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   7/ انواع كفسازي 

يا آسمان در    سطحي موازي با سقف    معناي در لغت به  كف،  
 )سخن(. محوطه يا فضايي محدود است

     اتاق  اتاق، سطحِ  اتاق، زمينِ  سطح، رويه، سطحِ زمين، كف
 )دهخدا(. دهد نيز معنا مي

جزئي از اجزاي بنا يا محوطه است كه سطح         فرش،   كف    
صورت   آن  روي  مرور  و  عبور  و  استقرار  و  پوشاند  مي  را  كف
 )مؤلف(. پذيرد مي
پوشاندن كف ساختمان يا محوطه با استفاده از          كفسازي،   

 )سخن(. مصالح مختلف است
فرش اشاره دارد،    كفسازي در لُغت به اجراي كف      چه اگر    
 استفاده  فرش كف تري دارد و معادل    معناي وسيع  عمل در اما

كفسازي به كار رفته     واژة بيشتر كتاب اين در بنابراين. شود مي
 .است
 »زيبايي  «  و  برداران بهره »بهداشت « و »رفاه « از مهمي بخش    
 نحوة  و  كيفيت  نوع،  به  بستگي  ها  محوطه  و  بناها  »جذابيت  «  و

 .دارد» كفسازي «اجراي 

،  »انواع  «  عمدة  سرفصل  سه  ذيلِ  در  كفسازي  با  مرتبط  مطالب
 .بندي هستند قابل تقسيم »نگهداري  «و  »اجرا «

 كفسازي

 انواع

 اجرا

 نگهداري

 مصالح

 زيرسازي

 روسازي

 جزييات فني

 نظافت سطحي

 مراقبت

 تعمير و مرمت

 نقوش

 .بندي موضوعات مرتبط با كفسازي نمودار طبقه:  1تصوير 

 
 
 
 
 
 
 

 بندي كفسازي و طبقه تعريف



   21/ كفسازي سنگي 

 دار مستطيلي  هاي قوارة ريشه كفسازي با سنگ. .)ش.ه1320-1304(سنگفرش يكي از معابر تهران در دورة پهلوي اول:  22تصوير 
 واهان تراپانجيان: عكس.    شود براي عبور عابر و گاري بسيار مناسب است همانطور كه مشاهده مي. و كامالً هندسي اجرا شده است
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 هاي سنگي منقوش كفسازي با موزاييك
اي   در بناهاي محلة شاهي بيشاپور در استان فارس، مجموعه

 رفـتـه    كـار   بـه   هاي سنگي مصـور   نظير از موزاييك فرش  كم

ريـز    هاي رنگي  اين تصاوير با كنار هم قراردادن سنگ.  است
 .اند شكل گرفته

پـادشـاه     اول  ميالدي و به دستور شاپـور  226بيشاپور در     
 .ساساني ساخته شده است

 .هاي رنگي، بيشاپور گرفته از سنگريزه موزاييك شكل:  49تصوير 

 .فرش در بيشاپور بخشي از موزاييك كف:  48تصوير 



   43/ سنگفرش آژيانه 

 آجر  از  سنگي است كه در آن اغلب  كفسازي از اي گونه آژيانه

نامنظم استفاده   هاي  دهندة سنگ به عنوان قاب هندسي و نظم
كفسازي تركـيـبـيِ      توان  به همين دليل آژيانه را مي.  شود  مي

 بـه   آژيانـه .  آورد  حساب  به  هندسي  سنگ و آجر با طرح نيمه

 . كوچك است موج به معني »آژنگ « ريشه از احتمال

ايران بوده   در  رايج  هاي  كفسازي  انواع  ترين  از قديمي آژيانه   
حـيـاط     سنگفرش بسياري از معابر شهري، بـازارهـا،  .  است
توان هم با سـنـگ     آژيانه را مي.  ها آژيانه است  ها و باغ  خانه

