
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

 7فصل 

 1399وریایش 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

 

 بند / فصل مطالب فهرست   شماره صفحه 

              ۱-۸ کلیات و تعاریف               ۲

             ۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت               ۲۸

             ۴-۲  -۲ -۸ واحد مصالح بنایی              ۳0

             5-۲-۲-۸ فولد                ۳5

             ۶-۲-۲-۸ مالت                 ۳۶

             ۷-۲-۲-۸ دوغاب           ۳۸

             ۸-۲-۲-۸ های مالت و دوغاب               افزودنی ۳۹

             ۹-۲-۲-۸ شفته آهکی                 ۴0

             ۱0-۲-۲-۸ بتن                ۴0

             ۴-۲-۸ ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی                  ۴۲

             ۶-۲-۸ کارآیی مصالح سیمانی               ۴5

             ۲-۳-۳-۸ ای )انقطاع(              درز لرزه  ۴۸

                       ۴-۳-۸ اعضای سازه ای               ۴۸

             ۲-۴-۳-۸ ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون                ۴۸

             ۳-۴-۳-۸ ای             حداقل ضخامت دیوار سازه  50

             5-۴-۳-۸ کنترل نسبت لغری                 50

             ۷-۴-۳-۸ بازشو               5۲

             ۸-۴-۳-۸ نعل درگاه               5۲

             ۹-۴-۳-۸ خرپشته                 5۲

              ۱۲-۴-۳-۸              های مهاری مدفون پیچ 5۳

             ۳5-۸ ای       غیر سازه   -اعضای   5۴

             ۱-5-۳-۸ ای جداگر              دیوار غیر سازه  5۴

             ۳-5-۳-۸ سقف کاذب                5۶

             ۴-5-۳-۸ پلکان                         5۶

ث
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             5-5-۳-۸ آسانسور و بالبر              5۷

             ۶-5-۳-۸ نما                 5۷

             ۸-5-۳-۸ دودکش و هواکش               5۸

             ۷-5-۳-۸ پناه               جان 5۸

             ۱0-5-۳-۸ ها و مجاری توکار                لوله 5۹

             ۱۱-5-۳-۸ عایق رطوبتی                  5۹

             ۶-۳-۸ دیوار محوطه                 ۶۱

             ۴-۸ های بنایی مسلح                ساختمان  ۶۳

             ۸-۲-۴-۸ تغییر مکان نسبی طبقه                 ۶۶

             ۹-۲-۴-۸ سختی جانبی               ۶۷

             ۴-۴-۸ الزامات میلگردگذاری               ۶۹

             ۱-۴-۴-۸ الزامات میلگردها               ۶۹

             ۲-۴-۴-۸ فاصله میلگردها                 ۷0

             ۳-۴-۴-۸ مهار میلگردهای خمشی              ۷0

             5-۴-۴-۸ های ستون مسلح                 تنگ ۷۳

             ۶-۴-۴-۸ پوشش میلگرد و سیم                ۷۳

             ۷-۴-۴-۸ قالب               ۷۴

             ۸-۴-۴-۸ حداقل قطر خم برای میلگرد              ۷5

             ۹-۴-۴-۸ وصله میلگردها               ۷5

             5-۴-۸ الزامات اجرای بنایی               ۷۶

             ۶-۴-۸ طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی               ۷۸

             ۱-۶-۴-۸ فرضیات طراحی                  ۷۸

             ۳-۶-۴-۸ ضرایب کاهش مقاومت                 ۸۱

             5-۶-۴-۸ طراحی تیر                 ۸۳

             ۶-۶-۴-۸ طراحی تیر عمیق               ۸5
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             ۷-۶-۴-۸ طراحی ستون                   ۸۷

             ۸-۶-۴-۸ طراحی جرز                   ۸۸

             ۹-۶-۴-۸ طراحی دیوار                   ۸۹

             ۱0-۶-۴-۸ دیوارهای متقاطع                   ۹۶

             ۱۳-۶-۴-۸ طراحی و اجرای دال و دیافراگم                  ۱0۱

             ۸-۴-۸ ای              الزامات غیرسازه  ۱0۲

             ۲-۸-۴-۸ دیوار جداگر                 ۱0۲

             5-۸ های بنایی با کالف              ساختمان  ۱05

             ۴-5-۸ الزامات معماری              ۱05

             ۱-۴-5-۸ پالن ساختمان               ۱05

             ۲-۴-5-۸ ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان              ۱0۶

             ۳-۴-5-۸ پیشامدگی سقف                 ۱0۷

             ۴-۴-5-۸ اختالف سطح سقف در طبقه                 ۱0۷

             5-5-۸ ای                الزامات سازه  ۱0۷

             ۲-5-5-۸ شالوده و پی                 ۱0۸

            ۱-۳-5-5-۸ ای           دیوار سازه  ۱۱۲

             ۴-5-5-۸ بازشو               ۱۱۶

   5-5-5-۸ نعل درگاه                ۱۱۶

             ۶-5-5-۸ کالف بندی                 ۱۱۷

             ۷-5-5-۸ پناه                جان ۱۲۲

             ۸-5-5-۸ سقف                ۱۲۲

             ۷-۶-5-۸ دیوار محوطه               ۱۲۹

ث 
2مبح
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 کلیات   ۸-۱

 هدف   ۸-۱-۱

منظور از مقاومت آن است که، ساختمان و اعضای آن در طول عمر مفید ساختمان بارهای وارده را به خوبی تحمل کنند و آسههیب   مقاومت:  -الف

 (1قابل مالحظه نبینند. )ص

های ایجههاد شههده  منظور از پایداری آن است که حالت تعادل بین بارهای وارده به ساختمان، در جزء و یا کل، تحت تأثیر تغییر شکل پایداری:  -ب 

 (1در آن دچار اختالل نشده و پیکره اصلی ساختمان و اعضای آن حفظ شده و دچار فروریزش نشوند. )ص

ههها چنههان در نظههر  دهنده شامل واحدهای مصالح بنایی، مالت، فوالد و بههتن و ترکیههب آن منظور از پایایی آن است که مصالح تشکیل پایایی:  -ت 

ههها  برداری سازگاری کافی داشته باشند و شرایط موجود محیط موجب فرسودگی و یا انهههدام زود هنگههام آنگرفته شوند که با شرایط محیط و بهره

 (1نشود. )ص

 ساختمان بنایی با کالف  -ب 

ها ساخته شده و در آن تمام بارهای قائم و نیروهای جانبی توسط دیوارها تحمل  با آجر، سنگ یا بلوک سیمانی یا ترکیبی از آن ساختمانی است که

 (2شود. )صها با نقش محصور کنندگی خود باعث افزایش یکپارچگی ساختمان میشوند. کالف در این ساختمانمی

 ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی

اضافه نصف ضخامت بند یا بندهایی که در اطراف آن قرار دارد )به تعریف واحد مصههالح  د مصالح بنایی برابر است با ابعاد مشخصه، بهابعاد اسمی واح

 (3بنایی مراجعه شود(. )ص

 ابعاد واقعی

 (4گیری شده اجزاء بنایی مانند آجر، جرز، ستون و دیوار. )صابعاد واقعی عبارت است از ابعاد اندازه

 وییبند گل

 (5شود. )صفضایی خالی است که به صورت قائم در طول یک جداره بنایی و قسمت ساخته شده پشت آن قرار دارد و با مالت یا دوغاب پر می

 جرز

کمتههر  برابههر طههولش    5باشد و ارتفاع آن نیههز از   6و کمتر و یا برابر  3عضو قائم مجزایی است که طول )بُعد افقی( آن نسبت به )ضخامت( بیشتر از 

 (8باشد. )ص

 حفره 

 (8متر مربع باشد. )صمیلی  1000ترین سطح مقطع آن بیش از  فضایی خالی است که مساحت بزرگ

 دیوار

 (9عضوی قائم است که طول آن بیشتر از شش برابر عرض )ضخامت( آن باشد. )ص

 زنجاب 

استفاده در عضههو بنههایی بههرای جلههوگیری از مکیههده شههدن آب مههالت و  خیس کردن واحدهای مصالح بنایی به حالت اشباع با سطح خشک قبل از  

 (11باشد. )صدرنتیجه جلوگیری از کاهش چسبندگی بین واحد بنایی و مالت می

 ستون 

باشههد.    ای قائمی است که بُعد بزرگ مقطع آن از سه برابر بُعد کوچک مقطع تجاوز نکند و ارتفاع آن حداقل چهار برابر بُعد کوچک مقطععضو سازه

 (11)ص

 سوراخ 

 (12متر مربع باشد. )صمیلی  1000ترین سطح مقطع آن کمتر از  فضایی خالی است که مساحت بزرگ

 مساحت خالص

 (14باشد. )صها و سطوح فاقد تماس با مالت میها و فرورفتگیها، حفرهها، سوراخهای فاقد دوغاب، شکافمساحت کل، منهای مساحت هسته

 میلگرد بستر 

های  دار جوش داده شده و در اندازهخرپایی است متشکل از تعدادی مفتول یا میلگرد عرضی که به صورت نردبانی یا زیگزاگ به دو میلگرد طولی آج

 (16)صشود.  مناسب در بند بستر نصب می
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 مشخصات مصالح و کنترل کیفیت  ۸-۲

 واحد مصالح بنایی  ۸ -۲ -۲ -۴

 (30شود: )صل ظاهری به سه نوع تقسیم میواحدهای مصالح بنایی برحسب شک

 واحدهای مصالح بنایی توپر    -الف

 دار  واحدهای مصالح بنایی سوراخ -ب

 (  3و    2،  1واحدهای مصالح بنایی توخالی )انواع   -پ

 آمده است.  1-2-8ضوابط هندسی واحدهای مصالح بنایی در جدول  

 (30)ص  های سیمانیلوکهای مختلف آجر رسی و بضوابط هندسی گروه ۱-۲-۸جدول 

 آجر رسی یا بلوک سیمانی

 دارسوراخ 

 توخالی

 بلوک سیمانی آجر رسی

 ۳نوع  ۲نوع  ۱نوع  ۳نوع  ۲نوع  ۱نوع 

 حجم فضاهای خالی نسبت به حجم کل

35%  ≤   

35%  < 

 و

45%  ≤ 

45%  < 

 و

55%  ≤ 

55%  < 

 و

70%  ≤ 

35%  < 

 و

50%  ≤ 

50%  < 

 و

60%  ≤ 

60%  < 

 و

70%  ≤ 

 فضای خالی نسبت به حجم کلحجم هر 

10%  ≤   
≤    

5/12% 

≤    

5/12% 
 محدود به مساحت

≤    

5/12% 

≤    

5/12% 

 محدود به مساحت

 )رجوع به بند(

 مساحت هر فضای خالی

محهههدود بهههه  

 حجم

محدود به  

 حجم

محدود به  

 حجم

 برای چند حفره:

 ≥متر مربع  میلی  2800

 برای تک حفره:

 ≥متر مربع  میلی  18000

محدود به  

 حجم

محدود به  

 حجم

 برای چند حفره:

 ≥متر مربع   میلی  2800

 برای تک حفره:

 ≥متر مربع   میلی  18000

 )رجوع به بند( )رجوع به بند(

 ها در هر امتداد نسبت به کل طول یا عرض در همان امتدادها و پوستهمجموع ضخامت جان

 بدون محدودیت ≤  %20 ≤  %30 بدون محدودیت ≤  20% ≤  30%  ≤  30%

 

رجههوع شههود(، واحههدهای مصههالح    2800ها در برابر زلزله، استاندارد  نامه طراحی ساختماندر مناطق با خطر نسبی زلزله خیلی زیاد و زیاد )به آیین

 (30دارای شرایط زیر باشند: )صگیرند باید  ای مورد استفاده قرار میبنایی توخالی که در دیوارهای سازه

 (30ای مجاز است. )ص، تنها در دیوارهای غیر سازه3و    2واحدهای مصالح بنایی توخالی نوع   -1

طور یکنواخههت در سههطح آن توزیههع  ها باید عمود بر سطح بزرگ واحد مصالح بنههایی و بهههدار و توخالی، سوراخدر واحدهای مصالح بنایی سوراخ -2

  15متر محدود شود و ضخامت پوسته بههیش از  میلی  25ای باید حداکثر به  های دایرههای مربعی و قطر سوراخشوند. در آجرهای رسی اندازه سوراخ
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 سخته ولی با ما آسونه

 

   8  مبحث

 

 

متر باشد. در صورت تأمین نشدن شرایط فوق، بکار بردن این واحدهای مصالح بنایی فقههط  میلی  10متر و جداره داخلی بین دو سوراخ بیش از میلی

 (31ای مجاز است. )صدر دیوارهای غیر سازه

 جان آجر توخالی باید در کل عرض واحد مصالح بنایی امتداد یابد.   -3

حسب ساختار، کاربرد و نوع ماده به انواع: آجر )رسی، ماسه آهکی، بتنی و سبک(، بلوک بتنی و سههفالی و سههنگ تقسههیم  واحدهای مصالح بنایی بر

 (31شوند. )صمی

 آجر  ۸-۲-۲-۴-۱

 شود:آجر، بر اساس مواد خام استفاده شده در ساخت، به انواع زیر تقسیم می

تن خشت خام رسی یا مخلوط مرطوب فشرده شده شههیل، شیسههت و مههارن بههه  آجری است که از پخ  الف( آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی:

 (  31شود. )صای، از جمله نما، استفاده میای و غیر سازهآید. از این نوع آجر در ساخت اعضای سازهدست می

ای و  ر در ساخت اعضای سههازهشود. از این نوع آجآجری است که از مخلوط ماسه سیلیسی یا سیلیکاتی و آهک ساخته می ب( آجر ماسه آهکی:

 (31شود. )صای، ازجمله نما، استفاده میغیر سازه

ای و همچنین کف سههازی  ای و غیر سازههای آجر ساخته شده و در ساخت اعضای سازهنوعی بلوک سیمانی توپر است که در اندازه  پ( آجر بتنی:

 (31شود. )صاستفاده می

ای و بههه عنههوان پرکننههده در اعضههای  های هوازا ساخته شده و در ساخت اعضای غیر سههازهو افزودنیآجری است که از مواد رسی   ت( آجر سبک:

 (31شود. )صای استفاده میسازه

های انواع مختلف آجر باید مطابق با ضوابط و استانداردهایی باشد که در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان آورده شده است. در مواردی که  ویژگی

شماره استانداردها در این فصل و یا در مبحث پنجم اشاره نشده باشد، استاندارهای ملّی ایران و در غیر این صورت استانداردهای معتبر    به عنوان و

 (32باشند. عالوه بر این، موارد زیر نیز باید رعایت شوند: )صخارجی مالک عمل می

 (32داری تولید شود. )صای وارد آید، صدای مشخص زنگیک آجر به آجر دیگر ضربهآجر باید کامالً پخته، یکپارچه و سخت باشد و هرگاه با   -1

چهارم آجر( و کلوک )پاره آجههر( در جههایی کههه  چهارم آجر(، نیمه )نصف آجر(، چارک )یکاستفاده از تکه آجر، شامل: سه چارک یا سه قد )سه -2

 نباشد، مجاز است.تر مقدور  استفاده از آجر کامل یا آجر با اندازه بزرگ

 (32آجر از هر نوع باید در زمان اجرا کامالً تمیز و زنجاب باشد. )ص -3

 (32مگاپاسکال باشد. )ص  5گیرد، باید منطبق با مشخصات طراحی و حداقل  ای مورد استفاده قرار میمقاومت فشاری آجر، که در اعضای سازه -4

کیلوگرم بههر مترمکعههب کمتههر    1300ها از  و چگالی ظاهری آن  1700جز آجر سبک، نباید از  دار، بهسوراخچگالی حقیقی هر دو نوع آجر توپر و   -5

 (32کیلوگرم بر مترمکعب بیشتر باشد. )ص  1000باشد. چگالی ظاهری آجر سبک نباید از  

 زدگی، آلوئک و نظایر آن باشد.آجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی، شوره  -6

 (32درصد باشد. )ص  5درصد جذب آب برای آجرهای در مجاورت آب مانند آجرهای نما نباید بیش از   -7

 بلوک سفالی  ۸-۲-۲-۴-۲

 (32باشند. )صهای سفالی توخالی شامل بلوک سفالی دیواری و بلوک سفالی سقفی میبلوک

 الف( بلوک دیواری:

 (32)صشوند:  های سفالی دیواری به دو دسته تقسیم میبلوک

 های قائم  بلوک سفالی با سوراخ -1

 های افقی  بلوک سفالی با سوراخ -2

 ب( بلوک سقفی

 (33شود. )صبلوک استفاده میبلوک سفالی سقفی توخالی، به عنوان پر کننده در سقف تیرچه

 بلوک سیمانی  ۸-۲-۲-۴-۳

های سیمانی توخههالی شههامل بلههوک سههیمانی  گیرند. بلوکاستفاده قرار میدار( و توپر تولید و مورد های سیمانی به دو صورت توخالی )سوراخبلوک

 (33باشند. )صدیواری و بلوک سیمانی سقفی می

 های توخالی دیواری:الف( بلوک

د.  کیلوگرم بر مترمکعههب هسههتن  2000ای یا شکسته، دارای وزن ویژه معمولی و در حدود  های ساخته شده از شن و ماسه طبیعی رودخانهبلوک -1

  2000و    1700آورنههد. در صههورتی کههه وزن ویههژه بلههوک بههین  کیلوگرم بر مترمکعب را سبک بههه حسههاب می 1700های با وزن ویژه کمتر از بلوک

 (33آورند. )صکیلوگرم در مترمکعب باشد آن را نیمه سبک به شمار می

 (33آمده است. )ص  2-2-8ها در جدول  ها و پوستهت جانهای سیمانی مورد استفاده در دیوار باربر، خالصه ضوابط ضخامبرای بلوک -  2
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ترین دیههواره  پیمانه شن )به درشتی حداکثر نصف ضههخامت نههازک 5/3مخلوط بتن مصرفی در ساخت بلوک باید از یک پیمانه سیمان پرتلند و   -3

تن نلرزیههده در هههر مترمکعههب تشههکیل شههده باشههد،  لیتر آب برای ب  160-180لیتر آب برای بتن لرزیده یا    130-150پیمانه ماسه و   5/2بلوک( و 

 (33تواند با دست یا ماشین انجام شود. )صاختالط می

ای، الزم  شود. برای استفاده از بلوک سیمانی به عنوان عنصر باربر در اعضای سازهبلوک سیمانی توخالی به دو صورت باربر و غیرباربر استفاده می -4

 (33مالت کامالً پر شوند. )صهای بلوک با بتن یا  است سوراخ

 (34)صها ها و پوسته: ضوابط ضخامت جان۲-۲-۸جدول 

عتتترض بلتتتوک 

 سیمانی 

 متر()میلی

حتتتداقل ضتتتخامت 

 پوسته

  (۱)متر()میلی 

 حداقل ضخامت جان

 (۲( )۱)متر()میلی 

 ضخامت جان معادل

 (۳)متر بر طول()میلی

 136 20 20 102و    2/76

152 25 25 188 

203 32 25 188 

 209 29 32 ترو بزرگ  254

 (34متر باشد. )صمیلی  16های سیمانی کامالً دوغاب شده ضخامت پوسته و جان نباید کمتر از  ( برای بلوک1)

 (34باشد. )صمتر میمیلی  20متر، حداقل ضخامت جان  میلی  25ها کمتر از  های سیمانی با فاصله بین جان( برای بلوک2)

های سیمانی دوغاب شده کامل یا به شکل جزئی از این ضوابط مستثنی هستند. در این موارد برای محاسبه ضههخامت جههان معههادل بایههد  بلوک( 3)

 (34طول دوغاب شده از طول بلوک کسر شود. )ص

   های توخالی سقفی:ب( بلوک

 (34متر باشد. )صمیلی  20کم  سقفی بر روی تیرچه دست  گاه بلوکمتر و عرض تکیهمیلی  15ضخامت پوسته و جان بلوک سقفی باید حداقل  

   های توپر سبک:پ( بلوک

های سیمانی توپر سبک، از جمله: بلوک بتن هوادار اتوکالو شده یا بتن گازی و بلوک بتنی سبک اسفنجی در ساخت اعضههای غیههر  استفاده از بلوک

 (34ای مجاز است. )صسازه

 سنگ  ۸-۲-۲-۴-۴

 های سنگ مصرفیویژگیالف( 

شوند باید از نظر ظاهر یکنواخت و بههدون  ها به کار برده میهایی که در ساخت اعضای باربر مانند دیوارهای باربر، دیوارهای حائل و شالودهسنگ -1

 (34زنند. )صه میها لطمهایی باشند که بر اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب شده و به استحکام آنهای سست و سایر کانیترک، رگه

 استفاده از قلوه سنگ مجاز نیست مگر اینکه به صورت شکسته و در ابعاد مورد نظر این فصل مصرف شود. -2

تر فقط به عنوان پرکننده  های کوچکمتر و حداکثر به اندازه پهنای دیوار باشد. استفاده از سنگمیلی  150ابعاد قطعه سنگ مصرفی باید حداقل   -3

 (35صمجاز است. )

 های مصرف شده در صورتی که با شرایط این فصل منطبق باشند مجاز است.استفاده مجدد از سنگ -4

 (35های سرد باید در برابر یخبندان پایدار بوده باشد. )صهای مصرفی در اقلیمسنگ -5

 های مصرفی ب( حداقل ضوابط لزم برای سنگ

و ضههریب افههت    %5های رگههی حههداکثر  مگاپاسکال باشد. جذب آب سنگ 15اربر نباید کمتر از مقاومت فشاری سنگ مورد استفاده در عضو بنایی ب

های آهکههی  ، سههنگ%15های آهکی متههراکم % است. جذب آب مجاز برای سنگ 70کم های باربر و نما دستمقاومت سنگ در آب، در مورد سنگ

 (35تعیین شده است. )ص  %30و در مورد توف ها    %25متخلخل 

سههاعت بههه مقاومههت    24ضریب افت مقاومت سنگ در آب عبارت است از نسبت مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل  تعریف:

 (35فشاری همان سنگ در حالت خشک. )ص

 فولد  ۸-۲-۲-5

 الف( میلگرد

 (35دیگر باشند.)ص  های رنگ، روغن، گرد و خاک و هر نوع آلودگی،میلگردهای فوالدی باید تمیز و عاری از پوسته -2
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 ب( فولدهای ساختمانی

زنههد. عههاری باشههند. اسههتفاده از  ها لطمه میهای نورد شده و ورق باید از نواقصی که به مقاومت یا شکل ظاهری آنقطعات فوالدی اعم از نیمرخ -1

 (36الً تمیز شوند. )صوسیله ماسه پاشی یا برس زنی کامقطعات زنگ زده و پوسته پوسته شده مجاز نیست، مگر اینکه به

 ها پ( اتصال دهنده

ها و مهارهای فوالدی، باید مطابق با استانداردهای ملی ایههران و یهها  شوند و دیگر بستهای فوالدی ساخته میهای دیوار و مهارهایی که با سیمبست

ستفاده شوند. بست ها و مهارهای ساخته شده از مس، برنج  المللی تهیه و ادر صورت عدم وجود استاندارد ملی باید مطابق با استاندارهای معتبر بین

 (36مگاپاسکال باشند. )ص  200یا دیگر فلزات مقاوم در برابر خوردگی باید دارای مقاومت تسلیم حداقل برابر با  

 مالت   ۸-۲-۲-۶

دانه ریز، ساخته شده و در صههورت  ه، مانند سنگای است خمیری که از اختالط ماده چسباننده، مانند خمیر سیمان، و ماده پرکنندمالت تازه، ماده

 (36شود. )صنیاز به مشخصات ویژه کاربری، از مواد افزودنی در آن استفاده می

 انواع مالت    ۸-۲-۲-۶-۱

مههوارد    باشد. رعایههتکیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت می  200این مالت متشکل از ماسه و سیمان با عیار حداقل   سیمان:  -الف( مالت ماسه  

 (37زیر برای مالت ماسه سیمان ضروری است: )ص

 سیمان نباید به آن گچ افزوده شود.  -برای زودگیر کردن مالت ماسه   -1

 سیمان نباید از گچ استفاده نمود.  -گیری مالت ماسه  برای شمشه -2

کیلههوگرم    125کیلههوگرم سههیمان و    100این مالت متشکل از ماسه، سیمان و آهک با عیار حههداقل   آهک )باتارد(:  -سیمان    -پ( مالت ماسه  

 (37باشد. )صآهک در مترمکعب مالت می

 (37باشد. )صمی  1به    1این مالت متشکل از خاک )رس و ماسه( و گچ با نسبت وزنی    پ( مالت گچ و خاک )گل و گچ(:

کههاری سههاختمان، ماننههد  ههها و عمههدتاً در نازکدانه، آب و برخی افزودنیهای غیرآلی، سنگز چسبانندهاین مالت مخلوطی است ا  ت( مالت بنایی:

 (37گیرد. )صبندکشی، مورد استفاده قرار می

 موارد کاربرد و مالحظات ساخت مالت   ۸-۲-۲-۶-۲

 شود.  ستفاده میسیمان در ساخت دیوار )یا جرز و یا ستون( آجری، بلوک سیمانی و سنگی ا  -مالت ماسه   -1

 (37شود. )صآهک صرفاً در ساخت دیوار )یا جرز و یا ستون( آجری استفاده می  -مالت ماسه سیمان   -2

 (37سیمان استفاده شود. )ص  -ها باید منحصراً از مالت ماسه  ای دودکشپناه بام و بالکن و قسمت طرهبرای اجرای جان -3

 شود.های تاق ضربی استفاده میبودن، برای اجرای سقفمالت گچ و خاک، به علت زودگیر   -4

توان در اندودکاری، نماسازی و بندکشههی اسههتفاده  باشد. از این مالت ها میهای آهکی و گلی در ساخت عناصر بنایی مجاز نمیاستفاده از مالت -5

 (37نمود. )ص

 (37گیری وزنی و یا حجمی استفاده شود. )صیق اندازهگیری نسبت مواد تشکیل دهنده مالت باید از ابزار دقبرای اندازه  -6

 (38کن استفاده شود. )صهای مخلوطسیمان و باتارد(، باید تا حد ممکن از دستگاه  -های سیمانی )ماسه  برای اختالط مالت -7

 (38اند را نباید با افزودن آب، دوباره در هم آمیخت و استفاده نمود. )صهایی که سفت شدهمالت -8

 مقاومت فشاری مالت   ۸-۲-۲-۶-۳

 (،  20M، مالت ها به چهار گروه مالت خیلی قوی )706-2به لحاظ مقاومتی، مطابق استاندارد ملی ایران، شماره  

 (38شوند.)ص( و به شرح زیر تقسیم میM-  1M 5( و مالت ضعیف )10M(، مالت متوسط )15Mمالت قوی )

مگاپاسکال بوده و برای ساخت عناصر بنههایی در زیههر سههطح    20روزه برابر یا بیش از   28ت فشاری این مالت دارای مقاوم الف( مالت خیلی قوی:

 (38شود. )صزمین استفاده می

مگاپاسکال بوده و برای دیوارهایی که به مقاومت خمشههی زیههاد نیههاز    15روزه برابر یا بیش از   28این مالت دارای مقاومت فشاری  ب( مالت قوی:

 (  38شود. )صها استفاده میها و دودکشپناهدارند و برای جان

مگاپاسکال بوده و برای ساخت عناصههر بنههایی معمههولی اسههتفاده   10روزه برابر یا بیش از  28این مالت دارای مقاومت فشاری   پ( مالت متوسط:

 (38شود. )صمی

 (38)ص  گیرد.کاری مورد استفاده قرار میمالت با مقاومت کم که فقط برای نازک  ت( مالت ضعیف:

 ای )خیلی قوی، قوی و متوسط( نباید از مقاومت فشاری واحدهای مصالح بنایی مورد استفاده کمتر باشد.  مقاومت فشاری مالت سازه  تبصره:

 دوغاب    ۸-۲-۲-۷

ز دوغاب برای پههر کههردن بههین  شود. ادانه ریز و آب کافی ساخته میای است روان، که از اختالط ماده چسباننده، مانند سیمان و سنگدوغاب، ماده

 (38شود. )صها استفاده شده و به دو نوع دوغاب بنایی و دوغاب سیمانی تقسیم میعناصر بنایی و یا تقویت آن
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 الف( دوغاب بنایی

 (39های بنایی به عنوان پرکننده بین عناصر بنایی کاربرد دارد. )صاین نوع دوغاب در ساختمان

 ب( دوغاب سیمانی

گیرد. پس از ساخت هر پنج ردیف آجر )و یا معادل آن بلوک سیمانی و یهها سههنگ(،  سیمانی برای تقویت عناصر بنایی مورد استفاده قرار میدوغاب 

شود و این عمل باید تا پایان ساخت کامل عنصر بنایی ادامه یابد. موارد زیر باید در دوغاب ریههزی مههورد توجههه  عمل دوغاب ریزی سیمانی انجام می

 (39ر گیرد: )صقرا

 دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان و یک ماسه ساخته شود.   -1

 دوغاب سیمانی باید در کمترین زمان ممکن بعد از اختالط و پیش از آغاز گرفتن سیمان مصرف شود. -2

ین، نباید از دوغابی که از شههروع اخههتالط آن  استفاده از دوغاب سیمانی که در آن گیرش سیمان اتفاق افتاده و سخت شده، مجاز نیست. همچن -3

 (39ساعت گذشته است، استفاده شود. )ص  5/1بیش از  

 (39ساعت پس از اجرا، جلوگیری شود. )ص  24الزم است از یخ زدن دوغاب سیمانی حداقل تا   -4

 های مالت و دوغاب افزودنی  ۸-۲-۲-۸

 اد مشابه نباید در مالت یا دوغاب بکار روند.ها یا سایر مومایعات ضد یخ، نمک  های ضدیخ:الف( مخلوط

 (39باشد. )صزدگی وجود دارد، مجاز میاستفاده از مواد هوازا برای ساخت دوغاب و مالت، در مناطق سردسیر که خطر یخ ب( هوادهی:

توان در ساخت مالت یا دوغاب بکار برد. مقدار کربن سیاه موجههود  های پالستیکی را میفقط اکسید معدنی خالص، کربن سیاه یا رنگ ها:پ( رنگ

 (39صد وزن سیمان محدود شود. )صدر  3باید به حداکثر  

 شفته آهکی  ۸-۲-۲-۹

 (40شود. در ساخت و استفاده از شفته آهکی موارد زیر باید منظور شود: )صهای زیر پی استفاده میاز شفته آهکی برای تقویت الیه

مورد نیاز، هر اندازه آب کمتر مصرف شود مقاومت  مقدار آب الزم برای شفته آهکی بستگی به کارآیی و مقاومت مورد نیاز دارد. با حفظ کارآیی   -1  

 (40شود. )صبیشتری حاصل می

 (40مقدار آهکی که در ساختن شفته آهکی باید مصرف شود بستگی به مقاومت مورد نیاز و مقدار خاک رس دارد. )ص -2

 (40اشد، بالمانع است. )صبندی مناسبی داشته بهای سنگی درشت در شفته، مشروط بر اینکه مجموعه دانهوجود دانه -3

درصههد خههاک کمتههر    15درصد و خاک رس آن از    25بندی پیوسته است که ریزدانه آن از  بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی، خاک با دانه -4

 (40نباشد. )ص

 (40جه قرار گیرد. )صافتد، باید مورد توکاهش حجم ناشی از خشک شدن شفته آهکی، که به سبب وجود خاک رس و آب زیاد اتفاق می -5

 بتن  ۸-۲-۲-۱0

شود. کیفیههت  های بتنی بنایی مسلح استفاده میباشد که در ساخت پی، کالف بتنی و هستهها میدانه، آب و افزودنیبتن مخلوطی از سیمان، سنگ

 بتن از نظر مقاومت، پایایی باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشد.

