


 آشىایی بافه آوری ساختمان های بتىی 

 ػاصٔاٖ ٘ػاْ واسدا٘ی ػاختٕاٖ  

 ؿٟشاْ ؿیخ صادٜ  : ٔذسع

 واسؿٙاع اداسٜ وُ آٔٛصؽ فٙی ٚحشفٝ ای خٛصػتاٖ



 اجضای ػاختٕاٖ تتٙی



 اعضای ساختمان بتىی

یه ػاختٕاٖ تتٗ ٔؼّح ٔؿٕٛالً اص اتصاَ یىپاسچٝ  
ٖ ٞا ٚ وف ٞای تتٙی ٔؼّح تـىیُ ٔی ؿٛد وف ٞا ٘یض . ػتٛ

َ ٞا ٚ تیشٞا  تٝ ٘ٛتٝ خٛد ٔؿٕٛالً اص ٔجٕٛؾٝ پیٛػتٝ دا
ٖ ٞا صیاد .  ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٝ ی تیٗ ػتٛ دس ٔٛاسدی وٝ فاصّ

ٝ ٞا ٘یض اػتفادٜ   تاؿذ، ٔؿٕٛالً اص تیشٞای فشؾی یا تیشچ
ٖ ٞا صیاد ٘ثاؿذ. ٔی ؿٛد ٝ ی ػتٛ تؿضاً  . ِٚی ٚلتی فاصّ

تیشٞای فشؾی حزف ٔی ؿٛ٘ذ وٝ دس ایٗ حاِت ػیؼتٓ  
ٖ ٞا   وف تٟٙا ٔتـىُ اص داَ ٚ تیشٞای اصّی تیٗ ػتٛ

دس ٔٛاسدی حتی تیشٞا ٘یض حزف ٔی ؿٛ٘ذ ٚ  . خٛاٞذ تٛد
ٖ ٞا اتصاَ ٔی یاتذ  .داَ ٔؼتمیٕاً تٝ ػتٛ



ٜ ٞای فٛالدی یا چٛتی،  ٝ ی لاتُ تٛجٝ دیٍش ایٗ اػت وٝ دس ػاص ٘ىت
ٜ ٞای ٔٛسد ٘ػش تشیذٜ ؿذٜ ٚ اص طشیك   اؾضای ٔختّف ػاصٜ طثك ا٘ذاص

.  ، پیچ وشدٖ ٚ یا ٔیخ تٝ یىذیٍیش ٔتصُ ٔی ؿٛ٘ذ ، پشچ وشدٖ جٛؽ دادٖ
ٜ ٞای تتٗ ٔؼّح دس ٔماتُ دس  ، تتٗ سیضی تا آ٘جا وٝ ؾٕالً ٕٔىٗ اػتػاص

 .تٝ صٛست یىپاسچٝ ٚ دس یه ٔشحّٝ ا٘جاْ ٔی ٌیشد
، لطؽ ٘ـذٜ  ٕٞچٙیٗ ٔیٍّشدٞای ٔؼّح وٙٙذٜ دس ا٘تٟای اؾضای ٔختّف 

 .ٚ دس ٔحُ اتصاَ تٝ داخُ ؾضٛ دیٍش فشٚ ٔی سٚ٘ذ
ُ ٞای لطؽ تتٗ سیضی ٘یض ؾالٜٚ تش ٕٔتذ تٛدٖ ٔیٍّشدٞا ػؿی    دس ٔح

ٜ ی لثّی، چؼثٙذٌی   ٔی ؿٛد وٝ تا تٕیض ٚ صتش وشدٖ ػطح تتٗ ػخت ؿذ
 .خٛتی تیٗ تتٗ تاصٜ ٚ تتٗ ػخت ؿذٜ تٝ ٚجٛد تیایذ

 
 



 فٛ٘ذاػیٖٛ ٚ ؿٙاط
 

لؼٕتی اص ػاصٜ اػت وٝ غاِثاً پاییٗ تش اص ػطح صٔیٗ لشاس ٔی ٌیشد ٚ یا فٛ٘ذاػیٖٛ ؿاِٛدٜ 
 .٘یشٚٞای ٚاسدٜ تٝ ػاصٜ سا تٝ خان یا تؼتش ػٍٙی ٔٙتمُ ٔی وٙذ

تٕأی خان ٞای تحت تاثیش ٘یشٚی فـاسی، تٝ ٔمذاس ٘ؼثتاً صیادی فـشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ تمشیثاً 
ٜ ی اػتٛاس تش آٖ ٔی ؿٛد فٛ٘ذاػیٖٛ ٘یشٚٞای فٛق سا دس ػطح  . ایٗ واس تاؾث ٘ـؼت ػاص

ٚػیؽ تشی تٝ خان اؾٕاَ وشدٜ ٚ تذیٗ ٚػیّٝ تاؾث ٔی ؿٛد وٝ ٘ـؼت وّی ػاصٜ تٝ ٔمذاسی 
ٝ ای طشح ؿٛد وٝ لؼٕت ٞای ٔختّف . لاتُ لثَٛ ٚ جضیی ٔحذٚد ؿٛد فٛ٘ذاػیٖٛ تایذ تٝ ٌٛ٘

 .ػاصٜ تا حذ أىاٖ ٘ـؼت ٞای ٘أؼاٚی ٘ذاؿتٝ تاؿذ

تا تٛجٝ تٝ ٔیضاٖ تاس ٚ ؾٕك فٛ٘ذاػیٖٛ ػیؼتٓ ٔیٍّشد ٌزاسی دس آٟ٘ا ٔی تٛا٘ذ تٝ صٛست  
ٝ ٞای تحتا٘ی ٚ فٛلا٘ی تاؿذ ٝ ٞای تحتا٘ی یا تشویثی اص ؿثى ٝ ی ٔٙاػة . ؿثى تشای حفع فاصّ