 .اجرا كرد )شكسته(قُلوه و هم سنگ الشه

 سنگفرشِ آژيانه 
 )آجر و سنگ تركيبي كفسازي(

 .شود در اصطالح محلي به اين گونه كفسازي ريگفرش گفته مي.  سنگفرش آژيانه، خانة مستوفي، شوشتر:  50تصوير 
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قـاب    بـا   پالن طرح سنگفرش آژيانه با سنگ الشه يا قُـلـوه  :    64تصوير 
 .متداول، طرح شمسه  هندسي آجري، نقش نيمه

 
با قاب   قُلوه  بعدي سنگفرش آژيانه با سنگ الشه يا  طرح سه:    65تصوير 

 .متداول، طرح شمسه  هندسي آجري، نقش نيمه



       59/ كفسازي آجري 

 
 كاربرد كفسازي آجري

و   آجـر   تـولـيـد     در  آجرفرش به علت هزينه و زحمت زيـاد 
سـطـح     در  كمـتـر    امكان فرسايش بيشتر آن نسبت به سنگ،

بـا    اما بصورت تركيبي.  شده است و معابر استفاده مي ها جاده
 .سنگفرش در بسياري از معابر شهري مشاهده شده است

كـاربـرد     ذيـل   هـاي   ها بصورت عمده در بخش  آجرفرش    

 عمومـي   هاي  محوطه و صورت محدود در معابر به:  اند داشته

 معابر و فضاهاي  سطح  شهري،  آستانة ورودي و درگاه بناها،

سرپـوشـيـده      فضاهاي  سطح  ها،  سرباز داخلي بناها و محوطه
بـه    و  هـمـكـف،     در  بنا  داخلي  دسترسي، فضاهاي سرپوشيده

 .صورت محدود در كفسازي طبقات

 .صورت خَرند، يكي از معابر شهر تاريخي جرجان، استان گُلستان كفسازي با آجر به:  72تصوير 
 .The Islamic city of Gurgan / M.Y.Kiani-Berlin Reimer,1984:  برگرفته از كتاب



 تاريخي هاي محوطه و بناها در كفسازي/  66

  )خشتي(فرش آجري با آجر مربع كف
 پر طرح كالغ

 

استفاده      ختايي  آجرهاي  از  بيشتر  كف  فرشِ  از  نوع  اين  در
استفاده   فضاهايي  در  تواند  مي  كف  فرش  روش  اين.  شود  مي

شدن  شود كه بيشترين قناسي را دارند و نوع طرح باعث گم          
 .شود هاي موجود مي قناسي

 داده قرار اوستا را كار لبة يك بنّا ابتدا كفسازي اين اجراي در    

كشي  با ريسمان  آن به نسبت درجه 45 زاويه را با  كف مابقي و
 .كند مي اجرا براي هر بند

 .پر فرش آجري، طرح كَالغ پالن طرح كف:  81تصوير 

 .پر فرش آجري، به شيوه كَالغ بعدي كف طرح سه:  82تصوير 



       67/ كفسازي آجري 

 .پر پيش از بندكشي، فضاي مركزي عمارت نمكدان، گازرگاه، هرات، افغانستان فرشِ آجري، به شيوة كالغ كف:  83تصوير 



       75/ كفسازي آجري 

 فرش آجري با آجر قزاقي كف
 چاركي گُل گردونة طرح

 

براي ساخت . شود قزاقي استفاده مي آجرهاي در اين طرح از
در مركز و     )يا نيمة قزاقي  (آجر چارك  يك گردونه اين گل هر

 .شود چهار آجر قزاقي در اطراف آن به كار گرفته مي

 فرش آجري با آجر قزاقي و خشتي كف
 ختايي گُل گردونة طرح

 

براي . شود مربع استفاده مي   و قزاقي در طرح اين از آجرهاي    
آجر   6 در مركز و    كامل آجر يك گردونه اين هر گُل  ساخت

 .شود قزاقي در اطراف آن به كار گرفته مي

 .گردونه طرح فرش آجري، آجر قزاقي، پالن طرح كف:  100تصوير  .گردونه طرح فرش آجري، آجر قزاقي، پالن طرح كف:  102تصوير 

