اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

الف

آجر سفال
آجــری کــه از خــاک رس در قالــب هایــی ســوراخ دار

آبچک

بــا حرکــت در کــورهتولیــد مــی شــود .از ایــن آجــر بــه

مقــدار بیــرون زدگــی یــا شــیاری کــه بــرای ریــزش آب

عنــوان جداکننــده اســتفاده مــی شــود.

زیــر ســنگ زده مــی شــود.

آجر رستیک

آبخور

آجــر رســتیک نوعــی از آجــر اســت کــه ســطح آن زبــر

فــرو بــردن آجــر در آب بــه منظــور گرفتــن گــرد و خــاک

و ناصــاف و دارای خلــل و فــرج اســت و لبــه هــای آن

آن.

حالــت نــرم و گــرد دارنــد .آجــر رســتیک مــی توانــد از
جنــس شــیل یــا رس باشــد .اســتفاده از آجــر رســتیک

اُ تکا

در نمــای داخلــی و خارجــی تداعــی کننــده طبیعــت

میلگــردی کــه جهــت تحمــل نیــروی برشــی اســتفاده

است.

مــی شــود.

آجر رسی

اثر انکسار نور Refraction

از ســیلیکات هــای آلومینیــم بــه شــکل مکعــب

هنگامــی کــه یــک شــعاع نــوری از میــان طبقــات

ســاخته مــی شــود کــه در قطعــات نــازک در ســاخت

مختلــف جــو عبــور مــی کنــد به علــت تغییــرات چگالی

تیغــه بــه کار مــی رود .آجــر نمــا رســی از قدیمــی

زمیــندچــار شکســت مــی شــود و بــه ایــن ترتیــب

تریــن نــوع آجــر اســت و در رنگهــای متنوعــی چــون

خــط قراولــرویTA بــه شــکل منحنــیTA در مــی آیــد و

زرد ،گلبهــی و قرمــز قابــل تهیــه اســت .ایــن نــوع آجــر

در نتیجــه ایــن تغییــر ،شــیء مــورد مشــاهده نســبت

اگــر دارای روکــش لعــاب دار باشــد در نماهــای ســنتی

بــه موقعیــت حقیقــی آن باالتــر بــه نظــر مــی رســد.

زیبایــی بــی نظیــری مــی آفرینــد.

در شــرایط جــوی معمولــی مقــدار عــددی تصحیــح
انکســار در حــدود  37تصحیــح کرویــت و در جهــت

آجر کلوک

مخالــفآن اســت.

به یک هشتم از آجر کلوک گفته می شود.

آجر سرزده

آجر کم زده

آجری که یک چهارم آن کم شده باشد.

ح

خ

آجری که یک پنجم آن کم شده باشد.
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

ایــن آجــر هــا عــاوه بر خــاک رس در ترکیب خــود دارای
آجر گری

عناصری مانند ســیلیس هســتند که باعث می شــود

آجــری کــه از خــاک رس پختــه شــده در کــوره و بــه

آجــر نســوز نمــا عــاوه بــر زیبایــی و طیــف رنگــی متنــوع

انــدازه 51*31*5ســاخته مــی شــود و در دیــوار حمــال

دارای مقاومــت بــاال ،ثبــات رنــگ و نیــز تحمــل گرمــای

بــه کار مــی رود.

بســیار زیــاد باشــد .آجــر نســوز بــه طــور کلی بــه دو نوع
معمولــی و ویــژه تقســیم مــی شــود؛ نــوع معمولی آن

آجر معمولی یا توکار

کــه در نمــا کاربــرد دارد و بــه انــواع آجرهــای نســوز

ایــن دســته از آجرهــا بــه روش دســتی (قزاقــی ) و

سیلیســی ،آجرهــای نســوز قلیایــی و آجرهــای نســوز

ماشــینی تولیــد مــی شــوند و بــرای انجــام کارهــای

آلومینیومــی تقســیم بنــدی مــی شــود.

عمومــی در صنعــت ســاختمان ســازی مناســب مــی
باشــند .ایــن آجرهــا بــر اســاس محــل مصــرف بــه دو

آجر نما

نــوع باربــر و غیــر باربــر تقســیم مــی شــوند و شــامل دو

از آجــر نمــا بــه دلیــل ظاهــر مناســب در نماهــای داخلی

گــروه آجرهــای توپــر و ســوراخ دار هســتند ماننــد آجــر

و خارجــی ســاختمان هــا اســتفاده مــی شــود

فشــاری ســوراخ دار ،بتنــی ،ســیمانی و ....

ایــن آجــر هــا بــه صــورت دســتی یــا ماشــینی تولیــد
مــی شــوند بــدون نیــاز بــه روکــش هســتند و بــه دلیــل

آجر مهندسی

بــه همــراه داشــتن عناصــری ماننــد ســیلیس ،آلومیــن

آجــر مهندســی از جملــه آجــر هــای رســی اســت.

و ســایر عناصــر فلــزی طیــف رنگــی متنوعــی شــامل

ایــن نــوع آجــر متراکــم ،مقــاوم و نیمــه شیشــه ای

شــاموتی ( بــا طیــف قرمــز) قهــوه ای ســمیرم (بــا طیــف

مــی باشــد .کاربــرد آن بــرای ایجــاد بناهایــی هایــی

زرد) گلبهــی مشــکی ســفید و … را دارا میباشــند .نــوع

کــه قــدرت تحمــل وزن و فشــار زیــادی دارنــد مناســب

 Lشــکل آن هــا نیــز تولیــد مــی شــود .آجــر لفتــون نمــا

مــی باشــد .تولیــد ایــن دســته از آجــر بــه صــورت

آجــر نســوز نمــا و آجــر پــاک نمــا همگــی زیــر مجموعــه

ماشــینی انجــام مــی شــود .دارای دو نــوع درجــه یــک

آجرنما هستند.

و دو میباشــد کــه هریــک مــی تواننــد توپــر و توخالــی
باشــند .

آجر نیمه (چارک)
نصف آجر را چارک گویند.

آجر نسوز
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

آرک
آرک قــوس تزئینــی بــه منظــورجداســازی دو فضــا از

افراز

یکدیگــر را گوینــد.

مجزا نمودن سهم مشاع هر یکاز شرکاء.

ِازاره

ِاگو

ســنگی اســت که در پــایدیوارهــای خارجی ســاختمان

مجراهایــی بــرای انتقــال فاضــابخانگــی و صنعتــی به

بکار مــیرود.

تصفیه خانه.

آسانسور

آلیدادAlidade

وســیله ارتباطــی بیــن طبقــاتدر ســاختمانهای بلنــد

نوعــی خطکــش رویــت ســاده در نقشـهبرداری اســت

کــه بــه وســیلهموتــور حرکــت مــی کنــد

کــه بــرای مشــاهده اشــیاء دور و اندازهگیریهــای
معمــوال دارای
زاویــهای بــکار مــیرود .آلیــداد
ً

آستانه

یــک دوربیــن دارای نشانهاســت و یکــی از اجــزای

قســمت پاییــن چارچــوب کــه درباالتــر از کف قــرار می

دســتگاه زاویهیــاب یــا تئودلیــت میباشــد .آلیــداد

گیرد.

همچنیــن مــدرج اســت و ملحقاتــی بــرای خوابانــدن
یــا ثبــت نتایــج دارد.

آستر کشی

آلیــداد بــه شــکل  Uســاخته شــده و بدنــه اصلــی و

اجرایالیه زیرین با یکی از مالتها.

مهمتریــن قســمت زاویهیــاب را تشــکیل میدهــد و
شــامل محــور افقــی تئودلیــت نیــز هســت.

استقرارSetting up
انباره چاه

مقصــود مســتقر ســاختنتئودولیــت بــر روی ســه
پایــه بــه نحــویاســت کــه بــاالی محــور اصلی دســتگاه

بــه فضایــی کــه در قســمتپاییــن میلــه بــه منظــور

ازنقطــه عالمــت ایســتگاه بگــذرد وثانیا امتــداد آن در

جمــعآوری فضــوالت کنــده شــده انبــاره گوینــد.

