
بنام خدا

پيش گفتار

اعم از طراحان ، جامعهكيفيت اجرايي ساختمان در هر مرحله بدالئل متفاوت مورد توجه كليه آحاد

وجود و از مراحل ساختمان سازي مستلزمصحت اجرائي هر مرحله. پيمانكاران و بهره برداران بوده است

گرچه امروزه به لحاظ پيشرفت دانش . دانش اجرا و تكنولوژي ساختمان براي طراح و مجري پروژه است

بشري فراگيري كليه علومي كه در حيطه ساختمان قرار دارد خارج از توان يك فرد يا خارج از آموزشهاي 

با بسياري از مراحل الزم و ارائه شده در يك رشته دانشگاهي مي باشد ، لكن آشنائي اساسي و بنيادي 

. همچنين برداشت مختصر از ساير زمينه ها نيز الزم و اساسي است

ست در تمامي مراحل ابه عنوان دارندگان فن طراحي و تكنولوژي اجراي ساختمان الزم ان معمار

ن براي طراحي طراحي و اجرائي تبحر كافي داشته باشند و به لحاظ اينكه معموالً در رأس هرم مشاوري

الزم است با ساير مباحث كه در . پروژه ها نيز قرار مي گيرند و طرح آنها تعيين كننده بقيه موارد مي باشد

شنا باشند كه از آن جمله مباحث خاك و پي ، سازه و انواع آن ، آنيز ،تخصص اصلي آنها نمي باشد

اين درس پس از ارائه درس . است... و كانيكي و متأسيسات برق، ... آزمايشهاي متفاوت بارگذاري ، خاك و 

بابي در فتح شناخت مواد و مصالح ساختماني كه مايه اصلي طراحي و تكنولوژي اجراي ساختمان مي باشد، 

. جهت آشنائي با روشهاي اجرائي در كليات ساختمان سازي مي باشد

ز است كه خارج اصصهاي ديگري ارائه مفصل بعضي از قسمتها و مباحث درس مستلزم داشتن تخ

. موضوع آموزش معماري است ، لذا فقط به آنها اشاراتي مختصر رفته است

به لحاظ سرعت روز افزون حركت دانش بشر به جلو و كشف انواع مصالح و روشهاي اجرائي نمي توان 

ت كه براي همه و مقتضي را براي هر مبحث ارائه كرد لكن آنچه كه ارائه مي شود كلياتي اسكلي حكم 

معماران و مهندسين ساختمان فراگيري آن الزم است و طراحان مي توانند در اين زمينه ها ابداعات و 

. روشهاي نوين را نيز بكار بگيرند



مقدمه

لزوم توجه به نكات اجرائي و تكنولوژي اجراي ساختمان يا ضرورت دقت در اجراي ساختمان 

افزايش عمر ساختمان .1

مان كارآيي ساخت.2
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فصل اول

زمين و پروژه



زمين •

مالكيت زمين .1

نحوه تملك زمين .2

)مو عاخاص ، مشروط (، وقفي ، مشاركتي افراز شده و نشده) تعاوني(مشاركتي شخصي ، : مالكيت .3

)توضيحات مفصل در درس مديريت كارگاهي (آشنايي با ضوابط و قوانين دريافت مجوز ساخت .4

شناخت زمين •

مساحي زمين .1

برداشت توپوگرافي زمين .2

با مقياس مناسب ترسيم نقشة زمين.3

نوع و جنس خاك ، دانه بندي ، ميزان رطوبت ، رنگ ، مواد تشكيل دهنده ، مواد : شناخت زمين از نظر .4

. لي و معدني موجود در خاك آ

...و اطمينان از عدم وجود قنوات ، چاههاي قديمي و حفره ها مانند گورستان .5



آزمايشهاي متفاوت جهت سنجش مقاومت زمين براي پروژه •

بار پذيري عمودي .1

فشار جانبي .2

ميز بار .3

) دستي ،ماشيني (سنداژ هاي روش .4

اك مطالعه ضخامت اليه هاي متفاوت خ.5

) و نامناسبدهينتعيين عمق و ميزان مواد آال) (زراعي(خاك نباتي .6

خاك و ريزش آزمايش ميزان رواني .7

... ) خاك و تعيين دانسيته... (رطوبت و –دانه بندي –مآزمايش تراك.8

براي پروژه ههاي بزرگ )سيسموگرافي (آزمايش لرزه نگاري .9

توسط دست ، انواع مته ها و لوله هاي (ه پروژه گمانه زني براي شناخت وضعيت خاك در محدود.10

) اوگر

آزمايش تحكيم .11

آزمايش بارگذاري صفحه در محل براي تعيين مقاومت خاك .12

. ..و ، قابليت هدايت الكتريكيميزان اسيدي يا بازي بودن خاك، ساير آزمايشها همچون نفوذ پذيري.13

تعيين عمق يخبندان و سيل بردگي .14

و ايستابي حي تعيين عمق آبهاي سط.15

شناخت انواع زمين از نظر تراكم •

) سنگ(غير قابل تراكم .1

زمينهاي تراكم پذير متوسط.2

) غير مناسب(زمينهاي با قابليت تراكم باال .3



انواع زمين از نظر جنس •

نامناسب زمين:خاك دستي  .1

نامناسب زمين:خاك زراعي  .2

ماسه اي خشك .3

ماسه اي مرطوب .4

رسي خشك .5

رسي مرطوب.6

دج .7

سنگي .8

نامناسب زمين : باتالق  .9

10....

شناخت زمين از نظر رنگ •

گچي و آهكي : سفيد .1

مناسب ، در صورت تراكم خوب زمين : قهوه اي و سياه .2

نامناسب زمين آبرفتي و لجن ، : خاكستري .3

رسي ، با رنگهاي قرمز و سبز تيره .4

زه ذراتبحث درباره ذرات خاك و ميزان چسبندگي با توجه به اندا•



پياده كردن نقشه •

. دستيابا دوربين و... ) درجه و 135، 90، 60، 45، 30نحوة اجراي زاويه هاي خاص در زمين .1

) با دوربين(پياده كردن زاويه هاي غير معمول .2

: انواع كمانها به طرقپياده كردن.3

.)          ترس نيستندقوسهايي كه مركز آنها در دسترس مي باشد و آنهايي كه در دس(قوس -1

بيضي -2

ساير اشكال -3

) امتداد معلوم(شروع به پياده كردن نقشه با داشتن كف يا كد ارتفاعي و بر .4

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد

ابزارهاي پياده كردن نقشه •

دوربين .1

مير .2

ژالون .3

ان كار ريسم.4

شمشه .5

تراز .6

خرك نقطه گيري .7

ميخ چوبي .8

گچ يا رنگ .9

) فلزي ، پالستيكي ، كتاني(متر.10

شاقول .11



)راجع به ابزارهاي نقشه برداري در درس مربوطه بحث شده(روش استفاده از ابزارهاي فوق الذكر (خطاهاي انواع ابزارها و روش اصالح *



2فصل 

زهكشي



زهكشي •

جذب و هدايت آبهاي زير سطحي به لحاظ اينكه فونداسيون و شالوده در اين زمينه :تعريف زهكشي .1

. آسيب ديدگي نداشته باشد

: مواردي كه الزم است زهكشي صورت پذيرد.2

باال بودن سطح آب  -

شيبدار و مرطوب بودن زمين               -

.... ر بودن جنس خاك در جهت پذيرش آب سطحي  و نفوذ پذي-

: هدف از زهكشي .3

ي پايين آوردن سطح ايستاي-الف

كم كردن رطوبت -ب

يكسان نگه داشتن ميزان بارپذيري خاك -ج

يكسان نگه داشتن رطوبت خاك -د

يكسان نگه داشتن تراكم خاك -هـ

كم كردن فشار جانبي وارده بر ديوارها -و

) يا نشست(م تورم عد-ز

انواع زهكشي •

عمودي .1

باد بزني -)              فرعي و اصلي(شبكه اي -طبيعي      - جناقي  -خندقي   -افقي   .2

انواع روشهاي زهكشي •

طبيعي .1

) اجباري) (استفاده از پمپ و دستگاههاي مشابه(ماشيني يا دستي .2



نكات قابل توجه در زمان زهكشي •

) در صورت تشخيص مهندس طراح(دن كف كانال زهكشي از كف پي ها و بتن مگر پايين تر بو.1

جهت ايجاد تمهيداتي به منظور عدم نفوذ آب سطحي به داخل كانال زهكشي با كوبيدن آخرين الية .2

.زهكشي 

پيش بيني حوضچه هاي رسوب گير براي كانالهاي زهكش.3

كش درصد براي كانالهاي زه3تا 5/1د جود شيب در حو.4

تدبير الزم در محل خروج آب از كانال زهكش در جهت آسيب نرسيدن به دهانة خروجي و ايجاد .5

