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 گفتار پيش

 

عرصـه  سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در                ملّي  مقررات  

اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـالمت و           ترديد نقش مؤثري در نيل به       ساختمان، بي 

ارتقـاي   و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب            صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد     

براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي      . گردد  ها مي   كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان     

شـود    ان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محـسوب مـي           عنو  ساختمان كه به  

شهرسـازي آغـاز و بـا مـشاركت جامعـة       بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مـسكن و  

هـاي تخصـصي      مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي سـاختمان و كميتـه             

ر ايـن مـسير ضـمن    د. وقفه سير تكامل خود را طي نمـوده اسـت      مباحث، سازماندهي و بي   

تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كـشور                

از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار  

گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسـي قـرار          

 .خواهد گرفت

هـا،   نامـه  در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقـررات ملّـي سـاختمان، آيـين            

كننـدگان الزم اسـت       شـود و اسـتفاده      استانداردها و مشخصات فني در كـشور منتـشر مـي          

االجرا بودن، قلمـرو، حـدود تفـصيل،          هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، الزم           تفاوت  به

مدرك توجه داشته باشند كـه در مـورد مقـررات ملّـي             هاي خاص هر      محتوا و ساير ويژگي   

 :هاي زير را برشمرد توان ويژگي ساختمان مي

 . االجرا است در سراسر كشور الزم» مقررات ملّي ساختمان«  �

 .شود طور خالصه و اجمالي تدوين مي به» مقررات ملّي ساختمان«احكام   �

 اي   موارد توصيه  اين مقررات فاقد  » مقررات ملّي ساختمان  «با توجه به الزامي بودن        �

 .            و راهنمايي است

 بر هرگونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احـداث بنـا،         » ملّي ساختمان مقررات  «  �

 .م است تغيير كاربري، توسعة بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاك           

 پ
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  ت

نيـستند بلكـه در     هـا     خودي خود متضمن كيفيت سـاختمان       مقررات تدوين شده به   

امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسي كـشور   كنار تدوين مقررات مذكور توجه به 

سو و ايجـاد نظـامي        طور عام از يك     آموزان و آحاد مردم به      طور خاص و دانشجويان، دانش      به

 ،كارآمد براي اعمال و كنترل اين مقـررات و تنظـيم روابـط دخيـل در امـر سـاخت و سـاز        

تغيير كاربري و ساير    ،   توسعه بنا  ، شرح وظايف و مراحل قانوني اقدامات احداث       ،ها  يتمسئول

هاي اجرايي  عنوان راهكارها و ضمانت ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به موارد مربوط به

 .اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد گزاران، مجريان و دست اين مقررات مد نظر سياست

ويژه مواد    ظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به          با تصويب قانون ن   

رعايـت آنهـا در طراحـي،          قانون مذكور، وضع مقررات ملّي سـاختمان و الـزام بـه            34 و   33

منظور اطمينـان از ايمنـي، بهداشـت،          ها به   برداري و نگهداري ساختمان     محاسبه، اجرا، بهره  

اين اطمينان را در ميان مهندسان و صـاحبان         دهي مناسب، آسايش و صرفة اقتصادي،         بهره

اي كـه در توسـعه و    ايفاي وظيفه به گرمي، آورد كه با پشت     وجود مي   هاي ساختماني به    حرفه

هـاي واالي   آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از اين رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمان         

 .انقالب عينيت بخشند

 و ترم شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمانفرصت را مغتنم شمرده از اعضاي مح

نحوي در تدوين، ترويج و كنترل اعمال مقررات  كساني كه به هاي تخصصي و ساير كميته

نمايند سپاسگزاري نموده و از اساتيد، صاحب نظران،  ملّي ساختمان در كشور كوشش مي

يشنهادات خود اين اندركاران ساخت و ساز انتظار دارد با نظرات و پ مهندسان و كليه دست

 . دفتر را در غناي هرچه بيشتر مقررات مذكور ياري رسانند

 

 

 

 غالمرضا هوائـي                        
 مديركل امور مقررات ملّي ساختمان          
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 هاي با مصالح بنايي طرح و اجراي ساختمانررات كننده مق تهيه هيأت

   ساختمان ملّي مقررات   تدوين  شوراي)  الف

 عضو احمدي  دكتر محمدتقي •  

 رييس مهندس محسن اكبرزاده •  

 عضو زاده دكتر محسن تهراني •  

 عضو زاده اصغر جالل مهندس علي •  

  عضو  نژاد دكتر قاسم حيدري •  

 عضو اكبر رمضانيانپور دكتر علي •  

 عضو دكتر عليرضا رهايي •  

 عضو  اصغر ساعد سميعيدكتر  •        

 عضو دكتر محسن غفوري آشتياني •        

 عضو دكتر محمود گالبچي •  

 عضو دكتر شاهرخ مالك •  

 عضو  مهندس شاپور طاحوني•  

 عضو   دكتر محمود مقدم•  

 دبير  مهندس نادر نجيمي•  

 »هاي با مصالح بنايي طرح و اجراي ساختمان« هشتم مبحث  تخصصي   كميته)  ب
 رييس دكتر محسن غفوري آشتياني •  

 عضو مهندس حسن تابش •  

 عضو عباسعلي تسنيمي دكتر •  

 عضو دكتر بهرخ حسيني هاشمي •  

 عضو  دكتر محمودرضا ماهري•  

 عضو  مهندس محمود ماهرالنقش•  

 :كنندگان متن تهيه)  پ
  دكتر محسن غفوري آشتياني•   مهندس مرتضي اسكندري قادري •  

  محمدحسين ماجدي اردكاني•   مهندس حسن تابش •  

  مهندس محمود ماهرالنقش•   دكتر عباسعلي تسنيمي •  

  دكتر محمودرضا ماهري•    دكتر بهرخ حسيني هاشمي•  

  دكتر علي معصومي•    دكتر محمد رحيميان•  
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  مقدمه

 كاربرد بسيار  يي بنا  و روستاها مصالح  كوچك  در شهرهاي خصوص  در كشور ما، به امروزه

   زياد در اين هاي  و ويراني  پياپي هاي  زلزله وقوع.  دارد سازي ختمانسا  در امر اي گسترده

   بنايي  با مصالح هاي  ساختمان ساخت   براي  كه  است  مطلب ها، بيانگر اين  از ساختمان دسته

 آنها  رعايت  با  كه  است االجرايي  فراگير و الزم  و مقررات  قوانين  مجموعه در كشور نياز به

 .ها ارتقا يابد  ساختمان ساز اين   و    ساخت يفي ك سطح

،   خشتي  بنايي هاي  ساختمان  براي  ساختمان ي ملّ  مقررات  هشتم ، مبحث  هدف با اين

. شود  مي  در كشور تدوين* بار  نخستين  براي  وغيرمسلح ي، سنتي و داراي كالف، آجر سنگي

   طراحي نامه  نآيي( 2800  با استاندارد  مطالب  است  شده  سعي  مبحث اين  در تدوين

 سازمان مديريت و 55نشريه ، )آبا (  ايران  بتن امهن  ن آيي،) ها در برابر زلزله ساختمان

  ي ملّ و استانداردهاي)   ساختماني  كارهاي عمومي و  فنيمشخصات ( ريزي كشور برنامه

 ديگر مانند   كشورهاي برخي  و مقررات ها نامه  نيز از آيين  باشد در مواردي  داشته همخواني

UBC) هاي نامه ن در آيي  كه  است  ضروري  نكته  اين بيان.   است  شده  استفاده و بالكان) آمريكا 

   مسائل  به  و هم  مد نظر قرار گرفته  طراحي  مربوط به  مسائل ، هم  و بالكانUBCديگر مانند  

   علمي  مدارك  و مطالعه  از بررسي ، پس  مبحث  اين س اسا براين.   است  شده  اشاره اجرايي

 ضوابط و   حداقل در آن   كه  است شده تدوين»  ساختماني ملّ مقررات«  ، در قالب دردسترس

 .  است  شده  شود، ارائه ها بايد رعايت  ساختمان گونه ن اي  در اجراي  كه هايي ويژگي

 :  است  زير نيز ضروري  نكات بيان

،  ، حداقل  سنتي هاي  ساختمان  براي  كه  است  پيشنهاد شده  قبلي  تجربيات سبراسا �

 . گردد  تعبيه  چوبي هاي كالف

   شدن  از نهايي  پس  كه  است  گرديده  ارائه  مصالح  براي  الزاماتي  سوم در بخش �

 .با آن هماهنگ خواهد شد،  ي ملّ  مقررات  پنجم مبحث

 

                                                 
 توسط شادروان دكتر توكلي ترجمه و توسط  UBCهاي با مصالح بنايي ا قسمت مربوط به ساختمانپيش از اين، تنه  *

 .به چاپ رسيده است) ملّينه به عنوان مقررات (دفتر نظامات مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي وقت 
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  باكالفي آجريها ساختمان    8-1

  مقدمه    8-1-1

 يها ساختمان. ردي گ  انجام  فصل ني ا  مقررات د براساسي با  با كالف ي آجر يها ساختمان احداث
  ر داشتهيپذ  شكلنسبتاً  ي، رفتار ي سنت ي آجر يها ساختمان با  سهيمقا  در  فصل ني ا لمشمو

 . دارد حي ترج  مسلح يا بلوكي  ي آجر يها ساختمان از  استفاده  كنيول
 

  فيتعر    8-1-2

  ي بارها  در آن  شده  با آجر ساخته  كه  است ي، ساختمان  با كالف ي آجر منظور از ساختمان
   كردن  عمل كپارچهي  ي برا يبند  شود و كالف ي م تحمل وارهاي توسط د ي و جانب ائمق

  ي نسب ي با خطرها  مناطق  تمام ي برا  فصل ني ا  مقررات تيرعا .شود ي م هي تعب ساختمان
 .  است ي الزام مختلف

 

  كاربرد محدوده    8-1-3

 محدود   با كالف ي آجر يها ساختمان   مصالح و يي اجرا لئ مسا  به  فصل ني ا كاربرد مقررات
 .شود يم
 

  ساختگاه    8-1-4

. باشد ينم ، مجاز لي س ا در معرضيدار ي ناپا ينهاي زم ي بر رو  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  احداث
  د، سنگاي ز ، نشست ي مانند آبگونگ ييها دهي پد  وقوع  احتمال  كه  است ينيدار زمي ناپا نيمنظور از زم

 . باشد  حساس  رس  از خاك  متشكل ني زم نكهيا اي باشد   وجود داشته  در آن  لغزش نيزم و زشير
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  مصالح    8-1-5

   و بخش  ساختمان ي مل  مقررات  پنجم  در مبحث  شده  ارائه يهايژگيد با وي با ي مصرف مصالح
 . باشند  داشته مطابقت   مقررات ني ا سوم

 

 ح و اجرا    طر8-1-6

  ي    الزامات عموم8-1-6-1

 :ر باشدي ز اتيد واجد خصوصي با  ساختمان پالن
 .شتر نباشدي متر ب25ا ي   آن  برابر عرضسه از   ساختمان طول)  الف
 . باشد نهي قرباًي تقر ي هر دو محور اصل  به نسبت)  ب
 :دي نما ر را برآوردهي ز  الزامات  آن يها يشامدگيپ)  پ

١د از ي نبا يي در هر راستا يشامدگي پ زهاندا -1

�

شتر ي راستا ب  در همان عد ساختمان ب

 . كمتر باشد شامدهيد از مقدار پي نبا يشامدگيپ گريعد د ب  بر آن باشد و عالوه
   در آن عد ساختمان ب  از نصف شي، ب  با ساختمان شامدهي پ  قسمت  اتصال چنانچه -2

  يتي محدود  صورت نيشود و در ا ي نم يتلق  يشامدگي پ  قسمت نيراستا باشد، ا
  ينامناسب  طور  به  ساختمان  پالنآنكهگر وجود ندارد مشروط بر يعد د ب يبرا

 . نگردد نامتقارن
   قطعات  را به ، ساختمان جاد درز انقطاعيد با اي، با  فوق  از الزامات كي هر   نداشتن در صورت

 درز   كه ستي ن الزم.  باشد اد شدهيط ي واجد شرا  هر قطعه  كه يا گونه  نمود، به مي تقس مناسب
 .ابدي امتداد   ساختمان  در شالوده انقطاع

 

   ساختمان  و تعداد طبقات ارتفاع    8-1-6-2

 :  است ير الزامي ز  نكات تي رعا  بخش ني ا  مشمول يها ساختماندر مورد 
 .شود ي به دو محدود م نيرزمي ز  احتساب  بدون ثر تعداد طبقاتحداك)  الف
  ني متوسط تراز زم  به د نسبتي نبا نيرزمي ز  سقف ي، تراز رو  تعداد طبقات در احتساب ) ب

 از  يا  طبقه  عنوان ز بهي ن  طبقه ني، ا صورت  نير ايدر غ،  متر باشد5/1 از  شيمجاور ب
 .گردد ي منظور م ساختمان
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 . متر باشد8 از  شيد بي مجاور نبا ني متوسط تراز زم  به  نسبت  بام يتراز رو ) پ
باشد و در  ي متر م4  محدود به)  ر سقفي تا ز نيري ز  كالف ياز رو (  طبقه حداكثر ارتفاع )ت

  وارها و در ارتفاعي د  در داخل ي اضاف ي افق  كالف كي دي حد، با ني تجاوز از ا صورت
 را   طبقه  ارتفاع توان يم  بي ترت نيا به.  گردد هي تعب نيري ز  كالف يتر از رو م4حداكثر 

 . داد شي متر افزا6حداكثر تا 
 

   قائم برش    8-1-6-3

   سقف يشامدگيپ)  الف

 : گردد تير رعاي ضوابط ز  است  الزم  سقف يشامدگي وجود پ در صورت
 دو يها بالكني متر و برا20/1 طرف باز از  سهيهادر مورد بالكن  ه طرهشامدي پ طول  -1

 . در سقف طبقه مهار شونديها بخوبشتر نباشد و طرهي متر ب50/1طرف باز از 
د در برابر يد طره بايشامده طره از حدود مذكور در فوق تجاوز نمايكه طول پيدر صورت 

 . محاسبه گرددمبحث ششم مقررات ملي ساختمان قائم زلزله مطابق يروهاين
 تا  پناه  جان  ساخت ي شود ول  ساخته يواريد دي نبا  ساختمان يشامدگي پ  قسمت چي ه يرو -2

 . است متر مجازي سانت70  ارتفاع
 

   در طبقه  سطح اختالف)  ب

 در   سطح  وجود اختالف در صورت. ز شوديجاد اختالف سطح در طبقه پرهيالمقدور از ا يحت
  مناسب يبند  دارند با كالف  سطح  اختالف  كه ي دو قسمت  حد فاصل يوارهايد دي، با طبقه

 .گر جدا شونديكدي از ييله درز جدايوسه نكه دو قسمت ساختمان بيا اي و وند1 ش تيتقو
 

  سازه    8-1-6-4

 :  است ير الزامي ز ي موارد كل تي رعا  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  يا  سازه يدر مورد اجزا
 در برابر   باشند تا ساختمان وستهي پ  هم  به ي مناسب  گونه د بهي با  ساختمان ي اجزا يتمام -1

   صورت  خود به د با حفظ انسجامي با  سقف ژهيبو. كند  عمل كپارچهيطور  روها بهين
 .دي نما  منتقل  قائم ي اجزا  را به  از زلزله ي ناش يروي، ن كپارچهي

 . باشند  داشته  ادامه ي تا پ  قائم يتا راس كيد در ي باربر با يوارهايد -2
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  د از درز انقطاعي با  صورت نير اي باشد، در غ  مناسب يا  سازه  تقارن يداراد ي با ساختمان -3
 . شود استفاده

 الغر،  يها، اجزا  طره ي رو ني سنگ ا اجسامي و  ساتي، تأس ي ساختمان ي اجزا از قرار دادن -4
 .شود زي پره  و بام  بزرگ يها دهانه

 
  شالوده    8-1-6-5

 :  است يها الزام  شالوده ير براي ضوابط ز تيرعا
 تراز  كي در  لي هر دل  به  شالوده  احداث  شوند و هر گاه  تراز ساخته كيد در يها با شالوده)  الف

 .ردي تراز قرار گ كيد در ي با شالوده  از ي نباشد، هر بخش ممكن
   ساخت بدار چنانچهي ش ينهايدر زم.  ستي مجاز ن  وجه چي ه دار بهبي ش  شالوده ساخت ) ب

   شود، به  استفاده ي پلكان يها د از شالودهي نباشد با ممكن  تراز كي در  شالوده ساختمان
   و ارتفاع  داشته يمترهمپوشاني سانت50   حداقل ي افق ها در جهت  شالوده ني ا  كه يطور

 .متر باشدي سانت30 از  شيد بي نبا هر پله
 و  يني چ ي كرس  برابر عرض5/1  د حداقلي با ي نوار  شالوده  باربر، عرض يوارهاي د يبرا ) پ

 .مترباشدي سانت50   حداقل  آن عمق
  لوگرمي ك350ار ي با ع ي آهك  شفته ا حداقلي   از بتن د با استفادهيوارها باي د شالوده )ت

  ماني س-  ، ماسه  آهك  گل ي از مالتها يكي با  الشه گا سني و   شفته  در متر مكعب آهك
 . شود  ساخته ماني س ا ماسهيو ) باتارد (  آهك-

  ر سطحيمتر زي سانت40   حداقل  شالوده ي تراز رو خبنداني  ير و داراي سردس در مناطق )ث
 .ردي قرار گ نيزم

 

  يني چيكرس    8-1-6-6

 :  است ير الزاميز ضوابط  تي رعا يني چ يدر مورد كرس
   شده  تمام متر باالتر از كفي سانت30   تا حداقل  شالوده  سطح يد از روي با يني چ يكرس ) الف

 .باشد  ساختمان راموني پ محوطه
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   مناسب  با اندود و مصالح يني چ ي كرس د سطحي با  از نفوذ رطوبت يري جلوگ يبرا ) ب
   به  از هر طرف ي كرس ي از رو قي عا هي ال  است زمال .شود)  ي رطوبت يكار قيعا ( يبند نم

 . بر گردد نيي پا  سمت متر بهي سانت10  اندازه
 .وار باشدي د شتر از عرضيمتر بي سانت10  د حداقلي با يني چ ي كرس عرض ) پ
 از  يكي توپر با  يماني س ا بلوكي، آجر   الشه  از سنگ وارها با استفادهي د يني چ يكرس )ت

 :ر اجرا شودي ز يتهامال
   قسمت ، سه ماني س  قسمت كي (  سه  به كي  ي حجم  با نسبت ماني س  ماسه مالت -

 ) ماسه
  كي (  شش  به كي   به كي  ي حجم با نسبت) باتارد (  آهك-  ماني س-   ماسه مالت -

 )  ماسه  قسمت شش ،  آهك  قسمت كي،  ماني س قسمت

  ماسه  قسمت ، پنج  آهك دو قسمت (  پنج  دو به ي حجم  با نسبت  آهك  ماسه مالت -
 ) يخاك

 

 ي، مصرف آجرهايني چي مرطوب، در صورت استفاده از آجر در كرسيها نيدر زم :تبصره
 . استيالزام) يمهندس( مرغوب يا رسي يماسه آهك

 

