
 



 

  - 1355  ثمریها، مصطفی،  : سرشناسه 
 تمان براي مهندسان عمران نکته کاربردي دیوارچینی، عایقکاري و الزامات عمومی ساخ 500 : عنوان و نام پدیدآور 

 و پیمانکاران/ مولف مصطفی ثمریها.   
 .1392    تهران : نوآور،  : مشخصات نشر 
 ص. 224     : مشخصات ظاهري 
    978-600-168-144-8 : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 
 تمان بـراي مهندسـان   پانصد نکته کاربردي دیوارچینی، عایقکاري و الزامـات عمـومی سـاخ    : عنوان گسترده 

 عمران و پیمانکاران.   
 ها دستنامه --ایران  --سازي   ساختمان : موضوع 
 ها دستنامه --ایران  --پیمانکاري  : موضوع 
 TH     151ث/8پ2 1392 : رده بندي کنگره 
 690/02     : رده بندي دیویی 
  3303359 : شماره کتابشناسی ملی 

 

 ی، عایقکاري و الزامات عمومی ساختمان براي مهندسان عمران و پیمانکاراننکته کاربردي دیوارچین 500
 

 مهندس مصطفی ثمریها  مؤلف: 
 نوآور ناشر:  

 نسخه 1000 شمارگان: 

 نصیرنیا محمدرضا ناظر چاپ: 

 نوبت چاپ: 

 978-600-168-144-8 شابک:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمایشگاه دائمی و مرکز فروش:
 انقالب، خ فخررازي، خ شهداي ژاندارمري  نوآور: تهران ـ خ

 6، طبقه دوم، واحد 58نرسیده به خ دانشگاه ساختمان ایرانیان، پالك 
92-66484191– 09123076748 

www.noavarpub.com  
 66405084 - 66955878، کتابفروشی الیاس تلفن: 1310فروردین پالك  12: تهران خ انقالب، نبش خ 1فروشگاه 
 66405385 - 66409924، کتابفروشی صانعی تلفن: 1312فروردین و اردیبهشت، پالك  12: تهران خ انقالب، بین خ 2فروشگاه 
ـنبرگ تلفن: 1212: تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پالك 3فروشگاه   66402579-66413998، کتابفروشی گوت

 03112213751: اصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید علی خان، کتابفروشی مهرگان تلفن: 4فروشگاه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـراي ناشـر محفـوظ و منحصـراً      1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سـال  

ی، اسـکن،  باشد. لذا هر گونه استفاده از کـل یـا قسـمتی از ایـن کتـاب از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپ           متعلق به نشر نوآور می

فایل صـوتی یـا تصـویري، کتـاب و      ،دي، دي وي دي، فیلم برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی سی عکس

 گیرند. غیره بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می



 

 

 

 

 مقدمه

ترین فرزند آدم (ع) از  منت خداوند بلند مرتبه را که کتابت را بر قلب نازنین پاکترین و ناب

ترین جایگاه آسمانی خلقت بر روي زمین نازل فرمـود و بـه مـا نیـز حرمـت قلـم و        فراز رفیع

 کتابت را گوشزد فرمود.

دیگر بار خداوند را سپاسگزارم که بر من کمترین منت نهاد تا بتوانم کتـابی دیگـر را بـراي    

التحصـیالن و   اندرکاران رشتۀ مهندسی ساختمان اعم از دانشـجویان و فـارغ   فرهیختگان و دست

 مهندسین کارگاههاي سراسر ایران سرفراز به رشتۀ تحریر درآورم.

مبحـث الزامـات عمـومی سـاختمان،      3ب حاضـر در  تمام سعی مولف بر این بود کـه کتـا  

اي ارائه گردد تا هنرجو و فرهیختۀ گرامی بـا یـک بـار     دیوارچینی و عایقکاري به صورت نکته

د در کارگاههـاي  نـ سیالبس را به سرعت در ذهن خود بسپارد تا بتوا 3مرور کردن، مطالب این 

 ماید.ایفاد ناز مطالب آن استفاده و بهرة الزم را  ساختمانی

نصیب نیست و چنانچه مـا را   این اثر نیز همچون سایر آثار از لغزشهاي تایپی و محتوایی بی

در اعالم لغزشها و نواقص کتاب راهنمایی و ارشاد نمائید، با طیب خاطر بزرگواري شـما را بـه   

 نهیم. دیدة منت می

تشـکر و قـدردانی   دانم از زحمات پدر و مادر مهربان و عزیزم  در خاتمه بر خود واجب می

نمایم و همچنین از همسر مهربانم که در تمام مراحل چاپ این کتاب از ابراز صبوري و تحمل 

 نمایم. مند ساخت تشکر و قدردانی می نظیر خود مرا بهره بی

شائبه و خالصانۀ مـدیریت محتـرم نشـر نـوآور، جنـاب آقـاي        در آخر سخن از زحمات بی

انـد و همچنـین از    اینجانب را مورد لطـف خـود قـرار داده    مهندس علیرضا نصیرنیا که همواره

جناب آقاي مهندس محمدرضا نصیرنیا که چون برادري دلسوز و مهربان بزرگوارانه اینجانب را 

در روند چاپ کتاب تشویق نمودند و سرکار خانم بیگلی که زحمات تایـپ کتـاب را متحمـل    

 نهایت سپاسگزارم. گردیدند بی

 مصطفی ثمریها

 

 



ما عمومي ساختما ۵۰۰/  ۴ لز چيني، عايقكا   يو بر   نكته كا

 

 

 فهرست مطالب

 

 مقدمه

 نکاتی در مورد الزامات عمومی ساختمان:

