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به نام خدا
 -1مقذمٍ
ساختواًي سا هسلح هيگَيين وِ هماٍهت وافي تشاي تحول ًيشٍّاي جاًثي سا داشتِ تاشذ يا تِ ػثاست ديگش تشاي
ًيشٍي صلضلِ هحاسثِ شذُ تاشذ ٍ الواى تاستش جاًثي ؼشاحي شذُ ٍ هماٍم ،دس ساصُ تؼثيِ گشدد .دس ساختواىّاي تٌايي
هشوَل هثحج  8همشسات هلي ساختواى ،فمػ يه سشي ظَاتػ ويفي ٍ ولي سا تشاي آى وِ ساصُ دس صلضلِ سفتاس لاتل
لثَلي داشتِ تاشذ سػايت هيوٌين ٍ ايي ساختواىّا سا تشاي ًيشٍي هشخصي ؼشاحي ًويوٌين .لزا ايي ساختواىّا سا
تٌايي غيشهسلح هيًاهين .تايذ دلت شَد وِ تا تؼثيِ والف افمي ٍ لائن تتٌي ،ايي ساختواىّا هسلح ًويشًَذ تلىِ تؼثيِ
والف صشفاً تشاي تاال تشدى سؽح ػولىشد لشصُاي ٍ حفؿ اًسجام ٍ يىپاسچگي آًْا هيتاشذ.
ساختواًْاي تٌايي تِ  4گشٍُ تمسين هيشًَذ:
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آجشي تذٍى والف



خشتي



سٌگي
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ti.



آجشي تاوالف

تا تَجِ تِ اّويت ٍ واستشد فشاٍاى ساختماوُاي آجري با كالف  ،دس اداهِ صشفا خالصِ ظَاتػ ايي گشٍُ اص ساختواًْا وِ
دس هثحج  8روششذُ اًذ هَسد تشسسي لشاسهيگيشًذ.
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ًىتِ  -1-1دس ساختواىّاي آجشي تا والف ،فمػ دس يه هَسد تايذ ًيشٍي صلضلِ هحاسثِ شَد ٍ آى دس تالىيّاي تا ؼَل

FV 1/ 4 A I WP

ؼشُ تيش اص حذٍد روش شذُ دس صيش هيتاشذ .دس ايي حالت تايذ ؼشُ تشاي هؤلفِ لائن ًيشٍي صلضلِ
هحاسثِ شَد .سٍي ّيچ لسوتي اص پيشاهذگي ًثايذ ديَاسي
ساختِ شَد ٍلي ساخت جاًپٌاُ تا استفاع
است

d

 70ساًتي هتش هجاص

d

w

w

تالىي دٍ ؼشف تاص 1/ 5 m
d max 
تالىي سِ ؼشف تاص 1/ 2 m

w

وكتٍ  -2-1دس ساختواىّاي آجشي تا والف ،تاسّاي لائن ٍ جاًثي تَسػ ديَاسّاي تٌايي تحول هيشَد ٍ والف تٌذي
تشاي يىپاسچِ ػول وشدى ساختواى تؼثيِ هي شَد .سػايت ايي ظَاتػ تشاي توام هٌاؼك لشصُ خيضي الضاهي است.

 -2محذيديتَاي َىذسي

دٍم

الف -دس استفاع
ب -دس پالى

الف -در ارتفاع
 .1حذاوخش تؼذاد ؼثمات ،دٍ ؼثمِ سٍي يه صيشصهيي است.
 .2سمف صيشصهيي تايذ حذاوخش  1/5هتش تا صهيي هجاٍس فاصلِ

اٍل
h  1/ 5 m

صيشصهيي

H  8m

 3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالصه ضوابط ساختمانهاي بنايي
داشتِ تاشذ ،اگش تيشتش تاشذ خَد يه ؼثمِ هحسَب هيشَد.
 .3ول استفاع ساختواى (تشاص تام ) اص صهيي هجاٍس تايذ حذاوخش  8هتش تاشذ.
 .4حذاوخشاستفاع ؼثمِ (اصسٍي والف صيشيي تاصيشسمف) هحذٍد تِ  4هتش هي تاشذ ٍاگشتيشتششَدتايذيه والف افمي
اظافي دساستفاع حذاوخش 4هتشاصسٍي والف صيشيي تؼثيِ گشدد.تِ ايي تشتية استفاع ؼثمِ سا حذاوخشتا  6هتشهي تَاى افضايش
داد.