 (40باشد. )صم در هر مترمکعب بتن میکیلوگر  250حداقل عیار سیمان   -1

 باشد.مگاپاسکال می  20ها  روزه بتن مورد استفاده در کالف  28حداقل مقاومت فشاری   -2

 باشد.مگاپاسکال می  20روزه بتن مورد استفاده در پی    28حداقل مقاومت فشاری   -3

 باشد.  اپاسکال میمگ  20روزه بتن مورد استفاده در بنایی مسلح    28حداقل مقاومت فشاری   -4

درصد سنگ الشههه    30مگاپاسکال و    20روزه    28درصد بتن با مقاومت فشاری   70سازی استفاده از بتن خرده سنگی با مصرف حداقل برای پی -5

 (40یا خرده سنگ، مجاز است. )ص

 ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی  ۸-۲-۴

 روش آزمایش نمونه منشوری  ۸-۲-۲-۴-۱

باشد. ایههن مقاومههت بههر     f′𝑚شود، باید مساوی یا بیشتر از مقاومت مشخصههای منشوری تعیین میفشاری واحد بنایی که بر مبنای نمونه مقاومت

 (42باشد. آزمایش نمونه منشوری واحد بنایی باید با شرایط زیر انجام شود: )صروزه می  28مبنای آزمایش نمونه  

های منشوری واحد بنایی قبل از اجرا ساخته و مطابق استاندارد ملی ایران آزمایش شوند. مصالح مههورد اسههتفاده  نمونهیک مجموعه پنج تایی از  -1

ها باید تحت نظر مهندس ناظر در  ها از همان مصالحی انتخاب شوند که در ساخت ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نمونهدر ساخت نمونه

 (42آزمایش شوند. )ص  یک موسسه مجاز ساخته و

مترمربع از مساحت دیههوار، یههک سههری سههه    450های مجاز در طراحی مورد استفاده قرار گیرند، در حین اجرا برای هر  در صورتی که کل تنش -2

منشوری بههرای هههر  های  های منشوری، مطابق ضوابط استاندارد ملی ایران ساخته و آزمایش شوند. حداقل یک سری سه تایی از نمونهتایی از نمونه

 (43ساختمان الزم است. )ص
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 کارآیی مصالح سیمانی  ۸-۲-۶

های  سیمان و دوغاب سیمان )گروت(، بر مبنای میزان نشست آزمایش اسالمپ، باید در محههدوده -کارایی مصالح سیمانی، شامل: بتن، مالت ماسه 

 (45زیر قرار داشته باشد. )ص

 متر  میلی  150تا   50بتن:  

 متر  میلی  200  تا  100مالت:  

 متر.میلی  270تا    200دوغاب:  

 ضوابط عمومی  ۸-۳

 ساختگاه  ۸-۳-۲

باشد. منظور از زمههین ناپایههدار زمینههی اسههت کههه  های ناپایدار یا در معرض سیل، مجاز نمیهای مشمول این مبحث بر روی زمیناحداث ساختمان

نشست نسبی، سنگ ریزش و زمین لغزش در آن وجود داشته باشد یا اینکه زمین متشکل از  هایی مانند روانگرایی، نشست زیاد،  احتمال وقوع پدیده

 (47خاک رس حساس باشد. )ص

 بندی ساختمانپیکره  ۸-۳-۳

 ای )انقطاع(درز لرزه  ۸-۳-۳-۲

تههر از مقههادیر  بعاد پالن سههاختمان بزرگای از یکدیگر جدا کرد. عالوه بر این، چنانچه نسبت االزم است دو ساختمان مجاور هم را با ایجاد درز لرزه

  مندرج در فصل چهارم و پنجم این مبحث باشد و نیز وجود پیشامدگی ها در پالن بیش از حد مجاز باشههد، الزم اسههت سههاختمان را بهها اسههتفاده از

 (48های مجزا تقسیم کرد. )صای به قسمتدرزهای لرزه

 گردد.ای، باید ملزومات زیر رعایت  در اجرای درز لرزه

متههر، هههر کههدام  میلی  50ترین ساختمان و یا قسمت جدا شده سههاختمان و یهها  متر به ازای هر یک متر ارتفاع کوتاهمیلی  10ای نباید از درز لرزه -1

 (48بیشتر است، کمتر باشد. )ص

افقی اجرا شود، ولی الزم نیست در پی مشههترک  های ها و کالفهای جدا شده، از جمله در تراز کفای در تمام ارتفاع قسمتالزم است درز لرزه -2

 (48دو قسمت جدا شده ادامه یابد. )ص

 (48ای باید عاری از هرگونه مصالح ساختمانی از جمله نخاله بوده و مناسب است با مواد پر کننده نرم پر شود. )صدرز لرزه -3

 ایاعضای سازه  ۸-۳-۴

 ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون  ۸-۳-۴-۲

 عرض )ضخامت( مؤثر       ۸-۳-۴-۲-۱

 (49باشد. )صعرض مؤثر دیوار و ستون به شرح زیر می

 الف( دیوار تک جداره 

 (49باشد. )صکاری میعرض مؤثر دیوار تک جداره واحدهای توپر یا میان خالی، ضخامت کل دیوار بدون در نظر گرفتن نازک

 ب( دیوار چندجداره 

ها پر  ها با مالت یا دوغاب پر شده باشد، برابر با ضخامت کل دیوار و چنانچه فضای بین جدارهنچه فضای بین جدارهعرض مؤثر دیوار چندجداره، چنا

 (49باشد. )صکاری میها، بدون در نظر گرفتن نازکهای جدارهنشده باشد، برابر با جمع ضخامت

 پ( ستون

های غیههر  کههاری اسههت. عههرض مههؤثر بههرای سههتونعرض ستون، بدون در نظر گرفتن نازکعرض مؤثر ستون مستطیلی در امتداد مورد نظر، برابر با  

 (49باشد که در ستون واقعی مورد نظر است. )صمستطیلی، بعد یک ستون مربعی با همان ممان اینرسی، حول محوری می

 ارتفاع مؤثر  ۸-۳-۴-۲-۲

 (49های جانبی باال و پایین و در امتداد عمود بر محور مورد نظر قرار دارد. )صگاهکیهارتفاع مؤثر دیوار و ستون، برابر با ارتفاع آزادی است که بین ت

 ایحداقل ضخامت دیوار سازه  ۸-۳-۴-۳

   دیوار بنایی غیر مسلح  ۸-۳-۴-۳-۱

 (50متر کمتر باشد. )صمیلی  200ای غیر مسلح نباید از  ضخامت اسمی دیوار سازه

 دیوار بنایی مسلح  ۸-۳-۴-۳-۲

  100دار، ضخامت اسههمی  متر کمتر باشد. در مورد دیوار باربر بنایی مسلح با واحد آجر سوراخمیلی  150ای مسلح نباید از اسمی دیوار سازه ضخامت

نباشد، واحدها در پیونههد    25مگاپاسکال باشد، نسبت الغری بزرگتر از    5/5که مقاومت واحد سطح خالص بیشتر از  متر مجاز است، به شرط آنمیلی

 (50متر نباشد و حداکثر یک میلگرد با یک وصله در هر سوراخ قرار گیرد. )صمیلی  12ممتد قرار گیرند، اندازه قطر میلگرد بیشتر از  
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 دیوار چندجداره  ۸-۳-۴-۴

های مقاوم در برابر خوردگی یا  بستها باید با های دیوار چندجداره باید توسط دوغاب، مالت یا بتن پر شود. همچنین، جدارهفاصله بین کلیه جداره

های فوالدی یا میلگردهای بستر با سطح مقطههع  میلگردهای بستر و یا با همپوشانی واحدهای مصالح بنایی به یکدیگر متصل شوند. الزم است بست

 (50ذاشته شوند. )صمتر در دیوار کار گمیلی  500متر مربع در فواصل افقی و قائم حداکثر برابر با  میلی  20حداقل برابر با  

 کنترل نسبت لغری  ۸-۳-۴-5

 الف( کنترل نسبت لغری دیوار

آید.  نسبت الغری در دیوار از تقسیم ارتفاع مؤثر بر عرض )ضخامت( مؤثر و یا تقسیم طول مؤثر بر عرض مؤثر، هر کدام که بیشتر است، به دست می

محههدود    1-3-8ای مسلح، این نسههبت بههه مقههادیر جههدول  یشتر شود. در دیوارهای سازهب 17ای غیرمسلح، نسبت الغری نباید از در دیوارهای سازه

 (51شود. )صمی

 (51)صای مسلح حداکثر نسبت لغری در دیوارهای سازه ۱-۳-۸جدول 

 حداکثر نسبت لغری مجاز شرایط انتهایی

 30 گاه سادهتکیه

 40 گاه پیوستهتکیه

 15 دیوار طره

 ب( کنترل نسبت لغری در ستون 

های غیرمسههلح،  آید. در ستوننسبت الغری در ستون از تقسیم ارتفاع مؤثر ستون بر عرض مؤثر در هر امتداد، هر کدام که بیشتر است، به دست می

ایههد حههداکثر خههروج از مرکزیتههی  شود. در محاسبات بمحدود می  20های مسلح، این نسبت به عدد  بیشتر باشد. در ستون  15نسبت الغری نباید از 

 (51درصد بعد ستون در هر امتداد در نظر گرفت. )ص  10معادل با  

 بازشو  ۸-۳-۴-۷

ای، در صورت امکان باید از تعبیه بههیش از یههک  های مرکزی دیوار قرار گیرند. در دیوارهای سازهاالمکان کوچک بوده و در قسمتبازشوها باید حتی

پرهیز شود. در غیر این صورت، باید پیرامون بازشوها به نحو مناسب )مندرج در فصل چهارم و فصل پنجم( با میلگرد یهها  بازشو در یک راستای قائم 

 (52کالف تقویت شود. )ص

 نعل درگاه  ۸-۳-۴-۸

طبقه زیر زمین، اسههتفاده از نعههل  ساخته باشد. در  تواند از مصالحی مانند بنایی مسلح، فوالد، بتن مسلح درجا و یا بتن مسلح پیشنعل درگاه می -1

 (52باشد. )صدرگاه فوالدی مجاز نمی

سازد. تمام بار مثلههث بههه اضههافه  درجه می 60بار وارد بر نعل درگاه عبارت است از بخشی از دیوار مثلثی شکل که اضالع جانبی آن با افق زاویه  -2

 (52ها و تیرها باید در طراحی نعل درگاه در نظر گرفته شوند. )صکف

 متر یا یک دهم طول دهانه، هر کدام که بیشتر است، در نظر گرفته شود.  میلی  350گاه تیر نعل درگاه در هر طرف باید حداقل  طول تکیه -3

 خرپشته  ۸-۳-۴-۹

ید ضوابط بند  درصد سطح زیربنای طبقه زیر خود باشد، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب شده و با 25چنانچه سطح زیربنای خرپشته بیش از 

 را برآورده نماید. در غیر این صورت، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب نشده ولی الزم است ضوابط زیر را رعایت کند.   2-4-5-8و   8-4-1-2

 (52د. )صها طراحی گردنای و سقف خرپشته باید بر اساس بارهای ثقلی و جانبی وارد بر آنهای بنایی مسلح، دیوارهای سازهدر ساختمان -1

 رعایت گردند.    2-3-5-5-8های بنایی با کالف، الزم است ضوابط مربوط به دیوار نسبی طبقه، در هر دو امتداد، مطابق بند  در ساختمان -2

 (52های قائم و افقی، در خرپشته نیز اجرا شود. )صهای بنایی با کالف، الزم است کالف بندی ساختمان، شامل کالفدر ساختمان -3

 های مهاری مدفونپیچ  ۸-۳-۴-۱۲

برابههر    5/1درجه و قطر داخلی سه برابر قطر پیچ، به اضافة طول مستقیمی مساوی    90های مهار از میلگرد خم شده باید دارای یک قالب با خم پیچ

ای خواهند بود که  ای مهار صفحه، دارای صفحهههای مهار با مهره دارای یک مهره استاندارد خواهند بود. پیچقطر پیچ بعد از انتهای آزاد باشند. پیچ

 (53)ص  شود تا معادل پیچ مهار با مهره را تأمین کند.به بدنه پیچ، جوش می

های مهار با مهره، برابر با طول مدفون است که از سطح واحد مصالح بنایی تا سطح باربر صههفحه  های مهار صفحه یا پیچعمق مؤثر مدفون برای پیچ

شود. عمق مؤثر مدفون برای مهار با میلگرد خم شده، طول توکاری است که از سههطح واحههد بنههایی تهها  گیری میدر امتداد عمود اندازهیا مهره مهار 

متر مالت یهها  میلی  25ها، باید در محل خود، با حداقل  شود. همة پیچگیری میسطح باربر خم، منهای یک برابر قطر پیچ مهار در امتداد عمود اندازه
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  12توان در بندهای افقههی بهها ضههخامت حههداقل  ها را میمتر که آنمیلی  6های به قطر  ب بین پیچ و واحد مصالح بنایی محصور شوند، مگر پیچدوغا

 (53)ص  برابر قطر پیچ است.  40ها  متر جای داد. حداقل فاصله مرکز تا مرکز پیچمیلی

 ایاعضای غیر سازه  ۸-۳-5

 اگرای جددیوار غیر سازه  ۸-۳-5-۱

 ساخته گچی و نظایر آن  تواند از آجر، بلوک سفالی یا بتنی و یا قطعات پیشای جداگر میدیوار غیر سازه -1

متههر  میلی  80ساخته گچی نبایههد از  متر و عرض دیوار جداگر بلوک سفالی و قطعات پیشمیلی 100ساخته شود. عرض دیوار جداگر آجری نباید از 

 (54سیمان ساخته شود. )ص  -دار و مالت ماسه  ی باید صرفاً با آجر سوراخکمتر باشد. دیوار جداگر آجر

باشد. در صورت تجاوز از این حد، باید با استفاده از  متر یا سی برابر عرض دیوار می  5/3ای از تراز کف مجاور  حداکثر ارتفاع مجاز دیوار غیر سازه -2

طور پیوسته ادامههه یافتههه و بههه  (، این الزام محقق شود. مهار افقی باید در طول دیوار به3-6-5-5-8مهارهای افقی مناسب مانند کالف، )مطابق بند  

 (  54ای مهار شود. )صترین عناصر قائم سازهنزدیک

م اسههت بهها  متر بیشتر باشد، در غیر این صههورت، الز 5بند یا کالف نباید از چهل برابر عرض دیوار و یا ای بین دو پشتطول آزاد دیوار غیر سازه -3

طور  بند در طول دیوار، این الزام محقق شود. مهار قائم باید در تمام ارتفههاع دیههوار بههه( یا پشت3-6-5-5-8تعبیه مهار قائم مانند کالف )مطابق بند 

 (54ای مهار شود. )صترین عناصر افقی سازهپیوسته ادامه یافته و به نزدیک

 ع طبقه ادامه دارند باید در تراز سقف کامالً مهار شوند.ای که در تمام ارتفادیوارهای غیر سازه -4

ای عمود بر آن و یا عنصر قائم که به همین منظههور از  ای و یا غیر سازهای نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک دیوار سازهلبه قائم دیوار غیر سازه -5

 شود.  فوالد، بتن آرمه و یا چوب ساخته شده است، با اتصال مناسب مهار

ای در اثر تغییر شکل اعضای  هایی استفاده شود که صدمات وارد به عضو غیر سازهای باید از طرحای به اعضای سازهبرای اتصال اعضای غیر سازه -6

 (55ای به حداقل برسد. )صسازه

ت الریز چیده شوند، اتصال بههین دو دیههوار کههافی تلقههی  زمان و یا به صورطور همگاه عمود بر آن بهای و دیوار تکیهدر صورتی که دیوار غیر سازه -7

گاه و بدون اتصال به آن ساخته شود باید دو دیوار در محل تقاطع به نحو مناسههبی  ای بعد از احداث دیوار تکیهشود، ولی چنانچه دیوار غیر سازهمی

قی شده و باید عنصر قائم در ایههن لبههه تعبیههه شههود. دو دیههوار غیههر  ای آزاد تلبه یکدیگر متصل شوند. در غیر این صورت، لبه کناری دیوار غیر سازه

 (55ای عمود بر هم نیز باید به نحو مناسب به یکدیگر متصل شوند. )صسازه

متههر بیشههتر باشههد،   5/2ای غیرمسلح که با واحدهای مصالح بنایی )آجر و بلوک سفالی یا سیمانی( ساخته شده و طول آن از در دیوار غیر سازه -8

سوم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شود. میلگرد بستر باید شامل حداقل دو میلگرد طههولی،  الزم است در سه تراز مختلف در ناحیه یک

باشههد. ایههن  گیرنههد،  ای برابر دوسوم ضخامت دیوار از یکدیگر به صورت قرینه در بند بستر قههرار میمتر، که در فاصلهمیلی 6هر کدام به قطر حداقل 

متر به یکدیگر متصل شههوند. میلگردهههای بسههتر  میلی 250متر و در فواصل حداکثر میلی 6میلگردها باید توسط میلگردهای عرضی به قطر حداقل 

 (55ها مهار شوند. )صهای قائم ادامه یافته و در داخل آنباید بدون انفصال در سرتاسر دیوار تا محل کالف

 سقف کاذب   ۸-۳-5-۳

 (56ای( با اتصال مناسب وصل شوند. )صویزهای سقف کاذب به اعضای اصلی ساختمان )سقف، کالف و یا دیوار سازهآ -1

 زدگی مقاوم باشند.از آویزهایی استفاده شود که مقاومت کافی داشته و در برابر عوامل خورنده و زنگ -2

 عدد در هر متر مربع سقف کمتر باشد.    3تعداد و فاصله آویزها بسته به نوع پوشش سقف کاذب محاسبه و برآورد شود، اما در هر حال نباید از   -3

 آویزها باید شاقولی و صاف باشند. -4

 بار وارد از سقف کاذب به سقف اصلی در طراحی سقف اصلی منظور شود. -5

گیرند، ایجاد درز انبساط در اطراف سقف کاذب به منظور تأمین جهها  در فضای بین سقف اصلی و سقف کاذب قرار میچنانچه تأسیسات حرارتی  -6

 (56های حرارتی ضروری است. )صبرای تغییر مکان

 پلکان  ۸-۳-5-۴

 (56تواند از انواع بتن آرمه، فوالدی یا چوبی ساخته شود. )صپلکان می

 کمتر باشد.  متر  10/1طول هر پله نباید از   -1

 متر کمتر باشد.  40/2عرض قفسه پله دارای پاگرد نباید از   -2

 عرض یا شعاع پاگرد نباید از طول پله کمتر باشد. -3

 متر کمتر باشد.  05/2ارتفاع آزاد پلکان در تمام طول مسیر نباید از   -4

 پله بیشتر باشد.  12های بین دو پاگرد نباید از  تعداد پله -5

متههر  میلی  640متر کمتر و ارتفاع آن باید به میزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفههاع آن از  میلی 280هر پله نباید از پهنای کف  -6

 (56بیشتر نباشد. )ص
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 آسانسور و بالبر  ۸-۳-5-5

 (57باشد. )صدهم مقررات ملی ساختمان مجاز میهای بنایی مسلح و با رعایت ضوابط مندرج در مبحث پانزنصب آسانسور و باالبر در ساختمان -1

های بنایی با کالف در صورتی مجاز است که دیوارهای چاه آسانسور در تمام ارتفاع ساختمان از بنایی مسلح و یا بتن  نصب آسانسور در ساختمان -2

هههای افقههی، متصههل شههوند. همچنههین، الزم اسههت  فههها و کالای ساختمان، مانند کفمسلح ساخته شده و به نحو مناسب به یکدیگر و عناصر سازه

ها و دیوارهای  ها، کفای ساختمان، مانند کالفهای فوالدی نگهدارنده باالبر و آسانسور با استفاده از پیچ مهار به نحو مناسب به عناصر سازهپروفیل

 (57بتنی یا بنایی مسلح وصل گردند. )ص

ها، متصل  ای ساختمان، از جمله کالفف مجاز است. الزم است که باالبر به نحو مناسب به عناصر سازههای بنایی با کالنصب باالبر در ساختمان  -3

 (57شود. )ص

 نما  ۸-۳-5-۶

 (57تواند از انواع آجری، سنگی یا سیمانی باشد. در اجرای نما الزم است الزامات زیر رعایت شود. )صنمای ساختمان بنایی می

زمان با عضو اجرا شههده و واحههدهای مصههالح بنههایی نمهها و عضههو بههه نحههو مناسههب  که نما همباشد، مگر آنمتر مییلیم  50حداکثر ضخامت نما  -1

 (57پوشانی شده باشند. )صهم

باید بتوانند    تاتصاالت نما به سازه باید توانایی انتقال نیروی زلزله ایجاد شده در اثر جرم نما به سازه پشتیبان را دارا باشند. همچنین این اتصاال -2

 (57ای پشتیبان را به شکل مناسبی به نما منتقل کنند. )صتغییر مکان در اعضای سازه

پذیر اسههتفاده  نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی ویژه هر منطقه را دارا بوده و تا آنجا که ممکن است، در ساخت آن از مصالح سبک و انعطاف -3

 (57شود. )ص

 کار اتصال مناسب و کافی داشته باشد تا توانایی انتقال نیروهای متقابل بوجود آید.شتنما باید با سطح پ -4

 پناهجان  ۸-۳-5-۷

 (58های مربوطه باشد. )صتواند از نوع بنایی مسلح یا بنایی با کالف بر اساس ضوابط مندرج در فصلها میپناه اطراف بام و بالکندیوار جان -1

متر برای بنایی با کالف و ضههخامت آن حههداقل  میلی  500متر برای بنایی مسلح و  میلی  700از کف تمام شده باید حداکثر   پناه بناییارتفاع جان -2

 (58متر باشد. )صمیلی  200

 (58توان استفاده نمود. )صپناه از مالت باتارد نمیدر ساخت جان -3

 دودکش و هواکش  ۸-۳-5-۸

ای پیوسههته، ماننههد دیههوار، جههرز، سههتون، تیههر، نعههل درگههاه و یهها  اجرا شده و نباید از داخل عناصر سازهدودکش و هواکش باید به صورت روکار  -1

 (58های افقی و قائم عبور داده شوند. )صکالف

 (58کار مانند دیوار وصل شوند. )صای پشتها باید به نحو مناسب به اعضای سازهدودکش و هواکش و عناصر بنایی محافظ آن -2

 بام و یا تراز مورد نظر ادامه یابند.و هواکش باید به صورت یکپارچه از طبقات پایین تا پشت  دودکش -3

 پناه مهار شود.پناه به روش مناسبی به جاندودکش باید در ارتفاعی برابر با ارتفاع جان -4

 (58ساخت دودکش با واحد بنایی غیر مسلح در ارتفاع باالتر از تراز بام مجاز نیست. )ص -5

وسیله عناصر قائم فوالدی یا بتن مسلح به گونه مناسبی تقویت و  متر از تراز بام باشد، الزم است دودکش به 5/1چنانچه ارتفاع دودکش بیش از  -6

 (58در تراز روی بام مهار شود. )ص

 ها و مجاری توکارلوله  ۸-۳-5-۱0

ههها از یههک ششههم ضههخامت عضههو  باشد که قطر آنفقی و یا قائم، در صورتی مجاز میای، چه به صورت اها و مجاری توکار در عناصر سازهتعبیه لوله

ها و مجاری نباید باعث قطع و یا خم شدن میلگردهای تسلیح شوند. همچنین، تعبیه چند لوله یا مجرا در مجاورت هم  ای کمتر باشد. این لولهسازه

ششههم  باشد. چنانچه، به هر دلیل، نیاز به عبههور مجههرای بزرگتههر از یکمتر میمیلی  750باشد. حداقل فاصله بین دو لوله یا مجرای مجاور  مجاز نمی

حساب آمده و ضههوابط  کند، به عنوان یک انفصال یا بازشو بهای باشد، آن قسمت از عضو که مجرا از آن عبور میضخامت عضو از درون اعضای سازه

 (59شود. )صمربوط به بازشو به آن اعمال می

 عایق رطوبتی  ۸-۳-5-۱۱

 (59اجرای عایق رطوبتی در موارد زیر الزم است: )ص -1

 دار و قوسیهای تخت، شیببام  –الف  

 هاایوان -ب

 ها و آشپزخانه(  ها )در تماس با زمین نمناک و کف سرویسکف -پ

 ها )در تماس با زمین نمناک(شالوده -ت

 نمناکدیوارهای زیرزمین و دیوارهای در تماس با زمین    -ج
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ههها و نماهههایی کههه در معههرض بههوران قههرار  پنههاه، دودکشهای در تماس با محیط اطراف، درپوش و دیوار جانها از قبیل کف پنجرهد( سایر قسمت

 (59گیرند. )صمی

 (59شود، باید موارد زیر رعایت شوند: )صکاری با قیر و گونی و یا گونی قیراندود انجام میاگر عایق -2

 کاری ضروری است.یرسازی مناسب برای انجام عایقایجاد ز  -الف

 کاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.  عایق -ب

 کاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست.عایق -پ

 قیرهای جامد را تا هنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد. -ت

 (60+ درجه سلسیوس( مجاز نیست. )ص4کاری در هوای سرد )زیر  عایق  -ج

 کاری مجاز نیست.  های عایقرف میخ برای محکم کردن الیهمص -د

های  ها بایههد الیهههپوشانی الیهههمتر همپوشانی داشته و با قیر کامالً به هم چسبانده شوند. در هممیلی  100های عایق باید از هر طرف حداقل  الیه -ر

 (60ا به سمت الیه زیری سرازیر شود. )صهرویی در سمتی قرار گیرند که مطابق شیب بندی انجام شده آب از روی آن

 (60های متوالی عایق باید عمود بر هم قرار گیرند. )صشود، الیهکاری در بیش از یک الیه انجام میهنگامی که عایق  -س

 کاری شده باید پس از تکمیل با الیه محافظی پوشانده شوند.سطوح عایق  -ش

های توصیه شده توسط تولیدکنندگان و بر اساس مبحث پنجم مقررات ملههی سههاختمان  ید مطابق روشهای رطوبتی آماده، باکاری با عایقعایق -3

 (60انجام شود. )ص

 باشد.های آجری قوسی و چوبی مسطح مجاز میگل به عنوان عایق رطوبتی بر روی سقفاستفاده از کاه -4

فوذ آب برف و باران به دیوار، با بتن سیمانی، بتن آسفالتی یا مصالح مناسب  درصد برای عدم ن 3اطراف ساختمان تا فاصله یک متر باید با شیب  -5

 (60دیگر پوشیده شود. )ص

 عایق رطوبتی زیر دیوار باید الزامات زیر را رعایت کند.  -6

 (60متر در کف مهار شود. )صیمیل  100های تمام شده بیرونی و درونی ساختمان ادامه یافته و حداقل به اندازه  الیه عایق رطوبتی باید تا کف  -الف

 (60متر باالتر از تراز کف تمام شده بیرون ساختمان باشد. )صمیلی  200در دیوارهای بیرونی، الزم است تراز اجرای عایق رطوبتی حداقل   -ب

تر از  ر هر تراز دیگری پههاییندر دیوارهای درونی، مناسب است عایق رطوبتی در تراز کف تمام شده اجرا شود. در صورت اجرای عایق رطوبتی د -پ

 (60متر در کف مهار شود. )صمیلی  100تراز کف تمام شده، الزم است عایق رطوبتی تا تراز کف تمام شده ادامه یافته و حداقل  

 دیوار محوطه  ۸-۳-۶

 در ساخت دیوار محوطه بنایی، الزامات زیر باید رعایت شوند.  

مسلح، بنایی با کالف و یا بنایی غیرمسلح باشد. ساخت دیوار محوطه بنههایی غیرمسههلح بههدون کههالف بههرای   تواند از انواع بناییدیوار محوطه می -1

مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان( و در معابر پر تههردد   2و  1های خطرپذیری های با اهمیت خیلی زیاد و اهمیت زیاد )گروهساختمان

 (61باشد. )صمجاز نمی

متر بیشتر باشد. در غیر این صورت، الزم است دیوار توسط درز انقطاع به دو و یهها چنههد قسههمت تقسههیم    20ار محوطه نباید از  طول پیوسته دیو -2

 (61متر بیشتر نباشد. )ص  20ای که طول هر قسمت از  گونهشده، به

 بیشتر باشد.    10نسبت ارتفاع به عرض دیوار محوطه نباید از   -3

متر، برای دیوار بنایی با کالف بیشههتر باشههد. چنههان چههه ارتفههاع دیههوار    3متر، برای دیوار بنایی غیرمسلح و    2ارتفاع دیوار محوطه بنایی نباید از   -4

یگر، دیوار و عناصر مقاومتی آن )میلگرد یا کههالف(، بههه همههراه پههی دیههوار بههرای  متر بیشتر باشد، الزم است، عالوه بر رعایت الزامات د 3محوطه از  

 (61نیروهای جانبی خارج از صفحه محاسبه و طراحی گردند. )ص

  ( تعبیه شود. الزم اسههت4-2-5-5-8و یا بند    3-2-5-5-8الزم است در زیر دیوار محوطه، پی بتنی و یا کالف افقی بتنی زیر دیوار )مطابق بند   -5

 (61پی و یا کالف زیر دیوار برای مقابله با واژگونی و دیوار کنترل شود. )ص

بارهههای  در طراحی و اجرای دیوار محوطه از نوع بنایی مسلح، دیوار و پی آن باید برای نیروی افقی خارج از صفحه ناشی از بار زلزلههه، بههار بههاد و   -6

 (62دیگر محاسبه و طراحی گردد. )ص

 (62این مبحث نیز رعایت شود. )ص  7-6-5-8محوطه از نوع بنایی با کالف، باید ضوابط بند    در اجرای دیوار -7

 های بنایی مسلحساختمان  ۸-۴

 محدوده کاربر  ۸-۴-۱-۲

 (63باشد. )صطبقه با احتساب زیرزمین می  5متر از تراز پایه یا حداکثر    15های  بنایی مسلح  حداکثر ارتفاع ساختمان
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 (۶۴هایی از دیوار بنایی مسلح )صنمونه  ۱-۴-۸شکل 

 تغییر مکان نسبی طبقه  ۸-۴-۲-۸

 محاسبه تغییر مکان نسبی طبقه    ۸-۴-۲-۸-۱

 (67شود. )صمحاسبه می  1-4-8( طبق رابطه  𝑀∆تغییرمکان نسبی هر طبقه )

∆𝑀= 𝐶𝑑∆𝑒𝑢  (8-4-1                                                            )                                      

 (67در این رابطه: )ص

𝐶𝑑   =  شود.منظور می  0/3ضریب افزایش تغییر مکان که برای ساختمان بنایی مسلح برابر 

∆𝑒𝑢  =  های تحلیل خطی.جابجایی نسبی طبقه تحت اثر زلزله طرح با استفاده از روش 

   تغییر مکان نسبی مجاز طبقه  ۸-۴-۲-۸-۲

باشههد. اگههر  می  ℎ𝑠  007/0و    ℎ𝑠   01/0برای دیوارهای طره و دوسر گیردار، به ترتیههب    𝑎∆تغییر مکان نسبی مجاز هر طبقه ناشی از بارهای جانبی  

درصد کمتر از مقادیر داده شده در این بند در نظههر   20ثانیه باشد، تغییر مکان نسبی مجاز باید  7/0ساختمان برابر یا بیشتر از دوره تناوب طبیعی 

 (67گرفته شود. )ص

 سختی جانبی   ۸-۴-۲-۹

 (67درصد سختی جانبی طبقه باید توسط دیوارهای باربر برشی تأمین شود. )ص  80در تراز هر طبقه، حداقل  

 الزامات میلگردگذاری  ۸-۴-۴

 الزامات میلگردها    ۸-۴-۴-۱

 متر بیشتر باشد.میلی  28اندازه قطر میلگرد اصلی نباید از   -1

 (69چهارم هر یک از موارد زیر باشد: )صهشتم ضخامت اسمی دیوار یا یکدر دیوار و جرز، قطر میلگرد اصلی نباید بیشتر از یک -2

 بعد کوچک حفره  -الف

 ضخامت هسته مسلح -ب

درصههد در محههل وصههله    8هههای بههدون وصههله و  درصد در محل  4درصد نسبی میلگردهای اصلی در هر حفره یا هسته مسلح دیوار نباید بیش از   -3

 (69میلگرد جایگذاری شود. )ص  2میلگردها باشد. همچنین در یک حفره دیوار نباید بیش از  

 باشد.  میلگرد به مساحت حفره و یا هسته مسلح معادل میدرصد نسبی میلگرد، نسبت سطح مقطع    تعریف:

 فاصله میلگردها    ۸-۴-۴-۲

متر، هههر کههدام کههه بیشههتر اسههت،  میلی  25ها و جرزها، نباید کمتر از قطر اسمی میلگردها یا  جز در ستونفاصله آزاد بین میلگردهای موازی، به -1

 (70باشد. )ص

 متر کمتر باشد.میلی  40برابر قطر اسمی میلگرد و    5/1یک از دو مقدار  ین میلگردهای اصلی نباید از هیچها و جرزها، فاصله آزاد بدر ستون -2

 ها یا میلگردهای مجاور نیز رعایت شود.  محدودیت فواصل آزاد بین میلگردها باید برای فاصله آزاد بین یک وصله پوششی و وصله -3

گیرد، ایههن  متر باشد. برای میلگرد بستر که در بند بستر قرار میمیلی  15ح واحد بنایی نباید کمتر از  فاصله آزاد بین یک میلگرد اصلی و هر سط -4

 (70باشد. )صمتر میمیلی  6فاصله حداقل  

 مهار میلگردهای خمشی  ۸-۴-۴-۳

ه طههول گیرایههی مسههتقیم، قههالب یهها  وسههیلای باید در هر طرف آن مقطع بهفشار یا کشش محاسبه شده در میلگرد در هر مقطع از اعضای سازه -1

 (70ها نباید برای مهار میلگردهای تحت فشار استفاده کرد. )صها تأمین شود. از قالبوسایل مکانیکی، یا ترکیبی از آن
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ه مخالف عضههو بههه  وسیله قالب استاندارد خم شده در ارتفاع جان مهار کرد و یا با میلگرد موجود در وجالزم است انتهای میلگرد کششی را یا به -2

 (70صورت پیوسته اجرا نمود. )ص

  مقاطع بحرانی برای مهار میلگرد در اعضای خمشی عبارتند از نقاط تنش حداکثر و نقاطی در طول دهانه که در آن نقاط میلگرد مجاور قطع یهها -3

 (70شود. )صخم می

برابههر    12ترین دو مقدار عمق مههؤثر عضههو و  ای برابر با بزرگیست تا فاصلهای که از نظر مقاومت خمشی دیگر به آن نیازی نمیلگرد باید از نقطه -4

 (70ای. )صهای ساده و در انتهای آزاد اعضای طرهگاهقطر اسمی میلگرد امتداد یابد، مگر در سر تکیه