 بندي ساختمانها از نظر تعداد طبقات : دسته1نکته 

 : تعریف تصرف چیست؟2نکته 

 : انواع تصرف عبارتند از3نکته 

 : منظور از فضا چیست؟4نکته 

 : انواع فضاها عبارتند از5نکته 

 شوند خودرو به سه گروه تقسیم می: توقفگاههاي 6نکته 

 : فضاهاي باز7نکته 

 : فضاهاي مشاع8نکته 

 : تعریف ساختمانهاي منفصل9نکته 

 : تعریف ساختمانهاي متصل10نکته 

 : منظور از پاکت حجمی بنا چیست؟11نکته 

 : بازشو12نکته 

 : تعریف مصالح غیرریزنده13نکته 

 بوط به نماي ساختمان: نکات مر14نکته 

 شود دسته تقسیم می 2اي به  اي: نماي شیشه : انواع نماي شیشه15نکته 

 : تعریف شیبراهه16نکته 

 : تعریف مجراي خارجی نور و هوا17نکته 

 : منظور از سطح الزامی18نکته 

 ها و فضاها : نکاتی در مورد الزامات همجواري ساختمانها، تصرف19نکته 

 : نکاتی پیرامون الزامات قرارگیري ساختمان در زمین20نکته 

 : نکاتی در مورد مشخصات بر و کف زمین21نکته 



ما عمومي ساختما /  ۵۰۰  لز چيني، عايقكا   يو بر   ۵نكته كا

 : الزامات مربوط به شکل و ارتفاع ساختمان22نکته 

 از حدود مذکور باشد شی: چنانچه ارتفاع ب23 نکته

 : الزامات نماي ساختمان24نکته 

 فضاهاي باز: الزامات 25نکته 

 : الزامات فضاهاي نیمه باز ساختمان26نکته 

 : نکات مربوط به بالکن27نکته 

 : تعریف بالکن کم عرض28نکته 

 : تعریف مهتابی (تراس)29نکته 

 : نکات مربوط به ایوان30نکته 

 هاي بنا آمدگی : الزامات پیش31نکته 

 ها در معبر عمومی عبارتند از آمدگی : محدودیتهاي کلی پیش32نکته 

 هاي زیر زمین آمدگی : نکات مربوط به پیش33نکته 

 : الزامات فضاهاي توقفگاه وسایل نقلیه34نکته 

 هاي توقف خودرو : ابعاد و مساحت محل35نکته 

 : مصالح توقفگاههاي خودرو36نکته 

 : الزامات مشاعات ساختمان37نکته 

 مات فضاهاي تأسیساتی: الزا38نکته 

 : فضاي موتورخانه39نکته 

 خنک کننده زاتی: نکات مربوط به تجه40نکته 

 : دستگاه تهویه (هوادهی)، کانالهاي تأسیساتی (قائم و افقی)41نکته 

 : الزامات عایق کاري و دفع فاضالب در ساختمان42نکته 

 نکات مربوط به الزامات اجزاي ساختمانی:

 : نکات مربوط به دیوارها43نکته 

 ها : نکات مربوط به سقف44نکته 

 ها ها و جان پناه ها، ورودي، راهروها، شیبراهه : نکات مربوط به راه پله45نکته 

 برقی  : نکات مربوط به آسانسورها و پله46نکته 

 ها : نکات مربوط به درها و پنجره47نکته 



ما عمومي ساختما ۵۰۰/  ۶ لز چيني، عايقكا   يو بر   نكته كا

 یزات و تأسیسات ساختمانی: الزامات تجه48نکته 

 : الزامات ساختمان جهت حفاظت در برابر حوادث و سوانح49نکته 

 : نکات مربوط به تأمین راههاي امدادرسانی50نکته 

 نکات مربوط به ابعاد الزامی در داخل بنا:

