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 فهرست مطالب

 

 مقدمه مولف

 

 کلیاتفصل اول / 

 مقدمه

ــاختمان1 ــایی   ) س ــالح بن ــا مص ــاي ب ه

هـاي بـا دیـوار     سونري) یا ساختمان(ما

 باربر

 هاي اسکلت فلزي ) ساختمان2

 هاي اسکلت بتن مسلح ) ساختمان3

 هاي چوبی ) ساختمان4

 ساخته هاي پیش ) ساختمان5

 انواع ساختمان از لحاظ مصرف

 هاي ساختمان انواع نقشه

هاي تأسیسـاتی و   موارد استفاده از نقشه

 برقی

 

 عملیات خاکیفصل دوم / 

 تسطیح زمین و پیاده کردن نقشه

پیاده کردن نقشه با اسـتفاده از دوربـین   

 برداري نقشه

پیاده کردن نقشـه بـا اسـتفاده از متـر و     

 طناب

 رپر

 گودبرداري محل زیرزمین

 گودبرداري

 هاي محل گودبرداري شیب کناره

هـا   یونها و فونداس گودبرداري محل پی

 کنی) (پی

 مقاومت مجاز خاك

 هاي فاضالب چاه

 هتعداد چا

 هواکش چاه

 ها دودکش

 

 سازي پیفصل سوم / 

 مقدمه

 هاي سازه) (پی غیرمسلحهاي  ـ پی1

 هاي بتن مسلح ـ پی2

ــواع فونداســیون ــتن  ان هــاي گســترده ب

 مسلح



جر ساختما/  ۴  جز  

 (Isolated footings) هاي منفرد ) پی1

 هاي مرکب (چند ستونی) ) پی2

 ) پی دیوار (پی نواري)3

 هاي باسکولی (کنسولی) ) پی4

هاي مرکب، حصیري یـا شـناور    ) پی5

 (رادیه ژنرال)

 هاي بتن مسلح مراحل اجراي پی

 هاي شمعی پی

 ها سازي روي شمع پی

 

 اجراي کارهاي بتنیفصل چهارم / 

 اي بتنیه مزایاي ساختمان

 بندي چوبی قالب

 بندي رعایت نکات الزم در قالب

 کردن چوب بست و قالب باز

 بندي فلزي قالب

 نحوه اجراي آرماتوربندي

 (concrete)بتن 

 Reinforced)بـتن مسـلح (بـتن آرمـه)     

concrete) 
 (Prestressed concrete)بتن پیش تنیده 

 (cement)سیمان 

 طرز تهیه سیمان

 حمل و نگهداري سیمان پرتلند

 انواع سیمان پرتلند

 انواع بتن

 بتن ضعیف (کم سیمان)ـ 

 ـ بتن سبک

 ـ بتن خیلی سبک

 ـ بتن معمولی

 ـ بتن سنگین

 ـ بتن هوادار

 طریقه ساخت بتن

 ساز (بتونیر) ساخت بتن با ماشین بتن

 ساخت بتن با دست

 متراکم کردن بتن

 نگهداري بتن

 سطح واریز

 

 دیوارهافصل پنجم / 

 آجر

 انواع آجرهاي رایج

 ـ آجر فشاري

 فیدـ آجر قزاقی س

 دار ـ آجر سفال سوراخ

 ـ آجر نسوز

 ـ آجرهاي نما

 ـ آجرهاي سفالی مجوف

اصطالحات مربوط به آجـر و قطعـات   



 ۵ فهرست مطالب / 

 آن

 وئکآل

 دیوارچینی آجري

 مالت

 هاي خشک انواع مالت

 مالت گل ـ

 مالت کاهگل ـ

 مالت گچ و خاك ـ

 هاي رطوبتی انواع مالت

 ـ مالت ماسه آهک

 ـ مالت ماسه سیمان

 ـ مالت باتارد (ماسه، سیمان، آهک)

