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فصل اٍل 

ساختواًْای آجری تا کالف 



استفادُ از ساختواًْای آجری یا تلَکی هسلح ًسثت تِ ساختواًْای آجری  

غیرهسلح دارای ارجحیت است



- هیشَد ساختِ آجر تا ساختواى

- هیشَد تحول دیَارّا تَسط جاًثی ٍ لائن تارّای

- هیشَد استفادُ ساختواى کردى عول یکپارچِ جْت کالفثٌذی از



عذم لرارگیری هحل احذاث ساختواى تر رٍی زهیٌْای ًاپایذار ٍ یا در هعرض  -

سیل

هطاتمت هشخصات هصالح تا ضَاتط هثحج پٌجن همررات هلی ساختواًی-



ساختواى پالى تِ هرتَط ضَاتط

ساختواى طثمات تعذاد ٍ ارتفاع تِ هرتَط ضَاتط



ًثاشذ تیشتر هتر 25 یا آى عرض تراتر سِ از ساختواى طَل-
.تاشذ لریٌِ تمریثاً اصلی هحَر دٍ ّر تِ ًسثت-
.ًشَد تیشتر هجاز حذٍد از ساختواى پیشاهذگیْای-



ُتیشتر راستا ّواى در ساختواى تعذ پٌجن یک از ًثایذ راستایی ّر در پیشاهذگی اًذاز 

.تاشذ کوتر پیشاهذُ همذار از ًثایذ پیشاهذگی دیگر تعذ آى تر عالٍُ ٍ تاشذ

آى هَازات تِ سازُ عرض ًصف از سازُ تِ هتصل لسوت در پیشاهذگی عرض اگر 

 دیگر تعذ ترای هحذٍدیتی دیگر ٍ ًویشَد هحسَب پیشاهذگی لسوت آى دیگر تاشذ تیشتر

.ًذارد ٍجَد



تاشذ( در پالى سوت چپ )  l>L/2یا ( در پالى سوت راست) d>D/2اگر  -

آًگاُ ایي لسوتْا پیشاهذگی هحسَب ًویشًَذ -









 تمسین ساختواى تِ لطعات هٌاسة تِ ٍسیلِ درز اًمطاع در صَرت عذم رعایت الساهات
لسوت لثل



است طثمِ دٍ زیرزهیي تذٍى طثمات تعذاد حذاکخر

تاشذ تیشتر هتر 8 از ًثایذ هجاٍر زهیي هتَسط تراز از ساختواى ارتفاع.

 دیگر صَرت ایي غیر در تاشذ هتر 1.5 از تیشتر ًثایذ هجاٍر زهیي از زیرزهیي سمف تراز 

.هیشَد هحسَب طثمات از یکی ًیس آى ٍ ًویشَد هحسَب زیرزهیي

صَرت در .است هتر 4 تِ هحذٍد (سمف زیر تا زیریي کالف رٍی از ) طثمِ ّر ارتفاع حذاکخر 

 زیریي کالف از هتر 4 حذاکخر ارتفاع در هیاًی افمی کالف یک کِ است الزم ارتفاع ایي از تجاٍز

.شَد اضافِ هیتَاًذ هتر 6 تا طثمِ ارتفاع ترتیة ایي تِ شَد، اضافِ









 هتر 1.5 از تاز دٍطرف تالکٌْای ترای ٍ هتر 1.2 از تاز طرف سِ تالکٌْای هَرد در طرُ پیشاهذُ طَل-

.هْارشًَذ خَتی تِ سمف در ّا طرُ ٍ ًکٌذ تجاٍز

 ّا طرُ طراحی در زلسلِ لائن ًیرٍی احر کِ است الزم فَق هَارد از ّا طرُ طَل تجاٍز صَرت در -

.شَد دیذُ ششن هثحج هطاتك

  هٌعی ساًتیوتر 70 حذاکخر ارتفاع تا پٌاُ جاى ساخت .شَد ساختِ دیَاری ًثایذ پیشاهذُ لسوت ّیچ رٍی-

.ًذارد
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