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فصل دًم

ساختمانهای آجری بدون کالف



مقدمو

 زلزله از ناشی حرکتهای برابر در را خود یکپارچگی آجری، سنتی بنایی ساختمانهای احداث-

  . شود نمی توصیه ساختمانهایی چنین احداث علت ھمین به.نمیکنند حفظ

 و زیاد نسبی خطر با مناطق در آنها وساخت داشته ترد رفتاری فصل این مشمول ساختمانهای-

  . میباشد ممنوع زیاد خیلی

 را خود نسبی یکپارچگی بتوانند که فصل این ضوابط رعایت با ساختمانها از اینگونه ساخت -

 متوسط تا خفیف ھای زلزله برابر در را الزم مقاومت و نماید حفظ قائم نیروھای مقابل در

.است بالمانع باشند داشته



تعریف

 و شده ساخته آجر با که است ساختمانی آجری، سنتی بنایی ساختمان از منظور

.شود می تحمل آجری دیوارھای توسط وجانبی، قائم بارھای تمام آن در

محدوده کاربرد

ضوابط این فصل به مسایل اجرایی و مصالح ساختمانهای بنایی سنتی آجری 

.محدود می شود



ساختگاه

 معرض در یا ناپایدار زمینهای روی بر فصل این مشمول ساختمانهای احداث-

. باشد نمی مجاز سیل،

 مانند ھایی پدیده وقوع احتمال که است زمینی ناپایدار زمین از منظور-

 یا باشد داشته وجود آن در لغزش زمین و ریزش سنگ زیاد، نشست آبگونگی،

.باشد حساس رس خاک از متشکل زمین اینکه



مصالح

مصالح مصرفی باید با ویژگیهای ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی 

.    ساختمان و بخش سوم این مقررات مطابقت داشته باشند

الزامات مربوط به پالن ساختمان

.متر بیشتر نباشد ٢٥طول ساختمان از دو برابر عرض آن یا (الف

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

.پیشامدگی ھای آن الزاماتی را برآورده نماید(پ 



السامات مربٌط بو پیش آمدگیيا

 و باشد بیشتر راستا ھمان در ساختمان بعد پنجم یک از نباید راستایی ھر در پیشامدگی اندازه

.باشد کمتر پیشامده مقدار از نباید پیشامدگی دیگر بعد آن بر عالوه

 این باشد، راستا آن در ساختمان بعد نصف از بیش ساختمان، با پیشامده قسمت اتصال چنانچه-

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

.نگردد نامتقارن نامناسبی بطور ساختمان پالن که برآن مشروط

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

 درز که نیست الزم. باشد شده یاد شرایط واجد قطعه ھر که ای گونه به نمود، تقسیم مناسب

.یابد امتداد ساختمان شالوده در انقطاع



ارتفاع ً تعداد طبقو

.شوند می محدود طبقه یک به زیرزمین احتساب بدون ساختمانها این(الف

باشد متر 1.5 از بیش مجاور زمین تراز متوسط به نسبت نباید زیرزمین سقف روی تراز( ب

.باشد متر٥ از بیش نباید مجاور زمین تراز متوسط به نسبت بام روی تراز( ج

 کالف یک باید حد این از تجاوز صورت در. شود می محدود متر٣ به طبقه ارتفاع حداکثر( د

 توان می ترتیب این به. گردد تعبیه متر٣ حداکثر ارتفاع در و دیوارھا داخل در اضافی افقی

 دیوارھا در مناسبی نحو به باید کالفها این.داد افزایش متر 4.5 تا حداکثر را طبقه ارتفاع

.گردد متصل



پیشآمدگی سقف

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

.طول پیشامدگی از یک متر بیشتر نباشد -1

روی ھیچ قسمت پیشامدگی ساختمان نباید دیواری ساخته شود ولی ساخت جان پناه -٢

.سانتیمتر مجاز است ٧٠تا ارتفاع 



اختالف سطح در طبقه

 در. شود پرھیز باید طبقه در سطح اختالف ایجاد از المقدور حتی

 حدفاصل دیوارھای باید طبقه، در سطح اختالف وجود صورت

 تقویت مناسب، بندی کالف با دارند سطح اختالف که دوقسمتی

.شوند



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

 طور به نیروھا برابر در ساختمان تا باشند پیوسته ھم به مناسبی گونه به باید ساختمان باربر اجزای تمامی-