 .اػتفادٜ ٔی ؿٛد( ٔیٍّشد خٓ ؿذٜ تٝ صٛست تىیٝ ٌاٜ)تیٗ دٚ ؿثىٝ اص خشن 



ٜ ٞا  ا٘ٛاؼ ؿاِٛد
ٜ ی دیٛاس ٚ ػتٖٛ   ٜ ٞا ؿأُ ؿاِٛد دس ٔجٕٛؼ ؿاِٛد

 .ٔی تاؿذ
ٜ ی دیٛاس دس حمیمت یه ٘ٛاس اص تتٗ ٔؼّح تا     ؿاِٛد

ؾشضی تیـتش اص ضخأت دیٛاس اػت وٝ ٔٛجة  
.  ا٘تماَ تاس دیٛاس دس ػطح ٚػیؽ تشی ٔی ؿٛد

ٜ ی ػتٖٛ اغّة تٝ ؿىُ ٔشوة یا ٔٙفشد   ؿاِٛد
ٜ ٞای ٔٙفشد ٔؿٕٛالً تٝ . ٔی تاؿذ ػطح ٔمطؽ ؿاِٛد

 .حاِت ٔشتؽ یا ٔؼتؿطیُ اػت
ٜ ٞا ٕٔىٗ اػت    ٘ا ٌفتٝ ٕ٘ا٘ذ وٝ تشخی اص ؿاِٛد

 .داسای ٔمطؿی تٝ ؿىُ رٚص٘مٝ تاؿٙذ
ٜ ٞای ٔشوة تٝ ٔٙػٛس ٔٙتمُ ٕ٘ٛدٖ     ٔؿٕٛالً ؿاِٛد

 .تاس دٚ یا چٙذ ػتٖٛ تٝ واس تشدٜ ٔی ؿٛد
ٜ ٞای     صٔا٘ی وٝ ٔماٚٔت صٔیٗ ٔتؿاسف تاؿذ اص ؿاِٛد

 .ؿذػادٜ ٚ ٔشوة اػتفادٜ خٛاٞذ 
ٚ ٍٞٙأی وٝ صٔیٗ اص ٔماٚٔت وافی تشخٛسداس    

ٝ ای یا ٌؼتشدٜ تٝ واس   ٜ ٞای صفح ٘یؼت، ؿاِٛد
 .ٌشفتٝ خٛاٞٙذ ؿذ

ٜ ی سادیٝ یا ٌؼتشدٜ   ٝ ی تتٗ ٔؼّح   ؿاِٛد یه صفح
یه پاسچٝ اػت وٝ صیش ػاختٕاٖ ٚ دس تٕاْ ػطح  
ٖ ٞا سٚی آٖ   ٝ ی ػتٛ صٔیٗ ٌؼتشدٜ ٔی ؿٛد ٚ وّی

 .ٔی ٌیش٘ذلشاس 
 



ٜ ٞا  ٔیُ ٌشد ٌزاسی ؿاِٛد

ٝ ای دس وف ؾٕالً   ٔیُ ٌشدٞا تٝ حاِت ؿثى
ؿاِٛدٜ لشاس دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ، اِثتٝ تایؼتی 

ٝ ی پٛؿؾ تتٗ سؾایت ؿٛد تٝ ٔٙػٛس . فاصّ
تٝ ٚجٛد آٚسدٖ چؼثٙذٌی تیـتش ٚ ا٘تماَ 

ٔٙاػة تش ٘یشٚ ٔیاٖ تتٗ ٚ فٛالد دس 
ٜ ٞای فٛ٘ذاػیٖٛ، ٔیُ ٌشدٞای ؿثىٝ  وٙاس

دسجٝ تٝ طَٛ ٔـخص، ؿىُ دادٜ  90تا خٓ 
 .ؿذخٛاٞٙذ 



تا دس ٘ػش ٌشفتٗ ؾٕك 
فٛ٘ذاػیٖٛ ٚ ٔیضاٖ تاس، 

ػیؼتٓ ٔیُ ٌشد ٌزاسی 
ٖ ٞا ٔی تٛا٘ذ تٝ  دس آ

ٝ ٞای تحتا٘ی   صٛست ؿثى
ٝ ٞای   ٚ یا تشویثی اص ؿثى
فٛلا٘ی ٚ تحتا٘ی صٛست 

تٝ ٔٙػٛس حفع  . ٌیشد
ٝ ی ٔؿیٗ ٔیاٖ دٚ  فاصّ

ؿثىٝ اص خشن یا ٔیُ ٌشد 
خٓ ؿذٜ تٝ صٛست تىیٝ  
ٌاٜ، اػتفادٜ خٛاٞذ ؿذ 

وٝ دس ؿىُ صیش لاتُ  
 .ٔالحػٝ ٔی تاؿذ



ٖ ٞا  ؿٙاط ساتط تیٗ فٛ٘ذاػیٛ
ٝ ی والف وشدٖ ٚ ٟٔاس وشدٖ   ؿٙاط ٚغیف

ٜ ٞا سا ؾٟذٜ داس  ٖ ٞا یا ؿاِٛد فٛ٘ذاػیٛ
واس تشد ؿٙاط تٝ ٔٙػٛس ٔماتّٝ تا . اػت

٘یشٚٞای افمی ٔا٘ٙذ صِضِٝ ٚ تاد ٚ ٘یض 
ٖ ٞا  یىٙٛاخت ٕ٘ٛدٖ ٘ـؼت دس ػاختٕا

دس ؿىُ صیش ٔی تٛا٘یذ حاالت . اػت
ٖ ٞا سا  ٔختّف ؿٙاط ساتط تیٗ فٛ٘ذاػیٛ

 .ٔـاٞذٜ ٕ٘اییذ





 ػتٖٛ
ٖ ٞا تٝ فٛ٘ذاػیٖٛ سا تش ؾٟذٜ داسدػتٖٛ   ٝ ی تحُٕ فـاسٞای ٔحٛسی ٚ٘یشٚٞای جا٘ثی ٚ ا٘تماَ آ .  ٚغیف

