
مبحث ھشتم مقررات ملی ساختمان

طرح واجرای ساختمانھای بامصالح بنایی 

دفترتدوین و ترویج مقررات ملی:تھیه کننده

ساختمان

١٣٨۴تاریخ انتشار

این کتاب شامل مباحثی درخصوص ساختمانھی بنـیی خشــتی، سـنگی، آجـری، سـنتی                       ا

:وداری کالف وغیرمسلح بوده و در پنج فصل بشرح ذیل منتشرگردیده است
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مقدمه

ص   در کشور ما، به    امروزه  در امـر   ای کـاربرد بسـیار گســترده      بنـایی    و روستاھا مصـالح       کوچک   در شھرھای    خصو

 مطلــب  از ســاختمانھا، بیـانگر ایـن          دسـته   زیاد در این    ھای و ویرانی    پیاپی  ھای زلزله  وقوع. دارد   سازی  ساختمان

 فراگـیر و      و مقــررات   قـوانین    مجموعـه    در کشــور نیــاز بــه    بنــایی  بـا مصــالح   سـاختمانھای  سـاخت   بـرای     که است

. ساختمانھا ارتقا یابدساز اینو ساخت کیفی آنھا سطح با رعایت که استاالجراییالزم

، آجری، سنتی و     ، سنگی  خشتی   بنایی   ساختمانھای      برای   ساختمان    ملی   مقررات    ھشتم  ، مبحث ھدف با این  

سعی     مبحث      این  در تدوین.شود می در کشور تدوین  * بار    نخستین   برای  وغیرمسلح دارای کالف شده       اســت  

۵۵، نشــریه   )آبــا( ایــران  بتــن  نامــه ، آیین  ) ساختمانھا در برابر زلزله        طراحی   نامه آیین(٢٨٠٠ با استاندارد    مطالب

 ملــی و اســتانداردھای    ) سـاختمانی      کارھــای  و عمومــی  مشخصــات فـنی   (ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه    

و )آمریکــا(UBC دیگـر ماننـد       کشـورھای    برخــیھــا و مقــررات  نامـه  نیز از آییـن     باشد در مواردی    داشته ھمخوانی

، ھــمو بالکــان  UBCدیگـر ماننـد    ھــای نامــه  در آییــن  کـه   اســت  ضروری  نکته  این  بیان. است  شده   استفاده   بالکان

س بــراین. اســت  شـده    اشــاره   اجرایــی   مســائل   بـه   و ھم  مد نظر قرار گرفته      طراحی   مربوط به   مسائل  ایــن  اســا

س مبحث س   علمی   مدارک    و مطالعه  از بررسی   ، پ ب    در دستر تــدوین شــده  » ملــی ســاختمان مقــررات«، در قاـل

. است شده شود، ارائه ساختمانھا باید رعایت گونه این در اجرای که ضوابط و ویژگیھایی حداقل در آن کهاست

: است زیر نیز ضروری نکاتبیان

س  تعبیــه  چوبــی ، کالفھــای  ، حــداقل  سـنتی   سـاختمانھای   بـرای   کـه   اســت  پیشنھاد شده    قبلی   تجربیات  براسا

.گردد

ش س   که  است  گردیده   ارائه   مصالح    برای   الزاماتی   سوم در بخ ، بــا آن  ملی   مقررات    پنجم  مبحث    شدن   از نھایی   پ

.ھماھنگ خواھد شد

ش از این، تنھا قسمت مربوط به ساختمانھای با مصالح بنایی* توسط شادروان دکتر توکلی ترجمه و UBCپی
به چاپ رسیده )نه به عنوان مقررات ملی(توسط دفتر نظامات مھندسی وزارت مسکن و شھرسازی وقت 

.است

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ساختمانھای آجری باکالف١-٨

مقدمه١-١-٨

س   با کالف آجریاحداث ساختمانھای    فصـل  ایـن ساختمانھای مشـمول  . گیرد انجام فصل این مقررات باید براسا

 آجری  از ساختمانھای   استفاده   ولیکن  پذیر داشته   نسبتًا شکل  ، رفتاری   سنتی  آجری  با ساختمانھای  در مقایسه   

. دارد ترجیح مسلحیا بلوکی

تعریف٢-١-٨

 توسط  و جانبی قائم بارھای در آن شده با آجر ساخته که است، ساختمانی با کالف آجریمنظور از ساختمان

 فصل این مقرراترعایت.شود می تعبیه ساختمان کردن عمل یکپارچه برایبندیشود و کالف میدیوارھا تحمل

. است الزامی مختلف نسبی با خطرھای مناطق تمامبرای

 کاربردمحدوده٣-١-٨

.شود محدود می با کالف آجری ساختمانھای و مصالح اجرایی مسایل به فصل اینکاربرد مقررات

ساختگاه۴-١-٨

ض        زمینھای   بر روی    فصل  این  مشمول  ساختمانھای    احداث ی    ســیل ناپایدار یا در معـر منظـور از   .باشـد ، مجــاز نـم

ش و زمین   زیاد، سنگ  ، نشست   مانند آبگونگی   ھایی پدیده   وقوع  احتمال  که  است  ناپایدار زمینی   زمین ش ریز  لغز

س از خاک متشکل زمین باشد یا اینکه وجود داشتهدر آن س ر . باشد حسا

مصالح۵-١-٨

ش ساختمان ملی مقررات پنجم در مبحث شده ارائه باید با ویژگیھای مصرفیمصالح  مقررات  این سوم و بخ

. باشند داشتهمطابقت

طرح و اجرا ۶-١-٨

الزامات عمومی١-۶-١-٨

: زیر باشد باید واجد خصوصیات ساختمانپالن

ض ساختمانطول)الف .متر بیشتر نباشد٢۵ یا  آن از سه برابر عر
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. باشد تقریبًا قرینه ھر دو محور اصلی بهنسبت)ب

: نماید زیر را برآورده الزامات آنھایپیشامدگی)پ

 بعــد  بــر آن  راستا بیشتر باشد و عالوه       در ھمان بعد ساختمان    نباید از    در ھر راستایی    پیشامدگی   اندازه-١

. کمتر باشد نباید از مقدار پیشامدهدیگر پیشامدگی

ش  با ساختمان   پیشامده  قسمت اتصال چنانچه-٢  قســمت راســتا باشـد، ایــن     در آن بعــد ســاختمان از نصف، بی

 پـالن   کـه   بعـد دیگــر وجـود نــدارد مشـروط بــر آن      بـرای   محـدودیتی    صـورت شـود و در این       نمــیتلقیپیشامدگی 

. نگردد نامتقارن طور نامناسبی بهساختمان

 نمود،   تقسیم  مناسب  قطعات   را به ، ساختمان    ، باید با ایجاد درز انقطاع      فوق  از الزامات    ھر یک    نداشتن در صورت 

. امتداد یابد ساختمان در شالوده درز انقطاع که نیستالزم. باشد واجد شرایط یاد شده ھر قطعه کهایگونهبه

 ساختمان و تعداد طبقاتارتفاع٢-۶-١-٨

ش این مشمولدر مورد ساختمانھای : است زیر الزامی نکات رعایت بخ

.شود به دو محدود می زیرزمین احتساب بدونحداکثر تعداد طبقات)الف

ش     متوسط تراز زمین    به نباید نسبت     زیرزمین    سقف ، تراز روی    تعداد طبقات  در احتساب )ب متــر ۵/١ از   مجاور بـی

.گردد منظور می از ساختمانای طبقه عنوان نیز به طبقه، اینصورتباشد، در غیر این

ش متوسط تراز زمین به نسبت بامتراز روی)پ .متر باشد٨ از  مجاور نباید بی

 حــد،   تجاوز از این    باشد و در صورت   متر می ۴محدود به ) تا زیر سقف      زیرین   کالف از روی  ( طبقه حداکثر ارتفاع  )ت

بـه ایـن   . گـردد   تعبیه     زیــرین کـالف  مـتر از روی    ۴ حداکثر    دیوارھا و در ارتفاع    در داخل  اضافی  افقی کالف باید یک  

ش۶ را حداکثر تا  طبقه ارتفاعتوانمیترتیب  . دادمتر افزای

ش٣-۶-١-٨  قائمبر

 سقفپیشامدگی)الف

: گردد ضوابط زیر رعایت است الزم سقف وجود پیشامدگیدر صورت

۵٠/١ھــای دو طـرف بـاز از         متر و برای بـالکن     ٢٠/١ھای سه طرف باز از        در مورد بالکن    پیشامده طره  طول-١

.ھا بخوبی در سقف طبقه مھار شوندمتر بیشتر نباشد و طره

در صورتیکه طول پیشامده طره از حدود مذکور در فوق تجاوز نماید طره باید در برابر نیروھای قائم زلزله مطابــق                           

.مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه گردد

٧٠ تــا ارتفــاع پنــاه جــان ســاخت شــود ولــی ســاخته نبایــد دیــواری  ســاختمان  پیشــامدگی قســمت ھیــچروی-٢

.سانتیمتر مجاز است

 در طبقه سطحاختالف)ب

، باید دیوارھــای   در طبقه   سطح  وجود اختالف  در صورت .المقدور از ایجاد اختالف سطح در طبقه پرھیز شود          حتی

ت  بنـدی مناســب   دارنـد بــا کــالف   ســطح اختــالف کــه دو قســمتی   حد فاصــل   شــوند و یــا اینکــه دو قســمت      تقوـی

.ساختمان بوسیله درز جدایی از یکدیگر جدا شوند

سازه۶-۴-١-٨

: است زیر الزامی موارد کلی رعایت فصل این مشمول ساختمانھایای سازهدر مورد اجزای

 طــور  در برابــر نیروھـا بــه     باشــند تــا سـاختمان   پیوسـته   ھم به مناسبی  گونه باید به  ساختمان    اجزای تمامی-١
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 اجــزای را بــه  از زلزلـه     ناشــی ، نـیروی   یکپارچه  صورت  خود به   باید با حفظ انسجام       سقف بویژه.کند عمل یکپارچه

. نماید منتقلقائم

. باشند داشته ادامهتا پی قائم راستای باربر باید در یکدیوارھای-٢

. شود استفاده باید از درز انقطاع صورت باشد، در غیر این مناسبای سازه تقارن باید دارایساختمان-٣

 و   بـزرگ ھــای الغر، دھانــه  ھا، اجزای   طره  روی  سنگین  و یا اجسام  ، تأسیسات    ساختمانی اجزای از قرار دادن -۴

. پرھیز شودبام

شالوده۶-۵-١-٨

: استھا الزامی شالوده ضوابط زیر برایرعایت

 نباشــد، ھـر     تراز ممکن     در یک  ھر دلیل    به  شالوده  احداث  شوند و ھر گاه     تراز ساخته    ھا باید در یک   شالوده)الف

. تراز قرار گیرد باید در یک از شالودهبخشی

 در  شالوده ســاختمان     ساخت  شیبدار چنانچه     در زمینھای  . مجاز نیست   وجه  ھیچ  شیبدار به    شالوده  ساخت)ب

ت    شــالوده ایــن کـه   طـوری   شود، بـه    استفاده   پلکانی ھای نباشد باید از شالوده     تراز ممکن یک  افقــیھــا در جـھ

ش ھر پله و ارتفاع داشتهسانتیمترھمپوشانی۵٠حداقل .سانتیمتر باشد٣٠ از  نباید بی

ض    دیوارھای  برای)پ ی  برابـر عـرض   ۵/١ باید حــداقل   نواری  شالوده   باربر، عر ۵٠ حــداقل آن و عمــق  چیـنی   کرـس

.سانتیمترباشد

 شــفته در متر مکعب   آھککیلوگرم١٢٠ با عیار  آھکی شفته  یا حداقل  از بتن  دیوارھا باید با استفاده  شالوده)ت

. شود ساخته سیمانو یا ماسه)باتارد(آھک-سیمان-، ماسه آھک گل از مالتھای با یکیالشهو یا سنگ

. قرار گیرد زمینسانتیمتر زیر سطح۴٠ حداقل شالوده تراز روی یخبندان سردسیر و دارایدر مناطق)ث

کرسی چینی۶-۶-١-٨

: است ضوابط زیر الزامی رعایت چینیدر مورد کرسی

 پیرامون محوطه شده تمامسانتیمتر باالتر از کف۴٠ تا حداقل شالوده سطح باید از روی چینیکرسی)الف

.باشدساختمان

کاریعایق(بندی نم مناسب با اندود و مصالح چینی کرسی باید سطح از نفوذ رطوبت جلوگیریبرای)ب

. بر گردد پایین سمتسانتیمتر به۴٠ اندازه به از ھر طرف کرسی از روی عایق الیه استالزم.شود)رطوبتی

ض)پ . دیوار باشدسانتیمتر بیشتر از عرض١٠ باید حداقل چینی کرسیعر

 زیر اجرا  از مالتھای توپر با یکی سیمانی، آجر یا بلوک الشه از سنگ دیوارھا با استفاده چینیکرسی)ت

:شود

ماسه قسمت، سه سیمان قسمتیک( سه به یک حجمی با نسبت سیمان ماسهمالت (

ش به یک به یک حجمیبا نسبت)باتارد(آھک-سیمان- ماسهمالت ، یک سیمان قسمتیک( ش

ش، آھکقسمت ) ماسه قسمتش

خاکی ماسه قسمت، پنج آھکدو قسمت( پنج دو به حجمی با نسبت آھک ماسهمالت (

ی یــا             در زمین  :تبصره ی چیــنی، مصـرف آجرھــای ماســه آھـک ھای مرطوب، در صــورت اسـتفاده از آجـر در کرـس

.الزامی است)مھندسی(رسی مرغوب 

دیوار٧-۶-١-٨
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 باربردیوارھای)الف

سطح      ھمچنین. شوند  توزیع  عمود بر ھم   در دو جھت    طور یکنواخت   باربر باید به  دیوارھای  و   مقطـع  از نظر مقدار 

ف   . باشند  کافی  جانبی زلزله     و نیروھای    قائم  با نیروھای   مقابله  برای مقاومت  محکــم و سـقف  دیوارھا بایــد در ـک