راســتای قائــم(شــاقول) باشــد .در ایــن صــورت عمــل
اندود اشکی

اســتقرار شــامل دو مرحلــه اســت تمرکــزایســتگاه

نوعــی مالســت اســت .مصالــح اجــرای این انــدودپودر

گــذاری Centringو تــراز کــردنup Leveling .

ح

خ

د

ذ

ر

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف ق ک گ ل م

ژ

س ش

ز

ن و

ی

ه

اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

کمــی خواهــد بــود.

خاک سنگ سیمان سفید یاسیمان رنگی است که با
آب مخلوط شــده و مالت نرمی بدســت می آید.

اندود سیمانی چکشی
اندود خراشی

ایــن انــدود نیــز در  ۲الیــه اجــرا میشــود :الیــه اول

انــدود خراشــی پــس از اجــرای انــدود آســتر و تختــه

آســتر مــی باشــد کــه هماننــد الیــه انــدود تختــه

مالــه اجــرا مــی شــود .مصالحی کــه در آن بکار گرفته

مالهــای اجــرا میشــود و الیــه دوم یــا نهایــی بــا مــات

مــی شــود مشــابه انــدود تختــه مالــه ای بــوده ،ولــی

موزائیــک بــه ضخامــت متوســط  1.5ســانتی متــر

مقــدار اندکــی مصالــح ســنگی بــا قطــر بزرگتــر از 2

ـوال دارای بندهایــی
اجــرا میشــود .الیــه دوم کــه معمـ ً

میلیمتــر بــه آن اضافــه شــده و پــس از مالیــدن

اســت کــه بــا شیشــه پــر شــده اســت بــا مالــه اجــرا

مصالــح بــه ســطح کار ،روی آن بــا مالــه مخصــوص

میشــود  .پــس از خشــک شــدن انــدود ســطح آن را

( کــه کــف آن مضــرس مــی باشــد) مــی کشــند تــا

بــا تیشــه هــای مخصــوص تیشــه داری مــی کننــد .از

خراشــهایی بــه شــکلهای مختلــف و دلخــواه روی آن

ســیمان ســفید یــا رنگــی در انــدود چکشــی اســتفاده

بــه وجــود آیــد.

مــی شــود.

اندود سیمانی تگرگی یا ماهوتی

اندود سیمانی شسته یا آبساب

ایــن انــدود بــه عنــوان الیــه ســوم یــا نهایــی روی

روش اجــرای انــدود ســیمانی آبســاب دقیقــا ماننــد

انــدود تختــه مالــه ای بــه ضخامــت متوســط 2

انــدود ســیمانی چکشــی مــی باشــد امــا روش

میلیمتــر اجــرا مــیشــود .ایــن انــدود بــا اســتفاده از

پرداخــت ســطح ایــن انــدود بــه ترتیــب زیــر مــی

مــات ســیمان و پــودر ســنگ و خــاک ســنگ تهیــه

باشــد:

شــده و بــا دســتگاه دوغــاب پــاش روی نمــا پاشــیده

 - 1الیه نهایی آن را قبل از خشــک شــدن به وســیله

مــی شــود.

آب خیــس کــرده و بــه وســیله بــرس تــا نمایــان

در نمــای «تگرگــی» کــه دارای ناهمواریهــای زیــادی

شــدن مصالــح ســنگی ،ســطح آن را میســایند.

مــی باشــد از مصالــح بــا نمــره بندی درشــت اســتفاده

 - 2الیــه نهایــی آن پــس از خشــک شــدن بــه وســیله

مــی شــود.

ســنگ ســنباده بــه قــدری ســاییده مــی شــود کــه

در صــورت اســتفاده از مصالــح بــا دانــه بنــدی ریــز،

ـا صیقــل یافتــه و شــبیه موزائیــک شــود.
کامـ ً

ایــن نمــا «ماهوتــی» نــام گرفتــه و دارای ناهمــواری

 - 3ســطح نهایــی را قبــل از خودگیــری بــا آب و
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

اســید ســاییده مــی شــود .در نهایــت نمــای ســیمان

گــری (آجــر فشــرده بــدون بندکشــی) بــا مالت ماســه

بــه شــکل ریــز و نمــای ســنگ دانــه بنــدی برجســته و

ســیمان بــه نســبت  5بــه  1و بــه ضخامــت متوســط

درشــت مــی شــود.

 ۲ســانتی متــر اجــرا میشــود.
الیــه تختــه مالــه بــا ضخامــت نیــم ســانتی متــر بــه

اندود کاه گل

وســیله تختــه مالــه همــراه بــا کمــی آب و بــا مــات

نوعــی مــات که بــرای عایق بندی ســاختمان اســتفاده

ماســه ،ســیمان ،پــودر ســنگ و خــاک ســنگ روی

می شود.

الیــه آســتر اجــرا میشــود.
انــدود ســیمانی تختــه مالــه ای را بــه کمــک خــط

اندود گچ و مرمری

کشــی یــا ســنگ نمــا بــه قســمتهای مجــزا تقســیم

ایــن انــدود خارجــی مــی باشــد و در مقابــل رطوبــت و

میکننــد تــا از تــرک خــوردن آن جلوگیــری شــده و

نــم مقاومــت خوبــی دارد.

زیبایــی آن حفــظ شــود.

اندود موزاییکی

آوارگاه

ســنگ موزاییــک نمــره بنــدی شــده را ازهــر رنــگ کــه

فاصلــه بیــن شــانه تــا محلــی کــه طــاق بــراثــر بــار زیــاد

الزم باشــد به هم بهنســبت دلخواه مخلوط می کنند.

فــرو مــی ریــزد.

اندود لیسه ای

ب

از ایــن انــدود بــرای زیرســازی عایقهــایرطوبتــی ماننــد
قیرگونــی و بدنــه حــوضاســتفاده مــی شــود.

بادبند
عضــوی کــه در ســاختمانهای فلــزیجهــت مقابلــه بــا

اندود تخته ماله ای

نیــروی جانبــی بــه شــکلضربــدری یــا  1 ، 7یــا  ...تعبیــه

از ایــن انــدود در نمــای ســاختمانســقف دیــواره ی

مــی شــود.

آبریــزگاه ماننــد ســقفحمــام اســتفاده مــی شــود.
ایــن نمــا در دو الیــه بــه اجــرا در مــی آیــد :آســتر و

بادگیر

تختــه مالــه.

ســازه هــای چهــار ضلعــی کــه ارتفــاع آن ازباالتریــن

الیــه آســتر بــر روی دیــوار بلــوک ســیمانی یــا آجــری

قســمت ســاختمان بیشــتر وجهــت خنــککــردن
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

ســاختمانهایقدیمــی تعبیــه شــده اســت.

ســطوح ناهمــوار اســتفاده مــی شــود

بار زنده

بتن سازه ای

به بار در حال جریان در ساختمان بارزنده گویند.

نــوع خاصــی از بتــن کــه قابلیــت تحمــل بــار باالیــی دارد
و یکــی از بخــش های اصلی ســازه اســت .اگــر مقاومت

بار ُمرده

بتــن ســازه ای متناســب با نوع ســازه نباشــد مــی تواند

بار ساختمان و اشیاء در ساختمان راگویند.

منجــر بــه فــرو ریختــن ســاختمان شــود .مقاومــت بتن
ســازه ای را بــا مــگا پاســکال انــدازه گیــری مــی کننــد و

بالکن

هرچــه مقــدار آن بیشــتر باشــد مقاومــت بتــن ســازه

بــه پیــش آمدگــی ســقف از دیــوار اصلــی بالکــن یــا

ای بیشــتر اســت

کنســول گوینــد.
بتن غلتکی
بتانه

بتــن غلتکــی یــا  RCCاز انــواع بتــن بــا اســامپ صفــر

نوعــی خمیــر کــه عمــده اســتفاده آن در اتصــال

اســت کــه در ســاخت ســازه هــای عظیــم ماننــد ســد ها

شیشــه بــه چهارچــوب آن اســت.