ٝ ی التصادی آ٘جایی  ٖ ٞایی وٝ ؾٕذتاً تحت تأثیش تا ٘یشٚٞای ٔحٛسی تحت تأثیش لشاس ٔی ٌیش٘ذ، صشف ػتٛ
ٖ ٞای تتٙی ٕٞیـٝ اص ٔیُ ٌشد  اػت وٝ تخؾ تیـتش تاس تٛػط تتٗ تحُٕ ؿٛد أا تٝ ؾُّ ٌٛ٘اٌٖٛ دس ػتٛ

 .اػتفادٜ ٔی ٌشدد

 :ا٘ٛاؼ ػتٖٛ

ٖ ٞا -1  :اص ِحاظ ؿىُ ٔمطؽ ؿأُ ٔٛاسد صیش ٔی تاؿذػتٛ

 تا ٔمطؽ ٔشتؽػتٖٛ -2

 تا ٔمطؽ ٔؼتؿطیُػتٖٛ -3

 تا ٔمطؽ چٙذ ضّؿی ٔٙتػٓ ٔا٘ٙذ ؿؾ ضّؿیػتٖٛ -4

 تا ٔمطؽ دایشٜػتٖٛ -5



ٖ ٞای روش ؿذٜ دس  ا٘ٛاؼ ػتٛ
تاال سا ٔی تٛا٘یذ دس ؿىُ صیش 

دس . ٔـاٞذٜ ٕ٘اییذ
ٖ ٞایی وٝ ٔمطؽ ٔشتؽ ٚ  ػتٛ

ٔؼتؿطیّی داس٘ذ، ٔؿٕٛالً 
ٝ ای  پخ ٞای وٛچىی دس ِث

ػتٖٛ، تا ٞذف ػِٟٛت دس  
تاص ٚ تؼتٝ ؿذٖ لاِة ٚ 

صیثایی ٚ پیـٍیشی اص 
 .پشیذٌی ِحاظ ٔی ؿٛد



اص ٔٙػش چٍٍٛ٘ی ٔؼّح  
ٕ٘ٛدٖ ػتٖٛ تتٙی، 

ٖ ٞا یا تٝ صٛست ػادٜ  ػتٛ
طشاحی ٔی ؿٛ٘ذ ٚ یا تٝ 

دس ؿىُ . صٛست ٔشوة
ٖ ٞا سا  صیش ا٘ٛاؼ ایٗ ػتٛ
. ٔی تٛا٘یذ ٔـاٞذٜ ٕ٘اییذ

ٖ ٞای ٔشوة تٝ  دس ػتٛ
جای ٔیُ ٌشد یا ٕٞشاٜ تا 

ٔیُ ٌشد اص ٔماطؽ فٛالدی 
ٔا٘ٙذ تیش آٞٗ ٚ یا لٛطی 

 .ٞٓ اػتفادٜ ٔی ؿٛد



 :ػتٟٛ٘أیُ ٌشد ٌزاسی 
 

حذالُ تؿذاد ٔیُ ٌشد طِٛی دس ٞش وذاْ اص ٔماطؽ ( اِف
ٖ ٞا ؿأُ ٔٛاسد صیش ٔی تاؿذ ٔیُ ٌشد دس ٔمطؽ  4: ػتٛ

ٔیُ  6 -ٔیُ ٌشد دس ٔمطؽ ٔشتؽ ٔؼتؿطیُ 8تا  6-ٔشتؽ
ٔیُ ٌشد دس ٔمطؽ  6ضّؿی ٔٙتػٓ ٚ حذالُ  6ٌشد دس ٔمطؽ 

 دایشٜ
 

ً ٞای جا٘ثی یا خأٛت ٞا ( ب ٍ٘ٝ داؿتٗ ٔیُ ٔٙػٛس تٝ تٙ
ٖ ٞا دس جای خٛد ٚ تأٔیٗ تىیٝ ٌاٜ  ٌشدٞای طِٛی ػتٛ
جا٘ثی، تٝ ٔٙػٛس وٛتاٜ وشدٖ طَٛ آصاد ایٗ ٔیُ ٌشدٞا 

ٝ ای وٝ ٔیُ ٌشدٞای طِٛی تٟٙا دس  اػتفادٜ ٔی ؿٛد، تٝ ٌٛ٘
ٝ ی تیٗ دٚ تًٙ، أىاٖ وٕا٘ؾ داؿتٝ تاؿذ دس ؿىُ . فاصّ

ً ٞا ٚ ٔیُ ٌشدٞای  صیش ٔی تٛا٘یذ ا٘ٛاؼ ٔختّف آسایؾ تٙ
ٖ ٞا سا ٔـاٞذٜ ٕ٘اییذ  .طِٛی دس ػتٛ



 :لطش خأٛت ٘ثایذ اص ٔمادیش صیش وٕتش دس ٘ػش ٌشفتٝ ؿٛد( ج
 ػْٛ لطش تضسي تشیٗ ٔیُ ٌشد طِٛییه 

ٔیّی ٔتش ٚ ٕٞچٙیٗ تشای ٌشٜٚ ٔیُ ٌشدٞای دس  30ٔیّی ٔتش تشای ٔیُ ٌشد طِٛی تا لطش تیـتش اص  10
 تٕاع

 .تاؿذٔیّی ٔتش وٕتش  6لطش خأٛت ٘ثایذ اص 
 

ٝ ی تیٗ دٚ خأٛت پی دس پی ٘ثایذ اص ٞیچ وذاْ اص ٔمادیش صیش تی( د  :ـتش تاؿذفاصّ
 لطش وٛچه تشیٗ ٔیُ ٌشد طِٛی ٔٙفشد یا دس تٕاعتشاتش 12
 لطش ٔیُ ٌشد خأٛتتشاتش  36  -
 تؿذؾضٛ فـاسیوٛچه تشیٗ -
 ٔتشٔیّی   250 -