 : حداقل ابعاد و سطح الزامی فضاها51نکته 

 سطوح زیر بناي حداقل به شرح زیر باشند : فضاهاي اقامت باید داراي52نکته 

 : نکات مربوط به حداقل ارتفاع الزامی فضاها53نکته 

 الزامات تأمین نور در فضاها

 : نکات مربوط به تأمین نور طبیعی54نکته 

 وانیا شرایط پنجره رو به یک ایوان باز شود در صورتی که: 55نکته 

 تو در تو يقهانکات مربوط به اتا :56نکته 

 : نکات مربوط به تأمین نور طبیعی در زیر زمین57نکته 

 : نکات مربوط به تأمین نور طبیعی فضاها توسط نورگیر سقفی58نکته 

 : نکات مربوط به تأمین نور طبیعی فضاها توسط محفظه آفتابگیر59نکته 

 یعینور طب زمیبه استفاده از مکان هی: توص60نکته 

 : نکات مربوط به تعویض طبیعی هوا61ته نک

 جدول تعویض طبیعی هوا در انواع فضاها طبق ي: تعبیه سطوح بازشوي زیر برا62نکته 

 انجام شود ها باید به یکی از دو طریق زیر ي طبیعی در راه پله: تعویض هوا63نکته 

 دهیسرپوش يتوقفگاهها يری: نورگ64نکته 

 هاي سرپوشیده توقفگاه یکیانمک هی: تهو65نکته 

 یساتیتاس ي: لزوم وجود بازشو در فضاها66نکته 

 : لزوم تعبیه در جداکنندة67نکته 

 یالزام يسطح بازشو زانی: م68نکته 

 ض هواي مکانیکیی: نکات مربوط به تعو69نکته 

 هاي ساختمانی ها و روش : نکات مربوط به مصالح و فرآورده70نکته 

 : نکات مربوط به کارگاه ساختمانی71نکته 

 براي ساختمان : ضوابط طراحی مدوالر در و پنجره72نکته 



ما عمومي ساختما /  ۵۰۰  لز چيني، عايقكا   يو بر   ۷نكته كا

 مدول و شبکه مدوالر طراحی براي در و پنجره مضارب : تعریف مدول پایه،73نکته 

 هیبا شبکه مدول پا ی: ضرورت انطباق شبکه طراح74نکته 

 مدوالر تمسیدر س ی: لزوم هماهنگ75نکته 

 مدوالر يستمهایباال بردن دقت در س تی: اهم76نکته 

 هاي هماهنگ ساز یا مدوالر : اندازه77نکته 

 مربوط به اندازه مدوالر ری: تصاو78نکته 

 : نکته مربوط به اندازه هماهنگ ساز79نکته 

 محاسبه اندازه مدوالر قهی: طر80نکته 

 مدوالر ستمیس ییاجرا يها اندازه رامونیپ ی: نکات81نکته 

 مدوالر ستمیاندازه گفته شده در س 3: 82نکته 

 مدوالر يستمهایبا استفاده از س يساز یصنعت شتری: توسعه هرچه ب83نکته 

 مدوالر يستمهایدر س ی: لزوم طراح84نکته 

 مدوالر يستمهای: ابعاد دهانه در س85نکته 

 یمسکون يوالر در ساختمانهامد يستهایکمد در س : انواع متداول86نکته 

 نصب کمد ي: اندازه مدوالر بازشوها برا87نکته 

 مدوالر ستمی: ابعاد پنجره اتاق خواب، آشپزخانه، نشیمن در س88نکته 

 هاي قوسی در سیستم مدوالر : ابعاد پنجره89نکته 

 هاي مثلثی در سیستم مدوالر : ابعاد پنجره90نکته 

 آشنایی با انواع مالتها

 : تعریف مالت91نکته 

 : عوامل متشکله مالتها عبارتند از92نکته 

 : انواع گیرش مالتها عبارتند از93نکته 

 : نکات مربوط به مالتهاي هوایی94نکته 

 هاي آبی : نکات مربوط به مالت95نکته 

 نکات مربوط به مصالح

 روند عبارتند از ها بکار می اي که در ساختن مالت باننده عمده: مصالح چس96نکته 

 : مصالح پر کننده متداول در مالتها عبارتند از97نکته 



ما عمومي ساختما ۵۰۰/  ۸ لز چيني، عايقكا   يو بر   نكته كا

 : نکات مربوط به مواد افزودنی98نکته 

 : ضرورت موافقت دستگاه نظارت99نکته 

 ها انواع مالت

 باشند زیر می: مالتها داراي انواع گوناگونی به شرح 100نکته 

 : نکات مربوط به مالت گل و کاهگل101نکته 

 : نکات مربوط به مالت گل آهک102نکته 

 : نکات مربوط به مالت ساروج103نکته 

 : نکات مربوط به مالت ساروج گرم104نکته 

 : نکات مربوط به مالت ساروج سرد105نکته 

 : نکات مربوط به مالت گچ106نکته 

 : نکات مربوط به مالت گچ و خاك107کته ن

 : نکات مربوط به مالت گچ و ماسه108نکته 

 : نکات مربوط به مالت گچ و پرلیت109نکته 

 : نکات مربوط به مالت گچ و آهک110نکته 

 : نکات مربوط به مالت ماسه سیمان111نکته 

 (باتارد): نکات مربوط به مالتهاي ماسه سیمان آهک 112نکته 

 : نکات مربوط به مالت سیمان بنایی113نکته 

 : نکات مربوط به مالتهاي سیمان ـ پوزوالنی و آهک ـ پوزوالنی114نکته 

 : نکات مربوط به مالت ماسه آهک115نکته 

 هاي قیري : نکات مربوط به مالت116نکته 

 ها : نکاتی مربوط به ساختن و مصرف مالت117نکته 

 : نکات مربوط به انتخاب مالت براي کار در هواي سرد118نکته 

 : نکات مربوط به انتخاب مالت براي کار در هواي گرم119نکته 

 : نکات مربوط به عملکرد مالتها120نکته 

 ها نکاتی مربوط به ویژگی مالت

 : نکاتی مربوط به ویژگیهاي مالت خمیري121نکته 

 هاي مالت سخت شدهیمربوط به ویژگ : نکاتی122نکته 



ما عمومي ساختما /  ۵۰۰  لز چيني، عايقكا   يو بر   ۹نكته كا

 مالتها یروان رامونیپ ی: نکات123نکته 

 ها : نکاتی پیرامون تاب فشاري مالت124نکته 

 ها بندي مالت : گروه125نکته 

 احیاي مالتها ای: نکاتی مربوط به اختالط مالت و مصرف مالتهاي مانده 126نکته 

 اق مالتها با مشخصات و استانداردها: نکاتی پیرامون انطب127نکته 

 : نکاتی پیرامون حمل و نقل و نگهداري مالتها و مواد اولیه آنها128نکته 

 ترتیب اولویتهاي استانداردهاي مربوط به مالتها: 129نکته 

 ها و ماسه عبارتند از : استانداردهاي ایرانی براي مالت130نکته 

 بنایی با سنگ

 نکاتی پیرامون سنگهاي مصرفی در کارهاي بنایی :131نکته 

 : نکاتی کلی در مورد سنگهاي مصرفی در ساختمان132نکته 

 هاي مناسب براي مصارف گوناگون سنگ

 مصارف گوناگون سنگها جدول: 133نکته 

 : بسترسازي با سنگ134نکته 

 یی با سنگ: درجه حرارت محیط در هنگام اجراي کارهاي بنا135نکته 

 : نکاتی پیرامون بنایی با سنگ قواره شده یا تراشیده136نکته 

 : نکاتی در مورد بنایی با سنگ الشه یا الشه چینی137نکته 

 : نکاتی در مورد بنایی به صورت خشکه چین138نکته 

 : نکاتی پیرامون بندکشی کارهاي سنگی139نکته 

 هاي سنگی سنگی و اجراي بنایی طاق: نکاتی پیرامون طاق 140نکته 

 آجر

 : نکاتی در مورد آجر141نکته 

 : نکاتی در مورد انطباق آجر با مشخصات و استانداردها142نکته 

 ها و حداقل حدود قابل قبول آجرهاي رسی : ویژگی143نکته 

 مجاز است ی: مصرف آجر غیر استاندارد در صورت144نکته 

 کات مربوط به آجرهاي نسوز: ن145نکته 

 : نکاتی پیرامون آجرهاي ماسه آهکی146نکته 



ما عمومي ساختما ۵۰۰/  ۱۰ لز چيني، عايقكا   يو بر   نكته كا

 : آجر مناسب براي مصارف گوناگون در جدول زیر آمده است147نکته 

 : نکاتی پیرامون بنایی با آجر148نکته 

 : عملیات بنایی با آجر (آجرچینی) و نکاتی پیرامون آن149نکته 

 ت زیر در دیوار چینی آجري الزامی است: رعایت نکا150نکته 

 : چنانچه دیوارچینی در مجاورت ستونهاي فلزي و یا بتنی باشد151نکته 

 : نکات مربوط به دیوارچینی دو جداره152نکته 

 گیر) : نکاتی پیرامون پیوندهاي آجري (هشت153نکته 

 : انواع پیوندهاي دیوار آجري154نکته 

 تی پیرامون پیوند راسته یا راسته نما: نکا155نکته 

 : نکاتی پیرامون پیوند کله یا سرنما156نکته 

 : یادآوري مجدد انواع تکه آجر157نکته 

 : نکاتی پیرامون پیوند کله و راسته158نکته 

 : نکاتی در مورد پیوند بلوکی159نکته 

 دهند سانتیمتري را نشان می 11آجره : تصاویر زیر نحوه آجرچینی در دیوار نیم 160نکته 

 دهند : تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار نیم آجره در کنج را نشان می161نکته 