کاربــرد دارد .مقاومــت بــاال و هزینــه کــم بتــن غلتکــی
باعــث شــده تــا کشــورهای صنعتی بــه اســتفاده از این

بتن غوطه ای

نــوع بتــن روی آورنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه مضــرات

از ترکیــب  70درصــد بتــن و  30درصــد ســنگ الشــه

زیســت محیطــی و دوام انــدک مشــتقات نفتــی رویــه

مرغوب یا قلوه ســنگ به دســت می آید و در محوطه

بتنــی  RCCPبــه عنــوان جایگزیــن مناســبی بــرای

سازی جهت پر کردن محل های گودبرداری شده ،چاله

آســفالت در نظــر گرفتــه شــده اســت.

هــا ،کانــال هــا و همچنیــن هموارســازی پیــاده روهــا و
ســطوح کاربــرد دارد.

بتن خود متراکم
از جملــه بتــن هــای روان و بــا عملکــرد باالســت کــه

بتن مگر

بــه محــض ریخته شــدن در قالب بدون نیــاز به ویبره،

از دیگــر انــواع بتــن غوطــه ای اســت کــه از آن بــرای

بــه طــور یکنواخــت تمــام فضای قالــب را حتی بــا وجود

زیرســازی بتــن هــای دیگــر و صــاف کــردن و تــراز کــردن

آرماتــور هــای متعــدد پــر مــی کنــد .مقاومــت بــاال
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

حدی از قطعۀ زمین که مشرف بهگذر باشد.

و عــدم ایجــاد آلودگــی صوتــی بــه علــت عــدم نیــاز بــه
ویبراتــور باعــث شــده که از بتن خــود متراکم در پروژه
هــای شــهری و محــل هــای پــر رفــت و آمــد بــه وفــور

َب ِر اصالحی

اســتفاده شــود.

آن حــدی از قطعــه زمیــن کــه مشــرف بــهگــذر بــوده و
از قســمت عمــق مســتلزمعقــبنشــینی باشــد.

بتن آب بند
در بتــن آب بنــد ،نفــوذ پذیــری آب بــه میــزان قابــل

بستر جذبی

توجهــی کاهــش یافتــه اســت بــه طــوری کــه از ایــن

بســتری کــه آب فاضــاب غیــر مفیــد را بــه آب مفیــد

نــوع بتــن بــرای جلوگیــری از جریــان آب بــه داخــل یــا

بــرای مصرف غیرآشــامیدنیتبدیــل می کند .

خــارج از ســازه هــا یــا در اســتخرها و حوضچــه هــای
بــزرگ اســتفاده مــی شــود .بــا اســتفاده از بتــن آب بند

بلوکاژ

دیگــر نیــازی بــه نصــب زمــان بــر و پیچیــده خطــوط

بــه منظــور جلوگیــری از ورود رطوبــت بــه کــف

اتصــال و درز و لــوال نمیباشــد.

ســاختمان زیــر آن را از قلــوه ســنگپــر مــی کننــد بــه
ایــن کار بلــوکاژ گوینــد.

بتن الیافی
مخلــوط بتــن معمولــی بــه اضافــه الیــاففــوالدی

بندی

کــه بــه طور یکنواخــت در بتنپخــش و باعث افزایش

خــرده آجــر بــه ضخامــت یــک بنــد انگشــترا بنــدی

مقاومــتفشــاری بتــن در نــوع خــود شــده و درجــاده

گوینــد. 

ســازی و محوطــه ســازی اســتفادهمــی شــود.
بندکشی
بتن سبک

ُپر کردن درز بین کاشی و آجر بااستفاده از مالت.

نوعــی بتــن کــه در آن پــودر آلومینیــوم و پوکــه
اضافــه شــده بــه منظــور عایــقصوتــی و غیــر ســازه ای

بولت

اســتفاده مــیشــود.

وســیله ای اســت کــه اتصــال بیــنصفحــه کف ســتون
بــا بتــن را انجــام مــیدهــد.

بتن مگر َبر
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

ِبیس ِپلِ یت

پایان ساختمان

صفحــه ســتون بــرای قــرار گیــری ســتونبــر روی

گواهــی شــهرداری مبنــی بــر اتمامســاختمان و منطبق

فونداســیون. 

بــا پروانــه صــادره ازنظــراصــول فنــی ،بهداشــتی،
ایمنــی وســایر ملزومــات ضــروری در ســاختمان.

پ

َپخ
قاعــدۀ مثلــث متســاوی االضالعــی کــهدو ضلــع آن از

پارکت
کفپوشــی از چــوب کــه بــرای فــرش کــفســاختمان

دو گــذر متقاطــع تشــکیلشــده و طــولآن در دســتور

اســتفاده مــی شــود.

نقشــه قیدگردیده اســت.

پارکینگ ساختمان

پروانه ساختمان

محــل هــای الزم بــرای توقــف خــودرو کــهبراســاس

مجــوز شــهرداری بــرای احــداث بنــا،تجدیــد بنــا ،تعمیر

ضوابط و معیارهایمصوببا توجه به نوع استفاده از

و تغییر اساســی درســاختمان.

ســاختمانتعییــن مــی گــردد.
پله


پاکار

معمــول تریــن وســیله ارتباطــی بیــن دوســطح بــا

محل شروع قوس از ستون یا دیوار راپاکار گویند.

اختــاف در ســاختمان را پلــهگوینــد.


پاگرد

پله فرار

محلــی اســت کــه شــخص پــس ازپیمــودن یــک ردیف

پلــه ای کــه خــارج ســاختمان تعبیــه مــیشــود تــا

پلــه بــر آن قــدممــی گــذارد.

هنــگام بــروز خطــر ازآناســتفاده شــود.

پانل گچی

پوتر بتنی

مــات گچــی پیش ســاخته که برایجداســازی و عایق

پوترهــا در واقــع همــان تیرهــای بتنــی هســتند کــه

صوتیحرارتیاســتفاده می شود .

بارهــای عمــودی وارد بــر ســازه را بــه تکیــه گاههــای
خــود یــا همــان ســتونها منتقــل میکننــد .پوترهــا
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

در ســاختمان در اثــر فشــارهای عمــودی وارده ،تحــت
تاثیــر دو نیــروی فشــاری و کششــی قــرار میگیرنــد.

پوستۀ طرح

بــه طــوری کــه قســمت باالیــی تحــت تاثیــر فشــار

حــد نمائــی بــر گــذر و یــا کاربریهــای مــوردنظــر کــه در

و قســمت پایینــی تیــر تحــت تاثیــر کشــش قــرار

تعییــن بــر و کــف ،مبنــا قــرارمــی گیرنــد.

میگیــرد.
پوترهــا یــا تیرهــای بتنــی در ســاختمانها بــر

پوکه صنعتی

اســاس ســاختار و وظیفـهای کــه دارنــد بــه چنــد نــوع

پوکــه صنعتــی را از ذوب کــردن خــاکرس و تغییــر

اصلــی زیــر تقســیم میکننــد.

حالــت آن بدســت مــیآورنــد.

تیــر اصلــی :همانطــور کــه از اســم ایــن تیرهــا بــر
میآیــد ،اصلیتریــن نــوع تیــر در ســاختمانها

پوکه معدنی

هســتند و نقــش مهمــی در برابــر ســازه ایفــا

ســنگی اســت متخلخــل بــا وزنمخصــوص کمتــر از

میکننــد .

یــک.

تیــر فرعــی :از دیگــر انــواع پوتــر و تیــر در ســاختمان
ســازی اســت .ایــن تیرهــا نســبت بــه تیرهــای اصلــی

ِپی

انــدازه کوچکتــری دارنــد .نحــوه عملکــرد آنهــا نیــز

مجموعــه بخــش هایــی از ســازه و خــاکدر تمــاس بــا

بــه ایــن گونــه اســت کــه بــه شــاهتیر یــا همــان تیــر

آن کــه انتقــال بــاربیــنســازه و زمیــن از طریــق آن

اصلــی متصــل میشــوند و بارهــای وارد شــده بــه

انجــام مــیپذیــرد.