 ـ مالت گل آهک

قفل و بنـد   نحوه اجراي دیوار آجري و

 آجرها

 ـ قفل و بند کله و راسته

 ـ قفل و بند بلوکی

 ـ قفل و بند راسته نما

 ـ قفل و بندهاي مختلف

 گیر و الریز هشت

 دیوارهاي سنگی

 هاي تراشیده ـ بنایی با سنگ

 الشه  ـ بنایی با سنگ

 چینی ـ بنایی با سنگ به صورت خشکه

 انواع دیوار در ساختمان

 ـ دیوار کرسی

 ـ دیوار جداکننده (تیغه یا غیر باربر)

 ـ دیوار باربر

 ـ دیوارنما

 ـ دیوار حائل (نگهدارنده)

 ـ دیوار محافظ عایق رطوبت

 

ــم /   ــل ششـ ــایقفصـ ــار عـ ي کـ

 (ایزوالسیون) در مقابل رطوبت

 قیر

 انواع قیرها

 جامد (قیر خالص)ـ قیر 

 ـ قیر اکسیده (دمیده)

 ـ قیرهاي مایع (محلول)

 هاي قیر ویژگی

 گونی

ــایق  ــوه ع ــورد نح ــات در م ــاري  کلی ک

 رطوبتی

 کاري دیوارهاي زیرزمین عایق

کاري روي دیـوار کرسـی (عـایق     عایق

 پی)

 عایق پشت بام

 شو) استروتی هاي پلی ایزوگام (الیاف



جر ساختما/  ۶  جز  

 ها و دیوارها عایق کف

 

 بندي (شناژ) کالففصل هفتم / 

 مقدمه

هـا از نقطـه نظـر     بنـدي سـاختمان   طبقه

 اهمیت آن

هاي با اهمیت خیلی  ـ ساختمان1گروه 

 زیاد

 هاي با اهمیت زیاد ـ ساختمان2گروه 

هــاي بــا اهمیــت  ـــ ســاختمان3گــروه 

 متوسط

 هاي با اهمیت کم ـ ساختمان4گروه 

بندي مناطق کشـور از نظـر خطـر     طبقه

 زلزله

هـاي بـا مصـالح     بندي سـاختمان  کالف

 بنایی

 بندي افقی کالف

 بندي قائم کالف

 

هاي اسـکلت   ساختمانفصل هشتم / 

 فلزي

 هاي فلزي ساختمان

بنـدي شـده (اسـکلت     هـاي قـاب   سازه

 فوالدي)

هـاي اسـکلتی    مزایاي نسـبی سـاختمان  

 فلزي

 هاي فلزي معایب ساختمان

 هاي اسکلت فوالدي تمانویژگی ساخ

مقاومت سـاختمان در برابـر نیروهـاي    

 جانبی (افقی) ناشی از باد یا زلزله

و  ایجاد اتصال صلب و گیردار بین تیـر 

 (Rigid)ستون 

ــد)   ــد (بادبن ــتم مهاربن ــتفاده از سیس اس

(Bracing) 
 دیوار برشی

هـاي اسـکلت    سیستم سـقف در سـازه  

 فوالدي

هاي فلزي از نقطـه نظـر    انواع ساختمان

 شکل ظاهري

هــاي  تماندهنــده ســاخ اجــزاي تشــکیل

 اسکلت فلزي

 (column) ستون

 هاي مرکب ستون

 سمت اصلی ستونـ ق1

 دهنده هاي اتصال ها یا ورق ـ تسمه2

 هاي تقویتی ـ صفحات و ورق3

 هاي ستون در ارتفاع اتصال پروفیل

 اتصال ستون به صفحه ستون

 (Beams)تیرها 



 ۷ فهرست مطالب / 

 (Joist)ـ تیر فرعی یا تیرچه 1

 (Girder)ـ تیر اصلی یا شاه تیر 2

 (Bracing)بادبند 

 جوش و جوشکاري در ساختمان

 اتصاالت و وسائل اتصال

 وشکاريجوش و ج

 قوس الکتریکی

 ماشین جوشکاري

و تشکیل قوس  فرایند عمل جوشکاري

 الکتریکی

 هاي عمده جوشکاري قوسی روش

ــ جــوش1 ــرود   ـ ــا الکت ــاي قوســی ب ه

ــدار:   Shielded Metal Arcروکشـ

Welding (SMAW) 
ور  ــــ جوشـــکاري قوســـی غوطـــه 2

Submerged Arc Welding (SAW) 
ـ جوشکاري قوسی بـا حفـاظ گـازي    3

Gas Metal Arc Welding (GMAW) 
ـ جوشکاري با الکترود مغزه پـودري  4

Flux Cared Arc Welding (FCAW) 
 آل جوش ایده

 (weldability)پذیري  جوش

 نوع جریان در جوشکاري

 قطبیت (پالریته) در جوشکاري

 اتصال روي هم (پوششی)