: زیر را دارا باشند، دیوارھا باید مشخصاتای سازه رفتار مناسببرای.شوند

.سانتیمتری باشند٣۵باید )باربر و یا غیر باربر(کلیه دیوارھای پیرامونی -١

.شود می، در نظر گرفته) آجر و نیم یکطول(سانتیمتر ٣۵ باربر آجری  دیوارھایضخامت-٢

 کـه   است بند، دیواری  مقصود از پشت .متر بیشتر باشد  ۶بند نباید از      دو پشت  آزاد دیوار باربر بین     حداکثر طول -٣

 حــداقل آن  ضــخامتشود که  می بند تلقی  پشت  عنوان  به دیواری.نماید می  با دیوار باربر تالقی     در امتداد دیگری    

ت   طــرفین دھانه     بزرگــترین  برابــر  دیوار باربر حداقل     ضخامت  با احتساب    آنسانتیمتر و طول  ٢٠ .بنـد باشــد   پـش

. شودبند محسوب پشت عنوانتواند به نیز می قائمکالف

. نمایدتطبیق)٢-۶-١-٨( باربر باید با مفاد بند  دیوارھایارتفاع-۴

دیوارھای جداگر)ب

ی    بـه  ســاختمان   فضـاھای   منظـور جـدا ســازی     جــداگر منحصـرًا بــه    دیوارھای-١  دیوارھــا یــا  ایـن وزن.رونـد   کـار ـم

.شود می باربر تحمل کفھا توسط دیوارھای یا با واسطه شالوده وسیلهمستقیمًا به

ش یا قطعات سفالیتوانند از آجر، بلوک جداگر میدیوارھای-٢ . شوند ساخته و نظایر آن گچی ساخته پی

ش و قطعـات    سفالی بلوکسانتیمتر و برای  ١١ آجر   جداگر برای  دیوارھای  ضخامت حداقل-٣ ٨ گچــیسـاخته  پیــ

.باشدسانتیمتر می

 کمتــر  مـتر ھــر کــدام  ۵ دیوار یــا برابر ضخامت۴٠ از  استبند عبارت دو پشت آزاد دیوار جداگر بینحداکثر طول-۴

 طـرفین   دھانـه  بزرگـترین  حــداقل  طـول  دیـوار و بــه   ضـخامت   معــادل حــداقل  ضـخامت  بنـد بایــد بـه  پشت.باشد

 دیــوار قـرار داد و دو       در داخـل   یا چوبی   مسلح  ، بتن   فوالدی  قائم   اجزای توانبند می  پشت جایبه.بند باشد پشت

. مھار نمود طبقه و سقف در کفمناسبیگونه  اجزا را بهسر این

 حــد بایـد بـا      تجـاوز از ایــن    در صــورت.باشـد متر می ۵/٣ مجاور    جداگر از تراز کف     مجاز دیوارھای    حداکثر ارتفاع  -۵

. گردد دیوار جداگر مبادرت تقویت به مناسبی گونه به افقیکالفھایتعبیه 

ش    دارند باید کامال به     ادامه  طبقه ارتفاع   در تمام  که جداگرھایی-۶  آخـر    رج  مھــار شــوند، یعــنی    ســقف زیر پوـش

. شود داده جای دیگر، در زیر سقف مناسب یا روشھای کافیدیوار با فشار و مالت

 یا کالفھـای احاطــه    دیوار مناسب به   ندارند باید با کالف      ادامه  طبقه ارتفاع  در تمام   که  جداگرھایی   فوقانیلبه-٧

. شود جداگر متصلکننده

ب   ، به  ستونک   یا یک دیوار یا جداگر عمود بر آن    جداگر باید به    لبه. جداگرھا نباید آزاد باشد     قائم لبه-٨  نحو مناـس

 نــاودانی از یــک تـوان  مــی ســتونک  برای. شود  ساخته  یا چوب    مسلح تواند از فوالد، بتن    می ستونک.گرددمتصل

بند کمــتر از   دیوار جداگر پشت   طولچنانچه. کرد  استفاده   یا چوب  مسلح ، بتن  ) آن معادل فوالدییا پروفیل (۶نمره

.تواند آزاد باشد می آنمتر باشد لبه١/۵

دیوار چینی)پ

: است زیر الزامی نکات رعایت آجری دیوارھایدر مورد اجرای

. شود آجر استفاده نوع باربر از یک دیوارھایدر ساخت-١
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س از اجرا، آجرھا در آبقبل-٢ . نکنند خود جذب را به مالت شوند تا آب خی

سبت       انجام)باتارد(آھک-سیمان- ماسه  مالت  یا حداقل  سیمان  ماسه  باید با مالت   دیوار چینی -٣  شود، بـا ن

).ت-۶-۶-١-٨( در بند اختالط مندرج

. باشند داشته ھمپوشانی قبلی ردیف خود با آجرھای طول اندازه بهآجرھا حداقل-۴

. باشدھا کامال افقیامتداد رگ-۵

ک    متوالی  در دو رگ   قائم  بندھای-۶ ک ( امتـداد نبوده      ، در ـی و ) باشــند قــرار گرفتــه  ھـم   در مقابــل  در میــان  رگـی

. باشندشاقولی

ش١٠ نباید کمتر از  و قائم افقی بندھایضخامت-٧ .میلیمتر باشد١٢ از میلیمتر و بی

. پر شونداز مالت)ھرزه مالت( قائمباید بندھای-٨

،میلیمتر که ھــر یــک بــه ترتیــب در فواصـل         ١٠در دیوارھای باربر باید حداقل از سه میلگرد آجدار به قطر              -٩

ی قــرار می               و ایـن  .گیرنـد، اسـتفاده شـود       ارتفاع دیوار و به صورت سرتاسـری در طـول دیـوار در بندھای افـق

.میلگردھا باید تا محل کالفھای قائم امتداد داده شده و در داخل آنھا مھار گردد

شاجـرا شـود و اسـتفاده    )در ارتفــاع ( باید ھمزمــان   ساختمان  قسمتھای  در تمام  دیوار چینی  ھایرگ-١٠  از رو

.باشد دیوارھا مجاز نمی گیر در ساختھشت

. باشد باید کامال شاقولیدیوار چینی-١١

. باربر اجرا شوند با دیوارھای باید ھمزمان مھاریدیوارھای-١٢

ت  در این . ھشت گیر اجرا گردند     صورت  باید به    مسلح   بتن  قائم   کالفھای   اجرای دیوارھا در محل   -١٣  حــداقل حاـل

ی       اســتفاده  جــایبه. آجرھای ھشت گیر نباید از بعد الزم کالف کمتر باشد                بین فاصله  در تـوان  از ھشــت گـیر ـم

 را   دیــوار و کـالف    بیـن  سانتیمتر ارتفاع، اتصال    ۵٠ در ھر    افقی شاخکھا یا میلگردھای     دیوار با تعبیه       اجرای ھنگام

. نمودتأمین

س-١۴ . شود داشته نگه روز مرطوب مدت سه به از اجرا حداقلدیوارھا باید پ

. درگیر شود نحو مناسب به آنروی باربر با کالف باید دیوارھای ساختمان حفظ انسجامبرای-١۵

 آنھا اطرافھای کنندهبازشوھا و تقویت٨-۶-١-٨

: است بازشوھا الزامی و محل موارد زیر در مورد اندازهرعایت

. کالفھا شوند قطعبازشوھا نباید سبب-١

. دیوار بیشتر نباشد آنسطح بازشوھا در ھر دیوار باربر از سطحمجموع-٢

. دیوار بیشتر نباشدطول بازشوھا در ھر دیوار باربر از طولمجموع-٣

 بازشو یـا کمتــر    ارتفاعکمتر از ) دیوار از انتھای ( ساختمان   بازشو در ھر دیوار باربر از بر خارجی      اولین فاصله-۴

. شودقرار داده) تا سقفاز کف( قائم بازشو کالف در طرفینسانتیمتر نباشد، مگر آنکه٧۵از 

 دو   آن  طــولمجمــوع از خــود و ھمچنیــن   طــرفین بازشــوی  کوچکـترین  ارتفاع دو بازشو نباید از      فاصله-۵

ی    دو بازشو جزئی    جرز بین   صورتدر غیر این .بازشو کمتر باشد  عنــوان را بــهشـود و نباید آن        از بازشو منظـور ـم
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.آورد حسابدیوار باربر به

 جــرز  اضـافه   بازشوھا بــه طول برابر مجموع ای با دھانه  یکسره  صورت مجاور باید به     بازشوھای روی  درگاهنعل-۶

.باشد)٩-۶-١-٨( بند  نکات آنھا و رعایتبین

 کالفھـای   بازشــو را بــا تعبیـه   باید طرفین  صورتدر غیر این.متر بیشتر نباشد  ۵/٢ از ابعاد بازشوھا از   یکھیچ-٧

. نمودشوند، تقویت می متصل افقیکالفھای به  کهقائم

 درگاهنعل٩-۶-١-٨

: است شرایط زیر الزامی درگاھھا رعایت نعل نصببرای

.سانتیمتر باشد٢۵ باید حداقل دیوار در ھر طرف بر روی درگاه نعل نشیمنطول-١

. شوند آنھا متصل به نحو مناسبی باید به درگاه بازشوھا، نعل در اطراف قائم از کالفھای استفادهدر صورت-٢

. دیوار باشد ضخامت باید مساوی درگاه نعلعرض-٣

کالفھا١٠-۶-١-٨

 افقیبندیکالف١-١٠-۶-١-٨

 افقی کالفھای و مشخصات تعبیهمحلھای)الف

: شود، ساخته در تراز زیر دیوار و زیر سقف افقی باربر باید کالفھای دیوارھایدر کلیه

سـاخته ) بتن در متر مکعب کیلوگرم٣٠٠ حداقل  با عیار سیمان   ( مسلح  باید با بتن   کالف این:در تراز زیر دیوار  -١

ض که طوریشود به  ض   آن عر سـانتیمتر کمتــر    ٢۵ دیوار و یــا  عرض از آنسانتیمتر و ارتفاع  ٢۵ دیوار و یا     از عر

.نباشد

 دیــوار بــوده مگـر     عرض ھم آن شود، باید عرض    ساخته   مسلح   با بتن  چنانچه    سقف کالف:در تراز زیر سقف    -٢

ض کالف را حداکثر تا       در دیوارھای خارجی که به منظور نماسازی می          ض دیـوار کمتـر           ١٢توان عر سـانتیمتر از عـر

ض کـالف افقــی نبایـد از             ٢٠ کـالف نبایـد از      ارتفـاع  .سـانتیمتر کمـتر باشـد     ٢٠اختیار نمود ولی در ھیچ حـال عـر

)١٠نمــره (IPE100 تـیرآھن  معادل فوالدی از پروفیلھایتوان می مسلح بتن کالف جایبه.سانتیمتر کمتر باشد

 نحـوی   کالفھـا بـه     ایــن و ھمچنیــن   شــده متصـل   ســقف به بخوبی  فوالدی  کالف  که نمود مشروط بر آن    استفاده  

ب   اتصــال  بــرای ، تــدابیر الزم   ســقف کـالف   اجـرای  ھنگام. گردد  یا دیوار متصل  قائم  کالف مناسب به  بــه آن مناـس

. اتخاذ شود سقفتیرھای

ی میلگردھا در کالفھای تعبیه و محلمشخصات)ب  بتنی افق

.میلیمتر باشند١٠ قطر  آجدار با حداقل باید از نوع طولیمیلگردھای-١

ش    کالف  باید در چھار گوشه       طولی میلگردھای-٢  کــالف عــرض که در صورتی .، قرار گیرند     مناسب   بتنی  با پوش

ش          ۶ باید به    طولی سانتیمتر تجاوز نماید تعداد میلگردھای         ١٢از    کــه ای گونــه شــود بـه    داده عدد و یا بیشتر افزای

.سانتیمتر بیشتر نباشد٢۵ ھر دو میلگرد مجاور از فاصله

 تنگھا از یکدیگر نباید     فاصله. شوند  یکدیگر بسته  میلیمتر به ۶ قطر حداقل   به باید با تنگھایی     طولی میلگردھای-٣

سانتیمتر از بر کالف قائم بایــد حـداقل بــه        ٧۵فاصله تنگھا در فاصله     .سانتیمتر بیشتر باشد    ٢۵ یا   کالف از ارتفاع 

ش یابد١۵ .سانتیمتر کاھ

ش-۴  از  ســقفسانتیمتر و در مورد کــالف ۵ زیر دیوارھا از    نباید در مورد کالف   طولی میلگردھای اطراف بتنپوش

.سانتیمتر کمتر باشد٢/۵

 کالفھای افقیاتصال)پ
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. باشدای پیوسته ھم به شبکه صورت بهبندی شوند تا کالف یکدیگر متصلدر ھر تراز، کالفھا باید به-١

 کالفھـا بخوبی       باشند تا اتصـال    داشته سانتیمتر ھمپوشانی۵٠ اندازه کالفھا باید به   تالقیآرماتورھا در محل-٢

. گرددتأمین

ش   عبور لولــه . باشد جا منقطع   نباید در ھیچ  افقیکالف-٣ ش بـه  یـا دودـک  از درون کـالف  عـرض  از  قطــر بیــ

ش    عبور لوله   است بدیھی.باشد مجاز نمی   کالف ث             یــا دودـک  قطــع بایــد از وسـط کـالف عبــور نمــوده و نبایــد باـع

.میلگردھا گردد

 قائمبندیکالف٢-١٠-۶-١-٨

 قائم کالفھای و مشخصات تعبیهمحلھای)الف

متــر ۵ بیشـتر از   دو کــالف دیوار بین طول کهدر صورتی. گردند دیوارھا تعبیه تقاطع باید در محل قائمکالفھای-١

. گردد دیوار، تعبیهمتر در داخل۵ کمتر از  در فواصل یکنواخت با توزیع قائمباشد باید کالفھای

نبایـد  ) بتـن   در متر مکعب  کیلوگرم٣٠٠ حداقل با عیار سیمان    ( مسلح   بتن  قائم   کالف  از ابعاد مقطع    یک ھیچ-٢

 فـوالدی  یـا پروفیــل   )١٠نمــره (IPE100 از تــیرآھنتوان می مسلح  بتن کالف جای به.سانتیمتر باشد ٢٠کمتر از  

 بخوبــی افقــی میلگردھـای    وسـیله   بــا دیـوار بــه    فـوالدی   کـالف   اتصال  که نمود، مشروط بر آن    استفاده    آنمعادل