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

.نماید منتقل قائم اجزای به را

 یک ھر در و باشد زلزله از ناشی افقی نیروھای تحمل به قادر ھم بر عمود امتداد دو در باید ساختمان -

.گردد منتقل مناسب ای گونه به شالوده سمت به افقی نیروھای باید نیز ازامتدادھا

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

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

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

.شود پرھیز بام و



شالٌده
:است الساهی اى شالَدُ ترای زیر ضَاتط رػایت

 هوىي تراز یه در دلیل رى تِ شالَدُ احذاث رگاُى ٍ شًَذ ساختِ افمی سطح یه در تایذ اى شالَدُ (الف

.گیرد لرار افمی سطح یه در تایذ شالَدُ از تخشی رى ًثاشذ،

 در ساختواى شالَدُ ساخت زٌاًسِ شیثذار ایىزهیي در. ًیست هداز ٍخِ یرى تِ شیثذار شالَدُ ساخت ( ب

 افمی تىج در اى شالَدُ ایي وِ طَری تِ شَد، استفادُ پلىاًی ایى شالَدُ از تایذ ًثاشذ هوىي تراز یه

.تاشذ ساًتیوتر ٣٠ از تیش ًثایذ پلِ رى ارتفاع ٍ داشتِ هپَشاًیى ساًتیوتر ٥٠ حذالل

 ٥٠ حذالل آى ػوك ٍ زیٌی ورسی ػرض تراتر 1.٥ حذالل تایذ ًَاری شالَدُ ػرض تارتر، ایىدیَار ترای( ج

.تاشذ ساًتیوتر

ویلَگرم ٣٥٠ ػیار تا ویىآ شفتِ از استفادُ تا تایذ فصل ایي هشوَل ایىساختواى ایىدیَار شالَدُ ( ت

نىآ- سیواى - هاسِ ن،ىآ هاسِ، ن،ىآ گل ایىهالت از یىی تا الشِ سٌگ یا ٍ شفتِ هترهىؼة در نىآ

.شَد ساختِ سیواى هاسِ یا ٍ(تاتارد )

.گیرد لرار زهیي سطح زیر ساًتیوتر ٤٠ حذالل شالَدُ رٍی تراز یخثٌذاى دارای ٍ سردسیر هٌاطك در( ث



کرسی چینی

:در هَرد ورسی زیٌی رػایت ضَاتط زیر الساهی است

ساًتیوتر تاالتر از وف توام شذُ هحَطِ پیراهَى   ٣٠ورسی زیٌی تایذ از رٍی سطح شالَدُ تا حذالل (الف 

.ساختواى تاشذ

ػایك واری )ترای خلَگیری از ًفَر رطَتت تایذ سطح ورسی زیٌی تا اًذٍد ٍ هصالح هٌاسة ًن تٌذی (ب 

.ساًتیوتر تِ سوت پاییي ترگردد 1٠ر طرف تِ اًذازُ ىالزم است الیِ ػایك از رٍی ورسی از .شَد( رطَتتی

.ساًتیوتر تیشتر از ػرض دیَار تاشذ 1٠ػرض ورسی زیٌی تایذ حذالل (ج 

:ای زیر اخرا شَدىا تا استفادُ از سٌگ الشِ، آخر یا تلَن سیواًی تَپر تا یىی از هالتىورسی زیٌی دیَار(ت 

(یه لسوت سیواى، سِ لسوت هاسِ) هالت هاسِ سیواى تا ًسثت حدوی یه تِ سِ  -

یه لسوت سیواى، یه لسوت ) تا ًسثت حدوی یه تِ یه تِ شش (تاتارد) ن ىآ-سیواى  -هالت هاسِ  -

(ن، شش لسوت هاسِىآ

(ن، پٌح لسوت هاسِ خاویىدٍ لسوت آ)ن تا ًسثت حدوی دٍ تِ پٌح ىهالت هاسِ آ -



دیَارّای تارتر
  شًَذ تَزیغ مى تر ػوَد تىج دٍ در یىٌَاخت طَر تِ تایذ تارتر ایىدیَار-

 ایىًیرٍ ٍ لائن ایىًیرٍ تا هماتلِ ترای ٍهماٍهت همطغ سطح همذار ًظر از هسٌیيى-

.تاشٌذ وافی زلسلِ خاًثی

شًَذ هحىن سمف ٍ وف در تایذ اىدیَار-



دیٌارىای باربر
:تاشٌذ دارا را زیر هشخصات تایذ اىدیَار ای، سازُ هٌاسة رفتار ترای

 رى ،( آخر ًین ٍ یه طَل) ساًتیوتر ٣٥ یا دیَار آى ارتفاع یىذّن آخری تارتر ایىدیَار ضخاهت حذالل -1