 واريد    8-1-6-7

  باربر يوارهايد)  الف

 از نظر  نيهمچن.  شوند عي توز  عمود بر هم و جهت در د كنواختي طور  د بهي باربر با يوارهايد
  ي كاف زلزله ي جانب يروهاي و ن  قائم يروهاي با ن  مقابله ي برا مقاومت  و  مقطع مقدار سطح

د يوارها باي، د يا  سازه  رفتار مناسب يبرا . شوند  محكم  و سقف د در كفيوارها بايد. باشند
 :ر را دارا باشندي ز مشخصات

 . باشنديمتري سانت35د يبا) ر باربريا غيباربر و  (يراموني پيوارهايه ديكل -1
  ، در نظر گرفته) آجر مي و ن كي  طول(متر ي سانت35 ي باربر آجر يوارهاي د ضخامت -2

 .شود يم
مقصود از . شتر باشدي متر ب6د از يبند نبا  دو پشت نيوار باربر بي آزاد د حداكثر طول -3

   به يواريد. دينما ي م يوار باربر تالقي با د يگريامتداد د  در  كه  است يواريبند، د پشت
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 با   آن متر و طوليسانت20   حداقل  آن  ضخامت شود كه ي م يبند تلق  پشت عنوان

١ برابر  وار باربر حداقلي د  ضخامت احتساب

�

. بند باشد  پشت ني طرف  دهانه نيبزرگتر 

 . شود بند محسوب  پشت  عنوان تواند به يم زي ن  قائم فكال
 .دي نما قي تطب)2-6-1-8(د با مفاد بند ي باربر با يوارهاي د ارتفاع -4
 

 جداگري وارهايد)  ب

  وزن. روند ي كار م  به  ساختمان ي فضاها ي منظور جدا ساز  بهاً جداگر منحصر يوارهايد -1
   باربر تحمل يوارهاي كفها توسط د با واسطه اي   شالوده لهيوس  بهماً يا مستقيوارها ي د نيا
 .شود يم

ر ي و نظا ي گچ  ساخته شي پ ا قطعاتي  ي سفال توانند از آجر، بلوك ي جداگر م يوارهايد -2
 . شوند  ساخته آن

   و قطعات ي سفال  بلوك يمتر و براي سانت11 آجر  ي جداگر برا يوارهاي د  ضخامت حداقل -3
 .باشد يم متري سانت8  ي گچ ساخته شيپ

وار ي د  برابر ضخامت40 از   است بند عبارت  دو پشت نيوار جداگر بي آزاد د حداكثر طول -4
وار و ي د  ضخامت  معادل  حداقل  ضخامت د بهيبند با پشت . كمتر باشد  متر هر كدام5  ا ي

١  حداقل   طول به

�

  ي اجزا توان يبند م  پشت يجا به. بند باشد  پشت ني طرف  دهانه نيبزرگتر 

 گونه  اجزا را به نيوار قرار داد و دو سر اي د  در داخل يا چوبي   مسلح  بتن، ي فوالد قائم
 . مهار نمود  طبقه  و سقف  در كف يمناسب 

  در صورت. باشد ي متر م5/3 مجاور   جداگر از تراز كف يوارهاي مجاز د حداكثر ارتفاع -5
وار جداگر ي د تي تقو  به ي مناسب  گونه  به ي افق يكالفها  هيد با تعبي حد با نيتجاوز از ا

 . گردد مبادرت
 مهار شوند،   سقف ر پوششي ز د كامال بهي دارند با  ادامه  طبقه  ارتفاع  در تمام  كه ييجداگرها -6

   داده ي جا ر سقفيگر، در زي د  مناسب يا روشهاي  ي كاف و مالت وار با فشاري آخر د  رج يعني
 .شود

   بهمناسب  د با كالفي ندارند با  ادامه  طبقه  ارتفاع  در تمام  كه يي جداگرها ي فوقان لبه -7
 . شود  جداگر متصل  كننده احاطه يا كالفهاي  واريد
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  كيا ي  ا جداگر عمود بر آنير واي د د بهي جداگر با لبه. د آزاد باشدي جداگرها نبا  قائم لبه -8
  ا چوبي   مسلح تواند از فوالد، بتن ي م ستونك. گردد  متصل  نحو مناسب ، به ستونك
، )  آن  معادل يفوالد ليا پروفي (6   نمره ي ناودان كي از  توان ي م  ستونك يبرا.  شود ساخته

 متر 5/1بند كمتر از   پشتوار جداگري د  طول چنانچه.  كرد  استفاده ا چوبي   مسلح بتن
 .تواند آزاد باشد يم   آن باشد لبه

 

 ينيوار چيد)  پ

 :  است ير الزامي ز  نكات تي رعا ي آجر يوارهاي د يدر مورد اجرا
 . شود  آجر استفاده  نوع كي باربر از  يوارهاي د در ساخت  -1
 . نكنند خود جذب   را به  مالت  شوند تا آب سي خ  از اجرا، آجرها در آب قبل -2
) باتارد (  آهك-  ماني س-   ماسه  مالت ا حداقلي  ماني س  ماسه د با مالتي با ينيوار چيد -3

 ).ت-6-6-1-8( در بند  مندرج  اختالط  شود، با نسبت انجام

١   اندازه  به آجرها حداقل -4

�

 . باشند  داشته ي همپوشان ي قبل في رد ي خود با آجرها طول 

 . باشد يها كامال افق گامتداد ر -5
   هم  در مقابل اني در م گ ر كي (  امتداد نبوده كي، در  ي متوال گ در دو ر  قائم يبندها -6

 . باشند يو شاقول)  باشند قرار گرفته
 .دمتر باشيلي م12 از  شيمتر و بيلي م10د كمتر از ي نبا  و قائم ي افق ي بندها ضخامت -7
 . پر شوند از مالت) هرزه مالت(   قائم يد بندهايبا -8
ك به يمتر كه هر يلي م10لگرد آجدار به قطر يد حداقل از سه مي باربر بايوارهايدر د -9

١ب در فواصل يترت

٣

 ، ١

٢

٢ و 

٣

وار در ي در طول دي صورت سرتاسروار و بهي ارتفاع د

 قائم يد تا محل كالفهايلگردها باين ميا. رند، استفاده شوديگي قرار مي افقيبندها
 .امتداد داده شده و در داخل آنها مهار گردد

اجرا شود و )  در ارتفاع ( د همزماني با  ساختمان ي قسمتها  در تمام ينيوار چي د يها گر -10
 .باشد يوارها مجاز نمي د ساخت ر دري گ شت ه  از روش استفاده

 . باشد يد كامال شاقولي با ينيوار چيد -11
 . باربر اجرا شوند يوارهاي با د د همزماني با ي مهار يوارهاي د-12
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.  اجرا گردندريهشت گ   صورت د بهي با  مسلح  بتن  قائم ي كالفها ي اجرا محل وارها دريد -13
د از بعد الزم كالف كمتر ير نباي هشت گي آجرها ني ب صله فا  حداقل  حالت نيدر ا
ا يشاخكها   هيوار با تعبي د ي اجرا  در هنگام توان ي مريهشت گ از   استفاده ي جا به. باشد

 . نمود ني را تأم وار و كالفي د ني ب متر ارتفاع، اتصالي سانت50 در هر  ي افق يلگردهايم
 . شود  داشته  نگه  روز مرطوب سه  مدت  به اقل از اجرا حد د پسيوارها باي د-14
ر ي درگ  نحو مناسب  به  آن يرو  باربر با كالف يوارهايد دي با  ساختمان  حفظ انسجام يبرا -15

 .شود
 
  آنها  اطراف يها كننده تيبازشوها و تقو    8-1-6-8

 :  است ي بازشوها الزام  و محل ر در مورد اندازهي موارد ز تيرعا
 . كالفها شوند  قطع د سببيبازشوها نبا -1

١وار باربر از ي بازشوها در هر د  سطح مجموع -2

٣

 .شتر نباشديوار بي د  آن سطح 

١وار باربر از ي بازشوها در هر د  طول مجموع -3

٢

 .شتر نباشديوار بي د  طول

 كمتر از) واري د ياز انتها (  ساختمان يوار باربر از بر خارجيدر هر د بازشو  ني اول فاصله -4
٢

٣

   قائم  بازشو كالف ني در طرف متر نباشد، مگر آنكهيسانت 75ا كمتر از ي بازشو   ارتفاع

 . شود قرار داده)   تا سقف از كف(

٢د از ي دو بازشو نبا  فاصله-5

٣

١ از  ني خود و همچن ني طرف ي بازشو ني كوچكتر ارتفاع 

�

 

 از  ي دو بازشو جزئ ني جرز ب  صورت نير ايدر غ. باشد  دو بازشو كمتر  آن  طول مجموع
 .آورد  حساب وار باربر بهي د  عنوان  را به د آنيشود و نبا يبازشو منظور م

   طول  برابر مجموع يا  با دهانه كسرهي   صورت د بهيبا مجاور  ي بازشوها يرو   درگاه  نعل-6
 . باشد)9-6-1-8( بند   نكات تيو رعا  آنها ني جرز ب  اضافه بازشوها به

 بازشو  نيد طرفي با  صورت نير ايدر غ. شتر نباشدي متر ب5/2 از ابعاد بازشوها از  كي  چي ه-7
 . نمود تيشوند، تقو ي م  متصل ي افق يكالفها   به  كه م قائ ي كالفها هيرا با تعب

 
   درگاه نعل    8-1-6-9

 :  است ير الزاميط زي شرا تي درگاهها رعا  نعل  نصب يبرا
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 .متر باشدي سانت25  د حداقلي با وار در هر طرفي د ي بر رو  درگاه  نعل مني نش طول -1
   به ي نحو مناسب د بهي با  درگاه  بازشوها، نعل  اطراف در  قائم ي از كالفها  استفاده در صورت -2

 . شوند آنها متصل
 .وار باشدي د  ضخامت يد مساوي با  درگاه  نعل عرض -3
 
 كالفها    8-1-6-10

 ي افق يبند كالف    8-1-6-10-1

  ي افق ي كالفها  و مشخصات هي تعب يها محل)  الف

 : شود ، ساخته ر سقفيوار و زير دي در تراز ز ي افق يد كالفهاي باربر با يوارهاي د هيدر كل
 در  لوگرمي ك300   حداقل مانيار سيبا ع (  مسلح د با بتني با  كالف نيا: وارير ديدر تراز ز  -1

متر و ي سانت25ا يوار و ي د  از عرض  آن  عرض  كه يطور  شود به ساخته)   بتن متر مكعب

٢  از  آن ارتفاع

٣

 .متر كمتر نباشدي سانت25ا يوار و ي د عرض 

   هم  آن د عرضي شود، با  ساخته  مسلح  با بتن  چنانچه  سقف كالف:  ر سقفيدر تراز ز  -2
توان عرض كالف ي مي كه به منظور نماسازي خارجيوارهاي مگر در دبوده واري د عرض

چ حال عرض ي در هيار نمود وليتوار كمتر اخيمتر از عرض دي سانت12را حداكثر تا 
 كمتر متري سانت20از د ينبا  كالف ارتفاع. متر كمتر باشدي سانت20د از ي نبايكالف افق

 IPE100  رآهني ت  معادل ي فوالد يلهاي از پروف توان ي م  مسلح  بتن  كالف ي جا به. باشد
   شده  متصل  سقف  به ي بخوب ي فوالد  كالف  كه نمود مشروط بر آن  استفاده) 10  نمره(

  هنگام.  گردد وار متصليد اي   قائم  كالف به  مناسب ي نحو  كالفها به ني ا نيو همچن
 . اتخاذ شود  سقف يرهاي ت  به  آن  مناسب  اتصال ي برا ر الزمي، تداب  سقف  كالف ياجرا

 
  ي بتن ي افق يلگردها در كالفهاي م هي تعب  و محل مشخصات)  ب

 .متر باشنديلي م10 قطر   آجدار با حداقل د از نوعي با ي طول يدهالگريم -�

در . رندي، قرار گ  مناسب ي بتن  با پوشش  كالف د در چهار گوشهي با ي طول يلگردهايم -2
 6  د بهي با ي طول يلگردهايد تعداد ميمتر تجاوز نمايسانت 35 از   كالف  عرض  كه يصورت

 25لگرد مجاور از يم دو  هر  فاصله  كه يا  گونه  شود به  داده شيشتر افزايا بيعدد و 
 .شتر نباشديمتر بيسانت
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.  شوند گر بستهيكدي  متر بهيلي م6   قطر حداقل  به ييد با تنگهاي با ي طول يلگردهايم -3
 فاصله تنگها .شتر باشديمتر بي سانت25ا ي   كالف ارتفاع د ازيگر نبايكدي تنگها از  فاصله

 .ابديمتر كاهش ي سانت15د حداقل به يمتر از بر كالف قائم باي سانت75در فاصله 
متر و ي سانت5وارها از ير دي ز د در مورد كالفي نبا ي طول يلگردهاي م  اطراف  بتن پوشش -4

 .متر كمتر باشديسانت 5/2 از   سقف در مورد كالف
 

 ي افقي كالفها اتصال)  پ

   هم  به  شبكه  صورت  به يبند  شوند تا كالف گر متصليكدي  د بهيدر هر تراز، كالفها با -�

 . باشد يا وستهيپ
 باشند تا   داشته يمتر همپوشاني سانت50   اندازه د بهي كالفها با ي تالق آرماتورها در محل -2

 . گردد ني تأم ي كالفها بخوب اتصال

١ از  شي قطر ب  به كشا دودي  عبور لوله.  باشد  جا منقطع چيد در هي نبا يافق  كالف -3

�

  عرض 

د از وسط يبا  ا دودكشي   عبور لوله  است يهيبد. باشد ينم  مجاز  كالف درون  از كالف
 .لگردها گرددي م  قطع د باعثينباكالف عبور نموده و 

 

   قائم يبند كالف    8-1-6-10-2

   قائم يها  كالف  و مشخصات هي تعب يها محل)  الف

  نيوار بي د  طول  كه يدر صورت.  گردند هيوارها تعبي د  تقاطع د در محلي با  قائم يها كالف -�

 كمتر از   در فواصل كنواختي  عي با توز  قائم يكالفها دي متر باشد با5شتر از ي ب دو كالف
 . گردد هيوار، تعبي د  متر در داخل5

 در  لوگرمي ك300   حداقل مانيار سيبا ع (  مسلح  بتن م قائ  كالف  از ابعاد مقطع كي  چيه -2
 از  توان ي م  مسلح  بتن  كالف ي جا به. متر باشديسانت 20 د كمتر ازينبا)   بتن متر مكعب

  نمود، مشروط بر آن   استفاده  آن  معادل ي فوالد ليا پروفي) 10  نمره (IPE100  رآهنيت
 . شود ني تأم ي بخوب ي افق يلگردهاي م لهي وس  بهواري با د ي فوالد  كالف  اتصال كه

  ي بتن  قائم يلگردها در كالفهاي م هي تعب  و محل مشخصات)  ب
 .متر باشديلي م10 قطر   آجدار با حداقل د از نوعي با ي طول يلگردهايم -1
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 نحو   بهرند وي قرار گ  مناسب ي بتن  با پوشش  كالف د در چهار گوشهي با ي طول يلگردهايم -2
 . مهار شوند ي افق كالف  ي طول يلگردهاي با م يمناسب

.  شوند گر بستهيكدي  متر بهيلي م6   قطر حداقل  به ييد با تنگهاي با ي طول يلگردهايم -3
 75 فاصله تنگها در فاصله .شتر باشديمتر بيسانت20د از يگر نبايكدي تنگها از  فاصله
 .ابديمتر كاهش ي سانت15اقل به د حدي بايمتر از بر كالف افقيسانت

 . باشد  وجود داشته  بتن متر پوششي سانت5/2  د حداقلي با ي طول يلگردهاي م در اطراف -4
 

   قائم ي كالفها اتصال)  پ

   متصل ي افق ي كالفها ، به  تقاطع يها  محل هي در كل  مناسب ي نحو د بهي با  قائم يكالفها -1
د ي كالف قائم باي طوليلگردهايابد مييكالف قائم ادامه نم كه ي در نقاط تقاطع.شوند

 . مهار گردديمتر در داخل كالف افقي سانت30حداقل باندازه 
 

   قائم ي كالفها  كردن معادل) ت

 را  ييلگردهاي م توان ي م)2-10-6-1-8( مذكور در بند   شرح  به  قائم  هر كالف ي جا به
وار بر ي د  و ارتفاع در طول) واريا وسط دي  گوشه (  آن لبا مح و مطابق 1-1-8   شكل مطابق
 : نمود عير، توزي ضوابط ز اساس

 در متر   كيلوگرم200   حداقل با عيار سيمان (  سيمان  ماسه  ديوار از مالت  اجراي براي -
 . شود استفاده)   مالت مكعب

 .سانتيمتر بيشتر نباشد 120  سانتيمتر كمتر و از60  از  متوالي  دو ميلگرد قائم فاصله -

 6   قطر حداقل  به  افقي  سانتيمتر، با ميلگردهاي25 حداكثر   در فاصله  قائم ميلگردهاي -
 . شوند  يكديگر بسته ميليمتر، به
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 .وارهاي د ي مهار ي و افق  قائم يلگردهاي م اتيي جز):1-1-8(  شكل

 

دور هر .  كامال پر گردند  قائم يها و بند  شده دهي چ يا  غوطه  صورت لگردها بهي م اطراف -
 و  دهيجاد گرديمتر كمتر نباشد اي سانت6 از   بعد آن نيكوچكتر   كه يي، فضا لگرد قائميم

 . پر شود وار با مالتي د دني چ ضمن

 . مهار شوند نيي باال و پا ي افق ي در كالفها  قائم يلگردهايم -
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 سقف    8-1-6-11

  تي با رعا يبدار و قوسي، ش  تخت  صورت تواند به ي م  بخش ني ا  مشمول يها ساختمان  سقف
  يها ساختمان  مربوط به ()7-6-3-8( در بند   مندرج يسقفها . شود ر ساختهيط زيشرا

 .ز اجرا شودي ن  بخش ني ا  مشمول يها ساختمانتواند در ي ضوابط مربوط م تيبا رعا)  يخشت
 . باشد  سقف يرهاي ت  ادامه  آن يرهاي و ت  اجرا شده  با سقف د همزماني با  سقف يا  طره بخش

ط يد شراي مد نظر باشد، با  بلوك رچهيا تي  ي ضرب  طاق ي سقفها ي اجرا  كه يدر موارد
 . گردد تي رعا كير در مورد هر يز

 
 ي ضرب  طاق يسقفها) الف

 .شتر نشودي ب متر1 از   سقف يها رآهني ت ني ب فاصله -�

  كيحداكثر  ( ي عرض يها رآهني متر توسط ت2 حداكثر  د در فواصلي با  سقف يها رآهنيت -2
گر يكدي  رند، بهيگ ي قرار م  سقف يها رآهني ت  در دل كه)  ياصل  رآهني كمتر از ت شماره
 . گردند متصل

 در امتداد عمود بر   كه يگري د يها رآهني توسط ت  سقف يها رآهني ت ي انتها  است الزم -3
 . شوند گر متصليكدي   هستند، به  سقف يرهايت

 . شوند  متصل ي افق  كالف  به ي مناسب  گونه  به  سقف يها رآهنيت -4
 در   چشمه كي   صورت  به ، حداقل ي متر1  يها د در چشمهي با  سقف يي انتها رآهني ت-5

