
 

 ها آن ى استفاده موارد و پله راه انواع با آشنايى

 

 است: بندى تقسیم از دو حیث قابل ساختمان در استفاده مورد هاى پله

 ظاهرى شكل نظر از (1

 مصرفى مصالح نظر از (2

 :شوند مى بندى تقسیم كلّى ى دسته دو به ظاهرى شكل نظر از ساختمان در استفاده مورد هاى پله كلَى صورت به

 مستقيم هاى پله( الف

 مدوَر هاى پله( ب

 

 مستقيم هاى پلهالف( 

 كمبود كه هايى مكان براى و شوند مى ساخته مستقیم صورت به و نداشته پیچش خود مسیر طول در ها پله نوع اين
 ... و دوطرفه ى پله طرفه، يك ىها پله مانند گیرد،  مى قرار استفاده مورد ندارند پله محل فضاى

 ها آن طول سراسر در پله كف ى اندازه ديگر عبارت ، بههستند مستطیل شكل به ها پله كف تمام ها، پله نوع اين در
 .باشد مى يكسان و برابر

 

 پله مستقيم-1شكل 

 

 مستطیل ها پله كف تمام در پله كف عرض شكل اين  در .كنید مى مالحظه را ی مستقیم يم طرفه پله پالن1در شكل 
 باشد مى متر سانتى 30 و شكل



 

 :طرفه يك مستقيم ى پله( 1-الف
 .كرد اجرا را پله گونه اين توان مى باشد نداشته وجود طولى محدوديت ساختمان در كه صورتى در

 .كنید مى مالحظه را وسط پاگرد بدون طرفه يك ى پله پالن

 

 بدون پاگرد طرفه يك ى پله -2شكل 
 

 . متر باشد بايد يك پاگرد در وسط در نظر گرفت 75/2بیش از  طبقه ارتفاع كه صورتى درنكته: 

 

 مالحظه میكنید را وسط پاگرد با طرفه يك پالن پله ای3در شكل 

 پاگرد با طرفه يك ى پله -3كل ش

 

 : وسط پاگرد و بازو دو با طرفه دو ى پله( 2-الف

 وسط پاگرد به شخص پله، رديف يك طى از پس كه باشد مىی معمول هاى ساختمان در پله ترين متداول پله، نوع اين
 بودن، قسمتى دو خاطر به پله اين. رسد مى طبقه سطح به و كردهی ط را دوّم رديف اى درجه 180 چرخش با و رسیده

 .شود مى كننده استفاده شخص استراحت باعث وسط پاگرد و كند نمى اشغال را زيادى طول



 

 پله دو طرفه با دو بازو و پاگرد وسط -4شكل 

 :وسط پاگرد و بازو سه با طرفه دو ى پله( 3-الف

  باشد )مانند مدارس( داشته تردّد وجود ازدحام ها آن در كه هايى ساختمان در اصوالً پله نوع اين

 

 وسط پاگرد و بازو سه با طرفه دو ى پله -5شكل 

 :پاگرد دو و بازو سه با طرفه سه ى پله( 4 -الف

 طبقه ارتفاع كه شود مى استفاده هايى مكان در ها پله اين نوع از. باشد مى سقف تا پاگرد دو و بازو سه داراى پله نوع اين

هاى  ساختمان در پله نوع اين بین فضاى از .كرد اجرا دوطرفه را ى پله نتوان كه طورى به باشد كم پله فضاى طول بلند و

گرفته می  نظر در آسانسور محل جهت اداراى يا آپارتمانى هاى مرتفع ساختمان در و گل سكّوى جهت مسكونى، معمولى

 . شود



 

 

 پاگرد دو و بازو سه با طرفه سه ى پله النپ -6شكل 

 

 طرفه چهار پله( 5-الف

 در. باشد مى طرفه سه پله به نسبت طرفه چهار پله در  اضافه بازوى يك در طرفه، سه و طرفه چهار هاى پله بین تفاوت
 پاگرد، سه و بازو چهار با پله اين كه است ذكر . قابلباشند مى يكسانى ضوابط داراى شده ذكر ى پله دو موارد ساير

 .است طرفه سه ى پله از تر راحت و زيباتر

 چهارطرفه ى پله پالن - 7شكل 



 

 

 مدوَر هاى پله( 6-الف

قرار می  استفاده مورد دارند پله محل فضاى كمبود كه هايى براى مكان و بوده همراه چرخش و پیچش با ها پله نوع اين

 يك دوم در گردش و يك چهارم در گردش. هاى  پله مانند گیرند.