وذام

.شَد هی گرفتِ ًظر در تاشذ، تیشتر

 است دیَاری تٌذ، پشت از همصَد. تاشذ تیشتر هتر٥ از ًثایذ تٌذ پشت دٍ تیي تارتر دیَار آزاد طَل حذاوثر -٢

 آى ضخاهت وِ شَد هی تلمی تٌذ پشت ػٌَاى تِ دیَاری. ًوایذ هی تاللی تارتر دیَار تا دیگری اهتذاد در وِ

 تٌذ پشت طرفیي اًِى د تسرگتریي تراتر حذالل تارتر دیَار ضخاهت احتساب تا آى طَل ٍ ساًتیوتر ٢٠ حذالل

.شَد هحسَب تٌذ پشت ػٌَاى تِ تَاًذ هی ًیس لائن والف.تاشذ

.ًوایذ تطثیك (٢-٦-٢-٨) تٌذ هفاد تا تایذ تارتر ایىدیَار ارتفاع -٣



دیَارّای غیرتارتر



دیٌارىای غیرباربر



دیٌارچینی



بازشٌىا



نعل درگاه

  تایذ طرف رى در دیَار رٍی تر درگاُ ًؼل ًشیوي طَل -1
.تاشذ ساًتیوتر ٣٠ حذالل

  ًؼل ا،ىتازشَ اطراف در لائن ایىوالف از استفادُ صَرت در-٢
.شًَذ هتصل اىآى تِ هٌاسثی ًحَ تِ تایذ درگاُ

.تاشذ دیَار ضخاهت تایذهساٍی درگاُ ًؼل ػرض-٣



سقف

 شرایط رػایت تا لَسی ٍ شیثذار تخت، صَرت تِ تَاًذ هی فصل ایي هشوَل ایىساختواى سمف

. شَد ساختِ زیر

 افمی والف یه یا آى هؼادل یا ٍ 1٢ ًورُ حذالل ىىآ تیر از فَالدی افمی والف یه سمف زیر در

 طَلی هیلگرد ارىذ حذالل تا ٍ ساًتیوتر 1٥ ارتفاع ٍ دیَار ضخاهت هساٍی حذالل تاػرض تتٌی

 والف اخرای ًگامى. شَد اخرا ساًتیوتر،  ٢٠ حذاوثر فاصلِ ت٦ِ ًورُ ػرضی ایىهیلگرد ٍ 1٠ ًورُ

.گردد اتخار سمف ایىتیر تِ آى هٌاسة اتصال ترای الزم تذاتیر سمف،

.تاشذ سمف ایىتیر اداهِ آى ایىتیر ٍ شذُ اخرا سمف تا هسهاىى تایذ سمف ای طرُ تخش



سقفيای طاق ضربی
.ًشَد تیشتر هتر1 از سمف ایى ىىتیرآ تیي فاصلِ-1

  ىىآ تیر دل در وِ(سمف ىىازتیرآ ووتر شوارُ یه حذاوثر) ػرضی ایى ىىتیرآ تَسط هتر٢ حذاوثر فَاصل در تایذ سمف ایى ىىتیرآ-٢

.گردًذ هتصل یىذیگر تِ گیرًذ، هی لرار سمف ایى

.شًَذ هتصل یىذیگر تِ ستٌذ،ى سمف ایىتیر تر ػوَد اهتذاد در وِ دیگری ایى ىىآ تیر تَسط سمف ایى ىىتیرآ ایىاًت است الزم-٣

.شًَذ هتصل افمی والف تِ هٌاسثی گًَِ تِ سمف ایى ىىآ تیر-٤

  تِ ضرتذری شىل تِ هیلگرد یا تسوِ تا هیاى، در زشوِ یه صَرت تِ حذالل هتری،٢ ایى زشوِ در تایذ سمف اییىاًت ىىآ تیر-٥

.شَد ارىم خَد وٌاری ىىتیرآ

  تا آى اتصال ٍ فَالدی پرٍفیل یه دادى لرار تا تَاًذ هی گاُ تىیِ ایي. گردد تؼثیِ ضرتی طاق اًِىد آخریي پاطاق ترای هٌاسثی گاُ تىیِ-٦