 . شود خود مهار ي كنار رآهني ت  به ي ضربدر  شكل لگرد بهيم اي  ، با تسمه انيم
تواند  ي م گاه هي تك نيا.  گردد هي تعب ي ضرب  طاق  دهانه ني آخر  پاطاق ي برا ي مناسب گاه هيتك -6

  ي بتن  در كالف يا با جاسازير خود ي ز  با كالف  آن  و اتصال يفوالد لي پروف كي  قرار دادنبا 
 كامال  يها ا تسمهيها لگرديبا م دي باشد با ي فوالد گاه هي تك ني ا چنانچه. شود  نيتأم
  ني آخر  متر به2 كمتر از   در فواصل نير و همچني ت ي در دو انتها مي و مستق دهيكش

 . گردد  متصل  سقف رآهنيت
ا ي   سقف يها رآهني ت ي ضربدر ي مهاربند ي برا  كه ا تسمهيلگرد ي م  مقطع  سطح  حداقل-7

   آن  معادل ا تسمهيمتر يلي م14لگرد با قطر يرود، م يكار م  به  دهانه ني آخر استوار كردن
 .باشد يم
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   بلوك رچهي ت يسقفها)  ب

 . شوند  متصل ي افق  كالف  به ي نحو مناسب  به  سقف يها رچهيت -1
 حداكثر   فواصل متر بهيلي م6 قطر   به  حداقل  سقف  پوشش  در بتن لگرد مورد استفادهيم -2

 . شود ها، قرار داده رچهيعمود بر ت  متر در جهتي سانت25
 . باشد متر ضخامتي سانت5  ي دارا  بلوكها حداقل ي رو  پوشش بتن -3
   عرض  كه ي عرض  كالف لهي وس ها به رچهي متر، ت4ها از  رچهي ت  تجاوز دهانه در صورت -4

 2   حداقل يد داراي با  كالف نيا.  شوند  متصل  هم متر باشد بهيسانت 10   حداقل  آن مقطع
 .باشد ) كالف   مقطع نييدر پا يكيدر باال و  يكي(متر يلي م10 قطر   به يسراسر آجدار لگرديم

ن در باال و به يي پايلگردهايحداقل به اندازه م   است ، الزم  در سقف  وجود طره در صورت -5
 .ه شودي متر تعب5/1طول حداقل 

 
   كاذب سقف)  پ

   منتقل  آن  به  باربر ساختمان ستمي س  به  اتصال قي از طر ن آ  وزن  كه  است ي سقف  كاذب سقف
 .ديآ ي وجود م  به ي خال ي فضا ياصل   و سقف  آن ني و ب شده

 .شوند ي م  ساخته ير مستويا غي  ي مستو  صورت  به  كاذب يسقفها -1
وار ي د  به يناسب م  گونه  به  آن ي بند  و قاب  شده  ساخته  سبك د از مصالحي با  كاذب سقف -2

   در آنها، موجب  از زلزله ي ناش ي تكانها گردد تا ضربه   متصل  ساختمان يبند ا كالفي
 . مجاور نگردد يوارهاي د يخراب
 :  است ير الزامي موارد ز تي رعا  كاذب  سقف يدر اجرا

  متصل)  ا سقفيفها و  باربر، كال يوارهايد (  ساختمان ي اصل سازه   به  كاذب يها زها در سقفيآو -1
 .گردند

  يزدگ  و زنگ  خورنده  و در برابر عوامل  داشته ي كاف  مقاومت  شود كه  استفاده ييزهاياز آو -2
 . باشند مقاوم

د ي نبا  برآورد شود، اما در هر حال  كاذب  سقف  پوشش  نوع  به زها بستهي آو تعداد و فاصله -3
 .تر باشد كم سقف   عدد در هر متر مربع3از 

 . شوند  متصل ي اصل  سازه  به  مناسب  و با اتصاالت  بوده  و صاف يد شاقوليزها بايآو -4
 . تجاوز نكند  شده ي طراح  آن  بر اساس  سقف  كه يزها از باري آو بار وارد از طرف -5
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روند  ي كار م  به  كاذب ي سقفها  داشتن  نگه ي برا  كه ي افق ي و فرع ي اصل يها مرخي ن مقاطع -6
 از هر  ي و فرع ي اصل يمرخهاي ن سطح مقطع   هر حال  به يول  شود نيي تع د با محاسبهيبا

 .كمتر باشد  6 و10   نمره ي فوالد يلگردهاي مسطح مقاومت از  بي ترت د بهيلحاظ نبا
 . باشند  مقاوم ي جانب يروهايد در برابر ني با  كاذب يسقفها -7
رد، يگ ي قرار م  كاذب  و سقف ي اصل  سقف ني ب ي در فضا ي حرارت ساتيس تأ  كه يدر صورت -8

  ي حرارت يرمكانهايي تغ ي جا برا ني منظور تأم  به  كاذب سقف  جاد درز انبساط در اطرافيا
 .  است يضرور

 
 نما    8-1-6-12

 :  است ي الزام ير در نماسازي ز  نكات تيرعا
 خطر جدا   بروز زلزله  باشد تا هنگام  داشته ي و كاف  مناسب صالر كار اتي ز د با سطحينما با -1

 . باشد نداشته  وجود  آن ختني و فرو ر شدن
المقدور از  ي و حت باشد  را داشته  هر منطقه  خاص يميط اقلي شرا  تحمل تيد قابلينما با -2

 .مصالح سبك وزن استفاده شود
)  ي خوردگ مانند ترك ( در آن ي بروز اشكاالت  شود كه و اجرا  انتخاب يا  گونه د بهينما با -3

 .شودن  يا  سازه ي اجزا ژهيكار بو ري ز  سطح دني د بي آس موجب
 .ز شودير كار پرهي ز  سطح لي از تكم  مجزا قبل ي نماها ياز اجرا -4
 

  دودكش    8-1-6-13

  ارتفاع .شود ي م هيتعبا هوا ي دود  اني جر ي برا  كه  است يي، مجراها منظور از دودكش
   متر از كف5/1 از  شيد بيشوند نبا ي اجرا م يي بنا  با مصالح  كه  آن  مشابه يها و اجزا دودكش

   عناصر قائم لهي وس د بهيد باي مقدار تجاوز نما ني آنها از ا  ارتفاع  كه ي باشد و درصورت بام
 .ردار شوندي گ  بام در كف  و تي تقو ي مناسب  گونه  به  مسلح ا بتني  يفوالد

 

  پناه جان    8-1-6-14

 .شود ي م وانگاهها احداثي ا ا لبهي ها ساختمان  ط بامي در مح  كوتاه يواري د  صورت  به پناه جان
  متر باشد ارتفاعي سانت20ا ي 10  پناه وار جاني د  ضخامت  كه ي پناهها در صورت در مورد جان

 .متر تجاوز كندي سانت70و 50 از  بي ترت د بهي نبا آن
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 ي رطوبت يقكاريعا    8-1-6-15

 :  است ر الزمي در موارد ز ي رطوبت يقكاري عا ياجرا
  و گنبدها يبدار، قوسي، ش  تخت يبامها ) الف
 وانهايوانگاهها و ايا ) ب
 ) سها و آشپزخانهي سرو  و كف  نمناك ني با زم در تماس(كفها  ) پ
 )  نمناك نيبا زم  در تماس(ها  شالوده )ت
 ن نمناكيزم با   در تماس يوارهاي و د نيرزمي ز يوارهايد )ث
وار ي و د ، درپوش ط اطرافي با مح  در تماس يها  پنجره  كف لير قسمتها از قبيسا )ج

 قرار   بوران  در معرض  كه يي، نماها  آب استخرها و منابع   و كف ، دودكشها، بدنه پناه جان
 : گردد تيد رعاير باي ز  نكات ي رطوبت يقكاري عا ي اجرا هنگام .رنديگ يم

 : شود تير رعايد موارد زيشود با ي م ر اندود انجامي ق ي و گون ير و گوني با ق يقكاري اگر عا)ح
 .  است ي ضرور يقكاري عا  انجام ي برا  مناسب يرسازيجاد زي ا -1
 . ستي مجاز ن ي بارندگ  هنگام  به يقكاري عا-2
 . ستي مجاز ن  مرطوب  سطوح ي بر رو يقكاريعا -3
 . كرد د مصرفي و روانند با  گرم  كه ي جامد را تا هنگام يرهاي ق-4
 . ستي مجاز ن )وسي سلس درجه+ 4ر يز(   سرديهوا در  يقكاري عا-5
   بدون ي از كفشها  استفادهاط و بايد با احتي با  شده يقكاري عا  سطوح ي رو  رفتن  راه-6

 . شود انجام  خيم
 . ستي مجاز ن يقكاري عا يها هي ال  كردن  محكم ي برا خي م  مصرف-7
ر كامال ي و با ق  داشته يمتر همپوشاني سانت10   حداقل د از هر طرفي با قي عا يها هي ال-8

 قرار  يدر سمت يي رو يها هيد اليها با هي ال يدر همپوشان . شوند  چسبانده  هم به
  يري ز هي ال سمت   آنها به ي از رو  آب  شده  انجام ي بند بي ش بق مطا رند كهيگ

 .ر گردديسراز
د ي با قي عا ي متوال يها هيشود، ال ي م  انجام هي ال كي از  شي در ب يقكاري عا  كه ي هنگام-9

 .رندي قرار گ عمود بر هم
 . شوند انده پوش ي محافظ هي با ال لي از تكم د پسي با  شده يقكاري عا  سطوح-10

   انجام  توسط سازندگان  شده هي توص ي روشها د مطابقي، با  آماده ي رطوبت يقهاي با عا يقكاريعا )خ
  .شود
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  بدون كالفي آجريها ساختمان     8-2

  مقدمه    8-2-1

 از ي ناشيها  خود را در برابر حركتيكپارچگي، ي آجر ي سنت يي بنا يها ساختمان  احداث
  .شود يه نمي توصييها ساختمانن ين علت احداث چنيبه هم. كنند يفظ نمزلزله ح

 يآنها در مناطق با خطر نسب   و ساخت  ترد داشته ي رفتار  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان
   فصل ني ضوابط ا تي با رعاها ساختمان از   گونه ني ا  ساخت.باشد ياد ممنوع مي زيلياد و خيز

د و مقاومت الزم را در ي قائم حفظ نمايروهاي خود را در مقابل ني نسبيكپارچگيكه بتوانند 
 .ف تا متوسط را داشته باشند بالمانع استي خفيها برابر زلزله

 

  فيتعر   8-2-2

   و در آن  شده  با آجر ساخته  كه  است ي، ساختمان ي آجر ي سنت يي بنا منظور از ساختمان
 .شود ي م  تحمل ي آجر يوارهايسط دتو ، ي و جانب  قائم ي بارها تمام

 

  كاربرد محدوده   8-2-3

 محدود  ي آجر ي سنت يي بنا يها ساختمان   و مصالح يي اجرا لي مسا  به  فصل نيضوابط ا
 .شود يم
 

  ساختگاه   8-2-4

 ، مجاز لي س ا در معرضيدار ي ناپا ينهاي زم ي بر رو  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  احداث
  ، نشست ي مانند آبگونگ ييها دهي پد  وقوع  احتمال  كه  است ينيدار زمي ناپا نيمنظور از زم. اشدب ينم
   رس  از خاك  متشكل ني زم نكهيا اي باشد   وجود داشته  در آن  لغزش نيزم  و زشي ر اد، سنگيز

 . باشد حساس
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  مصالح    8-2-5

   و بخش  ساختمان ي مل  مقررات  پنجم در مبحث   شده  ارائه يهايژگيد با وي با ي مصرف مصالح
 . باشند  داشته مطابقت   مقررات ني ا سوم

 

  و اجرا    طرح8-2-6

 يالزامات عموم   8-2-6-1

 :ر باشدي ز اتيد واجد خصوصي با  ساختمان پالن
 .شتر نباشدي متر ب25ا ي   آن  از دو برابر عرض  ساختمان طول)  الف
 . باشد نهي قرباًي تقر ي محور اصل هر دو  به نسبت)  ب
 :دي نما ر را برآوردهي ز  الزامات  آن يها يشامدگيپ)  پ

١د از ي نبا يي در هر راستا يشامدگي پ اندازه -

�

شتر ي راستا ب  در همان بعد ساختمان 

 .متر باشد ك شامدهيد از مقدار پي نبا يشامدگيپ گري بعد د  بر آن باشد و عالوه
 راستا   در آن  بعد ساختمان  از نصف شي، ب  با ساختمان شامدهي پ  قسمت  اتصال چنانچه -

گر ي بعد د ي برا يتي محدود  صورت نيشود و در ا ي نم يتلق  يشامدگي پ  قسمت نيباشد، ا
  . نگردد  نامتقارن ينامناسب  طور  به  ساختمان  پالن  كه وجود ندارد مشروط بر آن

   قطعات  را به ، ساختمان جاد درز انقطاعيد با اي، با  فوق  از الزامات كي هر   نداشتن صورتدر 
 درز   كه ستي ن الزم.  باشد اد شدهيط ي واجد شرا  هر قطعه  كه يا گونه  نمود، به مي تقس مناسب
 .ابدي امتداد   ساختمان  در شالوده انقطاع

 

   و تعداد طبقه ارتفاع   8-2-6-2

 :  است ير الزامي ز  نكات تي رعا  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان مورد در
 .شوند ي محدود م  طبقه كي   به نيرزمي ز  احتساب  بدونها ساختمان  نيا)  الف
 متر 5/1 از  شي مجاور ب ني متوسط تراز زم  به د نسبتي نبا نيرزمي ز  سقف يتراز رو)  ب

 .باشد
 . متر باشد5 از  شيد بي مجاور نبا ني متوسط تراز زم ه ب  نسبت  بام يتراز رو)  ج
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  كيد ي حد با ني تجاوز از ا در صورت. شود ي متر محدود م3   به  طبقه حداكثر ارتفاع) د
  ني ا به.  گردد هي متر تعب3 حداكثر  وارها و در ارتفاعيد  در داخل ي اضاف ي افق كالف

د به يها با ن كالفي ا. داد شي متر افزا5/4ر تا  را حداكث  طبقه  ارتفاع توان ي م بيترت
 .وارها متصل گرددي در دينحو مناسب

 

   قائم برش   8-2-6-3

   سقفيشامدگيپ)  الف

 : گردد تير رعاي ضوابط ز  است  الزم  سقف يشامدگي وجود پ در صورت
 .شتر نباشدي متر ب كي از  يشامدگي پ طول ��
   ساخت ي شود ول  ساخته يواريد دي نبا  ساختمان يشامدگي پ  قسمت چي ه يرو ��

 . متر مجازاستي سانت70   تا ارتفاع پناه جان

 
   در طبقه  سطح اختالف)  ب

 وجود  در صورت. ز شوديد پرهيجاد اختالف سطح در طبقه بايالمقدور از ا يحت
د با  دارن  سطح  اختالف  كه ي دو قسمت  حد فاصل يوارهايد دي، با  در طبقه  سطح اختالف

 . شوند تي تقو  مناسب يبند كالف
 
  سازه   8-2-6-4

 :  است ير الزامي ز ي موارد كل تي رعا  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  يا  سازه يدر مورد اجزا
 باشند تا  وستهي پ  هم  به ي مناسب  گونه د بهي با  باربر ساختمان ي اجزا يتمام -

 با   سقف  است  الزم ژهي و به.  كند عمل  ارچهكپي طور  روها بهي در برابر ن ساختمان
  قائم ي اجزا  را به  از زلزله ي ناش يروي، ن كپارچهي   صورت  خود به حفظ انسجام

 .دي نما منتقل 
 از  ي ناش ي افق يروهاي ن  تحمل  قادر به د در دو امتداد عمود بر همي با ساختمان -

   به  شالوده  سمت  به ي افق يروهايد نيز باين  امتدادها ني از ا كي باشد و در هر  زلزله
 . گردد  منتقل  مناسب يا گونه

 . باشند  داشته  ادامه ي تا پ  قائم ي راستا كيد در ي باربر با يوارهايد -
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د از درز ي با  صورت نير اي باشد، در غ  مناسبيا  سازه  تقارن يد داراي با ساختمان -
 . شود  استفاده انقطاع

ها،   طره ي رو ني سنگ ا اجسامي و  ساتي، تأس ي ساختمان ي اجزا دناز قرار دا -
 .شود زي پره  و بام  بزرگ يها  الغر، دهانه ياجزا

 
  شالوده   8-2-6-5

 :  است يها الزام  شالوده ير براي ضوابط ز تيرعا
  لي هر دل  به  شالوده  احداث  شوند و هر گاه  ساخته ي افق  سطح كيد در يها با شالوده ) الف

 .ردي قرار گ ي افق  سطح كيد در ي با  از شالوده يبخش  نباشد، هر  تراز ممكن كيدر 
  بدار چنانچهي ش ينهايدر زم.  ستي مجاز ن  وجه چي ه بدار بهي ش  شالوده ساخت ) ب

  ي پلكان يها د از شالودهي نباشد با ممكن  تراز كي در   ساختمان  شالوده ساخت
 متري سانت50   حداقل ي افق ها در جهت  شالوده ني ا  كه ي طور به شود،  استفاده
 .متر باشدي سانت30 از  شيد بي نبا  هر پله  و ارتفاع  داشته يهمپوشان

 و  يني چ ي كرس  برابر عرض5/1  د حداقلي با ي نوار  شالوده  باربر، عرض يوارهاي د يبرا)  پ
 .باشد متري سانت50   حداقل  آن عمق

 با  ي آهك  از شفته د با استفادهي با  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  يوارهاي د لودهشا) ت
   گل ي از مالتها يكي با   الشه ا سنگي و   شفته  در مترمكعب  آهك لوگرمي ك350ار يع

 . شود ساخته  ماني س ا ماسهيو ) باتارد (  آهك-  ماني س-  ، ماسه  آهك ، ماسه آهك
  ر سطحيمتر زي سانت40   حداقل  شالوده ي تراز رو خبنداني  ير و دارايدس سر در مناطق) ث

 .ردي قرار گ نيزم
 
  يني چ يكرس   8-2-6-6

 :  است ير الزامي ضوابط ز تي رعا يني چ يدر مورد كرس
   شده  تمام متر باالتر از كفي سانت30   تا حداقل  شالوده  سطح يد از روي با يني چ يكرس )  الف

 .باشد   ساختمان راموني پ همحوط
   مناسب  با اندود و مصالح يني چ ي كرس د سطحي با  از نفوذ رطوبت يري جلوگ يبرا )  ب

   به  از هر طرف ي كرس ي از رو قي عا هي ال  است الزم.شود)  ي رطوبت يكار قيعا ( يبند نم
 . بر گردد نيي پا  سمت متر بهي سانت10  اندازه

www.civilan.irمرجع دانشجويان و مهندسان عمران و معمارى



 طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي: مبحث هشتم

 

 23

 .وار باشدي د شتر از عرضيمتر بي سانت10  د حداقلي با ينيچ  ي كرس عرض )  پ
 از  يكي توپر با  يماني س ا بلوكي، آجر   الشه  از سنگ وارها با استفادهي د يني چ يكرس ) ت

 :ر اجرا شودي ز يمالتها
   قسمت ، سه ماني س  قسمت كي (  سه  به كي  ي حجم  با نسبت ماني س  ماسه مالت -

 ) ماسه
  كي (  شش  به كي   به كي  ي حجم با نسبت) باتارد (  آهك-  ماني س-  اسه م مالت -