 میلگرد خمشی نباید در یک ناحیه کششی قطع شود، مگر اینکه یکی از شرایط زیر برآورده شود:   -5

 (70برش در نقطه قطع میلگرد از دوسوم ظرفیت برشی، با در نظر گرفتن مقاومت میلگردهای برشی موجود، فراتر نرود. )ص  -الف

چهارم ظرفیت برشی مقطع فراتر نرود.  سطح مقطع میلگرد امتداد یافته حداقل دو برابر مقدار الزم برای خمش در نقطه قطع باشد و برش از سه -ب

 (71)ص

متههر و فاصههله  میلی  6دهای فشاری در اعضای خمشی باید توسط تنگ و در صورت نیاز بست مهار شوند. قطر تنگ یا بست نباید کمتههر از  میلگر -6

ها و بست ها باید در طههولی کههه در آن بههه فههوالد  برابر قطر تنگ یا بست باشد. این تنگ 48برابر قطر اسمی میلگرد یا  16ها نباید بیشتر از بین آن

 (71نیاز هست به کار روند. )ص  فشاری

 طول مهاری  ۸-۴-۴-۳-۳

 متر کمتر در نظر گرفته شود.  میلی  300محاسبه شود، اما نباید از    2-4-8طول مهاری مورد نیاز میلگرد در کشش و فشار باید با استفاده از رابطه  

(8-4-2                                                                 )                                 𝑙𝑑 =
1.5𝑑𝑏

2 𝑓𝑦𝛾

𝐾√𝑓𝑚
′

 

باید برای میلگردهههای    γبرابر قطر میلگرد، هر کدام کمتر است، بیشتر باشد. همچنین مقدار   9نباید از حداقل پوشش بنایی و یا  Kدر معادله فوق، 

متر و بیشتر برابر بهها  میلی  25و برای میلگردهای با قطر    3/1متر برابر با  میلی  22  تا  18، برای میلگردهای با قطر  1متر برابر با  میلی  16تا    10با قطر  

 (  72در نظر گرفته شود.)ص  2-4-8برابر مقدار محاسبه شده از رابطه  5/1در نظر گرفته شود. طول مهاری میلگردهای با پوشش اپوکسی باید  5/1

 های ستون مسلح  تنگ  ۸-۴-۴-5

 (73وابط زیر مطابقت داشته باشند: )صهای ستون باید با ضتنگ

 متر بسته شوند.  میلی  6هایی به قطر حداقل  میلگردهای طولی باید توسط تنگ -1

 (73ها نباید از کمترین مقادیر زیر، بیشتر شود: )صفاصله قائم تنگ -2

 برابر قطر میلگردهای طولی  16  -الف

 برابر قطر تنگ  48 -ب

 فشاریترین بعد عضو  کوچک -پ

ای قرار گیرند که میلگردهای طولی، حداقل یک در میان، توسط دو ساق تنگ مهار شوند. زاویه داخلی بین دو ساق نبایههد از  گونهها باید بهتنگ -3

 (73شود. )ص  وسیله تنگ اضافی مهارمتر باشد، باید بهمیلی  150درجه بیشتر باشد. در صورتی که فاصله آزاد بین میلگردهای طولی بیش از    135

ها باید با فواصل تعیین شده در تمام طول عضو قرار داده شوند. فاصله اولین تنگ از سطح فوقانی شالوده یهها دال طبقههه تحتههانی و آخههرین  تنگ -4

 (73ترین میلگردهای دال یا کتیبه سرستون طبقه فوقانی نباید از نصف فواصل تعیین شده بیشتر باشد. )صتنگ از زیر پایین

تر از  متر پههایینمیلی  75ها را در مقطعی که حداکثر  توان تنگشوند، میها از چهار طرف به یک ستون متصل میدر مواردی که تیرها یا دستک -5

 (73باشد، متوقف کرد. )صترین عضو متصل میمیلگرد طولی تحتانی کم عمق

   پوشش میلگرد و سیم  ۸-۴-۴-۶

 (73یی زبر تأمین شود: )صبرای میلگرد باید حداقل پوشش بنا -1

متر و  میلی  50متر برابر با میلی 16در مواردی که نمای بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار دارد، پوشش میلگردهای به قطر بزرگتر از  -الف

 (74متر در نظر گرفته شود. )صمیلی  40متر یا کمتر، برابر با  میلی  16برای میلگردهای به قطر  

 (74متر در نظر گرفته شود. )صمیلی  40دی که نمای بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار ندارد، پوشش میلگرد برابر  در موار -ب

  20میلگرد طولی بستر باید کامالً در مالت مدفون شود. حداقل پوشش بنایی برای حالتی که در معرض خاک یا هههوای بیرونههی باشههد برابههر بهها   -2

 (74باشد. )صمتر میمیلی  15ی که در معرض خاک یا هوای بیرونی نباشد برابر با  متر و برای حالتمیلی

  75در صورتی که بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار داشته باشد و یا در دیوارهای داخلی که در معرض میانگین رطوبت نسبی بیش از   -3

 (74رای روکش گالوانیزه یا اپوکسی استفاده شود. )صدرصد باشند، باید از میلگرد یا سیم فوالدی ضد زنگ و یا دا
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 قالب   ۸-۴-۴-۷

گاه انتهههایی تیرهههای سرتاسههری و  ای یهها در تکیهههباشد، مگر در انتهای تیرهای دوسر ساده و طههرهکاربرد قالب در مناطق کششی تیر مجاز نمی -1

 (74گیردار. )ص

 باشد.برابر قطر میلگرد می  13استاندارد  در صورت وجود کشش، طول معادل برای قالب   -2

 ها را نباید در مهار میلگردهای تحت فشار مؤثر دانست.قالب -3

 جای قالب استفاده کرد.  توان بهاز هر وسیله مکانیکی که قادر باشد میلگرد را بدون آسیب رساندن به واحد بنایی به نحو مناسب مهار کند، می -4

 نداردهای استاقالب   ۸-۴-۴-۷-۱

 (74در نظر گرفته شود: )ص  𝑙𝑒قالب استاندارد در کشش باید برای تأمین مهار در طول مدفونی معادل  

(8-4-3                                                                                          )𝑙𝑒 = 13𝑑𝑏 

 (75رده کنند: )صهای استاندارد باید موارد زیر را برآوهمچنین، قالب

 متر کمتر باشد.میلی  65برابر قطر میلگرد که نباید از    4درجه و اضافه طولی معادل    180خم   -1

 برابر قطر میلگرد.  12درجه و اضافه طولی معادل    90خم   -2

برابر قطر میلگرد که نباید کمتههر   6 درجه و اضافه طولی برابر 135درجه یا خم  90متر یا کمتر، خم میلی 16برای میلگرد برشی و تنگ با قطر  -3

 (75متر باشد. )صمیلی  65از  

 حداقل قطر خم برای میلگرد  ۸-۴-۴-۸

  16های ساخته شده از میلگرد بهها قطههر کمتر باشد. برای تنگ 1-4-8ها، نباید از مقادیر مندرج در جدول جز برای تنگقطر داخلی خم میلگرد، به

متر، قطر خم باید مطابق با مقادیر  میلی  16برابر قطر میلگرد کمتر باشد. برای میلگردهای بزرگتر از   4داخلی خم نباید از  تر، قطر  متر و کوچکمیلی

 (75باشد.)ص  1-4-8مندرج در جدول  

 (75)صحداقل قطر داخلی خم   ۱-۴-۸جدول 

 حداقل قطر خم (MPaتنش جاری شدن ) (𝒅𝒃قطر میلگرد )

 𝑑𝑏5 240 مترمیلی  22تا   10

 𝑑𝑏6 400تا   340 مترمیلی  25تا   10

 𝑑𝑏8 400تا   340 مترمیلی  25بزرگتر از  

 وصله میلگردها  ۸-۴-۴-۹

 وصله میلگردها باید مطابق یکی از موارد زیر باشد:

متر و مقدار محاسبه شده برای طول مهاری بههر اسههاس  میلی  300ترین مقدار حداقل طول وصله پوششی برای میلگردها بزرگ وصله پوششی:  -۱

 (75( است. )ص2-4-8رابطه )

 (76( میلگرد در کشش و یا فشار را تأمین کند. )ص𝑓𝑦درصد مقاومت تسلیم )  125یک وصله جوشی باید حداقل    وصله جوشی: -۲

 (76( میلگرد در کشش و یا فشار را تأمین کند. )ص𝑓𝑦درصد مقاومت تسلیم )  125یک وصله مکانیکی باید حداقل    کی:وصله مکانی -۳

 الزامات اجرای بنایی  ۸-۴-5

 (76در ساخت هر الیه یا جداره بنایی از یک نوع واحد بنایی استفاده شود. )ص -1

 زنجاب شوند تا آب مالت را به خود جذب نکنند.قبل از اجرا، الزم است واحدهای مصالح بنایی   -2

و با اطمینان    6-2-2-8آهک )باتارد( با نسبت اختالط مندرج در بند    -سیمان    -سیمان یا حداقل مالت ماسه    -اجرای بنایی باید با مالت ماسه   -3

 (76از تأمین مقاومت فشاری تعیین شده در این بند انجام شود. )ص

 (76پوشانی داشته باشد. )صچهارم طول خود با واحدهای رگ قبلی همهر واحد مصالح بنایی حداقل به اندازه یک  در چینش عضو بنایی، -4

 ها کامالً افقی باشد.امتداد رگ -5

 بندهای قائم در دو رگ متوالی، در یک امتداد نبوده و شاقولی باشند.  -6

 متر باشد.میلی  12متر و بیشتر از  میلی  10ضخامت بندهای افقی و قائم مالت نباید کمتر از   -7

متههر پوشههش  میلی 6توان ضخامت بند را، با توجه به قطر میلگرد یا بسههت و حههداقل چنانچه میلگرد بستر یا بست دیوار در بند قرار داده شوند، می

 (76متر افزایش داد. )صمیلی  20مالت، حداکثر تا  

 بندهای قائم باید از مالت پر شوند. -8
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گیر در  زمان اجرا شده و در یک سطح باال آورده شود. همچنین، استفاده از روش هشههتدیوارچینی باید در تمام دیوارهای ساختمان همهر رگ  -9

 (77باشد. )صساخت دیوارهای ممتد و متقاطع مجاز نمی

 دیوارچینی باید کامالً شاقولی باشد. -10

 هایی از دیوار را به صورت الریز ساخت.وان قسمتتزمان میسر نباشد، میطور هماگر دیوارچینی به -11

 (77باشند باید به یکی از دو صورت زیر اجرا شوند: )صشوند و دارای هسته میانی میدیوارهای چندجداره که برای عملکرد مرکب طراحی می -12

 های بنایی توسط آجر کله به یکدیگر وصل شوند.جداره  -الف

 های بنایی توسط بست دیوار به یکدیگر وصل شوند.  جداره -ب

مجموع سطح آجرهای کله باید   -شوند، باید الزامات زیر را تأمین نمایند. الفهای اعضای بنایی استفاده میآجرهای کله که برای اتصال جداره  -13

 درصد سطح عضو باشد و به صورت یکنواخت توزیع شده باشند.  4حداقل  

 (77متر در الیه میانی عضو مدفون شوند. )صمیلی  75کنند، باید حداقل  های مجاور عضو بنایی را متصل میای که جدارهای کلهآجره -ب

 شوند باید ضوابط زیر را برآورده نمایند:  های عضو بنایی بکار برده میهایی که برای اتصال جدارهبست -14

 مترمربع سطح عضو  25/0در هر  متر: حداقل یک بست  میلی  4سیم به قطر    -الف

 (77مترمربع سطح عضو )ص  50/0متر: حداقل یک بست در هر  میلی  5سیم به قطر   -ب

 باشد.متر میمیلی  600متر و در امتداد قائم  میلی  900حداکثر فاصله بین بست ها در امتداد افقی  

 (77مصالح بنایی مجاز است. )ص  ها با هر نوعهای دیواری مستطیلی برای اتصال جدارهاستفاده از بست -پ

 باشد.  های عضو بنایی که در ساخت آن از واحدهای بنایی توخالی استفاده نشده است، مجاز میشکل برای اتصال جداره  Zهای  استفاده از بست -ت

 (78وار استفاده کرد. )صجای بست دیتوان بهشوند نیز میهای نردبانی یا خرپایی که به عنوان میلگرد بستر استفاده میاز بست  -ج

 (78اعضای بنایی باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز به صورت ممتد مرطوب نگه داشته شوند. )ص -15

 طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی  ۸-۴-۶

ای بایههد در حالههت  زای سازهشود. کلیه اجطراحی اعضای بنایی مسلح بر مبنای روش مقاومت نهایی بر اساس ضوابط مندرج در این بخش انجام می

 (78مقاومت نهایی محاسبه شوند و در هر مقطع باید رابطه عمومی زیر همواره برقرار باشد: )ص

  (8-4-4                                                                                       )φ𝑆𝑛 ≥ 𝑆𝑢    

 (78ضریب کاهش مقاومت است. )ص  φمقاومت اسمی مقطع و    𝑆𝑛نیروی ایجاد شده در مقطع تحت بارهای ضریب دار    𝑆𝑢در این رابطه،  

 فرضیات طراحی  ۸-۴-۶-۱

طوری که بارهههای اعمههالی بههه صههورت مرکههب  میلگرد کامالً توسط بنایی در بر گرفته شده و سازگاری کرنش بین بنایی و میلگرد وجود دارد، به -1

 (78شوند. )صتحمل می

 (78ها باشد. )صمقاومت اسمی مقاطع بنایی مسلح برای ترکیب خمش و بار محوری باید بر اساس اعمال شرایط تعادل و سازگاری کرنش -2

 شود.  توزیع کرنش در عمق مقطع، خطی در نظر گرفته می -3

برای بنههایی بلههوک سههیمانی فههرض   0025/0برای بنایی آجر رسی و  0035/0حداکثر کرنش قابل استفاده در دورترین تار فشاری بنایی برابر با  -4

 شود.  می

( بیشههتر  𝑓𝑦آید ولی نباید از تنش تسلیم )ضرب مدول ارتجاعی در کرنش میلگرد به دست میمقدار تنش میلگرد در محدوده ارتجاعی از حاصل -5

 گرد باید مستقل از کرنش و برابر با مقاومت تسلیم در نظر گرفته شود.  های بزرگتر از کرنش تسلیم، تنش در میلدر نظر گرفته شود. برای کرنش

نظر کرد، ولی برای محاسبه خیز، مقاومت کششی بنایی باید در نظر  در محاسبات خمش و نیروهای محوری باید از مقاومت کششی بنایی صرف  -6

 (79گرفته شود. )ص

𝑓   𝑚قاومت مشخصه بنایی )م 80/0تنش بنایی در دورترین تار فشاری برابر با  -7
فاصله بین تار فشههاری   8/0( است که در ناحیه فشاری و تا عمق ′

 (79شود. )صحداکثر و محور خنثی به صورت یکنواخت توزیع می
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 ضرایب کاهش مقاومت  ۸-۴-۶-۳

 (82)صضرایب کاهش مقاومت  ۲-۴-۸جدول 

 ضریب کاهش مقاومت شرایط عضو

 پیچ مهاری
 9/0 جاری شدن فوالد پیچ مهاری  

 5/0 هاسایر شکست

 6/0 لهیدگی اعضای بنایی مسلح

 9/0 خمش، نیروی محوری یا ترکیب خمش و نیروی محوری اعضای بنایی مسلح

 8/0 برش اعضای بنایی مسلح

 طراحی تیر  ۸-۴-۶-5

 (83)صالزامات عمومی   ۸-۴-۶-5-۱

𝐴𝑛𝑓   𝑚نیروی محوری فشاری ضریب دار در تیر نباید از   -1
 فراتر رود.    05/0  ′

 تیر باید کامالً با مالت یا دوغاب بنایی پر شود. -2

 (83)ص  الزامات ابعادی  ۸-۴-۶-5-۲

 متر باشد.  میلی  150عرض تیر نباید کمتر از   -1

 متر باشد.  میلی  200عمق تیر نباید کمتر از   -2

عالوه عمق تیههر در نظههر گرفتههه شههود امهها الزم  ها اجرا نشده باشد، باید برابر دهانه خالص بهگاهل دهانه تیر، که به صورت یکپارچه با تکیهدر طو -3

 (83ها بیشتر شود. )صگاهنیست از فاصله مرکز به مرکز تکیه

 (83ها در نظر گرفته شود. )صگاهرکز به مرکز تکیهدر تیرهای پیوسته، برای محاسبه لنگر خمشی، طول دهانه باید برابر فاصله م -4

، هر کدام کمتههر باشههد، در نظههر گرفتههه  𝑏2/𝑑  120برابر عرض تیر یا    32گاه جانبی مناسب در فواصل حداکثر  وجه فشاری تیر باید دارای تکیه -5

 (83شود. )ص

 (83صمتر کمتر باشد. )میلی  100طول نشیمن تیر در راستای دهانه نباید از   -  6

 طراحی تیر عمیق  ۸-۴-۶-۶

 میلگردهای برشی   ۸-۴-۶-۶-۴

 باشد.  𝑏𝑑𝑣  0007/0حداقل سطح مقطع میلگردهای برشی قائم برابر با   -1

مساوی  طور  میلگردهای برشی افقی باید سطح مقطعی برابر یا بیشتر از نصف مساحت میلگردهای قائم برشی داشته باشند. این میلگردها باید به -2

 (86طور یکنواخت توزیع شوند. )صمتر بیشتر باشد، بهمیلی  200در دو وجه تیر، زمانی که عرض تیر از  

 متر فراتر رود.میلی  400فاصله میلگردهای برشی نباید از یک پنجم کل عمق تیر یا   -3

 (87)صمجموع میلگردها   ۸-۴-۶-۶-5

 ( باشد.𝑏𝑑𝑣سطح مقطع ناخالص تیر عمیق )  001/0ل  مجموع سطح مقطع میلگردهای افقی و قائم باید حداق

 طراحی ستون    ۸-۴-۶-۷

 الزامات عمومی  ۸-۴-۶-۷-۱

 (87ستون باید کامالً با مالت یا دوغاب بنایی پر شود. )ص

 (87)ص  الزامات ابعادی  ۸-۴-۶-۷-۲

 متر کمتر باشد.میلی  300بعد مقطع ستون در هر جهت نباید از   -1

 برابر بعد کوچک مقطع بیشتر باشد.  3ع ستون نباید از  بعد بزرگ مقط -2

 برابر بعد کوچک مقطع ستون بیشتر باشد.  30های جانبی ستون نباید از  گاهفاصله آزاد بین تکیه -3

 بیشتر باشد.  20ترین بعد آن نباید از  نسبت ارتفاع ستون به کوچک -4

 میلگردهای طولی  ۸-۴-۶-۷-۳

 (87)ص  باشد. حداقل یک میلگرد باید در هر گوشه ستون قرار گیرد.طولی ستون برابر با چهار میحداقل تعداد میلگردهای   -1

 (88)ص  بیشتر باشد.  𝐴𝑛  04/0مساحت میلگرد طولی نباید از   -2
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 (88)صکمتر باشد.    𝐴𝑛  005/0مساحت میلگرد طولی نباید از   -3

 طراحی جرز    ۸-۴-۶-۸

 الزامات ابعادی  ۸-۴-۶-۸-۱

 برابر ضخامت جرز باشد.  6برابر و بیشتر از    3طول اسمی جرز نباید کمتر از   -1

′𝑓در صورتی که نیروی محوری ضریب دار در موقعیت لنگر خمشی حداکثر کمتر از  -2
𝑚

𝐴𝑔 05/0 توان طول اسههمی جههرز را برابههر بهها  باشد، می

 (88ضخامت جرز در نظر گرفت. )ص

 برابر طول اسمی جرز باشد.  5ز  ارتفاع آزاد جرز نباید بیشتر ا -3

 متر باشد.میلی  400متر و بیشتر از  میلی  150ضخامت اسمی جرز نباید کمتر از   -4

های جانبی یک جههرز  گاهبرابر ضخامت جرز بیشتر باشد. در صورتی که فاصله بین تکیه 25های جانبی یک جرز نباید از گاهفاصله آزاد بین تکیه  -5

 (89خامت جرز باشد، طراحی جرز باید بر اساس ضوابط مربوط به طراحی دیوار انجام پذیرد. )صبرابر ض  25بزرگتر از  

 میلگردهای طولی  ۸-۴-۶-۸-۲

طور متقارن حول محور خنثی میلگردگذاری شود. میلگردگذاری طولی جرز  جرزی که تحت نیروهای رفت و برگشتی درون صفحه قرار دارد باید به

 (89ر باشد: )صباید مطابق با موارد زی

 های انتهایی جرز باید حداقل یک میلگرد تعبیه شود.در هر کدام از حفره -1

 کمتر باشد.  𝑏𝑑𝑣  0007/0مساحت میلگرد طولی نباید از   -2

 (89میلگرد طولی باید به صورت یکنواخت در عمق جرز توزیع شود. )ص -3

 میلگردهای عرضی  ۸-۴-۶-۸-۳

( بیشتر باشد، اسههتفاده شههود.  𝜑𝑉𝑛𝑚( از مقاومت برشی تأمین شده توسط بنایی )𝑉𝑢که نیروی برشی ضریب دار )  میلگردهای عرضی باید در جایی

 (89( باید آثار بار جانبی را نیز در برگیرد. زمانی که میلگرد عرضی الزم باشد، رعایت ضوابط زیر الزامی است: )ص𝑉𝑢نیروی برشی ضریب دار )

 درجه مهار شود.    180ر میلگردهای طولی انتهایی، با یک قالب  میلگرد عرضی باید دو -1

 (89درجه دور میلگرد قائم دیوار مهار نمود. )ص  90توان میلگرد عرضی را با یک قالب استاندارد  در محل تقاطع با دیوار، می -2

 طراحی دیوار    ۸-۴-۶-۹

 الزامات ابعادی  ۸-۴-۶-۹-۱

دار،  متر کمتر باشد. در مورد دیوار باربر  بنایی مسلح با واحد مصههالح بنههایی آجههر سههوراخمیلی 150ای مسلح نباید از سازهضخامت اسمی دیوار  -1

 (90متری مجاز است، به شرط آنکه الزامات زیر برآورده شود: )صمیلی  100ضخامت اسمی  

 مگاپاسکال باشد،  5/5مقاومت واحد سطح خالص بیشتر از    -الف

 نباشد،  25غری بزرگتر از  نسبت ال -ب

 واحدها در پیوند ممتد قرار داشته باشند، -پ

 متر نباشد،  میلی  12اندازه قطر میلگرد بیشتر از   -ت

 حداکثر یک میلگرد با یک وصله در هر سوراخ قرار گیرد.  -ج

 (90د. )صبیشتر باش  1-3-8ای مسلح نباید از مقادیر مندرج در جدول  نسبت ارتفاع به عرض دیوار سازه -2

 میلگردگذاری دیوار  ۸-۴-۶-۹-۲

 (90کلیه دیوارها باید در دو راستای افقی و قائم میلگردگذاری شوند. در میلگردگذاری دیوارها رعایت ضوابط زیر الزامی است: )ص

مساحت کل مقطع، بههه ترتیههب، قههائم و عرضههی دیههوار باشههد. همچنههین، مجمههوع    0007/0مساحت میلگرد افقی و قائم هر کدام نباید کمتر از   -1  

 (90مساحت کل مقطع عرضی دیوار باشد. )ص  002/0مساحت میلگردهای افقی و قائم باید حداقل  

  200متری درزهههای انقطههاع و  میلی  200متری بازشوها، میلی 400ها، در محدوده گوشهمتر مربع از میلگردهای قائم باید در میلی 130حداقل  -2

متر تههأمین شههوند،  میلی  400متری انتهای دیوار قرار داده شوند. میلگردهای قائم کنار بازشوها الزم نیست برای بازشوهای با عرض کوچکتر از  میلی

شوند، میلگههرد مههازاد در  باشند. در این صورت، الزم است به اندازه میلگردهایی که قطع می  مگر اینکه میلگردهای طولی توسط این بازشو قطع شده

متر در هر طرف از گوشه بازشو فراتر روند. چنانچه فضای کافی برای ایههن امههر  میلی 600دو طرف بازشو قرار داده شود. این میلگردها باید به اندازه 

 (90درجه به میلگردهای افقی مهار شوند. )ص  180درجه قالب شوند و یا با قالب    90دها با خم  تأمین نباشد، الزم است انتهای این میلگر

 (91متر باشند. )صمیلی  6گیرند باید حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل  میلگردهای افقی که در بستر قرار می -3

برابر قطر میلگرد، هر کدام که بیشتر است، پس   40متر یا میلی 600و حداقل به مقدار الزم است در باال و پایین بازشو میلگرد افقی تعبیه شود  -4

متر از زیر سقف تعبیه شود. میلگرد افقههی کنههار بازشههو الزم نیسههت بههرای  میلی  300تر از  از بازشو ادامه داده شود. باالترین میلگرد افقی نباید پایین

د، مگر اینکه میلگردهای طولی توسط این بازشو قطع شده باشند. در این صورت، الزم است به اندازه  متر تأمین شومیلی 400بازشوهای کوچکتر از  
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متر در هههر طههرف از گوشههه  میلی 600شوند، میلگرد مازاد در باال و پایین بازشو قرار داده شود. این میلگردها باید به اندازه میلگردهایی که قطع می

  180درجه قههالب شههوند و یهها بهها قههالب    90کافی برای این امر تأمین نباشد، الزم است انتهای این میلگردها با خم  بازشو فراتر روند. چنانچه فضای  

 (91درجه به میلگردهای قائم مهار شوند)ص

 متر بیشتر شود.میلی  600سوم ارتفاع دیوار و یا  سوم طول دیوار، یکفاصله میلگردهای قائم نباید از یک -5

طور یکنواخههت در  متر فراتر رود. این میلگردها باید بهههمیلی 600سوم ارتفاع دیوار و یا سوم طول دیوار، یکی افقی نباید از یکفواصل میلگردها -6

 (91دیوار پخش شده و در دوغاب مدفون شوند. )ص

یا بخشی از حداقل میلگرد مورد نیاز، در نظر  متر کمتر باشد )به غیر از میلگرد بستر که ممکن است به عنوان تمام  میلی  10قطر میلگرد نباید از   -7

 (91گرفته شود( )ص

های دیوار و در محل تقاطع دیوارها به صورت پیوسته قرار داده شوند، مگر اینکه دیوارهای متقاطع از یکدیگر جدا  میلگردها باید در اطراف گوشه -8

 باشند.

 قرار دارند باید در محاسبه سطح میلگرد افقی منظور شوند.  فقط میلگردهای افقی که در دیوار یا عضو به صورت پیوسته -9

 (91انتهای میلگردهای برشی افقی باید دور میلگردهای قائم با قالب استاندارد مهار شوند. )ص -10

 دیوارهای متقاطع    ۸-۴-۶-۱0

 الزامات اتصال دیوارهای متقاطع  ۸-۴-۶-۱0-۲

 (97ت زیر انجام شود: )صاتصال دیوارهای متقاطع باید بر اساس الزاما

متههر از بههر اتصههال،  میلی  500در دیوارهای ممتد، میلگردهای افقی دیوارها باید بدون قطع و یا وصله شدن در محل اتصال، به طول حداقل برابر   -1

 (97ادامه داشته باشند. )ص

  500درجه، به طول حداقل برابههر    90یابد باید با خم  ادامه نمی  یابند، میلگردهای افقی دیواری کهدر تقاطعی که یک و یا هر دو دیوار ادامه نمی -2

 (97متر از بر اتصال، در دیوار متقاطع مهار شوند.  )صمیلی

 عالوه بر الزامات فوق، باید حداقل یکی از الزامات زیر نیز در تقاطع اجرا شود.

 ه یکدیگر قفل شوند.پوشانی مناسب بواحدهای بنایی در تمام ارتفاع محل تماس باید با هم -1

گیرند، مطابق ضههوابط زیههر در ارتفههاع  دیوارها با استفاده از اتصاالت فوالدی که در داخل هسته میانی و یا حفره واحد بنایی دوغاب شده قرار می -2

 (97مهار شوند: )ص

 متر باشد.میلی  700متر مربع و طول  میلی  200اتصال فوالدی باید دارای حداقل سطح مقطع    -الف

 باشد.متر می  2/1حداکثر فاصله اتصاالت فوالدی   -ب

متر مربع در هههر متههر  میلی 200متر تأمین شود. مساحت میلگرد در هر تیرچه اتصال نباید کمتر از  2/1تیرچه اتصال مسلح در فواصل حداکثر  -3

 (98ارتفاع دیوار باشد. میلگردها باید در هر سمت اتصال مهار شوند. )ص

 حی و اجرای دال و دیافراگم  طرا  ۸-۴-۶-۱۳

 بلوکدال تیرچه  ۸-۴-۶-۱۳-۱

های بنایی مسلح )به ویژه بنایی مسلح با بلههوک  بلوک اساساً یک دال بنایی مسلح است. این دال در ابتدا برای پوشش سقف در ساختماندال تیرچه

های بههتن آرمههه و فههوالدی نیههز  های دیگر، از جملههه سههاختمانسیمانی( ابداع گردید، هر چند در حال حاضر از آن برای پوشش سقف در ساختمان

بلوک، رعایههت  ها و استانداردهای معتبر انجام پذیرد. در اجرای سههقف تیرچهههبلوک باید بر مبنای دستورالعملشود. طراحی سقف تیرچهاستفاده می

 (101ضوابط زیر الزامی است. )ص

 ه نحو مناسب به اعضای باربر بنایی مسلح متصل شود.ها و میلگرد اتصال بسقف باید از طریق تیرچه -1

متر، به صورت کامالً  میلی 250متر بوده و در فواصل حداکثر میلی 6میلگردهای حرارتی مورد استفاده در بتن پوشش سقف باید حداقل به قطر  -2

ههها و همچنههین  بین شبکه میلگرد پوشش بتن و سطح بلوکمتر میلی 20ها، قرار داده شوند. رعایت فاصله حداقل کشیده، در جهت عمود بر تیرچه

 (101متر پوشش بتن روی شبکه میلگرد حرارتی الزامی است. )صمیلی  20حداقل  

 متر بیشتر باشد.میلی  70متر کمتر و از  میلی  50ها نباید از  ضخامت پوشش بتن روی بلوک -3

متر باشههد بههه هههم  میلی  100وسیله کالف عرضی که عرض مقطع آن حداقل  ها بهاست تیرچهمتر بیشتر باشد، الزم   4ها از چنانچه دهانه تیرچه -4

متههر )یکههی در بههاال و یکههی در پههائین مقطههع  میلی  10دار سراسری، هر کدام به قطر حداقل  میلگرد آج  2متصل شوند. این کالف باید دارای حداقل  

 (101کالف( باشد. )ص

متههر تعبیههه    5/1است در باالی طره میلگردهایی حداقل به اندازه میلگردهای پایین طره و به طول حههداقل  در صورت وجود طره در سقف، الزم  -5

 (101شوند. )ص
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 ایالزامات غیرسازه  ۸-۴-۸

 دیوار جداگر  ۸-۴-۸-۲

 دیوار جداگر بنایی مسلح  ۸-۴-۸-۲-۱

 (102ای خود محاسبه و طراحی شود. )صناشی از اینرسی لرزهای جداگر بنایی مسلح باید برای لنگرهای خارج از صفحه  دیوار غیرسازه -1

متر کمتر باشد. دیوار جداگر آجری  میلی 80متر و عرض دیوار جداگر بلوک سفالی یا بتنی نباید از میلی 100عرض دیوار جداگر آجری نباید از  -2

 (103سیمان ساخته شود)ص  -دار و مالت ماسهباید صرفاً با آجر سوراخ

متر یا چهل برابر عرض دیوار بیشتر باشههد. در صههورت تجههاوز از ایههن حههد، بایههد بهها    4اع دیوار جداگر بنایی مسلح از تراز کف مجاور نباید از  ارتف -3

مههه  طور پیوسههته ادا(، این الزام محقق شود. مهار افقی باید در طول دیوار به3-6-5-5-8استفاده از مهارهای افقی مناسب، مانند کالف )مطابق بند 

 (103توان سهم باربری مهارهای افقی را لحاظ نمود. )صای مهار شود. در تحلیل و طراحی دیوار جداگر، میترین عناصر قائم سازهیافته و به نزدیک

ت تجههاوز از ایههن  متر یا پنجاه برابر عرض دیوار بیشتر باشد. در صههور 5ای مسلح، نباید از طول آزاد دیوار جداگر بنایی مسلح، بین دو عضو سازه -4

(،  3-6-5-5-8حد، باید با استفاده از مهارهای قائم مناسب، مانند دیوار یا جرز بنایی مسلح متعامد و یا ستون بنایی مسلح و یا کالف )مطههابق بنههد  

ای مهههار شههود. در تحلیههل و  ی سههازهترین عناصر افقطور پیوسته ادامه یافته و به نزدیکاین الزام محقق شود. مهار قائم باید در تمام ارتفاع دیوار به

 (103توان سهم باربری مهارهای قائم را لحاظ نمود. )صطراحی دیوار جداگر، می

ای مانند دیوار، جرز، ستون، تیر، کف و پی متصل شوند. برای این منظور، الزم است  ای جداگر باید به نحو مناسب به اعضای سازهدیوار غیرسازه -5