. شودتأمین

 بتنی قائم میلگردھا در کالفھای تعبیه و محلمشخصات)ب

.میلیمتر باشد١٠ قطر  آجدار با حداقل باید از نوع طولیمیلگردھای-١

ش    کـالف   باید در چھار گوشه      طولی میلگردھای-٢ ب   بتــنی بــا پوـش  بــا نحـو مناسـبی     قــرار گیرنــد و به      مناـس

. مھار شوند افقیکالف طولیمیلگردھای

 تنگھـا از یکدیگـر       فاصـله . شــوند یکدیگر بسته  میلیمتر به ۶ قطر حداقل    به  باید با تنگھایی        طولی میلگردھای-٣

ی بایــد حـداقل بــه                  ٧۵فاصـله تنگھــا در فاصـله         .سانتیمتر بیشتر باشـد      ٢٠نباید از    ١۵سـانتیمتر از بــر کـالف افـق

ش یابد .سانتیمتر کاھ

ش۵/٢ باید حداقل طولی میلگردھایدر اطراف-۴ . باشد وجود داشته بتنسانتیمتر پوش

 قائم کالفھایاتصال)پ

ب  نحوی باید به  قائم کالفھای-١ ی  کالفھـای  ، بــه تقـاطع ھــای محـل  در کلیــه مناـس در نقــاط . شــوند متصــل افـق

سـانتیمتر در داخــل     ٣٠یابد میلگردھای طولی کالف قائم باید حــداقل بانــدازه          تقاطعی که کالف قائم ادامه نمی      

.کالف افقی مھار گردد

 قائم کالفھای کردنمعادل)ت

ی )٢-١٠-۶-١-٨( مـذکور در بنــد    شــرح بـه  قـائم   ھر کــالف جایبه و ١-١-٨ شــکل را مطـابق  میلگردھـایی  تـوان ـم

س و ارتفاعدر طول) یا وسط دیوارگوشه( آنبا محلمطابق : نمود ضوابط زیر، توزیع دیوار بر اسا

) مالت در متر مکعبکیلوگرم٢٠٠ حداقلبا عیار سیمان( سیمان ماسه دیوار از مالت اجرایبرای1.

. شوداستفاده

.سانتیمتر بیشتر نباشد١٢٠سانتیمتر کمتر و از ۶٠ از  متوالی دو میلگرد قائمفاصله2.

 یکـدیگر بسـته    میلیمتر، بـه  ۶ قطر حداقل    به  افقی سانتیمتر، با میلگردھای    ٢۵ حداکثر   در فاصله  قائم  میلگردھای

.شوند
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 دیوارھا مھاری و افقی قائم میلگردھایجزییات:١-١-٨شکل

،دور ھـر میلگرد قـائم       . کـامال پــر گردنـد    قـائم   و بنـدھای    شــده چیده    ای غوطه صورت میلگردھا به اطراف1.

 پــر  دیــوار بــا مـالت  چیدن     و ضـمن  سانتیمتر کمتر نباشـد ایجــاد گردیــده       ۶ از   بعد آن  کوچکترین که فضایی

.شود

. مھار شوند باال و پایین افقی در کالفھای قائممیلگردھای2.

سقف١١-۶-١-٨

ش   این  مشمول  ساختمانھای   سقف  شرایط زیر سـاخته         با رعایت    ، شیبدار و قوسی      تخت  صورت تواند به  می  بخ

(٧-۶-٣-٨( در بند     مندرج سقفھای.شود ت    ) خشـتی   ســاختمانھایمربوط بـه   ) ی   بـا رعاـی توانــد  ضــوابط مربــوط ـم

ش  این مشمول درساختمانھای ش  . نـیز اجـرا شـود      بخ  و   اجـرا شـده    بـا ســقف  بایـد ھمزمــان   ســقفای طـره  بـخ

. باشد سقف تیرھای ادامه آنتیرھای

 رعایــت مد نظر باشد، باید شرایط زیر در مورد ھــر یک         بلوک یا تیرچه  ضربی  طاق  سقفھای  اجرای  که در مواردی 

.گردد
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 ضربی طاقسقفھای)الف

.متر بیشتر نشود١ از  سقفھای تیرآھن بینفاصله-١

 کمتر از تیرآھن   شماره حداکثر یک ( عرضیھایمتر توسط تیرآھن  ٢ حداکثر     باید در فواصل   سقفھایتیرآھن-٢

. گردند یکدیگر متصلگیرند، به قرار می سقفھای تیرآھن در دلکه)اصلی

 ھستند،   سقف  در امتداد عمود بر تیرھای       که  دیگری ھای توسط تیرآھن   سقف ھای تیرآھن   انتھای   است الزم-٣

. شوند یکدیگر متصلبه

. شوند متصل افقی کالف به مناسبی گونه به سقفھایتیرآھن-۴

 یـا میلگــرد   ، با تسمه    در میان  چشمه   یک صورت به، حداقل متری١ھای باید در چشمه   سقف انتھاییتیرآھن-۵

. خود مھار شود کناری تیرآھن به ضربدری شکلبه

ک توانــد بــا قـرار دادن   مــیگــاه  تکیــهاین. گردد تعبیه   ضربی  طاق  دھانه  آخرین   پاطاق  برای  مناسبیگاهتکیه-۶  ـی

 فـوالدی  گــاه  تکیه  اینچنانچه. شود  تأمین  بتنی  در کالف  زیر خود یا با جاسازی    با کالف  آن و اتصال  فوالدیپروفیل

٢ کمـتر از    در فواصــل تـیر و ھمچنیـن     در دو انتھـای    و مستقیم کامال کشیدهھایباشد باید با میلگردھا یا تسمه     

. گردد متصل سقف تیرآھن آخرینمتر به

 آخــرین یــا اســتوار کـردن   سقف ھای تیرآھن  ضربدری   مھاربندی    برای   که  میلگرد یا تسمه      مقطع  سطح حداقل-٧

.باشد می آن معادلمیلیمتر یا تسمه١۴رود، میلگرد با قطر کار می بهدھانه

 بلوک تیرچهسقفھای)ب

. شوند متصل افقی کالف به نحو مناسبی به سقفھایتیرچه-١

ش در بتنمیلگرد مورد استفاده-٢ سانتیمتر در جھت  ٢۵ حداکثر   فواصلمیلیمتر به۶ قطر  به حداقل  سقف پوش

. شودھا، قرار دادهعمود بر تیرچه

شبتن-٣ . باشدسانتیمتر ضخامت۵ دارای بلوکھا حداقل روی پوش

ض  کـه   عرضــی کـالف   وسـیله  ھــا به    متر، تیرچـه ۴ھا از   تیرچه تجاوز دھانه   در صورت -۴ ١٠ حــداقل آن مقطـع  عــر

میلیمتـر   ١٠ قطــر  بـه میلگـرد آجـدار سراسـری     ٢ حداقل  باید دارای   کالفاین. شوند متصل  ھمسانتیمتر باشد به 

.باشد) کالف مقطع در پائین در باال و یکییکی(

متــر ۵/١ حداقل به اندازه میلگردھای پایین در باال و به طول حـداقل           است ، الزم در سقف  وجود طره  در صورت-۵

.تعبیه شود

 کاذبسقف)پ

 و آن و بیــن  شــده منتقـل  آن به باربر ساختمان    سیستم   به اتصال  از طریق آن وزن  که  است  سقفی کاذب سقف

.آید وجود می به خالی فضایاصلیسقف

.شوند می ساخته یا غیر مستوی مستوی صورت به کاذبسقفھای-١

بنـدی   دیــوار یــا کـالف    بــه مناسـبی    گونـه  بــه آن بنــدی  و قـاب   شــده  ســاخته  سبک  باید از مصالح    کاذب سقف-٢

. مجاور نگردد دیوارھای خرابی در آنھا، موجب از زلزله ناشی تکانھایگردد تا ضربه متصل ساختمان

: است موارد زیر الزامی رعایت کاذب سقفدر اجرای

. گردندمتصل) باربر، کالفھا و یا سقفدیوارھای( ساختمان اصلی سازه به کاذبآویزھا در سقفھای-١

. باشند مقاومزدگی و زنگ خورنده و در برابر عوامل داشته کافی مقاومت شود که استفادهاز آویزھایی-٢

ش  نوع  به آویزھا بسته  تعداد و فاصله  -٣ عدد در ھـر متـر      ٣ نباید از     برآورد شود، اما در ھر حال       کاذب  سقف  پوش

. کمتر باشدسقفمربع 
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. شوند متصل اصلی سازه به مناسب و با اتصاالت بوده و صافآویزھا باید شاقولی-۴

س سقف که آویزھا از باریبار وارد از طرف-۵ . تجاوز نکند شده طراحی آن بر اسا

روند بایـد بـا محاسـبه      کار می به کاذب  سقفھای داشتن نگه برای که افقی و فرعی اصلی نیمرخھای مقاطع-۶

ت      ترتیب  از ھر لحاظ نباید به       و فرعی   اصلی  نیمرخھای   سطح مقطع    ھر حال  به شود ولی تعیین  از سطح مقاوـم

.کمتر باشد۶و١٠ نمره فوالدیمیلگردھای

. باشند مقاوم جانبی باید در برابر نیروھای کاذبسقفھای-٧

گــیرد، ایجـاد درز انبسـاط       قرار مــی  کاذب و سقف اصلی سقف بین در فضای حرارتی تأسیسات کهدر صورتی-٨

. است ضروری حرارتی تغییرمکانھای جا برای منظور تأمین به کاذب سقفدر اطراف

نما١٢-۶-١-٨

: است الزامی زیر در نماسازی نکاترعایت

 و فرو ریختــن     خطر جدا شدن    بروز زلزله     باشد تا ھنگام     داشته   و کافی    مناسب  زیر کار اتصال    نما باید با سطح    -١

. باشد وجود نداشتهآن

المقـدور از مصـالح سـبک وزن          باشــد و حـتی      را داشته  ھر منطقه   خاص  شرایط اقلیمی   تحمل  نما باید قابلیت   -٢

.استفاده شود

ی  ماننــد تــرک( بروز اشــکاالتی در آن    و اجرا شود که    انتخابای گونهنما باید به   -٣ ب ) خوردـگ  دیـدن   آســیبموـج

. نشودای سازه اجزای زیر کار بویژهسطح

. زیر کار پرھیز شود سطح از تکمیل مجزا قبل نماھایاز اجرای-۴

ش١٣-۶-١-٨ دودک

ش    مشــابه   دودکشھا و اجــزای    ارتفاع.شود می  دود یا ھوا تعبیه      جریان   برای   که  است ، مجراھایی   منظور از دودک

ش  اجرا می  بنایی با مصالح  کهآن  آنھـا از ایــن   ارتفــاع  کـه   باشــد و درصــورتی  بـام متر از کــف۵/١ از شوند نباید بی

ت   مناسبی گونه به مسلح یا بتن فوالدی عناصر قائم وسیلهمقدار تجاوز نماید باید به  گـیردار   بـام  و در کــف تقوـی

.شوند

پناهجان١۴-۶-١-٨

 پناھھا در    در مورد جان .شود می  ایوانگاھھا احداث     ساختمانھا یا لبه       در محیط بام   کوتاه  دیواری  صورت  بهپناهجان

سـانتیمتر تجــاوز    ٧٠و۵٠ از   ترتیــب نبایــد بــه   آنسانتیمتر باشد ارتفاع   ٢٠یا ١٠پناه دیوار جان  ضخامت  که صورتی

.کند

 رطوبتیعایقکاری١۵-۶-١-٨

: است در موارد زیر الزم رطوبتی عایقکاریاجرای

 و گنبدھا، شیبدار، قوسی تختبامھای)الف

ایوانگاھھا و ایوانھا)ب

س(کفھا )پ ) سرویسھا و آشپزخانه و کف نمناک با زمیندر تما

س(ھا شالوده)ت ) نمناک با زمیندر تما

س و دیوارھای زیرزمیندیوارھای)ث  با زمین نمناک  در تما

س ھای پنجره  کف سایر قسمتھا از قبیل     )ج ش   با محیط اطراف    در تما  و  ، دودکشــھا، بدنــه  پنـاه  و دیـوار جـان    ، درپو

ض که، نماھایی آب استخرھا و منابعکف  زیـر   نکــات رطوبتی عایقکاری اجرایھنگام.گیرند قرار می  بوران در معر

: گرددباید رعایت
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: شودشود باید موارد زیر رعایت می قیر اندود انجام و گونی با قیر و گونیاگر عایقکاری)ح

. است ضروری عایقکاری انجام برای مناسبایجاد زیرسازی-١

. مجاز نیست بارندگی ھنگام بهعایقکاری-٢

. مجاز نیست مرطوب سطوح بر رویعایقکاری-٣

. کرد و روانند باید مصرف گرم که جامد را تا ھنگامیقیرھای-۴

سدرجه+۴زیر ( در ھوای سردعایقکاری-۵ .مجاز نیست) سلسیو

. شود انجام میخ بدون از کفشھای باید با احتیاط و با استفاده شده عایقکاری سطوح روی رفتنراه-۶

. مجاز نیست عایقکاریھای الیه کردن محکم برای میخمصرف-٧

. شــوند  چسـبانده   ھم و با قیر کامال به        داشته  سانتیمتر ھمپوشانی   ١٠ حداقل  باید از ھر طرف      عایق  ھایالیه-٨

 از روی  آب شــده انجـام   بنــدی  شــیب مطـابق   قرار گیرند کـه    رویی در سمتی   ھایھا باید الیه  الیه در ھمپوشانی 

. سرازیر گردد زیری الیه سمتآنھا به

ش عایقکاری کهھنگامی-٩ . قرار گیرند باید عمود بر ھم عایق متوالیھایشود، الیه می انجام الیه از یک در بی

س شده عایقکاریسطوح-١٠ . شوند پوشانده محافظی با الیه از تکمیل باید پ

. شود انجام توسط سازندگان شده توصیه روشھای، باید مطابق آماده رطوبتی با عایقھایعایقکاری)خ

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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)بدون کالف (ساختمانھای آجری ٢-٨

مقدمه ١-٢-٨

ت ھــای ناشــی از زلزلـه حفـظ نمی                           احداث ساختمانھای بنایی سنتی آجری، یکپـارچگی خـود را در برابر حرـک