 )  ماسه  قسمت ،شش  آهك  قسمت كي،  ماني س قسمت

  ماسه  قسمت ، پنج  آهك دو قسمت (  پنج  دو به ي حجم  با نسبت  آهك  ماسه مالت -
 ) يخاك

ب يت داخل حفره از تركدار، الزم اس  حفرهيمانيدر صورت استفاده از بلوك س :1تبصره 
 .مالت و الشه سنگ پر شود

 ماسه ي، مصرف انواع آجرهايني چي مرطوب استفاده از آجر در كرسيها نيدر زم :2تبصره 
 . استيالزام) يمهندس( مرغوب يا رسي يآهك

 

 
 واريد   8-2-6-7

  باربر يوارهايد)  الف

 از نظر  نيهمچن.  شوند عي توز  بر هم عمود  در دو جهت كنواختي طور  د بهي باربر با يوارهايد
  ي كاف  زلزله ي جانب يروهاي و ن  قائم يروهاي با ن  مقابله ي برا  ومقاومت  مقطع مقدار سطح

د يوارها باي، د يا  سازه  رفتار مناسب يبرا. شوند  محكم  و سقف د در كفيوارها بايد. باشند
  :ر را دارا باشندي ز مشخصات

١  ي باربر آجر يوارهاي د  ضخامت حداقل -1

١٠

  كي  طول(متر ي سانت35ا يوار ي د  آن ارتفاع  

 .شود ي م شترباشد، در نظر گرفتهي ب ، هر كدام) آجر ميو ن
مقصود از . شتر باشدي متر ب5د از يبند نبا  دو پشت نيوار باربر بي آزاد د حداكثر طول  -2

   به يواريد. دينما ي م يوار باربر تالقي با د يگريامتداد د  در  كه  است يواريبند، د پشت
 با   آن متر و طوليسانت20   حداقل  آن  ضخامت شود كه ي م يبند تلق  پشت عنوان
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١ برابر  وار باربر حداقلي د  ضخامت احتساب

�

. بند باشد  پشت ني طرف  دهانه نيبزرگتر 

 . شود بند محسوب  پشت  عنوان تواند به يزمي ن م قائ كالف
 .دي نما قي تطب)2-6-2-8(د با مفاد بند ي باربر با يوارهاي د ارتفاع  -3
 

  جداگر يوارهايد)  ب

  وزن. روند ي كار م  به  ساختمان ي فضاها ي منظور جدا ساز  بهمنحصراً جداگر  يوارهايد -1
   باربر تحمل يوارهاي كفها توسط د با واسطه اي   شالوده لهي وس  بهماًيا مستقي وارهاي د نيا
 .شود يم

  ر آني و نظا ي گچ  ساخته شي پ ا قطعاتي  ي سفال توانند از آجر، بلوك ي جداگر م يوارهاي د-2
 . شوند ساخته

   و قطعات ي سفال  بلوك يمتر و براي سانت11 آجر  ي جداگر برا يوارهاي د  ضخامت  حداقل-�

 .باشد يمترمي سانت8  ي گچ اخته س شيپ
وار يد  برابر ضخامت40 از   است بند عبارت  دو پشت نيوار جداگر بي آزاد د  حداكثر طول-4

وار و ي د  ضخامت  معادل  حداقل  ضخامت د بهيبند با پشت . كمتر باشد  متر هر كدام5ا ي

١   حداقل  طول به

�

  توان يبند م  پشت يجا به. بند باشد  پشت ني طرف  دهانه ني بزرگتر

   گونه  اجزا را به نيوار قرار داد و دو سر اي د  در داخل يا چوبي  ي فوالد  قائم ياجزا
 . مهار نمود  طبقه سقف  و  در كف يمناسب

  در صورت. باشد ي متر م5/3 مجاور   جداگر از تراز كف يوارهاي مجاز د حداكثر ارتفاع -5
 متصلوار جداگر ي د  به ي مناسب  گونه  به ي افق يكالفها  هيد با تعبي حد با نياوز از اتج

 .گردد
 مهار شوند،   سقف ر پوششي ز د كامال بهي دارند با  ادامه  طبقه  ارتفاع  در تمام  كه ييجداگرها -6

   داده ي جا ر سقفيگر، در زي د  مناسب يا روشهاي  ي كاف و مالت وار با فشاري آخر د  رج يعني
 .شود

ا ي  ي فوالد د با كالفي ندارند با  ادامه  طبقه  ارتفاع  در تمام  كه يي جداگرها ي فوقان لبه -7
 .باشد، مهار شود ي م  جداگر متصل  كننده  احاطه يكالفها اي   ساختمان  سازه  به  كه يچوب

www.civilan.irمرجع دانشجويان و مهندسان عمران و معمارى



 طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي: مبحث هشتم

 

 25

  كيا ي  ا جداگر عمود بر آنيوار ي د  بهدي جداگر با لبه. د آزاد باشدي جداگرها نبا  قائم لبه -8
.  شود  ساخته ا چوبيتواند از فوالد  ي م ستونك. گردد  متصل  نحو مناسب ، به ستونك

  ا چوبي)   آن معادل  ي فوالد ليا پروفي (6   نمره ي ناودان كي از  توان ي م  ستونكيبرا
   آن  متر باشد لبه5/1ز بند كمتر ا وار جداگر پشتي د  طول چنانچه.  كرد استفاده

 .تواند آزاد باشد يم
 

  ينيوار چيد)  ج

 :  است ير الزامي ز  نكات تي رعا ي آجر يوارهاي د يدر مورد اجرا
 . شود  آجر استفاده  نوع كي باربر از  يوارهاي د در ساخت -1
 . نكنند  خود جذب  را به  مالت  شوند تا آب سي خ  از اجرا، آجرها در آب قبل -2
) باتارد (  آهك-  ماني س-   ماسه  مالت ا حداقلي  ماني س  ماسه د با مالتي با ينيوار چيد -3

 )ت-6-6-2-8( در بند  مندرج  اختالط  شود، با نسبت انجام

١   اندازه  به آجرها حداقل -4

�

 . باشند  داشته ي همپوشان ي قبل في رد ي خود با آجرها  طول

 . باشد يامتداد رجها كامال افق -5
 قرار   هم  در مقابل اني در م گ ر كي (اشند امتداد نب كي، در  ي متوال  در دو رج  قائم يبندها -6

 ). باشند گرفته
 .متر باشديلي م12 از  شيمتر و بيلي م10د كمتر از ي نبا  و قائم ي افق ي بندها ضخامت -7
 .  پر شوند  از مالت  قائم يد بندهايبا -8
اجرا شود و )  در ارتفاع ( د همزماني با  ساختمان ي قسمتها  در تمام ينيوار چي د يرجها -9

 .باشد يوارها مجاز نمي د ر درساختي گ  هشت  از روش استفاده
 .باشد يوار مجاز نمي د  از درون ا دودكشي   عبور لوله-10
 . باشد يد كامال شاقولي با ينيوار چيد -11
 . باربر اجرا شوند يوارهاي با د د همزماني با بند پشت  يوارهايد -12
 . شود  داشته  نگه  روز مرطوب  سه  مدت  به  از اجرا حداقل د پسيوارها بايد -13
 
  آنها  اطراف يها  كننده تيبازشوها و تقو    8-2-6-8

 :  است ي بازشوها الزام  و محل ر در مورد اندازهي موارد ز تيرعا
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 . كالفها شوند  قطع د سببيزشوها نبابا -1

١ وار باربر ازي بازشوها در هر د  سطح مجموع -2

٣

 .شتر نباشديوار بي د  آن  سطح

١ وار باربر ازي بازشوها در هر د  طول مجموع -3
٢

 .شتر نباشديوار بي د  طول

 كمتر) واري د ياز انتها(   ساختمان يوار باربر از بر خارجي هر د بازشو در ني اول فاصله -4
٢

٣

  

   قائم  بازشو كالف ني در طرف متر نباشد، مگر آنكهيسانت 75ا كمتر از ي بازشو   ارتفاعاز    
 . شود قرار داده)   تا سقف از كف(

٢ د ازي دو بازشو نبا فاصله -5

٣

٢  از ني خود و همچن ني طرف ي بازشو ني كوچكتر  ارتفاع

�

 

 از  ي دو بازشو جزئ ني جرز ب  صورت نير ايدر غ.  دو بازشو كمترباشد  آن  طول مجموع
 .آورد   حساب وار باربر بهي د  عنوان  را به د آنيشود و نبا يبازشو منظور م

   طول  برابر مجموع يا  با دهانه كسرهي   صورت د بهي مجاور با ي بازشوها يرو   درگاه نعل -6
 . باشد)9-6-2-8( بند   نكات تيو رعا  آنها ني جرز ب  اضافه بازشوها به

 بازشو  نيد طرفي با  صورت نير ايدر غ. شتر نباشدي متر ب5/2 از ابعاد بازشوها از  كي  چيه -7
 . نمود تي، تقويو افق  م قائ ي كالفها هيرا با تعب

 
   درگاه نعل    8-2-6-9

 :  است ير الزاميط زي شرا تي درگاهها رعا  نعل  نصب يبرا
 .متر باشدي سانت30  د حداقلي با وار در هر طرفي د ي بر رو  درگاه  نعل مني نش طول -1
   به ي نحو مناسب د بهيا ب  درگاه  بازشوها، نعل  در اطراف  قائم ي از كالفها  استفاده در صورت -2

 . شوند آنها متصل
 .وار باشدي د  ضخامت يد مساوي با  درگاه  نعل عرض -3
 
  سقف    8-2-6-10

  تي با رعا يبدار و قوسي، ش  تخت  صورت تواند به ي م  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  سقف
 . شود ر ساختهيط زيشرا
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ا يا معادل آن يو  12   نمره  حداقل ر آهنيت از  ي فوالد ي افق  كالف كي  ر سقفيدر ز
متر و با ي سانت15  وار و ارتفاعي د ضخامت  ي مساو  حداقل  با عرض ي بتن ي افق  كالف كي

 20حداكثر    فاصله  به6   نمره ي عرض يلگردهاي و م10   نمره يلگرد طولي چهار م حداقل
   به  آن  مناسب  اتصال ي برا ر الزمياب، تد  سقف  كالف ي اجرا هنگام. متر، اجرا شوديسانت

 .گردد  اتخاذ  سقف يرهايت
 ضوابط  تيبا رعا)  ي خشت يها ساختمان  مربوط به ()7-6-3-8( در بند   مندرج يسقفها

 .ز اجرا شودي ن  فصل ني ا  مشمول يها ساختمانتواند در يمربوط م
 . باشد  سقف يرهاي ت  ادامه  آن يرهاي و ت  اجرا شده  با سقف د همزماني با  سقف يا  طره بخش

ر در يط زيد شراي مد نظر باشد، با  بلوك رچهيا تي  ي ضرب  طاق ي سقفها ي اجرا  كه يدر موارد
 . گردد تي رعا كيمورد هر 

 
 ي ضرب  طاق يها سقف –الف 

 .شتر نشوديب متر 1 از   سقف ير آهنهاي ت ني ب فاصله -�

  كيحداكثر  ( ي عرض يها رآهني متر توسط ت2 حداكثر   فواصلد دري با  سقف يها رآهنيت -2
گر يكدي  رند، بهيگ ي قرار م  سقف يها رآهني ت  در دل كه)   سقف رآهني كمتر از ت شماره
 . گردند متصل

 در امتداد عمود بر   كه يگري د يها رآهني توسط ت  سقف يها رآهني ت ي انتها  است الزم -3
 . شوند گر متصليكدي   به هستند،  سقف يرهايت

 . شوند  متصل ي افق  كالف  به ي مناسب  گونه  به  سقف يها رآهنيت -4
 در   چشمه كي   صورت  به ، حداقل يمتر 1  يها د در چشمهي با  سقف يي انتها رآهنيت -5

 . خود مهار شود ي كنار رآهني ت  به ي ضربدر  شكل لگرد بهيم اي  ، با تسمه انيم
تواند با  ي م گاه هي تك نيا.  گردد هي تعب ي ضرب  طاق  دهانه ني آخر  پاطاق ي برا ي مناسب گاه هيتك -6

  ي بتن  در كالف يا با جاسازير خود ي ز  با كالف  آن  و اتصال يفوالد لي پروف كي  دادن قرار
 و  دهي كامال كش يها ا تسمهيلگردها يبا م دي باشد با ي فوالد گاه هي تك ني ا چنانچه.  شود نيتأم

   سقف رآهني ت ني آخر  متر به2 كمتر از   در فواصل نير و همچني ت ي در دو انتها ميمستق
 . گردد متصل
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ا ي   سقف يها رآهني ت ي ضربدر ي مهاربند ي برا  كه ا تسمهيلگرد ي م  مقطع  سطح حداقل -7
   آن  معادل ا تسمهيمتر يلي م14لگرد با قطر يرود، م يكار م  به  دهانه ني آخر استوار كردن

 .باشد يم
 

   بلوك رچهي ت يسقفها -ب

 . شوند  متصل ي افق  كالف  به ي نحو مناسب  به  سقف يها رچهيت -1
 حداكثر   فواصل متر بهيلي م6 قطر   به  حداقل  سقف  پوشش  در بتن لگرد مورد استفادهيم -2

 . شود ادهها، قرار د رچهيعمود بر ت  متر در جهتي سانت25
 . باشد متر ضخامتي سانت5  ي دارا  بلوكها حداقل ي رو  پوشش بتن -3
   عرض  كه ي عرض  كالف لهي وس ها به رچهي متر، ت4ها از  رچهي ت  تجاوز دهانه در صورت -4

 2   حداقل يد داراي با  كالف نيا.  شوند  متصل  هم متر باشد بهيسانت10   حداقل  آن مقطع
)   كالف  مقطع ني در پائ يكيدر باال و  يكي(متر يلي م10 قطر   به ي سراسرلگرد آجداريم

 .باشد
ن در باال هم يي پايلگردهايحداقل به اندازه م   است ، الزم  در سقف  وجود طره در صورت -5

 . متر باشد5/1لگردها ين ميحداقل طول ا. ه شوديتعب
 
 نما    8-2-6-11

 :  است يالزام  ير در نماسازي ز  نكات تيرعا
 خطر   بروز زلزله  باشد تا هنگام  داشته ي و كاف  مناسب ر كار اتصالي ز د با سطحينما با -1

 . باشد  وجودنداشته  آن ختني و فرو ر جدا شدن
المقدور از  ي و حت باشد  را داشته  هر منطقه  خاص يميط اقلي شرا  تحمل تيد قابلينما با -2

 .ودمصالح سبك وزن استفاده ش
)  ي خوردگ مانند ترك (  در آن ي بروز اشكاالت  و اجرا شود كه  انتخاب يا  گونه د بهينما با -3

 .نشود  يا  سازه ي اجزا ژهيركار بوي ز  سطح دني د بي آس موجب
 .انجام شود) يكار سفت(ر كار ي ز سطح لي از تكم پس مجزا  ي نماها ياجرا -4
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  دودكش    8-2-6-12

 .شود ي م هيا هوا تعبي دود  اني جر ي برا  كه  است يي، مجراها ودكشمنظور از د
 متر 5/1 از  شيد بيشوند نبا ي اجرا م يي بنا  با مصالح  كه  آن  مشابه ي دودكشها و اجزا ارتفاع
 عناصر  لهي وس د بهيد باي مقدار تجاوز نما ني آنها از ا  ارتفاع  كه ي باشد و درصورت  بام از كف

 .ردار شوندي گ  بام در كف  و تي تقو ي مناسب  گونه  به  مسلح ا بتني  يفوالد  قائم
 
  ي رطوبت يقكاريعا    8-2-6-13

 :  است ر الزمي در موارد ز ي رطوبت يقكاري عا ياجرا
  و گنبدها يبدار، قوسي، ش  تخت يبامها ) الف
 ها وانيوانگاهها و ايا ) ب
 ) سها و آشپزخانهي سرو  و كف ك نمنا ني با زم در تماس(كفها  ) پ
 ن نمناكيزم با   در تماس يوارهاي و د نيرزمي ز يوارهايد )ت
وار ي و د ، درپوش ط اطرافي با مح  در تماس يها  پنجره  كف لير قسمتها از قبيسا )ث

 قرار   بوران  در معرض  كه يي، نماها  آب استخرها و منابع  و كف ، دودكشها، بدنه پناه جان
 .رنديگ يم

 : شود تير رعايد موارد زيشود با ي م ر اندود انجامي ق ي و گون ير و گوني با ق يقكارياگر عا )ج
 .  است ي ضرور يقكاري عا  انجام ي برا  مناسب يرسازيجاد زيا -1
 . ستي مجاز ن ي بارندگ  هنگام  به يقكاريعا -2
 . ستي مجاز ن  مرطوب  سطوح ي بر رو يقكاريعا -3
 . كرد د مصرفي و روانند با  گرم  كه ي جامد را تا هنگام يهاريق -4
 . ستي مجاز ن )وسي سلس درجه+ 4ر يز(   سرديهوا در  يقكاريعا -5
  ي از كفشها اط و با استفادهيد با احتيبا  شده يقكاري عا  سطوح ي رو  رفتن راه -6

 . شود  انجام خي م بدون
 . ستي مجاز ن يقكاري عا يها هي ال  كردن  محكم ي برا خي م مصرف -7
ر ي و با ق  داشته يمتر همپوشاني سانت10   حداقل د از هر طرفي با قي عا يها هيال -8

 در  يي رو يها هيد اليها با هي ال يدر همپوشان. شوند   چسبانده  هم  كامال به مناسب
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   سمت ا به آنه يرو  از  آب  شده  انجام ي بند بي ش  مطابق رند كهي قرار گ يسمت
 .ر گردديسراز يري ز هيال

  قي عا ي متوال يها هيشود، ال ي م  انجام هي ال كي از  شي در ب يقكاري عا  كه يهنگام -9
 .رندي قرار گ د عمود بر هميبا

 . شوند  پوشانده ي محافظ هي با ال لي از تكم د پسي با  شده يقكاري عا سطوح -10
   توسط سازندگان  شده هي توص ي روشها د مطابقي، با  آماده ي رطوبت يقهاي با عا يقكاريعا )چ

 .  شود انجام
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 ي خشتيها ساختمان    8-3

  مقدمه   8-3-1

 از  ي ناش ي جانب ي خود را در برابر حركتها يكپارچگي،   كالف  بدون ي خشت يها ساختماناصوال 
  نيدر ا. شود ي نم هي توص ييها ساختمان  ني چن  احداث  علت ني هم به .كنند ي حفظ نم زلزله
  ي خشت يها ساختمان  ي و اجرا طرح  منظور  به  ضوابط و مقررات  حداقل نيي تع  به فصل

خود را در  ي نسب يكپارچگي   ساختمان ي عمر بنا، اجزا  در طول  كه ي طور شود به ي م پرداخته
 تا متوسط را  في خف يها  در برابر زلزله  الزم  مقاومت د و حداقلي حفظ نما  قائم يروهاي ن مقابل
اد ممنوع ي زيلياد و خي زي در مناطق با خطر نسبها ساختمانن نوع ي ساخت ا. باشد داشته

 .باشد يم
 

 يفتعر   8-3-2

 و   باربر در آنها از خشت يوارهاي د  هستند كه ييها ساختمان  يخشت يها ساختمانمنظور از 
 . باشد  شده تي تقو  فصل ني مقرر در ا يها وهيش  ه و ب  شده  ساخته مالت