 

 نمونه پله مدور - 7شكل 

 انواع پله های مدور

 :گردش در چهارم يك ى پله -1 – 6 -الف

پاگرد  هاى پله به نسبت را ترى كم سطح كه باشد مى بدون پاگرد گردش در چهارم يك ى پله مدوّر، هاى پله انواع از يكى

 اين در . است درجه 90 يا( دايره ربع) دايره محیط يك چهارم ى اندازه به پله نوع اين چرخش مقدار .كند مى اشغال دار

 .شود مى تشكیل شكل يافته تغییر ى پله ديگرى تعداد و صاف ى پله تعدادى از نوع پله



 

 

 در گردش پله ی يك چهارم -8شكل 

  

 پاگرد بدون گردش در دوّم يك ى پله-2-6 -الف

 ى پله تعدادى از ها پله رديف. شود مى استفاده پله نوع ازاين شود، گرفته نظر در پله براى كمى سطحِ كه صورتى در

 بستگى طراح نظر به يافته شكل تغییر و صاف هاى تعدادپله . شود مى تشكیل يافته شكل تغییر ى پله تعدادى و صاف

 نوع اين چرخش مقدار . است تر راحت آن روى بر حركت باشد، بیشتر يافته شكل تغییر هاى پله تعداد چه هر و دارد

 .است  درجه 180 يا دايره(  نیم) دايره محیط دوّم يك ى به اندازه پله

 



 

 

 پاگرد بدون گردش در دوّم يك ى پله -9شكل 

 

 گردش  در  دوّم يك تكرار در گردش در دوّم يك ى پله-3-6 -الف

 

 و طرح از باشد تر مطلوب تزيین نظر از و تر راحت گردش، در دوّم يك پله در پله حركت شود خواسته كه هنگامى

  .شود مى استفاده گردش در دوّم يك تكرار در گردش در دوّم يك ى پله اجراى



 

 

       

  

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 در گردشتكرار  در گردش در 2/1پالن پله  -10شكل 

 

  پيچ ى پله-4-6 -الف

 صورت به ها پله تمام ها، پله گونه اين در .گیرد مى قرار استفاده مورد فراوانى به كم فضاى اشغال دلیل به پله نوع اين
 باال و پیچیده دارد قرار پله مركز در كه ستون دوريك به پله، نوع اين در ها پله كف.شوند مى ساخته يافته تغییرشكل

 رود مى

  



 

 پیچ ى پله پالن -11شكل

 

 بيضى ى پله-5-6 -الف

 زا كه شده ساخته مجلّل و بزرگ هاى ساختمان در اصوالً و نبوده متداول معمولى هاى ساختمان در پله نوع اين ساختن

 .دارد فراوان مهارت و تخصص نیازبه پله اين اجراى و طراحى. است برخوردار خاصّى زيبايى

 بیضى ى پله پالن -12شكل 

  



 

 تزيينى پيچ ى پله -7-الف

 زا و كند مى اشغال را زيادى فضاى پله اين. شود مى اجرا بزرگ هاى ساختمان در سلیقه، نوع به بسته ها پله نوع اين

 هساخت سنگ و بتن يا و چوب فلز، از است وممكن بوده پله چشم داراى تزيینى پیچ ى پله. است زيبا هاى پله جمله

 .شود

 پالن پله پیچ تزيینی -13شكل 

 فرار ى پله -8-الف

 مى قرار استفاده مورد سوزى آتش جمله از خطر بروز مواقع و شود مى احداث ساختمان از خارج در كه است اى پله

 .گیرد

 پله فرار نمونه -14شكل 