 (103ای مهار شوند. )صگر در اعضای سازهمیلگردهای دیوار جدا

ای بههه  هایی استفاده شود که صدمات وارد به دیوار جداگر در اثر تغییر شکل اعضای سازهای باید از طرحبرای اتصال دیوار جداگر به اعضای سازه -6

 (103حداقل برسد. )ص

 های بنایی با کالف ساختمان  ۸-5

 الزامات معماری  ۸-5-۴

 ن ساختمانپال  ۸-5-۴-۱

 (106های زیر باشد: )صپالن ساختمان باید واجد ویژگی

 متر بیشتر نباشد.  25طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا   -1

 نسبت به هر دو محور اصلی تقریباً قرینه باشد. -2

 های آن الزامات زیر را برآورده نماید:پیشامدگی -3

یک پنجم بُعد ساختمان در همان امتداد بیشتر باشد. عالوه بر آن، بعد دیگر پیشامدگی نباید از مقههدار   اندازه پیشامدگی در هر امتداد نباید از -الف

 (106پیشامده کمتر باشد. )ص

شههود و در ایههن  چنان چه اتصال قسمت پیشامده با ساختمان، بیش از نصف بُعد ساختمان در آن امتداد باشد، این قسمت پیشامدگی تلقی نمی -ب

 (106یتی برای بُعد دیگر وجود ندارد مشروط بر آن که پالن ساختمان نامتقارن نشود. )صصورت محدود

ای که  گونه، ساختمان را به قطعات مناسب تقسیم نمود، به2-3-3-8ای، مطابق بند  در صورت نداشتن هر یک از الزامات فوق، باید با ایجاد درز لرزه

 (106ای در پی ساختمان ادامه یابد. )صت که درز لرزههر قطعه واجد شرایط یاد شده باشد. الزم نیس

 ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان  ۸-5-۴-۲

 (106های مشمول این فصل رعایت نکات زیر الزامی است: )صدر مورد ساختمان

 شود.حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به دو محدود می -1

متر باشد، در غیر این صورت، زیرزمین    5/1زیرزمین نباید نسبت به متوسط تراز زمین مجاور بیش از   در احتساب تعداد طبقات، تراز روی سقف -2

متههر بیشههتر    2عالوه، تفاوت تراز سقف زیرزمین با تراز زمین در پایین دست ساختمان نباید از شود. بهای از ساختمان منظور مینیز به عنوان طبقه

 (106شود. )صنیز به عنوان یک طبقه منظور می  باشد. در غیر این صورت، این طبقه

 باشد.  حداکثر تعداد طبقات زیرزمین یک طبقه می -3

 متر باشد.  8تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید بیش از   -4

چنانچه ارتفاع طبقه بیشتر از این مقدار در نظر گرفتههه  متر بیشتر باشد.    4ارتفاع طبقه )از روی کالف زیر دیوار یا پی بتنی تا زیر سقف( نباید از   -5

توان ارتفههاع  متر باالتر از روی کالف زیر دیوار تعبیه شود. در صورت اخیر می 4شود، باید یک کالف افقی اضافی در داخل دیوارها و در تراز حداکثر 

 (107متر افزایش داد. )ص  6طبقه را تا حداکثر  

 باشد.متر می  5/2از روی پی بتنی یا کالف زیر دیوار تا زیر سقف زیرزمین،  حداکثر ارتفاع زیرزمین،    -6

 پیشامدگی سقف  ۸-5-۴-۳

 (107در صورت وجود پیشامدگی سقف الزم است ضوابط زیر رعایت شوند: )ص
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 شتر نباشد.متر بی  5/1های دو طرف باز از  متر و برای بالکن  2/1های سه طرف باز از  طول پیشامده طره در مورد بالکن -1

 ها باید بخوبی در سقف طبقه مهار شوند.طره -2

متر از روی کف تمام شده مجاز  میلی  500پناه بنایی تا ارتفاع  روی هیچ قسمت پیشامدگی ساختمان نباید دیواری ساخته شود ولی ساخت جان -3

 (107است. )ص

 اختالف سطح سقف در طبقه  ۸-5-۴-۴

متر نباشد، باید در انتهای هر قسمت از  میلی  600ح در طبقه پرهیز شود. چنانچه اختالف سطح در طبقه بیشتر از  المقدور از ایجاد اختالف سطحتی

ای از  وسیله درز لرزهسقف یک کالف افقی مجزا در دیوار، حد فاصل دو قسمتی که اختالف سطح دارند، اجرا شود و یا اینکه دو قسمت ساختمان به

 ای از یکدیگر جدا شوند.  وسیله درز لرزهمتر باشد، الزم است دو قسمت ساختمان بهمیلی  600اختالف سطح بیش از  یکدیگر جدا شوند. چنانچه  

 ایالزامات سازه  ۸-5-5

 و پی  شالوده  ۸-5-5-۲

 شالوده    ۸-5-5-۲-۱

 (108شالوده الزامات زیر باید رعایت شوند. )ص  شود. در ساختسازی است که زیر پی بتنی و یا کالف بتنی زیر دیوار اجرا میشالوده قسمتی از پی

در  شالوده باید در یک تراز ساخته شود و هرگاه احداث شالوده، به هر دلیل، در یک تراز ممکن نباشد، هر بخش از شالوده باید به صههورت افقههی   -1

 (108یک تراز قرار گیرد. )ص

نانچه ساخت شالوده ساختمان در یک تراز ممکن نباشههد بایههد از شههالوده پلکههانی  دار چهای شیبدار مجاز نیست. در زمینساخت شالوده شیب -2

  300پوشانی داشته و ارتفاع هههر پلههه نبایههد بههیش از  متر هممیلی 600های مختلف شالوده در جهت افقی حداقل طوری که قسمتاستفاده شود، به

 (108متر باشد. )صمیلی

 (108متر کمتر باشد. )صمیلی  800کنی نباید از  سیدن به الیه خاک مقاوم انجام شود. همچنین، عمق پیکنی باید تا ربرای اجرای شالوده، پی -3

برابر عرض کرسی چینی یا عرض دیههوار )در صههورت عههدم   5/1متر کمتر باشد. همچنین، عرض شالوده نباید از میلی 500عمق شالوده نباید از   -4

 (109وجود کرسی چینی( کمتر باشد. )ص

 باشد، اجرای شالوده الزامی نیست.  ای دشوار میهای ضربهکنی بدون استفاده از دستگاههای سنگی، که پیر زمیند -5

 (109های زیر اجرا شود: )صشالوده باید به یکی از روش  -6

 کیلوگرم آهک در مترمکعب.  350شفته آهکی، با عیار حداقل    -الف

 یلوگرم سیمان در مترمکعب.ک  250ای در بتن با عیار  سنگ الشه غوطه -ب

 سیمان یا باتارد  -کاری با مالت ماسه  سنگ -پ

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب  250بتن با عیار   -ت

 باشد.اجرای شالوده به صورت خشکه چینی با سنگ مجاز نمی -7

 کرسی چینی  ۸-5-5-۲-۲

شود. در کرسههی چینههی رعایههت  برای اجرای پی یا کالف زیر دیوار انجام میسازی است که به منظور رسیدن به تراز مورد نظر کرسی قسمتی از پی

 (109موارد زیر الزامی است. )ص

 (109کرسی چینی باید از روی سطح بتن یا شفته آهک تسطیح روی شالوده تا پی بتنی و یا کالف زیر دیوار ادامه داشته باشد. )ص -1

 ترین دو مقدار زیر کمتر باشد.عرض کرسی در تراز روی شالوده، نباید از بیش -2

 نصف ارتفاع کرسی  -الف

 ، برحسب تعداد طبقات و نوع خاک ساختگاه.1-5-8مقادیر مندرج در جدول   -ب

 متر بیشتر از عرض دیوار باشد.میلی  100عرض کرسی در تراز زیر دیوار باید حداقل   -3  

 نسبت سیمان به ماسه یک به دو پوشانده شود.سیمان با    -متر مالت ماسه  میلی  20الزم است کرسی چینی با   -4

آهک، تعریف شههده در    -سیمان  -سیمان، یا ماسه  -الزم است کرسی چینی با استفاده از سنگ الشه، آجر یا بلوک سیمانی توپر و مالت ماسه  -5

 (109فصل دوم این مبحث، اجرا شود. )ص

 ها از بتن یا مالت کامالً پر شوند.  حفرهدار، الزم است  در صورت استفاده از بلوک سیمانی حفره  -6

های مرطوب، در صورت استفاده از آجر در کرسی چینی، مصرف آجرهای ماسههه آهکههی یهها رسههی مرغههوب )مهندسههی( الزامههی اسههت.  در زمین -7

 (110)ص

رابطه با حداقل عرض در تراز زیههر و بههاالی  ای )هرمی( و با رعایت موارد فوق در توان کرسی چینی را در مقطع به صورت پلهدر صورت نیاز، می -8

 (110کرسی، اجرا کرد. )ص
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 (110)صحداقل عرض کرسی چینی   ۱-5-۸جدول 

 نوع خاک محل ساخت

تعداد طبقات )بتا احتستاب زیتر 

 زمین(

۱ ۲ ۳ 

 متر(عرض کرسی چینی )میلی

 600 400 300 باشد.متر مربع  کیلوگرم بر سانتی  2ها بیش از  هایی که مقاومت آنخاک

 700 500 350 متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی  2تا    5/1ها بین  هایی که مقاومت آنخاک

 1000 700 400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.  5/1تا    1ها بین  هایی که مقاومت آنخاک

 پی بتن آرمه  ۸-5-5-۲-۳

 (110رعایت موارد زیر الزامی است: )صدر صورتی که از پی بتن آرمه استفاده شود،  

 مگاپاسکال باشد.    20مقاومت فشاری )مشخصه( بتن مورد استفاده در پی حداقل   -1

 مگاپاسکال باشد.  240مقاومت کششی میلگرد مورد استفاده در پی حداقل   -2

 متر اجرا شود.  میلی  50متر بیشتر از عرض پی و ضخامت حداقل  میلی  100در زیر پی، بتن تسطیح به عرض حداقل   -3

متههر  میلی  500متر، هر کدام که بیشتر است، کمتر باشد. و همچنین عمههق پههی نبایههد از  میلی 600برابر عرض دیوار و یا  5/1عرض پی نباید از  -4

 (110کمتر در نظر گرفته شود. )ص

جهت انتقال نیههروی محههوری دیههوار محاسههبه شههده و نبایههد از  میلگرد عرضی پی بر مبنای میزان میلگرد خمشی مورد نیاز یک پی نواری بتنی   -5

 (110متر بیشتر باشد. )صمیلی  300کمتر در نظر گرفته شود. همچنین، فاصله بین میلگردهای عرضی نباید از    2-5-8مقادیر مندرج در جدول  

توان از میلگردهای به  شود. برای این منظور میگرفته میمیلگرد طولی پی بر مبنای میزان میلگرد حرارتی مورد نیاز یک پی نواری بتنی در نظر    -6

 متر استفاده نمود.میلی  300متر با حداکثر فاصله  میلی  12قطر  

 (111متر زیر سطح زمین قرار گیرد. )صمیلی  400در مناطق سردسیر و دارای یخبندان، الزم است تراز روی پی حداقل   -7

 (۱۱۱متر طول دیوار )صمیلی ۳00)خمشی( پی در هر حداقل اندازه میلگرد عرضی   ۲-5-۸جدول 

 نوع خاک محل ساخت

 تعداد طبقات )با احتساب زیر زمین(

۱ ۲ ۳ 

حتتداقل انتتدازه میلگتترد عرضتتی  

 )خمشی(

 12Φ   12Φ 12Φ متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی  2ها بیش از  هایی که مقاومت آنخاک

 12Φ 12Φ 14Φ متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی  2تا    5/1ها بین  هایی که مقاومت آنخاک

 12Φ 14Φ 14Φ متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی  5/1تا    1ها بین  هایی که مقاومت آنخاک

 ایدیوار سازه  ۸-5-5-۳-۱

 (112)صشود که بار ثقلی و )یا( بار جانبی )مانند زلزله( را حمل کند.  ای به دیواری اطالق میدیوار سازه -1

دار برای سههاخت دیههوار  تواند با واحدهای مصالح بنایی آجر، سنگ و یا بلوک سیمانی اجرا شود. چنانچه از بلوک سیمانی حفرهای میدیوار سازه -2

 (112های واحد مصالح بنایی در حین اجرا با بتن و یا مالت فشرده کامالً پر شود. )صاستفاده شود، الزم است که حفره

 باشد.متر می  5طول مجاز دیوار محصور بین دو کالف قائم    حداکثر -3

 تطبیق نماید.  2-4-5-8ای باید با مفاد بند  ارتفاع دیوارهای سازه -4

متر و در زیر  میلی  200ای در طبقات نباید از  باشد. همچنین، عرض )ضخامت( دیوار سازهمی 15ای حداکثر نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار سازه -5

 (112متر کمتر باشد. )صمیلی  320ز  زمین ا
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 ای طبقات باید در امتداد قائم پیوسته بوده و تا روی پی ادامه داشته باشند.  دیوارهای سازه  -6

 طور یکنواخت در دو امتداد عمود بر هم توزیع شوند.ای باید بهدیوارهای سازه -7

   دیوار نسبی  ۸-5-5-۳-۲

کنند، به  ای برشی یک طبقه در هر امتداد، که در برابر بار ناشی از زلزله در آن امتداد مقاومت میهای سازهدیوار نسبی، به نسبت سطح مقطع دیوار

 (112آیند. )صشود. موارد زیر در محاسبه دیوار نسبی به حساب نمیکل مساحت طبقه اطالق می

 ای )جداگر(دیوارهای غیرسازه -1

 متر کمتر باشد.میلی  200ها از  دیوارهایی که ضخامت آن -2

 ها کمتر باشد.  سوم ارتفاع آنها از یکدیوارهایی که طول آن -3

 متر کمتر باشد.    0/1ها از  دیوارهایی که طول آن -4

 سوم کمتر باشد.ها از یکها و جرزهای کنار و بین بازشوها که نسبت طول به ارتفاع مؤثر آنستون -5

 ن بازشوها قرار دارند.هایی از دیوار که در باال و پاییبخش  -6

 (112دیوارهایی که پس از اجرای سقف ساخته شده و به نحو مناسب به سقف وصل نگردیده باشند. )ص -7

 (113)صای در هر امتداد ساختمان بنایی با کالف )%( حداقل دیوار نسبی سازه  ۳-5-۸جدول 

نتتوع دیتتوار و تعتتداد 

 طبقات 

 خطر نسبی زلزله

 خطر نسبی متوسط و کم زیاد و زیادخطر نسبی بسیار 

 زیرزمین 
طبقتتته 

 اول
 طبقه دوم طبقه اول زیرزمین طبقه دوم

دیتتتتوار 

 آجری

یتتتتک 

 طبقه
6 4 - 5 3 - 

 3 5 6 4 6 8 دو طبقه

دیتتتتوار 

بلتتتتوک 

 سیمانی

یتتتتک 

 طبقه
10 6 - 8 5 - 

 5 8 9 6 10 12 دو طبقه

دیتتتتوار 

 سنگی

یتتتتک 

 طبقه
6 5 - 5 4 - 

 4 6 6 5 8 8 دو طبقه

 دیوار زیرزمین    ۸-5-5-۳-۳

 (114رعایت موارد زیر برای دیوار زیرزمین الزامی است: )ص

 شود.متر محدود می  5/2ارتفاع دیوار زیرزمین از روی کالف زیر دیوار تا زیر سقف، به   -1

 متر کمتر باشد.میلی  320ضخامت دیوار زیرزمین نباید از   -2

 نباید از ضخامت دیوار طبقه هم کف کمتر باشد.ضخامت دیوار زیرزمین   -3

های قائم مجههاور متصههل شههوند. اسههتفاده از نعههل  ها در طبقه زیرزمین باید از بتن درجا و یا بنایی مسلح ساخته شده و به کالفکلیه نعل درگاه -4

 (114باشد. )صدرگاه فوالدی در زیرزمین مجاز نمی

 کاری شوند.  طوبت عایقدیوارها باید در برابر نفوذ آب و ر -5

   اجرای دیوار   ۸-5-5-۳-5

 (114ای رعایت نکات زیر الزامی است: )صای و غیرسازهدر اجرای دیوارهای بنایی غیرمسلح سازه

 در ساخت دیوار از یک نوع واحد مصالح بنایی استفاده شود. -1
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ای زیرزمین، در  جز برای کرسی چینی و ساخت دیوار سازهفشاری یا گری(، بهگردند )آجر  استفاده از آجرهای توپر که به صورت سنتی تولید می -2

 (114باشد. )صای مجاز نمیای و یا غیرسازهچینش دیوار سازه

 قبل از اجرا، الزم است واحدهای مصالح بنایی زنجاب شوند تا آب مالت را به خود جذب نکنند. -3

و بهها اطمینههان از    6-2-2-8آهک )باتارد( با نسبت اخههتالط منههدرج در بنههد  -سیمان  –مالت ماسه سیمان یا  -دیوارچینی باید با مالت ماسه  -4

 (114شود. )صتأمین مقاومت فشاری تعیین شده در این بند انجام می

 (115. )صپوشانی داشته باشدچهارم طول خود با واحدهای رگ قبلی همدر چینش دیوار، هر واحد مصالح بنایی حداقل به اندازه یک -5

 ها کامالً افقی باشد.امتداد رگ  -6

 بندهای قائم در دو رگ متوالی، در یک امتداد نبوده و شاقولی باشند.   -7

توان  متر باشد. چنانچه میلگرد بستر در بند قرار داده شود، میمیلی  15متر و بیشتر از  میلی  10ضخامت بندهای افقی و قائم مالت نباید کمتر از   -8

 (115متر افزایش داد. )صمیلی  20متر پوشش مالت، حداکثر تا  میلی  6ضخامت بند را، با توجه به قطر میلگرد و حداقل  

 بندهای قائم باید از مالت پر شوند. -9

یههانی ارتفههاع دیههوار از  سوم ممتر بیشتر باشد، الزم است در سه تراز مختلف در ناحیه یک 5/2ای بدون بازشو، که طول آن از در هر دیوار سازه -10

ای برابههر از دوسههوم  متر، که در فاصههلهمیلی 8میلگرد بستر استفاده شود. میلگرد بستر باید شامل حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل 

متر و  میلی  6رضی به قطر حداقل  گیرند، باشد. این میلگردها باید توسط میلگردهای عضخامت دیوار از یکدیگر به صورت قرینه در بند بستر قرار می

های قائم ادامه یافته و  متر به یکدیگر متصل شوند. میلگردهای بستر باید بدون انفصال در سرتاسر دیوار تا محل کالفمیلی 250در فواصل حداکثر  

 (115ها مهار شوند. )صدر داخل آن

گیر در  ا شده و در یک سطح باال آورده شود. همچنین، استفاده از روش هشتزمان اجرهر رگ دیوارچینی باید در کلیه دیوارهای ساختمان هم -11

 (115باشد. )صساخت دیوارهای ممتد و متقاطع مجاز نمی

 هایی از دیوار را به صورت الریز ساخت.توان قسمتزمان میسر نباشد، میطور هماگر دیوارچینی به -12

 دیوارچینی باید کامالً شاقولی باشد. -13

گیر( اجرا شود. در ایههن حالههت، حههداقل فاصههله بههین آجرهههای  دار )هشتهای قائم بتن مسلح باید به صورت دندانهدیوار در محل اجرای کالف -14

  8توان در هنگام اجرای دیوار با تعبیه دو میلگرد افقی به قطر حههداقل  گیر میجای استفاده از هشتگیر نباید از بعد الزم کالف کمتر باشد. بههشت

متر ارتفاع دیوار، اتصال بین دیوار و کالف را تأمین نمود. الزم است میلگردهای اتصال در هر طرف از کالف قائم به اندازه  میلی 500متر در هر میلی

 (116متر درون بند بستر ادامه یابند. )صمیلی  300

  (116)ص  بازشو  ۸-5-5-۴

 بازشو نباید سبب قطع کالف شود. -1

 سوم سطح آن دیوار بیشتر باشد.ای نباید از یکبازشوها در هر دیوار سازهمجموع سطح   -2

 دوم طول دیوار بیشتر باشد.ای نباید از یکمجموع طول بازشوها در هر دیوار سازه -3

 متر کمتر با باشد.میلی  750فاصله اولین بازشو از ابتدای طول دیوار نباید از دوسوم ارتفاع بازشو و یا   -4

ششم مجموع طول آن دو بازشو کمتر باشههد. در غیههر  ترین بازشوی طرفین خود و همچنین از یکه دو بازشو نباید از دوسوم ارتفاع کوچکفاصل  -5

 (116ای به حساب آورد. )صشود و نباید آن را به عنوان دیوار سازهاین صورت جرز بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می

 متر بیشتر باشد.    2باید از  یک از ابعاد بازشو نهیچ  -6

، کالف بازشو تعبیه شههود.  3-6-5-5-8برآورده نشود، الزم است اطراف بازشوهای مربوطه، بر اساس ضوابط بند   6تا  2چنانچه هر کدام از موارد  -7

 (116)ص

   نعل درگاه  ۸-5-5-5

 ها متصل شود.حو مناسبی به آنهای قائم در اطراف بازشو، نعل درگاه باید به ندر صورت استفاده از کالف -1

 عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد. -2

را نیز برآورده نمایههد.   8-4-3-8بند  3گاه مندرج در مورد نعل درگاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یکسره اجرا شده و ضوابط طول تکیه  -3

 (117)ص

 کالف بندی  ۸-5-5-۶

ههها و پههی، الزامههی اسههت.  ضوع این فصل، جهت حفظ انسجام و پیوستگی اعضای اصلی ساختمان، شامل دیوارههها، کفهای موکالف بندی ساختمان

 (117)ص  کالف بندی باید بر اساس ضوابط زیر انجام گیرد.

 (117)صمگاپاسکال ساخته شوند.  20های افقی و قائم از بتن مسلح، با مقاومت مشخصه  همچنین، الزم است کلیه کالف
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 کالف بندی افقی  ۸-5-5-۶-۱

 الف( مشخصات و محل قرار دادن کالف افقی: 

 (117در کلیه دیوارهای باربر، کالف افقی باید در تراز زیر و تراز روی دیوار با رعایت ضوابط زیر ساخته شود: )ص

 متر کمتر باشد.  میلی  250متر و ارتفاع آن نباید، از دوسوم عرض دیوار و یا  میلی  250در تراز زیر دیوار: عرض کالف نباید از عرض دیوار و یا   -1

را حههداکثر    توان عرض کالفدر تراز روی دیوار: عرض کالف نباید از عرض دیوار کمتر باشد، مگر در دیوارهای بیرونی که به منظور نماسازی می -2

متر کمتر باشد. ارتفههاع کههالف نیههز نبایههد از  میلی  200متر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود، ولی در هر حالت عرض کالف افقی نباید از  میلی 50تا 

نانچه سقف از تاوه  متر کمتر باشد. هنگام اجرای کالف سقف، تدابیر الزم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ شود. همچنین، چمیلی  200

 (117تخت بتن مسلح درجا ساخته شود، نیازی به کالف افقی اضافی در تراز سقف نیست. )ص

 ب( مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کالف افقی بتنی:

 متر باشند.میلی  12میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر   -1

  350بوده و در چهار گوشه کالف با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند. در صههورتی کههه عههرض کههالف از   میلگردهای طولی باید حداقل چهار عدد -2

متههر  میلی  250ای که فاصله هر دو میلگرد مجههاور از  گونهعدد و یا بیشتر افزایش داده شود به 6متر، فراتر رود تعداد میلگردهای طولی باید به میلی

 (118بیشتر نباشد. )ص

متههر بیشههتر  میلی  200ههها از یکههدیگر نبایههد از  متر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگمیلی 8هایی به قطر حداقل ولی باید با تنگمیلگردهای ط -3

متر کاهش یابههد. در ناحیههه  میلی  100شود، باید به  متر از بر کالف قائم، که ناحیه بحرانی نامیده میمیلی 450ها در طولی برابر با باشد. فاصله تنگ

 (118ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود. )صحرانی و در محل اتصال کالفب

 (118متر کمتر باشد. )صمیلی  30متر و در مورد کالف سقف از  میلی  50پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید در مورد کالف زیر دیوار از   -4

 (118)صهای افقی: پ( اتصال کالف 

 د به یکدیگر متصل شوند تا کالف بندی به صورت یک شبکه به هم پیوسته باشد.ها بایدر هر تراز، کالف -1

 پوشانی داشته باشند.متر هممیلی  500ها باید حداقل به اندازه  میلگردها در محل تالقی کالف -2

رض کالف باشد. عبور لوله نبایههد باعههث  ششم عکالف افقی نباید در هیچ جا منقطع باشد. در صورت نیاز به عبور لوله، قطر آن نباید بیش از یک -3

 (118قطع و یا جابجایی میلگردها شود. همچنین لوله آب گرم باید با عایق حرارتی پوشانده شود. )ص

 کالف بندی قائم  ۸-5-5-۶-۲

 الف( مشخصات و محل قرار دادن کالف قائم

متر باشد بایههد    5شوند. در صورتی که طول دیوار بین دو کالف بیشتر از  ای تعبیه های قائم بتن مسلح باید در محل تقاطع دیوارهای سازهکالف -1

 (118متر در داخل دیوار، تعبیه شود. )ص  5های قائم اضافی با توزیع یکنواخت در فواصل حداکثر  کالف

 عرض کالف قائم نباید از عرض دیوار مجاور در هر جهت کمتر باشد، مگر در دیوارهای بیرونی که به منظور   -2

متر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود ولی در هر حالت هیچ یک از ابعاد مقطع کالف قائم نبایههد  میلی 50توان عرض کالف را حداکثر تا نماسازی می

 (119متر کمتر باشد. )صمیلی  200از  

ساختمان از کالف قائم گوشه )دوبل(، مطابق    های بیرونیهای دارای زیرزمین، الزم است در کلیه گوشههای دو طبقه و یا ساختماندر ساختمان -3

 (119مورد )پ( در زیر استفاده نمود. )ص

متر، هر کدام بیشههتر اسههت، کمتههر  میلی  200عالوه  متر و یا عرض دیوار متعامد بهمیلی  500طول کالف قائم گوشه در هر امتداد گوشه، نباید از   -4

 (119باشد. )ص

 ا در کالف قائم بتنی تکب( مشخصات و محل قرار دادن میلگرده

 متر باشد.میلی  12میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر   -1

حداقل چهار میلگرد طولی باید در چهار گوشه کالف با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند و به نحو مناسبی با میلگردهای طولی کالف افقی مهههار   -2

 (119شوند. )ص

متر بیشتر باشد.  میلی  200ها از یکدیگر نباید از  متر به یکدیگر بسته شوند فاصله تنگمیلی  8هایی به قطر حداقل  باید با تنگمیلگردهای طولی  -3

متر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کالف قائم از بههر داخلههی کههالف  میلی 100ها در ناحیه بحرانی باال و پایین کالف باید به حداکثر فاصله تنگ

 (119باشد. )صترین دو مقدار زیر میشود و بزرگمحاسبه میافقی  

 های افقی باال و پایین دیوارپنجم فاصله محور تا محور کالفالف( یک

 ب( دو برابر ضخامت کالف قائم در راستای عمود بر دیوار

 ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود.در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کالف -4

 متر کمتر باشد.میلی  30بتن اطراف میلگردهای طولی نباید از  پوشش   -5
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عدد و یهها بیشههتر افههزایش داده شههود،   6متر بیشتر باشد، تعداد میلگردهای طولی باید به میلی 350در صورتی که حداقل عرض مقطع کالف از  -6

 (119متر بیشتر نباشد.)صمیلی  250که فاصله هر دو میلگرد مجاور از  طوریبه

متر در داخل  میلی 200درجه، حداقل  90متر به صورت قائم و با خم میلی 250میلگردهای طولی کالف قائم طبقه زیرین باید حداقل به اندازه   -7

 (120پی یا کالف زیر دیوار مهار شوند. )ص

 پ( مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کالف قائم بتنی گوشه )دوبل(

 متر باشد.میلی  12از نوع آجدار با حداقل قطر    میلگردهای طولی باید -1

 (120حداقل هشت میلگرد طولی باید با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند و به نحو مناسبی به میلگردهای طولی کالف افقی مهار شوند. )ص -2

متههر بیشههتر  میلی  200ههها از یکههدیگر نبایههد از  متر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگمیلی 8هایی به قطر حداقل میلگردهای طولی باید با تنگ -3

متر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کههالف قههائم از بههر داخلههی  میلی  100ها در ناحیه بحرانی باال و پایین کالف باید به  باشد. حداکثر فاصله تنگ

 (120باشد. )صترین دو مقدار زیر میشود و بزرگکالف افقی محاسبه می

 های افقی باال و پایین دیوارصله محور تا محور کالفپنجم فاالف( یک

 ب( دو برابر ضخامت کالف قائم در راستای عمود بر دیوار

 ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود.در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کالف -4

 متر کمتر باشد.میلی  30پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید از   -5

عدد و یهها بیشههتر    3متر بیشتر باشد، تعداد میلگردهای طولی در آن امتداد و در هر ردیف باید به  میلی  350کالف در هر امتداد از   چنانچه عرض -6

 (120متر بیشتر نباشد. )صمیلی  250ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از  گونهافزایش داده شود، به

متر در داخل  میلی 300درجه، حداقل  90متر به صورت قائم و با خم میلی 250داقل به اندازه میلگردهای طولی کالف قائم طبقه زیرین باید ح  -7

 (120پی یا کالف زیر دیوار مهار شوند. )ص

 های قائم ت( اتصال کالف 

دهای طولی کالف قائم بایههد  یابد، میلگرهای افقی متصل شوند. در نقاط تقاطعی که کالف قائم ادامه میهای قائم باید به نحو مناسب به کالفکالف

یابههد، میلگردهههای طههولی کههالف قههائم بایههد تهها روی  بدون قطع شدن از درون کالف افقی عبور نمایند. در نقاط تقاطعی که کالف قههائم ادامههه نمی

هههای  شوند. همچنههین، کالف  متر در داخل کالف افقی مهارمیلی 500درجه حداقل به اندازه  90میلگردهای فوقانی کالف افقی ادامه یافته و با خم 

 (121قائم باید به نحو مناسب به یکدیگر و به پی یا کالف زیر دیوار متصل شوند. )ص

 کالف بازشو  ۸-5-5-۶-۳

   الف( کالف بازشوی بتن آرمه:

 (121کالف بازشوی بتن آرمه باید ضوابط زیر را برآورده سازد. )ص

متر کمتر باشد. همچنین، عرض کالف بازشو باید برابر بهها عههرض دیههوار  میلی  100د دیوار، نباید از  بعد کالف بازشوی بتنی افقی و قائم، در امتدا -1

 (121باشد. )ص

 مگاپاسکال کمتر باشد.  20مقاومت فشاری بتن کالف بازشوی بتن آرمه نباید از   -2

متههر توسههط میلگردهههای  میلی  200در فواصل حداکثر  متر که  میلی  10الزم است کالف بازشوی بتنی توسط دو میلگرد، هرکدام به قطر حداقل   -3

متر بیشتر باشد، الزم است از سه عدد و یا بیشتر  میلی 350متر بسته شده باشند، مسلح شود. چنانچه عرض دیوار از میلی 6عرضی، به قطر حداقل 

 (121ر نباشد. )صمتر بیشتمیلی  250ای که فاصله بین میلگردها از  گونهمیلگرد در عرض استفاده نمود، به

 ب( کالف بازشوی فولدی:

توان از کالف بازشوی فوالدی مناسب استفاده نمود. در اجرای کالف بازشوی فوالدی، رعایت ضههوابط زیههر  بجای استفاده از کالف بازشوی بتنی، می

 (121الزامی است. )ص

 متر مربع کمتر باشد.میلی  800سطح مقطع کالف بازشوی فوالدی نباید از   -1

متر و بههه  میلی 10متر، توسط دو شاخه میلگرد بستر به قطر حداقل میلی 400الزم است کالف بازشوی فوالدی قائم، در فواصل حداکثر برابر با   -2

 (122متر، به دیوار مجاور مهار شود. )صمیلی  300طول حداقل  

   پناهجان  ۸-5-5-۷

 (122پناه، الزامات زیر باید رعایت شوند: )صدر ساخت جان

 متر کمتر باشد.میلی  200متر بیشتر و ضخامت آن نباید از  میلی  500ها از کف تمام شده نباید از  پناه اطراف بام و بالکنارتفاع جان -1

 شود.یابند، مهار  پناه ادامه میهای قائم دیوار، که از طبقه زیر جانمتر توسط کالف  5پناه در فواصل حداکثر  الزم است دیوار جان -2
ث
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پناه، کههه بهها حههداقل دو میلگههرد  متر و عرضی برابر با عرض جانمیلی  100پناه یک کالف افقی بتن آرمه، به عمق حداقل  الزم است بر روی جان -3

-3-6-5-5-8بند  توان از کالف افقی فوالدی، مطابق  شود، اجرا شود. بجای استفاده از کالف افقی بتن آرمه، میمتر مسلح میمیلی  10افقی به قطر  

 (122ب استفاده نمود. )ص

 سقف  ۸-5-5-۸

اجرا شود. هنگام اجرای کالف سقف، تدابیر الزم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف   1-6-5-5-8در زیر سقف، یک کالف افقی مطابق بند  -1

 اتخاذ شود.