 

  كاربرد محدوده   8-3-3

   كه يطور  شوند به ي م  ساخته  دور دست ي در نواح  كه  است ييها ساختمان  ي برا  فصل نيضوابط ا
  ني ا احداث. باشد ي م  ماهر، در آنجا مشكل ي انسان يروي و ن زاتي، تجه مصالح   آوردن فراهم

  نيرزمي ز  طبقه كي   با در نظر گرفتن ا دو طبقهي،  نيزم  ي باال  طبقه كي با حداكثر ها اختمانس
 كوچكتر   كه  متر هر كدام5/3 ايوار باربر ي د  برابر ضخامت8   به  طبقات حداكثر ارتفاع.  مجاز است

 .باشد يباشد، محدود م
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  ساختگاه   8-3-4

، مجاز  لي س ا در معرضيدار ي ناپا ينهاي زم ي بر رو  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  احداث
  ، نشست ي مانند آبگونگ ييها دهي پد  وقوع  احتمال  كه  است ينيدار زميناپا  نيمنظور از زم. باشد ينم
   رس  از خاك  متشكل ني زم نكهيا اي باشد  داشته  وجود  در آن لغزش ني و زم زشي ر اد، سنگيز

 . باشد حساس
 

  مصالح   8-3-5

 و  ، چوب  از خشت  عبارت  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  ي اجرا ي برا  مورد استفاده مصالح
   كننده تي تقو و مصالح)  ماني س  و ماسه  آهك ، ماسه  آهك ، گل كاهگل  و گل(ها   مالت انواع

 .باشد   مقررات ني ا  سوم  بخش د مطابقي با باشد كه يم

 
 اجراطرح و    8-3-6

  يوارهاي، د يني چ ي، كرس  عبارتند از شالوده  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  ي اصل ياجزا
 خود را  ي موضع يداري پا كي هر   اجرا شوند كه د چناني اجزا با نيا . ر باربر و سقفيباربر و غ

 يروهاي ناثر   به با توجه.  را حفظ كند ساختمان  ي كل يداريگر پايكدي   آنها به  و اتصال حفظ كرده
باشد،  ي م  شالوده به   زلزله يروهاي ن حي صح  انتقال  منوط به  ساختمان ي كل يداري، پا  زلزله  ازيناش
 زي ن  و قائم ي افق يد كالفهاي با  بزرگ ي بازشوها ، در اطراف  فوق ي اصل ي بر اجزا منظور عالوه نيبد
 . شوند هيتعب

 

 ي عموم الزامات  8-3-6-1

 :  است ي الزام  ساختمان ر در پالني ز يتهاي محدود تيرعا
 .شتر نباشدي متر ب25ا ي   آن  از دو برابر عرض  ساختمان طول ) الف
 . باشد نهي قر ِ ي دو محور اصل  به نسبت   ) ب
 . باشد  نداشته  در پالن ي و پسرفتگ يشامدگيپ  )  پ
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 را  ، ساختمان*  از درز انقطاع د با استفادهي با  فوق ي از بندها كي تجاوز از هر  در صورت 
   عرض حداقل.  كرد مي سازگار باشند، تقس ط فوقيبا شرا   كوچكتر كه چند ساختمان  به

 .باشد يمتر مي سانت4  درز انقطاع
 وجود  در صورت. ز شودي پره  ساختمان  طبقه كي در   سطح جاد اختالفيد از ايبا ) ت

 .گر جدا شونديكدي از  د توسط درز انقطاعيبا   ساختمان قسمت، دو   سطح اختالف

 

  شالوده  8-3-6-2

 در  لي هر دل  به  شالوده  احداث  شوند و هر گاه  ساخته ي افق  سطح كيد در يها با شالوده)  الف
 .ردي قرار گ ي افق  سطح كيد در ي با  از شالوده بخش  نباشد، هر  تراز ممكن كي

   ساخت بدار چنانچهي ش ينهايدر زم.  ستي مجاز ن  وجه چي ه بدار بهي ش وده شال ساخت )  ب
   شود، به  استفاده ي پلكان يها د از شالودهي نباشد با ممكن  تراز كي در   ساختمان شالوده

  يگر همپوشانيكدي متر باي سانت50   حداقل ي افق ها در جهت  شالوده ني ا  كه يطور
 .متر باشدي سانت30 از  شيد بي نبا پله هر   و ارتفاع داشته

 و  يني چ ي كرس  برابر عرض5/1  د حداقلي با ي نوار  شالوده  باربر، عرض يوارهاي د يبرا )  پ
 .مترباشدي سانت50   حداقل  آن عمق

 : شود ر ساختهي ز  از دو روش يكي  د بهي با شالوده ) �

 :ري اختالط ز ي حجم سبت با ن  و مالت  الشه  از سنگ با استفاده : اول روش
  ماني س چهار قسمت -
  آهك  قسمت كي -

   ماسه  قسمت دوازده -

 ي كاف  اندازه ز بهي تم آب -
 .  شفته  در متر مكعب  آهك لوگرمي ك350ار ي با ع ي آهك  از شفته با استفاده :  دوم روش

  ر سطحي زمتري سانت40   حداقل  شالوده ي تراز رو خبنداني  ير و داراي سردس در مناطق ) �
 .ردي قرار گ نيزم

 

                                                           
* ����� ����	
 ��   ���� � �� 
� ������� �� ��
 �
�� ����� 
�!� "#�. 
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 يني چ ي كرس  8-3-6-3

     شده  تمام متر باالتر از كفي سانت30   تا حداقل  شالوده  سطح يد از روي با يني چ يكرس)  الف
 .اجرا شود   ساختمان راموني پ حوطهم

  ب مناس  با اندود و مصالح يني چ ي كرس د سطحي با  از نفوذ رطوبت يري جلوگ يبرا )  ب
   به  از هر طرف ي كرس ي از رو قي عا هي ال  است الزم .شود)  ي رطوبت يكار قيعا ( يبند نم

 . برگردد نيي پا  سمت متر بهيسانت  10  اندازه
 .وار باشدي د شتر از عرضيمتر بي سانت10  د حداقلي با يني چ ي كرس عرض )  پ
  ي از مالتها يكي با  يماني س ا بلوكي، آجر   الشه  از سنگ وارها با استفادهي د يني چ يكرس ) ت

 :ر اجرا شوديز
   قسمت ، سه ماني س  قسمت كي (  سه  به كي  ي حجم  با نسبت ماني س  ماسه مالت  -

 )  ماسه            
  كي (  شش  به كي   به كي  ي حجم با نسبت) باتارد (  آهك-  ماني س-   ماسه مالت  -

 )  ماسه  قسمت شش ،  آهك قسمت  كي،  مانيس     قسمت
    قسمت ، پنج  آهك دو قسمت (  پنج  دو به ي حجم  با نسبت  آهك  ماسه مالت  -

 ) ماسه  

ب يدار الزم است داخل حفره از ترك  حفرهيمانيدر صورت استفاده از بلوك س :1تبصره 

 .مالت و الشه سنگ پر شود

، مصرف انواع يني چيه از آجر در كرس مرطوب، در صورت استفاديها نيدر زم :2تبصره 
 . استيالزام) يمهندس( مرغوب يا رسي ي ماسه آهكيآجرها

 

 يوار د  8-3-6-4

  باربر يوارهايد)  الف

  عي توز  ساختمان  در پالن  عمود بر هم  در هر دو جهت  طور منظم  به االمكان يد حتيوارها بايد
   و سقف د در كفيوارها بايد،  زلزله از يناش  ي جانب يروهاي ندر برابر   مقاومتني تأميبرا. شوند

وار ي ساختمان مقدار دي و عرضي طوليك از امتدادهايدر هر .  مهار شونديبه نحو مناسب
.  درصد كمتر باشد6د از ين نبايرزمي زي درصد و در طبقه باال10د از ين نبايرزمي در زينسب

 يوارهاي ديرت است از نسبت مساحت مقطع افق هر طبقه در هر امتداد عبايوار نسبيمقدار د
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 فقط يوار نسبين مقدار ديي تعيبرا.  ساختمانيربناي با امتداد مورد نظر به مساحت زيمواز
 باال و يوارهايد. نديآ يشتر است، به حساب ميا بيمتر  ي سانت35 كه ضخامت آنها ييوارهايد
   مشخصات ي دارادي باربر بايوارهايد. شوند ي منظور نميوار نسبين بازشوها در محاسبه دييپا
 :ر باشنديز

 . باشد  آن  برابر ضخامت8 از  شيد بيوار نباي هر د ارتفاع )�
 .باشد ي متر م5/4،  وار عمود بر آني دو د ني ب وار واقعي آزاد د حداكثر طول )�

 از )ب( بند  ي ارضا يد براي باشد، با ي متر ضرور5/4تر از  ليوار طوي از د اگر استفاده )�
   قاعده متر و طولي سانت35  د حداقليبند با پشت ضخامت.  شود بند استفاده پشت

بند  پشت . متر باشد كي  بند و حداقل  پشت ني طرف  دهانه ني بزرگتر  چهارم كي  آن
 .وار باشدي د  ارتفاع  اندازه  به  آن وار اجرا شود و ارتفاعي با د د همراهيبا

 35 ، هستند ي جانب گاه هي تك ي دارا  كه يباربر خشت  يوارهاي د  ضخامت حداقل )�
 .باشد متر يسانت

 .رندي باربر قرار گ يوارهايد در دي نبا ا فاضالبي  ي بخار ، لوله هواكش )�

 70هر در  حداكثر   گوشه يد از كالفهاي با  گوشه يوارهاي مناسبتر د  اتصال يبرا )�
  كي   ضخامت  به  چوب  قطعه  از سه شه گو كالف . شود وار استفادهي د متر ارتفاعيسانت

متعامد   يها قطعه  طول. شود ي م ا ساختهي گون  شكل متر بهي سانت10   و عرض خشت
 . متر باشد مي ن  مورب قطعه متر و  كي

 10 قطر حدود   به ي چوب د از كالفي با  باربر در تراز سقف يوارهاي د  تمام يدر باال )�
 . شود متر استفادهيسانت

١ اندازه   به تها حداقلخش )	

�

   داشته ي همپوشان ي قبل في رد ي خود با خشتها طول  

 .باشند


  اني در م گ ر كي (  امتداد نبوده كي، در  ي متوال گدر دو ر) بند كوره)   قائم يبندها (
 ). باشند  قرار گرفته  هم در مقابل

اجرا )  در ارتفاع ( د همزماني با  ساختمان يها قسمت  در تمام ينيوار چي د يها گر )��
 .باشد يوارها مجاز نمي د ر درساختي گ  هشت  از روش شود و استفاده
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  جداگر يوارهايد)  ب

وار جداگر ي از د  باشد، استفاده يا آجري  يتواند خشت يوار جداگر مي د يخشت يها ساختماندر 
 :ر باشندي مشخصات زيد داراي جداگر بايوارهاي د.باشد يمجاز نم ها ساختمان  ني در ا يسنگ

باشد و در صورت تجاوز از  يمتر م ي سانت150 جداگر يوارهايحداكثر طول آزاد د -1
 . استفاده شوديا وادار چوبيبند  متر از پشت ي سانت150د در فواصل ين مقدار بايا

   و در امتداد ضلع باربر يوارهاي د  خود به  قائم د در امتداد اضالعيوار جداگر بايد -2
 . شود متصل   سقف  به  طور مناسب  به ي فوقان يافق

   و بست  با قفل  و اتصال  شده  باربر ساخته يوارهاي با د د همزمانيوار جداگر بايد -3
 . شود انجام واري دو د دني چ  در هنگام مناسب

  متر و طولي سانت5  اقل قطر حد  به يي چوبها لهي وس وار باربر بهي د وار جداگر بهي د اتصال -4
  وار باربر قرار دادهيمتر در دي سانت100 حداكثر  فاصله   به متر كهي سانت30  حداقل

 . گردد نيشوند، تأم يم

 . چهارتراش محصوركننده، اجرا شوديك كالف چوبيد در يوار جداگر بايد -5

 .باشد يمتر مي سانت20  يوار جداگر خشتي د  ضخامت حداقل -6

  يا غهي ت  صورت آجرها به(باشد  يمتر مي سانت11  يوار جداگر آجريد   ضخامت حداقل -7
) باتارد (  آهك-  ماني س-  ، ماسه ماني س  ماسه با مالت دي با ينيوار چيد).  نشوند دهيچ
 جداگر  يوارهايد  ي در اجرا ينيوار چي موارد د  تمام تيرعا.  اجرا شود  گچ ا مالتي

 .  است ي الزام يآجر

 . مهار شودير چوبيد با تيوار جداگر باي ديد افقلبه آزا -8

 
  بازشوها  8-3-6-5

 :  است ي بازشوها الزام ير براي ز يها تي محدود تيرعا
 . شوند هيوارها تعبي د  طول ي مركز  در قسمت االمكان يبازشوها حت)  الف

١وار باربر از ي بازشوها در هر د  سطح مجموع )  ب

٣

 .شتر نباشديوار بي د  آن سطح 

١وار از ي بازشوها در هر د  كل طول )  پ

٣

 .شتر نباشديوار بي د طول 
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٢ كمتر از   ساختمان يوار باربر از بر خارجي بازشو در هر د ني اول فاصله ) ت

٣

 بازشو  ارتفاع 

  . شود  قرار داده  قائم بازشو كالف  ني در طرف نكهينباشد مگر ا
 مقدار  ني بازشوها از ا  دهانه  كه يدر صورت. باشد ي متر م20/1 بازشوها  حداكثر دهانه) ث

 .شوند ي م تي، بازشوها تقو فاطرادر  يو افق  قائم  ي كالفها شتر باشد، با قرار دادنيب
 65 از   كه ي شرط باشد به يوار مي د  دو بازشو برابر ضخامت ني ب ي افق  فاصله حداقل ) �

   به كي نزد ي، دو بازشو  فاصله ني ا تي رعا عدم  در صورت. متر كمتر نباشديسانت
 دو  نيدر ب   كه يواري د  حالت نيدر ا. شوند ي م بازشو در نظر گرفته  كيگر مانند يكدي

   به ي چوب يبا مهاربند دو بازشو  د فاصلهيشود و با ي نم رد، باربر محسوبيگ يبازشو قرار م
 . گردد تيتقو ، ي قطر صورت

 بازشوها   حد، اطراف ني تجاوز از ا در صورت.   متر است20/2 بازشوها  حداكثر ارتفاع ) چ
وار يد با مقدار دي مقدار بازشوها با. گردند تي تقو  وقائم ي افق ي كالفها لهي وس د بهيبا

 . هماهنگ باشد4-6-3-8 مندرج در بند ينسب
د ي با  دو كالف نيا.  شود  قرار داده ي چوب ي افق د كالفي با  بزرگ ي بازشوها  تمام نييدر باال و پا ) 

  يا رهي دا  با مقطع ي چوب  قطر كالف حداقل.  شوند گر متصليكدي  به   قائم ي كالفها لهي وس به
  ني از ا يبيا تركي  يار چوب و الوريت  توان يم  ي چوب ي كالفها  ساخت يبرا. باشد يمتر مي سانت10

 و   عرض  حداقل صورت نيدر ا.  كرد اند استفاده  شده گر متصليكدي   به ي نحو مناسب  به دو كه
  در  كار رفته  به يا الوارهايها  ريت از  كي  چي ه ضخامت. متر باشدي سانت10د ي با  كالف ضخامت

 برابر با   طول  به يرسري ز يها تختهاز   ت اس الزم. متر كمتر باشدي سانت د از سهي نبا كالف
متر، ي سانت65   فاصله متر، بهي سانت5/1   ضخامت مترو حداقلي سانت15  وار، عرضي د ضخامت

 . شود  قرار داده ي چوب ير كالفهايز
   ضخامت حداقل.  شود  قرار داده ي چوب  قائم د كالفي با  بزرگ ي بازشوها  تمام نيدر طرف ) �

ا الوار ير ي از ت توان ي م ي چوب ي كالفها  ساخت يبرا. متر باشديسانت 5/7د ي با ائم ق يكالفها
.  كرد اند استفاده  شده گر متصليكدي   به ي نحو مناسب  به  دو كه ني از ا يبيا تركي  يچوب

 كمتر متريسانت  د از سهي نبا  قائم  در كالف  كار رفته  به يا الوارهايها ريت از  كي  چي ه ضخامت
 .باشد

  ي چوب ي كالفها اتصال.  شوند گر متصليكدي  د كامال بهي با  و قائم ي افق يكالفها ) �
 . گرددنيتأم   مناسب ي چوب قطعات اي  ي فلز ي، بستها خيتواند توسط م يم
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   درگاه  نعل  8-3-6-6

د ي باشد با ي چوب  درگاه  نعل  كه يدر صورت.  باشد ا خشتي  تواند از چوب ي م  درگاه نعل -
 . شود متر استفادهي سانت5  حداقل  ا ضخامتي قطر   به يياز چوبها

٢  د حداقلي با  درگاه  در نعل  كار رفته  به ي چوبها ا عرضي قطر  مجموع -

٣

وار ي د  ضخامت

 .را بپوشاند

وار مهار ي و در د  داشته مهوار اداي د  ضخامت  اندازه  به  حداقل د از هر طرفي با  درگاه نعل -
 .شود

١ز برابر با ي خ  با حداقل ي قوس  صورت د بهي با ي خشت  درگاه نعل -

٣

    درگاه  دهانه  عرض

 . شود ساخته
 

   سقف  8-3-6-7

  دار بيا شي  ي، قوس  تخت ي از روشها يكي  تواند به ي م ي خشت يها ساختمان  سقف

 . شود ساخته
 

 نگهدارنده سقف مجاز يوارهاي از اختالف ارتفاع ديبدار ناشياستفاده از سقف ش :تبصره
 .باشد ينم
 

   تخت سقف  الف -8-3-6-7

 و اندود   گل ، غوره ر آنيا نظاي  ي، ن  از تخته ر، پوششي از ت  متشكل ي چوب  از نوع  تخت سقف
 .باشد ي م كاهگل
   و به قرار گرفته) واري د در طول ( كسرهي  ي چوب گاه هي تك يد روي با  سقف ي اصل يرهايت -

 . گردد  متصل آن

.  مهار شوند ي افق ي چوب  چارچوب لهي وس وارها بهي د يد در روي با  سقف ي چوب يرهايت -
 را   مناسب  اتصال  كه يا فوالدي  ي چوب يها خيد از ميبا  ي چوب يرهاي ت  اتصال يبرا
 . شود كند استفاده ي م نيتأم

 .شتر باشديمتر بي سانت60د از ي نبا ي اصل يرهاي محور تا محور ت حداكثر فاصله -

 . گردد نييتع) 1-3-8 (  جدول د بر اساسيرها باي قطر ت حداقل -
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 60متر و حداكثر ي سانت30   حداقل  ساختمان د از هر طرفي با  سقف ي اصل يرهايت -
 .ابندي   ادامه  طره  صورت متر بهيسانت

    كنار هم  سر و ته  صورت د بهي مدور باشد، با  سقف يرهاي ت  مقطع  كه يرتدر صو -

 .رنديقرار گ

   مناسب ا مصالحيمتر ي سانت كي   حداقل  با ضخامت ييها  تخته لهي وس رها بهي ت يرو -
 . شود دهي پوش دهيچسب  هم  كامال به  صورت گر بهيد