ب -در پالن

a

 .1ؼَل ساختواى اص سِ تشاتش ػشض آى يا  25هتش تجاٍص ًىٌذ.
A
()  3
B
ً .2سثت تِ ّش دٍ هحَس اصلي تمشيثا لشيٌِ تاشذ.

d

B
b

ti.
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 .3پيشآهذگي ًاهٌاسة ًذاشتِ تاشذٍششايػ صيشسا تشآٍسدُ ًوايذ.
(دس ّش دٍ جْت)
تشاساس شىل فَق وٌتشلّاي صيش لاتل اًجام است:

l

A
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A
2
B
 b يا
2

 a اگش

w
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پيشآهذگي هحسَب ًويشًَذ ٍ ًياصي تِ وٌتشل ًيست
هششٍغ تش آى وِ
 a  d
 d  0.2
 a  A اگش
 B
2  
دس ّش جْت جذاگاًِ تايذ وٌتشل شًَذ

ٍ
B 
 b يا
b  l
2 

 l
 A  0.2

 -3اوًاع ديًارَا:
دس ساختواىّاي تٌايي ديَاسّا تِ دٍ دستِ ساصُاي ٍ غيشساصُاي تمسين هيشًَذ:

w

w

دس صَستي وِ ّش يه اص ششايػ فَق ًمط شَد ،ساختواى سا تا تؼثيِ دسص اًمؽاع تِ لؽؼاتي تا پالىّايي وِ ششغّاي
فَق سا تشآٍسدُ ًوايٌذ تمسين هيًوايين .الصم ًيست دسص اًمؽاع دس شالَدُ اهتذاد ياتذ.

 -1-3ديًار سازٌاي :ديَاسي است وِ تشاي تحول تاس لائن يا جاًثي يا ّش دٍ آًْا دس ساختواى دسًظش گشفتِ هيشَد.
اصؽالحاً آًْا سا ديَاس تاستش ًيض هيگَيين.تايذ تِ ؼَس يىٌَاخت دسدٍجْت ػوَدتشّن تَصيغ شًَذ ٍ سؽح همؽغ ٍ هماٍهت
وافي داشتِ تاشٌذ.
 -2-3ديًار غيرسازٌاي :ديَاسّاي غيشتاستشي ّستٌذ وِ ًمش جذاوٌٌذُ داسًذ ٍ تِ لحاؾ تمسين فعاّا ٍ ػولىشدّاي
هؼواسي تؼثيِ هيشًَذ .تِ آًْا تيغِ يا ديَاسجذاگشًيض هيگَيين.هيتَاًٌذ آجشي ،سفالي يا اص پاًل گچي ساختِ شًَذ.
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 -3-3پشتبىذ :ديَاسي است وِ دس اهتذاد ديگشي تا ديَاس اصلي تاللي هيًوايذ ٍ پايذاسي جاًثي ديَاس اصلي سا
افضايش هيدّذ ٍ دس گشٍُ ديَاسّاي غيشساصُاي ػوَهاً لشاس هيگيشد.
دس ساختواىّاي آجشي تا والف يه سشي هحذٍديتّاي ؼَل ،ظخاهت ٍ استفاع تشاي ديَاسّا ٍجَد داسد وِ خالصِ
آًْا تِ ششح صيش هيتاشذ:
جذيل خالصٍ محذيديتَاي طًل ،ضخامت ي ارتفاع ديًارَا در ساختمانَاي آجري كالف دار
وًع ديًار

خًد ديًار

lmax  6 m

t = 35 cm

hmax = 4 m

(ؼَل يه ٍ ًين آجش)
*وليِ ديَاسّاي پيشاهًَي تايذ 35
ساًتيوتشي تاشٌذ.

از ريي كالف افقي

براي  l3 ،l2 ،l1ي...