 (122ای سقف باشد. )صزمان با سقف اجرا شده و تیرهای آن ادامه تیرهای سقف باید همبخش طره -2

 ای که انسجام سقف و اتصال آن به کالف زیر سقف حفظ شود.  گونهطراحی و اجرای سقف از هر نوع باید بر اساس ضوابط صحیح بوده به -3

 سقف تاق ضربی  ۸-5-5-۸-۱

 (123در طراحی و اجرای سقف تاق ضربی موارد زیر الزامی است. )ص

جای بههار  روش تنش مجاز و برای بارهای خدمت ساکن، سربار و زلزله )عمود بر صفحه سقف( طراحی شوند. بههای سقف باید بر اساس تیرآهن  -1

 (123% افزایش داد. )ص50توان بار ساکن را  زلزله می

 متر بیشتر باشد.  1های سقف نباید از  فاصله بین تیرآهن -2

 متر کمتر باشد.  میلی  50خیز تاق آجری نباید از   -3

 یمن تیرهای اصلی سقف بر روی کالف افقی باید برابر عرض کالف باشد.  طول نش -4

هههای  های عرضی )حداکثر یک شماره کمتر از تیرآهن اصلی( کههه در دل تیرآهنمتر توسط تیرآهن 2های سقف باید در فواصل حداکثر تیرآهن  -5

های اصلی با دیوار باربر )روی کههالف افقههی( نیههز  محل تقاطع تیرآهنهای عرضی در  گیرند، به یکدیگر متصل شوند. الزم است تیرآهنسقف قرار می

 (123اجرا شوند. )ص

های اصلی سقف و در صههورت پیوسههته بههودن، بهها اسههتفاده از  های عرضی با استفاده از اتصال مناسب نبشی و تسمه به تیرآهنالزم است تیرآهن -6

 (123صفحه اتصال فوالدی به کالف بتنی متصل شوند. )ص

 (123های اصلی سقف با استفاده از صفحه اتصال فوالدی به سطح باالیی کالف افقی متقاطع متصل شوند. )صالزم است تیرآهن -7

های اصلی سقف باید در تمام عههرض کههالف بتنههی، درون شههبکه میلگههرد  چنانچه سقف تاق ضربی در تراز کالف افقی اجرا شود، انتهای تیرآهن -8

 (123حو مناسب به آن متصل شود. )صکالف قرار گرفته و به ن

تواند با قرار دادن یک نیمرخ فوالدی و اتصال آن با کههالف زیههر  گاه میگاه مناسبی برای پاتاق آخرین دهانه تاق ضربی تعبیه شود. این تکیهتکیه -9

 (123خود یا با جاسازی در کالف بتنی تأمین شود. )ص

متر، به صورت ضربدری  میلی  5متر و ضخامت حداقل  میلی  50اده از تسمه فوالدی، به عرض حداقل  های اصلی سقف با استفالزم است تیرآهن -10

 (123مهار شوند. )ص

 دار و مالت گچ و خاک، استفاده شود.برای اجرای تاق آجری الزم است از آجر سوراخ -11

 بلوکسقف تیرچه  ۸-5-5-۸-۲

-6-4-8بلوک، رعایت ضوابط بند  ها و استانداردهای معتبر انجام پذیرد. در اجرای سقف تیرچهبلوک باید بر مبنای دستورالعملطراحی سقف تیرچه

 (124های سقف به نحو مناسب به کالف افقی متصل شوند. )صالزامی است. همچنین، الزم است با استفاده از میلگردهای اتصال، تیرچه 13-1

 دارسقف شیب  ۸-5-5-۸-۴

باشههد. در اجههرای ایههن نههوع سههقف  های فرعی میهای فرعی و پوشش مناسب روی تیرچهای چوبی یا فلزی، تیرچهدار متشکل از خرپاهسقف شیب

 (124رعایت ضوابط زیر الزامی است: )ص

 باشد.متر می  5/4حداکثر فاصله خرپاها از یکدیگر   -1

 (124باشند. )صضای فوقانی و تحتانی میخرپاهای سقف شامل اعضای فوقانی، تحتانی و اعضای مورب و یا قائم متصل کننده اع -2

 (125متر باشند. )صمیلی  80هایی با قطر حداقل  در خرپاهای چوبی، اعضای فوقانی و تحتانی باید از چوب -3

 (125متر باشند. )ص  2/1متر و طول حداکثر  میلی  50هایی با قطر حداقل  دار چوبی، اعضای مورب و یا قائم باید از چوبهای شیبدر سقف -4

 متر باشد.  2/1های موجود روی اعضای فوقانی و تحتانی حداکثر  فاصله مرکز به مرکز تقاطع -5

طور مناسبی به اعضای فوقانی و تحتانی متصل شوند. همواره باید امتداد کلیه اعضا در یک اتصال از یک نقطه به نام مفصل  اعضای مورب باید به -6

 (125بگذرد. )ص

 باید به نحو مناسبی به اعضای فوقانی متصل شوند.ها  تیرچه -7

 متر باشد.  میلی  600ها نباید بیشتر از  فاصله محور به محور تیرچه -8

 (125آید. )صبه دست می  4-5-8های چوبی بر اساس جدول  حداقل قطر تیرچه -9
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 (125)صمترهای چوبی روی خرپاها به میلیحداقل قطر تیرچه  ۴-5-۸جدول 

تا محور تیرچتهفاصله   های محور 

 متراصلی به میلی

 فاصله خرپاها از یکدیگر به متر

۳ ۴ 5 /۴ 

400 120 150 160 

500 130 160 170 

600 140 170 180 

 (125شوند. )صضرب می  75/0برای پوشش فلزی، اعداد این جدول در عدد    تبصره:

 دارپوشش سقف شیب  ۸-5-5-۸-۴-۱

 الف( پوشش فلزی

 (125شود. )صدار پوشانده میهای فلزی موجها با استفاده از ورقدر این نوع پوشش، روی تیرچه

 ب( پوشش سفالی

های چوبی یا فلزی  ها با میخمتر کامالً پوشیده شود. الزم است تختهمیلی  10یی به ضخامت حداقل  هاها باید با تختهدر این نوع پوشش، روی تیرچه

 (126ها متصل شود. )صها باید توسط میخ به تختهها وصل شوند. زهوار نگهدارنده سفالبه تیرچه

 گل:پ( پوشش غوره

های چوبی یهها فلههزی بههه  ها باید با میخمتر کامالً پوشیده شود. تختهمیلی  10ل  هایی به ضخامت حداقها باید با تختهدر این نوع پوشش، روی تیرچه

گههل،  طور کامههل پوشههیده شههده و روی غورهمتر بهمیلی  100گل به ضخامت حداکثر  ها با استفاده از غورهها وصل شوند. الزم است روی تختهتیرچه

 (126متر اجرا شود. )صمیلی  30گل به ضخامت حداکثر  اندود کاه

 سقف قوسی  ۸-5-5-۸-5

 (126متر یا آجرفرش باشد. )صمیلی  30گل به ضخامت حداکثر  های رطوبتی رایج و یا اندود کاهتواند از انواع عایقپوشش روی این نوع سقف می

 ایهای استوانهالف( سقف

 (126باشد. )صسوم دهانه میهای میانی و برابر یکدهانههای کناری برابر نصف دهانه و برای  ای برای دهانهحداقل خیز قوس استوانه -1

 های زیر عمل شود:به منظور تحمل نیروی رانش افقی باید به یکی از شیوه -2

وسیله یک عضو افقی )کش( در جهت عمههود بههر محههور قههوس  متر به  5/1کالف افقی زیر سقف باید در جهت دهانه قوس و در فواصل حداکثر   -الف

تواند از نوع تیر بتن آرمه یا فوالدی بوده و الزم است به نحو مناسب در کالف افقی مهار شههود. عضههو افقههی بههتن  ضو افقی کششی میتقویت شود. ع

متر، مسلح شود. سطح مقطع  میلی  10متر مربع بوده و حداقل با دو میلگرد آجدار، هر کدام به قطر  سانتی 100آرمه باید دارای حداقل سطح مقطع 

 (127متر مربع باشد)صمیلی  800، ناودانی، نبشی یا قوطی( نباید کمتر از  Iفوالدی )ترجیحاً از انواع:  عضو افقی  

 (127بند مناسب تقویت شوند. )صمتر توسط پشت  5/1ب( دیوارهای کناری باید در فواصل حداکثر برابر  

 های گنبدیب( سقف

سوم دهانه گنبههد اسههت. در ایههن  ضلعی منظم باشند. حداقل خیز قوس این نوع سقف برابر با یکای یا چند های گنبدی باید دارای پالن دایرهسقف

ار  نوع سقف الزم است عالوه بر کالف بتنی افقی روی دیوار، یک کالف بتن آرمه افقی پیوسته در زیر گنبد تعبیه شده و بههه کههالف افقههی روی دیههو

 (127وسته را تشکیل دهند. )صکه دو کالف یک مجموعه به هم پیطوریمتصل شود به

 سقف چوبی تخت   ۸-5-5-۸-۶

باشد. در اجرای این نوع سقف رعایت  گل یا اندودهای دیگر میگل و اندود کاهسقف تخت از نوع چوبی متشکل از تیر، پوشش تخته یا نظیر آن، غوره

 (127موارد زیر الزامی است: )ص

 تراش باشند.  الزم است تیرهای اصلی سقف از نوع چوب چهار   -1

 تیرهای اصلی سقف باید روی کالف افقی سقف قرار گرفته و به نحو مناسب به آن متصل شوند. -2

 متر بیشتر باشد.میلی  600فاصله محور تا محور تیرهای اصلی سقف نباید از   -3

 تعیین شود.  5-5-8حداقل قطر یا عمق تیرها باید بر اساس جدول   -4

 متر به صورت طره ادامه یابند.  میلی  600متر و حداکثر  میلی  300ز هر طرف ساختمان حداقل  تیرهای اصلی سقف باید ا -5

 متر یا مصالح مناسب دیگر به صورت کامالً به هم چسبیده پوشیده شود.  میلی  10هایی با ضخامت حداقل  وسیله تختهروی تیرها به  -6

 تر پوشیده شود.  ممیلی  100گل به ضخامت حداکثر  ها با غورهروی تخته -7
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 (127متر و یا انواع اندودهای رایج پوشیده شود. )صمیلی  30گل به ضخامت حداکثر  گل با کاهکاری، روی غورهبه منظور عایق -8

 (128گل قبلی باید برداشته شود. )صکاری مجدد الیه کاهگل، برای عایقدر صورت استفاده از کاه -9

 (128)صمتر بی اصلی به میلیحداقل قطر تیرهای چو  5-5-۸جدول 

 فاصله محور تا محور 

 مترتیرهای اصلی به میلی

 دهانه تیرهای اصلی به متر

۲ ۳ ۴ 5 /۴ 

400 90 120 150 160 

500 100 130 160 170 

600 110 140 170 180 

 دیوار محوطه  ۸-5-۶-۷

، الزم اسههت  6-3-8ساخت دیوار محوطه بنایی با کالف، عالوه بر الزامات بند  رعایت شود. در   6-3-8در ساخت دیوار محوطه بنایی باید الزامات بند 

 (129موارد زیر رعایت شود. )ص

 الزم است برای مهار دیوار بنایی، عالوه بر پی بتنی و یا کالف بتنی زیر دیوار، از کالف قائم و کالف افقی روی دیوار استفاده شود. -1

 (129متر بیشتر باشد. )ص  5بند یا کالف قائم، نباید از  ین دو پشتطول آزاد دیوار بنایی با کالف ب -2

( و  7-5-5-8، بنههد 3پنههاه )مههورد متر بیشتر نباشد، مشابه کالف افقی روی جان 2ضوابط اجرای کالف افقی روی دیوار، چنانچه ارتفاع دیوار از   -4

 (130باشد. )ص( می1-6-5-5-8متر باشد، مشابه کالف افقی ساختمان )بند    2چنانچه بیشتر از  
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 سخته ولی با ما آسونه

 نیست؟ صحیح شده ارائه تعاریف مورد در گزینه کدام (1 

  مالحظه  قابل  آسیب و کنند تحمل خوبی به را وارده بارهای ساختمان مفید عمر طول در آن اعضای و ساختمان که، است آن مقاومت از منظور( 1

 . نبینند

  دچااار  آن  در  شده  ایجاد  یهاشکل  تغییر  تأثیر  تحت  کل، یا و ج ء  در ساختمان، به وارده بارهای بین تعادل حالت که است آن پایداری از منظور( 2

 .نشوند  فروری ش  دچار  و  شده  حفظ  آن  اعضای  و  ساختمان  اصلی  پیکره  و  نشده  اختالل

  تاارک  یااا  هاشااکل  تغییاار  افاا ایش  و  کننااد  حفظ  ساختمان مفید عمر طول در را خود انتظار مورد عملکرد ساختمان که است آن دوام از منظور( 3

 نکند.  ایجاد  کنند ان  استفاده  برای  مانعی  زیاد،  ارتعاشات  و  هایخورد 

  شااوند  رفتااه نظر در چنان هاآن ترکیب و بتن و فوالد مالت، بنایی، مصالح واحدهای شامل دهنده تشکیل مصالح که است آن پایایی از منظور( 4

 .نشود  هاآن  هنگام  زود  انهدام  یا  و  فرسود ی  موجب  محیط  موجود  شرایط  و  باشند  داشته  کافی  ساز اری  یبرداربهره  و  محیط  شرایط  با که

 1، صفحه   1-1-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
  نیست؟ مجاز بنایی یهاساختمان در دیوار انواع از یک کدام از استفاده (2

 بلوک سیمانی  دیوار(  4  ایینهچ  لی  دیوار(  3  سنگی  دیوار(  2  آجری  دیوار(  1

 2قسمت )ب( ، صفحه   2-1-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
 باشد؟می صحیح شده ارائه تعاریف مورد در گزینه کدام (3

 .   یردمی  صورت  هاآن  مبنای  بر  ابعاد  محاسبات  کلیه  که  شودمی   فته  بند  و  آجر  مانند  ساختمان  اج ای  از  ابعادی  به  ظاهری  ابعاد(  1

 .دارد  قرار  آن  اطراف  در  که  بندهایی  یا  بند  ضخامت  نصفاضافه  به  مشخصه،  ابعاد  با  است  برابر  بنایی  مصالح  واحد  واقعی  ابعاد(  2

 دیوار  و  ستون  جرز،  آجر،  مانند  بنایی  عناصر  شده  یری اندازه  ابعاد  از  است  عبارت  اسمی  ابعاد(  3

 .باشد  شده  پر  دوغاب  یا  مالت  با  و  دارد  قرار  آن  پشت  شده  ساخته  قسمت  و  بنایی  الیه  یک  طول در  قائقصورت  به  که  خالی  فضایی  لویی  بند(  4

 5و  4و  3، صفحه   3-1-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح د گزینه  

 
 دارد؟ نام چه عضو این باشدمی متریسانت 150 ارتفاع و متریسانت 30 ضخامت متر،یسانت 100 افقی بعد با دارای قائمی عضو (4

 پدستال(  4  دیوار(  3            ستون(  2 جر          (  1

 8، تعریف جرز، صفحه    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  الف گزینه  

 
 باشد؟می صحیح شده ارائه تعاریف مورد در گزینه کدام (5

 .باشد  متر مربعمیلی  1000  از  کمتر  آن  مساحت  که  است  خالی  فضایی  حفره(  1

 .باشد  مترمربعمیلی  1000  از  بیش  آن  مساحت  که  است  خالی  فضایی  سوراخ(  2

  را  مااالت  با  تماس  فاقد سطوح و هایفرورفتگ و هاحفره ها،سوراخ ها،شکاف دوغاب، فاقد هایهسته مساحت منهای کل مساحت خالص مساحت (3

 .نامندیم
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 .باشد  ضخامتش  برابر  چهار  از  بیشتر  آن  طول  که  است  قائق  عضوی  دیوار(  4

 14، تعریف مساحت خالص، صفحه    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ج  گزینه  

 
 نیست؟ صحیح گزینه کدام  (6

 .باشد  مترمیلی  15  از  کمتر  نباید  بنایی  مصالح  واحد  پوسته  ضخامت  زیاد،  خیلی  نسبی  زل له  خطر  با  مناطق  در(  1

 .  باشد  مترمیلی  15  حداکثر  بنایی  مصالح  واحد  در  مربعی  سوراخ  اندازه  زیاد  نسبی  زل له  خطر  با  مناطق  در(  2

 است.  مجاز  یاسازه  غیره  دیوارهای  در  تنها  3  و  2  نوع  توخالی  بنایی  مصالح  از  استفاده  زیاد  نسبی  زل له  خطر  با  مناطق  در(  3

 .باشدمی  صحیح  موارد  تمام(  4

 31، صفحه  2قسمت    4-2-2-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ب  گزینه  

 
 نیست؟ صحیح گزینه کدام  (7

 .باشد  پاسکال  مگا  6  تواندیم  آجر  فشاری  مقاومت(  1

 .باشد  مترمیلی  15  از  کمتر  نباید  توخالی  بنایی  مصالح  پوسته  ضخامت(  2

 .باشدمترمکعب    بر  کیلو رم  2000  تواندیم  توپر  آجر  حقیقی  چگالی(  3

 .باشد  درصد  6  تواندیم  نما  آجرهای  برای  آب  ج ب  درصد(  4

 32، صفحه 7-قسمت ت  1-4-2-2-8بند  ،    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  د گزینه  

 
( در یک ساختمان آجری که نماهای آن از سنگ می باشد و سطوح کلیه دیوارها و تیغه های داخلی آن با پالستر گچ پوشیده متی 8

 شوند، در مورد کاربرد آجر برای این ساختمان گزینه صحیح را انتخاب نمایید. 

مگاپاسکال و یا بیشتر را داشته باشد. چگالی حقیقاای    5و سخت باشد، در اثر ضربه با یکدیگر صدای زنگ بدهد، مقاومت فشاری   الف( آجر یکپارچه

 کیلو رم بر مترمکعب را داشته باشد.  1700حداقل  

ر را داشته باشد. چگااالی حقیقاای  مگاپاسکال و یا بیشت  4ب( آجر یکپارچه و سخت باشد، در اثر ضربه با یکدیگر صدای زنگ بدهد، مقاومت فشاری  

 کیلو رم بر مترمکعب را داشته باشد.  1700حداقل  

کیلو رم بر مترمکعب را داشته   170مگاپاسکال را داشته باشد. چگالی حقیقی حداقل  4ج( آجر مقاوم در برابر ضربه باشد، مقاومت فشاری حداقل 

 نکند.  درصد تجاوز  5باشد. مکنده آب نباشد و درصد ج ب آب آن از  

مگاپاسکال و یا بیشتر را داشته باشااد. چگااالی حقیقاای    4د( آجر یکپارچه و سخت باشد، در اثر ضربه با یکدیگر صدای زنگ بدهد، مقاومت فشاری  

 درصد باشد.  5کیلو رم بر مترمکعب را داشته باشد. فاقد ترک خورد ی بوده و درصد ج ب آب آن حداکثر    1700حداقل  

 32، قسمت)ت(، صفحه  1-4-2-2-8، بند  8مبحث  بر اساس کتاب  جواب: 

 است.  صحیح الف گزینه   

 
 است. این بلوک جز کدام دسته است؟ 𝒌𝒈/𝒎𝟑 1800یک بلوک سیمانی تو خالی دارای وزن ویژه  (9

 ب( بلوک سبک     الف( بلوک نیمه سبک  
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 سخته ولی با ما آسونه

 د( بلوک معمولی      ج( بلوک سنگین 

 33، صفحه  1-قسمت الف  2-4-2-2-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 لیتر ...........  و ماسه پیمانه ...........  و شن پیمانه...........  و پرتلند سیمان  پیمانه  ...........   از  باید  بلوک  ساخت  در  مصرفی  بتن  مخلوط    (10

 . باشد شده تشکیل مترمکعب هر در لرزیده بتن برای آب 

   130تا   150 -5/3  –  5/2 -2(  2  130تا   150 -5/2  –  5/3 -1(  1

 150تا   180 -5/2  –  5/3 -2(  4  150تا   180 -5/2  –  5/3 -1(  3

 33، صفحه  3-قسمت الف  3-4-2-2-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  الف گزینه  

 
بلوک های سیمانی سقفی که در سقف های تیرچه بلوک ساختمان های با مصالح بنایی مورد استفاده قترار متی گیرنتد. از چته   (  11

 مشخصات هندسی باید برخوردار باشند؟ 

 mm  20و عرض تکیه  اه بلوک روی تیرچه حداقل    mm  15الف( ضخامت تیغه حداقل  

 mm  20وک روی تیرچه حداقل  و عرض تکیه  اه بل  mm  20ب( ضخامت تیغه حداقل  

 mm  25و عرض تکیه  اه بلوک روی تیرچه حداقل    mm  15ج( ضخامت تیغه حداقل  

 mm  20و عرض تکیه  اه بلوک روی تیرچه حداقل    mm  12د( ضخامت تیغه حداقل  

 34قسمت)ب(، صفحه    3-4-2-2-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه   

 
 باشد؟می چقدر حداقل جان و پوسته ضخامت شده دوغاب  کامالً که سیمانی هایبلوک برای  (12

 مترمیلی  15  جان  ضخامت  و  مترمیلی  25  پوسته  ضخامت(  2   مترمیلی  15  دو  هر(  1

 مترمیلی  25  جان  ضخامت  و  مترمیلی  15  پوسته  ضخامت(  4   مترمیلی  16  دو  هر(  3

 34، صفحه  2-2-8جدول    1زیرنویس شماره  ،    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ج  گزینه  

 
 باشد؟می چقدر بنایی مصالح با هاساختمان در مصرفی سنگ قطعه ابعاد  (13

   دیوار  ضخامت  اندازه  به  حداکثر(  2   متریسانت  15  حداقل(  1

 2  و  1   ینه(  4                 ±5  متریسانت  10(  3

 35، صفحه  3-قسمت الف  4-4-2-2-8، بند    8مبحث  براساس کتاب  جواب: 

 است صحیح  د گزینه  

 
 ( در مورد سنگ، برای کارهای بنایی باربر گزینه صحیح را انتخاب نمایید. 14
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 درصد است.  35مگاپاسکال و ج ب آب مجاز برای توف ها    25الف( حداقل مقاومت فشاری سنگ  

 درصد است.  20مگاپاسکال و ج ب آب مجاز برای سنگ های آهکی متراکق    20ب( حداقل مقاومت فشاری سنگ  

 درصد است.  15مگاپاسکال و ج ب آب مجاز برای سنگ های آهکی    17ج( حداقل مقاومت فشاری سنگ  

 است.درصد    15مگاپاسکال و ج ب آب مجاز برای سنگ های آهکی متراکق    15د( حداقل مقاومت فشاری سنگ برای کارهای بنایی باربر  

 35ب، صفحه  -4-4-2-2-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح د گزینه   

 
.𝟐𝟕  خشک  حالت  در  سنگ  نمونه  یک  فشاری  مقاومت  (15 𝟓 𝑴𝑷𝒂   ،شتالوده  ستاخت  در  ستنگ  نوع  این  از  استفاده  چنانچه  است 

( باشتد شده خیس آب  در ساعت 28 مدت  به )که خیس حالت در آن قبول قابل فشاری مقاومت  حداقل.  باشد  مدنظر(  چینی  کرسی)

 است؟  نزدیک زیر هایگزینه از یک کدام به

1  )19/5 MPa  2  )18/5 MPa  3  )17/5 MPa  4  )15/5 MPa 

 35قسمت)ب(، صفحه    4-4-2-2-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

  همان  فشاری  مقاومت به  ساعت 24  حداقل  مدت به  آب  در  شده  خیس  نمونه  فشاری  مقاومت  نسبت  از  است  عبارت  سنگ  شدن  نرم  ضریب  توضیح:

 .است  درصد  70  کق  دست  نما  و  باربر  هایسنگ  مورد  در  آب،  در  سنگ  شدن  نرم  ضریب  خشک.  حالت  در  سنگ

     MPa  5/27  =   مقاومت فشاری نمونه در حالت خشک 

 خیس   حالت   در  قبول  قابل  فشاری  مقاومت  =  ?

70   %≥  ⇒
 مقاومت فشاری نمونه خیس شده 

5/27
   70   %≥ 

 مقاومت فشاری نمونه خیس شده 

 مقاومت فشاری در حالت خشک 
 سنگ  شدن  نرم  ضریب    =  

NPa  25/19 =  
70

100
 شده   خیس  نمونه  فشاری  مقاومت  ≤ 5/27×    

 است صحیح  الف گزینه    

 
 باشد؟می چقدر تهی میان دیوارهای های بست مقاومت حداقل  (16

 مگاپاسکال  150(  4             مگاپاسکال 250(  3               مگاپاسکال  200(  2مگاپاسکال                500  (1

 35قسمت پ، صفحه   5-2-2-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ب  گزینه  

 
 باشد؟می صحیح سیمان ماسه مالت  مورد در گزینه کدام  (17

 متغیر است.  1  به  2  تا  1  به  1  از  سیمان  به  ماسه  نسبت  و  بوده  سیمان  و  ماسه  از  متشکل  مالت  این(  1

 .شود  اف وده   چ  آن  به  درصد  5  تا  توانیم  سیمانی  مالت  کردن  زود یر  برای(  2

 .  باشدمی  کیلو رم  200  مالت  مترمکعب  هر  در  سیمان  عیار(  3

 .نمود  استفاده   چ  از  باید  سیمانی  های  مالت  یری شمشه  برای(  4

 37قسمت الف، صفحه    1-6-2-2-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ج  گزینه  
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 سخته ولی با ما آسونه

 مالت ماسه آهک به عنوان یکی از مالت های ساختمانی برای چه منظوری مناسب می باشد؟( 18 

 الف( در مناطقی که تحت تاثیر مخرب مواد شیمیایی هستند.

 رویهب( برای اندود سطح  

 ج( برای درزبندی دیوارهای آجری

 د( برای آب بندی کردن مخازن آب مثل آب انبارها

 37(، صفحه  5، قسمت )2-6-2-2-8، بند    8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
 باشد؟می صحیح گزینه کدام  (19

 .باشدمی  مگاپاسکال  15  از  بیش  یا  برابر  روزه  42  فشاری  مقاومت  دارای  متوسط  مالت(  1

 .باشدمی  مگاپاسکال  15  از  بیش  یا  برابر  روزه  42  فشاری  مقاومت  دارای  قوی  خیلی  مالت(  2

 .باشدمی  مگاپاسکال  15  از  بیش  یا  برابر  روزه  42  فشاری  مقاومت  دارای  قوی  مالت  (3

 کدام هیچ(  4

 38، صفحه 3-6-2-2-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ج  گزینه  

 
 نیست؟ صحیح دوغاب  مورد در گزینه کدام  (20

 .یابد  ادامه  دیوار  کامل  ساخت  پایان  تا  عمل  این  باید  و  شودمی  انجام  سیمانی  ری ی  دوغاب  عمل  آجر،  ردیف  پنج  هر  ساخت  از  پس(  1

 .  شود  ریخته  ماسه  دو  و  سیمان  یک  حجمی  نسبت  به  باید  سیمانی  دوغاب(  2

 . ردد  استفاده  است،    شته  ساعت  5/1  آن  اختالط  شروع  از  که  دوغابی  از  نباید  حال، هر  در(  3

 .شود  جلو یری  اجرا،  از  پس  ساعت  24  تا  حداقل  سیمانی  دوغاب زدن  یخ  از  است  الزم(  4

 39، صفحه  1-قسمت ب  7-2-2-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ب  گزینه  

 
 باشد؟می چقدر سیاه کربن نوع از رنگ میزان حداکثر سیمان ماسه مالت  در  (21

 سیمان  وزن  درصد 5(  4         مالت  وزن  درصد  5(  3      سیمان  وزن  درصد  3(  2    مالت  وزن  درصد  3(  1

 39قسمت پ، صفحه   8-2-2-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ب  گزینه  

 
 کدام یک از گزینه های زیر در اجرای ساختمان های با مصالح بنایی صحیح است؟  (22

 الف( دوغاب سیمانی در تقویت کارهای بنایی باید به نسبت حجمی یک سیمان و سه ماسه ریخته شود.

،  سازه ای مورد استفاده قرار می  یااردب( در مناطق زل له خی  با خطر نسبی زیاد، ضخامت پوسته واحدهای مصالح بنایی تو خالی که در دیوارهای  

 میلی متر باشد.  15باید کمتر از  

،  یااردج( در مناطق زل له خی  با خطر نسبی زیاد، ضخامت پوسته واحدهای مصالح بنایی تو خالی که در دیوارهای سازه ای مورد استفاده قرار می  

 میلی متر باشد.  15نباید کمتر از  
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 رای مصرف خاک در شفته، حتی ا ر دانه بندی مناسب داشته باشد، مجاز است.د( وجود دانه های سنگی درشت ب

 40و  39و   31ات  صفح    (3ج ء )  9-2-2-8بند  و    (1ج ء ) 4-2-2-8بند  و    (1( ج ء )ب)  7-2-2-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ج  گزینه   

 
 ؟ نمی باشد( کدام یک از موارد زیر در مورد شفته و بتن آهکی صحیح 23

 الف( وجود دانه های سنگی درشت در شفته آهکی در صورتی که دانه بندی مناسب نداشته باشد مجاز است.

 ب( بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی ، خاک با دانه بندی پیوسته است.