 . شود دهيمتر پوشي سانت10ر  حداكث  ضخامت  به  گل ها با غوره  تخته يرو -

متر ي سانت  حداكثر سه  ضخامت  به ، با كاهگل  گل  غوره ي، رو ي كار قي منظور عا به -
 .اندود شود

 . شود د برداشتهي با ي قبل  كاهگل هي مجدد ال ي كار قي عا يبرا -
 

 متري سانت  به ي اصل يرهاي قطر ت حداقل: 1-3-8  جدول

 فاصله محور تامحور  به متري اصليرهايدهانه ت

 5/4 4 3 2 متر ي به سانتياصل يرهايت

40 9 12 15 16 

50 10 13 16 17 

60 11 14 17 18 

 

 بداري ش سقف  ب -8-3-6-7

  يها رچهي ت ي رو  مناسب  و پوشش ي فرع يها رچهي، ت ي چوب ي از خرپاها بدار متشكلي ش سقف
 .باشد ي م يفرع

 .باشد ي متر م5/4گر يكدي خرپاها از  حداكثر فاصله -
   متصل ا قائمي و   مورب ي و اعضا ي، تحتان ي فوقان ي اعضا  شامل ي چوب يخرپاها -

 .باشند يم ي و تحتان ي فوقان ي اعضا كننده

متر ي سانت8   با قطر حداقل ييها د از چوبي خرپاها با ي و تحتان ي فوقان ياعضا -
 .باشد

  متر و طولي سانت5   با قطر حداقل ييها د از چوبي با ا قائمي و   مورب ياعضا -
 . متر باشد2/1حداكثر 
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 2/1 حداكثر  ي و تحتان ي فوقان ي اعضا ي موجود رو يها  مركز تقاطع  مركز به فاصله -
 .متر باشد

.  شوند  متصل ي و تحتان ي فوقان ي اعضا  به ي طور مناسب د بهي با  مورب ياعضا -
 . بگذرد  مفصل  نام  به  نقطه كي از   اتصال  محل كياعضا در د امتداد تمامي با همواره

 . شوند  متصل ي فوقان ي اعضا  به ي نحو مناسب د بهيها با رچهيت -

 .متر باشدي سانت60شتر از يد بيها نبا رچهي محور ت  محور به فاصله -

 .ديآ ي م  دست به) 2-3-8 (  جدول ها بر اساس رچهي قطر ت حداقل -
  

 متر ي سانت  خرپاها به ي رو يها رچهيقطر ت  حداقل: 2-3-8  جدول

گر به يكديفاصله خرپاها از 

 متر

 فاصله محور تامحور

 متر ي به سانتي اصليها رچهيت

3 4 5 

40 12 15 16 

50 13 16 17 

60 14 17 18 

 .شوند ي م ضرب 75/0 در عدد   جدول ني اعداد ا ي فلز  پوشش ي برا: توجه

 
 بداري ش  سقف يها پوشش

 :ردي پذ ر انجامي از موارد ز يكي مانند  ي مناسب  روش د بهيها با رچهي ت ي رو پوشش
  موجدار ي فلز يورقها -
   پوش  بام  و سفال  آهك  گل  و مالت  نازك يها تخته -

   و اندود كاهگل  گل  و غوره  نازك يها تخته -
 

 ي فلز پوشش -1

  نيا. شود ي م  موجدار پوشانده ي فلز يز ورقها ا ها با استفاده رچهي ت ي رو  پوشش  نوع نيدر ا
   به يبند  آب  جهت يكي الست يو واشرها) چ سرخميپ(   شده  خم يچهايپ لهي وس د بهيورقها با

 . شوند ها وصل رچهيت
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  ي سفال پوشش -2

ال متر كامي سانت كي   حداقل  ضخامت  به ييها د با تختهيها با رچهي ت ي رو  پوشش  نوع نيدر ا
زهوار نگهدارنده . شوند ي م ها وصل رچهي ت  به يا فلزي  ي چوب يها خيم ها با تخته.  شود دهيپوش

   شوند كه  قرار داده د چنانيها با سفال. ها متصل گردد خ به تختهيد توسط ميها با سفال
 . باشند  را داشته  سقف يبند  آب  جهت  مناسب يهمپوشان

 

   گل  غوره پوشش -3

متر كامال ي سانت كي   حداقل  ضخامت  به ييها د با تختهيها با رچهي ت ي رو  پوشش  نوع نيدر ا
ها با   تخته يرو.  شوند ها وصل رچهي ت  به يا فلزي  ي چوب يها خيد با ميبا ها تخته.  شوند دهيپوش

  يو رو   شده دهي پوش  طور كامل متر بهيسانت 10 حداكثر   ضخامت  به  گل  از غوره استفاده
 .شود يمتر اجرا مي سانت  حداكثر سه  ضخامت  به  اندود كاهگل  گل غوره

 

 ي قوس سقف  پ -8-3-6-7

   شكل توانند به يها م  سقف نيا. باشد ي م يا چوبي  ي، آجر ي خشت  از نوع ي قوس سقف
  رند كهيگ ي قرار م* ي چوب  چارچوب ي رو ي قوس يها سقف. شوند   ساخته يا گنبدي  يا استوانه

 مانند  ي مناسب  روش د بهيها با  سقف نيا ي رو پوشش.  شوند  وصل  آن  به طور مناسب د بهيبا
 . اجرا شود  كاه مچهي ن  با مالت ا آجر فرشي  اندود كاهگل

 
 يا  استوانه يها سقف

  ي و برا  دهانه د برابر نصفي با ي كنار يها  دهانه ي برا يا  استوانه يها  قوس ي بلند حداقل -

١  ياني م يها دهانه

٣

 .باشد  دهانه 

 : شود ر عملي ز يها وهي از ش يكي  د بهي با ي افق  رانش يروي ن  منظور جذب به -

  كي  لهي وس  متر به5/1 هر   فاصله د بهي با  قوس  دهانه  در جهتي چوب چارچوب ��
تواند از  ي مكش.  شود تي تقو بر محور قوس  عمود در جهت) كش(  يعضو افق

 .متر باشديسانت 7   با قطر حداقل چوب
 . شوند تي تقو يبند مناسب  متر توسط پشت5/1 هر  لة فاص  بهدي با ي كنار يوارهايد ��

                                                           
*� �� ������	 �
�� ���� ���� ���� ��� ���� ������ �� �� �� ���. 
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  ي گنبد يها سقف

  ي بلند حداقل.  باشند  منتظم يضلعا چندي  يا رهي دا  پالن يد داراي با ي گنبد يها سقف

١ ها  سقف  نوع ني ا يها قوس

٣

   كالف كي   است ها الزم  سقف لي قب نيدر ا.   گنبد است دهانه 

 . گردد هير گنبد تعبيوارها و زي د ي بر رو وستهي پ يچوب

 
   دودكش  8-3-6-8

 . گردد وار باربر متصلي د  به ي نحو مناسب د بهي با دودكش -

 ،ي عناصر چوبمتر ازي سانت10  د حداقلي با ، دودكش يچوب  كالف ي دارا يها ساختماندر  -
   مناسب  جدا كننده قيعا د باي با  فاصله ني باشد و ا  داشته فاصلهر يا تيا قائم ي يافق  كالف

 .پر شود

 متر  كي بام  ي از رويي ساخته شده از مصالح بنا  دودكش ي زدگ روني ب حداكثر ارتفاع -
 .باشد يم

 

   از سطوح ظتمحاف   8-3-6-9

 .  است ير الزامي ز  نكات تي رعا ي جو عوامل  در معرض  از سطوح  منظور محافظت به
   با ضخامت د با اندود كاهگلي با ي خشت ي خارج يوارهاي د  تمام ي خارج وجوه -

 . شود دهيمتر پوشي سانت3  حداقل
د با مواد محافظ ي قرار دارند، با ي جو  عوامل  در معرض  كه يي چوبها هي كل سطوح -

 . شوند ا رنگي  آغشته
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 ي سنگيها ساختمان    8-4

  مقدمه   8-4-1

  ي ناش ي جانب ي خود را در برابر حركتها يكپارچگي،   كالف  بدون ي سنگ يها ساختماناصوال 
ر د. شود ي نم هي توص ييها ساختمان  ني چن  احداث  علت نيهم  به. كنند ي حفظ نم از زلزله

  ي سنگ يها ساختمان  يو اجرا   منظور طرح  به  ضوابط و مقررات  حداقل نيي تع  به  فصل نيا
 خود رادر  ي نسب يكپارچگي   ساختمان ي عمر بنا، اجزا  در طول  كه ي طور شود به ي م پرداخته

 تا متوسط  في خف يها  در برابر زلزله  الزم  مقاومت د و حداقلي حفظ نما  قائم يروهاي ن مقابل
اد ي زيلياد و خي زي در مناطق با خطر نسبها ساختمانن نوع ي ساخت ا. باشد را داشته
 .باشد يممنوع م

 
  فيتعر   8-4-2

 و   باربر در آنها از سنگ يوارهاي د  هستند كه ييها ساختمان  ي سنگ يها ساختمانمنظور از 
 . باشد  شده تي تقو  فصل ني مقرر در ا يها وهيش   و به  شده  ساخته مالت

 
  كاربرد محدوده   8-4-3

   كه يطور  شوند به ي م  ساخته  دوردست يدر نواح  كه  است ييها ساختمان  ي برا  فصل نيضوابط ا
  ني ا احداث. باشد ي م  ماهر، در آنجا مشكل ي انسان يروي و ن زاتي، تجه مصالح   آوردن فراهم

  نيرزمي ز  طبقه كي   با در نظر گرفتن ا دو طبقهي،  نيزم  ياال ب  طبقه كيبا حداكثر  ها ساختمان
 كوچكتر   كه  متر هر كدام5/3 ايوار باربر ي د  برابر ضخامت8   به  طبقات حداكثر ارتفاع.  مجاز است

 .باشد يباشد، محدود م
 

  ساختگاه   8-4-4

، مجاز  لي س ا در معرضيار دي ناپا يها ني زم ي بر رو  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  احداث
  ، نشست ي مانند آبگونگ ييها دهي پد  وقوع  احتمال  كه  است ينيدار زميناپا  نيمنظور از زم. باشد ينم
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   رس  از خاك  متشكل ني زم نكهيا اي باشد  داشته  وجود  در آن  لغزش ني و زم زشي ر اد، سنگيز
 . باشد حساس

 
  مصالح   8-4-5

 و  ، چوب  از سنگ  عبارت  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  ي اجرا ي برا تفاده مورد اس مصالح
   كننده تي تقو و مصالح)  ماني س  و ماسه  آهك ، ماسه  آهك ، گل  وكاهگل گل(ها   مالت انواع

 .باشد   مقررات ني ا  سوم  بخش د مطابقي با باشد كه يم

 
 اجرا   طرح و 8-4-6

 باربر و  يوارهاي، د يني چ ي، كرس  عبارتند از شالوده  فصل ني ا  مشمول يها ساختمان  ي اصل ياجزا
   خود را حفظ كرده ي موضع يداري پا كي هر   اجرا شوند كه د چناني اجزا با نيا . ر باربر و سقفيغ

 از ي ناش يروهاي ناثر   به با توجه.  را حفظ كند ساختمان ي كل يداريگر پايكدي   آنها به و اتصال
باشد،  ي م  شالوده به   زلزله يروهاي ن حي صح  انتقال  منوط به  ساختمان ي كل يداري، پا زلزله

 زي ن  و قائم ي افق يد كالفهاي با  بزرگ ي بازشوها ، در اطراف  فوق ي اصل ي بر اجزا منظور عالوه نيبد
 . شوند هيتعب
 
 ي عموم الزامات    8-4-6-1

 :  است ي الزام  ساختمان ر پالنر دي ز يتهاي محدود تيرعا
 .شتر نباشدي متر ب25ا ي   آن  از دو برابر عرض  ساختمان طول ) الف
 . باشد نهي قرباًي تقر ي دو محور اصل  به نسبت   ) ب
 . باشد  نداشته  در پالن ي و پسرفتگ يشامدگيپ  )  پ
 را  ، ساختمان* ز درز انقطاع ا د با استفادهي با  فوق ي از بندها كي تجاوز از هر  در صورت 

   عرض حداقل.  كرد مي سازگار باشند، تقس ط فوقيبا شرا   كوچكتر كه چند ساختمان به
 .باشد يمتر مي سانت4  درز انقطاع

 وجود  در صورت. ز شودي پره  ساختمان  طبقه كي در   سطح جاد اختالفيد از ايبا  ) ت
 .گر جدا شونديكدي از  توسط درز انقطاعد يبا   ساختمان ، دو قسمت  سطح اختالف

                                                           
 .كند اي است كه ساختمان را به دو قسمت مجزا تقسيم مي درز انقطاع فاصله  *
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  شالوده    8-4-6-2

 در  لي هر دل  به  شالوده  احداث  شوند و هر گاه  ساخته ي افق  سطح كيد در يها با شالوده)  الف
 .ردي قرار گ ي افق  سطح كيد در ي با  از شالوده بخش  نباشد، هر  تراز ممكن كي

   ساخت بدار چنانچهي ش يها نيدر زم.  ستي مجاز ن وجه  چي ه بدار بهي ش  شالوده ساخت )  ب
  شود،  استفاده ي پلكان يها د از شالودهي نباشد با ممكن  تراز كي در   ساختمانةشالود

  يگر همپوشانيكدي متر باي سانت50   حداقل ي افق ها در جهت  شالوده ني ا  كه يطور به
 .متر باشد ي سانت30 از  شيد بي نبا  هر پله  و ارتفاع داشته

 و  يني چ ي كرس  برابر عرض5/1  د حداقلي با ي نوار  شالوده  باربر، عرض يوارهاي د يبرا )  پ
 .مترباشدي سانت50   حداقل  آن عمق

 : شود ر ساختهي ز  از دو روش يكي  د بهي با شالوده  ) �

 :ريز اختالط  ي حجم  با نسبت  و مالت  الشه  از سنگ با استفاده : اول روش
  ماني س چهار قسمت -
  آهك  قسمت كي -

   ماسه  قسمت دوازده -

 ي كاف  اندازه ز بهي تم آب -
 .  شفته  در متر مكعب  آهك لوگرمي ك350ار ي با ع ي آهك  از شفته با استفاده :  دوم روش

  ر سطحيمتر زي سانت40   حداقل  شالوده ي تراز رو خبنداني  ير و داراي سردس در مناطق ) �
 .رديار گ قر نيزم

 
  يني چ يكرس    8-4-6-3

  شده  تمام متر باالتر از كفي سانت30   تا حداقل  شالوده  سطح يد از روي با يني چ يكرس)  الف
 .اجرا شود   ساختمان راموني پ حوطهم

   مناسب  با اندود و مصالح يني چ ي كرس د سطحي با  از نفوذ رطوبت يري جلوگ يبرا )  ب
   به  از هر طرف ي كرس ي از رو قي عا هي ال  است الزم .شود)  ي رطوبت يارك قيعا ( يبند نم

 . برگردد نيي پا  سمت متر بهي سانت10  اندازه
 .وار باشدي د شتر از عرضيمتر بي سانت10  د حداقلي با يني چ ي كرس عرض )  پ
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  ي از مالتها يكي با  يماني س ا بلوكي، آجر   الشه  از سنگ وارها با استفادهي د يني چ يكرس ) ت
 :ر اجرا شوديز
 )  ماسه قسمت ، سه ماني س قسمت كي ( سه  به كي  ي حجم  با نسبت مانيس   ماسه مالت -
  كي (  شش  به كي   به كي  ي حجم با نسبت) باتارد (  آهك-  ماني س-   ماسه مالت  -

 )  ماسه  قسمت شش ،  آهك  قسمت كي،  مانيس     قسمت
 ) ي خاك ماسه  قسمت ، پنج  آهك دو قسمت ( پنج  دو به ي حجم  با نسبت آهك ماسه  مالت -
ب يدار الزم است داخل حفره از ترك  حفرهيمانيدر صورت استفاده از بلوك س  :1تبصره 

 .مالت و الشه سنگ پر شود
، مصرف انواع يني چي مرطوب، در صورت استفاده از آجر در كرسيها نيدر زم :2تبصره 

 . استيالزام) يمهندس( مرغوب يا رسي ي ماسه آهكيهاآجر
 

 واريد    8-4-6-4

  باربريوارهايد)  الف

   ساختمان  در پالن  عمود بر هم  در هر دو جهت  طور منظم  به االمكان يد حتيوارها بايد
  ينب جا يروهاي با ن  مقابله ي برا و مقاومت)   مقطع سطح(مقدار   از نظر نيهمچن.  شوند عيتوز

 :ر باشندي ز  مشخصات يشوند و دارا   محكم  و سقف د در كفيوارها بايد.  باشند ي كاف زلزله
 . باشد  آن  برابر ضخامت8 از  شيد بيوار نباي هر د ارتفاع ) 1
  اگر طول .باشد ي متر م0/4،  وار عمود بر آني دو د ني ب وار واقعي آزاد د حداكثر طول  ) 2

بند   از پشت) ب( بند  يارضا يد براي باشد، با ي متر ضرور0/4 از  شيوار بيد
   قاعده وار و طولي د  ضخامت  اندازه  به د حداقليبندبا  پشت ضخامت.  شود استفاده

 بند  پشت . متر باشد كي  بند و حداقل  پشت ني طرف  دهانه ني بزرگتر  چهارم كي  آن
 .وار باشدي د  ارتفاع  اندازه  به  آن وار اجرا شود و ارتفاعي با د د همراهيبا

 45د ي هستند با ي جانب گاه هي تك ي دارا  كه ي باربر سنگ يوارهاي د  ضخامت حداقل ) 3
 .متر باشديسانت

 ينيوار چي مالت مورد استفاده در د. متر استي سانت4   مجاز مالت حداكثر ضخامت )4
 . باشديني چي كرسيها د مشابه مالتيبا

 .ز شودي مورب ممتد پرهي بندهايك راستا باشند و از اجرايد در يم نبا قائيبندها )5
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  نكهي گردد، مگر ا د استفادهي نبا ز و شكنندهي ت ياي با زوا ي گرد و سنگها ياز سنگها  )6
 . شود  زده ز آني ت يها قبال گوشه

 .ادتر باشدي ز آن)  قاعده ( د از عرضي نبا ي سنگ چي ه ارتفاع ) 7
  يد خودداري دارند با  شدن  خطر شكسته  كه ييا سنگهاي   سست ي سنگها فاز مصر )8

 .شود
 . پر شود متر مالتي سانت2  د با حداقلي سنگها با ني ب فاصله ) 9

متر كمتر ي سانت30د از ينبا)  ني تا زم ي افقبند  ني اول فاصله(وار ي د ي پا ي سنگها ارتفاع) 10
 .باشد

د از ي و در هر رگ بامتر شودي سانت120 از  شيد بي نبا  از هم  كله  دو سنگ فاصله) 11
 . استفاده شودينيوار چيسنگ كله در د

  حداقل)   دو بند قائم ني ب ي افق فاصله(گر ي د  سنگ ي بر رو  سنگ كي  يهمپوشان) 12
 .متر باشدي سانت10د يبا

 .رندير قرار گ بارب يوارهايد در دي نبا ا فاضالبي  ي بخار ، لوله هواكش )13
 70 در حداكثر هر   گوشه يد از كالفهاي با  گوشه يوارهاي مناسبتر د  اتصال يبرا) 14