ســقف را بــه آنهــا منتقــل میکننــد.
تیــر نعــل درگاه :نــوع دیگــری از پوتــر اســت کــه در

پیشانی پله

بــاالی نافــذ ایجــاد شــده در چهارچــوب ســاختمان در

قطع های عمودی که میان دو کفپله متوالی.

نظــر گرفتــه میشــود .ایــن تیرهــا در اندازههــا و
پیوند

ضخامتهــای مختلفــی اجــرا میشــوند.

بــه انــواع آرایــش هــای شــناخته شــدهآجرچینــی
دیوارهــا اطــاق مــیشــود.

پوسته
خــورده آجرهایــی کــه بــه ضخامــت 7میلیمتــر تــا 55

پیوند کله راسته

ســانتی متــر باشــد.
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

ساختمان.

بــه آجرچینــی کــه یــک در میــان بــهصــورت کلــه و
راســتهچیــده شــود.



تراکم خالص مسکونی

ت

نســبت تعــداد جمعیــت یــک منطقــه بــهمســاحت
اراضــی مســکونی.

تاسیسات مکانیکی
عملیــات لولــه کشــی آبــی ،گازی و فاضــاب در

تراکم ساختمانی

ســاختمان .

نســبت ســطح زیــر بنــای ســاختمانتقســیم بــر کل
مســاحت زمیــن همــانپــاک.

تخته فلزی
در کارهــای آرایشــی بنــا ،ســاخت در ،مبــلو صندوقــه

تراکم ناخالص مسکونی

بتــن بــه کارمیــرود.

نســبت تعــداد جمعیــت یــک منطقــه بــهمســاحت کل
زمیــن.

تخته ماله
تراز کروی یا دایره ای Circular level

وسیله ای برای پهن کردن مالت باظرافت کم.

محفظــه تــراز کــروی فلــزی و قســمتباالی آن شیشــه
ای و شکل آن از نظرهندسی شبیه به عرقچینکروی

تراز استوانه ای Circular level
محفظــه ایــن نــوع تــراز شیشــه ای وشــکل آن از نظــر

اســت کــه در قســمت بــاالی آن در وســطحبــاب یک یا

هندســی قســمتی ازیک اســتوانه خم شــده شــبیه به

چنــد دایــره ســیاه رنــگ بــااختــاف شــعاعتقریبــی 5

تیــوبدوچرخــه اســت .لولــه آن را در خــارجمحفظــه

میلیمتر حکشده تا بتوان محل تشکیل حباب ونیز
میــزان جابجایی آن تشــخیص داد.

بــه قســمت هــای  5میلیمتــری تقســیم بنــدی کــرده



انــد بدیــنترتیــب مــی تــوان در هــر زمــان موقعیــت

ترازیابی Leveling Nivellement

حبــاب را نســبت بــهدرجــات تقســیمیتشــخیص داد.

مقصــود از ترازیابــی یــا نیولمــان تعییــناختــاف
تِ راس

ارتفــاع بیــن دو نقطــه یــا چنــدنقطــه نســبت بــه هــم یا

فضایــی بــه عــرض حداکثــر  3.5متــر درفضــای بیرونــی

نسبت بهیکسطح مبنای معین است که بااستفاده

ح

خ

د

ذ

ر

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف ق ک گ ل م

ژ

س ش

ز

ن و

ی

ه

اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

از دســتگاه هــای مختلــف و بــاروش هــای گوناگــون

روی آن دو تــار ســیاه رنــگ عمــود بــرهــم هــک شــده

صــورتمــی گیــرد.

تشــکیل یافتــهاســت.



صفحــه شیشــه ای را صفحــه رتیکــول وخــط فرضــی

تسمه

کــه مرکــز رتیکــول را بــه مرکــزنــوری عدســی شــیئی
وصــلمــی کنــد خــطقراولــروی مــی گوینــد.

بــا مقاطــع مربــع و مســتطیل بــرایســاخت درهــا،
حفــاظ هــا و وصلــه هــا درســاختمان بــه کار مــی رود .

توجیه نقشه


تعمیرات اساسی

منطبــق کــردن شــمال جغرافیایــی نقشــهبــا شــمال

هرگونــه تعمیــری کــه منجــر بــه تعویــضســقف یــا

جغرافیایــی محــل .

ســتون هــا گــردد.
توفال
تفکیک

تختــه ی باریــک و نازکــی کــه بــه زیــرتیرهــای ســقف

تبدیــل و جداســازی یــک قطعــه زمیــنبــه چنــد قطعــه

باربــر کوبیــده مــی شــود.

را تفکیــک گوینــد.
تیر النه زنبوری
تفنگ هیلتی

دلیــل نامگــذاری تیرهــای النــه زنبــوری ,شــکل گیــری

وســیله ای بــرای پــرچ همــراه بــا فشــنگ مخصــوص که

ایــن تیرهــا پــس ازعملیــات بریــدن ,دوبــاره جــوش

در ســاختمانکاربــرد دارد.

دادن و تکمیــل پروفیــل اســت .ایــن گونــه تیرهــا
در طــول خــود دارای حفــره هــای توخالــی در جــان

تقه

هســتند کــه بــه النــه زنبــور شــبیه اســت .بــه همیــن

سکویی در جلوی خانه های قدیمی.

ســبب بــه ایــن گونــه تیرهــا النــه زنبــوری مــی
گوینــد .هــدف از ســاخت تیرهــای النــه زنبــوری ایــن

تلسکوپ  Telescope

اســت کــه تیــر بتوانــد ممــان خمشــی بیشــتری را بــا

نوعــی از دوربیــن هــای نجومــی اســت واز یــک لولــه

خیــز نســبتاً کــم  ,همچنیــن وزن کمتــر در مقایســه

یــک عدســی بــا فاصلــهکانونــی زیــاد بهنــام عدســی

بــا تیــر نــورد شــده مشــابه  ,تحمــل کنــد.

شــیئی (بــافاصلــه کــم) و یــک صفحــه شیشــه ایکــه
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

آن عبــور مــی کنــد.

تیزه
محل برخورد دو نیمه قوس را تیزهگویند.

چ

تیشه
وســیله ای اســت بــرای تخریــب هــای ســبک در

چارچوب

ســا ختما ن .

قابــی کــه درب آن لــوال و بــر روی آن بــازو بســته مــی
شــود .

ج

چاله آسانسور
جان پناه

چالــه ای بــرای قرارگیــری کابیــن آسانســوربــه ارتفــاع

دور چینی اطراف پشت بام به ارتفاع 11سانتیمتر.

 3/5متــر پایینتــر از کــفســاختمان.


جرز

چاه ارت

بــه ســتون آجــری کــه بعــد از اتمــام کارآجــر کاری کنار

چــاه ارت چالــه ای اســت کــه بصــورت عمقــی در

دیــوار بــه انــدازه 51ســانتی متــر ســاختهمــی شــود .

زمیــن حفــر کــرده تــا جایــی کــه بــه رطوبــت نســبی
خــاک رســیده و در داخــل آن از صفحــه مســی کــه

جوشکاری

توســط ســیم مســی بــه صفحــه جــوش خــورده

اتصــال آهــن آالت با حــرارتدادن فلزات را جوشــکاری

اســتفاده کــرده و صفحــه را بصــورت عمــودی ( بــه

گویند.

جهــت بیشــترین ســطح تمــاس بــا خــاک ) در چــاه
ارت قــرار داده و اطــراف صفحــه از مــواد بنتونیــت

جوش گوشه

پوشــانده و ســیم مســی را بــه بیــرون چــاه ارت

جوشــی کــه در گوشــه یــا زاویــه  11درجــهانجــام مــی

کشــیده و بــه تابلــوی تســت باکــس بــرده و از آن

شــود .

جــا بــه کلیــه دســتگاههای الکتریکــی متصــل مــی
نمائیــم.

جزول
َ
جــوی ِگلــی کــه آبهــای قنــوات بــر رویســطح زمیــن در
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چاه جذبی

اتاقک باالی پله.