. شرايط الزم جهت تخليه مناسب آب

مصالحي كه در كانالهاي زهكشي به كار ميرود •

لوله هاي سفالين .1

لوله هاي بتني .2

لوله هاي آزبست .3

قطعات درشت سنگ .4

سوراخدار پلي اتيلن PVCلوله .5

. ر بعضي از موارد قنوات خشك شده به عنوان زهكش مي تواند بكار رودد.6

نكات اجرايي •

تعبية حفره ها و سوراخهاي كافي در روي لوله هاي زهكش .1

. عدم بكارگيري مالت در درز لوله ها.2

كفسازي مناسب براي كف كانال به خاطر عدم نشست زمين .3

جزئيات اجرايي و نحوة ساخت انواع زهكشها .4

. خواهد شدهجزئيات تصويري در كالس ارائ



3فصل  

خاكبرداري



هدف از خاكبرداري•

رسيدن به اليه اي مناسب از نظر ظرفيت باربري خاك .1

محفوظ نگه داشتن پي ها از عوامل اقليمي و پنهان كردن آنها در زير خاك .2

محفوظ نگه داشتن پي ها از سيل .3

. مين در ساختمانايجاد فضاي الزم به صورت زيرز.4

انواع روشهاي خاكبرداري •

روش دستي  .1

. دقت در خاكبرداري ، عدم وجود محدوديت در محل: مزايا *

. در پروژه هاي بزرگ ، هزينه زياد را در بر دارد سرعت عمل كم ؛: معايب *

... بيل ، كلنگ ، تيشه ، : ابزار *

روش ماشيني . 2

. قرون به صرفه بودن ، سرعت عمل باال در پروژه هاي بزرگ م: مزايا *

. عدم دقت در برداشت: معايب *

. در بحث ماشين آالت به آنها اشاره خواهد شدIIدر عناصر و اجزاي : ابزار *

. اين روش عموماً در سنگها كارآئي داردروش انفجاري. 3

. ي باشديا مشاور مناظر ينروش بر عهدة مهندس3يص استفاده از هر يك از ختش* 



) روشهاي حفظ ديوارة خاكبرداري (روشهاي تثبيت خاك •

شمع كوبي .1

صفحه گذاري و شمع كوبي .2

صفحه گذاري و شمع كوبي بافواصل كمتر .3

... ) آب نمك و -روشهاي پيشرفته با گاز ازت(تثبيت خاك با روش يخبندان .4

... خاك و آهك و –استفاده از مخلوط خاك و سيمان .5

ورد استفاده در شمع كوبي و تيرگذاري مصالح م•

تيرهاي چوبي با مقطع دايره .1

تيرهاي چهار تراش چوبي .2

. سانتيمتر به باال 10لوله هاي فلزي در سايزهاي .3

... ) تيرآهن ، ناوداني و (نيمرخهاي فوالدي .4

ين الدويا شانيوسي ورقهاي فوالدي موجدار .5

... شمعهاي فلزي و .6

شمعهاي بتني .7

هاي بتني ديواره .8

گوه هاي چوبي و فلزي .9

نكات قابل توجه در زمان اجرا •

فاصله شمعها از يكديگر .1

جنس شمعها .2

تكيه گاه يا نشيمنگاه شمعها .3



نحوه اتصال عناصر به يكديگر .4

شمع كوبي در كنار ساختمانهاي قديمي .5

مراحل خاكبرداري پس از شمع كوبي .6

. با توجه به جنسهاي متفاوت زميندرجه90تا 0زاويه ريزش يا رواني خاك از .7

در صورتيكه خاكبرداري بيشتر از اندازه مورد نظر باشد مي بايست تا رسيدن به سطح مورد نظر از : تذكر

. كردبتن سبك يا مصالحي كه مقاومت آن در حد خاك زيرين باشد استفاده

ه داشته باشد تا در زمان سانتي متر با كانال پي ها و فاصل50مي بايست خاكريزي حداقل : تذكر

. آرماتوربندي و بتن ريزي ، خاك ، داخل كانالها ريخته نشود

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد



4فصل   

تسطيح و رگالژ



هدف از تسطيح و رگالژ •

دادن پي ها بر براي قرار زنده و مرده ايجاد يك بستر مسطح و مناسب باظرفيت پذيرش مطلوب بار .1

روي آن 

:در جهت رسيدن به سطح مورد نظر بر سطح زير پي ها روشهاي زير متداول است.2

) مگر(بتن سبك )           *MATT(خاكريزي و متراكم كردن آنها *سنگ چين        *

سانتي متر 10به ضخامت ريزي فونداسيونها به وسيله يك اليه ايجاد شرايط مناسب براي اجراي بتن.3

) گرم سيمان در متر مكعب150حدود. (از بتن مگر

خواص بتن مگر •

ب آب بتن توسط خاك جلوگيري از جذ.1

ايجاد بستر مناسب براي قالب بندي .2

مسطح براي بتن ريزي و فونداسيون وايجاد سطحي يكنواخت.3

.) به نام بتن نظافتي نيز نام برده شده استدر بعضي از موارد از بتن مگر...  (افزايش كيفيت بتن پي و .4

سانتي متر از ابعاد شناژها و فونداسيونها 10همواره بتن مگر از هر طرف حداقل : نكات اجرايي .5

. سانتي متر از ابعاد بتن مگر بزرگتر مي باشد10مي باشد و همچنين ابعاد سنگ چين نيز حداقل بزرگتر

فنداسيون، بتن مگر و سنگ چين در ر مجاورت پالك همسايه باشد در صورتيكه بتن مگر و سنگ چين د

. امتداد قرار مي گيرنديك 

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد



5فصل   

قالب بندي



هدف از قالب بندي •

اند شكل خود را و بتوصرف فعل و انفعاالت نموده يجاد ظرفي مناسب تا زماني كه بتن روان آب خود را ا•

. حفظ كند

توانائيهاي قالب •

... ) بتن ، آرماتور و (تحمل وزن مصالح ريخته شده در آن .1

در روي قالب در جهت اجراي عمليات عوامل انساني موجود تحمل وزن .2

. تحمل ضربه هاي وارده از طريق دستگاه يا دستگاههاي بتن ريز.3

الح در پشت قالب تحمل بارهاي جانبي ناشي از ريزش خاك يا مص.4

انتظارات از قالب •

عدم جذب آب بتن .1

جلوگيري از هدر رفتن آب بتن .2

عدم تغيير شكل غير مجاز قالب .3

عدم اعوجاج و پيچش در قالب .4

قابليت استفاده براي دفعات مكرر.5

اقتصادي بودن .6

قابليت در سرعت عمل در بر پا كردن و برچيدن .7

شكل پذيري .8

انواع قالب •

چيدني ها     - آجري    :  ر مصرف يكبا. 1

چند بار مصرف . 2



:نيز به دو دسته تقسيم مي شوند قالب ها از لحاظ كارائي

) باال برتده، پرنده(لغزان . 2ثابت     . 1

مصالح مورد مصرف در قالب •

آجر با مالت ماسه و سيمان .1

آجر با مالت گل و آهك .2

كه چين آجر به صورت خش.3

... ) و چند اليه اي ها و MDFنئوپان –تخته اي ورقهاير ضخامت هاي متفاوتالوارها د(چوب .4

قالبهاي فلزي .5

پليكا و مواد پالستيكي و پليمري .6

... . فايبر گالس و .7

سنگ و بلوك .8

قالبهاي بادي .9

استفاده از روغن مخصوص قالب و پالستيك به خاطر عدم جذب آب و بتن و عدم اتصال بتن به قالب: تذكر

. براي بعضي از مصالح قالب بندي توصيه مي شود

نكات قابل توجه در زمان اجرا •

استفاده از پشت بندها و حائل ها در قالب بندي .1

) ديوارهاي برشي و بتني-سقف و دال-ستون–پي (توجه به ضخامت قالب در شرايط متفاوت .2

)ميان بند و وابند(.لباستفاده از بست عرضي و بولت براي جلوگيري از تغيير شكل قا.3

استفاده از كليه اجزا قالب بندي .4

. شاقول كردن قالب در زمان بتن ريزي .5

.تصويري در كالس ارائه خواهد شدجزئيات



6فصل   

)شالوده(پي 



هدف از ايجاد پي •

احتي به زمين منتقل ايجاد محيطي مناسب به جهت اينكه بارهاي عمودي و افقي ساختمان بتواند به ر

) عامل انتقال بار از ساختمان به زمين. (شود

انواع پي از نظر شكل •

) پله اي- شكسته-چند ضلعي ها-پنجه اردكي-دايره اي- ساده(منفرد .1

نواري .2

. صندوقچه اي-دوطرفه و دال وتيريك يك طرفه-راديه ساده): راديه(گسترده .3

. مركب.4

ا انواع پي از نظر محل اجر•

سطحي .1

) و شمع ريزيشمع كوبي-انفجاري-دستي(عميق .2

انواع پي از نظر جنس •

) شفته آهك ، بتن ، بتن مسلح ، سنگ غرقابي در گل آهك(شخت شونده .1

، پي هاي پيش ، پي هاي موقت با آهن آالتبا انواع مالت، خشكه چين، آجرچينسنگ چين (سخت شده .2

) ساخته

شكل اجراي پي •

همسطح .1

ي پله ا.2

. در يك سطح اجرا شودمي بايستپي هاترجيحاً*

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد



خاصيت بتن •

بسيار كم تحمل فشار مناسب و تحمل كشش.1

) ي فوالديااستفاده از ميلگرده(بتن رفتار لزوم استفاده از آرماتور جهت اصالح .2

) سب بتن و فوالدهمخواني منا(تئوري عملكرد آرماتور در داخل بتن .3

نحوه هماهنگي آرماتور و بتن در انتقال نيروها .4

) فشاري-برشي–آرماتورهاي كششي (استفاده از انواع آرماتورها در پي ها .5

آرماتور قابل استفاده در بتن مسلح و درجه بندي آن .6

بتن سازي •

. ودنيهاي مجاز متفاوت ، آب و بعضاً افزهاي سيمان ، سنگ در دانه بندي : تركيبات بتن .1

نحوه ساخت بتن .2

جنس و دانه بندي سنگها –دستور نسبت اختالط مواد با توجه به نوع سيمان .3

.) ارائه مي شودIIنام و عملكرد دستگاهها در عناصر (استفاده از دستگاههاي بتن ساز ؛ .4

بتن ريزي •

نحوه ريختن بتن .1

انتقال بتن .2

تخليه بتن از دستگاه به داخل ماشين .3

ها نكردن بتن ارتفاع ر.4

جاي دادن بتن در داخل قالب .5

) ويبره كردن بتن(تخليه هواي داخل بتن .6



نگهداري بتن •

) حداقل سه روز(مرطوب نگه داشتن بتن تا زمان مناسب .1

جلوگيري از تابش آفتاب شديد بر روي بتن .2

نگهداري مناسب بتن در هواي سرد و گرم .3

...  . غبار و محافظت بتن از طوفان و گرد و .4

نكات قابل توجه در زمان پي سازي •

استفاده از آرماتورهاي زنگ نزده و غير چرب .1

استفاده از آرماتورهاي ارائه شده مطابق نقشه .2

) cover(ايجاد فاصله الزم بين آرماتور و قالب بندي .3

) cover(ايجاد فاصله الزم بين سطح نهايي بتن و آرماتور .4

قطعات پالستيكي و قطعات (داخل قالب به وسيله مواد و مصالح مناسب رورها دنگهداري مناسب آرمات.5