 درصد خاک کمتر نباشد، مجاز است.  15صورتی که از  ج( وجود خاک رس در شفته آهکی در  

 درصد ری دانه باشد.  20د( خاک مناسب برای شفته آهکی باید دارای کمتر از  

   40، صفحه 4قسمت    9-2-2-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

   توضیح:

 ،   ینه الف صحیح است.  40، صفحه 3قسمت   9-2-2-8بند  

 ،   ینه ب صحیح است.  40صفحه ،  4قسمت   9-2-2-8بند  

 ،   ینه ج صحیح است.  40، صفحه 4قسمت   9-2-2-8بند  

 است.  صحیح د گزینه    

 
 گیرد؟می قرار استفاده مورد سنگ خرده یا و الشه درصد چند سنگی خرده بتن در  (24

 درصد  20(  4  درصد  30(  3      درصد  50(  2  درصد  70(  1

 40، صفحه 5قسمت    10-2-2-8بند  ،    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ج  گزینه  

 
 چند گیرد، قرار استفاده مورد طراحی در مجاز تنش کل که صورتی در. باشدمی اجرا  حال  در  مترمربع  1350  مساحت  به  دیواری    (25

 شود؟ آزمایش و ساخته باید منشوری نمونه

 نمونه  12(  4 نمونه  9(  3  نمونه  6(  2 نمونه  3(  1

 43، صفحه 2قسمت    1-4-2-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 .باشدمی  نیاز  دیوار  این  برای  تایی  سه  سری  سه  ل ا  باشدمی  تایی  سه  سری  متر یک  450  هر  برای  توضیح :

 است صحیح  ج  گزینه  

 
 باشد؟می صحیح سیمانی مصالح کارایی محدوده مورد در گزینه کدام  (26

 مترمیلی  150  تا 50  بتن(  2    مترمیلی  250  تا  120  ( مالت1

 موارد  تمام(  4 متر   میلی  280  تا  180  دوغاب(  3

 45، صفحه    6-2-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ب  گزینه  
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 سخته ولی با ما آسونه

 نیست؟ صحیح گزینه کدام  (27 

 .باشدمی  مترمیلی  50  انقطاع  درز  اندازه  حداقل(  1

 .باشند  شده  ساخته  درجا  بتن  از  باید  زیرزمین  طبقه  در  هادر اه نعل کلیه(  2

 .باشد  داشته  امتداد  پی  زیر  تا  باید  یالرزه  درز(  3

 کدام هیچ(  4

 48، صفحه   2-3-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  ج  گزینه  

 
 mm، جداره خارجی با ضخامت mm 150در یک ساختمان با مصالح بنایی، دیوارهای دو جداره، شامل جداره داخلی با ضخامت ( 28

است. اگر تنها جداره داخلی تحت بار قائم محوری قرار گیرد، ضخامت موثر دیتوار دو جتداره بتر   mm  50و فضای باز بین آنها    100

 تر است؟حسب میلی متر، به کدام گزینه نزدیک 

1  )150  2  )180  3  )200  4  )250 

 49صفحه  ، قسمت ب  1-2-4-3-8، بند  8مبحث   بر اساس کتاب جواب:

 توضیح: 

(ضخامت  موثر  دیوار  میان  تهی) 𝑡 = 150+ 100 = 250 𝑚𝑚 

 است.  صحیح د گزینه    

 
متتر و بتا مصتالح بنتایی میلی  400ای شکل به قطتر  (  فرض کنید برای ساخت یک ساختمان با مصالح بنایی از یک ستون دایره29

تر غیرمسلح استفاده شده است. در کنترل نسبت الغری این ستون، ضخامت مؤثر ) عرض مؤثر ( به کدام یک از مقادیر زیر نزدیتک

 است؟

1  )325 mm  2  )350 mm  3  )375 mm  4  )400 mm 

 49پ ، صفحه  -1-2-4-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 توضیح: 

𝐼 =
𝜋

4
𝑅4              مربع 𝐼 =

𝑎4

12
                   

𝜋

4
𝑅4 =

𝑎4

12
→

𝜋

4
× 2004 =

𝑎4

12
→ 𝑎 = 350𝑚𝑚  دایره 

 است صحیح ب  گزینه    

 
متر، حداقل ضتخامت دیتوار از  3و  5دیواری با طول و ارتفاع مؤثر به ترتیب ( در یک ساختمان با دیوارهای باربر غیرمسلح، برای  30

  باشد؟تر مینظر کنترل الغری به کدام مقدار نزدیک

1  )𝑚𝑚 200  2  )𝑚𝑚 250  3  )𝑚𝑚 300  4  )𝑚𝑚 350 

 51و  50الف ، صفحه    5-4-3-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 توضیح:

آیااد، در  دیوار از تقسیق ارتفاع مؤثر بر عرض )ضخامت( مؤثر و یا تقسیق طول مؤثر بر عرض مؤثر، هر کدام بیشتر است، به دست مینسبت الغری در  

 بیشتر شود.  17ای غیرمسلح، نسبت الغری نباید از  دیوارهای سازه

= 𝑚𝑎𝑥 {
مؤثر ارتفاع 

ضخامت 
,
مؤثر طول 

ضخامت 
} = 𝑚𝑎𝑥 {

3000

𝑡
,
5000

𝑡
} =

5000

𝑡
≤ 17 ⇒ 𝑡 ≥

5000

17
= 300𝑚𝑚   ای غیرمسلحالغری دیوار سازه 
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 است.  صحیح ج  گزینه   

 
 چنتد بته حتداقل باشد متر 2/ 5 آن ارتفاع و متر 5 آن طول و باشد متریسانت 10 تهییانم  دیوار  جدار  دو  فاصله  که  صورتی  در    (31

 (است شده مهار کالف  با دیوار طرفین) باشد؟می نیاز دیواری بست

 عدد  32(  4  عدد  20( 3    عدد  10(  2  عدد  40(  1

 50، صفحه   4-4-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

و    5/1،  1،  5/0ردیف در ارتفاع    4شوند. در ارتفاع دیوار  متر بعد از کالف قرار داده می 5/0در محل کالف نیازی به بست نیست و بست ها  توضیح :

 رد. یسری بست قرار می  8متر و در طول دیوار    2

 است صحیح  د گزینه  

 
 باشد؟می چقدر آن الغری نسبت باشد متر 0/ 2  آن  ضخامت  و  متر  2/ 3  آن طول و  متر 2/ 8  یرمسلحغ  دیوار  ارتفاع  که  صورتی  در   (32

1  )16   2  )25   3  )30   4  )35 

 51قسمت الف ، صفحه    5-4-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  الف گزینه  

 
 باشد؟می صحیح گزینه کدام  (33

 .باشد  مترسانتی  290  تواندیم  سانتیمتر  15  ضخامت  به  یاطره  مسلح  باربر  دیوار  ارتفاع(  1

 .باشدمی  متریسانت  25  یرمسلحغ  یاسازه  دیوارهای  اسمی  ضخامت  حداقل(  2

 .باشدمی  خود  زیرین  طبقه  مساحت  چهارمیک  خرپشته  مساحت  حداکثر(  3

 .   رددیم  وارد  در اه  نعل  به  دارد  درجه  45  زاویه  آن  جانبی  اضالع  که  در اه  نعل  روی  شکل  مثلثی  دیوار  از  بخشی  بار(  4

 52، صفحه   9-4-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
 باشد؟ باید چقدر آن برای استفاده مورد درگاه نعل تیرآهن طول شود فرض متر 4 بازشو عرض که صورتی در  (34

   سانتیمتر 500(  4             سانتیمتر  480(  3          سانتیمتر  470(  3 سانتیمتر          435(  1

 52، صفحه   8-4-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
 باشد؟می چقدر آن ارتفاع حداکثر باشدمی سانتیمتر 15 یاسازه غیر دیوار ضخامت  (35

 متر  8/2(  4  متر  4(  3  متر  3(  2 متر  5/3(  1

 54، صفحه 2،قسمت    1-5-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح الف گزینه  
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 سخته ولی با ما آسونه

متتر، بتدون استتفاده از   12و طول    cm  280، ارتفاع  cm  10( در یک ساختمان با مصالح بنایی، یک دیوار جداکننده به ضخامت  36 

 پشت بند باید اجراء شود، از نظر رعایت حداقل ضوابم آیین نامه ای، کدام گزینه صحیح می باشد؟

 متری استفاده شود.  4الف( باید از کالف های قائق )اج ای قائق( با فواصل  

 متری اجرا شود.  3ب( باید از کالف های یا اج اء قائق با فواصل  

 دون استفاده از پشت بند نباید اجازه اجرای دیوار داده شود.ج( ب

 د( قرار دادن کالف ها یا اج ای قائق در ابتدا، انتها و میانه دیوار کافی است.

 54، صفحه 3قسمت    1-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

برابر ضخامت دیوار یا    40ر جدا ر بین دو پشت بند عبارت است از  برای ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، حداکثر طول آزاد دیوا  توضیح:

 متر، هر کدام که کمتر باشد.  5

حداکثر  طول  آزاد  دیوار  جدا ر  بین دو  پشت  بند = min(5𝑚, 40 × 10𝑐𝑚 = 400𝑐𝑚) = 400𝑐𝑚 = 4𝑚 

 است.  صحیح الف گزینه   

 
 باشد؟می نیاز آویز چند به کاذب  سقف مترمربع 50 اجرای برای  (37

 عدد  150(  4    عدد  120(  3    عدد  90( 2      عدد  30(1

 56، صفحه 3،قسمت    3-5-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح د گزینه  

 
 . است بنایی ........... مجاز هاییساختمان در آسانسور نصب  (38

 .است  مجاز  خاص  تدابیر  با  کالف  با(  2    است.  مجاز  مسلح(  1

 2  و  1   ینه(  4   .است  مجاز  حالت هر  در(  3

 57، صفحه 1،قسمت    5-5-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
 ؟نمی باشدکدام یک از گزینه های زیر در نماکاری ساختمان های بنایی محصور با کالف صحیح  (39

 الف( نما نیازی به قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص هر منطقه را ندارد.

 .داشته باشدقابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص هر منطقه را    بایدب( نما  

 کافی داشته باشد.ج( نما باید با سطح زیر کار اتصال مناسب و  

 د( اتصاالت نما به سازه باید توانایی انتقال نیروی زل له ایجاد شده در اثر جرم دیوار نما به سازه را دارا باشد.

 57، صفحه  6-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه   

 
 نیست؟ صحیح گزینه کدام  (40

 متر باشد.  5/1  از  بلندتر  بام،  کف  از  نباید  فوالدی  قائق  عناصر  با  شده  تقویت  بنایی  مصالح  با  شده  ساخته  دودکش(  1

 .باشدمی  متریسانت  5  نما  ضخامت  حداکثر(  2

 .کرد  استفاده  باتارد  مالت  از  نبایدپناه  جان  ساخت  در(  3
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 موارد.  تمام(  4

 58و    57، صفحه 1، قسمت   6-5-3-8و    3، قسمت  7-5-3-8بندهای  و   58، صفحه  6،قسمت    8-5-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح الف گزینه  

 
 باشد؟می صحیح زیر هایگزینه از یک کدام بنایی مصالح با هایساختمان در دودکش اجرای در (41

 .باشد  متر  5/1  از  بیشتر  نباید  بام  کف  از  دودکش  ارتفاع  مهار،  عدم  صورت  در(  1

 باشد.  کمتر  دیوار  ضخامت  چهارم  یک  از  باید  دیوار  داخل  دودکش  قطر(  2

 .شود  مهار  باید  ولی  باشد  بنایی  مصالح  از  تواندمی  دودکش(  3

 .باشدنمی  مجاز  وجه  هیچ  به  پناهجان  به  دودکش  مهار(  4

 58صفحه   ،8-5-3  -8  بند،  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

  است.  صحیح الف گزینه   

 
 کرد؟ استفاده توانیم را زیر یهالوله از یک کدام توکار صورت  به متریسانت 35 ضخامت به دیواری در  (42

 موارد  تمام(  4  اینچ  4(  3  اینچ  3(  2  اینچ  2(  1

 59، صفحه   10-5-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 توضیح : 

→ 
35
6
= 5𝑐𝑚 ≈ 2 𝑖𝑛𝑐ℎ 

 است صحیح الف گزینه  

 
 نیست؟ صحیح گزینه کدام رطوبتی کارییقعا الزامات  خصوص در  (43

 .نیست  مجاز  مشابه  یا  قیری  مواد  از  استفاده  دیوارها  زیر  کارییقعا  برای  زیرزمین  دیوارهای  در(  1

 .نیست  مجاز(  سلسیوس  درجه+  4  زیر)  سرد  هوای  در  کارییق( عا2

 .شوند  چسبانده  هق  به  کامالً  قیر  با  و  داشته  همپوشانی  متریسانت  10  حداقل  طرف  هر  از  باید  عایق  هاییه( ال3

 .   یرند  قرار  هق  موازی  باید  عایق  متوالی  هاییهال  شود،می  انجام  الیه  یک  از  بیش  در  کارییقعا که  هنگامی(  4

 60و   59، صفحه     11-5-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح د گزینه  

 
 است؟ صحیح گزینه کدام حیاط دیوار ساخت الزامات  خصوص در  (44

 باشد.می  متر  25  حداکثر  دیوار  پیوسته  طول(  1

 .باشد  داشته  ارتفاع  متر  5/2  تواندیم  سانتیمتر  20  ضخامت  به  دیواری(  2

 .شود  مسلح  کالف  با  باید  دیوار  تردد  پر  معابر  حاشیه  در(  3

   موارد.  تمام(  4

 61، صفحه    6-3-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

ث
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 سخته ولی با ما آسونه

 
 است صحیح ج  گزینه  

 
 باشد؟می متر چند پایه تراز روی از مسلح بنایی هایساختمان ارتفاع حداکثر  (45

 متر  28(  4  متر  15(  3  متر  12(  2  متر  8(  1

 63، صفحه    2-1-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
 شود؟می تأمین برشی دیوارهای توسم جانبی سختی از درصد چند حداقل مسلح بنایی ساختمان در  (46

 درصد  90(  4  درصد  80(  3  درصد  70(  2  درصد  50(  1

 67، صفحه    9-2-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
 ...........  اصلی میلگردها بین آزاد فاصلهها ستون در کم نسبی خطر با مناطق در مسلح بنایی یهاساختمان در  (47

 .  باشد  کمتر  مترمیلی  40  و  اسمی  قطر  برابر  5/1  مقدار  دو  یک هیچ  از  نباید(  1

 .باشد  کمتر  مترمیلی  14  و  اسمی  قطر  برابر  5/2  مقدار  دو  یک هیچ  از  نباید(  2

 .باشد  کمتر  مترمیلی  16  و  اسمی  قطر  برابر  5/2  مقدار  دو  یک هیچ  از  نباید(  3

 .باشد  کمتر  مترمیلی  10  و  اسمی  قطر  برابر  5/1  مقدار  دو  یک هیچ  از  نباید(  4

 70، صفحه    2-4-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح الف گزینه  

 
 باشد؟می صحیح گزینه کدام شوند، قطع کششی ناحیه در خمشی میلگردهای که صورتی در  (48

 .نرود  فراتر  موجود  برشی  میلگردهای  مقاومت   رفتن  نظر  در  با  آن،  مجاز  مقدار  سوم  دو  از  میلگرد  قطع  ناحیه  در  برش(  1

 .نرود  فراتر  آن  مجاز  مقدار  چهارم  سه  از  برش  و  باشد  دارا  را  قطع  نقطه  در  خمش  برای  الزم  مساحت  برابر  دو  یافته  امتداد  میلگردهای(  2

 .باشند  داشته  ادامه  میلگرد  قطر  برابر  16  تا  حداقل  نیست  هاآن  به  نیازی  که  یانقطه  از  باید  میلگردها(  3

   2  و  1   ینه(  4

 71و    70، ج ء )الف و ب(  ، صفحه   5قسمت    3-4-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح د گزینه  

 
 متترمیلی  10  قطتر  به  ییهاتنگ  و  مترمیلی  20  قطر  به  طولی  میلگردهای  دارای  سانتیمتر  40  ابعاد  با  مربع  مقطع  با  مسلح  ستون    (49

 باشد؟می سانتیمتر چند حداکثرها تنگ قائم فاصله باشدمی

 مترسانتی  28(  4   مترسانتی  40( 3     مترسانتی  48(  2   متریسانت  32(  1

 73، صفحه    5-4-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

ث
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 است صحیح الف گزینه  

 
 گرفتته  نظر  در  باید  چقدر  حداقل  میلگرد  خم  قطر  باشد  20  آن  نمره  و  مگاپاسکال  340  میلگرد  شدن  جاری  تنش  که  صورتی  در    (50

 شود؟

 متریسانت  20(  4  متریسانت  16(  3  متریسانت  12(  2  متریسانت  10(1

 75، صفحه     1-4-8و جدول    8-4-4-8، بند    8مبحث  براساس کتاب  جواب: 

 است صحیح ب  گزینه  

 
 نیست؟ صحیح بنایی اعضای اجرای مورد در گزینه کدام (51

 .باشد  مترمیلی  11  تواندیم  افقی  و  قائق  بندها  ( ضخامت1

 .  باشد  خود  طول  سوم  یک  تواندیم  بنایی  واحدهای  همپوشانی(  2

 .نمود  اجرا   یر  و  هشت  صورت  به  را  دیوار  از  قسمتی  باید  نباشد  زمانهق  دیوارچینی  ا ر(  3

 .شوند  پر  مالت  با  کامالً  باید  قائق  بندهای(  4

 77و    76، صفحه    5-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
 باشد؟می گزینه کدام برش در مسلح بنایی اعضای مقاومت کاهش ضریب  (52

1  )5/0   2  )6/0   3  )9/0   4  )8/0 

 82، صفحه     2-4-8، جدول     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح د گزینه  

 
  است؟ صحیح تیر مورد در گزینه کدام  (53

 .باشدمی  متریسانت  20  حداقل  تیر  عمق(  1

 .شود  پر  دوغاب  یا  مالت  با  کامالً  باید تیر(  2

 .باشدمی  متریسانت  10  حداقل  دهانه  راستای  در  تیر  نشیمن  طول  (3

   موارد  تمام(  4

 83، صفحه    2-5-6-4-8و   1-5-6-4-8، بند     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح د گزینه  

 
 باشد؟می چقدر حداکثر برشی میلگردهای فاصله باشد مترمیلی 600 تیر عمق کل که صورتی در  (54

 مترمیلی  180( 4                      مترمیلی  120(  3          مترمیلی 400(  2               مترمیلی  200(  1

 87، صفحه    3، قسمت  4-6-6-4-8، بند     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

ث
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 سخته ولی با ما آسونه

 
 است صحیح ج  گزینه  

 
 است؟ چقدر ستون ارتفاع حداکثر باشدمی سانتیمتر 40 × 30 ابعاد با ستونی مسلح بنایی ساختمان در  (55

 سانتیمتر  400(  4         سانتیمتر  450(  3            سانتیمتر  500(  2             سانتیمتر  600(  1

 87، صفحه   1-7-6-4-8، بند     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح الف گزینه  

 
 حداقل ابعاد اسمی ستون بنایی در یک ساختمان بنایی مسلح واقع در شهر تهران چند میلیمتر است؟  (56

 450د(     350ج(     300ب(    220الف(  

 87، صفحه  (  1ج ء )  2-7-6-4-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ب  گزینه   

 
 باشد؟می چقدر جرز جانبی هایگاهیهتک بین فاصله حداکثر باشد مترمیلی 200 جرز ضخامت که صورتی در  (57

 سانتیمتر 400(  4          سانتیمتر  700(  3          سانتیمتر  500(  2             سانتیمتر  250(  1

 89، صفحه 5قسمت    1-8-6-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ب  گزینه  

 
 متتر........... میلی  بازشتوها،  متتریمیلی  ...........   محدوده  در  ،هاگوشه  در  باید  قائم  میلگردهای  از  متر مربعمیلی  ...........   حداقل    (58

 . شوند داده قرار دیوار انتهای متریمیلی  ...........  و انقطاع درزهای

  1 )200-  400- 200-  130   2  )130- 400-  200- 200   

3  )400- 200-  200- 130   4  )150- 200-  400- 200 

 90، صفحه 2قسمت    2-9-6-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ب  گزینه  

 
متر بتا دو لبته  3در یک ساختمان با مصالح بنایی مسلح در منطقه زلزله خیزی با خطر نسبی متوسم، دیواری به طول و ارتفاع   (59

از گزینه ها، حداقل میلگردهای قائم الزم را بر اساس مقررات ملی )مبحث هشتم( برای آزاد بایستی با آرماتور مسلح شود. کدام یک 

 (97 اردیبهشت -اجرا -عمران)این دیوار فراهم می کند؟

و در هر یک از دو انتهای آزاد،    cm  140به فواصل    mm  12( میلگردهای قائق یکنواخت در سراسر طول دیوار )میلگردهای میانی(، دو عدد نمره  1

 mm  12یک عدد نمره  

و در هر یک از دو انتهای آزاد،    cm  100به فواصل    mm  10( میلگردهای قائق یکنواخت در سراسر طول دیوار )میلگردهای میانی(، دو عدد نمره  2

 mm  8یک عدد نمره  

و در هر یک از دو انتهای آزاد،    cm  100به فواصل    mm  10( میلگردهای قائق یکنواخت در سراسر طول دیوار )میلگردهای میانی(، دو عدد نمره  3

 mm  10یک عدد نمره  
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و در هر یک از دو انتهای آزاد،    cm  140به فواصل    mm  12( میلگردهای قائق یکنواخت در سراسر طول دیوار )میلگردهای میانی(، دو عدد نمره  4

 mm  8یک عدد نمره  

 90صفحه  ، 2-9-6-4-8، بند  8کتاب مبحث  بر اساس   جواب:

 بنابراین:توضیح: 

  (R-   )(2)        شعاع میلگرد(𝜋𝑅2) ≥ 130 𝑚𝑚2 

(D-      )(2)      قطر میلگرد (𝜋
𝐷

2
)
2
≥ 130 𝑚𝑚2 

𝜋

2
𝐷2 ≥ 130 𝑚𝑚2 ⇒ 𝐷 ≥ √

130
𝜋
× 2 ≃ 10𝑚 

 است.  صحیح ج  گزینه    

 
 ...........  حتداقل طتول بته اتصتال محتل در شتدن وصله یا و وقفه بدون باید افقی میلگردهای ممتد،  دیوارهای  اتصال  محل  در    (60

 . باشند داشته ادامه سانتیمتر

  1 )50   2  )500   3  )90   4  )85 

 97، صفحه 1قسمت    2-10-6-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح الف گزینه  

 
 است؟ صحیح بلوکیرچه ت دال مورد در گزینه کدام  (61

 .باشدمی  مترمیلی  80  حداکثر  و  50  حداقلها  بلوک  روی  بتنی  پوشش  ضخامت(  1

 .باشدمی  مترمیلی  12  حداقل  قطر  به  طولی  میلگرد  دو  با  عرضی  کالف  به  نیاز  کند  تجاوز  متر  4  از  تیرچه  دهانه کهی( درصورت2

 . یرند  قرار  متریسانت  25  فواصل  در  باید  تیرچه  بر  عمود  جهت  در  و  باشدمی  مترمیلی  6  حداقل  قطر  با  حرارتی  میلگرد(  3

 موارد.  تمام(  4

 101، صفحه 2قسمت    1-13-6-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
 . باشدمی متریسانت 10 ضخامت و متریسانت 410 ارتفاع با جداگر دیوار  (62

 .  شود  اجرا  مناسب  افقی  مهار  با  باید(  2 باشد.   می  اصولی  غیر  دیوار  این  اجرای  صورت هر  در(  1

 کدام. هیچ(  4   .باشدمی  اصولی  کامالً  دیوار  این  اجرای(  3

 103، صفحه    1-2-8-4-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ب  گزینه  

 
 دارد؟ نیاز انقطاع درز چند به باشد متر 10 آن عرض و متر 30 آن طول و باشد کالف  با شده محصور ساختمان که صورتی در  (63

 ( نیازی ندارد4   3(  3   1(  2   2(  1

 106، صفحه 1، قسمت    1-4-5-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ب  گزینه  
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 نیست؟ صحیح کالف  با شده محصور هایساختمان مورد در گزینه کدام (64 

 .باشد  آن  عرض  اندازه  به  حداکثر  آمد ی  پیش  طول  و  باشد  جهت  آن  در  ساختمان  طول  %20  از  کمتر  آمد ی  پیش  طول(  1

 .باشدمی  طبقه  2  برابر  زمین  زیر  احتساب  با  طبقات  تعداد  حداکثر(  2

 .کند  تجاوز  متر  8  از  نباید  زمین  تراز  متوسط  به  نسبت  بام  روی  تراز(  3

 .  باشدمی  متر  4  طبقه  ارتفاع  حداکثر  عادی  حالت  در(  4

 106، صفحه 1، قسمت    2-4-5-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ب  گزینه  

 
 :  های بنایی محصور شده با کالف، الزم است( در ساختمان65

 متر محدود شود.  6/3( حداکثر ارتفاع هر طبقه به  1

 ( تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به سه محدود شود.2

 متر نباشد.  8تر از  ( تراز روی بام نسبت به تراز متوسط روی زمین مجاور بیش3

 متر بیشتر نباشد.  35( طول ساختمان، بدون وجود درز انقطاع، از دو برابر عرض آن یا  4

 106، صفحه   4قسمت   –  2-4-5-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 توضیح:

 )  ینه الف نادرست است(106، صفحه   5قسمت   – 2-4-5-8طبق بند  

 )  ینه ب نادرست است(106، صفحه  2قسمت   – 2-4-5-8طبق بند  

 )  ینه د نادرست است(106، صفحه   1قسمت   – 1-4-5-8طبق بند  

 است صحیح ج  گزینه     

 
 ( در مورد پیشامدگی سقف در ساختمان های آجری با کالف، کدام گزینه صحیح می باشد؟ 66

 الف( با پیش بینی مهارهای الزم اجرای دیوار روی پیشامد ی با هر ارتفاعی بالمانع می باشد.

 متر باشد.  5/1ب( طول پیشامد ی طره در مورد بالکن ها به هیچ وجه نباید بیش از  

 ج( طول پیشامد ی قابل قبول در بالکن های دو طرف باز کمتر از بالکن های سه طرف باز می باشد.

 متر، طره باید در برابر نیروهای قائق زل له محاسبه  ردد.  5/1صورت تجاوز طول پیشاد ی طره در بالکن دو طرف باز از  د( در 

 107، صفحه  3-4-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح د گزینه   

 
 نیست؟ صحیح گزینه کدام  (67

 .باشدمی  متر  5/1  از  کمتر  باز  طرف  دو  آمد ی  پیش  و  متر  2/1  از  کمتر  بایدیم  باز  طرف  سه  طره  آمد ی  پیش  بالکن  مجاز  طول  حداکثر(  1

 .باشدمی  مجاز  طبقه  در  سطح  اختالف  ایجاد  کالف  با  شده  محصور  هایساختمان  در(  2

 .باشد  داشته  یپوشانهق  مترمیلی  300  حداقل  افقی  جهت  در  مترمیلی  600  از  بیش  نباید  پله  هر  ارتفاع  داریبش  شالوده  در(  3

 .باشد  سانتیمتر  80  از  کمتر  نباید کنی  پی  عمق(  4

 108، صفحه    1-2-5-5-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  
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 شود؟ گرفته نظر در چقدر باید پی عرض حداقل باشد متریسانت 30 دیوار عرض که صورتی در  (68

 متریسانت  60(  4  متریسانت  55( 3            متریسانت  50(  2          متریسانت  45(  1

 109، صفحه  4قسمت   1-2-5-5-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح الف گزینه  

 
 است؟ صحیح کالف  با شده محصور بنایی هایساختمان در آرمه بتن پی مورد در گزینه کدام  (69

 .  باشد  مترسانتی  60  از  کمتر  نباید  صورت  هر  در  پی  عرض(  1

 .باشد  مگاپاسکال  20  از  کمتر  نباید  استفاده  مورد  بتن  مقاومت(  2

 .شود  بیشتر  مترسانتی  30  از  نباید  عرضی  میلگردهای فاصله(  3

   موارد  تمام(  4

 110، صفحه    3-2-5-5-8، بند    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح د گزینه  

 
 باشدمی مقاومت متر مربعیسانت  بر  کیلوگرم  1/ 8  دارای  که  زمینی  در  کالف   با  شده  محصور  طبقه  2  بنایی  ساختمان  احداث   برای    (70

 باشد؟می چقدر دیوار طول مترمیلی 300 هر در پی عرضی میلگرد اندازه حداقل

1  )8  ∅   2  )12∅   3  )14∅   4  )10∅ 

 111صفحه  ،    2-5-8، جدول    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ب  گزینه  

 
( حداقل فاصله تراز زیر شالوده تا سطح زمین در یک ساختمان بنایی غیرمسلح که در منطقه سردسیر و دارای یخبندان ستاخته 71

 باشد، چقدر باید در نظر گرفته شود؟  mm 500می شود در صورتی که ضخامت شالوده 

 میلیمتر  1200د(    میلیمتر  1000ج(    میلیمتر 900ب(    میلیمتر  800الف(  

 111، صفحه  7قسمت   3-2-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

میلیمتر زیر سطح زمین قرار می  یرد.  بر اساس مطالب  فته شااده و    400در مناطق سردسیر و دارای یخبندان تراز روی شالوده حداقل   توضیح:

 با توجه به اینکه تراز زیر شالوده خواسته شده است، داریق:    

 
 

تراز  زیر شالوده  = +ضخامت  شالوده  تراز  روی  شالوده  = 500+ 400 = 900 𝑚𝑚 

 است.  صحیح ب  گزینه   

 

ث
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 سخته ولی با ما آسونه

( در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، حداقل ضخامت دیوارهای سازه ای پیرامونی در طبقه زیترزمین چنتد میلمیتتر 72 

 است؟ 

 320د(     300ج(     250ب(    220الف(  

 112، صفحه  5قسمت   1-3-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح د گزینه   

 
 باشد؟می صحیح گزینه کدام  (73

 .باشدمی  درصد  8  زیاد  زل له  خطر  با  مناطقی  در  سنگی  طبقه  دو  ساختمان  یرزمینز  طبقه  در  نسبی  دیوار  درصد  حداقل(  1

 .باشد  کمتر  مترمیلی  350  از  نباید  دوم  و  اول  طبقه  در  باربر  دیوار  ضخامت  حال، هر  در(  2

 .کرد  استفاده  توانیم  بنایی  واحد  نوع  دو  از  حداکثر  دیوار  ساخت  در(  3

 .باشدمی  متر  4  کالف  روی  از  یرزمینز  دیوارهای  مجاز  ارتفاع  حداکثر(  4

 114صفحه    4-3-5-5-8و بند    113صفحه   3-3-5-5-8و بند    113، صفحه    3-5-8، جدول    8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح الف گزینه  

 
 ؟نیست( کدامیک از گزینه های زیر در ساختمان های بنایی محصور در کالف صحیح 74

 الف( در هر تراز، کالف ها باید به یکدیگر متصل شوند تا کالف بندی به صورت شبکه به هق پیوسته ای باشد.

 میلیمتر بیش تر نباشد.  2/1ب( طول پیش آمده طره در مورد بالکن های سه طرف باز از  

 قبل از اجرا، آجرها در آب خیس شوند تا آب مالت را به خود ج ب کنند.ج(  

 د( حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به دو محدود می شود.

 114، صفحه 3ج ء    5-3-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

   توضیح:

 ،   ینه الف صحیح است118، صفحه 1-قسمت پ  1-6-5-5-8بر اساس بند  

 ،   ینه ب صحیح است.107، صفحه  1ج ء    3-4-5-8اساس بند  بر  

 ،   ینه د صحیح است.106، صفحه  1ج ء    2-4-5-8بر اساس بند  

 است.  صحیح ج  گزینه   

 
 باشد؟می صحیح گزینه کدام (75

 .  شود  شسته  آن  خاک  تا  شوند  خیس  آب  در  آجرها  اجرا،  از قبل(  1

 .باشد  داشته  همپوشانی  سانتیمتر  4  حداقل  باید  باشد  متریسانت  20  آجر  طول  ا ر(  2

 .شود  داشته  نگه  مرطوب  دیوار  روز  سه  حداقل  مدت  به  باید  دیوار  اجرای  از  پس(  3

 یر اجرا  ردند. هشتی قائق بتن مسلح نباید به صورت  هاکالف( دیوارها در محل اجرای  4

 115الی    114، صفحه  5-3-5-5-8، بند     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  
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 . باشد بازشو دارای متر 4 طول و متر 3 ارتفاع با دیواری که صورتی در  (76

 .باشد  مترمربع  5  تواندیم  بازشو  مساحت(  2  .باشد  متر  5/2  تواندیم  بازشو  طول(  1

 موارد  تمام(  4  .باشد  2  ×  2  ابعاد  دارای  تواندیم  بازشو(  3

 116، صفحه   4-5-5-8، بند     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
  سانتی متر چقدر است؟ 35( حداقل عرض نعل درگاه بر روی دیوار در ساختمان های آجری با کالف با ضخامت دیوار 77

 سانتی متر  20د(    سانتی متر  25ج(    سانتی متر  30ب(          سانتی متر  35الف(  

 116، صفحه  5-5-5-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح الف گزینه   

 
 ( کدامیک از موارد زیر در مورد بازشوهای دیوارهای باربر در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف صحیح است؟ 78

الف( حداکثر نسبت مجموع سطوح بازشوهای دیوار باربر به سطح کل آن برابر  
1

3
ی دیوار باربر به طول کل ان  و حداکثر نسبت مجموع طول بازشویها 

برابر  
1

2
 است.  

ب( حداکثر نسبت مجموع سطوح بازشوهای دیوار باربر به سطح کل آن برابر  
1

2
و حداکثر نسبت مجموع طول بازشوهای دیوار باربر به طول کاال آن    

برابر  
1

3
 است.  

ج( حداکثر نسبت مجموع سطوح بازشوهای دیوار باربر به سطح کل آن برابر 
1

3
و حداکثر نسبت مجموع طول بازشوهای دیوار باربر به طول کاال آن   

برابر  
1

3
 است.  

د( حداکثر نسبت مجموع سطوح بازشوهای دیوار باربر به سطح کل آن برابر  
1

2
ه طااول کاال آن  و حداکثر نسبت مجموع طول بازشوهای دیوار باربر ب  

برابر  
1

2
 است.  

 116، صفحه 3و    2، قسمت  4-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 
 

   توضیح:

 مجموع سطح بازشوها در هر دیوار سازه ای نباید از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر باشد.   

 مجموع طول بازشوها در هر دیوار سازه ای نباید از یک دوم طول دیوار بیشتر باشد.

             

   𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 <
1

3
𝐴                  𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 <

1

2
𝐿 

 است.  صحیح الف گزینه   
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 سخته ولی با ما آسونه

( کالف افقی در تراز زیر دیوار باربر ساختمان مصالح بنایی محصور شده با کالف، حداقل باید به ترتیب دارای چه عرض و ارتفاعی 79 

 میلیمتر می باشد.  300باشد؟ ساختمان در منطقه با خطر نسبی بسیار زیاد واقع شده و عرض دیوار 

 میلیمتر  200و    میلیمتر 250ب(     میلیمتر  250میلیمتر و    300الف(  

 میلیمتر  250میلیمتر و    250د(                   میلیمتر  200میلیمتر و    300ج(  

 117قسمت )الف( ، صفحه    1-6-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 توضیح:

عرض  کالف  افقی = 𝑀𝑎𝑥 {𝑚𝑚 250 ، عرض  دیوار } = max{300 ، 250} = 300 𝑚𝑚 

ارتفاع  کالف  افقی = 𝑀𝑎𝑥 {
2
3
× {250𝑚𝑚 ، عرض  دیوار  = max {

2
3
× 300 = 200 ،250} = 250𝑚𝑚 

 . است صحیح الف گزینه   

 
در صورتی که ایجاد سوراخ برای عبور یک دودکش در وسم یک کالف افقی در ساختمان های آجری با کتالف ضتروری باشتد،   (80

میلیمتر به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ فرض کنیتد ستوراخ  400×  400حداکثر قطر سوراخ در وسم کالف افقی به ابعاد 

 مذکور میلگردها را قطع نمی نماید. 

 میلیمتر  75د(    میلیمتر  100ج(    میلیمتر 40ب(    میلیمتر  65(  الف

 118، صفحه 3قسمت )پ(، ج ء     1-6-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

𝐷 ≤
1
6
× 400 = 66/7 

 است.  صحیح الف گزینه   

 
( حداقل تعداد کالف های قائم در یک ساختمان مسکونی دو طبقه واقع در شهر ارومیه با پالن شکل مقابتل و بتدون دیوارهتای 81

 داخلی چند عدد می باشد؟ 

   عدد  17الف(  

   عدد 20ب(  

   عدد  18ج(  

 عدد  19د(  

 

 

 118، صفحه  1-الف -2-6-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

کالف قائق باید در محل تقاطع دیوارها تعبیه  ردند. در صورتی که طول دیااوار بااین دو    توضیح:

متاار در    5متر باشد باید کالف های قائق با توزیع یکنواخت در فواصل کمتر از   5کالف بیش تر از 

ر  تقاطع دیوار وجود دارد و به دلیل بیش تاا   8داخل دیوار، تعبیه  ردد. با توجه به پالن داده شده،  

کااالف قااائق    20کالف قائق میانی نیاز خواهد بود کااه جمعااا   12، به m5بودن فاصله  وشه ها از 

  مورد نیاز می باشد.