چاهی برای دفع فاضالب سطحی.

خرک
وســیله ای کــه بــا خامــوت ســاخته مــیشــود و در

چتایی

زیــر آرماتــور در کــف قالــبقــرار میگیــرد تــابتــن زیــر

نوعــی گونــی کــه در عایــق بنــدی بــههمــراه قیــر

آرماتــور بــرود.

اســتفاده مــی شــود .

خط مسیر پله

چوب

خــط نشــان دهنــده مســیر پلــه را خــطمســیر پلــه

در قدیــم بــرای نعــل درگاه و ســاختدرب و پنجــره و

گوینــد .

حــاال بــرایســاخت درهــاو ســاخت قالــب اســتفاده می
شود .

د

چینه

داربست

دیــواری کــه بــا مــات ِگل رس بــه صــورتالیــه ای اجــرا

برای ادامه کار در قســمت باال نیاز بهوســیله ای اســت
که در زیر پا قرارگیرد که بهآن داربست می گویند.

می شــود.

خ

داربست فلزی
برای دسترسی به ارتفاعات استفادهمی شود.

خاکریز
تجمعی از خاک به منظور جلوگیری ازورود سیل.

داکت



فضای خالی برای عبور لوله هایتاسیساتی.

خرپا
مجموعــه ای از میلــه هــای مســتقیم کــهبــه طــور

دال بتنی concrete slab

مفصلــی بــه هــم متصــلشــده وشــبکه هــای مثلثــی را

دال بتنــی یــا اســلب بتنــی کــه بــه آن ســنگدال بتنــی

بــه وجــود مــیآورنــد.

هــم گفتــه مــی شــود نوعــی ســقف بتنــی اســت کــه از
بتــن و میلگــرد ســاخته شــده و از انــواع نــازک تــر آن

خرپشته
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

بــرای کــف ســازی اســتفاده مــی شــود .دال ســازه افقــی

دستک

اســت کــه نســبت بــه طــول و عــرض خــود ضخامــت

همــان ســتون آجــر اســت کــه معمــوال 11*11یــا  10در

زیــادی نــدارد و معمــوال می تواند فشــار بــار از دو جهت

 10ســاخته می شود .

را تحمــل کنــد .دال بتنــی بــه صــورت پیــش ســاخته یــا

عضــوی در ســاختمان فلــزی بــرای تحمــلنیــروی پیش

درجــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد .از کاربردهــای دال

آمدگــی ها.

بتنــی در ســقف ســاختمان و کانــال هــای آب ،عریــض
ســازی معابــر ،اســتفاده در ســقف طبقــات کــف ســازی

دست انداز پله

در مــکان هــای ترافیکــی ،پوشــش کانــال و نهرهــای

نــرده ای کــه بــرای جلوگیــری از ســقوط وخطــرات

آب در فضــای ســبز و پیــاده روهــا ،ســکوی و جایــگاه

ناشــی ازآن اســتفاده مــیشــود.

نشــیمن ،اســتفاده در پــل هــا ،پریــدال اســتفاده مــی
دستوره فرش

شــود.

موزاییکهایــی کــه بــرای مبنــا قــرار دادنفــرش دور فضا
داالن

تعبیــه مــی شــود .

فضای ورودی ساختمانهای قدیمی.
دودکش
درز انبساط

مجرایــی بــرای هدایــت گازهــای حاصــل ازســوخت

بــرای جلوگیــری از انقبــاض و انبســاط در بیــن دو

بخــاری بــه خــارج از ســاختمان.

ســاختمان درزی تعبیــه مــی شــود.
دورچینی سقف
درز انقطاع

دور تــا دور ســقف دو رج دیــوار چینــیانجــام می شــود

برای جلوگیری از خطرات ناشــی ازضربه ی ســاختمان

کــه اصطالحــا بــه آندو رگهنیــز می گویند.

در بین دوســاختمان درزیتعبیه می شــود .
دو طاقه
دریچه بازدید

ســقف کاذبــی کــه معمــوال در فاصلــه 11ســانتی متری

دریچه ای برای دیدن اتصاالت درکانالها می باشد.

از سقف اصلی زده میشود .
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دکفراژ

فاصلــه بیــن قالــب تــا میلگــرد ســتون بــا اســتفاده

باز کردن قالبها را دکفراژ گویند.

از رامــکا مشــخص مــی شــود .رامــکا ایــن امــکان را
فراهــم مــی کنــد کــه ســتون هــا همگــی در یــک

دیوار باربر

راســتا و خــط قــرار گیرنــد .رامــکا بــه دو دســته بتنــی

دیــواری در ســاختمان کــه وظیفــه انتقــالبــار ســقف

و فــوالدی تقســیم بنــدی مــی شــود .اســتفاده از

را دارد.

رامــکای فــوالدی چنــدان توصیــه نمــی شــود .چــرا
کــه اســتفاده از آن مــی توانــد باعــث از بیــن رفتــن
پوشــش بتنــی بــر روی آرماتــور و خامــوت هــا شــود.

دیوار حائل
دیــواری اســت کــه بــه منظــور پایــداری درمقابل فشــار

راهرو

جانبــی خــاک بــه کار مــی رود.

وســیله ای ارتباطــی بیــن ورودی وخروجــی ســاختمان
است.

دیوار غیر باربر
دیــواری کــه بــه منظــور جداســازی فضاهــااســتفاده

رج

مــی شــود .

به هر ردیف آجر در راستای افقی یکرج گویند.

ر

رگالژ سطح
آب پاشی و پوشیدن خاک رویسطح.

رابیتس
نوعــی تــوری بــه منظــور نگــه دارنــده انــدوددر مقاطــع

روشویی

بــا ســطح نچســبو صیقلــیاســت.

محلی که دست و صورت را می شوییم.
رامپ
قدیمــی تریــن و ســاده تریــن وســیلهارتباطــی دو

رومی

ســطح غیــر تــراز .

محلــی اســت در ســقف هــای هاللــی بصــورتنیــم
دایــره.

رامکا
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رویه

زیر بنا

اجرای الیه ای روی الیه آستر با مالتینرم.

فضایی که سقف دارد.

ریسمان کار

س

وســیله ای کــه بــرای در راســتا قرار دادندیــوار قرار می
گیرد .

ساباط
محــل هایــی از کوچــه عبــور کــه دارایســقف مــی

ریشه در کُ رسی چینی

باشــد.

عــرض کرســی از هــر طـ ِ
ـرف دیــوار باربــربیــن 5تــا31
ســانتی متــر بیشــتر در نظــرگرفتــه می شــود تــا توزیع

ساختمان

وزن دیــواردر ســطحبزرگتــری از پــی انجــام شــود.

هــر بنــای سرپوشــیده کــه بــرای مســکن وزندگــی و یــا
فعالیــت انســان و نگهــداریحیوانــات کاال ماشــین

ز

آالت و درنظــر گرفته شــده اسـت.

زنبه

سازه

وســیله ای اســت دارای دو دســته کــه درقدیــم بــرای

ســازه مهندســی مجموعــه ای از چنــد عضــو متصــل

حمــل مــات اســتفاده میشــود .

بــه هــم اســت کــه بــرای نگهــداری و یــا انتقــال نیــرو
و بــرای تحمــل مطمئــن بارهــای وارده ســاخته شــده

زنجاب کردن

اســت .در تحلیــل نیرویــی ســازهها الزم اســت کــه

بــرای تمیــز کــردن آجرهــا از گــرد و غبــار وچســبندگی

اعضــای ســازه را از هــم جــدا کنیــم و دیاگــرام آزاد

بهتــر بــه مــات ،آب رویآجــرمــی ریزنــد.

هــر یــک از اعضــای مجموعــه ای از آنهــا را تحلیــل
کنیــم تــا نیروهــای داخلــی بــه دســت آینــد.

زهکشی
ساندویچ پانل

خشــکاندن یــا انتقــال آبهــای ســطحی بــهمحــل مــورد

دو الیه فلز یا فایبرگالس که بینآنها فوم پلی اورتان

نظــر زهکشــی گوینــد.