) بتني كوچك

نظافت كف قالب .6

ويبره كردن مناسب و همسان .7

دقت در نحوه اتصال فونداسيون و شناژ به يكديگر .8

طول مناسب آرماتورهاي انتظار .9

طول مناسب همپوشاني آرماتورها .10

تن ريزي نكات قابل توجه در زمان قطع ب•

انسداد مسير بتن ريزي به صورت موقت .1

استفاده از بتن با عيار باالتر در محل مقطع براي بتن جديد .2

عمود بر مقطع ريزش بتن و برشي استفاده از آرماتورهاي اضافي .3



در زمان شروع بتن ريزي مجدد چسب بتن استفاده از ماده مخصوص .4

شستشوي محل قبلي بتن ريزي .5

) نديكالف ب(شناژ •

) در فرانسوي به معني زنجير و عامل اتصال دهنده است(معني كلمه شناژ .1

ساختمان در مقابله با نيروهاي وارده پي و يكنواختي اجزاي اتصالشناژ عامل : تئوري عملكرد شناژ .2

. است) زلزلهوباد(خصوصاً نيروهاي جانبي 

انواع شناژ •

شناژ افقي ؛)الف 

محل كاربرد 

ي يا منفرد به يكديگر ارداسيونهاي نواتصال فون.1

زير تراز سقفها در ساختمانهاي بنائي .2

. دمي باشنمتر 4قرار گيري در ارتفاعات مناسب در ساختمانهايي كه داراي ارتفاع بيش از .3

. تمانهاي فلزي كه حجم كاربرد آجر به داليل معماري زياد استبعضاً در ساخ.4

Wall Postا زير سط زمين يا زيرزمين زير تراز ديوار در سيستم ديوار ب.5

شناژ قائم ؛ )ب 

: محل كاربرد 

يكديگر كه در ترازهاي مختلف اجرا شده است و در فواصلي كه آئين نامهاتصال شناژهاي افقي به.1

. مشخص مي كندزلزله2800

. كه در محوطه سازي بكار ميرود و سر آنها آزاد استيا مورب ديوارهاي عمودي .2



لح تشكيل دهنده شناژ مصا•

. بتن، ) تنگ(عدد ، خاموت 4آرماتورهاي اصلي حداقل : متشكل از :ي بتن.1

. نيمرخهاي فوالدي با حداقل مقطعي كه در آئين نامه مشخص مي شود.2

. 2800آرماتورهاي انفرادي بر اساس آئين نامه .3

زلزله ايران عمل     2800آئين نامه محل كاربرد و نوع اجراي آن طبق–در خصوص نحوه كاربرد : تذكر

. مي شود

نكات قابل توجه در زمان اجراي شناژ •

بافت آرماتور مناسب بر اساس نقشه ها .1

قالب بندي مناسب .2

در شناژهايي كه با زمين در تماس (ايجاد فاصله الزم بين آرماتور و قالب به منظور پوشش بتن .3

.) سانتي متر5/2ز اين حداقل اغير سانتي متر و شناژهاي5هستند حداقل 

ويبره كردن مناسب .4

اتصال مناسب بين شناژهاي افقي و عمودي .5

تعبيه پليت هاي نگهدارنده تيرهاي سقف در شناژهاي افقي زير تراز سقفها .6

استفاده از ميلگردهاي اتصال بين شناژهاي قائم و ديوارهاي جانبي .7

اي بتن در شناژ قائم عدم استفاده از مالت ماسه سيمان به ج.8

نگهداري مناسب بتن .9

در ساختمانهاي آجري شناژ فقط به منظور مقابله با نيروهاي جانبي طراحي ، محاسبه و اجرا مي : تذكر

در صورتيكه قرار است زير شناژ خالي . ه شودلذا نمي بايست هيچگونه بار قائمي را بر آنها قرار داد. شود

. داردطراحي جداگانه الزمان نعل درگاه عمل كند عنوباشد و شناژ به



شناژ مي تواند از سطح زيرين ،بودن ارتفاع شناژ و ارتفاع فونداسيونبا توجه به متفاوت: تذكر

در صورتيكه از سطح زيرين همتراز باشد فضاي مناسبتري . فونداسيون يا سطح باالي آن همتراز باشد

تراز باشد بتن ريزي و اتي فراهم مي شود و در صورتيكه از سطح بااليي همبراي عبور لوله هاي تأسيس

.استقالب بندي راحتتد

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد



7فصل   

ديوار چيني و 

كرسي چيني



خواص ديوار •

ايستا و بادوام .1

در مقابل رطوبت ت نسبيمقاوم.2

، بسته به نوع عملكرد مقاوم در مقابل آتش.3

متناسب با عملكرد مقاوم در مقابل صوت.4

مقاوم در مقابل عوامل اقليمي .5

زيبايي و كيفيت .6

بسته به نوع عملكرد قطع ارتباط بصري يا عدم آن.7

قطع ارتباط فيزيكي .8

تقسيمات ديوار از نظر نوع ساخت •

پيش ساخته .1

ساخت در جا .2

نيمه درجا .3

نحوه ديوار چيني •

چيني منظم رگ.1

رگ چيني نامنظم .2

غير رگ چين و نامنظم .3

مصالح مورد استفاده در ديوارها •

50×50يا 40×40نظامي :  آجر .1

25×25ختائي 

20×20چهارگوش 



22×11×5/5درسته 

نيمه          

كالغ پر و بندي -نيم اليي- كلوك–داني قلم-قدسه: ساير اجزاي آجر با نامهاي 

همراه با عايق و بدون آن دار در اندازه ها و ضخامتهاي متفاوت حفره آجرهاي سفال .2

سوراخ دار ابلق و–گلبهي- سفيد  : آجرهاي نما .3

آجرهاي ماسه آهكي .4

آجر سيماني .5

بلوك سيماني .6

آجر شيشه اي و شيشه جام .7

) تيغه گچي(بلوك گچي .8

وك سيپوركس يا بلوكهاي سبك سيمانيبل.9

. استفاده مي شده ... در ساختمانهاي قديمي از خشت ، سنگ ، چينه ، اسپر و : تذكر

. بحث ساختمانهاي پيش ساخته در اين درس قابل طرح نمي باشد: تذكر

مالتهاي قابل استفاده در ديوار چيني •

گل .1

هك گل آ.2

كاهگل .3

ماسه و آهك .4

سه و سيمان ما.5

) ماسه آهك+ سيمان (باتارد .6

چسبهاي شيميايي .7



: در بعضي از بناهاي موقت ممكن است مصالح ديگر همچون : تذكر

ورقه هاي آزبست •

گوني •

چوب •

ورقه هاي فلزي •

پارچه •

پالستيك و مقوا •

. بكار رود... فايبر گالس و •

كرسي چيني •

وزيع مناسبتر بار به منظور ايجاد محيطي مناسب براي ت.1

ايجاد سطح عايق كاري زير ديوار .2

وجود محلي براي عبور لوله هاي تأسيساتي .3

سانتي متر استفاده 20در زير ديوارها و در روي شناژها از مصالحي همچون آجر به ارتفاع حداقل .4

. مي شود

.مناسبتر است كه محور كرسي چيني با محور شناژ و محور ديوار يكي باشد: تذكر

. است بزرگتر سانتي متر از ديوار فوقاني 10تا 5كرسي چيني معموالً از هر طرف : تذكر

در صورت عدم استفاده از آجر در كرسي چيني مي توان از مصالحي كه مقاومتر از مصالح ديوار : تذكر

.في داشته باشد استفاده كردافوقاني بوده و در مقابل رطوبت نيز مقاومت ك

ديوار چيني •

يا (جنس آجر توپر سانتي متر باشند و از35ديوارهايي كه داراي ضخامت حداقل : يوارهاي باربر د.1

. ا مصالح ماسه سيمان يا ماسه آهك ساخته شده باشد در اين دسته قرار مي گيردي) مصالح مشابه



ين رديف باال از حداقل ضخامت مي تواند در اذكر شده كليه مصالح : تيغه ها و ديوارهاي غيرباربر.2

. بشرطي كه گيرايي الزم بين مصالح و همچنين ديوار و طرفين بر قرار شده باشد. ندقرار گير

تيغه هاي موقت   .3

انواع ديوار با توجه به كاربرد آنها •

. هر دو طرف ديوار هواي آزاد است: ديوار محوطه.1

شته كه فضاي داخلي آن        قرار دايك طرف هواي آزاد و يك طرف هواي فضاي داخلي:ديوار خارجي .2

:  مي تواند به دو صورت زير باشد 

فضاي خشك  ) الف

فضاي تر ) ب

:هر دو طرف فضاي داخلي بوده كه به صورت هاي زير مي باشد:ديوار داخلي.3

هر دو طرف خشك   )الف

هر دو طرف تر   )ب

يك طرف خشك و يك طرف تر )ج

:ير مي باشد صورتهاي زبه ديوار زيرزمين.4

. باشدخشك يا تر ينطرفي ازيك)الف

) مكان انتقال رطوبت از زيرساختمان(يك طرف در تماس با زمين جانبي )ب

) مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ( )بحث اجرا ، تعرق ، نگهداري مصالح(:ديوارهاي دو جداره .5

: تذكر

ت فلزي يا پالستيكي با اشكال متفاوت ريق اتصاالاتصال دو ديوار به همديگر از ط.1

جلوگيري از ريختن مواد در داخل شكاف دو ديوار .2



ايجاد روزنه هاي عبور هوا در باال و پايين ديوار به منظور جلوگيري از تعرق .3

. جزئيات اجرايي در محل هائي كه عناصري همچون پنجره ، در يا ديوار دو جداره در تماس هستند.4

.كاربرد ديوار مصالح متفاوت قابل اجراستبا توجه به محل .5

پلهاي حرارتي .6

اتصال به طرفين .7

بسته به نوع فضا و عملكرد هر ديوار داخلي مي تواند مصالح خاصي را به خود اختصاص :ديوار داخلي *

. دهد

رايط ديوارهائي كه در معرض شرايط اقليمي نامناسب قرار دارند ميبايست جوابگوي ش:ديوار خارجي *

. مذكور باشند

نكات قابل توجه در ديوار چيني با هر نوع مصالح •

) البند–الريز (استفاده از شيوه مناسب در اتصال ديوارها در طول .1

هشتگير -هشتگير فرو رفته(انشعابات و كنجها ريوه مناسب در اتصال ديوارها داز شاستفاده .2

) برجسته

بند روي بند نيفتادن .3

. ر مي روداار از مصالحي كه در ديوار چيني بكزدودن گرد و غب.4

. لحي كه مالت آنها ماسه سيمان استازنجاب كردن مص.5

مفتولهاي فوالدي –توري سيمي(صالح به يكديگر بكارگيري تدبير مناسب در جهت اتصال هر چه بهتر م.6