يؼٌي

زيريه تا زير سقف

 = 20 cm
tmin

ّناستفاع ديَاس

تشاي ديَاس آجشي

lmax = 40t  5 m
تشاي ...ٍ l3 ،l2 ،l1

tmin  11cm

يا
تشاي تلَن سفالي ٍ لؽؼات گچي

tmin  8cm

پشتبىذ

l l 
  Max  1 , 2 
lmin
6 6 

1
يؼٌي
6

=t

تضسگتشيي دّاًِ هجاٍس است


t min

دس صَست تجاٍص استفاع
اص  ، 3/ 5mتايذ تا
والفّاي افمي ٍ لائن
هٌاسة ديَاس تيغِاي
هماٍم گشدد.
ؼَل پشتتٌذ ديَاس
غيشساصُاي اص تش ديَاس
هحاسثِ هيشَد.

w

l1

l
t

وكتٍ  -1-3والف لائنً ،مش پشتتٌذ سا ايفا هيًوايذ ٍلي ػىس آى صادق ًويتاشذ.

پشتتٌذ

t

w

l2

t

ؼَل پشتتٌذ ديَاس
ساصُاي تا احتساب
ظخاهت ديَاس تِ دست
هيآيذ.

t

خَدديَاس

پشتتٌذ

ّناستفاع ديَاس

تا تؼثيِ والف افمي
اظافي دس داخل ديَاس
وِ استفاع ّش لؽؼِ آى
اص  4mتيشتش ًشَد،
هيتَاى استفاع سا تِ
 6mافضايش داد.

w

شكل راَىماي جذيل فًق (ديًاراصلي ي پشت بىذَاي آن ):

l3

hmax = 3/ 5 m
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غيرسازٌاي

خًد ديًار

lv
a

ديًارَا

l l
  Max  1 , 2
lmin
6 6
1
تضسگتشيي دّاًِ هجاٍس است
6

ti.

پشتبىذ

ir

سازٌاي

طًل حذاكثر

ضخامت حذاقل

ارتفاع حذاكثر

تًضيحات

 5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالصه ضوابط ساختمانهاي بنايي
وكتٍ  -2-3لثِ لائن تيغِّا يا پشتتٌذّاي تا ؼَل تيش اص ً ، 1/5 mثايذ آصاد تاشذ ٍ تايذ تا يه ديَاس ػوَد تش آى يا
يه ستًَه اص ًَع ًاٍداًي يا تتيآسهِ يا  ...هْاس شَد( .اگش  l  > 1/5 mتاشذ).

l
هْاس يا ًاٍداًي

«پالى»

ir

وكتٍ  -3-3جذاگشّايي وِ دس توام استفاع ؼثمِ اداهِ ًذاسد تايذ تا والف هٌاسة تِ ديَاس يا والفْاي احاؼِوٌٌذُ
جذاگش هتصل شَد.

-4بازشًَا :

lv
a

ti.

وكتٍ  -4-3لثِ فَلاًي جذاگشّايي وِ دس توام استفاع ؼثمِ اداهِ ًذاسًذ تايذ والف هٌاسة تِ ديَاس يا والفْاي احاؼِ
وٌٌذُ جذاگش هتصل شَد.

 .1تاصشَّا ًثايذ سثة لؽغ والفْا شًَذ.

3
1
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 .2هجوَع سؽح تاصشَّا دس ّش ديَاس تاستش اص

1

سؽح آى ديَاس تيشتش ًثاشذ.

 .3هجوَع ؼَل تاصشَّا دس ّش ديَاس تاستش اص

2

ؼَل ديَاس تيشتش ًثاشذ.

 .4فاصلِ اٍليي تاصشَ دس ّش ديَاس تاستش اص تش خاسجي ساختواى ( اص اًتْاي ديَاس) ووتش اص

2

استفاع تاصشَ يا ووتش اص

3

 75ساًتيهتش ًثاشذ ،هگش آًىِ دس ؼشفيي تاصشَ والف لائن ( اص وف تا سمف) لشاس دادُ شَد.
 .5فاصلِ دٍ تاصشَ ًثايذ اص