 .گردونه طرح قزاقي، فرش با آجر بعدي كف طرح سه:  103تصوير  .گردونه طرح قزاقي، فرش با آجر بعدي كف طرح سه:  101تصوير 



       99/ كفسازي با كاشي

 :رنگ كفسازي با كاشي هفت
 لعابِ  شدة  نقاشي  مشخص  هاي  مدول  كفسازي  نوع  اين  در

كف فضاها   در رنگي گسترش نقاشيِ  و ايجاد كاشي، امكان 
 .كرده است را فراهم مي

شده   مي  فرش  بند  بدون  و  مربع  آجر  همانند  فرش  كف  اين    
حفظ  براي. و سطحي صاف و بسيار هموار داشته است         

تر  كوچك )نيم اَرش (وجب دوام، ابعاد كاشي اغلب از يك     
 .بوده است

 .رنگ، عمارت بادگير، كاخ گلستان كاشيِ هفت:  146تصوير 

 .رنگ، عمارت بادگير، كاخ گلستان كاشي هفت:  145تصوير  .رنگ، عمارت بادگير، كاخ گلستان كاشيِ هفت:  147تصوير 



 تاريخي هاي محوطه و بناها در كفسازي/  106

 خانة كاخ گلستان آلبوم: منبع.        ق1312جات كاخ صاحبقرانيه،  كفسازي كاشي، طرح شطرنجي، اتاق عمله:  162تصوير 



       107/ كفسازي تركيبي آجر و كاشي
 

 :كاشي و تركيبي آجر كفسازي
 مختلف هاي دوره بناهاي ندرت محدود در   به اين كفسازي    

 ها  كاشي  و  بوده  اصلي  مصالح  آجر  معموالً.  است  رفته  كار  به

 .اند كرده فواصل آجرها را پر مي

 اهللا دهقاني فيروزآبادي حبيب سيد: عكس.   هاي مثلثي، خانة بروني ميبد، قرن هشتم ضلعي در تركيب با كاشي كفسازي با آجرهاي شش:  164تصوير 

 )دارالبرهان( خانة بروني  فرشِ تركيبيِ  باقيماندة كف:   ) چپ(   163تصوير 
 .زاد اهللا نيك ذات: عكس.    ميبد، قرن هشتم



       109/ مالت فرش

 بيژن حيدري: عكس.    ، كاخ آپادانا، شوش، خوزستان)مالت سرخي(فرش بخشِ باقيمانده از مالت:  166تصوير 



       117/ كفسازي با ريزدانه 

 گلستان كاخ خانة آلبوم: منبع.    كامرانيه با سنگريزه، عمارت كفسازي محوطه:  175تصوير 



متفاوت   بسيار  ها  آن  تنوع  به  توجه  با  ها  فرش  كف  اجراي  روشِ
بندي كلي سه بخش در اغلب اجراها        اما در يك طبقه   . است

 . »جزييات فني «و  ،»روسازي «، »زيرسازي «: وجود دارد
سازي بستر جهت اجراي الية      به عمليات آماده    زيرسازي،   

تواند بسته به شرايط كار و نوع        شود، كه مي   نهايي اطالق مي  
 الية  اجراي  «  ،»بستر  زمين  سازي  آماده  «  مراحل  شامل  كفسازي
جديد    هاي  كفسازي  در  و  »بستر  الية  اجراي  «  ،»گير  رطوبت

 .باشد »اجراي الية عايق  «
به منظور   آن تكميل و نهايي عمليات اجراي الية    روسازي،   
 »اتصال الية اجراي «اصلي مرحلة سه شامل و است برداري بهره

 .است »بندكشي «و  ،»نهايي اجراي الية «
مواردي است كه الزم است حين اجراي        جزييات فني،      

توجه   مورد  روسازي  و  زيرسازي  عمليات  مختلف  هاي  بخش
 .قرار گيرد تا كيفيت، عملكرد و دوام روسازي تضمين شود