ٌضیذٜ ؿٛد ای تش ی تٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞچٙیٗ اص ٘ػش چٍٍٛ٘ی لشاس ٌشفتٗ دس ٞش ٔمطؽ، تؿذاد خأٛت ٞا تایؼت
ٝ ی داخّی ٝ ی یه خأٛت تا صاٚی دسجٝ لشاس  135حذاوثش  وٝ ٞش وذاْ اص ٔیُ ٌشدٞای صیش دس ٌٛؿ

 :ٌیشد ٚ تٝ صٛست جا٘ثی ٍ٘ٝ داؿتٝ ؿٛد
ٝ ٞای ؾضٛٞش  -  ٔیُ ٌشد ٚالؽ دس ٌٛؿ
 ٔیُ ٌشد غیش ٚالؽ دس ٌٛؿٝ تٝ صٛست حذاوثش یه دس ٔیاٖٞش  -
ٜ ی ٔجاٚس تیـتشٞش  - ٝ ی آصاد آٖ تا ٔیُ ٌشد ٍٟ٘ذاسی ؿذ  .ٔیّیٕتش تاؿذ 150اص  ٔیُ ٌشدی وٝ فاصّ



ٖ ٞایی وٝ د( ٜ ٜ ای داس٘ذ ٚ ٘یض تؿضی اص ػتٛ ٖ ٞایی وٝ ٔمطؽ دایش اسای ٔمطؽ دس ػتٛ
تشای طشاحی ٔاسپیچ ٞای  .ٔشتؿی ٞؼتٙذ، اص ٔاسپیچ تٝ جای تًٙ اػتفادٜ ٔی ؿٛد

 :اؾضای فـاسی تایؼتی تٝ ٘ىات صیش دلت ؿٛد
 
ٓ ٞای پیٛػتٝ ٔی تاؿٙذٔاسپیچ ٞا -1  .اص ٔیُ ٌشدٞایی ػاختٝ ؿٛ٘ذ وٝ داسای ػی
ٓ ٞای صشفی دس ٔاسپیچ ٞا ٘ثایؼتی وٕتش اص لطش -2 ٔیّی ٔتش دس ٘ػش ٌشفتٝ   6ٔیُ ٌشدٞا یا ػی

 .ؿٛد
 .ٔیّی ٔتش تاؿذ 25ٔیّی ٔتش ٚ وٕتش اص  75ٔاسپیچ ٞا ٘ثایذ تیؾ اص ٌاْ -3
ٝ ی تتٙی  داخُ ٔاسپیچ تاؿذٌاْ -4  .ٔاسپیچ ٘ثایذ تیـتش اص یه ؿـٓ لطش ٞؼت
ٗ تشیٗ ٔیُ ٌشدٞٔاسپیچ ٞا -5 ٝ ی  دس ٞش طثمٝ تایذ اص سٚی ؿاِٛدٜ یا داَ تا تشاص پایی ای طثم

 .فٛلا٘ی ادأٝ یاتٙذ
ٖ ٞای لاسچی تا ػش ػتٖٛ، ٔاسپیچ ٞا تایذ تا استفاؾی وٝ دس آٖ لطدس -6 ش یا پٟٙای ػش  ػتٛ

 .ػتٖٛ دٚ تشاتش لطش یا پٟٙای ػتٖٛ اػت ادأٝ یاتذ
ٔطّٛب دس  ٔاسپیچ ٞا سا دس جای خٛد ٔحىٓ ٍ٘ٝ داؿت ٚ یا تٛػط فاصّٝ ٍٟ٘ذاسٞای تایذ -7

 .جای ٔٙاػة خٛد تٙػیٓ ٚ تثثیت ؿٛ٘ذ



ٖ ٞا دس ٔحُ تغییش ٔمطؽ تایذ اص ؿشا( ٚ ٜ ی ػتٛ یط  ٔیُ ٌشدٞای ا٘تػاس خٓ ؿذ
 :روش ؿذٜ دس ریُ تشخٛسداس تاؿٙذ

 
 6تٝ  1تخؾ ٔایُ ٔیُ ٌشدٞای خٓ ؿذٜ ٘ؼثت تٝ ٔحٛس ػتٖٛ ٘ثایذ اص ؿیة -1

 .تاؿذتیـتش 
 .وشدٖ ٔیُ ٌشدٞای ا٘تػاس تایؼتی پیؾ اص لاِة تٙذی صٛست پزیشدخٓ -2
ٔیّی ٔتش ؾمة ٘ـؼتٍی یا پیؾ آٔذٌی  75وٝ ٚجٝ ػتٖٛ تا دیٛاس اص صٔا٘ی -3

تایذ تٝ حاِت خٓ ؿذٜ اػتفادٜ طِٛی ٕٔتذ تیـتشی داؿتٝ تاؿذ، ٔیُ ٌشدٞای 
اَ  ٘ـٛ٘ذ ٚ دس ٔحُ ؾمة ٘ـؼتٍی تایؼتی ٔیُ ٌشدٞای ا٘تػاس ٔجضا تشای اتص

ٝ ٞا  تٝ ٔیُ ٌشدٞای ٚجٜٛ ؾمة ٘ـؼتٝ، تا سؾایت ضٛاتط ٔشتثط تٝ ٟٔاس ٚ ٚصّ
ٝ ی تغییش ٔمطؽ پیؾ تیٙی ؿٛ٘ذ  .دس ٔٙطم



 تیر
 

دِیُ ضؿیف تٛدٖ تتٗ دس تشاتش ٘یشٚٞای وــی دس  تٝ 
تیشٞای تتٗ ٔؼّح، ٔیُ ٌشدٞای فٛالدی دس ٘ٛاحی وــی  

 .  جای ٔی ٌیش٘ذ

تیشٞای تتٗ ٔؼّح، وــی وٝ تٛػط خٕؾ تٝ  دس 
ٝ ی ٔیُ ٌشدٞای ٔؼّح وٙٙذٜ تٝ ٚجٛد ٔی آیذ ٚ   ٚػیّ