 دهند : تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج را نشان می162نکته 

 داده است: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج را نمایش 163نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج را نمایش داده است164نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج را نمایش داده است165نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک و نیم آجره در کنج است166نکته 

 یر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک و نیم آجره در کنج است: تصاو167نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار دو آجره در کنج را نمایش داده است168نکته 

 نمایش داده استرا تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار دو آجره در کنج  :169نکته 

 ک آجره به نیم آجره در کنج است: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار ی170نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره به نیم آجره در کنج است171نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به نیم آجره در کنج است172نکته 

 ر کنج است: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره به یک آجره د173نکته 



ما عمومي ساختما /  ۵۰۰  لز چيني، عايقكا   يو بر   ۱۱نكته كا

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به یک آجره در کنج است174نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار یک و نیم آجره است175نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار نیم آجره به دیوار نیم آجره است176نکته 

 یر زیر جزئیات اتصال دیوار یک آجره به دیوار نیم آجره است: تصاو177نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره را نمایش داده است178نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار نیم آجره است179نکته 

 ه به دیوار یک آجره است: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک آجر180نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره به دیوار یک آجره است181نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار یک آجره است182نکته 

 آجره است 5/1: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره به دیوار 183نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار یک و نیم آجره است184نکته 

 : تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار دو آجره را نمایش داده است185نکته 

 : نکاتی در مورد اتصاالت غیر متداول آجرکاري در ایران186نکته 

 اتصال صلیبی : نکاتی پیرامون187نکته 

 : نکاتی پیرامون پیوند هلندي188نکته 

 دهد را نشان می: تصویر زیر نماي دیوار یک آجره داراي پیوند صلیبی 189نکته 

 نمایش داده است را : تصویر زیر نماي یک دیوار داراي اتصال هلندي190نکته 

 ر آجرکاري: آشنایی با برخی اصطالحات اتصاالت پیوند د191نکته 

 : نکاتی در مورد الریز192نکته 

 : نکاتی پیرامون البند193نکته 

 : نکاتی در مورد لغاز (گوشواره)194نکته 

 دهد داراي البند و الریز را نشان می  سانتی 10: تصویر زیر شمایی از دیوار 195نکته 

 دهد طرف البند را نشان میسانتی دو  10: تصویر زیر شمایی از دیوار 196نکته 

 است يسانتیمتر 11: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی در دیوار نیم آجره 197نکته 

 متريسانتی 35: تصاویر جزئیات آجرچینی در دیوار یک و نیم آجره 198نکته 

 متريسانتی 45: تصاویر جزئیات آجرچینی در دیوار دو آجره 199نکته 

 مختلف هاي یر اجراي الریز و البند در دیوارهاي با ضخامت: تصاو200نکته 
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 دهند : تصاویر زیر اجراي غلط لغاز را نشان می201نکته 

 دهند : تصاویر زیر اجراي صحیح لغاز را نشان می202نکته 

 است آجره داراي پیوند هلندي 5/1دیوار  4تا  1هاي  : تصاویر زیر اجراي رج203نکته 

 استآجره داراي پیوند بلوکی  5/1: تصاویر زیر اجراي الریز در دیوار 204ه نکت

 استآجره داراي پیوند بلوکی  5/1بعدي الریز در دیوار  3تصویر زیر اجراي : 205نکته 

 است  متريسانتی 22: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی در دیوار یک آجره 206نکته 

 گیر یوار غیر باربر به دیوار باربر توسط هشت: جزئیات اتصال د207نکته 

 بعدي دیوار داراي پیوند هلندي از نوع کله راسته 3: تصویر نماي 208نکته 

 دهد بعدي دیوار داراي پیوند بلوکی را نشان می 3: تصاویر زیر نماي 209نکته 

 دهد نشان می بعدي دیوار داراي پیوند راسته را 3: تصاویر زیر نمایش 210نکته 

 نماسازي با آجر

 : نکاتی کلی پیرامون نماسازي با آجر211نکته 

 : نکاتی پیرامون نماسازي با آجرگري212نکته 

 ساب : نکاتی پیرامون نماسازي با آجر تراش و آب213نکته 

 : نکاتی پیرامون نماسازي با آجر ماشینی214نکته 

 مون نماسازي با آجرهاي تزئینی: نکاتی پیرا215نکته 

 : نکاتی پیرامون مقابله با آلوئک در نماي آجري216نکته 

 : براي جلوگیري از بروز سفیدك کربناتی در نماي آجري217نکته 

 از بروز سفیدك سولفاتی در نماي آجري يریشگی: براي پ218نکته 

 ي در نماي آجري: براي جلوگیري از بروز سفیدك کلرور219نکته 

 : براي جلوگیري از بروز سفیدك نیتراتی در نماي آجري220نکته 

 اي از نماسازي با آجر : نمونه221نکته 

 شود اي از نماسازي با آجر که تیغه کالغ پر یکطرفه نامیده می : نمونه222نکته 

 شود و راست نامیده میاي از نماسازي با آجر که تیغه کالغ پر چپ  : نمونه223نکته 

 »خفته راسته تک«و یا » سه خفته سه راسته«نماسازي با آجر  ي از: تصویر224نکته 

 »دار حصیرباف تک تخم«: تصویري از نماسازي با آجر 225نکته 

 »خفته راسته گل بر گردان هفت رجی«از نماسازي با آجر  ي: تصویر226نکته 



ما عمومي ساختما /  ۵۰۰  لز چيني، عايقكا   يو بر   ۱۳نكته كا

 ایجاد شبکه در نما به کمک آجر: تصویري از 227نکته 

 »تیغه جناغی«: تصویري  از نماسازي آجري به صورت 228نکته 

 »سه خفته یک راسته«: تصویر از نماسازي با آجر 229نکته 

 اي از آجرکاري حصیري را نمایش داده است : تصویر زیر نمونه230نکته 

 بلوك سیمانی

 مون بلوك سیمانی: نکات کلی پیرا231نکته 

 : نکاتی مربوط به انطباق بلوکهاي مصرفی با مشخصات و استانداردها232نکته 

 : نکاتی مربوط به ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول براي بلوکهاي دیواري233نکته 