ساختمانھای مشمول این فصل رفتاری تـرد       .به ھمین علت احداث چنین ساختمانھایی توصیه نمی شود        .کنند

ساخت اینگونه از ساختمانھا       .داشته وساخت آنھا در مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد ممنوع می باشد                   

با رعایت ضوابط این فصل که بتوانند یکپارچگی نسبی خود را در مقابل نیروھای قائم حفظ نماید و مقاومت الزم                     

.را در برابر زلزله ھای خفیف تا متوسط داشته باشند بالمانع است

تعریف ٢-٢-٨

منظور از ساختمان بنایی سنتی آجری، ساختمانی است که با آجر ساخته شده و در آن تمــام بارھـای قـائم و                     

.جانبی، توسط دیوارھای آجری تحمل می شود

محدوده کاربرد ٣-٢-٨

.ضوابط این فصل به مسایل اجرایی و مصالح ساختمانھای بنایی سنتی آجری محدود می شود

ساختگاه ۴-٢-٨

ی باشــد                   ض سیل، مجـاز نـم منظـور از   .احداث ساختمانھای مشمول این فصل بر روی زمینھای ناپایدار یا در معر

ش و زمیــن                            ست زیــاد، ســنگ ریـز زمین ناپایدار زمینی است که احتمال وقوع پدیده ھـایی ماننــد آبگونگــی، نش

س باشد س حسا ش در آن وجود داشته باشد یا اینکه زمین متشکل از خاک ر .لغز

مصالح ۵-٢-٨

ش ســوم ایــن مقـررات          مصالح مصرفی باید با ویژگیھای ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی سـاختمان و بـخ

.مطابقت داشته باشند

طرح و اجرا ۶-٢-٨

الزامات عمومی ١-٦-٢-٨
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:پالن ساختمان باید واجد خصوصیات زیر باشد

ض آن یا )الف .متر بیشتر نباشد٢٥طول ساختمان از دو برابر عر

.نسبت به ھر دو محور اصلی تقریبا قرینه باشد)ب 

:پیشامدگی ھای آن الزامات زیر را برآورده نماید)پ 

 بعد ساختمان در ھمان راستا بیشــتر باشـد و عــالوه بـر            اندازه پیشامدگی در ھر راستایی نباید از       -

.آن بعد دیگر پیشامدگی نباید از مقدار پیشامده کمتر باشد

شد، ایـن                      - ش از نصــف بعـد ســاختمان در آن راسـتا با چنانچه اتصال قسمت پیشامده با ساختمان، بی

نمی شود و در این صورت محدودیتی برای بعد دیگر وجود ندارد مشروط بــر         قسمت پیشامدگی تلقی  

.آن که پالن ساختمان بطور نامناسبی نامتقارن نگردد

سب تقســیم                       در صورت نداشتن ھر یک از الزامات فوق، بایـد بــا ایجـاد درز انقطـاع، سـاختمان را بــه قطعـات منا

ت کـه درز انقطــاع در شــالوده ســاختمان           .نمود، به گونه ای که ھر قطعه واجد شرایط یاد شده باشد             الزم نیـس

.امتداد یابد

ارتفاع و تعداد طبقه٢-٦-٢-٨

:در مورد ساختمانھای مشمول این فصل رعایت نکات زیر الزامی است

.این ساختمانھا بدون احتساب زیرزمین به یک طبقه محدود می شوند)الف

ش از )ب  .متر باشد٥/١تراز روی سقف زیرزمین نباید نسبت به متوسط تراز زمین مجاور بی

ش از )ج  .متر باشد٥تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید بی

در صورت تجاوز از این حـد بایــد یــک کــالف افقــی اضـافی در                .متر محدود می شود     ٣حداکثر ارتفاع طبقه به       )د 

متــر ٥/٤به این ترتیب مــی تـوان ارتفـاع طبقــه را حـداکثر تــا              .متر تعبیه گردد   ٣داخل دیوارھا و در ارتفاع حداکثر          

ش داد .این کالفھا باید به نحو مناسبی در دیوارھا متصل گردد.افزای

ش قائم٣-٦-٢-٨ بر

پیشامدگی سقف)الف

:در صورت وجود پیشامدگی سقف الزم است ضوابط زیر رعایت گردد

.طول پیشامدگی از یک متر بیشتر نباشد-١

ی ســاخت جـان پنــاه تـا ارتفـاع                           -٢ ٧٠روی ھیچ قسمت پیشامدگی ساختمان نباید دیـواری سـاخته شــود وـل

.سانتیمتر مجاز است

اختالف سطح در طبقه)ب 

در صـورت وجـود اختـالف سـطح در طبقـه، بایـد             .حتی المقدور از ایجاد اختالف سطح در طبقه باید پرھــیز شــود            

.دیوارھای حدفاصل دوقسمتی که اختالف سطح دارند با کالف بندی مناسب، تقویت شوند

سازه ٤-٦-٢-٨

:در مورد اجزای سازه ای ساختمانھای مشمول این فصل رعایت موارد کلی زیر الزامی است

تمامی اجزای باربر ساختمان باید به گونه مناسبی به ھم پیوسته باشـند تــا ســاختمان در برابــر نیروھـا بــه               -

به ویژه الزم است سقف با حفظ انسجام خود به صورت یکپارچه، نیروی ناشی از زلزله                     .طور یکپارچه عمل کند       

.را به اجزای قائم منتقل نماید

ک از                                  - ساختمان باید در دو امتداد عمود بر ھم قادر به تحمل نیروھای افقی ناشی از زلزلــه باشـد و در ھـر ـی
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.این امتدادھا نیز باید نیروھای افقی به سمت شالوده به گونه ای مناسب منتقل گردد

.دیوارھای باربر باید در یک راستای قائم تا پی ادامه داشته باشند-

.ساختمان باید دارای تقارن سازه ای مناسب باشد، در غیر این صورت باید از درز انقطاع استفاده شود-

از قرار دادن اجزای ساختمانی، تأسیسات و یا اجسام سنگین روی طره ھا، اجزای الغر، دھانه ھای بــزرگ                                 -

.و بام پرھیز شود

شالوده٥-٦-٢-٨

:رعایت ضوابط زیر برای شالوده ھا الزامی است

ک تـراز ممکـن                           )الف شالوده ھا باید در یک سطح افقی ساخته شوند و ھرگاه احداث شالوده به ھــر دلیـل در ـی

.نباشد، ھر بخشی از شالوده باید در یک سطح افقی قرار گیرد

در زمینھای شیبدار چنانچه ســاخت شـالوده سـاختمان           .ساخت شالوده شیبدار به ھیچ وجه مجاز نیست           )ب  

در یک تراز ممکن نباشد باید از شالوده ھای پلکانی استفاده شود، به طوری که این شالوده ھا در جھت افقی                     

ش از ٥٠حداقل  .سانتیمتر باشد٣٠سانتیمتر ھمپوشانی داشته و ارتفاع ھر پله نباید بی

ض شالوده نواری باید حداقل           )پ   ض کرسی چینی و عمــق آن حـداقل           ٥/١برای دیوارھای باربر، عر ٥٠برابر عر

.سانتیمتر باشد

کیلوگـرم  ٣٥٠شالوده دیوارھای ساختمانھای مشمول این فصل باید با اســتفاده از شـفته آھکــی بـا عیــار                           )ت  

ک   -سیمان-آھک در مترمکعب شفته و یا سنگ الشه با یکی از مالتھای گل آھک، ماسه، آھک، ماسه                آـھ

.و یا ماسه سیمان ساخته شود)باتارد(

.سانتیمتر زیر سطح زمین قرار گیرد٤٠در مناطق سردسیر و دارای یخبندان تراز روی شالوده حداقل )ث 

کرسی چینی ٦-٦-٢-٨

:در مورد کرسی چینی رعایت ضوابط زیر الزامی است

سانتیمتر باالتر از کف تمام شــده محوطـه پـیرامون            ٣٠کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل             )الف 

.ساختمان باشد

ب نــم بنــدی                       )ب  عـایق کـاری    (برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید سطح کرسی چینی با اندود و مصــالح مناـس

.سانتیمتر به سمت پایین برگردد١٠الزم است الیه عایق از روی کرسی از ھر طرف به اندازه .شود)رطوبتی

ض کرسی چینی باید حداقل )پ  ض دیوار باشد١٠عر .سانتیمتر بیشتر از عر

ی از مالتھـای زیــر اجـرا                      )ت  کرسی چینی دیوارھا با استفاده از سنگ الشه، آجر یا بلوک سـیمانی توپـر بـا یـک

:شود

)یک قسمت سیمان، سه قسمت ماسه(مالت ماسه سیمان با نسبت حجمی یک به سه -

ش      )باتارد(آھک -سیمان -مالت ماسه  - ک قســمت سـیمان،   (با نسبت حجمی یک به یک به ش ـی

ش قسمت ماسه )یک قسمت آھک، ش

)دو قسمت آھک، پنج قسمت ماسه خاکی(مالت ماسه آھک با نسبت حجمی دو به پنج -

در صورت استفاده از بلوک سیمانی حفره دار، الزم است داخل حفره از ترکیب مالت و الشه سـنگ                         :١تبصره 

.پر شود

ی               :٢تبصره  ی یــا رـس در زمینھای مرطوب استفاده از آجر در کرسی چینی، مصرف انواع آجرھای ماســه آھـک

.الزامی است)مھندسی(مرغوب 

دیوار ٧-٦-٢-٨
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دیوارھای باربر)الف 

ھمچنین از نظر مقدار سطح مقطــع و     .دیوارھای باربر باید به طور یکنواخت در دو جھت عمود بر ھم توزیع شوند          

دیوارھا باید در کــف و سـقف محکـم    .مقاومت برای مقابله با نیروھای قائم و نیروھای جانبی زلزله کافی باشند            

:برای رفتار مناسب سازه ای، دیوارھا باید مشخصات زیر را دارا باشند.شوند

، ھر کدام )طول یک و نیم آجر   (سانتیمتر  ٣٥ارتفاع آن دیوار یا    حداقل ضخامت دیوارھای باربر آجری     -١

.بیشتر باشد، در نظر گرفته می شود

مقصـود از پشــت بنـد، دیـواری        .متر بیشتر باشد    ٥حداکثر طول آزاد دیوار باربر بین دو پشت بند نباید از          -٢

ی شـود        .است که در امتداد دیگری با دیوار باربر تالقی می نماید         ی ـم دیواری به عنوان پشت بنـد تلـق

بزرگترینطول آن با احتساب ضخامت دیوار باربر حداقل برابر                سانتیمتر و ٢٠که ضخامت آن حداقل       

.کالف قائم نیز می تواند به عنوان پشت بند محسوب شود.د ھانه طرفین پشت بند باشد

.تطبیق نماید)٢-٦-٢-٨(ارتفاع دیوارھای باربر باید با مفاد بند -٣

دیوارھای جداگر )ب 

ی رونــد           ًادیوارھای جداگر منحصر  -١ وزن ایـن دیوارھـا یـا       . به منظور جداسازی فضاھای ساختمان به کار ـم

.مستقیم به وسیله شالوده یا با واسطه کفھا توسط دیوارھای باربر تحمل میشود

ی و نظـایر آن ســاخته                               -٢ ش ســاخته گـچ دیوارھای جداگر می توانند از آجر، بلـوک سـفالی یـا قطعــات پـی

.شوند

ش سـاخته           ١١حداقل ضخامت دیوارھای جداگر برای آجر      -٣ سانتیمتر و برای بلوک ســفالی و قطعـات پیــ

.سانتیمتر می باشد٨گچی 

متر ھـر کـدام     ٥برابر ضخامت دیوار یا      ٤٠حداکثر طول آزاد دیوار جداگر بین دو پشت بند عبارت است از                 -۴

بزرگتریـن پشت بند باید به ضــخامت حــداقل معــادل ضــخامت دیوار و بــه طـول حـداقل                       .کمتر باشد 

به جای پشت بند می توان اجزای قائم فوالدی یا چوبی در داخل دیــوار               .دھانه طرفین پشت بند باشد       

.قرار داد و دو سر این اجزا را به گونه مناسبی در کف و سقف طبقه مھار نمود

در صورت تجاوز از این حد باید        .متر می باشد   ٥/٣حداکثر ارتفاع مجاز دیوارھای جداگر از تراز کف مجاور             -۵

.با تعبیه کالفھای افقی به گونه مناسبی به دیوار جداگر متصل گردد

ش سقف مھـار شـوند، یعــنی رج                          -۶ جداگرھایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید کامال به زیر پوش

.آخر دیوار با فشار و مالت کافی یا روشھای مناسب دیگر، در زیر سقف جای داده شود

لبه فوقانی جداگرھایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه ندارند باید با کالف فوالدی یا چوبی که به سـازه                            -٧

.ساختمان یا کالفھای احاطه کننده جداگر متصل می باشد، مھار شود

لبه جداگر باید به دیوار یا جداگر عمود بر آن یــا یــک ســتونک، به نحـو           .لبه قائم جداگرھا نباید آزاد باشد-٨

ک       .ستونک می تواند از فوالد یا چوب ساخته شـود       .مناسب متصل گردد   ی تــوان از ـی بـرای سـتونک ـم

چنانچه طول دیوار جداگر پشت بنـد       .یا چوب استفاده کرد   )یا پروفیل فوالدی معادل آن    (٦ناودانی نمره  

.متر باشد لبه آن می تواند آزاد باشد٥/١کمتر از 

دیوار چینی )ج 

:در مورد اجرای دیوارھای آجری رعایت نکات زیر الزامی است
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.در ساخت دیوارھای باربر از یک نوع آجر استفاده شود-١

س شوند تا آب مالت را به خود جذب نکنند-٢ .قبل از اجرا، آجرھا در آب خی

انجام شــود، بــا)باتارد(آھک -سیمان -دیوار چینی باید با مالت ماسه سیمان یا حداقل مالت ماسه   -٣

)ت-٦-٦-٢-٨(نسبت اختالط مندرج در بند 

.طول خود با آجرھای ردیف قبلی ھمپوشانی داشته باشندآجرھا حداقل به اندازه -۴

.امتداد رجھا کامال افقی باشد-۵

یــک رگ در میــان در مقابــل ھــم قــرار گرفتــه    (بنــدھای قــائم در دو رج متوالــی، در یــک امتــداد نباشــند      -۶