ٝ ی   فـاسی وٝ اص خٕؾ حاصُ ٔی ؿٛد تٛػط تتٗ ٘احی
 .فـاسی تحُٕ خٛاٞذ ؿذ

ٝ ی     تش ٔثٙای تؿضی اص ؾُّ طشاحی ٚ اجشایی، دس ٘احی
فـاسی ٔمطؽ ٞٓ ایٗ أىاٖ ٚجٛد داسد وٝ ٔیُ ٌشدٞایی  

 .لشاس دادٜ ؿٛ٘ذ

اص ِحاظ ّٔضٚٔات اجشایی، حذالُ تؿذاد ٔیُ ٌشدٞای    
ٔیُ ٌشد   2ؾذد ٔی تاؿذ وٝ ؾٕالً حذالُ  2اصّی تیش، 

دیٍش ٞٓ دس ٚجٝ سٚتٝ سٚ تشای ٔٛ٘تاط ٚ أىاٖ ٔؼتمش ؿذٖ  
خأٛت ٞا ِحاظ ٔی ؿٛد وٝ دس ؿىُ صیش ٔی تٛا٘یذ  

تؿذاد دلیك ٔیُ ٌشدٞا تؿذ اص ٔحاػثات  . ٔـاٞذٜ ٕ٘اییذ
 .طشاحی تؿییٗ ٔی ؿٛد



ٝ ٞای ٔیُ ٌشد  ؿىُ صیش چٍٍٛ٘ی ٔتصُ ؿذٖ ؿثى
دس یه اتصاَ ٔشوة تیش تٝ ػتٖٛ سا ٔـخص وشدٜ 

 .اػت



تٛجٝ تٝ ایٗ ٘ىتٝ اِضأی اػت وٝ ٔیُ ٌشدٞای 
ػتٖٛ پاییٙی دس ساػتای خٛد تذٖٚ خٓ ؿذٖ تا 
تخؾ تاالیی تیش ادأٝ یاتذ وٝ دس ؿىُ صیش لاتُ 

 .ٔـاٞذٜ اػت



ٖ ٞایی تا ٔصاِح تٙایی  ؿٙاطٞای لائٓ ٚ افمی دس ػاختٕا
 شٌاش قائن

 .هٌظَر هقاٍم ًوَدى ساختواًْای با هصالح بٌایی در برابر زلسلِ ٍ ًشست ّای ًا هتقارى، شٌاش قائن بِ کار بردُ هی شَدبِ 

ُ ی بارّای فشار  ِ ی کالف ًوَدى شٌاشّای تحتاًی ٍ فَقاًی ساختواى ٍ بِ ٍجَد آٍردى ارتباط کاهل هیاى اعضای تحول کٌٌذ ا ی رایي شٌاشّا ٍظیف
 .بر عْذُ دارد

ِ ّایی جْت آرهاتَرّای شٌاش در ًظر گرفتِ هی شَد   .با ّذف اجرای شٌاش قائن، ًخست در پی، ریش

هیل گرد عَلی، بِ هیل گردّای اًتظار صَرت هی گیرد ٍ بعذ از ایي کِ هیل  4بعذ از ایٌکِ دیَار اجرا شذ ٍ فضایی برای شٌاش قائن هْیا شذ، تَسظ  
 .گردّای عَلی ٍ ًگْذارًذُ ّای عرضی یا خاهَت ّا تکویل ٍ اجرای کاهل شذ، دٍ سوت دیگر شٌاش بستِ هی شَد ٍ بتي ریسی صَرت هی گیرد

 .ذگردّای شٌاش قائن در هحل اتصال با شٌاشّای افقی تا حذ ًیاز ٍ با عَل استاًذارد تعییي هی شَد ٍ هاًٌذ هیل گردّای اًتظار عول هی کٌٌهیل 

 .  کیلَ گرم بر هتر هکعب استفادُ هی شَد 300هعوَالً در شٌاشّای قائن از بتي با عیار حذاقل  

کِ اشارُ شذ، در اجرا، دٍ دیَار جاًبی بِ عٌَاى قالب ّای ثابت هَرد استفادُ قرار هی گیرد کِ در ایي حالت جْت بتي ریسی فقظ دٍ  ّواًغَر 
ِ ی قالب در دٍ سوت حفرُ ًیاز دارین  .  صفح

ِ ی فَقاًی صَرت گیرددر  ِ ای اًجام هی شَد کِ اتصال الزم بِ اساًی با بخش بعذی یا عبق  .ّر عبقِ بتي ریسی شٌاشّا بِ گًَ

ا ی ربِ هٌظَر بتي ریسی عبقِ باالتر، سغح بتي قبلی را ًخست تَسظ برس سیوی اًذکی خشي هی کٌین، بعذ از ایٌکِ آى را تویس ًوَدین، رعَبت دّ 
 .بِ آى اًجام دادُ ٍ بعذ از آى بتي ریسی هی ًوایین

ُ ای از اٍقات ّن از هَاد افسٍدًی چسبی استفادُ هی شَد   .در پار



 شىاژ افقی
 

ابعاد ایي کالف اغلب  . شٌاص در حقیقت یک کالف بتٌی هی باشذ کِ بز رٍی دیَار با هصالح بٌایی اجزا هی شَدایي 

عولکزد شٌاص . کیلَ گزم بز هتز هکعب تَلیذ هی شَد 300ساًتیوتز است ٍ هعوَالً اس بتي با عیار  40*30ٍ یا  30*20

 :افقی بِ صَرت سیز هی باشذ

قائن با شٌاص قائن ٍ در ًتیجِ ایجاد هقاٍهت بیشتز در هقابل ًیزٍّای جاًبی هاًٌذ باد ٍ سلشلِ ٍ ًشست ّای  اتصال -1