 و   ضخامت  به  چوب  قطعه  از سه  گوشه كالف . شود وار استفادهي د متر ارتفاعيسانت
 متر  كي  متعامد يها قطعه  طول. شود ي م ا ساختهي گون  شكل متر بهي سانت10  عرض

 . متر باشد مي ن  مورب ه قطعو
  10 قطر حدود   به ي چوب د از كالفي با  باربر در تراز سقف يوارهاي د  تمام يدر باال )��

 . شود متر استفادهيسانت
ن يي بزرگتر در پايها  باشد كه سنگيا  به گونهينيوار چيها در د ع سنگيتوز )��

 .وار قرار داده شوندي دي كوچكتر در بااليها وار و سنگيد

 
  جداگر يوارهايد)  ب

وار ي از د  باشد، استفاده يا آجري  يتواند خشت يوار جداگر مي د ي سنگ يها ساختماندر 
 .باشد يمجاز نم ها ساختمان  ني در ا يجداگر سنگ

  ي افق  باربر و در امتداد ضلع يوارهاي د  خود به  قائم د در امتداد اضالعيوار جداگر بايد
 . شود متصل   سقف به   طور مناسب  به يفوقان
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   و بست  با قفل  و اتصال  شده  باربر ساخته يوارهاي با د د همزمانيوار جداگر بايد
 . شود انجام واري دو د دني چ  در هنگام مناسب

  متر و طولي سانت5   قطر حداقل  به يي چوبها لهي وس وار باربر بهي د وار جداگر بهي د اتصال
  نيشوند، تأم ي م وار باربر قرار دادهيمتر در دي سانت100 حداكثر  فاصله  ه ب متر كهي سانت30  حداقل
 .گردد

 .باشد يمتر مي سانت20  يوار جداگر خشتي د  ضخامت حداقل -
   صورت آجرها به(باشد  يمتر ميسانت 11 يوار جداگر آجري د  ضخامت حداقل -

 -  ماني س-  ، ماسه ماني س  ماسه با مالت دي با ينيوار چيد).  نشوند دهي چ يا غهيت
 ي در اجرا ينيوار چي موارد د  تمام تيرعا.  اجرا شود  گچ ا مالتي) باتارد ( آهك

 .  است ي الزام ي جداگر آجر يوارهايد 

 
 بازشوها    8-4-6-5

 :  است ي بازشوها الزام ير براي ز يتهاي محدود تيرعا
 . شوند هيوارها تعبيد   طول ي مركز  در قسمت االمكان يبازشوها حت)  الف

١وار باربر از ي بازشوها در هر د  سطح مجموع )  ب

٣

 .شتر نباشديوار بي د  آن سطح 

١وار از ي بازشوها در هر د  كل طول )  پ

٣

 .شتر نباشديوار بي د طول 

٢ كمتر از   ساختمان ير خارجوار باربر از بي بازشو در هر د ني اول فاصله ) ت

٣

 بازشو  ارتفاع 

 . شود  قرار داده  قائم بازشو كالف  ني در طرف نكهينباشد مگر ا
 مقدار  ني بازشوها از ا  دهانه  كه يدر صورت. باشد ي متر م20/1 بازشوها  حداكثر دهانه) ث

 .شوند ي م تي، بازشوها تقو  در دو طرفي افق و قائم  ي كالفها شتر باشد، با قرار دادنيب
 65 از   كه ي شرط باشد به يوار مي د  دو بازشو برابر ضخامت ني ب ي افق  فاصله حداقل) ج

گر يكدي   به كي نزد ي، دو بازشو  فاصله ني ا تي رعا عدم در صورت. متر كمتر نباشديسانت
  دو بازشو قرار نيدر ب  كه يواري د حالت  نيدر ا. شوند ي م  بازشو در نظر گرفته كيمانند 

   صورت  به ي چوب ي دو بازشو با مهاربند د فاصلهيشود و با ي نم رد، باربر محسوبيگ يم
 . گردد تيتقو ، يقطر
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د ي بازشوها با  حد، اطراف ني تجاوز از ا در صورت.   متر است20/2 بازشوها  حداكثر ارتفاع) چ
 . گردند تي تقو قائم  و ي افق ي كالفها لهي وس به

د از ي نبا  در هر طبقه يوار نسبي مقدار د  ساختمان ي و عرض ي طول ي از امتدادها كيدر هر )  ح
   از نسبت  است  در هر امتداد عبارت  هر طبقه يوار نسبيمقدارد.  درصد كمتر باشد10

  يربنايز  مساحت   با امتداد مورد نظر به ي مواز يوارهاي د ي افق  مقطع مساحت
 35 آنها   ضخامت  كه ييوارهاي فقط د يوار نسبي مقدار د نيي تع يبرا.  ساختمان

   بازشوها در محاسبه نيي باال و پا يوارهايد. نديآ ي م  حساب به ، شتر استيا بيمتر يسانت
   مقطع يوار نسبيمقدار د  نيي تع يگر براي د  عبارت به. شوند ي منظور نم يوار نسبيد

 .شود ي م دهد در نظر گرفته ي م  دست وار را بهي د  مساحت  حداقل  كه يا  شكسته يافق
 

 ها كالف    8-4-6-6

 در برابر  ي سنگ يها ساختمان   مقاومت  حداقل ني تأم ياز براي مورد ن  مقاوم يكالفها اعضا
 .شوند ي م  ساخته چوب  معموال از باشند كه ي م زلزله

 

 ي افق يها كالف)  الف

  د بهي با  دو كالف نيا.  شود  قرار داده ي چوب ي افق د كالفي با  بزرگ ي بازشوها  تمام نييدر باال و پا
 10  يا رهي دا  با مقطع ي چوب قطر كالف حداقل.  شوند گر متصليكدي  به   قائم ي كالفها لهيوس

 دو  ني از ا يبيا تركي  يوار چوب و ال ريت از  توان يم  ي چوب ي كالفها  ساخت يبرا. باشد يمتر ميسانت
 و   عرض  حداقل صورت نيدر ا.  كرد اند استفاده  شده گر متصليكدي   به ي نحو مناسب  به كه

  در  كار رفته  به يا الوارهايها  ريت از  كي  چي ه ضخامت. متر باشدي سانت10د ي با  كالف ضخامت
   برابر با ضخامت  طول  به يرسري ز يها  تخته از ست ا الزم. متر كمتر باشدي سانت د از سهي نبا كالف

  ير كالفهايمتر، زي سانت65   فاصله متر، بهي سانت5/1   ضخامت و حداقل متري سانت15  وار، عرضيد
 . شوداستفاده  يچوب

 

   قائم يها كالف)  ب

   ضخامت لحداق.  شود  قرار داده ي چوب  قائم د كالفي با  بزرگ ي بازشوها  تمام نيدر طرف
ا الوار ير ي از ت توان ي م ي چوب ي كالفها  ساخت يبرا. متر باشديسانت 5/7د ي با  قائم يكالفها

.  كرد اند استفاده  شده گر متصليكدي   به ي نحو مناسب  به  دو كه ني از ا يبيا تركي  يچوب
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متر كمتر يسانت  د از سهينبا   قائم  در كالف  كار رفته  به يا الوارهايها  ريت از  كي  چي ه ضخامت
 .باشد

 

   و قائم ي افقي كالفها اتصال)  پ

تواند  ي م ي چوب ي كالفها اتصال.  شوند گر متصليكدي  د كامال بهي با  و قائم ي افق يكالفها
 . برقرار گردد  مناسب ي چوب قطعات اي  ي فلز ي، بستها خيتوسط م

 

   درگاه نعل    8-4-6-7

د ي باشد با ي چوب  درگاه  نعل  كه يدر صورت.  باشد ا خشتي  واند از چوبت ي م  درگاه نعل -
 . شود متر استفادهي سانت5  حداقل  ا ضخامتي قطر   به يياز چوبها

٢د ي با  درگاه  در نعل  كار رفته  به ي چوبها عرض اي  قطر مجموع -

٣

وار را ي د ضخامت  

 .بپوشاند

 .وار مهار شودي و در د  داشته وار ادامهي د  ضخامت  اندازه  به  حداقل د از هر طرفي با  درگاه نعل -

١ز برابر با ي خ  با حداقل ي قوس  صورت د بهي با ي خشت  درگاه نعل -

٣

   درگاه  دهانه عرض 

 . شود ساخته

 

  سقف    8-4-6-8

   دار ساخته بيا شي  ي، قوس  تخت ي از روشها يكي  تواند به ي م ي سنگ يها ساختمان  سقف
 .شود

 

  نگهدارنده سقف مجازيوارهاي از اختالف ارتفاع ديبدار ناشياستفاده از سقف ش :تبصره

 .باشد ي نم         
 

   تخت سقفالف    -8-4-6-8

 و اندود   گل ه، غور ر آنيا نظاي  ي، ن  از تخته ر، پوششي از ت  متشكل ي چوب  از نوع  تخت سقف
 .باشد ي م كاهگل
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   و به قرار گرفته) واري د در طول ( كسرهي  ي چوب گاه هي تك يد روي با  سقف ي اصل يرهايت -
 . گردد  متصل آن

.  مهار شوند ي افق ي چوب  چارچوب لهي وس وارها بهي د يد در روي با  سقف ي چوب يرهايت -
 را   مناسب  اتصال  كه يا فوالدي  ي چوب يها خيد از ميبا  ي چوب يرهاي ت  اتصال يبرا
 . شود كند استفاده ي م نيتأم

 .شتر باشديمتر بي سانت60د از ي نبا ي اصل يرهاي محور تا محور ت حداكثر فاصله -

 . گردد نييتع) 1-4-8 (  جدول د بر اساسيرها باي قطر ت حداقل -

 60متر و حداكثر يت سان30 حداقل  ساختمان د از هر طرفي با  سقف ي اصل يرهايت -
 .ابندي   ادامه  طره  صورت متر بهيسانت

 قرار   كنار هم  سر و ته  صورت د بهي مدور باشد، با  سقف يرهاي ت  مقطع  كه يدر صورت -
 .رنديگ

   مناسب ا مصالحيمتر ي سانت كي   حداقل  با ضخامت ييها  تخته لهي وس رها بهي ت يرو -
 . شود دهي پوش دهيچسب  هم  كامال به  صورت گر بهيد

 . شود دهيمتر پوشي سانت10 حداكثر   ضخامت  به  گل ها با غوره  تخته يرو -

  اندود مترسانتي   حداكثر سه ضخامت  به كاهگل  با،  گل   غوره  ، روي كاري قمنظور عاي  هب ـ 
 .شود        

 . شود  بايد برداشته  قبلي  كاهگل  مجدد اليه كاري ق عاي براي  ـ

 
 متري سانت  به ي اصل يرهاي قطر ت حداقل :1-4-8  ولجد

 فاصله محور تامحور  به متري اصليرهايدهانه ت

 5/4 4 3 2 متر ي به سانتي اصليرهايت

40 9 12 15 16 

50 10 13 16 17 

60 11 14 17 18 
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 بداري ش سقفب    -8-4-6-8

 يها رچهي ت ي رو  مناسب  و پوشش يع فر يها رچهي، ت ي چوب ي از خرپاها بدار متشكلي ش سقف
 .باشد ي م يفرع 

 .باشد ي متر م5/4گر يكدي خرپاها از  حداكثر فاصله -
   متصل ا قائمي و   مورب ي و اعضا ي، تحتان ي فوقان ي اعضا  شامل ي چوب يخرپاها -

 .باشند يم ي و تحتان ي فوقان ي اعضا كننده

متر ي سانت8   با قطر حداقل ييها چوبد از ي خرپاها با ي و تحتان ي فوقان ياعضا -
 .باشد

  متر و طولي سانت5   با قطر حداقل ييها د از چوبي با ا قائمي و   مورب ياعضا -
 . متر باشد2/1حداكثر 

 2/1 حداكثر  ي و تحتان ي فوقان ي اعضا ي موجود رو يها  مركز تقاطع  مركز به فاصله -
 .متر باشد

.  شوند  متصل ي و تحتان ي فوقان ي اعضا  به ي طور مناسب د بهي با  مورب ياعضا -
   مفصل  نام  به  نقطه كي از   اتصال  محل كي  اعضا در د امتداد تمامي با همواره
 .بگذرد

 . شوند  متصل ي فوقان ي اعضا  به ي نحو مناسب د بهيها با رچهيت -

 .متر باشدي سانت60شتر از يد بيها نبا رچهي محور ت  محور به فاصله -

 .ديآ ي م  دست به) 2-4-8 (  جدول ها براساس رچهي قطر ت قلحدا -
  

 متري سانت  خرپاها به ي رو يها رچهي قطر ت حداقل : 2-4-8  جدول

گر به يكديفاصله خرپاها از 

 متر

 فاصله محور تامحور

 متر ي به سانتي اصليها رچهيت

3 4 5/4 

40 12 15 16 

50 13 16 17 

60 14 17 18 

 .شوند ي م ضرب 75/0 در عدد   جدول ني اعداد ا ي فلز  پوشش ي برا: توجه
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 بداري ش  سقف يها پوشش

 :ردي پذ ر انجامي از موارد ز يكي مانند  ي مناسب  روش د بهيها با رچهي ت ي رو پوشش
  موجدار ي فلز يورقها -
   پوش  بام  و سفال  آهك  گل  و مالت  نازك يها تخته -

   و اندود كاهگل گل   و غوره  نازك يها تخته -

 ي فلز پوشش -1

  نيا. شود ي م  موجدار پوشانده ي فلز ي از ورقها ها با استفاده رچهي ت ي رو  پوشش  نوع نيدر ا
   به يبند  آب  جهت يكي الست ي و واشرها)چ سرخميپ (  شده  خم يچهايپ  لهي وس د بهيورقها با

 . شوند ها وصل رچهيت
 
 ي سفال پوشش -2

متر كامال ي سانت كي   حداقل  ضخامت  به ييها د با تختهيها با رچهي ت ي رو  پوشش نوع  نيدر ا
زهوار نگهدارنده . شوند ي م ها وصل رچهي ت  به يا فلزي  ي چوب يها خيم ها با تخته.  شود دهيپوش

   شوند كه  قرار داده د چنانيها با سفال. ها متصل شوند خ به تختهيد توسط ميها با سفال
 . باشند  را داشته  سقف يبند  آب  جهت  مناسب يمپوشانه
 

   گل  غوره پوشش -3

متر كامال ي سانت كي   حداقل  ضخامت  به ييها د با تختهيها با رچهي ت ي رو  پوشش  نوع نيدر ا
ها   تخته يرو.  شوند ها وصل رچهي ت  به يا فلزي  ي چوب يها خيد با ميهابا تخته.  شوند دهيپوش

  ي و رو  شده دهي پوش  طور كامل متر بهيسانت10 حداكثر   ضخامت  به  گل  از غوره تفادهبا اس
 .شود يمتر اجرا مي سانت  حداكثر سه  ضخامت  به  اندود كاهگل  گل غوره

 

 ي قوس سقفپ    -8-4-6-8

   شكل توانند به يها م  سقف نيا. باشد ي م يا چوبي  ي، آجر ي خشت  از نوع ي قوس سقف
رند يگ ي قرار م*ي چوب  چار چوب ي رو ي قوس يها سقف. شوند   ساخته يا گنبدي  يا ستوانها

                                                           
*   ��������� �	
��  �� ���� ���� ���� 
�� ���� ������ �� �� ��� ���. 
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  ي مناسب  روش د بهي سقفها با نيا  ي رو پوشش.  شوند  وصل  آن  به  طور مناسب د بهي با كه
 . اجرا شود  كاه مچهي ن  با مالت ا آجر فرشي  مانند اندود كاهگل

 
 يا  استوانه يها سقف

  ي و برا  دهانه د برابر نصفي با ي كنار يها  دهانه ي برا يا  استوانه يها  قوس ي بلند قلحدا -

١  ياني م يها دهانه

٣

 .باشد  دهانه  

 : شود ر عملي ز يها وهي از ش يكي  د بهي با ي افق  رانش يروي ن  منظور جذب به -

  كي  لهي وس  متر به5/1 هر   فاصله د بهي با  قوس  دهانه در جهت ي چوب چارچوب -1
تواند از  ي مكش.  شود تي تقو بر محور قوس  عمود در جهت) كش(  يعضو افق

 .متر باشديسانت 7   با قطر حداقل چوب

 . شوند تي تقو يبند مناسب  متر توسط پشت5/1 هر   فاصله د بهي با ي كنار يوارهايد -2

 
  ي گنبد يها سقف

  ي بلند حداقل.  باشند  منتظم يا چند ضلعي  يا رهي دا  پالن يد دارايا ب ي گنبد يها سقف

١ ها  سقف  نوع ني ا يها قوس

٣

   كالف كي   است ها الزم  سقف لي قب نيدر ا.   گنبد است دهانه 

 . گردد هير گنبد تعبيوارها و زي د ي بر رو وستهي پ يچوب

 
  دودكش   8-4-6-9

 .باشد يمتر مي سانت20   دودكش يكثر قطر خارجحدا -
 . گردد وار باربر متصلي د  به ي نحو مناسب د بهي با دودكش -

عناصر متر از ي سانت10  د حداقلي با ، دودكش ي چوب  كالف ي دارا يها ساختماندر  -
  جدا قيعا د باي با  فاصله ني باشد و ا  داشته  فاصلهريا تي و قائم ي افق كالف، يچوب

 . پر شود  مناسب كننده

 .باشد ي متر م كي   سقف ي از رو  دودكش يزدگ روني ب حداكثر ارتفاع -
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   از سطوح محافظت   8-4-6-10

 .  است ير الزامي ز  نكات تي رعا ي جو  عوامل  در معرض  از سطوح  منظور محافظت به
) باتارد (  آهك-  ماني س-  ا ماسهي  ماني س  ماسه د با مالتي با ي سنگ يوارهايد -

 . گردد يبندكش
د با مواد محافظ ي قرار دارند، با ي جو  عوامل  در معرض  كه يي چوبها هي كل سطوح -

 . شوند ا رنگي  آغشته
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     مصالح8-5

    كليات 8-5-1

 :  است ير الزامي ز ي موارد كل تي رعا  مبحث ني ا  مشمول يها ساختمان  ي مصرف در مورد مصالح
  يا ر سازهي غ  و مصالح  وزن  به  مقاومت ي باال  با نسبت يا  سازه  مصالح  كار بردن  بهبا -

 . شود دهيرسان  حداقل  به  ساختمان ، وزن سبك
 آنها   مناسب اتصال  و يا  عناصر سازه حي صح شي، آرا  مناسب  مصالح  كار بردن با به -

  تي، قابل  ساختمان يري پذ منظور از شكل.  گردد نيتأم   ساختمان ي برا ي كاف يريپذ شكل
 .  است يختگي حد گس  به دني از رس  قبل  ساختمان ي اجزا شكل رييتغ

   انبار شوند كه يا  گونه د بهي با  مبحث ني ا  مشمول يها ساختمان در  ي مصرف  مصالح هيكل  -
 . باشند  مناسب مورد نظر،  استفاده ي برا يفن ز و از نظري تم  استفاده در زمان

   مبحث ني ا  مشمول يها ساختمان   در ساخت ي مصرف  مصالح  است  الزم نيهمچن
. ز باشندي ن  بخش ني ا  مشخصات ي، دارا ي مل  مقررات5   درمبحث  مندرج يهايژگي بر و عالوه