 ، »بندي  شيب  «  اجراي  مراحلِ  در  فني  جزييات  است  الزم    

 تكنيك  «  و  ،»مبلمان و تأسيسات « ،»سازي آبراه « ،»سازي لبه «

 . مورد توجه قرار گيرند »اجرايي هاي

 اجرا

 زيرسازي

 روسازي

 فني جزييات

 سازيِ زمين بستر آماده

 الية اتصال

 الية نهايي

 بندكشي

 تأسيسات و مبلمان

 بندي شيب

 سازي لَبه

 سازي آبراه

 الية  عايق

 گير الية رطوبت 

 الية بستر

 .نمودار مراحل و جزييات فني كفسازي:   178تصوير 

 
 

 فرش اجراي كف

 هاي اجرايي تكنيك
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 . فرشِ محوطه آهك به منظور زيرسازي كف دوغابِ با ساخت شفته:  181تصوير 
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 الية اتصال

  اتصال با مالت

 چين خشكه اتصالِ

 مالت شيميايي

 مالت تبخيري

 مالت آبي

 نوعِ گيرش مالت مالت هوايي

 مقاومت مالت

 انتخابِ مالت

 مقاومت سايشي

 مقاومت فشاري

 مقاومت در  برابر رطوبت

 مالت غيرمقاوم

 مقاوم مالت نيمه

 دوست مالت آب
 اقليم منطقه

 كاربريِ فضا

 نوع مصالح اصلي كف

 بستر مالت
 جِنس بستر

 مرطوب و غيرمرطوب 

 الية اتصال
آن   زيـر   فرش را به بستـر   اي است كه مصالح اصلي كف  اليه
با انواع   يا  چين  تواند بصورت خشكه  اين اليه مي.  چسباند  مي

مـيـزان        و  »گيـرش   نوعِ  «  براساس  ها  مالت.  شود  اجرا   مالت

 نمودار معرف انواع الية اتصال، :  187تصوير 
 .هاي مختلف در انتخاب مالت براي كفسازي انواع مالت و عوامل مؤثر

»  ها به عوامـلـي     انتخاب نوعِ آن  و  متفاوت هستند »مالت  مقاومت
نوع مصالح اصليِ كف، و بستر به   چون اقليم منطقه، كاربري فضا،

 .گيري مالت مرتبط است كار

 روسازي
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 :اتصال با مالت
ها   مالت.  شود مي استفاده ها مالت از عمدتاً اتصال هاي اليه در

توانند اتصال دهندة مصالح مختلفـي   با تركيبات مختلف مي
هـاي    و اقليم  در شرايط عملكردي ) كاشي  چون آجر، سنگ،( 

 .ها باشند فرش متفاوت در كف
مـواد    «  جـزء   ها مخلوطي خميري هستند كه از سه  مالت    

ايـن  .  انـد   تشكيل شده »آب  «و  »مواد پركننده  «، »چسباننده
در   اسـتـفـاده     و  هاي مشـخـص    به نسبت  از اختالط  پس  مواد

مـالت  ( شيمايي  واكنش  روش  دو  محل مورد نظر به تدريج با
سفت شده  ) مالت تبخيري( و يا از دست دادن آب ) شيميايي

 هاي  مالت  برخي  . چسبانند  مي  يكديگر  به  را  فرش  كف  اجزاء  و

 :شرح زيراند به هاي قديمي فرش كف در رايج

 مالت گل؛ -1    
 گل؛ مالت كاه -2    
 پخت؛  مالت گَچ نيم -3    
 مالت گَچ؛ -4    
 مالت گَچ و خاك؛ -5    
 آهك؛ مالت گل -6    
 آهك؛ مالت ماسه -7    
 مالت سرخو؛ -8    
 مالت ساروج؛ -9    
 مالت باتارد؛ -10    
 .مالت ماسه سيمان -11   

 :مالت گل -1
بـا    ترين مالت است كه  ترين و شايد قديمي  مالت گل ساده

 .يابد خُشك شدن، سفت شده و مقاومت آن افزايش مي
در   رس موجود در خاك نقش چسباننده و ماسة موجود    

به همين خاطر بايد توجه .  كنند  آن نقش پركننده را بازي مي
بـودن    كـم   صـورت   در  . دو متناسب باشـد   اين  ميزان  تا  داشت