  ٍ وشیذُ واهال ایى تسوِ یا اىهیلگرد تا تایذ تاشذ فَالدی گاُ تىیِ ایي زٌاًسِ. شَد تأهیي تتٌی والف در خاسازی تا یا خَد زیر والف

.گردد هتصل سمف ىىتیرآ آخریي تِ هتر٢ از ووتر فَاصل در هسٌیيىٍ تیر ایىاًت دٍ در هستمین

  رٍد، هی وار تِ اًِىد آخریي وردى استَار یا سمف ایى ىىتیرآ ضرتذری ارتٌذیىم ترای وِ تسوِ یا هیلگرد همطغ سطح حذالل -٧

.تاشذ هی آى هؼادل تسوِ یا هیلیوتر 1٤ لطر تا هیلگرد



سقفيای تیرچو بلٌک

.تیرچه ھای سقف به نحو مناسبی به کالف افقی متصل شوند-1

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

.سانتیمتر درجهت عمود بر تیرچه ھا، قرار داده شود

.سانتیمتر ضخامت باشد ٥بتن پوشش روی بلوکها حداقل دارای -٣

متر، تیرچه ھا به وسیله کالف عرضی که عرض ٤در صورت تجاوز دھانه تیرچه ھا از -4

میلگرد ٢این کالف باید دارای حداقل .سانتیمتر باشد به ھم متصل شوند  1٠مقطع آن حداقل 

.باشد(یکی در باال و یکی در پائین مقطع کالف) میلیمتر 1٠آجدار سراسری به قطر 

در صورت وجود طره در سقف، الزم است حداقل به اندازه میلگردھای پایین در باال ھم -5

.متر باشد 1.5حداقل طول این ملگردھا . تعبیه شود 



نما

 تا باشد داشته کافی و مناسب اتصال کار زیر سطح با باید نما-1

.باشد نداشته وجود آن فروریختن و جداشدن خطر زلزله بروز ھنگام

 باشد داشته را منطقه ھر خاص اقلیمی شرایط تحمل قابلیت باید نما-٢

.شود استفاده وزن سبک مصالح از المقدور حتی و

  آن در اشکاالتی بروز که شود اجرا و انتخاب ای گونه به باید نما-٣

 اجزای بویژه کار زیر سطح دیدن آسیب موجب(خوردگی ترک مانند)

.نشود ای سازه

 سفت) زیرکار سطح تکمیل از پس مجزا نماھای اجرای-4

.شود انجام(کاری



دًدکش



عایقکاری رطٌبتی

:است الزم زیر موارد در رطوبتی عایقکاری اجرای

گنبدھا و قوسی شیبدار، تخت، بامهای(الف

ایوانها و ایوانگاھها( ب

(آشپزخانه و سرویسها کف و نمناک زمین با تماس در) کفها( پ

نمناک زمین با تماس در دیوارھای و زیرزمین دیوارھای( ت

 محیط با تماس در ھای پنجره کف قبیل از قسمتها سایر ( ث

 و استخرھا کف و بدنه دودکشها، پناه، جان دیوار و درپوش اطراف،
.گیرند می قرار بوران معرض در که نماھایی آب، منابع



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

.است ضروری عایقکاری انجام برای مناسب زیرسازی ایجاد-1

.نیست مجاز بارندگی ھنگام به عایقکاری-٢

.نیست مجاز مرطوب سطوح روی بر عایقکاری-٣

.کرد مصرف باید روانند و گرم که ھنگامی تا را جامد قیرھای-4

.نیست مجاز(سلسیوس درجه+٤ زیر) سرد ھوای در عایقکاری-5

.شود انجام میخ بدون کفشهای از استفاده با و احتیاط با باید شده عایقکاری سطوح روی رفتن راه-6

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

 در. شوند چسبانده ھم به کامال مناسب قیر با و داشته ھمپوشانی سانتیمتر 1٠ حداقل طرف ھر از باید عایق ھای الیه -٨

 الیه سمت به آنها روی از آب شده انجام شیببندی مطابق که گیرند قرار سمتی در رویی ھای الیه باید ھا الیه ھمپوشانی

.گردد سرایز زیری

.گیرند قرار ھم بر عمود باید عایق متوالی ھای الیه شود، می انجام الیه یک از بیش در عایقکاری که ھنگامی -٩

.شوند پوشانده محافظی الیه با تکمیل از پس باید شده عایقکاری سطوح - 1٠