) ...و

اص روز براي برخي از ديوارها با مصالح خ3مرطوب نگهداشتن ديوار براي حداقل .7

.)سانتيمتر باشد5/1تا 2/1ضخامت مالت در حد (يكسان بودن ضخامت مالت در كليه رگ چيني ها .8



استفاده از شيوه هاي مناسب رگ چيني در ديوارها .9

يا ساير روشها ) استفاده آرماتورهاي جوش شده به ستون (اتصال مناسب ديوارها به ستونها .10

ديوارهاي حائل •

حافظت ساختمان از عاملي همچون رطوبت يا فشار جانبي مجبور به استفاده از يا مبه منظور نگهداري•

. هستيم) نگهدارنده(ديوارهاي حائل 

سانتي متر 20يا 10مصالح مورد استفاده معموالً آجر در ضخامت هاي : ديوار حائل ، عايق رطوبتي.1

: ديوار حائل، به دو حالت چيده مي شود. ده عايق كاري مي شودبوده كه پس از اجرا با اندود ماسه سيمان آما

. ديوار حائل واسطة ديوار اصلي و خاك بيروني است) الف

. ديوار حائل بعد از ديوار اصلي و در داخل قرار مي گيرد) ب

نگهدارنده خاك ديوارهاي حائل.2

: علت ايجاد ديوارها 

رانش يا حركت خاك •

شيب زياد در زمين •

ان داشتن زيرزمين براي ساختم•

... جلوگيري از نفوذ آب رودخانه ها به زمينها و ساختمانهاي مجاور •

انواع ديوارهاي حائل •

هرگاه مواد و مصالح در اثر وزن يا ثقل خود بتواند مانع ريزش مواد جمع شده در :ديوار حائل ثقلي .1

. پشت ديوار شود آنرا حائل ثقلي گويند



ت تحمل كشش يا قابليت قابلي(به غير از ثقل مصالح هايصيتخاساير هرگاه از :ديوار حائل غير ثقلي .2

ي را اشغال نمايد به شرطي كه مقاومت كافي در برابر حجم كمتروبشوداستفادة مناسب) تحمل فشار

. فشار جانبي داشته باشد ديوار حائل غير ثقلي گفته مي شود

مصالح مورد استفاده در ديوارهاي حائل •

- بتن–با توري سيمي خشكه همراه سنگ چيني -سنگ چيني خشكه و با مالت-آجر با مالت–چوب 

... بتن مسلح و ،ورقهاي فوالدي-نيمرخهاي فوالدي

اشكال متفاوت حائل ثقلي •

در ضخامتهاي متفاوت : ساده .1

از طرف خارج و از طرف داخل : پله اي .2

از طرف خارج و از طرف داخل : شيبدار .3

هاي ثقلي برآيند نيروهاي وارده به ديوار و وزن ديوار همواره مي بايست در هسته مياني در ديوار: تذكر

. باشد

اشكال متفاوت حائل غير ثقلي •

طره اي .1

استفاده از خاصيت كششي مصالح .2

. فشاري مصالح و ساير اشكالي كه توسط طراح قابل انجام استاز خاصيتاستفاده.3

جاوز كند استفاده از فيل پا يا ول از حد معيني كه آئين نامه مشخص مي كند تهرگاه در ديوارها ط: تذكر

.) متر است3- 6ستفاده از فيل پا يا جرز معموالً طول معمول براي ا(با اشكال متفاوت الزامي است زرج

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد
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عايقهاي رطوبتي



به ) باران و شرايط اقليميچه از طريق زمين و چه از طريق (ور جلوگيري از نفوذ رطوبت به منظ*

. بايست قسمتهايي از ساختمان عايق كاري مناسب شودميساختمان

. به خاصيت موئينگي مصالح در جهت انتقال رطوبت نيز مي بايست توجه شود: تذكر

ل است محل هايي كه رطوبت از آنها قابل انتقا•

هاساختمان و زير ديواركف.1

ساختمان اطراف تقال از طريق ديوارهاي زيرزمين و ان.2

ساختمان بااز طريق نقطه اتصال پياده رو .3

ساختمان نماي .4

بام ساختمان .5

) ديوارها و سقف(انتقال رطوبت از فضاهاي مرطوب در داخل ساختمان به ساير فضاها .6

نتقال آب از طريق درز پنجره ا.7

)به داخل ساختمان(گلي ها جا.8

كف بالكن.9

انواع عايق هاي رطوبتي •

قير و گوني .1

عايقهاي رطوبتي رولي .2

ورقهاي پالستيكي مسلح به الياف نخي يا پالستيكي .3

نمد قير اندود .4

ورقهاي فلزات مناسب .5

مواد شيميايي .6

ورقه پلي اتيلن .7



مالت ماسه سيمان با افزودني مخصوص .8

با مالت مناسب آجرهاي جوش و مقاوم.9

سنگهاي ريشه دار و لوح از نوع مناسب .10

بلوكاژ .11

شناخت قير •

: ترين و متداولترين ماده عايقكاري داراي خواص زير است قير به عنوان اصلي •

مقاوم در مقابل اسيدها و بازها .1

داراي خاصيت ضد رطوبت .2

عايق الكتريسيته .3

داراي خاصيت كشساني .4

داراي خاصيت چسبندگي .5

... جراي مناسب و آسان و ا.6

نسبت به ساير مصالح ارزان بودن قير.7

. قير ماده اي آلي و ئيدروكربني است كه بعضاً نوع معدني آنها موجود است: يادآوري•

انواع قير •

: ، كه حاصل از تقطير نفت است ؛ با انواع  A.Cقير جامد .1

300تا 60بر حسب درجه نفوذ پذيري از اعداد :قير نرم 

60تا 10بر حسب درجه نفوذ پذيري از اعداد :قير سفت 

. معموالً قيرهاي نرم و سفت با دو عدد كه درجه نفوذ پذيري آنها را نشان مي دهد بيان ميشود



20-10:   قير سفت70-60:    قير نرم 

85-10020-30

130-15030-40

180-20040-50

200-250

280-320

اين قير حاصل دميدن هوا در قير نرم و افزودن مواد روغني سنگين در آن ،Rقير جامد اكسيد شده . 2

. است

      R(90-15)                        R(85-25)د شده ، يقير جامد اكس

. درجه نفوذ پذيري قير نهائي است25الي 15درجه قير اوليه و 90يا 85

بام ها و تراسها وجه قبل از عايق كارينكات قابل ت•

. پوشاندن اطراف دريچه هاي دفع فاضالب يا مجراي آب و فاضالب با مالت مناسب .1

. درصد5/1تا 1ايجاد كروم بندي مناسب با شيب بين .2

تا 50بر حسب شرايط اقليمي و ميزان بارندگي به ازاي هر (استفاده از تعداد مجراهاي فاضالب مناسب .3

.) براي آب باران در نظر گرفته شود4inchمتر مربع يك مجراي 150

) همراه با آب و سيمان و ساير انواع بتن هاي سبكپوكه (استفاده از پركننده مناسب جهت شيب بندي .4

. خواهد شدو نشست در صورتيكه از سيمان در پوكه ريزي استفاده نشود بعدها عايق بندي دچار ترك 

سب و به صورت ليسه اي اسانتي متر با عيار من3سه سيمان به ضخامت حداقل استفاده از مالت ما.5

. روي پوكه ها

. شستشوي كف بام قبل از عايق كاري و زدودن گرد و غبار و خشك كردن.6



ري انكات قابل توجه در زمان عايق ك•

اي رولي در صورت استفاده از عايقه(استفاده از قير مناسب و ذوب كردن آن در دماي مطلوب .1

) استفاده از پرايمر مناسب

. سانتي متر عايقها نسبت به هم10همپوشاني حداقل .2

. شروع ميشود)باالتر(عايقكاري هميشه از محل مجراي آب باران به ساير سمتها.3

. در صورت وجود چند اليه عايق ، عايقها عمود بر يكديگر اجرا شوند.4

به شكل و جنس كف (سطحي هايفاضالب يا آباستفاده از كف خواب مناسب در مجراي خروج.5

.) خواب توجه شود

روشهاي محافظت عايقهاي رطوبتي از عوامل جوي •

سانتي متر به صورت ريزدانه 5آسفالت در ضخامت حداقل .1

... مالت ماسه سيمان و پوشش نهايي مناسب همچون موزائيك ، سراميك ، سنگ و .2

رنگ .3

ورقهاي فلزي .4

... ورقهاي آزبست و .5

: اتتذكر

) محل اتصال دو ديوار با هم ( استفاده از ماهيچه سيماني در كنجها -1

. استفاده از توري سيمي يا ديوار حائل در محيطهايي كه عايقكاري به صورت عمودي اجرا مي شود-2

. خواهد شدارائهجزئيات اجرايي تصويري در كالس -3
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ستون و سازه



. ال بارهاي قائم ساختمان از سقفها و پلهاي اصلي به فونداسيون مي باشدعامل انتق•

انواع ستون از نظر نوع ساخت •

پيش ساخته .1

نيمه پيش ساخته .2

ساخت درجا .3

مصالح مورد استفاده در ستون •

با اشكال متفاوت سنگ.1

... چهارپهلو و -چوب ؛ با اشكال متفاوت گرد.2

خشت .3

آجر .4

تركيبي از پروفيلهاي فوالدي و نيمرخهاي فوالدي .5

بتن مسلح .6

ساير موارد و مصالح .7

اشكال ستون •

مقطع مربع شكل .1

مقطع دايره .2

مستطيل .3

چند ضلعي .4

صليبي شكل .5



اشكال خاص .6

. بسته به نظر طراح شكل ستون در ارتفاع نيز مي تواند متغير باشد: تذكر 

نحوه اتصال ستون به فونداسيون •

تفاده از پليت مهار شده در داخل فونداسيون و جوشكاري عناصري همچون در ستونهاي فلزي اس.1

. استيفنرها، ورقهاي لچكي و نبشي ها بين ستون و پليت

در ستونهاي بتني استفاده از آرماتورهاي انتظار تعبيه شده در فونداسيون .2

در . (هار ميشودين مسيون يا سطح زمساير ستونها بعضاً با داشتن نشيمنگاه مناسب در روي فوندا.3

اي فلزي يا بتني با پيچ و مهره و هممكن است ستونو علي الخصوص پيش ساخته ها بعضي از پروژه ها 