 اتصال سپري

 اتصال کنج (گونیا)

 اي (پیشانی) اتصال لبه

 انواع جوش

 انواع اتصاالت جوشی

 اتصال لب به لب

 Fillet Weld جوش گوشه

 (Groove Welds) هاي شیاري جوش

 هاي انگشتانه و کام جوش

 welding) وضــــعیت جوشــــکاري

position) 
 بندي الکترودها طبقه

ــی    ــکاري قوس ــی جوش ــل اجرای مراح

 دستی

 زاویه کار و زاویه راهنما

 معایب احتمالی جوش

 خوردگی ـ ترك1

 ـ ذوب ناقص2

 ناکافی در درز ـ نفوذ3

 ـ تقعر در ریشه4

 هاي گازي (تخلخل) ـ حفره 5

ــوش       6 ــاره جـ ــادگی کنـ ـ گودافتـ

 سوختگی) (لب

 ـ تداخل گل جوشکاري7

 ـ انقباض یا کشیدگی در شیار 8

 راستا نبودن اتصال جوش ـ هم9



جر ساختما/  ۸  جز  

 ـ سوختگی داخلی10

 ـ حفره انتهایی (لوله آتشفشانی)11

 ـ لکه قوس یا فالش سرگردان12

 ـ پاشش (ترشح)13

 زرسی و کنترل جوشکیفیت و با

 سطح مقطع مؤثر جوش

I ـ جوش شیاري با نفوذ کامل 

II ـ جوش شیاري با نفوذ نسبی 

III ـ جوش شیاري بین دو لبه گرد 

IV ـ جوش گوشه 

V ـ جوش انگشتانه و کام 

 هاي مختلف محدودیت ابعاد جوش

 ـ طول جوش گوشه

ـ جوش گوشـه در اتصـاالت پوششـی    

 (روي هم)

 ـ جوش گوشه در سوراخ و شکاف

 در انتهاي اعضا  ـ جوش گوشه

هـاي ضـخامت و فواصـل     ـ محدودیت

 در جوش انگشتانه و کام

 هاي مجاز تنش

ــریب     ــا ض ــت ی ــرل کیفی ــریب کنت ض

بازرسی   

 ارزش جوش

 (Bolt  and Rivet)پیچ و پرچ 

 (Rivet) پرچ

 بار دوام پیچ

 ها رفتار پیچ

 انواع سوراخ در اتصاالت پرچ و پیچ

 انتقال نیرو در اتصاالت پیچی و پرچی

 هاي مجاز تنش

 اتصال قطعات فلزي به یکدیگر

 اتصال ساده

 اتصال نیمه صلب

ــاالت  ــري اتص  plastic) طراحــی خمی

Design of Joints) 
ــیمن   ــی نشـ ــا نبشـ ــاده بـ ــال سـ اتصـ

 پذیر انعطاف

 اتصال ساده با نشیمن تقویت شده

 اتصال ساده با نبشی جان

هـاي   اتصـال پروفیـل  ( هـا   وصله سـتون 

 ستون در ارتفاع)

حالت اول: وصله ستون بدون تغییر در 

 ها سطح مقطع و نمره پروفیل

تغییر حالت دوم: وصله ستون در محل 

 ها نمره نیمرخ

 

 ها) ها (پوشش سقففصل نهم / 

هاي فلزي (تیـرآهن و   ـ سیستم تیرچه1

 طاق ضربی)