تزریق می کنندو بهآنها ســاندویچ پانل گویند.

ح

خ

د

ذ

ر

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف ق ک گ ل م

ژ

س ش

ز

ن و

ی

ه

اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

سقف
سپتیک تانک

پوششــی اســت بــرای جلوگیــری از نفــوذ عوامــل

مخــزن ســر پوشــیده ای کــه بــه منظــورجمــع آوری

طبیعــی بــه داخــل ســاختمان .

آب هــای زائــد ســاخته مــیشــود.


سقف کاذب

ستون

به پوشش غیر باربر که زیر سقفاصلی قرار دارد.

عضــو عمــودی کــه بارهــای ســاختمانی رابــه پــی و
زمیــن منتقــل مــی کنــد.

سنگ قلوه
ســنگهایی کــه در رودخانــه غلتیــده انــد وگوشــه هــای

ستون فلزی

تیــز آنهــاصــاف شــده اســت.

تیرآهنــی بــرای انتقــال بــار ســقف طبقــاتبــاال بــه
سنگ بادبر (مالون)

فونداســیون.

ســنگ شــکل گرفتــه اســت کــه تقریبــا بــهصــورت
سرگیر

مکعــبمســتطیل تــراش خــوردهاســت.

محلــی در ورودی پارکینــگ بــه ارتفــاعحداکثــر 351
ســانتیمتر.

سنگ پالک
ســنگ بــرش خــورده ای بــا ســطح صیقلــیکــه در نمــا

سطح اشغال ساختمان

اســتفاده مــی شــود.

ســطحی از یــک قطعــه زمیــن کــه توســطســاختمان یــا
بنائــی اشــغالشــده باشــد.

سنگ قواره
اگــر گوشــه هــای تیز ســنگ الشــه را بــاپتک یــا چکش

سطح ناخالص طبقات

بگیرندسنگ قوارهبدست می آید.

ســطح ناخالــص طبقــات عبارتســت از جمــع کل
مســاحت طبقــاتســاختمان بــااحتســاب دیــوار هــای

سنگ الشه

خارجــی.

ســنگهایی کــه بصــورت نامنظــم و گوشــهدار وجــود
دارنــد
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شفته آهک
سیپورکس

مالتی از آهک خاک و دانه هایسنگی و آب در پی ها

مالتی را با آهک ماسه تهیه میکنند و آن را در قالب

وکف سازیاستفاده می شود .

مــی ریزنــد وقطعــه بدســت آمــدهرا در بخــار آبتحت
فشــار در می آورند تا مقاومشــودقطعه بدســت آمده

ِشکرگاه (شکنگاه)

ســیپورکسنــام دارد.

فاصله بین پاکار و شانه را ِشکرگاهگویند.

سیتکا

شلنگ تراز

میلگردهایــی کــه در آرماتــور بنــدیجهــت جلوگیــری

وســیله ای بــرای در راســتا قــرار دادن دونقطه با فاصله

از نیــروی کششــیتعبیــه مــی شــود .

نســبتاً زیاد.

سیم گچ

شمسه

مخلوطی از مالت گچ و سیمان.

 قوطیهــای چهــار ضلعــی کــه پشــت آنبوســیله گــچ
پــر مــی شــود .

سیفون
وسیله ای برای جلوگیری از ورود بوداخل ساختمان.

شمشیری پله
 تیرآهن زیر پله را شمشیری گویند.

ش

شمع بندی (تنگ بستن)
شانه قوس

میلــه چوبــی یــا فلــزی اســت کــه بــر بدنــهگــود یــادیوار

محلــی کــه قــوس در اثــر بار زیــاد َتـ َـرکبر میدارد شــانه

ســاختمان مجــاور قــرار دادهمــی شــود بــه منظــور

قــوس گویند.

جلوگیــری از ریــزشدیوارهــایــا خــاک هــای بدنــه بــه
داخــلگــود مــی شــود.

شاه تیر
عضوهای فلزی افقی اصلی.

شومینه
وسیله ای تزیینی برای گرم کردنساختمان.
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ط

شیشه
بــرای عبــور نــور و جلوگیــری از هــدر رفتــنانــرژی از

طاق ضربی

مــاده ای سیلیســیاســتفادهمــی شــود.

 اجــرای ســقف بیــن دو تیرآهــن و قــراردادن آجــر بــا
ضربــه رویمــات گــچ وخــاک.

شیشه ایمنی
نوعــی شیشــه بــا حداقــل ضخامــت 31میلیمتــر کــه

طرح تفصیلی

هنــگامشکســتن خــرد نمــیشــود .

طرحــی کــه بــر اســاس معیارهــا و ضوابــطکلــی طــرح
جامــع شــهر یــا کاربــری اراضیشــهر در ســطح و نواحی

شیشه خور

مختلــف شــهر وموقعیــت و مســاحت هــر یــک از

قسمتی از درب که شیشه در آن قرارمی گیرد.

آنهــا ووضعیــت دقیــق وتفصیلــی شــبکه عبــورو
مــرور میــزان تراکــم جمعیــت و تراکــمســاختمانی در

ص

واحدهــای شــهری و حــقتقــدم مربــوط بــه مناطــق
بهســازینوســازی توســعه و حــل مشــکالتشــهری و

صحن

موقعیــت کلیــه عوامــلمختلــف در آن طــرح پیــش

همان حیاط خانه است.

بینــی شــدهو نقشــه هــا و مشــخصات مربــوط بــه
مالکیــت بــر اســاس مــدارکثبتــی تهیــهو تنظیــم می

صفه

شــود .

قسمت پذیرایی ساختمانهای قدیمی.

طرح جامع

ض

طرحــی اســت بلنــد مــدت کــه در آن چگونگــی
اســتفاده از اراضــی و منطقــهبنــدیمربــوط بــه مناطــق

ضریب سطح طبقات

مســکونیتجــاری صنعتــی اداری بازرگانــیکشــاورزی

نســبت ســطح ناخالــص طبقــاتســاختمان ســاختمان

و تأسیســات و تجهیــزات شــهری و نیازمندیهــای

بــه ســطح کلقطعــهزمیــن.

شــهری خطــوط کلــی ارتباطــی محــل اســتقرار
ترمینالهــایمســافربری فرودگاههــاو بنــادر و ســطح
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ف

الزم بــرای تجهیــزات و تســهیالتشــهری ضوابــط و
مقــررات مربــوط بــهبهســازیو نوســازی و اولویتهــای
مربــوطبــه آنهــا و همچنیــن ضوابــط مربــوط بــهحفــظ

فارسی ُبر

بناهــای تاریخــی و مناظــرطبیعــیتهیــه و طراحــی می

برش بصورت  50درجه.

گــردد.

فاضالب

ع

مخلــوط رقیقــی از انــواع آبهــای دورریختنــی بــه همراه
مــواد زائد را فاضــابگویند.

عایق پتویی
عایقــی از پشــم ســنگ پشــم شیشــه وچــوب پنبــه در

فرغون

ضخامــت 311میلیمتــربــرای عایــق حرارتــی اســتفاده

وسیله ای برای حمل مصالح.

مــی شــود .

فونداسیون

عرض پله

قســمتی از ســازه کــه نیروهــا را از ســتونبــه زمیــن

فاصله بین گونه های پله را عرضپله می گویند.

انتقــال مــی دهــد.

ق

عمران
اقــدام بــه ســاختمان و یــا تغییــر درســاختمان موجــود

قالب بنایی

یــا ســایر فعالیت-هــای مشــابه اعــم اززیرزمیــن و یــا

قالبــی بــرای کارهــای کوچــک ســاختهشــده از آجــر و

رویزمیــن.

ِگل.

غ

قرنیز
ســنگی اســت کــه در پــای دیوارهــایداخلی ســاختمان

غوری گل

یــا کــف پنجــره هــا قــرارمــی گیــرد.

گل سفت لگد مال شده را غوری گلگویند.