و   خُـرد   رس مالت خشك شده به راحتي و با فشار اندكـي 
خاك اضافه   به  رس  اندكي  در اين صورت بايد.  شود  پودر مي

رس   از سوي ديگر اگر مـيـزانِ  .  كرد تا اين نقيصه رفع شود
كـم    را  آن  مالت باال باشد، به سبب چسبندگي زياد، كارآيـي 

 بـا   كـه   خـورد   مـي   شدن، مالت تـرك   كرده و پس از خشك
 ها  ترك  ميزانِ  و  برده باال را آن كارايي توان مي افزودن ماسة نرم

     بـهـتـريـن      به خاطر داشته باشيد كه حـتـي    .  را نيز كم كرد

ل   از  البته استـفـاده  .  خورند  هايِ گل نيز تَرك مي  مالت بـه   گـ 

 .آورد مالت كفسازي مشكلي را به وجود نمي عنوان
مناطق خشك   در  ها  اتاق  توان در كفسازي  مي  اين مالت از    

ها  از ساختمان خارج يا و استفاده كرد ولي در مناطق مرطوب
 .شود توصيه نمي وجه كه در معرض باران است، به هيچ

مناطق خشك،   در  سنگي  هاي  سازي  كف  اجراي برخي  در     
از   ها در كنار يكديگـر   از چيدن و تراز كردن قُلوه سنگ  پس

 .اند كرده مي استفاده رس صورت دوغاب گل گل به تنهايي به
 
 :مالت كاهگل -2

تـوان    مي  گل  مالت  خوردگي  ترك  و از بين بردن انقباض براي
از دستـگـاه     حاصل  كاه(   خُرد  كاه  كيلوگرم 35تا  30به ميزان 

كـاهـگـل      مـالت    خاك افزود و  مترمكعب  به هر  ) خرمنكوب
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 .همزمان دو ريسمان براي كُنترل سطح آجرفرش نسبت به دليل دور كشيده شده است. فرش آجري با آجر نيمه به صورت خَرند اجراي كف:  194تصوير 
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 الية نهايي
 بند آجرفرش، طرح هم

 الية اتصال
 يا باتارد آهك مالت ماسه

 زمينِ بستر
شده كوبيده و پاكسازي خاك 

 بِلوكاژ
 سنگ بزرگ تا كوچك

 الية شفته
 با شفته آهكي

 الية اتصال
 يا باتارد و آهك مالت ماسه

 رو مجراي گُربه
 جداكننده كف از زمين

 رو طاق گُربه
 ايجاد بسترِ كف

 الية نهايي
 آجرفرش، طرح درهم

 سازي طاق همسطح
 با خُرده آجر و يا ساير مصالح بازيافتي

 دوغابِ گچ
 طاق آجرهاي اتصال استحكام جهت

سـطـح    در هاي كفسازي داخلي دياگرام اليه:  198تصوير 
خـاك    براي جدا كردن رطوبت.  همكف با زيرسازي بلوكاژ

 .از كفسازي داخلي

سـطـح    در هاي كفسازي داخلي دياگرام اليه:  199تصوير 
رطوبت خاك   كردن  جدا جهت. رو همكف با زيرسازي گُربه

 .از كفسازي داخلي
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 .)چين هرّه(مالت بندكشي در بندهاي كفسازي آجري، خَرند ريختن : 203تصوير 



       153/ جزييات فني 

 فني جزييات
 و  زيرسازي  مختلف  هاي  بخش  اجراي  هنگامِ  فني،  جزييات
عملكرد   كيفيت،  تا  گيرند  قرار  توجه  مورد  است  الزم  روسازي

 .و دوام كفسازي تضمين شود
 آبراه  «  ،»سازي  لبه  «  ،»بندي  شيب  «  مراحل  در  جمله  از    

بايد   »اجرايي  هاي  تكنيك  «  و  »مبلمان  و  تأسيسات  «  ،»سازي
 . دقت كرد فني به جزييات

 