).باشند 

ش از ١٠ضخامت بندھای افقی و قائم نباید کمتر از -٧ .میلیمتر باشد١٢میلیمتر و بی

.باید بندھای قائم از مالت پر شوند-٨

ش     )ارتفاعدر(رجھای دیوار چینی در تمام قسمتھای ساختمان باید ھمزمان         -٩ اجرا شود اسـتفاده از رو

.ھشت گیر در ساخت دیوارھا مجاز نمی باشد

ش از درون دیوار مجاز نمی با شد-١٠ .عبور لوله یا دودک

.دیوار چینی باید کامال شاقولی باشد-١١

.دیوارھای پشت بند باید ھمزمان با دیوارھای باربر اجرا شوند-١٢

س از اجرا حداقل به مدت سه روز مرطوب نگه داشته شود-١٣ .دیوارھا باید پ

بازشوھا و تقویت کننده ھای اطراف آنھا ٨-٦-٢-٨

:رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل بازشوھا الزامی است

.بازشوھا نباید سبب قطع کالفھا شوند-١

.سطح آن دیوار بیشتر نباشدمجموع سطح بازشوھا در ھر دیوار باربر از -٢

.طول دیوار بیشتر نباشدمجموع طول بازشوھا در ھر دیوار باربر از -٣

ارتفاع بازشو یا  کمتر از  )از انتھای دیوار  (فاصله اولین بازشو در ھر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان         -۴

.قرار داده شود)از کف تا سقف(سانتیمتر نباشد، مگر آنکه در طرفین بازشو کالف قائم ٧٥کمتر از 

مجموع طـول آن دو    ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود و ھمچنین از             فاصله دو بازشو نباید از           -۵

در غیر این صورت جرز بین دو بازشو جزئی از بازشو منظـور مــی شـود و نبایـد آن را                .بازشو کمتر باشد   

.به عنوان دیوار باربر به حساب آورد

نعل درگاه روی بازشوھای مجاور باید به صـورت یکسـره بــا دھانـه ای برابـر مجمـوع طـول بازشـوھا بــه                             -۶

.باشد)٩-٦-٢-٨(اضافه جرز بین آنھا و رعایت نکات بند 

درغـیر این صـورت بایـد طــرفین بازشـو را بـا تعبیــه                    .متر بیشتر نباشـد      ٥/٢ھیچ یک از ابعاد بازشوھا از         -٧

.کالفھای قائم و افقی، تقویت نمود

نعل درگاه ٩-٦-٢-٨

:برای نصب نعل درگاھھا رعایت شرایط زیر الزامی است

.سانتیمتر باشد٣٠طول نشیمن نعل درگاه بر روی دیوار در ھر طرف باید حداقل-١
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استفاده از کالفھای قائم در اطراف بازشوھا، نعل درگاه باید به نحو مناسبی بــه آنھـا متصــل                       در صورت -٢

.شوند

.عرض نعل درگاه بایدمساوی ضخامت دیوار باشد-٣

سقف ١٠-٦-٢-٨

سقف ساختمانھای مشمول این فصل می تواند به صورت تخت، شیبدار و قوسی با رعایت شرایط زیر ســاخته                             

.شود 

و یا معادل آن یا یک کالف افقــی بتـنی باعرض                 ١٢در زیر سقف یک کالف افقی فوالدی از تیر آھن حداقل نمره               

و میلگردھــای  ١٠سـانتیمتر و بــا حــداقل چھـار میلگـرد طولــی نمــره             ١٥حداقل مساوی ضخامت دیوار و ارتفــاع         

ھنگام اجرای کـالف سـقف، تــدابیر الزم بــرای اتصـال           .سانتیمتر، اجرا شود ٢٠به فاصله حداکثر   ٦عرضی نمره 

.مناسب آن به تیرھای سقف اتخاذ گردد

(پ-٧-٦-٣-٨(سقفھای مندرج در بند  با رعایت ضوابط مربوط )مربوط به ساختمانھای خشتی)

می تواند در ساختمانھای مشمول این فصل نیز اجرا شود 

ش طره ای سقف باید ھمزمان با سقف اجرا شده و تیرھای آن ادامه تیرھای سقف باشد .بخ

ت                       در مواردی که اجرای سقفھای طاق ضربی یا تیرچه بلوک مدنظر باشد، باید شرایط زیر در مورد ھـر یــک رعاـی

.گردد

سقفھای طاق ضربی -الف 

.متر بیشتر نشود١فاصله بین تیرآھن ھای سقف از -١

حداکثر یک شماره کمتر از   (متر توسط تیرآھن ھای عرضی     ٢تیرآھن ھای سقف باید در فواصل حداکثر        -٢

.که در دل تیر آھن ھای سقف قرار می گیرند، به یکدیگر متصل گردند)تیرآھن سقف

الزم است انتھای تیرآھن ھای سقف توسط تیر آھن ھای دیگری که در امتداد عمود بر تیرھای سـقف                       -٣

.ھستند، به یکدیگر متصل شوند

.کالف افقی متصل شوندتیر آھن ھای سقف به گونه مناسبی به-۴

متری، حداقل به صورت یک چشمه در میان، با تسمه یا               ٢تیر آھن انتھایی سقف باید در چشمه ھای            -۵

.میلگرد به شکل ضربدری به تیرآھن کناری خود مھار شود

این تکیه گاه می تواند با قرار دادن        .تکیه گاه مناسبی برای پاطاق آخرین دھانه طاق ضربی تعبیه گردد            -۶

ایـن چنانچــه.یک پروفیل فوالدی و اتصال آن با کالف زیر خود یا با جاسازی در کالف بتنی تأمین شـود                         

ستقیم در دو انتھـای تیــر                                تکیه گاه فوالدی باشد باید بـا میلگردھــا یــا تسـمه ھـای کــامال کشــیده و م

.متر به آخرین تیرآھن سقف متصل گردد٢وھمچنین در فواصل کمتر از 

حداقل سطح مقطع میلگرد یا تسمه که برای مھاربندی ضربدری تیرآھن ھای ســقف یـا اسـتوار کــردن                           -٧

.میلیمتر یا تسمه معادل آن می باشد١٤آخرین دھانه به کار می رود، میلگرد با قطر

سقفھای تیرچه بلوک -ب 

.تیرچه ھای سقف به نحو مناسبی به کالف افقی متصل شوند-١

ش سقف حداقل به قطر       -٢ سانتیمتر در ٢٥میلیمتر به فواصل حداکثر     ٦میلگرد مورد استفاده در بتن پوش

.جھت عمود بر تیرچه ھا، قرار داده شود

ش روی بلوکھا حداقل دارای -٣ .سانتیمتر ضخامت باشد٥بتن پوش

ض مقطـع آن حداقـل                   ٤در صورت تجاوز دھانه تیرچه ھا از           -۴ متر، تیرچه ھا به وسیله کالف عرضی که عر
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١٠میلگرد آجدار سراسری بــه قطــر      ٢این کالف باید دارای حداقل       .سانتیمتر باشد به ھم متصل شوند       ١٠

.باشد)یکی در باال و یکی در پائین مقطع کالف(میلیمتر 

.در صورت وجود طره در سقف، الزم است حداقل به انـدازه میلگردھـای پـایین در بــاال ھـم تعبیــه شـود                    -۵

.متر باشد٥/١حداقل طول این میلگردھا 

نما ١١-٦-٢-٨

:رعایت نکات زیر در نماسازی الزامی است

ب و کــافی داشـته باشــد تـا ھنگـام بروز زلزلــه خطـر جداشـدن و                            -١ نما باید با سطح زیر کار اتصال مناـس

.فروریختن آن وجود نداشته باشد

ص ھر منطقه را داشته باشد و حتی المقدور از مصالح سـبک                                 -٢ نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خا

.وزن استفاده شود

موـجب آسـیب   )ماننــد تــرک خوردگــی(نما باید به گونه ای انتخاب و اجرا شود که بروز اشکاالتی در آن               -٣

.دیدن سطح زیر کار بویژه اجزای سازه ای نشود

س از تکمیل سطح زیرکار -۴ .انجام شود)سفت کاری(اجرای نماھای مجزا پ

ش ١٢-٦-٢-٨ دودک

ش، مجراھایی است که برای جریان دود یا ھوا تعبیه می شود .منظور از دودک

ش از                        متر از کف بام باشـد و       ٥/١ارتفاع دودکشھا و اجزای مشابه آن که با مصالح بنایی اجرا می شوند نباید بی

در صورتی که ارتفاع آنھا از این مقدار تجاوز نماید باید به وســیله عناصـر قـائم فوالدی یــا بتن مســلح بـه گونـه                                    

.مناسبی تقویت و در کف بام گیردار شوند

عایق کاری رطوبتی١٣-٦-٢-٨

:اجرای عایقکاری رطوبتی در موارد زیر الزم است

بامھای تخت، شیبدار، قوسی و گنبدھا)الف

ایوانگاھھا و ایوانھا )ب 

س با زمین نمناک و کف سرویسھا و آشپزخانه(کفھا )پ  )در تما

س با زمین نمناک )ت  دیوارھای زیرزمین و دیوارھای در تما

ش و دیوار جان پناه، دودکشھا، بدنه و    )ث  س با محیط اطراف، درپو سایر قسمتھا از قبیل کف پنجره ھای در تما

.کف استخرھا و منابع آب، نماھایی که در معرض بوران قرار می گیرند

:اگر عایقکاری با قیر و گونی و گونی قیراندود انجام می شود باید موارد زیر رعایت شود)ج 

.ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است-١

.عایقکاری به ھنگام بارندگی مجاز نیست-٢

.عایقکاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست-٣

.قیرھای جامد را تا ھنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد-۴

س+٤زیر (عایقکاری در ھوای سرد -۵ .مجاز نیست)درجه سلسیو

.راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده باید با احتیاط و با استفاده از کفشھای بدون میخ انجام شود-۶

.مصرف میخ برای محکم کردن الیه ھای عایقکاری مجاز نیست-٧

سانتیمتر ھمپوشانی داشته و با قیر مناسب کـامال به ھــم        ١٠الیه ھای عایق باید از ھر طرف حداقل       -٨

در ھمپوشانی الیه ھا باید الیه ھای رویی در سمتی قــرار گیرنــد کــه مطــابق شــیب                      .چسبانده شوند  
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.بندی انجام شده آب از روی آنھا به سمت الیه زیری سرایز گردد

ش از یک الیه انجام می شود، الیه ھای متوالی عایق بایــد عمــود بـر ھـم                             -٩ ھنگامی که عایقکاری در بی

.قرار گیرند

س از تکمیل با الیه محافظی پوشانده شوند-١٠ .سطوح عایقکاری شده باید پ

.عایقکاری با عایقھای رطوبتی آماده، باید مطابق روشھای توصیه شده توسط سازندگان انجام شود)چ 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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شتی ٣-٨ ساختمانھای خ

مقدمه ١-٣-٨

اصوال ساختمانھای خشتی بدون کالف، یکپارچگی خود را در برابر حرکتھای جانبی ناشــی از زلزله حفـظ نمــی                         

ی شـود               .کنند در ایــن فصـل بـه تعیین حــداقل ضـوابط و                .به ھمین علت احداث چنین سـاختمانھایی توصـیه نـم

مقررات به منظور طرح و اجرای ساختمانھای خشتی پرداخته می شود به طوری کـه در طـول عمــر بنـا، اجـزای                   

ساختمان یکپارچگی نسبی خود را در مقابل نیروھای قائم حفظ نماید و حداقل مقاومت الزم در برابر زلزله ھای                            

ساخت این نوع ساختمانھا در مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد ممنــوع                 .خفیف تا متوسط را داشته باشد       

.می باشد

تعریف٢-٣-٨

منظور از ساختمانھای خشتی ساختمانھایی ھستند که دیوارھای باربر در آنھا از خشت و مالت ســاخته شـده                

.و به شیوه ھای مقرر در این فصل تقویت شده باشد

محدوده کاربرد ٣-٣-٨

ضوابط این فصل برای ساختمانھایی است که در نواحی دوردست ساخته می شوند به طوری که فــراھم آوردن                  

احداث این ساختمانھا با حـداکثر یــک طبقـه              .مصالح، تجھیزات و نیروی انسانی ماھر، در آنجا مشکل می باشد                 

برابـر ضـخامت    ٨حداکثر ارتفاع طبقات به      .باالی زمین، یا دو طبقه با در نظر گرفته یک طبقه زیرزمین مجاز است                

.مترھر کدام که کوچکتر باشد، محدود می باشد٥/٣دیوار باربر یا 

ساختگاه ٤-٣-٨

ی باشــد                              منظـور از   .احداث ساختمانھای مشمول این فصل بر روی زمینھای ناپایدار یا در معرض سیل، مجـاز نـم

ش و زمیــن                    ت زیــاد، ســنگ ریـز ی، نشـس زمین ناپایدار زمینی است که احتمال وقوع پدیـده ھــایی ماننــد آبگونـگ

س باشد س حسا ش در آن وجود داشته باشد یا اینکه زمین متشکل از خاک ر .لغز

مصالح ٥-٣-٨

گل و (مصالح مورد استفاده برای اجرای ساختمانھای مشمول این فصل عبارت از خشت، چوب و انواع مالت ھا                       

ش سـوم                )کاھگل، گل آھک، ماسه آھک و ماسه سیمان          و مصالح تقویت کننده می باشد کـه بایــد مطـابق بـخ
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.این مقررات باشد

طرح و اجرا ٦-٣-٨

ی چیـنی، دیوارھــای بـاربر و غـیر بــاربر و                        اجزای اصلی ساختمانھای مشمول این فصل عبارتند از شالوده، کرـس

این اجزا باید چنان اجرا شوند که ھر یــک پایــداری موضــعی خــود را حفـظ کــرده و اتصـال آنھــا بــه یکدیگــر                     .سقف

با توجه به اثر نیروھای ناشی از زلزلــه، پایــداری کلی سـاختمان منـوط بــه               .پایداری کلی ساختمان را حفظ کند     

انتقــال صــحیح نیروھــای زلزلــه بــه شــالوده مــی باشــد، بــدین منظــور عــالوه بــر اجــزای اصــلی فــوق، در اطــراف          