2
3

استفاع وَچىتشيي تاصشَي ؼشفيي خَد ٍ ّوچٌيي اص

1
6

هجوَع ؼَل آى دٍ تاصشَ

w

w

ووتش تاشذ .دس غيش اييصَست جشص تيي دٍ تاصشَ جضئي اص تاصشَ هٌظَس هيشَد ٍ ًثايذ آى سا تِ ػٌَاى تاستش تِ
حساب آٍسد.
ظخاهت ديَاس
t

l2

l3

w

h2

h1

e

l1

L

جشصِ تيي دٍ تاصشَ (  )eسا ًيض دس صَستي وِ دس ششايػ صيش صذق ًىٌذ ،جضئي اص تاصشَ دسًظش هيگيشين ٍ دس هحاسثِ سؽح
هؤحش ديَاس هٌظَس ًويشَد .دس غيش ايي صَست ،دس ؼَل تِ حساب هيآيذ.
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}Min {h1, h2
 = [L – )l1 + l2 + l3 + e( ] . tسؽح هؤحش ديَاس

دس غيش اييصَست



ٍ

(اگش يىي اص دٍ ششغ تشلشاس ًشَد)

ًىتِ  :ؼَل ًشيوي ًؼل دسگاُ تش سٍي ديَاس دس ّش ؼشف تايذ حذالل  25ساًتيوتش تاشذ.

2
3

e

()l1 + l2

1
6



e

 -5ديًارچيىي
 .1دس ساخت ديَاسّاي تاستشاصيه ًَع آجشاستفادُ شَد.
 .2ظخاهت تٌذّاي افمي ٍ لائن ًثايذ ووتش اص 10هيليوتش ٍ تيش اص  12هيليوتش تاشذ.
1 1

 .3دس ديَاسّاي تاستش تايذ حذالل اص سِ هيلگشد آجذاس تِ لؽش  10هيليوتش وِ ّشيه تِ تشتية دس فَاصل ٍ ،
2 3

2
3

ir

استفاع ديَاس ٍ تِ صَست سشتاسشي دس ؼَل ديَاس دس تٌذّاي افمي لشاس هيگيشًذ ،استفادُ شَد .ايي هيلگشدّا
تايذ تا هحل والفْاي لائن اهتذاد دادُ شذُ ٍ دس داخل آًْا هْاس گشدد.

 -6كالفبىذي

ti.

 -1-6كالف افقي
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دس ساختواىّاي تٌايي غيشهسلح تشاي تاال تشدى سؽح ػولىشد لشصُاي ساصُ ،حفؿ اًسجام ٍ يىپاسچگي ٍ ايجاد هسيش
ًيشٍ اص والفّا يا شٌاطّاي تتٌي يا هشاتِ آى ،تِ صَست افمي ٍ لائن استفادُ هيشَد وِ جضئيات ّش يه دس صيش روش
هيگشدد.

 .1دس تشاص صيش ديَاسّاي ساصُاي
 .2دس تشاص صيش سمف سٍي ديَاسّاي ساصُاي
جسئيات كالف افقي زير ديًارَا:

* حتواً تايذ تتي هسلح تا ػياس سيواى حذالل  300تاشذ.

 b  M ax  t , 25 cm

 2


 h  M ax  3 t , 25 cm 




w

 -هحذٍديت اتؼاد آى شاهل ػشض ٍ استفاع ػثاست است اص:

w
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والف افمي دس توام ساختواىّاي تٌايي اػن اص يه ؼثمِ ٍ دٍ ؼثمِ (دس توام ؼثمات آى) الضاهي هيتاشذ .ايي
والفّا دس دٍ تشاص لشاس هيگيشًذ.

w

ـ هشخصات هيلگشدّاي والفْاي افمي:

ديَاس ساصُاي

t
(حذالل  6هيلگشد ؼَلي تا فاصلِ  25 cmاص ّن  b > 35 cm اگش) ; اگش آجذاس تاشذ 4 Φ 10
اگش سادُ تاشذ 4 Φ 12
;6 @ S Smax  Min h , 25 cm 
h
Φ

پَشش حذالل
5 cm
دس ّش ؼشف
b

 7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالصه ضوابط ساختمانهاي بنايي
* حذاوخش فاصلِ تٌگّا دس فاصلِ  75ساًتيهتشي اص تش والف لائن تايذ تِ حذالل  15ساًتيهتش واّش ياتذ.
جسئيات كالف افقي ريي ديًار در تراز سقف:
b