 ۹ فهرست مطالب / 

 ـ سیستم تیرچه ـ بلوك2

دهنــده ســقف تیرچــه ـ    اجزاءتشــکیل

 بلوك

 ـ تیرچه1

 ـ بلوك2

 ـ میلگردهاي افت و حرارتی3

 ـ بتن پوشش یا دال (بتن درجا)4

 مراحل اجراي سقف تیرچه بلوك

 خالصه

 یرچه بلوكهاي ت ضوابط اجرایی سقف

هاي مرکب (سیسـتم پوشـش    ـ سقف3

مرکب متشکل از تیر فلـزي و دال بـتن   

 مسلح)

 

 ها پلهفصل دهم / 

 مقدمه

 پله

 پله طریقه اجراي راه

 

 کاري نازك/ فصل یازدهم 

 مقدمه

 سازي کف

I سازي در طبقه همکف ـ کف 

II سازي در طبقات ـ کف 

III بام سازي در پشت ـ کف 

 اندودها

I ـ اندود گچ و خاك 

II ـ سفیدکاري 

III ـ اندود ماسه سیمان 

IV کاري ـ کاشی 

 مراجع

 
 

 



 

 

 

 

 مولف مقدمه

 اسـتفاده  و گسترده مطالعه و قیتحق ها سال از پسستم توان که شاکرم را منان خداوند

 حاضـر  مجموعـه . درآورم ریتحر رشته به را حاضر کتاب روز علم کنار در تجربه فن زا

ی خاصـ  ظرافـت  بـا  کـه  بـوده ي ساز ساختمان امر دری عمل تجربه و روز علم ازی بیترک

 دركي بـرا  او بـه  و قراردادهی کارگاه طیمح در را خواننده کهي ا گونه به دهیگرد فیتال

 مشـکالت ي حـدود  تـا  بتوانـد  کتـاب  نیا است دیام. دینما یم کمک میمفاه بهتر هرچه

 .دینما مرتفع را عمران نیمهندس و انیدانشجو

 آقـاي  نیهمچنـ  و »یقیحق مهندس«ي آقا جناب از میداري ا مانهیصم تشکر انیپا در

 .رساندندي یار کتاب نیا چاپ در ما به هک »پور شنتیا محمودیان مهندس«

 

 ياحمد دیسع مهندس

 



 

 

 

 1 

 کلیات

 مقدمه

سـازي اسـت کـه قـدمتی بسـیار       ترین مظاهر تمدن بشري، سـاختمان  یکی از قدیمی

سـان بـه سـرپناه    باشـد. نیـاز ان   دیرینه داشته و شروع آن تقریباً از هنگام پیدایش بشر می

براي مصون ماندن از عوامل طبیعی مانند برف و باران و گرما و سرما و نیز ایمن مانـدن  

اي اندیشـیده و ابتـدا    در مقابل حمله حیوانات و غیره وي را ناچار ساخته است که چاره

با پناه بردن به غارها نسبت به تأمین مسکن مورد نیاز خود اقدام نماید. سـپس در طـول   

با استفاده از ابزارهایی نظیر شاخه درختـان، خـاك، سـنگ و امثـال آن نسـبت بـه        زمان

هاي اولیه مبادرت ورزد. به تدریج با اختراعات و اکتشـافاتی کـه توسـط     سازي ساختمان

سازي نیز پیشرفت نمود که این پیشرفت در  انسان انجام گرفت به همان نسبت ساختمان

سازي در طول زندگی بشر از  راین پیشرفت ساختمانحال حاضر همچنان ادامه دارد. بناب

 هاي بسیار بزرگ امروزي صورت گرفته است. خراش مرحله غارنشینی تا ساخت آسمان

اند اولین سـازندگان   همانطوریکه تاریخ دانان و تاریخ نویسان غربی خوداذعان نموده

ت شـرایط جغرافیـایی   اند که بـه علـ   سر پناه و به عبارتی ساختمان در گیتی ایرانیان بوده

توانستند در غارها زندگی کنند و بـه همـین خـاطر دیوارهـایی را بـه ارتفـاع        منطقه نمی

 ساختند و بعد تنه درختـان را صـاف کـرده و روي دیوارهـا     قدشان و یا کمی بلندتر می

ایم و روي تیرها را با پوشـال گیاهـان منطقـه     انداختند که ما امروزه به آن نام تیر داده می