.بازشوھای بزرگ باید کالفھای افقی و قائم نیز تعبیه شوند

الزامات عمومی ١-٦-٣-٨

:رعایت محدودیتھای زیر در پالن ساختمان الزامی ا ست

ض آن یا )الف .متر بیشتر نباشد٢٥طول ساختمان از دو برابر عر

.نسبت به دو محور اصلی قرینه باشد)ب

.پیشامدگی و پسرفتگی در پالن نداشته باشد)پ 

، سـاختمان را بـه دو یـا چنـد سـاختمان             ١در صورت تجاوز از ھر یک از بندھای فوق باید با استفاده از درز انقطـاع                

.سانتیمتر می باشد٤حداقل عرض درز انقطاع .کوچکتر که با شرایط فوق سازگار باشند، تقسیم کرد

سمت         .باید از ایجاد اختالف سطح در یک طبقه ساختمان پرھیز شود          )ت  در صورت وجـود اختــالف سـطح، دو ق

.ساختمان باید توسط درز انقطاع از یکدیگر جدا شوند

شالوده ٢-٦-٣-٨

ک تـراز ممکـن                        )الف شالوده ھا باید دریک سطح افقی ساخته شوند و ھرگاه احداث شــالوده بـه ھـر دلیـل در ـی

ش از شالوده باید در یک سطح افقی قرار گیرد .نباشد، ھر بخ

در زمینھای شیبدار چنانچـه ســاخت شـالوده سـاختمان              .ساخت شالوده شیبدار به ھیچ وجه مجاز نیست        )ب 

ی                 در یک تراز ممکن نباشد باید از شالوده ھای پلکانی استفاده شود، به طوری که این شالوده ھا در جھت افـق

ش از ٥٠حداقل  .سانتیمتر باشد٣٠سانتیمتر با یکدیگر ھمپوشانی داشته و ارتفاع ھر پله نباید بی

ض شالوده نواری باید حداقل         )پ  ض کرسی چیــنی و عمــق آن حـداقل          ٥/١برای دیوارھای باربر، عر ٥٠برابر عر

.سانتیمتر باشد

ش زیر ساخته شود)ت  :شالوده باید به یکی از دو رو

ش اول، با استفاده از سنگ الشه و مالت با نسبت حجمی اختالط زیر :رو

چھار قسمت سیمان -

یک قسمت آھک-

دوازده قسمت ماسه-

آب تمیز به اندازه کافی-

ش دوم .کیلوگرم آھک در متر مکعب شفته٣٥٠با استفاده از شفته آھکی با عیار :رو

.سانتیمتر زیر سطح زمین قرار گیرد٤٠در مناطق سردسیر و دارای یخبندان تراز روی شالوده حداقل )ث 

کرسی چینی ٣-٦-٣-٨

سانتیمتر باالتر از کــف تمـام شــده محوطـه پـیرامون            ٣٠کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل         )الف

.ساختمان اجرا شود
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ب نـم بنــدی             )ب  عـایق کـاری    (برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید سطح کرسی چینی با انــدود و مصـالح مناـس

.سانتیمتر به سمت پایین برگردد١٠الزم است الیه عایق از روی کرسی از ھر طرف به اندازه .شود)رطوبتی

ض کرسی چینی باید حداقل )پ  .سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد١٠عر

:کرسی چینی دیوارھا با استفاده از سنگ الشه، آجر یا بلوک سیمانی با یکی از مالتھای زیر اجرا شود)ت

)یک قسمت سیمان، سه قسمت ماسه(مالت ماسه سیمان با نسبت حجمی یک به سه -

ش            )با تارد (آھک  -سیمان  -مالت ماسه    - یک قسـمت سـیمان،     (با نسبت حجمی یک به یک به ش

ش قسمت ماسه )یک قسمت آھک، ش

)دو قسمت آھک، پنج قسمت ماسه(مالت ماسه آھک با نسبت حجمی دو به پنج -

در صورت استفاده از بلوک سیمانی حفره دار الزم است داخل حفره از ترکیب مـالت و الشــه سـنگ               :١تبصره 

.پرشود

ی                          :٢تبصره  در زمین ھای مرطوب، در صورت استفادھاز آجردر کرسی چینی، مصرف انواع آجرھای ماسه آھـک

.الزامی است)مھندسی(یا رسی مرغوب 

دیوار٤-٦-٣-٨

دیوارھای باربر)الف

بـرای تأمیـن     .دیوارھا باید حتی االمکان به طور منظم در ھر دو جھت عمود بر ھم در پالن ساختمان توزیع شوند                  

در ھر  .مقاومت در برابر نیروھای جانبی ناشی از زلزله، دیوارھا باید در کف و سقف به نحو مناسبی مھار شوند                   

درصـد و در طبقــه بــاالی      ١٠یک از امتدادھای طولی و عرضی ساختمان مقدار دیوار نسبی در زیـرزمین نبایـد از                       

مقدار دیوار نسبی ھر طبقه در ھر امتداد عبارت است از نسـبت مسـاحت                  .درصد کمتر باشد   ٦زیرزمین نباید از     

برای تعیین مقـدار دیــوار نسـبی          .مقطع افقی دیوارھای موازی با امتداد موردنظر به مساحت زیربنای ساختمان             

ی آینـد            ٣٥فقط دیوارھایی که ضــخامت آنھــا      ت، بــه حســاب ـم دیوارھـای بـاال و پاییـن        .سـانتیمتر یـا بیشــتر اـس

:دیوارھای باربر باید دارای مشخصات زیر باشند.در محاسبه دیوار نسبی منظور نمی شوندبازشوھا

ش از )١ .برابر ضخامت آن باشد٨ارتفاع ھر دیوار نباید بی

.متر می باشد٥/٤حداکثر طول آزاد دیوار واقع بین دو دیوار عمود بر آن، )٢

شت بنــد    )ب(مـتر ضـروری باشــد، بایـد بــرای ارضـای بنــد           ٥/٤اگر استفاده از دیوار طویل تــر از       )٣ از پ

سانتیمتر و طول قاعده آن یــک چھــارم بزرگتریــن        ٣٥ضخامت پشت بند باید حداقل         .استفاده شود 

پشت بند باید ھمراه با دیوار اجـرا شــود و ارتفـاع              .دھانه طرفین پشت بند و حداقل یک متر باشد            

.آن به اندازه ارتفاع دیوار باشد

.سانتیمتر باشد٣٥حداقل ضخامت دیوارھای باربر خشتی که دارای تکیه گاه جانبی ھستند، )۴

ش، لوله بخاری یا فاضالب نباید در دیوارھای باربر قرار گیرند)۵ .ھواک

سـانتیمتر ارتفـاع    ٧٠برای اتصال مناسبتر دیوارھای گوشه باید از کالفھـای گوشـه حــداکثر در ھـر                        )۶

ض       چوب به   کالف گوشه از سه قطعه چوب به        .دیوار استفاده شود    ١٠ضـخامت یــک خشــت و عــر

طول قطعه ھای متعامد یک متر و قطعه مورب نیم متر              .سانتیمتر به شکل گونیا ساخته می شود        

.باشد

سانتیمتر اسـتفاده  ١٠در باالی تمام دیوارھای باربر در تراز سقف باید از کالف چوبی به قطر حدود                 )٧

.شود

Page 3 of ساختمانھای خشتی8

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 8\Data\3-8.html



.طول خود با خشتھای ردیف قبلی ھمپوشانی داشته باشندخشتھا حداقل به اندازه )٨

یک رگ در میان در مقابــل ھــم قــرار         (در دو رگ متوالی، در یک امتداد نبوده            )کوره بند (بندھای قائم    )٩

).گرفته باشند

اجــرا شــود و )در ارتفــاع (رگ ھــای دیــوار چیــنی در تمــام قســمتھای ســاختمان بایــد ھمزمــان           )١٠

ش ھشت گیر در ساخت دیوارھا مجاز نمی باشد .استفاده از رو

دیوارھای جداگر )ب 

در ساختمانھای خشتی دیوار جداگر می تواند خشتی یـا آجـری باشد،اسـتفاده ازدیــوار جـداگر ســنگی در ایـن                        

:دیوارھای جداگر باید دارای مشخصات زیر باشند.ساختمانھا مجاز نمی باشد

ی باشـد و در وصــورت تجــاوز از این مقــدار بایــد در                 ١٥٠حداکثر طول آزاد دیوارھــای جــداگر       -١ سـانتیمتر ـم

.سانتیمتر از پشت بند یا وادار چوبی استفاده شود١٥٠فواصل 

ی فوقــانی بـه طــور                              -٢ دیوار جداگر باید در امتداد اضالع قائم خود به دیوارھــای بـاربر و در امتداد ضـلع افـق

.مناسب به سقف متصل شود

ت مناـسب در ھنگــام                               -٣ دیوار جداگر باید ھمزمان با دیوارھای بـاربر سـاخته شـده و اتصـال بــا قفــل و بـس

.چیدن دو دیوار انجام شود

٣٠سـانتیمتر و طــول حــداقل       ٥اتصال دیوار جداگر به دیــوار باربر بـه وسـیله چوبھـایی بــه قطـر حــداقل                        -۴

.سانتیمتر در دیوار باربر قرار داده می شوند، تأمین گردد١٠٠سانتیمتر که به فاصله حداکثر 

ش محصور کننده، اجرا شود-۵ .دیوار جداگر باید در یک کالف چوبی چھارترا

.سانتیمتر می باشد٢٠حداقل ضخامت دیوار جداگر خشتی -۶

).آجرھــا بـه صـورت تیغه ای چیـده نشــوند           (سانتیمتر می باشـد     ١١حداقل ضخامت دیوار جداگر آجری      -٧

رعایت.یا مالت گچ اجرا شود      )باتارد(آھک  -سیمان  -دیوار چینی باید با مالت ماسه سیمان، ماسه              

.تمام موارد دیوارچینی در اجرای دیوارھای جداگر آجری الزامی است

.لبه آزاد افقی دیوار جدااگر باید با تیر چوبی مھار شود-٨

بازشوھا ٥-٦-٣-٨

:رعایت محدودیتھای زیر برای بازشوھا الزامی است

.بازشوھا حتی االمکان در قسمت مرکزی طول دیوارھا تعبیه شوند)الف

. سطح آن دیوار بیشتر نباشدمجموع سطح بازشوھا در ھر دیوار باربر از)ب 

.طول دیوار بیشتر نباشدطول کل بازشوھا در ھر دیوار از )پ

ارتفـاع بازشـو نباشـد مگــر اینکـه در            فاصله اولین بازشو در ھر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان کمتر از             )ت 

.طرفین بازشو کالف قائم قرار داده شود

در صورتی که دھانه بازشوھا از این مقدار بیشتر باشد، با قرار            .متر می باشد  ٢٠/١حداکثر دھانه بازشوھا   )ث 

.دادن کالفھای قائم و افقی در اطراف، بازشوھا تقویت می شوند

.سانتیمتر کمتر نباشد   ٦٥حداقل فاصله افقی بین دو بازشو برابر ضخامت دیوار می باشد به شرطی که از                        )ج  

در ایــن .در صورت عدم رعایت این فاصله، دو بازشوی نزدیک به یکدیگر مانند یک بازشو در نظر گرفته می شـوند                    
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ی به                            حالت دیواری که در بین دو بازشو قرار می گیرد، باربر محسوب نمی شود و باید فاصله بـا مھاربندی چوـب

.صورت قطری، تقویت گردد

در صورت تجاوز از این حد، اطراف بازشوھا باید به وسـیله کالفھــای                 .متر است  ٢٠/٢حداکثر ارتفاع بازشوھا     )چ  

.ھماھنگ باشد٤-٦-٣-٨مقدار بازشوھا باید با مقدار دیوار نسبی مندرج در بند .و قائم تقویت گردندافقی

ی قـرار داده شـود            )ح  ایـن دو کــالف بایـد بـه وسـیله         .در باال و پایین تمام بازشوھای بزرگ باید کالف افقی چوـب

برای .سانتیمتر می باشد  ١٠حداقل قطر کالف چوبی با مقطع دایر ه ای                 .کالفھای قائم به یکدیگر متصل شوند         

ساخت کالفھای چوبی می توان تیر و الوار چوبی یا ترکیبی از ایــن دو کـه بـه نحـو مناسـبی بــه یکـدیگر متصـل                                   

ض و ضخامت کالف باید               .شده اند استفاده کرد    ضخامت ھیچ یک از     .سانتیمتر باشد  ١٠در این صورت حداقل عر

الزم اســت از تختــه ھـای زیرســری بــه    .تیرھا یا الوارھای به کار رفته در کالف نباید از سه سانتیمتر کمتر باشـد             

ض          سـانتیمتر، زیــر     ٦٥سـانتیمتر، بــه فاصــله       ٥/١سانتیمتر و حداقل ضخامت      ١٥طول برابر با ضخامت دیوار، عر

.کالفھای چوبی قرار داده شود

/٥حداقل ضخامت کالفھای قائم باید         .در طرفین تمام بازشوھای بزرگ باید کالف قائم چوبی قرار داده شود             )خ  

ی یــا ترکیـبی از ایــن دو کــه بـه نحـو                        .سانتیمتر باشد ٧ برای ساخت کالفھای چوبی می توان از تیر یا الوار چوـب

ضخامت ھیچ یک از تیرھــا یـا الوارھـای بـه کــار رفتـه در کـالف               .مناسبی به یکدیگر متصل شده اند استفاده کرد       

.قائم نباید از سه سانتیمتر کمتر باشد

ی می توانـد توســط میـخ،             .کالفھای افقی و قائم باید کـامال بـه یکــدیگر متصــل شــوند        )د  اتصـال کالفھـای چوـب

.بستھای فلزی یا قطعات چوبی مناسب تأمین گردد

نعل درگاه ٦-٦-٣-٨

در صورتی که نعل درگاه چوبی باشد باید از چوبھایی بــه قطــر یــا             .نعل درگاه می تواند از چوب یا خشت باشد        -

.سانتیمتر استفاده شود٥ضخامت حداقل 

. ضخامت دیوار را بپوشاندمجموع قطر یاعرض چوبھای به کار رفته در نعل درگاه باید حداقل -