 ًا هتقارى

 شذى اجزای پَشش سقفآساى -2

شٌاص افق بِ هثابِ یک تیز یک سزُ است کِ در هحل بزخَرد شٌاص قائن، اس هواى هٌفی بخَردار است، بٌابزایي  

در شکل سیز آرهاتَر گذاری در شٌاص افقی ٍ اتصال آى با شٌاص . هَقعیت آرهاتَرگذاری در هقطع آى تغییزی ًوی کٌذ

 .قائن ارائِ شذُ است





 دال
 داَ تتٙی چیؼت ٚ چٝ واستشدی داسد؟

ٜ ای اػت وٝ اص صفحات تخت تتٙی  ،(Concrete Slab)« داَ تتٙی» ٓ تشیٗ ؾضٛٞای ػاص یىی اص ٟٔ
َ ٞای تتٙی ا٘حٙاداس ٘یض فشاٞٓ ؿذٜ اػت. تـىیُ ٔی ؿٛد تٝ . اِثتٝ تا پیـشفت تىِٙٛٛطی، أىاٖ ػاخت دا

ٜ ٞای ٔختّف  ٚ تا واستشی ٞای ٔتٙٛؼ ( ػاختٕاٖ، پُ، تُٛ٘)ٞش حاَ، داَ تتٙی ؾضٛی اػت وٝ دس ػاص
ٜ سٚ)  .ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشد( ػمف، فٛ٘ذاػیٖٛ، پیاد



 داَ یه طشفٝ
ٚ آسٔاتٛستٙذی آٖ دس یه تاسٞایی وٝ تٝ داَ یه طشفٝ ٚاسد ٔی ؿٛد تٟٙا دس یه ػٕت حُٕ ٔی ؿٛد 

 .ایٗ ٘ٛؼ داَ ٚ جضییات آسٔاتٛس تٙذی تا آٖ دس صیش ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ػٕت ٔؿیٗ اػت
 
 





 دال دو طرفه چیست و چه کاربردی دارد؟
 

بتنی دو طرفه، نوعی از دال های دال 

معمولی است که از چهار طرف توسط 

نسبت . تیر و ستون نگهداری می شود

دهانه بزرگ تر به دهانه کوچک تر در 

. است ۲این نوع دال، کوچک تر از 

دال های دو طرفه، بارهای اعمال شده را 

این نوع . در هر دو جهت تحمل می کند

دال، معموال در اجرای سقف و کف 

ساختمان های چندطبقه مورد استفاده 

 .قرار می گیرد



 سقف تیرچه بلوک
 

ٝ ای اػت وٝ جٟت واٞؾ تاس ٔشدٜ اص تّٛن ٞای تٛ خاِی ػفاِی یا تتٙی تا ٞذف پش ایٗ  ػمف داَ یه طشف
 :اجضای ػمف تیشچٝ تّٛن ؿأُ ٔٛاسد صیش ٔی تاؿذ. ٕ٘ٛدٖ حجٓ ػمف تٝ واس تشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ

ٝ ٞای ٔؿیٗ تش سٚی تیشٞای تاستش ٚالؽ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ  -1 ٝ ٞایی وٝ تٝ ٔٛاصات ٚ دس ساػتای ٞٓ ٚ دس فاصّ تیشچ
ٝ ی آٟ٘ا  ٝ ی اصاد ٔیاٖ آٟ٘ا اص . ػا٘تیٕتش ٔی تاؿذ 50اغّة فاصّ  .ػا٘تیٕتش ٘ثایذ تیـتش تاؿذ 75أا فاصّ

ٝ ٞا ٚالؽ ٔی ؿٛ٘ذ -2 ٜ ی اٟ٘ا ٔیاٖ تیشچ ایٗ تّٛن ٞا دس . تّٛن ٞای تٛ خاِی وٝ تا دس ٘ػش ٌشفتٗ ؿىُ ٚیظ
ٝ ٞا سا پش ٔی وٙٙذ ٚ حجٓ تاالیی اص ػمف سا اؿغاَ ٔی ٕ٘ایٙذ ٝ ی ٔیاٖ تیشچ  .حمیمت فاصّ

ٖ ٞا الیٝ ایثٝ ضخأت  -3 ػا٘تیٕتش تٝ ٚجٛد ٔی آٚسد، دس  10تا  5تتٙی وٝ تیٗ تّٛن ٞا سا پش ٔی وٙذ ٚ سٚی آ
ٝ ٞا سا دس ٚػط دٞا٘ٝ یا دس فٛاصُ ٔطّٛب تا والف ٞای ؾشضی تٝ ٞٓ ٔتصُ وشدٜ ٚ  ٝ ٞای تضسي، تیشچ دٞا٘

 .ایٗ ٔٛسد دس ؿىُ صیش ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ٔی تٙذد





 تؿضی اص ٔضایای ػمف ٞای تیشچٝ تّٛن 
ٔـاتٝتٛدٖ ػمف دس لیاع تا ػمف ٞای ػثه -1  
ٔٙاػة دس تشاتش ٘یشٚٞای جا٘ثی ٔا٘ٙذ صِضِٝٔماٚٔت -2  
ٔطّٛب آٖ دس تشاتش آتؾ ػٛصیدٚاْ -3  
صٛت ٚ حشاست ٚ سطٛتتؾایك -4  
تٛدٖ ػطح صیشیٗ ػمف ٚ ػطح سٚی آٖ پغ اص پایاٖ ؾّٕیات اجشا ٚ پیادٜ  ٕٞٛاس -5

ػمفػاصی   
 

 ٔؿایة ػمف ٞای تیشچٝ تّٛن
پیادٜ ػاصی طٛال٘ی دس لیاع تا ػمف ٞای طاق ضشتیصٔاٖ -1  
تٛدٖ حضٛس افشادی تا ٟٔاست ٚ تخصص تیـتشاِضأی -2  
ٝ ٞای تضسيؾذْ -3 اػتفادٜ دس دٞا٘  
ٞضیٙٝ جٟت خشیذاسی لاِة ٚ ؿٕؽافضایؾ -4  