 سازي لَبه
. شود  مي  سازي  لبه  معموالً  ها  عارضه  با  كفسازي  برخورد  محل
 روية  با  سطح  هم  يا  و  تر  پايين  باالتر،  ها  عارضه  اين  خواه

 .كفسازي باشند
كاربرد   خارجي  محوطة  سطح  در  هم و بنا داخلِ در هم سازي لبه

 .براي تعريف صحيح حدود و ترازِ كفسازي »دليل «اجراي يك رديف آجر در پاي ديوار به عنوان لبة كفسازي و  : 205تصوير 

حوض،   اطراف  ها،  ستون  ديوارها،  پاي  است  ممكن  لبه.  دارد
ديگري   عارضة  هر  يا  و  بركف  شده  نصب  مبلمان  باغچه،  و  پله

 .اجرا شود
 

مبناي   و  دليل  كفسازي،  حدود  تعريف  براي  سازي  لبه  از     
 ها لبه برخي در بندي، افزايشِ مقاومت   ترازِ كف جهت شيب   

براي   عارضه  و  سطح  بين  تفاوت  حاشية  ايجاد  همچنين  و
 .شود افزايش زيبايي استفاده مي

 

 »دليل  «  اصطالحاً  باشند  كف  بندي  شيب  مبناي  كه  هايي  لَبه     
 بايد  مي  كار  دليلِ  يا  لَبه  كه  باشيد  داشته  توجه.  شود  مي  ناميده

 .از كفسازي در دور تا دور سطح اجرا شود پيش
صاف  هايي شود كه خود لَبه    مي انجام مصالحي با سازي لَبه    

 الشه يا قُلوه در لَبه      بنابراين معموالً از سنگ    . داشته باشند 
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مقدار شيب  توضيحات
 نوع فضا عملكرد جنس كف )درصد(

 گچ و كاهگل 0 .رود مي كار به خُشك اقليم در اغلب فرش مالت اين 
 اتاق

 فضاي داخلي

 آجر فرش 0  
 سنگ پالك، موزائيك صيقلي 0  

 آجر فرش، سنگفرش آژيانه 0 شيب  درصد1/5 حداقل شو و شست به نياز صورت در

 با شو و شست به نياز آن چنانچه فضا بسته به كاربرد راهرو

 سنگ پالك، موزاييك صيقلي 0 .است درصد شيب نياز 1/5 آب داشته باشد حداقل

آشپزخانه و سرويس  كاشي و سراميك 1  
 سنگ پالك، موزاييك صيقلي 1/5   بهداشتي

 كاشي و سراميك 1/5  
 حمام

 سنگ پالك 2  
 آجر فرش 2  

 محوطه / حياط 
 فضاي خارجي  معبر/  ميدانگاهي / 

 اقليم كم باران

 موزاييك صيقلي سنگ پالك، 1  
 سنگفرشِ آژيانه 3  

 اي سنگ ورقه 2 سطح با بندكشي تقريباً هم
 آجرفرش 3  

 بام
 كاهگل 3/5  
 آجر فرش 3  

 محوطه / حياط 
 فضاي خارجي  معبر/  ميدانگاهي / 

 اقليم پر باران

 سنگ پالك، موزاييك صيقلي 2  
 سنگفرش آژيانه 4  

 اي سنگ ورقه 3 سطح با بندكشي تقريباً هم
 آجر فرش 4  

 بام
 كاهگل 5  

 .جدول حداقلِ ميزان شيب در انواع كفسازي:  216تصوير 

 جدولِ حداقلِ ميزان شيب مورد نياز در كفسازي
 بر اساس اقليم، عملكرد فضا و جِنس كف
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 .بارد عمق فقط براي هدايت نزوالت جوي است كه بر روي اين سطح مي شده در ميانة راه آجرفرش، اين آبراه كم آبراه ايجاد :  217تصوير 

 

 سازي آبراه
 :شود آبراه يا جوي معموالً به دو هدف ساخته مي

 از  كوچك  اي  شاخه  يا  قنات  چشمه،  جاري  آبِ  هدايت  -الف

 هاي آب گردآوري و هدايت   -ب. رود از ميانة بنا يا محوطه     

 .جوي نزوالت از ناشي سطحي
 در  جاري  آب  دبي  ترين  بيش  كه  است  الزم  اول  حالت  در    