.) يا بلت به فونداسيونها متصل شود

) اتصال ستون به شاه تيرها يا تير اصلي (اتصال پلها به ستون •

يا ورقه هاي فوالدي پلهاي فلزي ، استفاده از گونيا و لچكي .1

نشستن پل روي تكيه گاه بتني متصل به ستون ) بتن ريزي همزمان   ب) لهاي بتني ، الفپ.2

: اتصال ديوار به ستون مي بايست : تذكر 

. صورت پذيردجوش شده ا پروفيل هاييدر ستونهاي فلزي به وسيله ميلگردها-الف

ش آرماتور به آن يا روش در ستونهاي بتني به وسيله پليت هاي تعبيه شده در داخل ستون و جو-ب

مناسب ديگر 

. در ستونهاي چوبي ، استفاده از توري سيمي يا ريسمان مقاوم صورت گيرد-ج

توان براي جلوگيري از مي،داخل ستونهاي فوالدي به جهتي كه براي رنگ آميزي قابل دسترس نيستند: تذكر

. دكرماسه سيمان سبك پر با مالتتعرق

. ري سيمي در محل اتصال ديوارها به ستونها در نازك كاري الزامي استاستفاده از تو: تذكر

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد
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و نما ازاره



و نما ازاره•

ضربه (و عوامل ديناميكي ... ) رطوبت و (به جهت مقابله ساختمان با عوامل اقليمي : تعريف و عملكرد 

و ايجاد نقطه عطف مناسب در محل اتصال زمين به ساختمان قسمتي از نماي ساختمان در شرايط ) ...و 

. خاص اجرا مي شود كه آنرا ازارة بنا گويند

خواص ازاره •

) دوام كافي(مقاومت در مقابل ضربه .1

مقاومت در مقابل رطوبت .2

مقاومت در مقابل يخبندان .3

عدم جذب آب يا كمي جذب آب .4

كيفيت مناسب زيبايي و.5

مصالح مورد مصرف در ازاره •

.) سانتي متر است2حداقل ضخامت سنگ پالك (سنگ به صورت پالك يا ريشه دار .1

آجرهاي مقاوم و مناسب .2

بتن .3

ساير مصالح مناسب .4

.) ودسانتي متر و متناسب با ميزان و نوع بارندگي برف و باران تعيين مي ش30ارتفاع ازاره حداقل : تذكر

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد



نما سازي •

: خواصي كه مصالح نما بايد داشته باشند•

... ) يخبندان و –عدم جذب آب (عوامل جوي وم در برابرمقا.1

رصوت در برابنسبي مقاومت .2

مقاومت در برابر عوامل شيميايي موجود در هوا و باران .3

كيفيت و زيبايي .4

قابل نوسان دما مقاومت در م.5

مقاومت در مقابل اختالف دماي داخل و خارج .6

عدم جذب آب يا كمي جذب آب .7

دوام .8

مصالح مورد مصرف در نماسازي •

:  به دو صورت زير مي تواند اجرا گرددآجر.1

به صورت همزمان با ديوار چيني  ) الف

به صورت دوغابي چسباندن  ) ب

:به صورتهاي زير اجرا مي گرددسنگ.2

به صورت پالك-1

به صورت ريشه دار و بلوك -2

به صورت الشه چين -3

قيچي-4



قلوه سنگ -5

:واع مختلف بوده كه به شرح زير اجرا مي گردد ندر ابتن .3

تخته-تگرگي–سيمان شسته با دانه هاي رنگي - منقش-ابزار خورده-اشكي-چكشي–رنگي –ساده 

... ماله و 

آجر ماسه آهكي.4

... ) سفيد ، تك رنگ ، چند رنگ ، خشتي ، معرق و : كاشي (آجر لعابدار.5

آهن پيش رنگ ، آهن درجا رنگ ، آلومينيم پيش رنگ ، آلومينيم بدون رنگ ، مس ، برنز ، برنج :فلز .6

الوار –ورقه اي –به صورت قطعه قطعه چوب.7

)استفاده از رنگ روي مصالح متفاوت در حالتهاي مختلف(رنگ.8

.) اين نمونه كار در ساختمانهاي قديمي و سنتي كاربرد داشته است(گچ.9

. هم باشد رفلكسيورنگيبوده كه مي تواندماتوساده: در دو نوعشيشه.10

) پوششهاي پاشيدني سراميكي -رزينها–رولكس –كنيتكس - ايزوتكس(مصالح شيميايي.11

آزبست .12

... ) گرانيوليت و (سنگهاي مصنوعي.13

چ مرمري گ.14

. نحوة اجراي نماسازي در كالس ارائه خواهد شدو جزئيات تصويري : تذكر 



بند كشي •

: هدف از بند كشي 

يكنواختي و هماهنگي نما .1

جلوگيري از ورود آب به پشت مصالح نما .2

نما استحكام بخشي به مصالح .3

...  . ايجاد تنوعهاي متفاوت رنگي و جنبه هاي زيبايي در نما .4

مصالح مورد استفاده در بند كشي •

يا اك سنگ و پودر سنگ به نسبت و ماسه بادي سفيد و سياه سيمان : مالت ماسه سيمان ؛ متشكل از .1

يهاي رنگي براي رنگي كردن مصالح ندو افزو2به 1

مالت گل .2

گير مخلوط گچ دير.3

... ) آلومينيم ، مس و (نوارهاي فلزي .4

انواع فرمهاي بند كشي •

صاف .1

تو شيب .2

) فيتله اي فرو رفته(توگرد .3

سرو افتاده .4

د گو.5

بر جسته فيتيله اي .6

برجسته صاف .7



ميلي متر از محل بند كشي 15جهت انجام بند كشي مناسب و با بعد كافي ميبايست حداقل به عمق : 1تذكر

. تخليه شود

. در حد امكان از افزودنيهاي رنگي كمتر استفاده شود: 2تذكر

. ماسه بادي عاري از هرگونه خاك و مواد زائد باشد: 3تذكر

. روز محيط بند كشي شده و ديوار بند كشي شده مرطوب نگه داشته شود2به مدت حداقل : 4تذكر

پس از انجام بند كشي نظافت مناسب صورت گرفته تا رنگ مصالح بند كشي بر روي ديوار قرار : 5تذكر

. نگيرد

. الس ارائه خواهد شدجزئيات تصويري در ك
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پوششهاي داخلي



: هدف از ايجاد پوششهاي داخلي 

ايجاد سطحي يكنواخت و مناسب و همتراز .1

در تيغه ها بيشتر افزايش مقاومت .2

ي كار زمينه اي مناسب براي پرداخت نهائايجاد .3

متناسب با عملكرد آنها يايجاد تنوع در فضاها.4

صالح مورد استفاده در پوششهاي داخلي م•

گچ و خاك .1

) ريزدانه و درشت دانه(كاهگل .2

گچ .3

رنگ .4

مالت ماسه سيمان .5

) ورقه اي و الواري(چوب .6

كاشي .7

سراميك .8

موزائيك .9

... ) فايبر گالس و (مواد پلي استري و رزيني .10

مواد پالستيكي و امثال آن .11

آينه .12

سنگ .13

كاغذ ديواري .14

موكت .15



پالستيك .16

گوني .17

آجر نسوز .18

برنز .19

مس .20

كنيتكس .21

رولكس .22

... ) و MDF–نئوپان (چوبهاي فشرده .23

. جزئيات اجرائي تصويري هر يك از موارد فوق در كالس ارائه خواهد شد: تذكر

نكات قابل توجه در مورد پوششهاي داخلي •

. ساطمينان از مناسب بودن گچ و نسبت اختالط با خاك ر:گچ و گچ و خاك .1

. ه و بكار بردن رنگ مناسب و مطلوبزير سازي مناسب بر اساس توضيحات قابل ارائ:رنگ .2

. تسطيح مناسب ، نسبت اختالط ، جنس ماسه و دانه بندي مناسب:مالت ماسه سيمان .3

، توجه به رگه ها و گره هاي مرغوبيت مصالح ، زير سازي مناسب ، خشك بودن چوب:چوب .4

در زمان كاربرد چوب در پوششهاي داخلي به عملكرد داخلي فضا توجه .(وب رنگ آميزي مطل، چوب

.) شود

آجر، سنگ ، استفاده از دوغاب مناسب در پشت مصالح ، عدم استفاده موزائيك ، :كاشي و سراميك .5

از سيمان خشك ، بند كشي و اجراي مناسب ، جلوگيري از ضربه خوردن به مصالح تا پايان خشك شدن 

نوع مصالح ، عملكرد داخلي فضا ، اجراي مناسب :ني وپلي استري مواد رزي.6

نوع عملكرد داخلي فضا ، نصب مطلوب و مناسب ، ارتفاع :زريني پيش ساخته و امثال آند امو.7

...  . مناسب و 



سب ، استفاده از چسب مرغوب، اعملكرد داخلي ، زير سازي يكدست و من:پالستيك وكاغذ ديواري.8

... . اغذ ديواري ، اجراي اتصاالت و همپوشاني جنس مناسب ك

توجه به عملكرد داخلي فضا ، زير سازي مناسب ، جلوگيري از نفوذ حشرات به پشت :موكت و گوني.9

...  . مصالح ، چسب مرغوب و 

لح پشت شيشه آن در برابر رطوبت مقاوم است ، خود ااستفاده از آينه اي كه مص:ينه آدر مورد .10

، امكان نظافت ) در صورت صدمه ديدن(آينه در فضاهاي مرطوب ، امكان تعويض آينه داري از نصب

. بطلوروزمرة آن وزير سازي م

زير سازي مناسب ، توجه به عملكرد داخلي فضا ، مرغوبيت  مصالح :... فلزاتي مثل برنز و مس و .11

... . بكار رونده و 

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد
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سقف



: هدف از ايجاد سقف 

: ايجاد مانع به منظور 

... ) آفتاب و -باد-برف–باران (جلوگيري از ورود عوامل جوي و اقليمي ) الف

جلوگيري از صوت مزاحم ) ب

امكان استفاده از طبقات باالتر ) ج

امكان ايجاد تزئينات در داخل فضا ) د

ايي جهت زندگي انسان و ساير جانداران ايجاد فض) هـ

. مثل انبار ايجاد فضاي عملكردي غير انساني ) و

: انواع سقف•

: به سه صورت زير اجرا مي گيرند

سقفهاي كامالً پيش ساخته                                     .1

سقفهاي نيمه پيش ساخته                                     .2

ساخت در جا  سقفهاي .3

. مي باشند سقفهاي سبكوسقفهاي سنگين:كه در دو نوع 

ي استفاده شده و استفاده از آنها براي اسكان دائمي مي باشد و از مصالح بنائمعموالً سقفهايي كه در آنها •