 آوري بلوکهاي سیمانی نکات مربوط به عمل

 بلوك سیمانی با آب يآور : عمل234نکته 

 ق گرم کردنبلوك سیمانی از طری يآور : عمل235نکته 

 بلوك سیمانی با بخار آب ي: عمل آور236نکته 

 : به نکته زیر در مورد بلوکهاي سیمانی توجه شود237نکته 

 : چنانچه از بلوکهاي خشک نشده در دیوار استفاده شود خواهیم داشت238نکته 

 لوکهاي سقفی: نکاتی پیرامون ب239نکته 

 : نکاتی پیرامون بلوکهاي نمادار240نکته 

 : نکاتی پیرامون بلوکهاي سبک241نکته 

اسـتایرن منبسـط شـده     کهاي سـقفی پلـی  ضوابط فنی و نکات اجرایی براي استفاده از بلو

(EPS) در سیستم سقف تیرچه بلوك 

 استایرن : نکاتی پیرامون بلوکهاي پلی242نکته 

 توان مشخص نمود را به صورت زیر می EPSهاي  نوع از فرآورده 2: اصوالً 243نکته 

 در مقابل آتش رنیاستا یپل ی: مقاومت کل244نکته 

 رشیقابل قبول و قابل پذ رنیاستا یپل يبلوکها يالزم برا طی: شرا245نکته 

 یرن در برابر آتشاستا : نکاتی پیرامون الزامات ایمنی بلوکهاي پلی246نکته 

 استایرن در کارگاه ساختمانی : نکات مربوط به انبار کردن بلوکهاي پلی247نکته 

 رنیاستا یپل يدر کنار بلوکها گاریکارگران به عدم استعمال س هی: لزوم توج248نکته 

 استایرن : نکاتی پیرامون الزامات مکانیکی بلوکهاي پلی249نکته 
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 استایرن کاتی پیرامون الزامات ابعادي بلوکهاي پلی: ن250نکته 

 استایرن : نکاتی پیرامون مشخصات ظاهري بلوکهاي پلی251نکته 

 دهد استایرن قابل انبساط را نشان می : جدول زیر مشخصات فیزیکی و مکانیکی پلی252نکته 

 3Dساندویچی : الزامات دیوارهاي غیرباربر نیمه پیش ساخته صفحات 253نکته 

 : تصویر نمایش سه بعدي دیوار ساندویچی با پوشش بتن درجا254نکته 

 دار گچی هاي روکش : تصویر اجراي دیوار ساندویچی با پوشش ورق255نکته 

 پانلی و مراحل آن 3D: نحوه اجراي دیوارهاي غیرباربر 256نکته 

 3Dاي دیوارهاي : ضوابط کلی ایمنی در برابر آتش بر257نکته 

  میلیمتر 80: مشخصات پانلهاي دیواري غیرباربر با شبکه جوش شده با ابعاد 258نکته 

 میلیمتر 50: مشخصات پانلهاي دیواري غیرباربر با شبکه جوش شده با ابعاد 259نکته 

 )3D: نکاتی پیرامون پانلهاي باربر پیش ساخته (صفحات ساندویچی 260نکته 

 متعارف يساختمانها يبهساز يبرا يواریاستفاده از پانل د :261ته نک

 يباربر سه بعد ي: ساختار پانلها262نکته 

 هاي پانلی باربر اي مهم در مورد سازه : نکته263نکته 

 ساخته با صفحات منفرد ساندویچی : نکاتی پیرامون ساختمانهاي نیمه پیش264نکته 

 ساخته ي سیستم ساختمانی نیمه پیش: مزایا265نکته 

 ساخته عبارتند از : نقاط ضعف سیستم ساختمانهاي نیمه پیش266نکته 

 مسکن قاتیساخته در مرکز تحق شیپ مهین يها سازه یابی: ضرورت ارز267نکته 

 ساخته با صفحات منفرد ساندویچی : الزامات ساختمانهاي نیمه پیش268نکته 

 باشد می اطراف بازشوها در صفحات ساندویچیدر تصویر زیر جزئیات تقویت  :269نکته 

ـلها270ه نکت ـ ـار کـــردن و نگهـــداري پاـن ـرامـون حمــل و نقـل، انب ــی ـکاتی پ  : ـن

 هاي پانلی هاي سیستم : نکاتی پیرامون شالوده271نکته 

 اتصاالت: نکاتی پیرامون نصب پانلهاي دیوار و 272نکته 

 باشد می : تصاویر زیر جزئیات اتصال نصب پانلهاي غیرباربر به اسکلت بتنی273نکته 

 باشد می هاي غیرباربر به اسکلت فلزي جزئیات اتصال نصب پانل مربوط به: تصاویر 274نکته 

 : نکاتی پیرامون بنایی با بلوك سیمانی275نکته 

 یات بنایی با بلوك: نکاتی پیرامون عمل276نکته 
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 : رعایت نکات زیر در عملیات بنایی با بلوك الزامی است277نکته 