قطعه زمین
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زمینــی کــه دارای یــک ســند مالکیــتبــوده و بــه
کرسی چینی

وســیله خیابــان یــا معابــرمجــزا نشــدهباشــد.

چیــدن چنــد رج آجــر روی پــی اختــافارتفاعــی بیــن
قالب

ســطوحداخلــی و خارجــیبوجــود مــی آورد کــه بــه آن

برای مهار کردن دو میلگرد.

کرســی گوینــد.

قید موازی

کُ ُرم بندی

قطعــه ای فلــزی کــه از تســمه 1میلیمتــر بــرای وصلــه

بــا مالتهــای مختلــف نوارهایی بــه عرض 31ســانتیمتر

دو بــکار مــی رود.

در یکراستا به فاصلهمعین ایجاد می کنند که با آن
کُ ُرمگویند.

قیر
نوعــی فــرآورده نفتــی کــه در عایــق بنــدیســاختمان

کُ ُرم دلیل

اســتفاده مــی شــود.

کرمــی کــه در گوشــه ای بــرای مبنــا درشــیب بنــدی
قــرار مــی دهیــم.

ک

کف پله

کاشی

ســطح فوقانــی پلــه یعنــی جایــی کــه پــاقــرار مــی

پوششــی بــرای نمــای خارجــی یــا داخلــیدر ســاختمان

گیــرد.

کــه مقاومــت کمــی در برابــرســایشدارد.
کفسازی
کانال کولر

ســطحی اســت کــه بتوانــد خواســته هــایاســتفاده

مسیری برای هدایت باد کولر.

کننــده را از آن بــرآورده کنــد.

کرپی

کمچه گرد
بــرای پهــن کــردن مــات روی دیــوار بــرایآجــرکاری و

 وســیله اتصــال ورقهــای موجــدار(ایرانیــت) بــه لولــه

فــرش کــف.

هــا را کرپــی گوینــد.
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کنجی

گول
َ

اتــاق قســمت انتهــای ســاختمانهای قدیمــی کــه

بــرای جلوگیــری از ریــزش انبــاره چــاهدرون آن تعبیــه

معمــوال ارتفــاع آن حداکثــردو متــر اســت.

مــی شــود .

کنسول (پیش آمدگی)

گونه پله

پیــش آمدگــی ســاختمان نســبت بــهملــک  .چنانچــه

سطح بغل پله را گونه می نامند.

مشــرف بــه گــذر باشــدازارتفــاع  1/5متــر و کــف تمــام
گونه دودکش

شــده گــذرقابــل احــداث مــی باشــد.

دیوارهــای طرفیــن دودکــش کــه آن رااز فضــای خــارج

گ

جــدا مــی ســازد.

گابیون

ل

دیوارهایــی کــه بصــورت ســنگی اجــرا مــی شــوند
دور آنهــا تورهایــی مهــارمــیکننــد تــا مقاومــت و

الشه چینی

یکنواختــی بیشــتری داشــته باشــد .

ســنگ کوهــی کــه بــا ُپتــک قــواره مــیکننــد و بــه
صــورت کلــه وراســته رویهــم قــرار مــی دهنــد.

گچ بتونه صنعتی
بــرای اتصــال صفحــات گچــی پیــشســاخته اســتفاده

لب پله

مــیشــود.

 پیش آمدگی کف پله از پیشانی لبپله نام دارد.

ُگنبد

لچکر

اتاقکی چهار ضلعی با سقف هالل درصحرا.

ورقهــای ذوزنقــه ای شــکل کــه بــرایاتصــال تیــر و
ســتون دور نبشــی نشــیمنبــه کار مــی رود.

گوش
وسیله ای برای سیمان کاری و پالستر.
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م

اسمشــان پیداســت ماننــد پــازل در کنــار هــم قــرار
مــی گیرنــد و یــک طــرح کامــل و جامــع بــه وجــود مــی
آورنــد ،اگــر بخواهیــم از مــدل هــای مختلــف کفپــوش

مسنی

هــای بتنــی پازلــی بگوییــم.

ارتفاع طبقه همکف از کف کوچه باخیابان.

کفپــوش بتنــی طــرح آی ،طــرح پنــج ضلعــی ،طــرح
طبــری ،طــرح پــازل ،طــرح کنگــره ،طــرح مــوج و طــرح

مقیاس

شــش ضلعــی مــی تــوان نــام بــرد.

میــزان تناســب مقیــاس نقشــه نســبتانــدازه هــای
ترســیم شــده بــه انــدازههــای واقعــی رامقیــاس

موزائیک بتنی پرسی(کفپوش بتنی پرسی)

گوینــد.

کفپــوش بتنــی پرســی کــه نــام دیگــر آن کفپــوش
بتنــی پیــاده رو اســت یــک قطعــه بتنــی پیــش

مالت باتارد

ســاخته بــا روکــش پــودر بتــن ســخت اســت کــه

مالت ماسه سیمان و آهک.

مقاومــت سایشــی باالیــی دارد و بــه همیــن دلیــل بــه
عنــوان مناســب تریــن نــوع کفپــوش بــرای محیــط

مالت ساروج

هایــی همچــون پیــاده رو هــا و معابــر شــناخته شــده

مالت ماسه ،سیمان ،تخم مرغ وسیفال ریز.

است.
مواد مضاف بتنی

موزائیک بتنی ویبره ای

مــوادی هســتند کــه خاصیــت بتــن تــازهرا تغییــر مــی

کفپــوش بتنــی ویبــره ای ماننــد کفپــوش بتنــی

دهنــد.

پرســی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه قالــب گیــری و تولید
کفپــوش بتنــی ویبــره ای روی میــز ویبــره انجــام

موزائیک

مــی شــود و معمــوال موزاییــک یــک الیــه اســت امــا در

نوعــی پوشــش از جنــس بتــن یــا مالتماســه ســیمان

کفپــوش بتنــی پرســی موزاییــک ها دو الیه هســتند و

برای کف سازی.

توســط دســتگاه پــرس و تحــت فشــار ،قالــب گیــری و
تولیــد مــی شــوند.

موزائیک بتنی پازلی ویبره ای
کفپــوش هــای بتنــی پازلــی همــان گونــه کــه از
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موزائیک پرسی اتوماتیک

هــای بــکار رفتــه در آن بســتگی دارد .عــاوه بــر واش

معــروف بــه موزاییــک ســاده ایرانــی ،موزاییــک

بتن معمولی یا فرچه ای نوع دیگری واش بتن به نام

حیاطــی و زیــر پارکتــی اســت .ایــن نــوع موزاییــک

واش بتــن آنتیــک نیــز وجــود دارد.

تمامــا توســط دســتگاه هــای اتوماتیــک ســاخته مــی
شــود .ســطح ایــن موزاییــک ها صــاف و صیقلی اســت

منار

و در طــول تولیــد  12بــار توســط دســتگاه ســاب مــی

بناهای استوانه ای شکل به ارتفاعحداقل  51متر.

خــورد .مقاومــت فشــاری و خمشــی ایــن موزاییــک
هــا باالســت و در برابــر یــخ زدگی ســطحی نیــز مقاومت

میلگرد

خوبــی از خــود نشــان میدهنــد.

نوعــی پروفیــل بــا مقطــع گــرد و بــهصــورت ســاده و
آجــدار در کارهــایبتنــیمســلح و مهارهــا بــه کار مــی
رود.

موزائیک پلیمری
موزائیکــی کــه در آن از ترکیــب بتــن و مــواد پلیمــری
اســتفاده مــی شــود .در نتیجــه ایــن نــوع موزائیــک

میلگرد ادکا

از نظــر مقاومــت در برابــر ســرما و گرمــای شــدید و

بــرای تحمــل نیــروی برشــی و لنگــر هــای منفــی در

فرســایش بــه شــدت مقــاوم اســت .از موزائیــک

تکیــه گاه تیــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

پلیمــری یــا ســمنت پالســتهم بــه عنــوان کفپوش و
هــم بــه عنــوان دیــوار پوش اســتفاده می شــود.