. ن مي باشدمعموالً فضاهائيكه انسان در آنها زندگي يا فعاليت اجتماعي و حرفه اي مي كند داراي سقفهاي سنگي

فضاهاي موقت انساني ، فضاهاي صنعتي و بعضي از فضاهاي مورد استفاده براي نگهداري حيوانات ، از •

. اين دسته هستند كه معموالً مصالح مورد استفاده در اين نوع مصالح نيمه پيش ساخته و سريع االجرا است

انواع سقفهاي سنگين •

طاق ضربي .1

. ز مصالح آجر، مالت گچ و خاك ، تير آهن يا پروفيل خرپاييااستفاده ساخت درجا ، 



: تذكرات مربوط به طاق ضربي 

. توجه به نوع و شماره ، فاصله و نحوه استقرار پروفيل هاي فوالدي بر روي ديوار.1

ترازي و يكنواختي سقف .2

متر مربع 25استفاده از آرماتورهاي ضربدري در هر مساحت حداكثر .3

رماتورهاي آخرين دهانه استفاده از آ.4

استفاده از ضد زنگ يا ساير پرايمرها بر روي پروفيل ها .5

براي دهانه هاي معمولي ) يا آجري كاري (سانتي متر براي اجراي طاق 3وجود خيز حداقل .6

. استفاده از دوغاب گچ بر روي سقف براي ايجاد صلبيت بيشتر .7

ايجاد يك ،كف پاركينگ مورد استفاده باشددر مناطق زلزله خيز يا در صورتي كه طاق ضربي در .8

سانتي متر ضروري 8بر روي طاق ضربي و استفاده از بتن به ضخامت حداقل شطرنجيشبكه آرماتور

. است

زنجاب كردن آجر .9

عيار مناسب مالت گچ و خاك .10

جر آماليدن مالت گچ و خاك به طرفين .11

ي و پا طاق مناسب بر روي ديوار باربر ايجاد تكيه گاه مناسب در داخل پروفيل هاي فوالد.12

در صورتيكه پروفيل طاق ضربي مستقيماً بر روي ديوار آجري باربر قرار گيرد استفاده از بالشتك .13

. زير سري الزامي ست

استفاده از پليت در داخل شناژهاي افقي براي اتصال تير به شناژ الزامي است .14



تيرچه بلوك -2

و بدون ) فوندوله(ساده با كفشك سفالي (ي خرپايي پيش ساخته امه پيش ساخته ، تيرهز روش نيابا استفاده 

و پلي استايرن )سفالي و بتني(، بلوك پيش ساخته يا تيرچه تمام فلزي) كفشك ، پيش تنيده ، پس تنيده

.و بتن ريزي درجابراي حرارتي، منفي، كالف مياني، كاذب و اطراف حفره ها آرماتور بندي درجا 

: تذكرات مربوط به سقف تيرچه بلوك 

. با توجه به دهانه فضا و استفاده از تيرچه مناسب.1

. قالب بندي مناسب.2

. حمل و نقل مناسب تيرچه و جلوگيري از شكستن آنها.3

:استفاده از آرماتورهاي الزم در روي تيرچه ها .4

انتي متر از آرماتور با س40آرماتورهاي شبكه حرارتي با ابعاد طولي و عرضي حداكثر ) الف

.)و بودجه مراجعه شودسازمان برنامه82و 94به نشريه شماره (قطر مطلوب 

.  آرماتورهاي منفي براي طره ها و كنسولها) ب

.     حفره ها و كانالهااطراف آرماتورهاي اضافي براي ) ج

. پيش بيني آرماتور براي سقف كاذب) د

. هاي مياني فالپيش بيني آرماتور براي ك) هـ

. متر4استفاده از كالف مياني در جهت عمود بر تيرچه ها در دهانه هاي بيش از .5

چيده شود در زير و با وزن زياد سانتي متر 20هرگاه در روي سقف الزم باشد كه ديوار با ضخامت .6

. ديوار، دو تيرچه در كنار يكديگر قرار خواهد گرفت

5ديوار باربر يا داخل شناژ قرار گيرد تكيه گاه آن بايد حداقل در صورتيكه تيرچه قرار است روي.7

. سانتي متر روي ديوار قرار گيرد12سانتي متر و آرماتور مربوطه حداقل 



در بعضي از موارد ممكن است از قالبهاي فلزي ، قالبهاي چوبي يا شاخه هاي مناسب درختان و .8

. گياهان به جاي بلوك نيز استفاده شود

قف با تير چوبي س-3

اين سقف در صورتيكه بر اساس شيوه هاي سنتي و موجود در بسياري از روستاهاي ايران اجرا شود 

. در رديف سقفهاي سنگين قرار خواهد گرفت

رهاي متفاوت متناسب با دهانه مصالح مورد استفاده در آن تيرهاي گرد حاصل از برش درختان در قط

. ز حصير يا خار و خاشاك يا قطعات كوچكتر تخته ، استفاده از خاك و كاهگل ، استفاده افضا

: تذكر 

ايزوله كردن ابتدا و انتهاي تيرهاي چوبي به منظور جلوگيري از پوسيدگي ) الف

. سمپاشي كردن تيرهاي چوبي به منظور جلوگيري از هجوم حشرات) ب

در شرايط (اسب به منظور جلوگيري از نفوذ حيوانات پر كردن تركها يا درزهاي تيرها با مصالح من) ج

فعلي اجراي اين نوع سقف در هيچ يك از مناطق ايران با توجه به زلزله خيزي ، براي فضاهاي انساني ، 

.) توصيه نمي شود

) تير چوبي يا نيمسوز كردن سرو ته آندوغاب گچ ريختن در سر و ته ) د

دال بتني 4•

. و درجا ، با ضخامت متفاوت و اشكال متفاوت ساخته مي شودبه دو صورت پيش ساخته •

. شكل ، مكعب مستطيل با حفره هاي داخليUشكل ، T:اشكال پيش ساخته •

مت و يك شبكه آرماتور بصورت دال يكطرفه اسانتي متر ضخ5استفاده از بتن با حداقل :ساخت درجا •

. به صورت دال دوطرفهي باالتر و با حداقل دو شبكه آرماتور اتا ضخامته



) كاسه اي (سقف وافل يا النه زنبوري 5•

و قالب بندي مطلوب در زير و فاصلة ) متعامد(استفاده از تير بتني درجا در هر دو جهت : )ساخت درجا( 

. تيرها

سقف آجري 6•

. استفاده از آجر، مالت گچ و خاك با مالت ماسه سيمان

: اشكال متفاوت 

محدب    ) الف

گنبدي با انواع فرمها           ) ب

قوسي يا گهواره اي ) ج

: تذكر 

. مناسبفشاري مرغوبيت نوع آجر و با تاب .1

. ايجاد تكيه گاه مناسب و مطلوب براي نشستن آجر و انتقال نيرو.2

. استفاده از مالت مرغوب و مناسب.3

سانتيمتر بر روي 8ت حدود ايجاد سقف با سازه فلزي و پوشش بتن مسلح به ضخام: در كامپوزيت 

تيرهاي فلزي 

سقفهاي سبك •

فلزي -1

استفاده از تيرهاي فلزي و پروفيل هاي فوالدي به عنوان عناصر سازه اي ) الف

به عنوان پوشش نهايي و يا چوب به و امثال آن ايرانيت ، گالوانيزه ، پالستيكي استفاه از ورقه هاي ) ب 

. ارصورت تخته اي يا الو

استفاده از پشم شيشه و امثال آن در زير پوشش به منظور عايق بندي حرارتي ) ج 



: تذكر 

. توجه به نوع پروفيل ، فاصله آنها از يكديگر و دهانة فضا.1

. تير ريزي فرعي مناسب.2

. توجه به شيب بندي و انتقال آبهاي سطحي.3

. شروع به اجرا از پايين ترين نقطه تا باالترين نقطه.4

يا دائمي براي حيوانات باشد ميتوان از پشم ر صورتيكه اين فضا مورد استفاده موقت براي انسان د.5

فاده غي و توري سيمي در زير سقف نيز استدر ضخامت هاي متفاوت و توري مرو امثال آن شيشه 

. كرد

ب ، قطعات تيرهاي چوبي به شكل چهار تراش و پوشش نهايي از جنس قطعات سفالي ، قطعات چو:چوبي -2

...                 ت و يايران

. به تذكرات ذكر شده در باال نيز توجه شود

. نيز در موارد كامالً موقت مرسوم استاستفاده از پوششهاي پارچه اي و پالستيكي-3

... وجود دارد همچون اسپيس فرم ، خر پاهاي فضايي ، سيستمهاي چادري ، كابلي وانواع ديگري از سقفها-4

. كه خارج از موضوع درس است

پوشش نهايي سقف •

: يا در طبقه باالتر، ميتوان از پوششهاي زير استفاده كرد .باشدرتبط ميهواي آزاد مابا توجه به اينكه ب

. قير و گوني و آسفالت.1

موزائيك .2

سراميك .3

سنگ .4

آجر .5



سفال .6

چوب .7

ت يايران.8

گياهان .9

ورقهاي فلزي .10

... . و.11

. كالس ارائه خواهد شدريات تصويري اجرائي دجزئ: تذكر
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سقف كاذب



: هدف از ايجاد سقف كاذب 

لوله هاي تأسيساتي عبور ايجاد فضاي مناسب براي .1

. دوجداره كردن سقف به منظور جلوگيري از نفوذ سرما و گرما به داخل ساختمان.2

. ايجاد تزئينات مناسب.3

...  . صورت لزوم كوتاه كردن سقف و در .4

. جلوگيري از انتقال صدا.5

انواع سقفهاي كاذب •

گچي ) الف

. رابيتس و مالت گچ–نبشي –آرماتور : استفاده از 

: تذكر

. ظار با طول و شمارة مناسب و حفظ گيرداري آنها در سقفتعبية آرماتورهاي انت.1

منظور اتصال آرماتورهاي انتظار به يكديگر و ايجاد سطحي استفاده از نبشي با شماره مناسب به .2

