم  - مسئولیت پذیري - تصمیم گیري 
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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tvoccd@roshd.ir

www.tvoccd.medu.ir

اسامی هنرآموزانی که در فرایند اعتبارسنجی کتاب نازک کاری ساختمان شرکت کرده اند:

استان آذربایجان شرقی: جالل رزاقی، حمید ملکی و داود رسولی فر 
استان البرز: مهدی هاشملو ،  سعید نظری

استان اصفهان: محمدتقی نجد
استان سیستان و بلوچستان: فریبرز حسن پور

استان  خراسان رضوی: هادی حسینی ابریشمی
استان مازندران: عباس برزوئی
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