 است.  صحیح ب  گزینه   

 
 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

220 

م :
مه ت 

نکا  

7 فصل مبحث   هشتم مقررات ملی ساختمان  کتاب کار معماری جلد اول   

میلیمتر و کالف های زیر سقف از نوع بتن مستلح   400اگر دیوارهای خارجی ساختمان بنایی محصور شده با کالف دارای عرض    (  82

 (95شهریور  -اجرا -)عمرانباشد، کدام گزینه کالف مجاز می باشد؟ 

 میلیمتر  12میلگرد طولی با قطر    6و    400الف( کالف با عرض  

 میلیمتر  10میلگرد طولی با قطر    4و    150ب( کالف با عرض  

 میلیمتر  12میلگرد طولی با قطر    6و    150ج( کالف با عرض  

 میلیمتر  10میلگرد طولی با قطر    4و    400د( کالف با عرض  

   119و   118، صفحه  1-6-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه   

 
  نیست؟ صحیح قائم و افقی یهاکالف  در گذاری میلگرد مورد در گزینه کدام  (83

 .باشد  مترمیلی  12  قطر  حداقل  با  آجدار  نوع  از  باید  طولی  میلگردهای  کالف  دو هر  در(  1

 .  شوند  بسته  یکدیگر  به  مترمیلی  8  حداقل  قطر  به  ییهاتنگ  با  باید  طولی  میلگردهای  کالف  دو هر  در(  2

 .باشد  بیشتر  است،  کمتر  کههرکدام    کالف  عرضی  یا  مترمیلی  250  از  نباید  یکدیگر  ازها  تنگ  فاصله افقی  کالف  در(  3

 .یابد  کاهش  مترمیلی  100  به  باید  بحرانی  ناحیه  درها  تنگ  فاصله  حداکثر  قائق  کالف  در(  4

 120الی    117صفحات  قسمت )ب( ،  2-6-5-5-8قسمت )ب(  و بند   1-6-5-5-8، بند     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ج  گزینه  

 
 در اجرای ساختمان های آجری با کالف، میلگردهای طولی در کالف های افقی و قائم از چه نوع و حداقل چه اندازه باید باشد؟  (84

 میلیمتر  12ب( نوع آجدار با حداقل قطر    میلیمتر  10الف( نوع ساده با حداقل قطر  

 میلیمتر  8د( نوع آجدار با حداقل قطر    میلیمتر  10ج( نوع آجدار با حداقل قطر  

 119، صفحه    (  1ج ء )قسمت ب  2-6-5-5-8بند  و    117، صفحه    (  1ج ء )قسمت ب   1-6-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ب  گزینه   

 
 در ساختمان بنایی محصور شده با کالف بتنی، حداکثر فاصله تنگ ها و کالف قائم و در ناحیه بحرانی چقدر است؟   (85

   mm  250ب(       mm  100الف(  

 و عرض کالف    mm  250د( حداقل مقدار بین       ج( عرض کالف

 120(، صفحه  3(، ج ء )پقسمت )  2-6-5-5-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح الف گزینه   

 
 نیست؟ صحیح گزینه کدام  (86

 .باشدمی  متریسانت  50  بامپناه  جان  ارتفاع(  1

 باشد.  کمتر  متریسانت  80  از  نباید  فوالدی  بازشوی  کالف  مقطع  سطح(  2

 .باشد  متریسانت  20  از  بیش  نبایدپناه  جان  ضخامت(  3

 موارد  تمام(  4

 122، صفحه   7-5-5-8، بند     8کتاب مبحث  براساس  جواب: 
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 است صحیح ج  گزینه  

 
 در ساختمان های بنایی، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  (87

 اشد.الف( در ساختمان های بنایی محصور با کالف قسمت طره باید هم مان با سقف اجرا شود اما ل ومی ندارد تیرهای طره در ادامه تیرهای سقف ب

 عایق کاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست.ب(  

 عایق کاری به هنگام بارند ی کق، مجاز است.ج(  

میلیمتر کفایت می    60د( هق پوشانی الیه های عایق باید انجام شود و با قیر کامال به هق چسبانده شود. می ان این هق پوشانی در هر طرف حداقل  

 کند.

 122صفحه  (  2ج ء ) 8-5-5-8و بند    60،  59( صفحه  2ج ء )  11-5-3-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ب  گزینه   

 
 نیست؟ صحیح گزینه کدام  (88

 .  نشود  بیشتر  متر  1  از  سقف،  هاییرآهنت  بین فاصله  ضربی  طاق  در(  1

 . ردند  متصل  یکدیگر  به  عرضی  هاییرآهنت  توسط  متر  2  حداکثر  فواصل  در  باید  سقف  هاییرآهنت  ضربی  طاق  در(  2

 .باشد  متریسانت  5  از  کمتر  نباید  ضربی  طاق  خی (  3

 .باشد  کالف  عرض  درصد  80  اندازه  به  حداقل  باید  افقی  کالف  روی  سقف  اصلی  تیرهای  نشیمن  طول(  4

 123، صفحه  1-8-5-5-8، بند     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح د گزینه  

 
در صورت استفاده از سقف تیرچه بلوک در ساختمان بنایی محصور شده با کالف، میلگرد مورد استفاده در پوشش بتن سقف و   (89

 در جهت عمود بر تیرچه ها باید دارای چه شرایطی باشد؟ 

 میلیمتر    500میلیمتر به فواصل حداکثر    8الف( دارای حداقل قطر  

 میلیمتر    250صل حداکثر  میلیمتر به فوا  6ب( دارای حداقل قطر  

 میلیمتر    250میلیمتر به فواصل حداکثر    8ج( دارای حداقل قطر  

 میلیمتر    500میلیمتر به فواصل حداکثر    6د( دارای حداقل قطر  

 124صفحه  2-8-5-5-8بند  و    101، صفحه 2قسمت  ،  1-13-6-4-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ب  گزینه   

 
 نیست؟ صحیح داریبش سقف اجرای مورد در گزینه کدام  (90

 .باشدمی  متر  5/4  یکدیگر  از  خرپاها  فاصله  حداکثر(  1

 .شود  بیشتر  متریسانت  60  از  نباید  هایرچهت  محور  به  محور فاصله(  2

 .باشد  مترمیلی  60  قطر  به  چوب  از  خرپا  تحتانی  و  فوقانی  اعضای(  3

 کدام هیچ(  4

 125و    124، صفحه  4-8-5-5-8، بند     8کتاب مبحث  براساس  جواب: 

ث
2مبح
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 است صحیح ج  گزینه  

 
 4 یکتدیگر از خرپاهتا فاصله و متریسانت 50 هایرچهت محور به محور فاصله که صورتی در خرپاها روی چوبی تیرچه  قطر  حداقل  (91

 است؟ چقدر باشد متر

 مترمیلی  130(  4     مترمیلی  120(  3      مترمیلی  150(  2           مترمیلی  160(  1

 125، صفحه    4-5-8، جدول     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح الف گزینه  

 
 . باشد........... می میانی دهانه ...........  کناری دهانه حداکثر باشدمی متر یک خیز میزان یااستوانه سقف در (92

 متر  سه  -متر  سه(  4          متر  دو  -متر  دو(  3           متر  سه  -متر  دو(  2 متر        دو  -متر  سه(  1

 126، صفحه    1-قسمت الف 5-8-5-5-8، بند     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح ب  گزینه  

 
 باشد؟می چقدر چوبی تخت سقف درگل غوره ضخامت  (93

 متریسانت  3 تا  1(  4 متر     یسانت  7 تا  3(  3    متریسانت  5(  2          متریسانت  10(  1

 126قسمت پ ، صفحه   1-4-8-5-5-8، بند     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح الف گزینه  

 
 باشد؟ باید متریسانت چند تیر قطر حداقل باشد متر 4 آن دهانه طول و متر 6 چوبی تیر محور به محور فاصله که صورتی در  (94

1  )10   2  )14   3  )16   4  )17 

 128، صفحه    5-5-8، جدول     8براساس کتاب مبحث  جواب: 

 است صحیح  د گزینه  

 
 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

 

 

 

 

 

 آزمون)کرایش نظارت(بخش 

ث مقررات ملی ساختمان هشتم مبحثربرسی سواالت طبقه بندی شده 
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 (95اسفند  -نظارت  -)معماری( حداقل عرض تکیه گاه بلوک های سقفی سیمانی بر روی تیرچه چند میلیمتر باید باشد؟  1

 25د(     10ج(     15ب(     20الف(  

 34ب، صفحه 3-4-2-2-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح الف گزینه    

 
ستنگ آهکتی   -سنگ آهک متراکم  -( جذب آب مجاز برای مصالح به شرح زیر به ترتیب چند درصد تعیین شده است؟ )توف ها2

 (93آبان  -نظارت  -)معماریمتخلخل( 

 25-30-15د(     30-15-25ج(    25-15-30ب(               15-25-30الف(  

 35ب، صفحه  -4-4-2-2-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
( در نظر است ساختمانی با روش بنایی محصور شده با کالف در زمینی متشکل از خاک رس حساس احتداث شتود کتدام گزینته 3

 (94مرداد  -نظارت  -)معماریصحیح است؟ 

 ظر  رفته شود.متر یک کالف عمودی در ن  5الف( در صورتی احداث این بنا مجاز است که در هر  

 متر بیشتر نباشد، مجاز است.  25ب( ا ر نسبت طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا  

 ج( اندازه پیشامد ی های ساختمان در هر راستا نباید از یک چهارم بعد ساختمان در همان راستا بیشتر باشد.

 د( احداث این ساختمان مجاز نیست.

 47، صفحه  2-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح د گزینه    

 
 احداث  غیرمسلح بنایی مصالح با ساختمانی ناپایدار، بستر با زمینی در باشد نظر در ( چنانچه4

 (99مهر _)معماری نظارت  است؟ درست زیر های پاسخ از یک کدام شود،

 .باشد نمی مجاز ساختمان ( احداث1

 . باشد بیشتر طبقه دو از زمین زیر احتساب با نباید طبقات ( تعداد2

 .باشد متر 25 از کمتر ساختمان طول و کف روی طبقه یک حداکثر (3

 .باشد می اجرا قابل مجاز، ارتفاع رعایت و طرح عمومی ال امات رعایت ( با4

 47صفحه    2-3-8، بند    8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح الف گزینه    

 
 

 

 

 

 

ث
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 سخته ولی با ما آسونه

 -)معمتاریدیوار آجری دو جداره ای با مشخصات شکل زیر ساخته شده است. ضخامت موثر دیوار برابر است بتا عتدد صتحیح:   (5 

 (94بهمن  -نظارت 

 

 

 

          37الف(  

         22ب(  

                       33ج(    

 24د(   

   49، قسمت )ب(، صفحه 1-2-4-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 توضیح:

دیوار  موثر  عرض    = 22 + 11 = 33 𝑐𝑚  

 است.  صحیح ج  گزینه    

 
متر،  3( در یک ساختمان با مصالح بنایی مقرر است یک دیوار مسلح باربر، با شرایم تکیه گاهی ساده، به ارتفاع موثر کف تا سقف 6

 -نظتارت   -)معمتاریسانتی متر ساخته شود. با کنترل نسبت الغری، حداکثر طول این دیوار چند متر می تواند باشتد؟    20با عرض  

 (95شهریور 

 6د(     10ج(     15ب(   9الف(  

 51و    50، صفحه  1-3-8الف و جدول    5-4-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

کنترل نسبت الغری دیواره : در دیوارهای سازه ای غیر مسلح، نسبت الغری ) که از تقسیق ارتفاع موثر باار عاارض )ضااخامت( مااوثر و یااا    توضیح:

 بیشتر شود.    17به دست می آید( نباید از  تقسیق طول موثر بر عرض موثر، هر کدام بیشتر است،  

 حداکثر نسبت الغری در دیواره های سازه ای مسلح

 حداکثر نسبت الغری مجازی شرایط انتهایی

 30 تکیه  اه ساده

 40 تکیه  اه پیوسته

 15 دیوار طره

نسبت الغری  دیوار  =
ارتفاع  یا طول  موثر  دیوار 

ضخامت  دیوار 
 

30 =
طول  دیوار 

20 𝑐𝑚
 ⇒   30 × 20 𝑐𝑚 = 600𝑐𝑚  

 است.  صحیح د گزینه    

 
متر ساخته شود. ضتخامت حتداقل  4متر و طول  3( در یک ساختمان با مصالح بنایی، قرار است دیوار باربر و غیرمسلح به ارتفاع 7

 (94مرداد  -نظارت  -)معماریالزم برای این دیوار برابر است با: 

 سانتیمتر  5/20د(    سانتیمتر  5/23ج(    سانتیمتر  3/25ب(    سانتیمتر  2/35الف(  

 51ج ء الف، صفحه    5-4-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

   توضیح:

= 𝑚𝑎𝑥 (  
400

𝑡 
 ,

 300

 𝑡
 ) =

400

𝑡 
≤ 17 →   𝑡 ≥

400

17 
 =  حداکثر الغری    23/5

ث
2مبح
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 است.  صحیح ج  گزینه    

 
سانتی متر در نظر گرفته شده باشد، کتدامیک از گزینته هتای زیتر  50متر و  3( اگر در دیواری از مصالح بنایی، بازشویی به طول 8

 (93آبان  -نظارت  -)معماریصحیح می باشد؟ 

 برابر طول دهانه باید به طول تکیه  اه مجاز تیر نعل در اه از هر طرف اضافه شود.  1/0الف(  

 متر باشد.  85/3در اه باید حداقل  ب( طول تیر نعل  

 سانتی متر است.  35ج( طول تکیه  اه تیر نعل در اه از هر طرف حداقل  

 برابر طول بازشو باشد.  50/1د( طول تیر نعل در اه باید  

 52، صفحه  8-4-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

  است.  صحیح ج  گزینه    

 
سانتی متری یک ساختمان با مصالح بنایی منظور شود در این صورت   22متر در دیوار داخلی    2/ 5( الزم است یک بازشو به عرض  9

 (95شهریور  -نظارت  -)معماریطول تکیه گاه تیر نعل درگاه آن در هر طرف حداقل برابر است با: 

 سانتی متر  20د(    سانتی متر  25ج(    سانتی متر 30ب(    سانتی متر  35الف(  

 52، صفحه  8-4-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

میلیمتر با یک دهق طول دهانه، هر کدام بیشتر است، در نظر  رفته    350طول تکیه  اه ها تیر نعل در اه در هر طرف بایستی حداقل    توضیحات :

ایی زیرین )ناشی از ترکیب وزن دیوار، تنش حاصل از عملکرد قوساای  شود. این طول باید طوری در نظر  رفته شود که تنش ایجاد شده در واحد بن

 و تنش تکیه  اهی تیر نعل در اه( از حد مجاز تنش تکیه  اهی بیشتر نشود.

طول  تکیه  اه  = max [0/1(2500),350]𝑚𝑚 ⇒ 350 𝑚𝑚 ⇒ 35 𝑐𝑚 

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 -نظتارت  -مصالح بنایی رعایت شرایم کدامیک از موارد زیر الزامی می باشد؟ )معمتاری( برای نصب نعل درگاه در ساختمان ها با  10

 (87اسفند 

 الف( جنس نعل در اه باید از جنس بتن مسلح باشد.

 سانتیمتر می باشد.  20ب( طول نشیمن نعل در اه بر روی دیوار در هر طرف حداقل  

 ی به اتصال نعل در اه به کالف های قائق نمی باشد.ج( در صورت استفاده از کالف قائق در اطراف بازشو نیاز

 د( در طبقه زیر زمین، استفاده از نعل در اه فوالدی مجاز نمی باشد.

 52، صفحه  8-4-3-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح د گزینه    

 
 (90آذر  -نظارت  -)معماری( در ساختمان های با مصالح بنایی، برای دیوارهای جداگر کدام عبارت صحیح است؟ 11

 الف( قسمت فوقانی کلیه دیوارهای جدا ر باید با یونولیت یا مصالح مشابه از سقف جدا  ردد.

ها در طبقه ی پایین مستقیما بااه شااالوده منتقاال شااود و ضااخامت  ب( کلیه دیوارهای جدا ر الزم است در طبقات روی هق قرار  رفته و وزن آن 

 سانتیمتر است.  15حداقل آن ها  

 سانتیمتر است.  8ج( حداقل ضخامت قابل قبول برای دیوارهای جدا کننده ساخته شده با بلوک سفالی  

ث
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 ت.سانتیمتر اس  10د( حداقل ضخامت قابل قبول برای دیوارهای جدا ر ساخته شده با بلوک سفالی   

 54،  صفحه 1-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ج  گزینه    

 
 -نظتارت   -)معماریی باشد.  حداکثر ارتفاع آن از تراز کف مجاور ............ م............... و     بند  دو پشت  ینجداگر ب  یوارد دآزاطول    (12

 (88آذر 

 برابر عرض دیوار  40یا    متر  5/4  ومتر    6برابر عرض دیوار یا    30الف(  

 برابر عرض دیوار  30یا    متر  5/3  ومتر    5برابر عرض دیوار یا   40(  ب

     برابر عرض دیوار  30یا    متر  5/4  ومتر    6برابر عرض دیوار یا    40ج(  

 ربرابر عرض دیوا  40یا    متر  5/3  ومتر    5برابر عرض دیوار یا    30د(  

 54، صفحه 3و    2، قسمت    1-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
 (91اسفند  -نظارت  -)معماری( پیش بینی کالف افقی در دیوارهای جداگر با ارتفاع .......... متر یا بیشتر از آن، اجباری است. 13

 4د(     3ج(     5/3ب(     5/2الف(  

 54، صفحه 2قسمت    1-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
 (89اسفند  -نظارت  -)معماریمتر بیشتر باشد ، الزم است ........؟  2.5دون بازشو که طول آن از ( در هر دیوار سازه ای ب14

 در ناحیه یک سوم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شودالف( در چهار تراز مختلف  

 شود  در ناحیه یک چهارم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفادهدر چهار تراز مختلف  ب(  

 در ناحیه یک چهارم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شوددر سه تراز مختلف  ج(  

 در ناحیه یک سوم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شوددر سه تراز مختلف  د(  

 54، صفحه 10قسمت    1-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح د گزینه    

 
 (88آذر  -نظارت  -)معماری ( برای آویزان کردن سقف کاذب از سقف اصلی:15

 عدد باشد.  1الف( تعداد آوی ها در هر مترمربع باید حداقل  

 عدد باشد.  3ب( تعداد آوی ها در هر مترمربع باید حداقل  

 باشد.عدد    10ج( تعداد آوی ها در هر مترمربع باید حداقل  

 د( طبق مقررات آوی ان کردن سقف کاذب مجاز نبوده و الزم است از ستونک های فوالدی بعنوان تکیه  اه سقف کاذب استفاده شود.

 56، صفحه 3قسمت    3-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ب  گزینه    
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 (90آذر  -نظارت  -)معماری( در نماسازی ساختمان های با مصالح بنایی کدام عبارت صحیح است؟ 16

 الف( نما باید با سطح پشت کار اتصال مناسب و کافی داشته باشد.

 ب( نما الزم نیست با سطح پشت کار اتصال مناسب و کافی داشته باشد.

 هر منطقه را دارا باشد  ج( نما الزم نیست قابلیت تحمل شرایط اقلیمی ویژه

 د( استفاده از مصالح سبک وزن در نماسازی مجاز نیست.

 57، صفحه  4، قسمت  6-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح الف گزینه    

 
، بترای ستاختمان بنتایی مستلح ، چنتد ستانتیمتر استت؟  cm20( حداکثر ارتفاع مجاز دست انداز بام )جان پناه(، به ضخامت 17

 (91اسفند  -نظارت  -)معماری

 80د(     70ج(     60ب(     50الف(  

 58، صفحه  7-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ج  گزینه    

 
( در یک دیوار در ساختمان با مصالح بنایی به صورت توکتار اجترا شتود . حتداقل cm 12اینچ ) 4ای به قطر لولهدر صورتی که ( 18

 (97 اردیبهشت -نظارت  -معماری)متر باید باشد ؟ضخامت دیوار چند سانتی

1  )45                              2  )72                                3  )60                                  4  )90 

 59صفحه    10-5-3-8بند  ،  8مبحث    بر اساس کتاب جواب:

 توضیح:

 ها و مجاری توکار در صورتی مجاز است که قطر آنها از یک ششق ضخامت دیوار کمتر باشد .عبور دادن لوله
1
6
𝑡 ≥ 12𝑐𝑚 → 𝑡 ≥ 72𝑐𝑚 

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
 (87اسفند  -نظارت  -بنایی برای اجرای عایق کاری رطوبتی کدام گزینه صحیح است؟ )معماری( در ساختمان های با مصالح 19

 الف( عایق کاری بام باید فقط با عایق های رطوبتی آماده انجام شود.

 ب( عایق کاری باید در دمای بیش از صفر درجه سلسیوس اجرا  ردد.

 قیر و  ونی الزم است.ج( استفاده از توری فل ی یا رابیتس در زیر عایق  

 + درجه سلسیوس اجرا  ردد.  4د( عایق کاری باید در دمای بیش از  

 60و    59، صفحات  11-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح د گزینه    

 
 (90آذر  -نظارت  -)معماری( در اجرای عایقکاری رطوبتی کدام عبارت صحیح است؟ 20

 الزم است فقط با عایق های رطوبتی آماده، اجرا  ردد.الف( عایق کاری  

 درجه سانتیگراد باشد عایق کاری با قیر و  ونی مجاز نیست.  10ب( ا ر درجه حرارت هوا در زمان عایق کاری کمتر از  

 سانتیمتر است.  20ج( حداقل همپوشانی عایق های رطوبتی  
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 .سانتیمتر است  10د( حداقل همپوشانی عایق های رطوبتی   

 60،قسمت )ر( ،  صفحه 11-5-3-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح د گزینه    

 
یکی از مفروضات در روش طراحی مقاومت نهایی ساختمان بنایی مسلح، حداکثر کرنش قابل استفاده در دورترین تتار فشتاری (  21

 (97 بهمن -نظارت  -معماری) بنایی است که مقدار آن باید:

   فرض شود    0030/0الف( برای بنایی رسی برابر با  

 فرض شود  025/0ب( برای بنایی رسی برابر با  

    فرض شود   035/0ج( برای بنایی رسی برابر با  

 فرض شود  0035/0د( برای بنایی رسی برابر با  

 79صفحه    ،4مورد    1-6-4-8بند  ،    8مبحث  بر اساس کتاب   جواب:

 است.  صحیح د گزینه    

 
در مناطق زلزله خیز با خطر نسبی زیاد و خیلی زیتاد، حتداقل ابعتاد ستتون در ستاختمان هتای بنتایی مستلح بایتد چقتدر (  22

 (97 بهمن -نظارت  -معماری)باشد؟

 سانتی متر کمتر باشد.  30الف( ابعاد اسمی ستون بنایی نباید از  

 سانتی متر کمتر باشد.  40ب( ابعاد اسمی ستون بنایی نباید از  

 سانتی متر کمتر باشد.  20ج( ابعاد واقعی ستون نباید از  

 سانتی متر کمتر باشد.  35د( ابعاد واقعی ستون نباید از  

 87صفحه   2-7-6-4-8بند  ،    8مبحث  بر اساس کتاب   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 
متتر متر ، بُعد بزرگ مقطع ستون حداکثر چند سانتیسانتی  30عرض مقطع  متر و  سانتی  240ستونی داریم غیرمسلح به ارتفاع  (  23

 (97 اردیبهشت -نظارت  -معماری)باید باشد ؟ 

1  )60                         2  )90                         3  )120                           4 )100 

  87صفحه   2-7-6-4-8بند  ،  8مبحث    بر اساس کتاب جواب:

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
ستانتی   30×  30( برای ساختمانی که با مصالح بنایی مسلح اجرا می شود، در منطقه ای با خطر نسبی کم و ستون هایی به ابعتاد  24

 (99مهر _متر، مجموع سطح مقطع میلگردهای طولی در این ستون حداکثر چند سانتی مترمربع است؟ )معماری نظارت 

1  )36   2  )46   3)  25   4  )45 

 87، صفحه 3-7-6-4-8، بند    8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 توضیح:
4

100
× (30 × 30) = 38𝑐𝑚2 
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 است.  صحیح الف گزینه    

 
 -نظتارت  -)معمتاری( بر طبق مقررات ملی ساختمان در چه صورت اجرای کالف عرضی در سقف های تیرچه و بلوک الزم است؟ 25

 (89اسفند 

 الف( در صورتی که جهت تیرچه های یک دهانه عمود بر جهت تیرچه های دهانه کناری نباشد.

 متر باشد.  5/3ب( در صورتی که دهانه تیرچه ها بیش از  

 متر باشد.  4ورتی که دهانه تیرچه ها بیش از  ج( در ص

 د( در صورتی که در سقف تیرچه و بلوک از میلگرد های منفی استفاده نشده باشد.

 101، صفحه 4قسمت  1-13-6-4-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ج  گزینه    

 
ه بلوک مورد استفاده قرار گیرد، میلگردهای استفاده شده در ( اگر در یک ساختمان بنایی محصور شده با کالف، سقف های تیرچ26

 (96مهرماه  -نظارت  -)معماریبتن پوشش سقف باید دارای چه الزاماتی باشد؟

 میلیمتر    500میلیمتر در فواصل حداکثر    6الف( حداقل قطر  

  میلیمتر  250میلیمتر در فواصل حداکثر    8ب( حداقل قطر  

 میلیمتر  500فواصل حداکثر  میلیمتر در    8ج( حداقل قطر  

 سانتیمتر  25میلیمتر در فواصل حداکثر    6د( حداقل قطر  

 101، صفحه 1-13-6-4-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح د گزینه    

 
 (90آذر -نظارت  -)معماری( کدامیک از الزامات زیر مشمول ساختمان های مبحث هشتم می باشد؟ 27 

 متر باشد.  6الف( تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید بیش از  

 متر محدود می باشد.  5ب( حداکثر ارتفاع طبقه به  

 ود می شوند.ج( این ساختمان ها با احتساب زیرزمین به یک طبقه محد

 متر باشد.  5/1د( تراز روی سقف زیرزمین نباید نسبت به متوسط تراز زمین مجاور بیش از  

 106، صفحه  2، مورد  2-4-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح د گزینه    

 
 (93خرداد -نظارت  -)معماری( در ساختمان های با مصالح بنایی کالف دار آجری حداکثر تعداد طبقات و حداکثر تراز روی بام: 28

 متر باشد.    8الف( دو طبقه با احتساب زیرزمین است و تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین نباید بیش از  

 متر باشد.  8ب( دو طبقه بدون احتساب زیرزمین است و تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین نباید بیش از  

 متر باشد.  10توسط تراز زمین نباید بیش از  ج( سه طبقه با احتساب زیرزمین است و تراز روی بام نسبت به م

 متر باشد.  10د( سه طبقه با احتساب زیرزمین است و تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین نباید بیش از  

 106صفحه    4و1، موارد  2-4-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 
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 است.  صحیح ب  گزینه    

 
 -)معماریراز روی بام نسبت به متوسم تراز روی زمین مجاور نباید بیش از .......... متر باشد.  ( در ساختمان های آجری با کالف، ت29

 (92آذر  -نظارت 

 15د(     10ج(     8ب(     12الف(  

 106، صفحه   2-4-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
اسفند   -نظارت   -)معماری( در ساختمان های آجری دو طبقه در چه صورتی اجرای یک کالف اضافی افقی در دیوارها الزم است؟  30

91) 

 متر باشد.    4الف( در صورتی که از روی کالف زیرین تا زیر سقف بیش از  

 متر باشد.  5/3ب( در صورتی که از روی کالف زیرین تا زیر سقف بیش از  

 متر باشد.  3صورتی که از روی کالف زیرین تا زیر سقف بیش از  ج( در  

 د( همیشه نیاز است.

 106، صفحه   5مورد    2-4-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 (88آذر  -نظارت  -)معماری( در صورت وجود پیشامدگی سقف کدامیک از ضوابم زیر بشرح ذیل باید رعایت گردد: 31

 مجاز است.  یمترسانت  50ساخت جان پناه تا ارتفاع    یساخته شود ول  یوارید  یدساختمان نبا  یشامد یپالف( روی هیچ قسمت  

متر بیشتر نباشد و طره هااا بخااوبی در   20/1دو طرف باز از  یبالکن ها یمتر و برا 5/1سه طرف باز از  یطره در مورد بالکن هاپیشامده طول  ب(

 قه مهار شوند.  بط  سقف  

و طااره هااا بخااوبی در  نباشااد    یشااترمتر ب  5/1دو طرف باز از    یبالکن ها  یمتر و برا  00/1سه طرف باز از   یده طره در مورد بالکنهامشاپیطول ج( 

 قه مهار شوند.بطسقف  

 مجاز است    یمترسانت  90ساخت جان پناه تا ارتفاع    یاخته شود ولس  یوارید  یدساختمان نبا  یشامد یپ هیچ قسمت  ی( رود

 107، صفحه   3-4-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح الف گزینه    

 
( در الزامات عمومی رعایت محدودیت های پالن ساختمان های با مصالح بنایی بدون ایجاد درز انقطاع کتدامیک از متوارد زیتر 32

 (92آذر  -نظارت  -)معماری؟ نمی باشدصحیح 

 الف( پیشامد ی در هر راستا نباید کمتر از یک پنجق بعد ساختمان در همان راستا بیشتر باشد.

 محور اصلی تقریبا قرینه باشد.ب( نسبت به دو  

 متر بیشتر نباشد.  25ج( طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا  

 د( ایجاد اختالف سطح در یک طبقه ساختمان در حد مجاز، جای  است.

 107، صفحه  4-4-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 106، صفحه    1-4-5-8بر اساس بند    توضیح:
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 است.  صحیح د گزینه    

 
( در صورتی که پی ساختمان آجری با کالف به صورت پلکانی انجام شود، حداقل همپوشانی در جهت افقی و حداکثر ارتفاع هتر 33

 (93آبان  -نظارت  -)معماریپله چند میلی متر می باشد؟ 

   220  -600الف(  

   300 -600ب(  

   200  -900ج(  

 200 -300د(  

 108، صفحه   2، مورد  1-2-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
( در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، اندازه های کدام گزینه حداقل الزامی به سانتیمتر برای شالوده پله ای زیر دیتوار 34

 (94مرداد  -نظارت  -)معماریاست؟

 
 

 108، صفحه   2، مورد  1-2-5-5-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

  300میلیمتر می بایست هق پوشانی داشته باشند و ارتفاع هر پله نباید بیش از    600در شالوده های پله ای، این شالوده ها در جهت افقی   توضیح:

 میلیمتر باشد.

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
 ایتن بتاربر دیوارهتای اگر و داشته باشد؟ سقف آمدگی پیش طول سانتیمتر 95 تواند می مسلح غیر و آجری ساختمانی ( آیا35

 (99مهر _است؟ )معماری نظارت  متر سانتی چند چینی عرض کرسی حداقل باشند، داشته ضخامت متر سانتی 46 ساختمان

 56  -( بلی 1

 66  -( خیر  1

 66  -( بلی 1

 56  -( خیر  1

 109(، صفحه  3قسمت ) 2-2-5-5-8و بند    107صفحه   3-4-5-8، بند    8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    
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( در ساختمان هایی با مصالح بنایی محصور شده، برای مناطق سردسیر و یخبندان، کدام گزینه حداقل برای دیوار باربر و شالوده 36 

 (94مرداد  -نظارت  -)معماریآن صحیح است؟

 
 

 111، صفحه 7ج ء    -3-2-5-5-8و بند    109، صفحه  4ج ء   -1-2-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 میلیمتر باشد.  500برابر عرض کرسی چینی و عمق آن حداقل    5/1برای دیوارهای باربر، عرض شالوه نواری باید حداقل    توضیح:

 میلیمتر زیر سطح زمین قرار  یرد.  400در مناطق سردسیر و دارای یخبندان تراز روی شالوده حداقل  

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 (89اسفند  -نظارت  -)معماریان های بنایی محصور شده با کالف کدام گزینه صحیح است؟ ( در مورد دیوارهای سازه ای ساختم37

 متر می باشد.    5الف( حداکثر طول مجاز دیوار محصور بین دو کالف قائق  

 ب( دیوار سازه ای نمی تواند با واحد های مصالح بنایی آجر، سنگ اجرا شود

 متر می باشد.  4قائق  ج( حداکثر طول مجاز دیوار محصور بین دو کالف  

 د( دیوار سازه ای می تواند با واحد های مصالح بنایی آجر، سنگ اجرا شود اما با بلوک سیمانی اجرا شود.

 112صفحه   1-3-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 (89اسفند  -نظارت  -)معماری( کدامیک از جمالت زیر صحیح می باشد؟ 38

 الف( امتداد بندهای عمودی در دیوار آجری باید در یک راستا باشند.