  شده ن حي تصر ي، ضوابط ي مل مقررات 5   و مبحث  بخش ني در ا ي مصالح ي برا  كه يدر صورت
  دستگاه ديي تأ  و به  شده نيي تع  مناسب يشهاي آزما جي نتا يد بر مبناي با  مصالح تيفيباشد، ك
 . برسد نظارت

 

  خشت   8-5-2

 . باشد د صافي با  خشت سطوح -1
 . باشد متر مربعي بر سانت لوگرمي ك12  د حداقلي با خشت  ي فشار مقاومت -2
   آن ي بر رو  و باران  برف زشي ر  و احتمال  باد نبوده عرض در م  كه يطيد در محي با خشت -3

 . درصد باشد4 كمتر از   آن  رطوبت  كه ي طور گردد به  خشكنداردوجود 

 . باشند  هم  اندازهد هميبامتر و يسانت 25×25×6 تا 20×20×5از ها  ابعاد خشت -4
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  سنگ   8-5-3

   بزرگ شود و در صورت ي م ني تأم  كوه از ي سنگ يها  خانه  در ساخت ي مصرف سنگ -1
 . شود مي كوچكتر تقس  قطعات  به يابزار دست گريا دي   پتك لهي وس د بهي با بودن

 نفر  كي   باشد كه يد در حدي با يوار سنگي د  ساخت ي برا  مورد مصرف  سنگ  قطعه وزن -2
 . دهد يجا واري و در د  را برداشته بتواند آن

 كار  ها به  و شالوده  حائل يوارهاي باربر، د يوارهاي باربر مانند د ي اعضا  در ساخت  كه ييسنگها -3
ر ي و سا  سست يها  و فاقد رگه  بوده  ترك  و بدون كنواختينظر ظاهر  د ازيشوند با ي م برده
  ه سنگها لطم  استحكام  و به  شده خراب  ي و هوازدگ ي جو  بر اثر عوامل  باشند كه ييها يكان
 .زنند يم

  ني و در ابعاد مورد نظر ا  شكسته  صورت  به نكهي مگر ا ستي مجاز ن  سنگ  از قلوه استفاده -4
 . شوند  مصرف فصل

وار ي د ي پهنا  اندازه متر و حداكثر بهي سانت15  د حداقلي با ي مصرف  سنگ ابعاد قطعه -5
 .باشد

 .  باشند مجاز است  منطبق  فصل نيط ايشرا با   كه ي در صورت  كهنه ي از سنگها استفاده -6
 

  مالت   8-5-4

 .  مجاز است  آهك  و گل ، كاهگل  گل  از مالت  استفاده ي خشت يها ساختمان  در ساخت -1
   گل يد از مالتهاي و با ستي مجاز ن  گل  از مالت  استفاده ي سنگ يها ساختمان  در ساخت -2

 . شود  استفاده  آهك مانيس  و ماسه ماني س ، ماسه آهك
 

   و كاهگل گل   8-5-4-1

   پس  مالت نيا. شود ي م  ساخته  آن  كامل  و ورز دادن  و آب  خاك  از اختالط خوب  گل مالت
 بستر  هي ال  عنوان د بهي فقط با  گل از مالت. خورد ي م و ترك   شده  جمع  شدن از خشك

   از ترك يري جلوگ يبرا. شود   استفاده ي خشت يوارهايدر د)   مختلف يفهاي رد ني ب مالت(
   هر متر مكعب  ساختن يبرا. نديافزا ي م  كاه  آن  به  شدن  از خشك  پس  گل  مالت خوردن
 و   خشت  ساخت ي فقط برا  كاهگل از مالت.   است  الزم  كاه لوگرمي ك50 تا 45 حدود  كاهگل

 .شود ي م  استفاده بام  وارها و پوششي د ياندودكار
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   آهك گل   8-5-4-2

   حجم  و سه  آهك  حجم كي (1:3   آهك  گل  مالت  در ساخت  و آهك  خاك ي حجم نسبت
   و به دهي اختالط پاش  آب  را درون  آهك د نخستي با  مالت نيا   ساخت يبرا.  است)  خاك

 .نمود مخلوط  يبخوب  و  افزوده  خاك  به  و سپس  درآورده  آهك رهي ش صورت
 

   آهك ماسه   8-5-4-3

   حجم  و سه  آهك  حجم كي (1:3   آهك  ماسه  مالت  در ساخت  و آهك  ماسه ي حجم نسبت
  هيتوص.  كرد  عمل  آهك  گل د همانند مالتيز باي ن  مالت ني ا ساخت  يبرا.  است)  ماسه

  توان ي فقط م  مالت ني از ا. شود استفاده )خاكدار ( ي كف  از ماسه  مالت ني ا شود در ساخت يم
 . كرد  استفاده  اندود سطوح يبرا
 
  ماني س ماسه   8-5-4-4

 و  ي، بلوك ي آجر يها ساختمان  يوارهاي د  ساخت ي برا ماني س  ماسه  مالت  نسبت نيبهتر -1
 . است) 1:3 (  ماسه  حجم3   به ماني س حجم كي   با نسبت  مالت يسنگ

 . افزود  گچ  آن د بهي نبا ماني س  ماسه  مالت ر كردني زودگ يبرا -2
 و كار   مالت يختگي گس  از هم  باعث يا آجر مصرفي و  ، آب  موجود در ماسه يمواد سولفات -3

 .شود ي م يآجر
نوع (   ضد سولفات ماني س2  د از نوعي با  است  سولفاتها مطرح  خطر حمله  كه يدر مواقع -4

 .شود   استفاده ي پوزوالن نمايا سي ييمان بناي، س)5
 . كرد  استفاده د از گچي هرگز نبا ماني س ي مالتها يري گ  شمشه يبرا -5
 . كرد يد خودداري با ماني س  ماسه  مالت  به  خاك از افزودن -6
 هر  به. ردي قرار گ د مورد استفادهي نبا  شدن  و سخت ماني س رشي بعد از گ ماني س  ماسه مالت -7

  ، استفاده  است  گذشته  ساعت5/2   اختالط آن  از شروع  كه يمانيس   ماسه د از مالتيبا، ن حال
 .گردد
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 )باتارد (  آهك-  ماني س-  ماسه   8-5-4-5

  كي و  ماني س ، دو حجم  ماسه  حجم8   باتارد نسبت  مالت  ساخت ي برا  نسبت نيبهتر -1
 .  است  آهك حجم

 

  ساروج   8-5-4-6

  ي قسمتها يبند  و آب ي در اندودكار توان ير مي ز  شرح  به  سرد و گرم  ساروج يها تاز مال
 .كرد   استفاده  ساختمان مختلف

 
   گرم ساروج   8-5-4-6-1

  ي سنگها  كردن ابي و آس  از پختن  هستند كه ي آب  آهك  مالت ي نوع  در واقع  گرم يها ساروج
 .نديآ ي م  دست  به  آن  به آب   دار و افزودن  رس يآهك

 

  سرد ساروج   8-5-4-6-2

  كي،   شده  خاكستر الك  حجم7،   شكفته  گرد آهك  حجم10 سرد از اختالط   ساروج مالت
 هر متر  يبرا( بز  ا پشمي  يي لو لوگرمي ك50 تا 30 و  ي باد  ماسه حجم  كي،   رس  خاك حجم

 .ديآ ي م دست   آنها به  و ورز دادن ي مقدار كاف ، آب)  مالت مكعب
 

 ي چوب مصالح   8-5-4-7

 از  يز و عاري، تم كنواختي و ظاهر  از نظر بافتخشك بوده و د ي با ي مصرف يها چوب -1
 . باشد بيمعا ري و سا يدگيچي، پ يدگي، فاقد تاب  و صمغ ترك

   نشانه چوب  ي مرئ  سطوح ي در رو  و صمغ ياهي گ رهي ش ، تجمع  شاخه ، بن وجود گره -2
 .  است  آن  بودن نامرغوب

 . باشد  داشته  تناسب  و مورد مصرف يميط اقليد با شراي با ي مصرف ي الوارها رطوبت -3
 و در   چوب يها  گونه  مختلف ، در انواع يعي طب ي چوبها يكي و مكان يكيزي ف اتيخصوص -4

   مصرف  هنگام نيوتند، بنابراگر متفايكدي با   درخت  تنه ي ومماس ي، شعاع ي طول جهات
 . كرد  توجه  عوامل ني ا د بهيبا
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   و ماسه شن   8-5-4-8

  يها هي و ال يدگي پوس  و از هر گونه  بوده ز و بادوامي، تم د سختي، با  بتن ي سنگ مصالح -1
 و   بتن ي مضر برا ييايمي با هوا، مواد ش  مجاورت هنگام  به  شونده ا منقبضي   كننده ورم

 .باشد  يكا عاري م  و ذرات ي رس يها ، كلوخه  سست يها هيلگردها، اليم
  ، حمله يدار در برابر هوازدگيا دراز، ناپاي   و نازك ، پهن  ورقه ، ورقه  سست يمواد سنگ -2

 . برسد  مصرف  به د در بتني نبا ييايقل  يزا  و واكنش ييايميمواد ش
 . باشد  سخت يا آهكي  يكاتيلي، س يسيلي س ياد از سنگهي با  و ماسه  شن جنس -3
 مواد   باشد كه ي نحو د بهي آنها با  و انبار كردن  بتن ي مواد سنگ هي و تخل ، حمل يريبارگ -4

 .گر جدا نشونديكدي از  ز و درشتي ر يها دانه  در آنها نفوذ نكنند و يخارج

 
  مانيس   8-5-4-9

 . باشد  را داشته389   شماره راني ا يستاندارد مل ا يهايژگيد وي با ي مصرف مانيس -1
 در  توان ي م يطيط محي و شرا ي طراح  مالحظات  به  پرتلند، با توجه ماني س از انواع -2

 . كرد  استفادهساز و  ساخت
د كامال يلوها باي، س ماني س ر نوعيي تغ هنگام.  لو مجاز استي فقط در س  فله ماني س ينگهدار -3

 .ندز شويتم
،  شتر استي درصد ب90 هوا از  ي نسب  رطوبت  كه ي در نقاط ماني س رهي و ذخ ينگهدار -4

 . تجاوز كند  ماه  از سه  مناسب يلوهاي و درس  هفته6 از  شي ب سهيد در كينبا
   فشرده يها  كلوخه  صورت  به  است  انبار شود، ممكن يادي ز  مدت ي برا  كه يمانيس -5

 با  چنانچه.  كرد  اصالح  كف يها رو سهي ك غلتاندن  با توان ي را م ماني س ونه گ نيا. ديدرآ
 .  است  مصرف  قابل مانيها باز شود س  كلوخه كبار غلتاندني

 . ستي  مجاز ن  مسلح  و بتن  بتن  در ساخت يي بنا ماني س مصرف -6
 
  ي ساختمان آهك   8-5-4-10

 . باشد  را داشته289   شماره راني ا ياندارد مل است يهايژگيد وي با ي مصرف  آهك-1
د ي سف  آهك  معموال از نوع  شده تي تثب ي و خشتها ، شفته  مالت  در ساخت ي مصرف  آهك-2

 .  است
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 28   مدت  را به  كم آن ا دستي باشد و   هوا نمناك  شود كه  مصرف ييد در جاي با  آهك-3
 . دارند  نگه  نمناك يليروز با وسا

 . برسد  مصرف  به  آهك رهي ش  صورت د بهي با  آهك-4
 

  آب   8-5-4-11

 ها،ييايدها، قليآور روغنها، اس انير زي از مقاد ي و عار  بوده ز و صافيد تمي با ي مصرف آب -1
  ي ساختمان ي كارها  به  است  ممكن  باشد كه يگريمواد د اي  ي، مواد آل ينمكها، مواد قند

 .برسانند  بي در كار آس  مدفون ر اقالميلگردها و ساي مالتها و م،  بتن ژهي و به
 و   بتن  در ساخت توان ي را م  طعم ، بدون رنگ يبو، ب ي، ب  زالل يدني آشام معموال آب -2

 . قرار داد  باشد مورد استفاده  وجود نداشته ي خطرخوردگ  كه يمالتها در مناطق
 . ستي ن  و مالتها مناسب  بتن  ساختن ي برا  است  خزه ي دارا  كه ي آب مصرف -3
  يا با روشهاي گذراند و  نينش  ته يها  حوضچه اني از م  از مصرف د قبلي آلود را با  گل آب -4

 .ابدي   كاهش  آن رس  و ي كرد تا مقدار ال هيگر تصفيد
 
 آجر   8-5-4-12

 . بدهد  زنگ يگر صداي د باشد و در برخورد با آجر  و سخت كنواختي،  كامال پخته -�

  متر در آجر پشتيلي م40   متوسط آجر حداكثر تا عمق  در سطح قي عم  ترك كيوجود  -2
 .  است كار بالمانع

 در  كنواختي طور   آجر و به  بزرگ د عمود بر سطحي سوراخدار، سوراخها با يدر آجرها -3
  اندازه.  آجر باشد  درصد سطح40 تا 25  ني آنها ب مساحت   و جمع  شده عي توز  آن سطح

متر محدود شود و يليم 26  د حداكثر بهي با يا رهي دا ي و قطر سوراخها  مربع يسوراخها
 از  شي ب  دو سوراخ ني ب متر و فاصلهيلي م15 از  شي آجر ب  و لبه  سوراخ ني ب  جداره ضخامت

 .متر باشديليم10
  متر مكعبي بر سانت  گرم3/1 آنها از  يي فضا و وزن 7/1د از ي آجر نبا  هر دو نوع ژهي و وزن -4

 .كمتر شود
متر يلي بر م وتنين (  مگاپاسكال5/8 از  يني و ماش8 از  ي دست ي آجرها ي فشار مقاومت -5

 .كمتر نباشد)  مربع
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متر ي سانت8  د حداقلي با ي سقف ي سفال  و بلوك يواري د  مجوف ي آجر يها غهي ت ضخامت -6
 .باشد

 . باشد  داشته  مقاومت خبندانيد در برابر ي با خبنداني  ي دارا  در مناطق يجر مصرفآ -7
 كار و   و پشت ي درون ي در قسمتها  و كلوك ، چارك مهي قد، ن  سه  آجر شامل  تكه مصرف -8

 .باشد ي، مجاز م ستيمقدور ن  آجر  مصرف  كه ييز در مكانهاين
 فقط در   آن  مصرف  صورت نير ايدر غ.  درصد باشد21 تا 8  نيد بي آجر با  آب جذب -9

 .رديگ ي قرار نم رطوبت   در معرض  كه  مجاز است يياجزا
 

  ي سقف يبلوكها   8-5-4-13

   بلوك گاه هي تك متر و عرضيلي م15  د حداقلي با ي سقف  بلوك يها غهي ت ضخامت
 .متر باشديليم 5/17   كم  دست رچهي ت ي بر رو يسقف

 
 لگرديم   8-5-4-14

  مي تسل لگرد آجدار با حداكثر مقاومتيوارها و كالفها مي د ي و افق ي عمود حي تسل يبرا -1
 .  است  استفاده  قابل  مگاپاسكال400

   و هر نوع ، گرد و خاك ، روغن  رنگ يها  از پوسته يز و عاريد تمي با ي فوالد يلگردهاي م-2
   چسباننده  ماده ني ب ي چسبندگ  كاهش ها سببيودگآل  نيرا ايگر باشند، زي د يآلودگ

 .شود يلگرد ميو م)  ، مالت ، دوغاب بتن(
  يپاش ماسه اي  زدن  با برس نكهيا مگر ستين  مجاز شده  و پوسته زده  زنگ يلگردهاياز م استفاده -3

 .شود   نظر گرفته  در د در محاسباتي با شده في ضع ي واقع مقطع  سطح .ز شوندي تمكامالً
 
  ي ساختمان يفوالدها   8-5-4-15

ا ي   مقاومت  به  كه يد از نواقصي با  و ورق  نورد شده يمرخهاي از ن  اعم ي فوالد قطعات -1
   و پوسته  زده  زنگ  از قطعات استفاده.  باشند يعار زند، ي م  آنها لطمه ي ظاهر شكل

. ز گردنديكامال تم  يزن  ا برسي  ي پاش ماسه  لهي وس  به نكهي، مگر ا ستي مجاز ن  شده پوسته
   شده في ضع ي واقع  باشد، سطح  شده فيمرخها ضعي ن  مقطع  سطح  چنانچه  حالت نيدر ا

 . منظور گردد محاسبات د دريبا

www.civilan.irمرجع دانشجويان و مهندسان عمران و معمارى



 طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي: مبحث هشتم

 

 63

  ي و ظاهر ي سطح وبي ع  نداشتن  را در صورت ر استاندارد و نامشخصي غ يفوالدها -2
  ني ا  كه يي و در مكانها اد نبودهي ز تي اهم ي دارا كه  اختمان از س يي در بخشها توان يم

   به يا ر سازهي غ ياجزا گذارد، مانند ي جا نم  به ي اثر سوئ  ساختمان  استحكام يفوالدها رو
 .كار برد

 
  ي ساختمان گچ   8-5-4-16

   گچ مصرف درصد باشد، 60 از  شي ب شتر اوقاتي هوا در ب ي نسب  رطوبت  كه يدر مناطق
 . ستي ن مناسب

 

   رس خاك   8-5-4-17

 . باشد ي نبات ياير بقاي و سا اهاني گ شهي، ر ي از مواد آل يد عاري با ي مصرف  رس خاك -1
  يبند  دانه نكهي مشروط بر ا  در شفته  خاك  مصرف ي برا  درشت ي سنگ يها وجود دانه -2

 . است  باشد، بالمانع  داشته يمناسب
   آن ز دانهي ر  كه  است وستهي پ يبند  با دانه ، خاك ي آهك  شفته  ساختن ي برا  خاك نيبهتر -3

 . كمتر نباشد درصد خاك15 از   آن  رس  درصد و خاك25از 

 
  دوغاب   8-5-4-18

 .ا هر دو باشدي  ، آهك مانيد سي با  دوغاب ي برا  چسباننده ماده -1
 از   آن  دهنده لي تشك ي اجزا يزي ر  دوغاب  هنگام باشد كه  يا  اندازه د بهي با  دوغاب آب -2

 .گر جدا نشونديكدي
 . كمتر باشد  مگاپاسكال14د از ي نبا  دوغاب ي فشار مقاومت -3
. ردي قرار گ  بعد از اختالط، مورد مصرف  ممكن  زمان نيد در كمتري با يماني س دوغاب -4

، مجاز   شده  و سخت  كرده  حاصل رشي گ ن آ مانيس   كه يماني س  از دوغاب استفاده
،   است گذشته  ساعت5/1   اختالط آن  از شروع  كه يد از دوغابي، نبا  هر حال به.  ستين

 . گردد استفاده
 . شود يري از اجرا، جلوگ  پس  ساعت24 تا   حداقل يماني س  دوغاب  زدن خي از   است الزم -5
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    خاك رس8-5-4-19

كات يليدروسـ ي آن ه  ييايمين اسـت كـه فرمـول شـ        ي سـنگ  يهـا   ز خـاك   ا يكـ يخاك رس،   
ك يد كربنير اسيكاها تحت تأثيها و م ه شدن فلدسپات يدن و تجز  يوم است كه از پوس    ينيآلوم

 آن  )FeO( ي خاك نبـات   يرنگ ول   يخاك رس خالص ب   . ديآ  يموجود در آب باران به وجود م      
 .كند يا زرد مد آهن آن ريدروكسي آن را سرخ و ه2O2 Feرا كبود، 
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