.نعل درگاه باید از ھر طرف حداقل به اندازه ضخامت دیوار ادامه داشته و در دیوار مھار شود-

ض دھانه درگاه ساخته شودنعل درگاه خشتی باید به صورت قوسی با حداقل خیز برابر با- . عر

سقف ٧-٦-٣-٨

.سقف ساختمانھای خشتی می تواند به یکی از روشھای تخت، قوسی یا شیبدار ساخته شود

.استفاده از سقف شیبدارناشی از اختالف ارتفاع دیوارھای نگھدارنده سقف مجاز نمی باشد:تبصره

سقف تخت )الف(٧-٦-٣-٨

ش از تخته، نی یانظایر آن، غوره گل و اندود کاھگل می باشد .سقف تخت از نوع چوبی متشکل از تیر، پوش

.قرار گرفته و به آن متصل گردد )در طول دیوار(تیرھای اصلی سقف باید روی تکیه گاه چوبی یکسره   -

ی مھـار شــوند                       - بـرای اتصــال   .تیرھای چوبی سقف باید در روی دیوارھا به وسیله چارچوب چوبی افـق

.تیرھای چوبی باید از میخ ھای چوبی یا فوالدی که اتصال مناسب را تأمین می کند استفاده شود

.سانتیمتر بیشتر باشد٦٠حداکثر فاصله محور تا محور تیرھای اصلی نباید از -

س جدول - .تعیین گردد)١-٣-٨(حداقل قطر تیرھا باید بر اسا
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سانتیمتر به صورت   ٦٠سانتیمتر و حداکثر     ٣٠تیرھای اصلی سقف باید از ھر طرف ساختمان حداقل        -

.طره ادامه یابند

.در صورتی که مقطع تیرھای سقف مدور باشد، باید به صورت سر و ته کنار ھم قرار گیرند-

روی تیرھا به وسیله تخته ھایی با ضخامت حداقل یک سانتیمتر یا مصـالح مناســب دیگــر بـه صـورت                       -

.کامال به ھم چسبیده پوشیده شود

.سانتیمتر پوشیده شود١٠روی تخته ھا با غوره گل به ضخامت حداکثر -

.به منظور عایق کاری، روی غوره گل، با کاھگل به ضخامت حداکثر سه سانتیمتر اندود شود-

.برای عایق کاری مجدد الیه کاگل قبلی باید برداشته شود-

حداقل قطر تیرھای اصلی به سانتیمتر١-٣-٨جدول 

سقف شیبدار )ب(٧-٦-٣-٨

ی                              ی ـم ب روی تیرچـه ھـای فرـع ش مناـس سقف شیبدار متشکل از خرپاھای چوبی، تیرچه ھای فرعی و پوش

.باشد

.متر می باشد٥/٤حداکثر فاصله خرپاھا از یکدیگر -

خرپاھای چوبی شامل اعضای فوقانی، تحتانی و اعضای مورب و یاقائم متصل کننده اعضای فوقانی                      -

.و تحتانی می باشند

.سانتیمتر باشد٨اعضای فوقانی و تحتانی خرپاھا باید از چوب ھایی با قطر حداقل -

.متر باشد٢/١سانتیمتر و طول حداکثر ٥اعضای مورب و یا قائم باید از چوب ھایی با قطر حداقل -

.متر باشد٢/١فاصله مرکز به مرکز تقاطع ھای موجود روی اعضای فوقانی و تحتانی حداکثر -

ھمـواره بایــد امتـداد       .اعضای مورب باید به طور مناسبی به اعضای فوقانی و تحتـانی متصــل شــوند                           -

.تمام اعضا در یک محل اتصال از یک نقطه به نام مفصل بگذرد

.تیرچه ھا باید به نحو مناسبی به اعضای فوقانی متصل شوند-

.سانتیمتر باشد٦٠فاصله محور به محور تیرچه ھا نباید بیشتر از -

س جدول - .به دست می آید)٢-٣-٨(حداقل قطر تیرچه ھا بر اسا

حداقل قطر تیرچه ھای روی خرپاھا به سانتیمتر٢-٣-٨جدول 

فاصله محور تا محور

تیرھای اصلی به سانتیمتر

دھانه تیرھای اصلی به متر

٢٣٤٥/٤

٤٠٩١٢١٥١٦

٥٠١٠١٣١٦١٧

٦٠١١١٤١٧١٨

فاصله محور تا محور

تیرھای اصلی به سانتیمتر

دھانه تیرھای اصلی به متر

٣٤٥
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ش فلزی اعداد این جدول در عدد:توجه .ضرب می شوند٧٥/٠برای پوش

ش ھای سقف شیبدار  پوش

ش مناسبی مانند یکی از موارد زیر انجام پذیرد ش روی تیرچه ھا باید به رو :پوش

ورقھای فلزی موجدار-

ش - تخته ھای نازک و مالت گل آھک و سفال بام پو

و غوره گل و اندود کاھگل تخته ھای نازک-

ش فلزی -١ پوش

ش روی تیرچه ھا با استفاده از ورقھای فلــزی موجـدار پوشـانده مــی شـود               ایـن ورقھــا باید بــه        .در این نوع پوش

.و واشرھای الستیکی جھت آب بندی به تیرچه ھا وصل شوند)پیچ سرخم(وسیله پیچھای خم شده 

ش سفالی -٢ پوش

ش روی تیرچه ھا باید با تخته ھایی به ضخامت حداقل یک سانتیمتر کامال پوشیده شود                          تختـه  .در این نوع پوش

نگھدارنده سفال ھا باید توسط میخ به تخته        زھوار.ھا با میخ ھای چوبی یا فلزی به تیرچه ھا وصل می شوند                

ب جھــت آب بنــدی سـقف را داشـته                  .ھا متصل گردد   سفال ھا باید چنان قرار داده شوند که ھمپوشـانی مناـس

.باشند

ش غوره گل -٣ پوش

ش روی تیرچه ھا باید با تخته ھایی به ضخامت حداقل یک سانتیمتر کامال پوشیده شوند                    تخته .در این نوع پوش

روی تخته ھا با اسـتفاده از غـوره گـل بـه ضـخامت                 .ھا باید با میخ ھای چوبی یا فلزی به تیرچه ھا وصل شوند               

سانتیمتر و بــه طـور کامل پوشـیده شـده و روی غــوره گـل اندود کاھگل بــه ضــخامت حـداکثر سـه                             ١٠حداکثر 

.سانتیمتر اجرا می شود

سقف قوسی )پ(٧-٦-٣-٨

ایـن ســقف ھـا مــی تواننــد بـه شـکل اسـتوانه ای یــا            .می باشد سقف قوسی از نوع خشتی، آجری یا چوبی  

ب بـه آن          ٢سقف ھای قوسی روی چارچوب چوبی     .گنبدی ساخته شوند    قرار می گیرند که بایــد بــه طــور مناـس

ش با مالت نیمچـه کـاه                              .وصل شوند   ش مناسبی مانند اندود کاھگل یا آجر فر ش روی این سقفھا باید به رو پوش

.اجر شود

سقف ھای استوانه ای 

ی                  - س ھای استوانه ای برای دھانه ھای کناری باید برابر نصف دھانه و برای دھانه ھای میاـن حداقل بلندی قو

. دھانه باشد

ش افقی باید به یکی از شیوه ھای زیر عمل شود- :به منظور جذب نیروی ران

س باید به فاصله ھر       -١ ی          ٥/١چارچوب چوبی در جھت دھانه قو ش(مـتر بـه وسـیله یــک عضــو افـق در)کــ

س تقویت شود ش می تواند از چوب با قطر حداقل .جھت عمود بر محور قو .سانتیمتر باشد٧ک

٤٠١٢١٥١٦

٥٠١٣١٦١٧

٦٠١٤١٧١٨
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.متر توسط پشت بند مناسبی تقویت شوند٥/١دیوارھای کناری باید به فاصله ھر -٢

سقف ھای گنبدی 

س ھــای ایــن نـوع         .سقف ھای گنبدی باید دارای پالن دایره ای یا چندضـلعی منتظـم باشـند                    حــداقل بلنــدی قـو

در ا ین قبیل سقف ھا الزم است یک کالف چوبی پیوسته بر روی دیوارھــا و زیر            . دھانه گنبد است   سقف ھا

.گنبد تعبیه گردد

ش ٨-٦-٣-٨ دودک

ش باید به نحو مناسبی به دیوار باربر متصل گردد- .دودک

ش باید حداقل               - سانتیمتر از عناصر چوبی، کالف افقی یا قائم یـا              ١٠در ساختمانھای دارای کالف چوبی، دودک

.تیر فاصله داشته باشد و این فاصله باید با عایق جداکننده مناسب پر شود

ش ساخته شده از مصالح بنایی از روی بام یک متر می باشد- .حداکثر ارتفاع بیرون زدگی دودک

محافظت از سطوح ٩-٦-٣-٨

ض عوامل جوی رعایت نکات زیر الزامی است .به منظور محافظت از سطوح در معر

سانتیمتر پوشیده٣وجوه خارجی تمام دیوارھای خارجی خشتی باید با اندود کاھگل با ضخامت حداقل -

.شود

ض عوامل جوی قرار دارند، باید با مواد محافظ آغشته یا رنگ شوند- .سطوح کلیه چوبھایی که در معر

.درز انقطاع فاصله ای است که ساختمان را به دو قسمت مجزا تقسیم می کند-١
.در ساختمانھای کالف دار به جای چارچوب چوبی کالف افقی داده می شود-٢

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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مصالح ۵-٨

کلیات ١-٥-٨

:در مورد مصالح مصرفی ساختمانھای مشمول این مبحث رعایت مواردکلی زیر الزامی است

با به کار بردن مصالح سازه ای با نسبت باالی مقاومت به وزن و مصالح غیرسازه ای سبک، وزن ساختمان به                    -

.حداقل رسانیده شود

ش صحیح عناصر سازه ای و اتصال مناسب آنھا شـکل پـذیری کـافی بـرای                               - با به کار بردن مصالح مناسب، آرای

منظور از شکل پذیری ساختمان، قابلیت تغییر شکل اجزای ساختمان قبل از رسیدن به                          .ساختمان تأمین گردد    

.حد گسیختگی است

کلیه مصالح مصرفی در سا ختمانھای مشمول این مبحث باید به گونه ای انبــار شــوند کـه در زمـان اســتفاده                                  -

.تمیز و از نظر فنی برای استفاده موردنظر مناسب باشند

است مصالح مصرفی در ساخت ساختمانھای مشمول این مبحث عالوه بر ویژگیھــای مندرج در                             ھمچنین الزم  

ش نیز باشـند           در صـورتی کـه بـرای مصـالحی در          .مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، دارای مشخصات این بخ

ش و مبحث مذکور، ضوابطی تصریح نشده باشد، کیفیت مصالح باید بر مبنای نتایج آزمایشھای مناســب                     این بخ

.تعیین شده و به تأیید دستگاه نظارت برسد

خشت ٢-٥-٨

.سطوح خشت باید صاف باشد-١

.کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد١٢مقاومت فشاری خشت باید حداقل -٢

ک                    -٣ ش بـرف و بــاران بـر روی آن وجـود نــدارد خـش خشت باید در محیطی که در معرض باد نبوده و احتمال ریز

.درصد باشد٤گردد به طوری که رطوبت آن کمتر از 

.سانتیمتر و باید ھم اندازه ھم باشندتاابعاد خشت ھا از-٤

سنگ ٣-٥-٨

سنگ مصرفی در ساخت خانه ھای سنگی از کوه تأمین می شود و در صورت بزرگ بــودن بایـد بـه وسـیله                       -١

.پتک یا دیگر ابزار دستی به قطعات کوچکتر تقسیم شود

وزن قطعه سنگ مورد مصرف برای ساخت دیوار سنگی بایددر حدی باشد که یک نفر بتواند آن را برداشته و                         -٢

.در دیوار جای دھد
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ی      -٣ سنگھایی که در ساخت اعضای باربر مانند دیوارھای باربر، دیوارھای حائل و شـالوده ھــا بــه کـار بــرده ـم

شوند باید از نظر ظاھر یکنواخت و بدون ترک بوده و فاقد رگه ھای سست و سایر کانی ھایی باشند که بر اثــر                             

.عوامل جوی و ھوازدگی خراب شده و به استحکام سنگھا لطمه می زنند

.استفاده از قلوه سنگ مجاز نیست مگر اینکه به صورت شکسته و در ابعاد موردنظر این فصل مصرف شوند-٤

.سانتیمتر و حداکثر به اندازه پھنای دیوار باشد١٥ایجاد قطعه سنگ مصرفی باید حداقل -٥

.استفاده از سنگھای کھنه در صورتی که با شرایط این فصل منطبق باشند مجاز است-٦

مالت ٤-٥-٨

.در ساخت ساختمانھای خشتی استفاده از مالت گل، کاھگل و گل آھک مجاز است-١

ک، ماسـه                      -٢ ت و باید از مالتھــای گـل آـھ در ساخت ساختمانھای سـنگی اســتفاده از مــالت گـل مجــاز نیـس

.سیمان و ماسه سیمان آھک استفاده شود

گل و کاھگل ١-٤-٥-٨

س از خشک شـدن جمــع      .مالت گل از اختالط خوب خاک و آب و ورز دادن کامل آن ساخته می شود        این مالت پ

در دیوارھـای   )مـالت بیـن ردیفھـای مختلــف     (از مالت گل فقط باید به عنوان الیـه بسـتر            .شده و ترک می خورد   

س از خشک شدن به آن کاه می افزایند             .خشتی استفاده شود   برای .برای جلوگیری از ترک خوردن مالت گل پ

از مالت کاھگل فقط برای ساخت خشت        .کیلوگرم کاه الزم است  ٥٠تا ٤٥ساختن ھر متر مکعب کاھگل حدود     

ش بام استفاده می شود .و اندودکاری دیوارھا و پوش

گل آھک ٢-٤-٥-٨

ک و سـه حجــم خـاک           (١:٣نسبت حجمی خاک و آھک در ساخت مالت گل آھک           ک حجـم آـھ بـرای   .اســت)ـی

س به خاک                 ساخت این مالت باید نخست آھک را درون آب اختالط پاشیده و به صورت شیره آھک درآورده و سپ