 باشد : شروع دیوارچینی با بلوك سیمانی به شرح ذیل می278نکته 

 هاي بلوکی باربر، رعایت الزامات زیر ضروري است : در تقاطع دیوار279نکته 

 شود صورت انجام می 2به  : در بلوك چینی، مالت ریزي280نکته 

 ریزي داخل دیوار : نکاتی پیرامون بتن281نکته 

ـام می 2ریزي داخل دیوارها به  : بتن282نکته  ـارتند از روش انجـ ـ  شود کـــه عـب

 : نکاتی پیرامون دیوار بلوکی مسلح283نکته 

 ح الزامی است: رعایت نکات زیر در هنگام اجراي دیوار بلوکی مسل284نکته 

 : نکاتی پیرامون نماسازي با سنگ پالك (لوحه سنگ)285نکته 

 پذیرد روش صورت می 2: نصب سنگهاي پالك به 286نکته 

 اي : نکاتی پیرامون نصب سنگهاي پالك به روش اتکاي طره287نکته 

 دهد ا نمایش میاي ر اي از اتصاالت فلزي در اتکاي طره : تصاویر زیر نمونه288نکته 

 : نکاتی پیرامون نصب سنگهاي پالك به روش اتکاي جانبی289نکته 

 دهد اي از اتصاالت فلزي در اتکاي جانبی را نمایش می : تصاویر زیر نمونه290نکته 

 »عایقکاري حرارتی«و » عایقکاري رطوبتی«نکاتی پیرامون 

 بندي : تعریف نم291نکته 

 بندي تعریف آب :292نکته 

 : بام هر ساختمان عمالً از سه قسمت تشکیل شده است293نکته 

 روند پوش ساختمانها بکار می بندي بام اي که براي نم : مصالح عمده294نکته 

 بندي بندي و آب : نکاتی پیرامون خاك رس به عنوان مصالحی براي نم295نکته 

 به خاك رس يریکردن مواد ق : نکته در مورد اضافه296نکته 

 بندي بندي و آب : نکاتی پیرامون مواد قیري و قطرانی به عنوان مصالحی براي نم297نکته 

 نگلیش فی: تعر298نکته 

 بندي در ایران بندي و نم ترین روش آب : معمول299نکته 

 : روش اجراي قیرگونی عبارت است از300نکته 

 يقکاریعا يساختمان رو ياجزا ییمکان و جابجا رییتغ : اثر301نکته 

 روند بکار میترین مصالحی که براي تقویت قشر عایق  : معمول302نکته 



ما عمومي ساختما ۵۰۰/  ۱۶ لز چيني، عايقكا   يو بر   نكته كا

 بندي بندي و آب نم ينکاتی پیرامون فلزات و آلیاژها به عنوان مصالحی برا

 يقکاریعا يبرا یبه عنوان مصالح اژهای: فلزات و آل303نکته 

 فلزات بکار رفته در پوشش بام نی: عمده تر304ته نک

 يقکاریدر عا ی: کاربرد حلب305نکته 

 يقکاری: مصرف فوالد زنگ نزن و مس در عا306نکته 

 يقکاریدر عا مینی: مصرف آلوم307نکته 

 يقکاریمس، سرب، روي و قلع در عا م،ینینازك آلوم يها : استفاده از ورقه308نکته 

 بندي: بندي و آب هاي پنبه کوهی ـ سیمان به عنوان مصالح نم نکاتی پیرامون فرآورده

 يقکاریهاي پنبه کوهی ـ سیمان به عنوان مصالح عا : فرآورده309نکته 

 : تعریف آردواز310نکته 

 نکاتی پیرامون پوشش بامهاي شیبدار:

 بداریش يبامها يقکاری: عا311نکته 

 : محاسن بام پوشهاي سفالی عبارتند از312ته نک

 هاي سفالی عبارتند از: معایب بام پوش313نکته 

 پوشها : نکاتی پیرامون سفالهاي سقفی بکار رفته در بام314نکته 

 بندي بندي و آب : نکاتی پیرامون مواد پالستیکی و الستیکی به عنوان مصالحی براي نم315نکته 