ـ اتؼاد:
b  Maxt , 20cm
اگش تتٌي تاشذ:


h  20 cm

اگش فَالدي تاشذ :هيتَاى اص پشٍفيل هؼادل تيشآّي ًوشُ  ،10تِ
ششغ اتصال هٌاسة تِ سمف استفادُ وشد.
اگش سمف تتٌي دس جا تاشذً :ياص تِ والف هجضا ًيست.
*

پَشش حذالل 2/ 5 cm
دس ّش ؼشف

h
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ـ هشخصات هيلگشدّا :دليماً هاًٌذ والفّاي افمي صيش ديَاس است.

 -2-6كالف قائم
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* هيتَاى دس والفّاي افمي تتٌي سٍي ديَاسّاي خاسجي تِ دليل ًواساصي ،ػشض والف سا تا
ديَاس اختياس وشد تِ ششؼي وِ اص  20 cmووتش ًشَد.

 12 cmووتش اص ػشض

والفّاي لائن تايذ دس ًماغ صيش تؼثيِ شًَذ:

.k
ha

 .1دسگَشِّاي اصلي ساختواى

 .2دس حذفاصل والفّاي لائن هَجَد دس داخل يه ديَاس تا فاصلِ هحَس تا هحَس تيش اص  5هتش (تشجيحاً هحل
تاللي ديَاسّا)
 .3دس ؼشفيي تاصشَّاي تا دّاًِ تيش اص  2/5هتش

 -اصتتي هسلح تا ػياس حذالل  300ويلَ گشم سيواى دس هتشهىؼة تاشذ.

b

w

 -اتؼاد:

20 cm



a,b
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جسئيات كالف قائم:

6@S
SmaxΦ= 20 cm

w

پَشش حذالل 2/ 5cm
دس ّش ؼشف
a

آجذاس 4 Φ 10

* حذاوخش فاصلِ تٌگّا (  )Smaxدس فاصلِ  75ساًتيهتشي اص تَش والف افمي (هحل گشُ) تايذ تِ
واّش ياتذ.

 15ساًتيهتش حذالل

مجموعه جزوات كالسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8
 هيتَاى اص تيشآّي ًوشُ  10يا پشٍفيل تا سؽح همؽغ هؼادل تِ جاي والف لائن تتيآسهِ استفادُ وشد( .تِ ششغ اتصالوافي تا ديَاسّا)
 هيتَاى هيلگشدّاي والف لائن سا دس داخل ديَاس تَصيغ ٍ والف لائن سا حزف وشد.* ًىتِ هْن :والف لائن تْتش است ّوضهاى تا چيذى ديَاس ساصُاي ٍ تِ صَست يىپاسچِ اجشا گشدد ٍ يا اتتذا ديَاس اجشا
شذُ ٍ هحل والف تاص گزاشتِ شَد ٍ تا تتيسيضي والف ،اتصال تيي ديَاس ٍ والف تأهيي گشدد.

اّن ظَاتػ شالَدُ ّا:

w

w

w
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الف) شالَدُّا تايذ دس يه تشاص ساختِ شًَذ ٍ ّشگاُ احذاث شالَدُ تِ ّش دليل دس يه تشاص هوىي ًثاشذّ ،شتخشي اص
شالَدُ تايذ دسيه تشاص لشاس گيشد.
ب) ساخت شالَدُ شيثذاس تِ ّيچ ٍجِ هجاص ًيست .دس صهيٌْاي شيثذاس چٌاًچِ ساخت شالَدُ ساختواى دس يه تشاص
50ساًتيهتش
هوىي ًثاشذ تايذ اص شالَدُّاي پلىاًي استفادُ شَد ،تِؼَسي وِ ايي شالَدُّا دس جْت افمي حذالل
ّوپَشاًي داشتِ ٍ استفاع ّش پلِ ًثايذ تيش اص 30ساًتيهتش تاشذ.
ج) دس هٌاؼك سشدسيش ٍ داساي يخثٌذاى تشاص شالَدُ حذالل 40ساًتيهتش صيش سؽح صهيي لشاس گيشد.