.افزوده و بخوبی مخلوط نمود

ماسه آھک ٣-٤-٥-٨

برای .است)یک حجم آھک و سه حجم ماسه       (١:٣نسبت حجمی ماسه و آھک در ساخت مالت ماسه آھک      

توصیه می شود در ساخت این مالت از ماسه کفی           .ساخت این مالت نیز باید ھمانند مالت گل آھک عمل کرد             

.از این مالت فقط می توان برای اندود سطوح استفاده کرد.استفاده شود)خاکدار(

ماسه سیمان ٤-٤-٥-٨

، بلوکی و ســنگی مــالت بـا        بھترین نسبت مالت ماسه سیمان برای ساخت دیوارھای ساختمانھای آجری           -١

.است)١:٣(حجم ماسه ٣نسبت یک حجم سیمان به 

.برای زودگیر کردن مالت ماسه سیمان نباید به آن گچ افزود-٢

.مواد سولفاتی موجود در ماسه، آب و یا آجر مصرفی باعث از ھم گسیختگی مالت و کار آجری می شود-٣

یـا ســیمان   ٥سـیمان ضـد ســولفات یـا نــوع         ٢در مواقعی که خطر حمله سولفاتھا مطرح است بایـد از نــوع             -٤

.پوزوالنی استفاده شود

.برای شمشه گیری مالتھای سیمان ھرگز نباید از گچ استفاده کرد-٥

.از افزودن خاک به مالت ماسه سیمان باید خودداری کرد-٦

ش سیمان و سخت شدن نباید مورد استفاده قرار گیرد                      -٧ از به ھر حال، نبایــد     .مالت ماسه سیمان بعد از گیر

.ساعت گذشته است، استفاده کرد٥/٢مالت ماسه سیمانی که از شروع اختالط آن 
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)باتارد(آھک -سیمان -ماسه٥-٤-٣-٨

.حجم ماسه، دو حجم سیمان و یک حجم آھک است٨بھترین نسبت برای ساخت مالت باتارد نسبت -١

سارج ٦-٤-٥-٨

از مالتھای ساروج سـرد و گـرم بـه شـرح زیـر میتــوان در انـدودکاری و آب بنــدی قسـمتھای مختلــف ســاختمان                                  

.استفاده کرد

ساروج گرم ١-٦-٤-٥-٨

س دار و                        ی ر ساروج ھای گرم در واقع نوعی مالت آھک آبی ھستندکه از پختن و آســیاب کـردن ســنگھای آھـک

.افزودن آب به آن به دست می آیند

ساروج سرد٢-٦-٤-٥-٨

س، یــک             ٧حجم گرد آھک شکفته،     ١٠مالت ساروج سرد اختالط        ک حجــم خــاک ر ک شــده، ـی حجم خاکستر اـل

، آب مقـدارکافی و ورز دادن         )بـرای ھــر مترمکعــب مــالت      (کیلوگرم لویی یا پشم بز      ٥٠تا ٣٠حجم ماسه بادی و    

.آنھا به دست می آید

مصالح چوبی ٧-٤-٥-٨

ت، تمــیز و عــاری از تــرک و صــمغ، فاقـد                  -١ ت و ظــاھر یکنواـخ ک بـوده و از نظـر باـف چوبھای مصــرفی باید خـش

.تابیدگی، پیچیدگی و سایر معایب باشد

ی چــوب نشــانه نــامرغوب بــودن آن                           -٢ وجود گره، بن شاخه، تجمع شیره گیــاھی و صـمغ در روی سـطوح مرـئ

.است

.رطوبت الوارھای مصرفی باید با شرایط اقلیمی و مورد مصرف تناسب داشته باشد-٣

ف گونــه ھـای               -٤ ی، در انـواع مختـل چــوب و در جھــات طولــی،  خصوصـیات فیزیکی و مکـانیکی چوبھــای طبیـع

.شعاعی و مماسی تنه درخت با یکدیگر متفاوتند، بنابراین ھنگام مصرف باید به این عوامل توجه کرد

شن و ماسه ٨-٤-٥-٨

ض                -١ مصالح سنگی بتن، باید سخت، تمیز و بادوام بوده و از ھرگونه پوسیدگی و الیه ھای ورم کننـده یــا منقـب

ت، کلوخـه ھـای                                   شونده به ھنگام مجاورت با ھوا، مواد شیمیایی مضر برای بتن و میلگرد ھا، الیــه ھـای سـس

.رسی و ذرات میکا عاری باشد

ی، حملــه مــواد شـیمیایی و                        -٢ مواد سنگی سست، ورقه ورقه، پھن و نــازک یــا دراز، ناپایـدار در برابـر ھوازدـگ

ش زای قلیایی نباید در بتن به مصرف برسد .واکن

س شن و ماسه باید از سنگھای سیلیسی، سیلیکاتی یا آھکی سخت باشد-٣ .جن

بارگیری، حمل و تخلیه مواد سنگی بتن و انبار کردن آنھا باید به نحوی باشد که مواد خـارجی در آنھـا نفــوذ                            -٤

.نکنند و دانه ھای ریز و درشت از یکدیگر جدا نشوند

سیمان ٩-٤-٥-٨

.راداشته باشد٣٨٩سیمان مصرفی باید ویژگیھای استاندارد ملی ایران شماره -١

از انواع سیمان پرتلند، با توجه به مالحظات طراحی و شرایط محیطی می توان در ساخت و سـاز اســتفاده                  -٢

.کرد

.ھنگام تغییر نوع سیمان، سیلوھا باید کامال تمیز شوند.نگھداری سیمان فله فقط در سیلو مجاز است-٣

ش              ٩٠نگھداری و ذخیره سیمان در نقاطی که رطوبت نسبی ھوا از             -٤ درصد بیشتر است، نباید در کیسـه بـی

.ھفته و در سیلوھای مناسب ا ز سه ماه تجاوز کند٦از 
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ت بـه صـورت کلوخــه ھـای فشـرده درآیـد                     -٥ ایـن گونــه  .سیمانی که برای مدت زیادی انبار شــود، ممکــن اـس

ک بـار غلتانــدن کلوخـه ھـا بــاز شـود                  .سیمان را می توان با غلتاندن کیسه ھا روی کف اصالح کرد              چنانچه بـا ـی

.سیمان قابل مصرف است

.مصرف سیمان بنایی در ساخت بتن و بتن مسلح مجاز نیست-٦

آھک ساختمانی ١٠-٤-٥-٨

.را داشته باشد٢٨٩آھک مصرفی باید ویژگیھای استاندارد ملی ایران شماره -١

.آھک مصرفی در ساخت مالت، شفته و خشتھای تثبیت شده معموال از نوع آھک سفید است-٢

روز با وسـایلی نمناک        ٢٨آھک باید در جایی مصرف شود که ھوا نمناک باشد و یا دست کم آن را به مدت                 -٣

.نگه دارند

.آھک باید به صورت شیره آھک به مصرف برسد-٤

آب ١١-٤-٥-٨

آب مصرفی باید تمیز و صاف بوده و عاری از مقادیر زیان آور روغنھا، اسیدھا، قلیاییھـا، نمکھـا، مواد قنــدی،                                -١

مواد آلی یا مواد دیگری باشد که ممکن است به کارھای سـاختمانی بـه ویـژه بتن،مالتھـا و میلگردھـا و سـایر                              

.اقالم مدفون در کار آسیب برسانند

معموال آب آشامیدنی زالل ، بی بو، بی رنگ، بدون طعم را می توان در ساخت بتن و مالتھا در مناطقی کــه                 -٢

.خطر خوردگی وجود نداشته باشد مورد استفاده قرار داد

.مصرف آبی که دارای خزه است برای ساختن بتن و مالتھا مناسب نیست-٣

آب گل آلود را باید قبل از مصرف از میان حوضچه ھای ته نشین گذراند و یا با روشھای دیگـر تصـفیه کـرد تـا                            -٤

ش یابد س آن کاھ .مقدار الی و ر

آجر١٢-٤-٥-٨

.کامال پخته، یکنواخت و سخت باشد و در برخورد با آجر دیگر صدای زنگ بدھد-١

.میلیمتر در آجر پشت کار بالمانع است٤٠وجود یک ترک عمیق در سطح متوسط آجر حداکثر تا عمق -٢

باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شده و                در آجرھای سوراخدار، سوراخھا     -٣

اندازه سـوراخھای مربـع و قطـر سـوراخھای دایــره ای               .سطح آجر باشد   درصد٤٠تا ٢٥جمع مساحت آنھا بین        

ش از                 ٢٦باید حداکثر به     میلیمتر و فاصله بیــن    ١٥میلیمتر محدود شود و ضخامت جداره بین سوراخ و لبه آجر بی

ش از  .میلیمتر باشد١٠دو سوراخ بی

.گرم بر سانتیمتر مکعب کمتر شود٣/١و وزن فضایی آنھا از ٧/١از وزن ویژه ھر دو نوع آجر نباید-٤

.کمترنباشد)نیوتن بر میلیمتر مربع(مگاپاسکال ٥/٨و ماشینی از ٨مقاومت فشاری آجرھای دستی از -٥

.سانتیمتر باشد٨ضخامت تیغه ھای آجری مجوف دیواری و بلوک سفالی سقفی باید حداقل -٦

.آجر مصرفی در مناطق دارای یخبندان باید در برابر یخبندان مقاومت داشته باشد-٧

مصرف تکه آجر شامل سه قد، نیمه، چارک و کلوک در قسمتھای درونی و پشت کار و نیز در مکانھایی کــه               -٨

.مصرف آجر مقدور نیست، مجاز نمی باشد

ت کـه در                در غیر .درصد باشد ٢١تا  ٨جذب آب آجر باید بین       -٩ این صورت مصرف آن فقط در اجزایی مجـاز اـس

ض رطوبت قرار نمی گیرد .معر

بلوکھای سقفی ١٣-٤-٥-٨

ض تکیه گاه بلوک سـقفی بــر روی تیرچـه دســت                ١٥ضخامت تیغه ھای بلوک سقفی باید حداقل            میلیمتر و عر
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.میلیمتر باشد٥/١٧کم 

میلگرد ١٤-٤-٥-٨

مگاپاسکال قابل     ٤٠٠برای تسلیح عمودی و افقی دیوارھا و کالفھا میلگرد آجدار با حداکثر مقاومت تسلیم           -١

.استفاده است

میلگردھای فوالدی باید تمیز و عاری از پوسته ھای رنگ، روغن، گرد و خاک و ھر نوع آلودگی دیگر باشـند،                         -٢

ش چسبندگی بین ماده .و میلگرد می شود)بتن، دوغاب، مالت(چسباننده زیرا این آلودگیھا سبب کاھ

ی کامال                        -٣ س زدن یـا ماسـه پاـش استفاده از میلگردھای زنگ زده و پوسته شده مجاز نیست مگر اینکه با بــر

.سطح مقطع واقعی ضعیف شده باید در محاسبات در نظر گرفته شود.تمیز شوند

فوالدھای ساختمانی ١٥-٤-٥-٨

ت یــا شـکل ظـاھری آنھـا                       -١ ی کـه به مقاوـم قطعات فوالدی اعم از نیمرخھای نورد شده و ورق بایــد از نواقـص

استفاده از قطعات زنگ زده و پوســته پوســته شــده مجـاز نیســت، مگـر اینکــه بـه                  .لطمه می زند، عاری باشند      

س زنی کامال تمیز گردند         در این حالت چنانچـه ســطح مقطـع نیمرخھــا ضــعیف شـده         .وسیله ماسه پاشی یا بر

.باشد، سطح واقعی ضعیف شده باید در محاسبات منظور گردد

فوالدھای غیراستاندارد و نامشخص را در صورت نداشتن عیوب سطحی و ظاھری می تـوان در بخشــھایی                       -٢

استحکام ساختمان اثر سوئی بــه     از ساختمان که دارای اھمیت زیاد نبوده و در مکانھایی که این فوالدھا روی                    

.جا نمی گذارد مانند اجزای غیرسازه ای به کار برد

گچ ساختمانی ١٦-٤-٥-٨

ش از  .درصد باشد، مصرف گچ مناسب نیست٦٠در مناطقی که رطوبت نسبی ھوا در بیشتر اوقات بی

س ١٧-٤-٥-٨ خاک ر

س مصرفی باید عاری از مواد آلی، ریشه گیاھان و سایر بقایای نباتی باشد-١ .خاک ر

وجود دانه ھای سنگی درشت برای مصرف خاک در شفته مشروط بـر اینکــه دانه بنــدی مناســبی داشـته                               -٢

.باشد، بالمانع است

درصد و خاک   ٢٥بھترین خاک برای ساختن شفته آھکی، خاک با دانه بندی پیوسته است که ریزدانه آن از                         -٣

س آن از  .درصد خاک کمتر نباشد١٥ر

دوغاب ١٨-٤-٥-٨

.ماده چسباننده برای دوغاب باید سیمان، آھک یا ھر دو باشد-١

.ریزی اجزای تشکیل دھنده آن از یکدیگر جدا نشوندباید به اندازه ای باشد که ھنگام دوغابآب دوغاب-٢

.مگاپاسکال کمتر باشد١٤مقاومت فشاری دوغاب نباید از -٣

اســتفاده از دوغــاب    .بعـد از اختـالط، مورد مصـرف قـرار گـیرد                دوغاب سیمانی باید درکمـترین زمـان ممکـن            -٤

ش حاصل کرده و سخت شده، مجـاز نیســت        بـه ھـر حــال، نبایــد از دوغـابی کــه از      .سیمانی که سیمان آن گیر

.ساعت گذشته است، استفاده گردد٥/١شروع اختالط آن 

س از اجراء، جلوگیری شود٢٤الزم است از یخ زدن دوغاب سیمانی حداقل تا -٥ .ساعت پ

س ١٩-٤-٥-٨ خاک ر

ت کـه فرمــول شـیمیایی آن ھیدروسـیلیکات آلومینیـوم اـست کـه از                                   س، یکی از خاک ھای ســنگین اـس خاک ر

خاک.پوسیدن و تجزیه شدن فلدسپات ھا و میکاھا تحت تأثیر اسیدکربنیک موجود در آب باران به وجود می آید                 

ص بی رنگ ولی خاک نباتی  س خال .آن را سرخ و ھیدروکسید آھن آن را زرد می کندFe2o3آن را کبود، )Feo(ر
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