ب( هر آجر دیوار باید حداقل به اندازه  
1

4
 طول خود با آجرهای ردیف قبلی هق پوشانی داشته باشد.  

ج( همپوشانی آجرهای یک ردیف و ردیف قبلی باید  
1

5
 طول یک آجر باشد.  

 د( منظور از همپوشانی در دیوار چینی آجری هشت  یر کردن آجرهای دیوار می باشد.

 115، صفحه  5قسمت   5-3-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
( در یک ساختمان ساخته شده با مصالح بنایی، در محل تقاطع یک تیغه و یک دیوار، یک کالف بتنی قائم در نظر گرفتته شتده 39

 (94بهمن  -نظارت  -)معماریاست دلیل اجرای کالف آن است که: 

 الف( طول دیوار تیغه از طول دیوار متکی به آن کمتر است.

 تیغه به صورت هق زمان و به صورت الی ر یا هشت  یر ساخته نشده اند.  ب( دیوار و

 ج( طول دیوار از هر طول دیوار تیغه متکی به آن کمتر است.

 د( در هر صورت اجرای کالف در این موقعیت ال امی است.

 115صفحه   14-5-3-5-5-8و بند    55صفحه   7-1-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 
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 است.  صحیح ب  هگزین    

 
 (92آذر  -نظارت  -)معماری( در ساختمان های بنایی مجموع سطوح بازشوها در هر دیوار باربر: 40

الف( باید از  
1

2
   سطح آن دیوار بیشتر نباشد  

ب( باید از  
1

3
 سطح آن دیوار بیشتر نباشد  

ج( باید از  
1

4
   سطح آن دیوار بیشتر نباشد  

 مناسب استفاده شود، سطح بازشو در هر دیوار باربر محدودیت ندارد.د( چنانیه از نعل در اهی  

 116، صفحه   3و    2و    1، قسمت های  4-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
سانتیمتر باید نصب  180و ارتفاع  160سانتیمتر، پنجره ای به طول  35( در یک دیوار باربر آجری محصور شده با کالف به ضخامت 41

گردد. اگر دو طرف پنجره کالف قائم در نظر گرفته نشده باشد و این پنجره نزدیک ترین پنجره به انتهای دیوار باربر باشتد، حتداقل 

 (95اسفند  -نظارت  -)معماریبر خارجی ساختمان چند سانتیمتر باید باشد؟ فاصله این پنجره تا 

 120د(     70ج(     75ب(    160الف(  

 
 

 116، صفحه  4، قسمت  4-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

    توضیح:

 

                                                                                        
2

3
(180) = 120𝑐𝑚 ≥ 75𝑐𝑚                        

 است.  صحیح د گزینه    

 
 ( 98نظارت، مهر  -است؟ )معماری   درست بتنی  کالف  با  شده محصور بنایی هایساختمان  مورد در زیر مشخصات  از   یک کدام (42

 از    نباید  دیوار  زیر  بتنی  کالف  ارتفاع(  1
1

2
 . باشد  کمتر  دیوار  عرض  

   باشد  کمتر  مترسانتی  30  از  نباید  آن  زیر  بتنی  کالف  ارتفاع  باشد،  مترمیلی  450  باربر  دیوار  عرض  چنانیه(  2

 باشد   کمتر  مترمیلی  250  از  نباید  حال  هیچ  در  سقف  زیر  تراز  در  بتنی  کالف  عرض(  3

  ردد.   تأمین  خوبی  به  هاکالف   اتصال  تا  باشند  داشته  همپوشانی  مترمیلی  350  اندازه  به  باید  هاکالف  تالقی  محل  در  میلگردها(  4

 117، صفحه    1الف    1-6-5-5-8  بند ،  8بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 توضیح:

 ( است  نادرست  1    ینه)،  117  صفحه   1-الف-1-6-5-5-8طبق بند  

 ( است  نادرست   3    ینه)،  117  صفحه   2-الف-1-6-5-5-8طبق بند  

 ( است  نادرست    4    ینه)،  118 صفحه   2-پ -1-6-5-5-8طبق بند  

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس
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 سخته ولی با ما آسونه

 
= 𝑚𝑎𝑥 (250,

2

3
× (عرض  دیوار  = (max 250,

2

3
× 450) = 30𝑐𝑚  ارتفاع کالف 

 است  صحیح  ب  گزینه    

 
اجرای ساختمان های با مصالح بنایی چند کیلوگرم است؟ ( حداقل مقدار سیمان در هر مترمکعب بتن مورد استفاده کالف ها، در  43

 (99مهر _)معماری نظارت 

1  )450   2  )350   3  )400   4  )250 

 117، صفحه  6-5-5-8و بند    40، صفحه   10-2-2-8، بند    8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح د گزینه    

 
متر در مجاور یکتدیگر در نظتر   0/ 4متر به فاصله    2و    1/ 6( در یک ساختمان بنایی محصور شده با کالف، دو بازشو به عرض های  44

 (95اسفند  -نظارت  -)معماریگرفته شده اند. برای نعل درگاه آنها: 

 متر الزم است  50/5الف( حداقل یک تیر یک سره به طول  

 متر الزم است.  80/4  ب( حداقل یک تیر یک سره به طول

 متر الزم است.  90/4ج( حداقل یک تیر یک سره به طول  

 متر الزم است.  40/2و    90/1د( دو تیر به طول های  

    52صفحه    8-4-3-8و بند   117و    116صفحه    5و    4-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 توضیح:

= 𝑚𝑎𝑥  [350𝑚𝑚  ,
1

10
(2+ 1/6+ 0/4) = 0/4𝑚 ]  = 0/4𝑚   طول تکیه  اه نعل در اه در هر طرف 

طول  نعل در اه  مورد  نظر  = +1/60 متر  + 2متر  0/40 متر  + + متر  0/40 متر  0/40 =  4/80 متر 

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
در سقف های تخت ساختمان های بنایی غیرمسلح از نوع پوشش با تیرهای چوبی کدام یتک از مشخصته هتای زیتر درستت (  45

 (97 بهمن -نظارت  -معماری)است؟

میلی متر بااه صااورت   600میلی متر باشد تیرهای اصلی سقف تا می ان حداکثر  600الف( در صورتیکه حداکثر فاصله محور تا محور تیرهای اصلی 

 طره ادامه یابند.

 ی متر به صورت طرح ادامه یابند.میل  800میلی باشد می تواند تا می ان حداکثر    400ب( در صورتیکه حداکثر فاصله محور تا محور تیرهای اصلی  

 میلی متر به صورت طره ادامه یابد.  400ج( در پوشش های سقف تحت تیرهای چوبی اصلی حداکثر می توانند  

 شوند.میلی متر به صورت طره اجرا   800سانتی متر کنار هق قرار  یرند و تا می ان حداکثر    70تا   40د( تیرهای اصلی سقف باید با فاصله های بین  

 128صفحه    5-5-8و جدول    128و    127صفحه ،    6-8-5-5-8بند  ،    8مبحث  بر اساس کتاب   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 (93خرداد -نظارت  -)معماری( پالن و بلندی قوس سقف های گنبدی از نوع خشتی یا آجری چه مشخصاتی دارد؟ 46

الف( پالن مربع یا چند ضلعی که حتما متقارن باشد با حداقل بلندی قوس  
1

3
 دهانه  نبد.  

ب( پالن دایره ای یا چند ضلعی منظق با حداقل بلندی قوس  
1

3
 دهانه  نبد.  

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس
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ج( پالن مربع یا چند ضلعی که حتما متقارن باشد با حداقل بلندی قوس  
1

4
 دهانه  نبد  

د( پالن مربع یا چند ضلعی که متقارن باشد با حداقل بلندی قوس  
1

2
 دهانه  نبد.  

 127ب  صفحه -5-8-5-5-8، بند  8مطابق کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

 

 

 

 

 اجرا( )کرایشآزمونبخش 

ث مقررات ملی ساختمان هشتم مبحثربرسی سواالت طبقه بندی شده 
2مبح

ه آموزشى 2
موسس
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)استان خراسان( تعدادی ساختمان مسکونی با مصالح بنایی ساخته شوند. بررسی آجرهای تولید شده ( مقرر است در شهر بیرجند  1

نسبت به حجم کل هستند. در ساخت کدام یک  %47در کارخانه نزدیک به شهر نشان می دهد که آجرها دارای حجم فضای خالی تا 

 (95اسفند  -اجرا -یرند؟ )معماریاز دیوارهای ساختمان مورد نظر می توانند مورد استفاده قرار بگ 

 ب( تنها در دیوارهای غیرسازه ای   الف( تنها در دیوارهای سازه ای

 د( تنها در دیوارهای نما  ج( در دیوارهای سازه ای و غیرسازه ای

 31و    30صفحه   4-2-2-8،  بند  30، صفحه  1-2-8، جدول  11، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 ،شهر بیرجند، از نظر درجه بندی خطر نسبی زل له، در اولویت زیاد قرار دارد.4،ویرایش2800،استاندارد  1،پیوست138، صفحه 116طبق ردیف  

 است.  صحیح الف گزینه    

 
آجری در مجاورت رودخانه ای دائمی ساخته شود. برای ساخت کرسی دیوارها درصتد جتذب آب  ( مقرر است یک ساختمان بنایی2

 (95شهریور  -اجرا -)معماریآجرهای مورد استفاده نباید بیش از: 

 درصد باشد  10د(    درصد باشد  3ج(    درصد باشد  5ب(     درصد باشد         7الف(  

 (7، قسمت )ت  1-4-2-2-8، بند  32، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
میلی متر در ساختمان های بنایی، ضخامت پوستته ختارجی  203  ( در یک دیوار باربر ساخته شده از بلوک های سیمانی به عرض  3

ضخامت جتان بلتوک میلی متر باشد، حداقل    25بلوک ها چند میلی متر است؟ در این بلوک ها چنانچه فاصله بین جان ها کمتر از  

 (99 مهر _اجرا چند میلی متر است؟  )معماری

 میلی متر  20  –میلی متر    32(  2   میلی متر    20  –میلی متر    25(  1

 میلی متر  25  –میلی متر    25(  4   میلی متر    25  –میلی متر    20(  3

 34و زیرنویس صفحه    2-2-8، جدول    8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح ب  گزینه  

 
ت ( مالت باتارد متشکل از ماسه ، سیمان و آهک با عیار حداقل ............ کیلوگرم سیمان و ............ کیلوگرم آهک در متر مربع متال4

 (92آذر -اجرا -میباشد؟ )معماری

 125،     100د(    150،     200ج(    100،    125ب(    200،     150الف(  

 قسمت )ب( 1-6-2-2-8، بند  37، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح د گزینه    

 

 
سانتیمتری را صادر نموده است. این دوغاب   22( در ساختمانی آجری معمار ساختمانی دستور دوغاب ریزی روی دیوارهای آجری  5

 (93آبان  -اجرا -ریزی پس از ساخت چند ردیف آجر باید اجرا گردد؟ )معماری

 ردیف 5د(    ردیف  10ج(    ردیف 7ب(    ردیف  12الف(  

 قسمت )ب(  7-2-2-8، بند  39، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس
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 است.  صحیح د گزینه    

 
 (94بهمن  -اجرا -( در پی سازی ساختمان های بنایی، کدام گزینه حداقل مجاز است؟ )معماری6

 درصد خرده سنگ  30کیلو رم بر سانتیمتر مربع و حداکثر    250روزه    21درصد بتن با مقاومت    80الف( مصرف  

 درصد خرده سنگ  30کیلو رم بر سانتیمتر مربع و حداکثر    200روزه    21درصد بتن با مقاومت    70ب( مصرف  

 درصد خرده سنگ  30کیلو رم بر سانتیمترمربع و حداکثر    250روزه    42درصد بتن با مقاومت    80ج( مصرف  

 درصد خرده سنگ  30کیلو رم بر سانتیمترمربغ و حداکثر    200روزه    42درصد بتن با مقاومت    70قل  د( مصرف حدا

 (5ج ء )  10-2-2-8، بند  40، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح د گزینه    

 
ساختمان بنایی، چنتد درصتد آن متی مگاپاسکال برای پی سازی یک    20روزه    42( در صورت استفاده از بتنی با مقاومت فشاری  7

 (95شهریور  -اجرا -تواند سنگ الشه باشد؟ )معماری

 %40د(     %20ج(     %10ب(    %30الف(  

 10-2-2-8، بند  40، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 
ساختمان نسبت به بعد دیگر از ساختمان مجاور بزرگتر یا مرتفتع در ساختمان های با مصالح بنایی در صورتیکه یک بعد از پالن  (  8

 (97 بهمن -اجرا -معماری)تر باشد، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

 الف( درز انقطاع باید عاری از هر ونه مصالح ساختمانی ازجمله نخاله بوده و مناسب است با مواد پر کننده نرم پر شود.

 سانتی متر باشد و تا شالوده ادامه یابد.  10الزم است که فاصله بین بخش های مج ا شده  ب( تعبیه درز انبساط و  

 سانتی متر باشد و ادامه آن در شالوده اختیاری است.  10ج( تعبیه درز انقطاع به صورتی که فاصله هر طبقه از ساختمان مجاور  

 سانتی متر باشد و ادامه آن در شالوده اختیاری است.  20  د( تعبیه درز انبساط و الزم است که فاصله بین بخش های مج ا شده

 48صفحه   1-1-3-8بند  ،    8مبحث  بر اساس کتاب   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 
( دو ساختمان چهار طبقه و هم جوار یکدیگر با رعایت درز زلزله ساخته شده اند ، مالک یکی از این دو ساختمان تصتمیم دارد دو 9

 (94مرداد  -اجرا -ساختمان خود اضافه کند) جمعا شش طبقه(. در اجرای این دو طبقه .....  )معماریطبقه روی 

 الف( باید به نسبت ارتفاع جدید ساختمان، فاصله جدید درز رعایت شود

 ب( باید درز موجود رعایت شود

  ج( باید به نسبت ارتفاع دو طبقه جدید، فاصله درز رعایت شود

 3و    1د( موارد  

 2-3-3-8، بند  48، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس
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و جتداره ختارجی بتا  mm 150دیوارهای خارجی دو جداره در یک ساختمان با مصالح بنایی از یک جداره داخلی بتا ضتخامت (  10

است اگر فقم جداره داخلی تحت بار محوری قرار گیرد، ضتخامت متوثر   mm  50ساخته شده که فضای بین آنها    mm  100ضخامت  

 (97 اردیبهشت -اجرا -معماری)دیوار دو جداره به ترتیب چند میلیمتر است؟

1  )180  2  )130  3  )200  4  )250 

 49صفحه   قسمت )پ( 1-2-4-3-8، بند  8مبحث   بر اساس کتاب جواب:
100+ 150 = 250 𝑚𝑚 

 است.  صحیح د گزینه    

 
 ( 94مرداد  -اجرا -متر در صورتی مجاز است که )معماری 3/ 60متر و ارتفاع  6( احداث دیوار غیرمسلح به طول 11

 سانتیمتر باشد.  3/53ب( ضخامت دیوار حداقل    سانتیمتر باشد.  3/36الف( ضخامت دیوار حداقل  

 سانتیمتر باشد.  35/3د( ضخامت دیوار حداقل    سانتیمتر باشد.  3/37ج( ضخامت دیوار حداقل  

 قسمت )الف(  5-4-3-8، بند  51، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 توضیح: 

= 𝑚𝑎𝑥 (  
360

𝑡 
 ,

 600

 𝑡
 ) =

600

𝑡 
≤ 17 →   𝑡 ≥

600

17 
 =  حداکثر الغری   35/3

 است.  صحیح د گزینه   

 
( در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف اگر حداقل ضخامت برای دیوار جداگر آجری در نظر گرفته شود، حداکثر طول آزاد 12

 (94مرداد  -اجرا -)معماریآن بین دو پشت بند چند متر است؟ 

 متر    5/3د(             متر    4ج(    متر  4/4(  2ب  متر  5الف(  

 (3( و )1شماره )  1-5-3-8، بند  54فحه  ، ص8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 بنابراین:

= ضخامت  دیوار   0/1   →      L ≤ min [ 5 𝑚   40  یا × 0/1] = 4 

 است.  صحیح ج  گزینه    

 
سانتی متر بین دو پشت بند حد  20( در اجرای ساختمان با مصالح بنایی کدام پاسخ در مورد طول آزاد دیواری جداگر به ضخامت 13

 (99 مهر _اجرا افقی و قائم درست است؟ )معماریفاصل کالف های 

 سانتی متر  640(  2    سانتی متر    800(  1

 سانتی متر  460(  4    سانتی متر    560(  3

 54( ، صفحه  3و    2قسمت )  1-5-3-8، بند    8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 توضیح:

= 𝑚𝑖𝑛 {40 × 20 = 800 𝑚𝑚  , 5 𝑚 } = 5 𝑚  بندپشت بین دو    جدا ر  دیوار  آزاد  طول  حداکثر 

 است صحیح د گزینه  

 
 ( ساختمانی با مصالح بنایی و مشخصات زیر ساخته شده است:14

 متر   6عرض ساختمان  -   متر    20طول ساختمان   -

ث
2مبح

ه آموزشى 2
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 مقررات ملی ساختمان  هشتم    مبحث

 

 سخته ولی با ما آسونه

 متر   1.1فواصل میلگردهای دیوار   - میلی متر    250حداقل ضخامت دیوار  - 

 میلی متر   800ارتفاع جان پناه ماسوتری  -  میلی متر   350حداقل ابعاد ستون  -

 ( 99  مهر _اجرا مقررات ملی ساختمان، این ساختمان در چه گروهی قرار دارد؟ )معماری   8از نظر مبحث 

 ( ساختمان بنایی مسلح1

 ( ساختمان بنایی محصور شده با کالف  2

 ( ساختمان بنایی غیرمسلح 3

 م ( هییکدا4

   58، صفحه 2، ج ء    7-5-3-8، بند    8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح د گزینه  

 
 (93آبان  -اجرا -(در ساختمان های با مصالح بنایی عبور دادن لوله ها و مجاری توکار به چه صورت مجاز می باشد؟ )معماری15

الف( در صورتی مجاز است که قطر لوله ها از  
1

6
 ضخامت دیوار کمتر باشد.  

ب( در صورتی مجاز است که قطر لوله ها از  
1

4
 ضخامت دیوار کمتر باشد.  

ج( در صورتی مجاز است که قطر لوله ها از  
1

2
 ضخامت دیوار کمتر باشد.  

 د( به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

 10-5-3-8، بند  59، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 (97 بهمن -اجرا -معماری)برای عایقکاری رطوبتی با قیرگونی چه الزاماتی باید در نظر گرفته شود؟( 16

 سانتی متر همپوشانی داشته باشد.  10الف( عایق کاری روی زیرسازی مناسب و سطوح خشک انجام شود، الیه ها حداقل  

 سانتی متر همپوشانی داشته و الیه های متوالی در یک جهت قرار  یرد.  5حداقل  ب( عایقکاری روی زیرسازی بتن سبک انجام شود، الیه ها  

 سانتی متر همپوشانی داشته و الیه های بعدی عمود بر الیه اول قرار  یرد.  7.5ج( عایقکاری روی زیرسازی ماسه ای انجام شود، الیه ها حداقل  

سانتی متر همپوشانی داشته و الیه های بعدی متوالی در یک جهت قرار   15ها حداکثر د( عایقکاری روی زیرسازی با پوکه معدنی انجام شود، الیه 

  یرد.

 60،قسمت ) ر ( ، صفحه 11-5-3-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 
ستانتیمتری در طترفین(  10سانتیمتر و دو دیوار آجتری  10( چنانچه یک دیوار آجری مسلح، شامل )یک هسته بتنی به ضخامت 17

 (94بهمن  -اجرا -)معماریباشد، قطر میلگردهای طولی آن عبارت است از: 

   میلیمتر  25ب( حداکثر       میلیمتر  28الف( حداکثر  

 میلیمتر  25اقل  د( حد     میلیمتر    28ج( حداقل  

 1-4-4-8، بند  69، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

کمترین مقدار 

{
  
 

  
قطر  میلگرد  طولی   = 28 𝑚𝑚

قطر  میلگرد  طولی  =
ضخامت  افقی دیوار 

𝐴
=

10+ 2 ∗ 10
8

=
30
8

قطر  میلگرد  طولی  =
ضخامت  هسته مسلح

4
=

100
4
= 25 𝑚𝑚

=
3
75
𝑐𝑚 = 37/5  𝑚𝑚  

ث
2مبح
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7 فصل ساختمان مبحث   هشتم مقررات ملی  کتاب کار معماری جلد اول   

 است.  صحیح د گزینه    

 
ها که ساختمان بنایی واقع در یک منطقه با خطر نسبی کم، که با میلگرد مسلح شده است. حداقل قطر میلگردهای تنگ( در یک  18

ها از میلگردهای با قطر متر است؟ چنانچه تنگاند. چند میلیمتر را در اعضای خمشی مهار کردهمیلی  18میلگردهای فشاری با قطر  

 (98اجرا، مهر  -ها چقدر است؟ )معماری ن آنمتر باشند، حداکثر فاصله بیمیلی 6

    متر  میلی  300 –متر  میلی  10(  1

 مترمیلی  300 –متر  میلی  8(  2

     متر  میلی 288  –متر  میلی  6(  3

 شود.( در اعضای خمشی ساختمان بنایی مسلح از میلگرد فشاری استفاده نمی4

 71  ، صفحه(  6)  ج ء   3-4-4-8  ، بند8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 توضیح: 

𝑑 ≤ min (48 ×6  16 × 18  یا)= 288 

 است صحیح ج  گزینه    

 
در سقف های تیرچه بلوک، حداقل ضخامت پوشش بتن روی بلوک ها، حداقل قطر میلگردهای داخل پوشش بتنی و جهت آن ها (  19

 (97 بهمن -اجرا -معماری)ترتیب چقدر باشد؟و فاصله آن ها از هم باید به 

 سانتی متر باشد.  40میلی متر، در جهت تیرچه ها و با فواصل حداکثر    8سانتی متر، قطر میلگردها    5الف( حداقل ضخامت  

 باشد.سانتی متر    40میلی متر، در جهت تیرچه ها و با فواصل حداکثر    8سانتی متر، قطر میلگردها    7.6ب( حداقل ضخامت  

 سانتی متر باشد.  25میلی متر، در جهت عمود بر تیرچه ها و با فواصل حداکثر    6سانتی متر، قطر میلگردها    5ج( حداقل ضخامت  

 سانتی متر باشد.  25میلی متر، در جهت عمود بر تیرچه ها و با فواصل حداکثر    4سانتی متر، قطر میلگردها    7.5د( حداقل ضخامت  

 101، صفحه   1-13-6-4-8بند  ،  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ج  گزینه    

 
 -متر تیرچه ها چگونه به هم متصل می شوند؟ )معماری 5طبقه با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک با دهانه  4( در یک ساختمان 20

 (93آبان  -اجرا

 میلگرد آجدار سراسری در باال و پایین  2میلیمتر و حداقل    100الف( به وسیله کالف عرضی با حداقل عرض  

 ب( شبکه میلگرد روی تیرچه ها باعث اتصال تیرچه ها می شود.

 ج( حداقل دو کالف عرضی

 د( نیازی به اتصال تیرچه ها به هق نمی باشد.

 (4قسمت ) 1-13-6-4-8، بند  101، صفحه  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 ست. ا صحیح الف گزینه    

 
سانتی متر،   45( برای یک شالوده نواری به منظور تحمل دیواری باربر با مصالح بنایی و کالف بندی شده با کرسی چینی به عرض  21

 ( 99  مهر _اجرا کدام یک از مشخصات زیر مناسب تر است؟ )معماری 

 سانتی متر   60سانتی متر و عمق آن    60( عرض شالوده  1

ث
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 سخته ولی با ما آسونه

 سانتی متر   55سانتی متر و عمق آن    67.5( عرض شالوده  2 

 سانتی متر   45سانتی متر و عمق آن حداقل    60( عرض شالوده  3

 سانتی متر   50سانتی متر و عمق آن حداقل    55( عرض شالوده  4

 109( ، صفحه  4قسمت ) 1-2-5-5-8، بند    8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 توضیح:

= 45 ×
1

5
=

67

5
𝑐𝑚                 ه شالود  عرض  حداقل 

 mm = 50 cm 500 = حداقل عمق شالوده 

 است صحیح ب  گزینه  

 
 (93خرداد  -اجرا -؟  )معمارینیست( در ساختمان های سنگی کدام گزینه صحیح 22

 میلیمتر زیر سطح زمین قرار می  یرد.  400الف( در مناطق سردسیر و یخ بندان تراز روی شالوده حداقل  

 میلیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد.  50ب( عرض کرسی چینی حداقل باید  

 ج( ساخت شالوده شیب دار به هیچ وجه مجاز نیست.

 میلیمتر باشد.  500برابر عرض کرسی چینی و عمق آن حداقل    5/1د( برای دیوارهای باربر، عرض شالوده نواری باید حداقل  

(  3،ج ء )2-2-5-5-8و بند    109( ، صفحه  4، ج ء )1-2-5-5-8و بند   108( ، صفحه 2، ج ء )1-2-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 111( ، صفحه  7، ج ء )3-2-5-5-8و بند    109، صفحه 

 است.  صحیح ب  گزینه    

 
 (94مرداد  -اجرا -)معماری( در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 23

الف( مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر نباید از  
1

3
سطح و مجموع طول بازشوها از    

1

2
 طول دیوار بیشتر باشد.   

ب( مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر نباید از  
1

2
سطح و مجموع طول بازشوها از    

1

3
 طول دیوار بیشتر باشد.  

ج( مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر نباید از  
1

3
سطح و مجموع طول بازشوها از    

1

4
 طول دیوار بیشتر باشد.  

د( مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر نباید از  
1

4
سطح و مجموع طول بازشوها از    

1

3
 طول دیوار بیشتر باشد.  

 (3( و )2، قسمت )4-5-5-8، بند  116، صفحه  8: بر اساس کتاب مبحث  جواب 

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 ؟باشتدنمیها صحیح های بنایی محصور شده با کالف کدام یک از گزینههای قائم بتنی در ساختمان( در مورد ناحیه بحرانی کالف 24

 (98اجرا، مهر  -)معماری 

 متر یا عرض کالف هرکدام که کمتر است، بیشتر باشد.میلی  250ها از یکدیگر نباید از  ( فاصله تنگ1

 شود.( طول ناحیه بحرانی در کالف قائق از بر داخلی کالف افقی محاسبه می2

 کاهش یابد.متر  میلی  100ها در ناحیه بحرانی باید به  ( حداکثر فاصله تنگ3

های افقاای باااال و پااایین دیااوار  پنجق فاصله محور تا محور کالف( طول ناحیه بحرانی از بر داخلی کالف افقی، برابر با یکی از ب ر ترین مقادیر یک4

 باشد.  بنایی، یا دو برابر ضخامت کالف قائق در راستای عمود بر دیوار می

 119  ، صفحه(3)  ج ء (  ب)  قسمت  ،2-6-5-5-8  ، بند8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  الف  گزینه    

ث
2مبح
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سانتیمتر   40سانتیمتر و محصور شده با کالف اگر فاصله دو پنجره کنار هم    35( در یک ساختمان با دیوار آجری باربر با ضخامت  25

باشند، حداقل طول نعل درگاه مورد نیاز چند سانتیمتر باید باشتد؟  cm 180و ارتفاع  cm 150و ابعاد هر دو پنجره یکسان و به طول 

 (95د اسفن -اجرا -)معماری

 سانتیمتر  400د(    سانتیمتر  200ج(    سانتیمتر 190ب(            سانتیمتر  410الف(  

، قساامت  8-4-3-8و  بنااد    117(، صاافحه  3، قساامت )5-5-5-8و  بند    116(، صفحه  5، قسمت )4-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 52(، صفحه  3)
2
3
∗ 180 = 120 𝑐𝑚    →    40 < 120 

(150+ 150) + 40 = 340cm    →    34 < 35cm   →    340 + (2 ∗ 35) = 340+ 70 = 410cm 

 

 است.  صحیح الف گزینه    

 
اطراف میلگردهای طولی در مورد کالف زیر دیوارها و در کالف سقف به ترتیب نبایتد از چته مقتدار کمتتر باشتد؟ ( پوشش بتن  26

 (93آبان  -اجرا -)معماری

  میلیمتر  50  -میلیمتر 30ب(      میلیمتر  30  –میلیمتر    50الف(  

 میلیمتر  35 -میلیمتر  60د(      میلیمتر   35  -میلیمتر  60ج(  

 4قسمت )ب( ج ء   1-6-5-5-8، بند  118، صفحه  8مبحث  بر اساس کتاب   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 -اجترا  -)معماریدر ساختمان های بنایی محصور شده با کالف در مورد سقف های تیرچه و بلوک کدام عبارت صحیح نیست؟  (  27

 (97بهمن 

 میلی متر در جهت عمود بر تیرچه ها باشد.    25میلی متر و حداکثر به فواصل    6الف( میلگرد حرارتی در بتن رویه سقف باید به قطر حداقل  

 میلی متر باشد.  50ب( ضخامت بتن رویه سقف باید حداقل  

 متر بیشتر باشد تعبیه کالف عرضی اجباری است.  3.5ج( در صورتی که دهانه تیرچه ها از  

 میلی متر )یکی در باال و یکی در پایین مقطع کالف ( باشد  10د( کالف عرضی باید دارای حداقل دو میلگرد آجدار سراسری به قطر  

 101صفحه  1-13-6-4-8و بند    124صفحه   2-8-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

 

 

 

 شماره صفحه عنوان زبانه  بند/فصل 

 2 کلیات و تعاریف  8-1

 27 مشخصات مصالح و کنترل کیفیت 8-2

 30 واحد مصالح بنایی  8-2-2-4

 35 فوالد   8-2-2-5

 36 مالت  8-2-2-6

 38 دوغاب  8-2-2-7

 39 های مالت و دوغاب  افزودنی 8-2-2-8

 40 شفته آهکی    8-2-2-9

 40 بتن  8-2-2-10

 42 ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی   8-2-4

 45 کارآیی مصالح سیمانی  8-2-6

 48 ای )انقطاع(درز لرزه  8-3-3-2

 48 اعضای سازه ای   8-3-4

 48 ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون   2- 8-3-4

 50 ای حداقل ضخامت دیوار سازه  3- 8-3-4

 50 کنترل نسبت الغری    8-3-4-5

 52 بازشو   7- 8-3-4

 52 نعل درگاه  8-3-4-8

 52 خرپشته 9- 8-3-4

 53 های مهاری مدفون  پیچ 12- 8-3-4

 54 ای  اعضای غیر سازه  8-3-5

 54 ای جداگر  دیوار غیر سازه  8-3-5-1

 56 سقف کاذب  8-3-5-3

 56 پلکان   8-3-5-4

 57 آسانسور و باالبر   8-3-5-5

مقررات ملی ساختمان  هشتممبحث   

مقررات ملی ساختمان  هشتممبحث   

مقررات ملی ساختمان   هشتممبحث    

19

ث
2مبح

ه آموزشى 2
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 57 نما   8-3-5-6

 58 دودکش و هواکش   8-3-5-8

 58 پناهجان 7- 8-3-5

 59 ها و مجاری توکار لوله 8-3-5-10

 59 عایق رطوبتی  8-3-5-11

 61 دیوار محوطه   8-3-6

 63 های بنایی مسلح  ساختمان   8-4

 66 تغییر مکان نسبی طبقه  8-4-2-8

 67 سختی جانبی   9- 8-4-2

 69 الزامات میلگردگذاری  8-4-4

 69 الزامات میلگردها  1- 8-4-4

 70 فاصله میلگردها   2- 8-4-4

 70 مهار میلگردهای خمشی    3- 8-4-4

 73 های ستون مسلح تنگ   8-4-4-5

 73 پوشش میلگرد و سیم   8-4-4-6

 74 قالب   7- 8-4-4

 75 حداقل قطر خم برای میلگرد   8-4-4-8

 75 وصله میلگردها   9- 8-4-4

 76 الزامات اجرای بنایی  8-4-5

 78 طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی  8-4-6

 78 فرضیات طراحی  8-4-6-1

 81 ضرایب کاهش مقاومت   8-4-6-3

 83 طراحی تیر    8-4-6-5

 85 طراحی تیر عمیق   8-4-6-6

 87 طراحی ستون   8-4-6-7

 88 طراحی جرز   8-4-6-8

 89 طراحی دیوار  8-4-6-9

 96 دیوارهای متقاطع  8-4-6-10

 101 طراحی و اجرای دال و دیافراگم    8-4-6-13

 102 ایالزامات غیرسازه  8-4-8

20

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

 102 دیوار جداگر  8-4-8-2

 105 های بنایی با کالف ساختمان  8-5

 105 الزامات معماری  8-5-4

 105 پالن ساختمان    1- 8-5-4

 106 ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان    2- 8-5-4

 107 پیشامدگی سقف   3- 8-5-4

 107 اختالف سطح سقف در طبقه   8-5-4-4

 107 ای الزامات سازه   8-5-5

 108 شالوده و پی 2- 8-5-5

 112 ایدیوار سازه  1- 3- 8-5-5

 116 بازشو  8-5-5-4

 116 نعل درگاه    8-5-5-5

 117 کالف بندی  8-5-5-6

 122 پناه جان 7- 8-5-5

 122 سقف   8-5-5-8

 129 دیوار محوطه  8-5-6-7
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