تٝ دِیُ یىپاسچٍی داَ تا تیشٞای تىیٝ ٌاٞی، تغییشات دٔا ٔٛجة تٝ ٚجٛد آٔذٖ 
ایٗ تٙؾ تایؼتی تا تٛصیؽ ٔیُ ٌشدٞای وافی دس . تٙؾ ٞای وــی دس داَ ٔی ؿٛد

تٕاْ طَٛ ٚ ؾشض داَ پخؾ ؿٛد تا تذیٗ ػثة تشن تٝ ٚجٛد آٔذٜ ٔماٚٔت داَ سا تا  
واٞؾ ٔٛاجٝ ٘ىٙذ؛ ٚجٛد ایٗ ٔیُ ٌشدٞا ٕٞچٙیٗ اص ایجاد تشن ٞای ؾٕیك دس ػطح  

ٝ ای  . تتٗ پیـٍیشی ٔی ٕ٘ایذ َ ٞای یه طشف واستشد ٔیُ ٌشدٞای حشاستی ٔؿٕٛالً دس دا
َ ٞای دٚ طشفٝ  . وٝ اص ٔیُ ٌشدٞای اصّی دس یه جٟت تشخٛسداس ٞؼتٙذ، ٔی تاؿذ دس دا

وٝ ػاصٜ دس ٞش دٚ ػٕت ٔؼّح ٔی ؿٛد، تٝ واس تشدٖ ٔیُ ٌشد حشاستی تٝ صٛست  
َ ٞایی وٝ ضخأت ا٘ذوی داس٘ذ ٔیُ ٌشدٞای حشاستی  . چذاٌا٘ٝ تٛصیٝ ٕ٘ی ؿٛد دس دا

َ ٞای تا  ٝ ی دس جٟت ؾٕٛد تش ٔیُ ٌشدٞای اصّی ٚالؽ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ دس دا تٟٙا دس یه الی
 ضخأت تیـتش، ٔیُ ٌشد حشاستی دس دٚ الیٝ لشاس دادٜ ٔی ؿٛد



 سقف های الوه زوبوری یا کاسه ای
 

َ ٞای دٚ طشفٝ ایٗ  ػمف ٞا اص ٌشٜٚ ػمف ٞای تتٙی تٛدٜ ٚ تٝ صٛست دا
تتٗ سیضی ایٗ ػمف، . ٔی تاؿٙذ ٚ دس دٚجٟت ٔیُ ٌشد ٌزاسی ٔی ؿٛ٘ذ

ٝ ٞای ؾٕٛد تش ٞٓ تٛدٜ تٝ  دس جا اػت ٚ لاِة تٙذی آٖ ٞٓ تٝ صٛست ؿثى
ٝ ٞا جای ٔی ٌیش٘ذ ٝ ٞا دسٖٚ ایٗ ؿثى ٝ ٞا تٛػط . صٛستی وٝ واػ ؿثى

لاِة ٞا اص . جه ٞای تٝ خصٛصی تا ٍٞٙاْ ػخت ؿذٖ تتٗ حفع ٔی ؿٛ٘ذ
ٗ ٞای  ؿیة ٔالیٓ داخّی تشخٛسداس تٛدٜ ٚ پیؾ اص تتٗ سیضی تا سٚغ

ٜ ای تشویة ٔی ؿٛ٘ذ تا دس صٔاٖ تاص ٕ٘ٛدٖ لاِة، آػیثی تٝ تتٗ ٚاسد   ٚیظ
 .دس ؿىُ صیش ایٗ ٔٛسد تٝ ٚضٛح ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ٘ـٛد

 

 





ٝ ای  ٝ ی ٔیُ .ػا٘تیٕتش ٔی تاؿذ 10وٕتشیٗ ضخأت تتٗ سیضی سٚی لاِة ٞای واػ دس وّی
ٝ ی تخؾ ٞای تىیٝ ٌاٞی   ٌشدٞای اصّی اص فٛالدٞای آجذاس اػتفادٜ ٔی ؿٛد ٚ دس ٕٞ

ٝ ی حذاوثش  . آسٔاتٛسٞای ٔٙفی جای دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ ٝ ی ٔیُ ٌشد حشاستی تٝ فاصّ یه ؿثى
لاِة تشداسی ٘ثایؼتی تا ٍٞٙاْ ػخت ؿذٖ  . ػا٘تیٕتش ػطح ػمف سا ٔؼّح ٔی وٙذ 25

وٕتشیٗ صٔاٖ ٍٟ٘ذاسی تتٗ . دسصذ ٔماٚٔت ٟ٘ایی ا٘جاْ ؿٛد 70وأُ تتٗ ٚ تٝ دػت آٔذٖ 
.تٝ ؿىُ صیش دلت وٙیذ. سٚص ٔی تاؿذ 14سٚص ٚ تیـتشیٗ آٖ  7دس لاِة   





 دیوار

دیٛاسٞا اص ِحاظ سفتاس . تتٙی دس ػاختٕاٖ دس ٔٛلؿیت ٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشددیٛاسٞای 
ٜ ای تٝ   :ٌشٜٚ تمؼیٓ ٔی ؿٛد 5ػاص

 حائُدیٛاسٞای -1

 تاستش یا تاس لائٓدیٛاسٞای -2

 صیش صٔیٗدیٛاسٞای -3

ٜ ٞا ٚ دیٛاسٞای پیشأٛ٘ی)غیش تاستشدیٛاسٞای -4  (جذا وٙٙذ

 (تاؿذ 4تا  1ٕٔىٗ اػت تشویثی اص )تشؿیدیٛاسٞای -5





 دیٛاس تاستش
ٔی وٙذ وٝ دس پی  ایٗ دیٛاس دس وٙاس تحُٕ ٚصٖ خٛد، یه ٘یشٚی خاسجی لائٓ سا ٘یض تحُٕ 