آب حساب شده و سطحِ مقطع آبراه بر اساس           طول سال پر  
صورت سرريز آب در هنگام       در غير اين  . آن محاسبه شود  

 .پرآبي ممكن است خساراتي را به بنا يا محوطه وارد كند
هاي سطحي   منظوره باشد يعني آب    تواند دو  اين آبراه مي      

 .محوطه نيز حين بارندگي به آن بريزند
 و در اين حالت الزم است سطح آبگير محوطه محاسبه              

 چندساله  دورة  يك  طي  روزانه  بارش  ميزان  ترين  بيش  در

شده به آبراه محاسبه شود و       ضرب شود تا حجم آب اضافه     
 .براساس آن مقطع و شيب آن محاسبه و طراحي شود

 هواشناسي   ميانگين  آمار  از  تاريخي  هاي  محوطه  در: توجه

 ها ترين كم و ترين شود و هميشه الزم است بيش      استفاده نمي 

 .ساله در نظر گرفت را در يك دورة حداقل سي
تواند خسارات زياد و     ريز آب مي   كه سر  هايي محوطه در    
ضريب   آب  حجم  محاسبه  در  بايد  كند،  وارد  ناپذيري  جبران  يا

 .اعمال كرد%  30اطميناني معادل 
توانند از روي سطح كفسازي و يا از زير آن             ها مي  آبراه    

ها الزم است موارد ذيل      در آبراه  حالت هر اما در . عبور كنند 
 :مورد توجه قرار گيرد
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 نگهداري

 نظافت سطحي

 مراقبت

 تعمير و مرمت

 پارو
 شست و شو

 جارو

 ها كنترل راه آب

 جلوگيري از وارد آمدن 
 رسان بار متمركز آسيب

 بازديد ادواري

 جلوگيري از ريزش مواد 
 رسان بر سطح آسيب 

 ها پركردن ترك

 هاي  تعمير قسمت
 كرده نشست

 تعويض ادواري مالت 
 رفته و اجزاء تحليل

اجـراي    از  برداري از كفسازي بالفاصله پس  معموالً بهره   
پيش از  برداري بهره اين بايد مراقب بود كه. شود آن آغاز مي

دلـيـل     بـه   بسيار ديده شـده .  گيرش كاملِ مالت آغاز نشود
 .ديده است آسيب استفادة زود هنگام، كفسازي

        آن  از  نـگـهـداري     بايـد   كفسازي،  از  پس از آغاز استفاده    

تردد بر روي كفسازي،   چرا كه.  مورد توجه دقيق قرار گيرد
در   مـحـوطـه     يـا   بـنـا    هاي آن را بسيار زودتر از ساير بخش

 .دهد ها قرار مي معرض آسيب
     سـطـحـي،      نگهداري از كفسازي در سه بخش نظافـت

 .شود بندي مي مراقبت، و تعمير و مرمت طبقه
پسماندهاي جامد،   كردن  نظافت سطحي معموالً با جمع    

 .شود سنگريزه و گَرد و خاك با جارو كردن آغاز مي
شـو    و  پس از جارو كردن سطح، چنانچه امكان شسـت     

االمكـان    حتي.  شويند  وجود داشته باشد سطح را با آب مي
كـفـسـازي      مصـالـح    نبايد از مواد شوينده كه تأثير آن بـر   

 . نامشخص است، استفاده نمود
 تـوانـد    شست و شو به دفعات زياد يا طوالني مدت مي    

 
 
 
 

 نگهداري از كفسازي

 .بندي مراحل نگهداري از كفسازي نمودار طبقه : 227تصوير 
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 .احتياطي و ساخت مالت بر روي آن در اثر بي ديدة آن دورنماي حياط سنگفرش و بخش آسيب:  230تصوير 



 
  »تهران تاريخي هاي نقشه راهنماي« 

 رضا شيرازيان: پژوهش و تنظيم
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