. يكنواخت

. م گالوانيزهابتيس مرغوب به عناصر فلزي با سيبستن ر.3

. استفاده از مالت گچ به طور خالص براي پوشش نهايي.4

چوبي ) ب

. آرماتورهاي انتظار.1

. شبكه همسان كنندة چوبي با استفاده از چوبهاي چهار تراش.2

. يي از جنس چوبهاي تراش ، تكه هاي چوب ، الوارهاي چوبي يا ورقه هاي چوبيپوشش نها.3

... . عالوه بر تذكرات باال، رنگ آميزي مناسب براي چوب ، پنهان كردن نحوة اتصاالت در چوبها و : تذكر



فلزي به صورت تايل يا نوار ) ج

آرماتورهاي نگهدارنده .1

.نبشي هاي همسان كننده و متصل كننده.2

. كه پشت آنها ميتواند داراي پشم شيشه باشديا امثال آن سوراخدار و پيش رنگ فلزيورقه هاي .3

استحكام شبكه زيرين ) الف: تذكر 

فلزي همخواني فاصلة شبكه با عرض ورقه هاي ) ب

. اتصاالت مناسب) ج

تايل هاي صوتي ) د 

. آرماتورهاي نگهدارنده .1

. وبي شبكه چ.2

چوب پنبه ، كائوچو ، فوم ، يونوليت ، گچ منقش ، گچ پوك : زير به كار مي روندتايل صوتي با مصالح.3

، گچ بري پيش ساخته )حباب دار(

. ايجاد شبكه شطرنجي هماهنگ با ابعاد تايل هاي صوتي) الف: تذكر

. دقت در نحوة اتصاالت و پنهان بودن نحوة اتصال ) ب

. امكان تعويض تايل هاي آسيب ديده) ج

سقف كاذب تزئيني ) و 

.ميله هاي نگهدارنده.1

شبكه هاي چوبي و فلزي .2

پوشش نهايي شيشه ، آينه يا انواع گچ بري ها .3

. مشابه آنچه كه در باال ذكر شدهاست: تذكر



لمبه كوبي ) هـ 

. سنتي كاربرد داشته و هم اينك كاربردي ندارداين نوع سقف كاذب عموماً در ساختمانهاي قديمي و
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كف سازي و 

پوششهاي كف



: براي فضاها هدف از اجراي پوشش كف . 1

متناسب با شرايط سني و جنسي افرادكليه ايجاد محيطي مسطح جهت استفادة ) الف

مرطوب به اليه هاي پائين تر از نفوذ رطوبت در فضاهايجلوگيري) ب

. كيفيت بخشي و زيبايي در فضاي مورد نظر) ج

. افزايش كارآيي و عمر ساختمان براي استفاده هاي بيشتر) د

. جلوگيري از رشد و نمو حشرات) هـ

رعايت ارتقاي سطح بهداشتي محوطه ) و 

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد

ظ تراز طبقات انواع پوشش كف از لحا•

. كه پوشش كف بر روي سطح زمين قرار مي گيرد:پائين ترين طبقه -1

. سانتي متر30استفاده از بلوكاژ با حداقل ارتفاع ) الف: تذكر

در صورت عبور خودرو از روي اين (سانتي متر روي بلوكاژ 5ضخامت استفاده از بتن با حداقل) ب

.)سانتيمتر الزم است10كف انجام بتن ريزي مسلح با ضخامت 

20استفاده از عايق رطوبتي به صورت افقي در كف و ادامة عايق زير ديوارها تا ارتفاع حداقل ) ج

اليه 2در حداقل سانتيمتر در داخل بلوكاژ

. استفاده از پوشش مناسب محيط با مالت اتصال دهندة مطلوب) د

. فضاشيب بندي مناسب با عملكرد ) هـ

. استفاده از ماهيچه سيماني براي كنج فضاها قبل از عايق كاري) و

. پوشش كف بر روي سقفهاي ساخته شده قرار مي گيرد:طبقات باالتر -2

. پس از تعبيه لوله هاي آب و تأسيسات ، پوكه ريزي مطلوب) الف: تذكر



سانتيمتر مالت ماسه سيمان و سپس عايق 3از حداقل در صورت نياز فضا به عايقكاري ، استفاده ) ب

، در صورت عدم نياز فضا به )مالت(و پوشش نهايي با استفاده از اتصال دهندة مناسب رطوبتي كاري 

. استفاده از عايق كاري پس از پوكه ريزي با مالت مناسب پوشش نهايي اجرا مي شود

انواع پوشش كف از لحاظ شرايط فضاها •

ضاهاي مرطوب مخصوص ف-1

: تذكر

. سانتي متر ارتفاع20استفاده از عايق رطوبتي مطلوب در كف و ديواره ها تا حداقل .1

سانتيمتر بيشتر شود از توري سيمي استفاده خواهد 30در صورتيكه ارتفاع عايق كاري عمودي از .2

. شد

فاده از ماهيچه سيماني در كنجها قبل از عايق كاري است.3

به سمت مجراي عبور فاضالب ) كروم بندي(شيب بندي مطلوب .4

. بند كشي مناسب براي مصالح كف و ديوارها.5

. استفاده از مصالح همخوان با محيط مرطوب در جهت عدم انتقال رطوبت.6

. ايجاد يك محيط بهداشتي و عاري از ميكروب.7

. ايجاد كيفيت و زيبايي در فضا.8

مخصوص فضاهاي خشك -2

. باال توجه شودبه نكات ذكر شده در: تذكر

مصالح مورد استفاده در فضاهاي مرطوب •

صفر نزديك به در حد رطوبت سنگ با ضريب نفوذ پذيري .1

سراميك .2



كفپوشهاي مشمعي .3

موزائيك .4

آجرجوش .5

. سانتي متر3حداقل ضخامت مالت ) الف: تذكر

. زير سازي يكدست و يكنواخت براي كفپوشهاي پالستيكي ) ب

. چسب مرغوب و ضد آب براي كفپوشهاي پالستيكي) ج

و استفاده قرنيزها و ابزارهاي كنج مخصوص اتصال مناسب در كنج ها و لبه ها) د

مصالح مورد استفاده در فضاهاي خشك •

: باالعالوه بر مصالح ذكر شده در مورد 

پاركت .1

شيشه .2

موكت .3

فرش .4

الشه سنگ .5

آجر .6

ا گچ و خاك مالت ي.7

... و .8

. باال نيز قابل اجراستمطالب: تذكر

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد
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پله



درس در ... آسانسور، باالبرها ، پله برقي ، رمپ و : عناصر باال برنده شامل ساير و تمامي مباحث پله 

از پله هاي معمول و ساده بحث مبحثفقط در اين قابل بحث است و) IIساختمان (IIعناصر و اجزاي 

. خواهد شد

. مي باشداز سطحي به سطح ديگر) افقي و عمودي(ايجاد يك ارتباط مورب : هدف از ايجاد پله

انواع پله •

. شده از جهت عوامل اقليمي قرار گرفته اندكنترلپله هايي كه كالً در داخل فضاهاي : پله داخلي . 1

اين     . تأثير كلي عوامل جوي قرار دارندپله هايي كه در هواي آزاد قرار گرفته و تحت: ي پله خارج. 2

. پله ها ممكن است مسقف يا غير آن باشد

اجزاي پله •

) عنصر نگهدارنده پله(سازه .1

قسمت پر كننده پله .2

پوشش نهايي .3

سازه -1

، بماندگهداري كند كه انسجام كلي آن پايدار عنصر يا عناصري كه بتواند اساس پله را به گونه اي ن

.) اين عضو اصطالحاً شمشيري گفته مي شود(.عنصر سازه اي يا نگهدارنده پله گفته مي شود

: اين قسمت مي تواند داراي مصالح زير باشد

. نبشي و ساير عناصر فلزيناوداني ، ، تيرآهن:پروفيل هاي فوالدي شامل .1

. چهار تراشهاي چوبي ، تيرهاي گرد چوبي:ل عناصر باربر چوبي شام.2

استفاده شده ... ، پاطاق و شرطي كه از عناصر مقاوم كنندة در آن نظير شناژ بهديوارهاي باربر.3

.باشد

تيرهاي بتني .4



پركننده -2

. داين قسمت به منظور ايجاد سطحي مناسب براي استقرار پوشش نهايي و استفاده مطلوب از پله مي باش

: شامل عناوين زير استمصالح مورد استفاده در اين قسمت 

اجراي طاق ضربي .1

يا مشابه اجراي سقفهاي تيرچه بلوك.2

اجراي دال بتني .3

استفاده از قطعات و ورقهاي چوبي .4

... استفاده از ورقهاي فلزي خم شده و .5

پوشش نهايي-3

مي تواند ... ن رطوبت محيط ، ميزان استفاده از پله و متناسب با نوع عملكرد ساختمان و فضا ، ميزا

: عناصر زير باشد

. كه توسط پيچ و مهره و امثال آن مهار مي شودمالت ماسه سيمان و سنگ و يا سنگ بدون مالت.1

مالت ماسه سيمان و آجر .2

پلة موزائيكي پيش ساخته .3

كفپوش .4

فرش .5

موكت .6

پاركت .7

ورقه هاي فلزي آجدار.8

... و .9

. ي و پركنندة آن مشترك مي باشدادر پله هاي پيش ساخته بتني عموماً عنصر سازه : تذكر



ضوابط و استانداردهاي پله •

ر و به ازاي تسانتي م90هر دو طرف داراي نرده باشد حداقل عرض پله درمحيطهاي مسكوني بشرط اينكه•

. ه اضافه مي شودسانتيمتر به پل10تبديل به ديوار مي شود هر طرف كه نرده

همچون پله برجكهاي نگهباني يا منابع هوايي ،در مواردي كه طراحي پله خاص و كم تردد مورد نظر باشد•

. سانتيمتر كاهش داد60آب مي توان عرض آنرا تا 

: تابع عوامل زير استافزايش عرض پله•

عملكرد ساختمان .1

ميزان تردد .2

سن استفاده كنندگان .3

از پله زمان پيك استفاده.4

كيفيت و زيبايي ساختمان .5

مباحث نظري معماري در جهت ابهت بخشيدن به نما .6

. تجهيزاتي كه ميبايست از پله عبور كند.7

ارتفاع هر پله •

20سانتيمتر شروع و تا 12از ... با توجه به سن استفاده كنندگان تعداد پله هاي موجود در يك رديف و •