تا دس ٘ػش ٌشفتٗ إٞیت ایٗ دیٛاسٞا، ضٛاتط  . ؾىغ اِؿُٕ ػمف یا ٔا٘ٙذ آٖ تٝ ٚجٛد ٔی ایذ
ٖ ٞا سا دس صیش ٔی خٛا٘یذ ٓ تشیٗ آ ٖ ٞا ِحاغـذٜ وٝ ٟٔ ٜ ای تشای آ  :ٚیظ

وٝ دس ٔؿشض آٖ  طشاحی دیٛاس تایؼتی تشای تاسٞای تیشٖٚ اص ٔشوض ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ تاس جا٘ثی -1
 .لشاس ٔی ٌیشد صٛست ٌیشد

 .وف ٟٔاس ؿٛ٘ذ دیٛاسٞا تایؼتی تٝ اؾضای ٔتماطؽ تا آٟ٘ا ٔثُ تاْ، ػتٖٛ، پایٝ، پی ٚ -2
ٝ ی فٛالدی دس دٚ   25دیٛاسٞایی وٝ ضخأتی تیؾ اص  -3 ػا٘تیٕتش داس٘ذ، تایؼتی اص دٚ ؿثى

ٝ ی  . ػا٘تیٕتش اػت 5ػٕت دیٛاس تشخٛسداس تاؿٙذ، وٝ پٛؿؾ تتٙی ٞش ؿثىٝ حذالُ  فاصّ
ػا٘تیٕتش تیـتش دس ٘ػش  25تشاتش ضخأت دیٛاس یا  1.5ٔیاٖ ٔحٛسٞای ٔیُ ٌشدٞا تایؼتی اص 

دس  16دس دیٛاس ٚ دس ٔحُ تاصؿٛٞا تایؼتی حذالُ دٚ ٔیُ ٌشد آجذاس ؿٕاسٜ . ٌشفتٝ ؿٛد
ُ ٞای صیش ٔ ٜ ٞا اػتفادٜ ؿٛد وٝ دس ؿى ی تٛا٘یذ ٔـاٞذٜ  پیشأٖٛ تاصؿٛٞا، دسٞا ٚ پٙجش

 .ٕ٘اییذ





 دیٛاس صیش صٔیٗ
ایٗ دیٛاس تٝ ٘ٛؾی دیٛاس حائُ اػت وٝ ؾالٜٚ تش فـاس 

وٕتشیٗ . جا٘ثی خان ، ٘یشٚٞای لائٓ سا ٞٓ تحُٕ ٔی ٕ٘ایذ
ػا٘تی ٔتش ٚ دس ٘ٛاحی  20ضخأت دیٛاسٞای صیش صٔیٗ 

دیٛاس صیش صٔیٗ دس ٕٞٝ . ػا٘تیٕتش ٔی تاؿذ 30ٔشطٛب 
ٔٛاسد تایذ اص ضخأتی فشاتش اص دیٛاسٞای تاالی آٖ 

تشخٛسداس تاؿذ وٝ دس ؿىُ صیش ایٗ دیٛاس لاتُ ٔـاٞذٜ 
.اػت  



 دیٛاس غیش تاستش
دیٛاسٞای ٔحیطی ػاختٕاٖ سا جذاػاص داخّی ٚ دیٛاسٞای ٔحٛطٝ سا دیٛاس  

. ایٗ دیٛاسٞا تایذ تٝ صٛست ؾایك صذا طشاحی ؿٛ٘ذ. غیش تاس تش ٔی ٌٛیٙذ
دیٛاسٞای ٔحیطی وٝ طَٛ صیادی داس٘ذ تایذ ٕٞشاٜ تا تىیٝ ٌاٟٞای چا٘ثی  

.ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌیش٘ذ  
 

 دیٛاس تشؿی
ایٗ دیٛاس جٟت اص تیٗ تشدٖ ٘یشٚٞایی وٝ تٝ صٛست افمی تش ػاصٜ ٚاسد  

ایٗ دیٛاسٞا سا ٔی تٛاٖ دس تخؾ ٞای  . ٔی ؿٛ٘ذ ٔا٘ٙذ تاد ٚ صِضِٝ، واستشد داس٘ذ
ٌٛ٘اٌٖٛ پالٖ ػاختٕاٖ طشاحی ٕ٘ٛد، ِٚی تایذ تماسٖ آٖ ٘یض دس ٘ػش ٌشفتٝ 

ٝ ی دیٛاس ٔتٕشوض ؿٛ٘ذ، اػتٟالن  . ؿٛد اٌش ٔیُ ٌشدٞای خٕـی دس دٚ ِث
اٌش ٔیُ ٌشدٞای وــی تٛػط تًٙ یا . ا٘شطی صِضِٝ دس دیٛاس افضایؾ ٔی یاتذ

تٝ ؿىُ صیش دلت . خأٛت دٚس پیچ ؿٛ٘ذ ٔی تٛا٘ذ اثش ٔطّٛب تشی داؿتٝ تاؿذ
.وٙیذ  

ٝ ی دیٛاس تٝ صٛست   ٖ ٞای وٛتاٜ ٚ ٔتٛػط دٚ ِث اِضأی ٘یؼت وٝ دس ػاختٕا
ٖ ٞا، ثاتت طشاحی ٚ ِحاظ  تشجؼتٝ طشاحی ؿٛد تٙاتشایٗ دیٛاس دس ایٗ ػاختٕا

.ٔی ؿٛد وٝ دس ؿىُ صیش لاتُ ٔـاٞذٜ اػت  

 



 پله
 

رسیدن به ارتفاعات مختلف در ساختمان یا محوطه را تسهیل می کند که ساده ترین راهکار پله 

 :ابعاد پله در حالت معمولی توسط رابطه زیر محاسبه خواهد شد. است

h+b=63-64cm2 

=hارتفاع پاخور پله 

= b پا کف پلهعرض 

 .شکل های زیر می توانید جزئیات پیاده سازی و طراحی پله های بتنی را مشاهده نماییددر 