کردند و این سازه کـه مـا در اصـطالح امـروزي      پوشاندند و در واقع ایزوالسیون می یم

ایم مربوط به حداقل شش الی هفت هزار سال پیش است کـه   ساختمان بنایی به آن داده



جر ساختما/  ۱۲  جز  

دریاچه مرکزي ایران واقع در دشت کویر و دشت لوت در اثر گسل بـه وجـود آمـده و    

سیلک (کاشان) به عنـوان پایتخـت ایـران بـه     آتشفشان دماوند خشک نشده بود و شهر 

 .آمد حساب می

کردند و در واقع  در دوران هخامنشیان ایرانیان پی ستونها را از پائین به هم وصل می

کردنـد   متصـل مـی   هم کردند و ستونها را در باالي ساختمان به فنداسیون نواري اجرا می

ختمان اسـکلت سـنگی، چـوبی    کردند و بدین ترتیـب یـک سـا    یا شاه تیرها را اجرا می

ساختند تا در مقابل زلزله مقاوم باشد و به همین خاطر است کـه اندیشـمندان تـاریخ     می

 .دانند نیان را اولین مهندسان ساختمان و راهسازي میادنیا ایر

به طور کلی ساختمان از اجزاي مختلفی تشکیل شده که مجموعه این اجزاء تشـکیل  

گیـرد. بـا ایـن     برداري قرار مـی  ر خاصی مورد استفاده و بهرهساختمان را داده و به منظو

تعریف کلی، ساختمان مفهوم بسیار وسیعی خواهد داشت، ولی آنچه که در اینجا مـورد  

هاي متعارف و معمولی است که بـه عنـوان مسـکونی، آموزشـی،      نظر ما است ساختمان

انبـار و امثـال آن مـورد     تر، مسـاجد، ئـا هاي سـینما و ت  اداري، بهداشتی و درمانی، سالن

 گیرند. استفاده قرار می

ا و سـاخت  رعدم توجه به مسائل تئـوري معمـاري، محاسـباتی و تأسیسـاتی در اجـ     

اشکاالتی را در پی خواهد داشت که به زودي به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد کـه  

صـولی  باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجـراي ا 

تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم چرا که در بعضـی مواقـع اشـتباه در تعمیـر     

 ناپذیري در بر خواهد داشت. ساختمان خسارات مالی و جانی جبران

از نقطه نظر سیستم باربري و نیز نوع مصالح بکار رفته در سیسـتم بـاربر سـاختمان    

 تقسیم نمود: توان آنها را به پنج دسته کلی به شرح ذیل می

 

 هاي با دیوار باربر هاي با مصالح بنایی (ماسونري) یا ساختمان ) ساختمان1

ها، همانگونه کـه از نـامش پیداسـت بارهـاي وارده از کـف و       در این نوع ساختمان

گردنـد، بنـابراین دیوارهـاي بـاربر ایـن نـوع        سقف و دیوارها توسط دیوار تحمـل مـی  

جنس و ضخامت طوري ساخته شوند که تحمل بارهاي  ها بایستی از نظر نوع، ساختمان

وارده را بنمایند. از نقطه نظر مصالح بکار رفته در دیـوار بـاربر، آجـر، سـنگ، و بلـوك      



هم: نا   ۱۳كا /  فصل يا

توان نام برد. دیوارهاي خشـتی و گلـی هـم هنـوز در برخـی از روسـتاها        سیمانی را می

د، در حال منسـوخ  کاربرد دارد که چون مقاومت چندانی بخصوص در برابر زلزله ندارن

مگر در موارد خیلی اضـطراري و آن هـم بـا    گردد.  شدن بوده و ساخت آنها توصیه نمی

 ایجاد تمهیدات الزم.

 
 ساختمان بنایی

 
)، 2800نامـه   آیـین  هـا در برابـر زلزلـه (موسـوم بـه      نامه طرح سـاختمان  بر طبق آیین

وك سیمانی) را حداکثر در هاي با مصالح بنایی (دیوار باربر آجري، سنگی و بل ساختمان

و چنانچـه تعـداد طبقـات سـاختمان       توان سـاخت  طبقه بعالوه یک طبقه زیرزمین می 2

هـاي   باشـیم و بایسـتی از سیسـتم    ها نمـی  بیشتر باشد، مجاز به ساخت اینگونه ساختمان

 اسکلت فلزي یا بتن مسلح استفاده کنیم.