میلگرد انتظار
میلگــردی کــه بــه انــدازه  51تــا 11ســانتیمتر از پــی
بیــرون مــی آیــد.

موزائیک واش بتن(بتن شسته)
از ترکیــب ســنگدانه هــای رنگیــن بــا بتــن  ،موزاییــک
واش بتــن بــه وجــود مــی آیــد .ســطح موزاییــک هــا

میلگرد خاموت

پــس از تولیــد بــه روش هــای مختلــف ســاب مــی

بــه آرماتــور هــای عرضــی کــه بــه دور آرماتــور هــای

خــورد و همیــن امــر باعــث نمایــان شــدن ســنگدانه

طولــی و اصلــی در شــناژها بســته مــی شــود خامــوت

هــای رنگــی مــی شــود و بــه همیــن دلیــل بــه ایــن

گفتــه مــی شــود .در آرماتــور هــای طولــی جهــت

نــوع متریــال ،موزاییــک ســنگ برجســته هــم گفتــه

جلوگیــری از بیــرون زدگــی و تــرک در ســتون هــا بــر

مــی شــود .رنــگ موزاییــک واش بتــن بــه رنــگ ســنگ

اثــر تحمــل نیــروی برشــی خامــوت بــه صــورت چهــار
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اصطالحات پرکاربرد صنعت ساختمان

گــوش (بســته) طراحــی و اجــرا مــی شــود.

است.

میلگرد خرک

ن

بــرای قــرار دادن دو شــبکه ی متوالــی افقــی بــا
فاصلــه معیــن در داخــل قالــب (بتــن ریــزی کــف و

U ناودانی

فونداســیون) از خــرک اســتفاده مــی شــود.

نوعــی پروفیــل کــه عمــده مصــرف آن درســاخت
بادبنــد پلهــا و اســتفاده مــیشــود .

میلگرد راستا
ایــن میلگــرد جهــت افزایــش مقاومــت کششــی بتــن

نبش

گذاشــته مــی شــود.

محل اتصال دیوار که بصورت  11درجهمی باشد.

میلگرد رکابی

نرمه کشی

ایــن میلگــرد بــرای ممتــد نگــه داشــتن میلگــرد هــای

الیــه نــازک از مــات ماســه ســیمان یــاپــودر ســنگ و

طولــی و یــا عمــودی در بتــن ریــزی دیــوار مــورد

ســیمان بــه ضخامــت پنــجمیلیمتــر.

اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
نشیمن تیر
میلگرد سنجاقی

معموال از نبشی در ارتفاع مختلفنشیمن هایی برای

بــرای تقویــت مقاومــت برشــی خامــوت هــا و اتصــال

اتصال تیر بهستون بکارمی رود.

کامــل بیــن میلگــرد هــای طولــی و خامــوت ،از
ســنجاقی اســتفاده مــی شــود.

نعل درگاه
تیــر یــک پارچهــای از بتــن چــوب آهــنکــه در بــاالی

میلگرد یک سر گونیا

درگاه نصــبمــی شــود .

میلگردی که یک سر آن زاویه 11درجه دارد.
نقشه برداری ثبت امالکیCadastral surveying 
میله چاه

منظــور تعییــن حــدود زمیــن هــایشــهری و تعییــن

اســتوانه ای کــه انــدازه قطــر آن حــدود 11ســانتیمتر

مســاحت آن هــااســت.
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در چــاپ و تهیــه نقشــهدخالــت دارنــد کــه در برابــر
نقشه برداری خاصSurveying 

کلمــهکارتوگرافــی هســت.

کــه عبــارت اســت از یــک سلســله ازانــدازه گیــری هــای



طــول افقــی و عمــودیو زاویــه ای و انجــام محاســباتی

نقشه برداری مستویPlane surveying

بــررویایــن انــدازه گیریهــا و ســرانجام ترســیمنتایــج

هنگامــی کــه حــوزه عمــل نقشــه بــرداریدر ســطح

حاصلــه بــر صفحــه تصویــر اســتکــه ایــن مفهــوم در

محــدودی از زمیــن باشــد بــهنحــوی که بتــوان با صرف

برابــرکلمــهســوروینگ اســتفاده مــی شــود.

نظــرازانحنــای زمیــن آن را مســطح فــرض کــردنقشــه
بــرداری مســتوی کاربــرد پیــدا مــیکنــد .در چنیــن

نقشه برداری دریاهاHydrographic surveying

حــوزه ای کوتاهتریــنفاصلــه بیــن دو نقطــه زمیــن را

در ایــن شــاخه بــه بررســی وضعیــت کــفدریاهــا و

مــی تــوانخــط مســتقیم فــرض کــرد و یــا جمــعزوایــا

اقیانــوس هــا و تعییــن عمــقآب در قســمت هــای

یــک مثلــث را کــه راس آن ســهنقطــه زمیــن اســت

مختلــفآنهــا مــیپــردازد.

 311درجــه در نظــرگرفــت قواعــد هندســه مســطحه
در ایــنحــوزه قابــل اجــرا اســت.

نقشه برداری ژئودتیکGeodetic surveying
هنگامــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــهدامنــه کار

نقشه برداری مسیر  Route surveying

بــه قــدری وســیع اســت کــهمســطح فــرض کــردن

بــه روش هــای مختلــف طرح و پیادهکردن مســیرهای

زمیــنباعــث واردشــدن خطــای زیــاد در نتیجــه کار

راه آهــن خطــوطانتقــال نیــرو خطــوط لولــه آب گاز و

مــیشــود.

نفــت مــی پــردازد.


نقشه برداری ساختمانی Construction surveying

نقشه برداری معدنی Mine surveying 

منظــور از ایــن کلمــه دربــاره پیــاده کــردن محــور

مربــوط بــه نقشــه بــرداری در تونــل هــا ومعــادن و

ســاختمان هــا و تاسیســاتوابســته بــه آنهــا و نیــز

تاسیســات زیــر زمینــی اســت.

کنتــرل عملیــات ســاختمانی اســت .
نورگیر
نقشه برداری عامCartography 

محلــی کــه بــرای تامیــن نــور مــورد نیــاز درســاختمان

کــه عبــارت اســت از جمیــع علــوم وفنونــی اســت کــه

تعبیــه مــی شــود .
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و

هشت گیر الریز و البند دیوار
بــرای ادامــه دادن دیــوار در آینــده دیــواررا بــه طــوری

واحد مسکونی

مــی چیننــد کــهدر آینــدهدیــوار بــا قســمت جدیــد

یــک یــا چنــد اتــاق کــه بــه یکدیگــر ارتبــاطداشــته ولی

کالف باشــد.

از نقطــه نظــر ســاختمانیبــاســایر اتــاق هایــی کــه در
آن ســاختمانقــرار دارد مجــزا باشــد و در عین حال یک

هواکش

واحــد مجــزای مســتقلبــرای اشــتغالدائمــی خانــوار

مجرایــی بــرای هدایــت بوهــای نامطبــوعبــه خــارج

یــا تجهیــزات الزم بــرایافــراد از نقطــه نظــر خوابیــدن و

ســاختما ن.

غذاخوردن باشد.

ی

ورق آکوستیک
یخچال ِگلی

ورقی برای عایق بندی صدا درساختمان.

ســازهای مخروطــی شــکل کــه داخــل آنگــود اســت در
ورق روسری

قدیــم بــه جــای یخچــالاســتفاده مــی شــده اســت.

ورق فلــزی کــه در اتصــال خرپــا روی تیــرقــرار مــی
گیــرد.

یک رجی کردن
چیــدن اولیــن رج دیوارهــا کــه ایــن رجعامــل تعییــن

ه

کننــدهســایر رج هــایدیــور مــی باشــد.

هرزاب

یوغ 

محل جمع آوری آبهای سطحی درکوچه.

وســیله ای چوبــی کــه چهــار ضلــع دارد ودور قالــب
ســتون جهــت نگهــداری قالــبعمــلمــی کنــد.

هره
اگــر آجــر را بــه پهلــو در کنــار هــمبگذاریــم هــره نامیده
مــی شــود .
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