. مي باشدمتغيير سانتيمتر 

. سانتيمتر معموالً براي پاركها و فضاهاي باز و تفريحي مي باشند15تا 12هاي پله.1

سانتيمتر معموالً براي مهدكودكها ،دبستانها و ساير فضاهايي كه اكثريت استفاده 16تا 15پله هاي .2

. مي باشندو نوجوان كنندگان از آن كودك 



دارس راهنمايي يا ساير فضاهائيكه استفاده سانتيمتر، شامل فضاهاي درماني ، م17تا 16پله هاي .3

. ساله باشند15تا 10كنندگان از آنها افراد ناتوان جسمي ، بيماران ، يا نوجوانان 

سانتيمتر، براي كليه فضاهاي مسكوني و فضاهائيكه استفاده كنندگان از آن در رده 18تا 17پله هاي .4

. هاي ميانسال قرار دارند

نتيمتر، براي فضاهايي كه استفاده كنندگان از آن عموماً جوانان و افراد توانمند سا19تا 18پله هاي .5

) دانشگاهها و بعضي از ادارات(مي باشند 

سانتيمتر، در مواردي كه از نظر اجراي پله و مشكالت معماري در تنگنا قرار داشته 20تا 19پله هاي .6

. يمستفاده از اين اندازه پله مي باشاباشيم ، مجاز به 

اندازه كف پله •

كف پله ميبايست بعالوه يك ارتفاع پله 2كف پله به صورت تابعي از ارتفاع مي باشد بدين معني كه مجموع •

. متر استيسانت5/62كه ميانگين اين رقم . سانتيمتر باشد65تا 60ما بين 

باشد ميبايست مضرب سانتيمتر5/62بيش از ) پاگرد(يا بسته در صورتيكه كف پله اي در فضاي باز •

. از اين رقم باشدصحيحي بعالوه يك كف پله 

در شرايط اضطراري و نادر . عدد ميبايست باشد8تعداد پله ها در يك رديف در امتداد هم معموالً كمتر از •

. پله برسد10اين رقم مي تواند به 

پيشاني پله •

. اجرا مي شودو حركت ر سهولت ارتباط جلوتر از پاخور پله بوده كه به منظوسانتيمتر 3معموالً •

. مي باشد... در بعضي از پله هاپيشاني پله داري لبه هاي الستيكي ، آلومينيمي و : 1تذكر

. متر مي باشد2پله تا زير سقف پلة بعدي در طبقه باالتر، رحداقل ارتفاع عمودي از كف ه: 2تذكر

درجه است كه به آن خيز پله 42تواند با سطح افق بسازد يك پله مي ) رديف(بيشترين زاويه اي كه ترك 

. گويند



مواد زائد و و نگهداري در پله هاي فضاي آزاد يك يا دو شيار در جلوي پله براي جمع آوري : 3تذكر

. سنگريزه در سطح پله و از يك شيار در زير پيشاني پله براي آبچكان استفاده مي شود

. اقد پيشاني هستند و در اين صورت زير پله ها داراي شيب هستندعضي از پله ها فب: 4تذكر

پا گرد پله •

به شرط اينكه از آن فضا استفاده ديگري نشود يا در و پنجره اي به داخل آن باز نشود ، عرض هر پاگرد•

. پله خواهد بودطول يكحداقل تابع 

ت كه تجهيزات خاصي از آن عبور كند عرض در شرايطي كه در يا پنجره اي به پاگرد باز شود يا مقرر اس•

. بيشتر خواهد شدمتناسب پاگرد 

چشم پله •

. فاصله خالي ما بين دو رديف پله را چشم پله مي گويند

: هدف از ايجاد چشم پله 

. امكان برقراري ارتباط بصري از باال به پايين يا بالعكس.1

. تهوية هواي پله وحركت هواي آلوده به سمت باال.2

. ان انتقال صداامك.3

ايجاد تداوم بصري ديد به منظور كيفيت بخشي به فضا .4

. سانتيمتر مي باشد20حداقل عرض چشم پله : تذكر

شكلهاي متفاوت پله •

پله يكطرفه وساده .1

درجه چرخش 180پله دوطرفه يا .2

پله سه طرفه .3

پله چهار طرفه .4



پله قيچي يا دو ترك از هر طرف .5

. ل دايره، نيمدايره ، بيضي ، نيم بيضي ، حلزونيپله هاي گرد با اشكا.6

پله معلق يا آويزان از سقف .7

پله كنسولي يا طره اي .8

. ساير پله هاي خاص با اشكال طراحي شده.9

اجراي پله •

قطعه تير آهن به نامهاي شمشيري كه بر اساس تقسيمات پله ديا چن2در پله هاي با طاق ضربي معموالً از •

اين شمشيري ها مي بايست به نحو مطلوب به اسكلت ساختمان . استفاده مي شود،شده اندبرش و فرم داده 

. مهار شده و انسجام قطعي داشته باشدبريا در داخل ديوارهاي بار

. ساير موارد اجراي اين نوع پله مشابه طاق ضربي مي باشد•

قف مي بايست در روي اسكلت به تيرچه هاي نگهدارنده س: و مشابه آندر پله هاي با سقف تيرچه بلوك •

. خوبي مهار شده و در بقية موارد مشابه سقفهاي تيرچه بلوك اجرا شود

. روش اجرايي ساير پله ها مشابه روش اجرايي سقفها مي باشد•

موارد اجرايي وتصويري در كالس ارائه خواهد شد و ساير موارد ذكر شده در خصوص پله در عناصر و •

. بيان مي شود) 2ساختمان (IIساختمانياجزاي

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد
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در پوش (قرنيز 

باالي ديوار و كف 

)پنجره ها



به جهت حفاظت قسمتهايي از ساختمان همچون روي ديوارها ، محل اتصال ديوارها به كف در داخل 

. حي مقاوم و مناسب به نام قرنيز استفاده مي شوداز مصال... فضا ، كنارة پله ها ، كف پنجره و 

نكاتي راجع به اجراي قرنيز روي ديوارها •

: كه در اين مورد استفاده مي شوند عبارتند از مصالحي

سانتي متر با رعايت شيب بندي و 5بتن قالب بندي شده با روش ساخت در جا به ضخامت حداقل .1

. وجود آبچكان مناسب

و داشتن آبچكان ... ) آهن و آلومينيوم و مس و (ل داده شده فلزي شكهاي ورق .2

آجر با مالتهاي متفاوت و مقاوم .3

سنگ و مالت ماسه سيمان .4

چوب ايزوله شده .5

... و .6

مصالحي كه در كنارة ديوارها در داخل فضا استفاده شود•

سنگ و مالت ماسه سيمان .1

موزائيك و مالت ماسه و سيمان .2

سراميك و كاشي .3

ب چو.4

... ) آلومينيم ، آهن ، مس و (ورقه هاي فلزي .5

الستيك و چسب .6

7....

. عايق كاري الزامي است،در محلهايي كه امكان انتقال رطوبت وجود دارد قبل از نصب قرنيز: تذكر

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد
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مجراها در ساختمان



در داخل ساختمان كه به منظور انتقال لوله هاي آب ، فاضالب ، دودكش ، هواكش و هر حفره يا مجرايي •

. امثالهم ايجاد مي شود در اين رديف قرار مي گيرد

: است توجه به آنها الزملي كه دراين زمينه سائعمده ترين م•

توجه به ابعاد .1

ايجاد انفصال بين ديوارهاي باربر .2

نظر تعبية آن در جاي مطلوب ومورد .3

ايجاد عملكرد صحيح و مناسب .4

شكل درزبندي ماين مجراها عموماً در باالترين نقطه خود يعني در محل اتصال مجرا به سقف داراي : تذكر

. و عايق كاري مي باشد

معموالً مقاطع دايره اي داراي آب بندي مشكلتري هستند كه ميبايست با دور چيني چهار گوش براي آنها 

. ايزوالسيون را مناسبتر كرداجراي

سانتيمتر و اضافه بر آن تابع ميزان بارندگي و نوع بارش 30حداقل وله ها در اطراف لارتفاع دورچيني 

. است

. به نوع عايقكاري و گرماي ايجاد شده در دودكشها نيز مي بايست توجه شود

. جزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد شد
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نعل درگاه



، روزنه ها و شكافها در ساختمان به طرفين ابه منظور انتقال بار مصالح ساختماني از باالي حفره ه

. از عناصري به نام نعل درگاه استفاده مي شود

د توسط تكيه نه يا شكاف قرار دارزيك مثلث متساوي االضالع را كه در باالي رواين عناصر بار

. گاههاي نعل درگاه مي بايست به طرفين منتقل كرد

انواع نعل درگاه •

اثر نيروي فشار تنعل درگاه معمولي تح.1

نعل درگاه معلق يا آويزان .2

نعل درگاه متصل به ستونهاي طرفين .3

3و 2تركيب االت .4

استفاده همزمان از آويز تير يا شناژ افقي به عنوان نعل درگاه .5

مورد مصرف در نعل درگاه مصالح•

... . انواع پروفيل هاي فوالدي ، تيرآهن ، ناوداني ، نبشي و .1

. انواع تيرهاي چوبي درحالت چهار تراش و گرد.2

. نعل درگاه بتني در حالت پيش ساخته و يا ساخت درجا.3

. نعل درگاه سنگي در حالت يك تكه و دو تكه يا چند تكه .4

ه از عناصر فلزي نعل درگاه آجري بدون استفاد.5

. نعل درگاه آجري با استفاده از آرماتورهاي تعبيه شده در داخل آجرهاي سوراخدار.6

. تيرچه هاي پيش تنيده.7

...و .8



نكاتي راجع به اجراي نعل درگاه •

. ممكن است داراي حالتهاي منحني باشد.1

. نعل درگاه تابع ضخامت ديوار يا نظر طراح استضخامت.2

. سانتي متر است20هانعل درگاه بر روي ديوارحداقل عرض نشيمن.3

. اه به سقف توسط عناصر فلزي مهم استگاههاي معلق حفظ گيرداري نعل در گدر نعل در.4

. در نعل درگاههاي متصل از هر دو طرف به ستونها ارائه جزئيات اجرايي مطلوب مد نظر است.5

. درگاه اهميت داردتوجه به بار وارده در انتخاب نوع و شمارة پروفيل نعل .6

. شدجزئيات تصويري در كالس ارائه خواهد.7