 

 اسکلت فلزي هاي ) ساختمان2

هـا   از تعدادي قاب ساختمانی فلزي تشکیل شـده کـه ایـن قـاب    ها  اینگونه ساختمان

ها و تیرهاي اصلی هستند، بار  ها متشکل از ستون نمایند. قاب تحمل بارهاي وارده را می

ها یا تیرهاي فرعی به تیر اصلی قاب منتقـل شـده و    هاي از طریق تیرچه ها و سقف کف

یابند. (در اینگونـه   به زمین انتقال می از آنجا به ستون، از ستون به پی و در نهایت از پی

شـود)   ها به غیر از وزن خود دیوار هیچگونـه بـار دیگـري بـه آنهـا وارد نمـی       ساختمان

گیرنـد و بایسـتی بتواننـد     دیوارها فقط به عنوان جداکننده فضاها مورد استفاده قرار مـی 



جر ساختما/  ۱۴  جز  

هاي نـازك و بـا    تیغهها معموالً با  دیوارهاي اینگونه ساختمان .وزن خود را تحمل نمایند

 شوند. مصالح سبک وزن ساخته می

 
 ساختمان فلزي

 

 هاي اسکلت بتن مسلح ) ساختمان3

شـود و دیوارهـا    هاي اسکلت فلزي، بار توسط قاب تحمل مـی  در اینجا همانند قاب

فقط نقش جداکننده فضاها را دارند. فقط جنس مصـالح قـاب بـه جـاي فـوالد، از بـتن       

از بتن مسلح، بتنی است که در داخل آن بـه مقـدار الزم و کـافی     باشد. منظور مسلح می

عناصر فوالدي (معموالً میلگرد) کار گذاشته شده باشد. در قطعـات بـتن مسـلح هـر دو     

نماینـد. البتـه    هـا مقاومـت مـی    عنصر میلگرد و بتن براي مقاومت در برابر بارها و تـنش 

ه کـه در عمـل و محاسـبات از آن    مقاومت بتن در برابر نیروهاي کششی بسیار کم بـود 

بتن در برابر نیروهاي فشاري و نیز د. به طور کلی در قطعات بتن مسلح گرد صرفنظر می

 نماید. برش مقاومت نسبتاً خوبی داشته و در این مورد با فوالد مشارکت می

آرماتور (میلگرد) براي مقاومت در برابر نیروهاي فشاري، کششی، و برشی مشارکت 

رود  هاي کششی بتن مسلح بکـار مـی   چه میلگرد بیشتر براي مقاومت در قسمتدارد. گر

هایی از مقاطع که تحت اثر فشار و  ولی به منظور کاستن از سطح مقطع قطعات در محل

 نمایند. برش هم قرار گیرند بکار رفته و با بتن در تحمل این نیروها مشارکت می



هم: نا   ۱۵كا /  فصل يا

 
 ساختمان بتنی

 

 هاي چوبی ) ساختمان4

هـاي جداکننـده از چـوب و     ها، اسکلت اصلی و حتی قسـمت  ین نوع ساختماندر ا

سازي مربـوط بـه امـور     تخته تشکیل شده و در حقیقت قسمت اعظم کارهاي ساختمان

سـوزي، در ایـران کمتـر کـاربرد      باشد. به علت گرانی چوب و نیز خطر آتش تجاري می

ـ   دارند. اما در بعضی از کشورها که داراي جنگل وه و فـراوان بـوده و در نتیجـه    هـاي انب

هـاي چـوبی بسـیار     باشد، ساخت سازه چوب به حد وفور و نسبتاً ارزان در دسترس می

هاي چوبی به علت سبک بودن وزن و نیـز بهـم پیوسـته بـودن      باشد. ساختمان رایج می

 قطعات و اتصاالت، در برابر زلزله مقاومت خوبی دارند.

 
 ساختمان چوبی