 بندي بندي و آب : نکاتی پیرامون مالتهاي ویژه به عنوان مصالحی براي نم316نکته 

 بندي بندي و آب : نکاتی پیرامون چوب به عنوان مصالحی براي نم317نکته 

 بندي : نکاتی پیرامون شیشه به عنوان مصالحی براي نم بندي و آب318نکته 

 بندي مورد مصالح مصرفی در نم: انطباق با مشخصات استاندارد در 319نکته 

 هاي گونی : ویژگی320نکته 

 دهد هاي گونی کنفی براي عایقکاري رطوبتی را نشان می : جدول زیر ویژگی321نکته 

 هاي گونی قیراندود عبارتند از : ویژگی322نکته 

 ف: مشخصات عایقهاي رطوبتی و بام پوشهاي مناسب براي کارهاي مختل323نکته 

 بندي بندي و آب : نکاتی پیرامون حمل و نقل و نگهداري مصالح نم324نکته 

 »دیگر چسبی«و » هم چسبی«: تعریف مصالحی با قابلیت 325نکته 

 : نکاتی پیرامون چسبهاي ساختمانی326نکته 



ما عمومي ساختما /  ۵۰۰  لز چيني، عايقكا   يو بر   ۱۷نكته كا

 : نکاتی پیرامون سیلرها327نکته 

 ولفاید: نکاتی پیرامون پلیمرهاي پلی س328نکته 

 شوند منظور ساخته می 2: سیلرهاي پلی سولفاید به 329نکته 

 دیسولفا یپل يلرهایترکیب مخلوط شونده با دست س رامونیپ ی: نکات330نکته 

 دیسولفا یپل يلرهایس نیترکیب مخلوط شونده با ماش رامونیپ ی: نکات331نکته 

 پوشاندن هر متر مربع از سطوح يبرا دیسولفا یپل يلرهایمصرف س زانی: م332نکته 

 : نکاتی پیرامون سیلیکات سدیم یا آب شیشه333نکته 

 : نکاتی پیرامون انواع واکسها334نکته 

 : کاربرد سیلیکونهاي مایع عبارت است از335نکته 

 : کاربرد سیلرهاي روغنی و تربانتینی عبارت اند از336نکته 

 اند از برد محلولهاي رقیق چسبهاي حیوانی و کازئینی عبارت: کار337نکته 

 اند از : کاربرد سیلرهاي رزینی اپوکسی عبارت338نکته 

 نکاتی پیرامون درزبندها

 : تعریف درزبند339نکته 

 : درزبندهاي معمول در ساختمان عبارتند از340نکته 

 وان درزبند: نکاتی پیرامون ماستیک به عن341نکته 

 : نکاتی پیرامون درزبندهاي یک بخشی342نکته 

 : نکاتی پیرامون درزبندهاي محلول343نکته 

 : نکاتی پیرامون درزبندهاي دو بخشی (دوقلو)344نکته 

 ترین نوع ترین تا سخت : کاربرد درزبندهاي دو بخشی از نرم345نکته 

 ساخته شو) پیش هاي نرم (خم: نکاتی پیرامون درزبند346نکته 

 ی: نکاتی پیرامون درزبندهاي پیش ساخته ساختمان347نکته 

 : ضرورت انطباق درزبندها با مشخصات و استانداردها348نکته 

 : ویژگیهاي چسبها، سیلرها و مواد درزبندي بر اساس استانداردها349نکته 

 قبول براي چسبها، سیلرها و درزبندهاها و حداقل حدود قابل  : ویژگی350نکته 

 هاي مواد درزبند با توجه به محل مصرف آنها : ویژگی351نکته 

 از  : جدول چسبهاي ساختمانی مناسب براي کارهاي مختلف عبارتند352نکته 



ما عمومي ساختما ۵۰۰/  ۱۸ لز چيني، عايقكا   يو بر   نكته كا

 : جدول سیلرهاي مناسب براي منظورهاي مختلف عبارت اند از353نکته 

 درزهاي گوناگون عبارت اند از يساختمانی مناسب برا : درزبندهاي354نکته 

 : نکاتی پیرامون حمل و نقل و نگهداري چسبها و مواد درزبند355نکته 

 بندي): نکاتی پیرامون مصالح عایق حرارتی (گرما

 : دلیل استفاده از عایق حرارتی356نکته 

 ساختمانها يقکاری: ضرورت عا357نکته 

 ترین نتایج عایقکاري حرارتی عبارتند از : عمده358نکته 

 با وجود استفاده از انرژي خورشید یحرارت يقکاری: استلزام عا359نکته 

 جویی در انرژي و کاهش آلودگی محیط : عوامل موثر در میزان صرفه360نکته 

 هیتبادل گرما و عمل تهو گری: روش د361نکته 

 ول در عایقکاري حرارتی:شناخت ضرایب متدا

 : تعریف ضریب هدایت حرارتی362نکته 

 : تعریف ضریب مقاومت حرارتی363نکته 

 : تعریف مقاومت حرارتی364نکته 

 : تعریف میزان انتقال حرارت365نکته 

 که در نکته فوق به آن اشاره شد چیست؟ U: منظور از 366نکته 

 رامون میزان عایقکاري: نکاتی پی367نکته 

 هاي عایقکاري : مصالح عایق حرارتی و سیستم368نکته 

 : نکاتی پیرامون عایقهاي انباشته به صورت آزاد369نکته 

 : نکاتی پیرامون عایقهاي پتویی370نکته 

 اي : نکاتی پیرامون عایقهاي قطعه371نکته 

 یقهاي عا : نکاتی پیرامون تخته372نکته 

 ها یا بلوکهاي عایق : نکاتی پیرامون تاوه373نکته 

 کننده  : نکاتی پیرامون عایقهاي منعکس374نکته 

 : نکاتی پیرامون عایقهاي پاشیدنی375نکته 

 : نکاتی پیرامون عایقهاي کفی تزریقی درجا376نکته 

 : نکاتی پیرامون عایقهاي موجدار377نکته 



ما عمومي ساختما /  ۵۰۰  لز چيني، عايقكا   يو بر   ۱۹نكته كا

 جدول مقاومت حرارتی برخی از مصالح ساختمانی عبارتند از :378نکته 

 : انطباق مصالح عایق حرارتی با مشخصات پروژه379نکته 

 ایی و مکانیکی مصالح عایق حرارتییهاي فیزیکی، شیم : ویژگی380نکته 

 ها و حداقل حدود قابل قبول مصالح عایق حرارتی عبارتند از : ویژگی381نکته 

 هاي عایقکاري مناسب : جدول استفاده از مصالح عایق حرارتی و سیستم382نکته 

 : مصالح نصب عایقهاي حرارتی383نکته 

 : نکاتی پیرامون حمل و نقل و نگهداري مصالح عایق حرارتی384نکته 

 نکاتی پیرامون مصالح آکوستیکی (صدابندي)

 : تعریف مصالح آکوستیکی385نکته 

 : به نکات زیر توجه گردد386نکته 

 طراح ساختمان جنبه مختلف کنترل سر و صدا توسط 2منظور کردن : 387نکته 

 : نکته مربوط به انتقال صوت388نکته 

 صدا توسط مصالح جاذب صوت ییرایمربوط به م ری: تصاو389نکته 

 : نکاتی پیرامون طبیعت صوت390ته نک

 دهد تصویر زیر منحنی نمایش یک موج صوتی ساده را نشان می :391نکته 

 شود : منحنی نمایش ارتعاشی که در اثر سر و صداي محیط ایجاد می392نکته 

 : نکاتی پیرامون فرکانس صوت393نکته 

 : جدول دامنۀ تغییرات فرکانس برخی صداهاي معمولی394نکته 

 ت در عبور از یک دیوار: تصویر کاهش شدت صو395نکته 

 : چگونگی انتقال صوت396نکته 

 : تعریف صداهاي هوایی397نکته 

 اي : تعریف صداهاي کوبه398نکته 

 : نکاتی پیرامون مصالح آکوستیکی399نکته 

 : انواع مصالح آکوستیکی عبارتند از400نکته 

 : نکاتی پیرامون عایقهاي صوتی سربی401نکته 

 و صفحات ساخته شده از فیبرهاي سلولزي های: نکاتی پیرامون کاش402نکته 

 : نکاتی پیرامون کاشیهاي ساخته شده از فیبرهاي معدنی403نکته 



ما عمومي ساختما ۵۰۰/  ۲۰ لز چيني، عايقكا   يو بر   نكته كا

 : نکاتی پیرامون کاشیهاي فلزي سوراخدار404نکته 

 اند از : انواع اندودهاي آکوستیکی عبارت405نکته 

 پیرامون اندودهاي گچی : نکاتی406نکته 

 : نکاتی پیرامون اندودهاي فیبري407نکته 

 : انطباق مصالح آکوستیکی با مشخصات و استانداردها408نکته 

 : نکاتی پیرامون ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول مصالح آکوستیکی409نکته 

 : نکاتی پیرامون مصالح نصب آکوستیکی410نکته 

 ري رطوبتیعایقکا

 : کلیاتی پیرامون عایقکاري رطوبتی411نکته 

 : تأثیر وجود نم در ساختمان عبارت است از412نکته 

 : تعریف نم بندي413نکته 

 بندي : تعریف آب414نکته 

 : تعریف بخاربندي415نکته 

 نکاتی پیرامون اجراي عایق رطوبتی:

 1:6رطوبتی بامهاي تخت با شیب تا  عایقکاري: انواع روشهاي 416نکته 

 هاي تخت با خاك رس : نکاتی پیرامون عایقکاري رطوبتی بام417نکته 

 هاي تخت با قیر و گونی طوبتی بام: کلیاتی از عایقکاري ر418نکته 

 : در عایقکاري با قیر و گونی رعایت نکات زیر الزامی است419نکته 

 عایقکاري در بیش از یک الیه انجام شود باید به نکات زیر دقت گردد اگر: 420نکته 

 از اجراي عایقکاري با قیر و گونی ضرورت ایجاد زیرسازي مناسب قبل :421نکته 

 گردند : عایقکاري بامهاي تخت، تراسها و بالکنها به ترتیب زیر اجرا می422نکته 

 هاي تخت با گونی قیراندود رطوبتی بام: نکاتی پیرامون عایقکاري 423نکته 

 هاي تخت با مشمع و مقواي قیر اندود : نکاتی پیرامون عایقکاري بام424نکته 

 هاي تخت با مصالح پیش ساخته : نکاتی پیرامون عایقکاري رطوبتی بام425نکته 

 شیبدار، قوسی و گنبدها: يعایقکاري رطوبتی بامها

 بام شیبدار: تعریف 426نکته 

 هاي شیبدار پوشش شده نکاتی پیرامون عایقکاري رطوبتی بام: 427نکته 



ما عمومي ساختما /  ۵۰۰  لز چيني، عايقكا   يو بر   ۲۱نكته كا

 هاي شیبدار صاف، قوسی و گنبدها : نکاتی پیرامون عایقکاري بام428نکته 

 : کلیاتی از عایقکاري رطوبتی کف و شالوده429نکته 

 : نکاتی پیرامون عایقکاري رطوبتی کفها430نکته 

 دگرد اجرا می مختلفصورت  2: عایقکاري کفها با استفاده از مواد پالستیکی به 431کته ن

 به عنوان کفپوش کی: استفاده از آسفالت ماست432نکته 

 : استفاده از قیرهاي خالص مذاب در عایقکاري رطوبتی کفها433نکته 

 ها : نکاتی پیرامون عایقکاري رطوبتی شالوده434نکته 

 نکاتی پیرامون عایقکاري رطوبتی دیوار زیرزمین: 435نکته 

 روش براي عایقکاري دیوار زیرزمین متداول است که عبارتند از 2: 436نکته 

 نیرزمیز وارید یرطوبت يقکاریهنگام عا در قیعا یوستگی: لزوم پ437نکته 

 و فضاهاي مشابه یاي بهداشتنکاتی پیرامون عایقکاري کف آشپزخانه، سرویسه: 438نکته 

 ها ها، در پوش دست انداز بام و دودکش : عایقکاري کف پنجره439نکته 

 نکاتی پیرامون عایقکاري کف و بدنه استخرها و منابع آب: 440نکته 

 نکاتی پیرامون عایقکاري کف پارکینگ در طبقات: 441نکته 

 اها: نکاتی پیرامون عایقکاري نم442نکته 

 : نکاتی پیرامون عایقکاري درزهاي انبساط در بام، نما و کف طبقات443نکته 

 نکاتی پیرامون آزمایش عایقکاري: 444نکته 

 نکاتی پیرامون حفظ و مراقبت عایقهاي رطوبتی: 445نکته 

 نکاتی پیرامون الیه محافظ عایق در مورد سطوح افقی بام: 446نکته 

 : نکاتی پیرامون استفاده از پوشش کاهگل در بام نواحی گرم و خشک447نکته 

 : استفاده از آجر فرش براي بامهاي تخت، شیبدار، قوسی و گنبدها448نکته 

 حمام و آشپزخانه سها،یدر سرو يقکاری: نقش محافظ عا449نکته 

 زمین، دیوار شالودهانداز بام، دیوار زیر نکاتی پیرامون عایق قائم دست: 450نکته 

 قیبه عنوان نگهدارنده عا یمیس ي: لزوم استفاده از تور451نکته 

 یقوس يبامها يبرا قیمحافظ عا نی: بهتر452نکته 

 گنبدها قیقشر عا يرو يکاریکاش تی: مز453نکته 

 : لزوم استفاده از شن ریزدانه براي محافظت عایق بامهاي تخت454نکته 



ما عمومي ساختما ۵۰۰/  ۲۲ لز چيني، عايقكا   يو بر   نكته كا

 ساخته با قشر نازکی از ماسه نرم یا خرده سنگ پوشانده شوند پیش اگر عایقهاي: 455ه نکت

 کننده نور و گرما پوشانده شود : چنانچه عایق بام با رنگهاي مخصوص منعکس456نکته 

 : نکاتی پیرامون جلوگیري از سوراخ شدن عایق457نکته 

 اد شیمیایی مضر بر روي عایقاز ریخته شدن مو يری: لزوم جلوگ458نکته 

 : نکاتی پیرامون مناطقی که امکان رویش گیاهان و خزه در آنها وجود دارد459نکته 

 اجراي عملیات ترمیمی در عایقهاي رطوبتی:

 : نکاتی پیرامون مرمت عایق بدون نیاز به کندن عایقهاي قبلی460نکته 

 وش برچیدن عایقکاري قبلینکاتی پیرامون مرمت به ر: 461نکته 

 عایقکاري حرارتی (گرمابندي) ساختمان

 نکاتی پیرامون عایقکاري حرارتی :462نکته 

 : نکاتی پیرامون راههاي فرار گرما463نکته 

 : نکاتی پیرامون زیرزمینها به عنوان یکی از راههاي فرار گرما464نکته 

 به عنوان یکی از راههاي فرار گرما: نکاتی پیرامون کفها 465نکته 

 : نکاتی پیرامون دیوارهاي خارجی به عنوان یکی از راههاي فرار گرما466نکته 

 ها به عنوان یکی از راههاي فرار گرما : نکاتی پیرامون بام467نکته 

 گرماها به عنوان یکی از راههاي فرار  : نکاتی پیرامون درهاي خارجی و پنجره468نکته 

 : نکاتی پیرامون درزها و ترکهاي ساختمان به عنوان یکی از راههاي فرار گرما469نکته 

 : در اجراي عایق حرارتی نکاتی به شرح زیر باید رعایت گردند470نکته 

 : نکاتی پیرامون نحوة اجراي عایق حرارتی دیوارهاي زیرزمین471نکته 

 وة اجراي عایق حرارتی کفها: نکاتی پیرامون نح472نکته 

 : نکاتی پیرامون نحوة اجراي عایق حرارتی دیوارهاي خارجی473نکته 

 : نکاتی پیرامون نحوة اجراي عایق حرارتی بامها و سقفها474نکته 

 ها : نکاتی پیرامون نحوة اجراي عایق حرارتی درها و پنجره475نکته 

 عایقهاي حرارتی: نکاتی پیرامون نصب 476نکته 

 : نکاتی پیرامون بخاربندي عایقهاي حرارتی477نکته 

 : نکاتی پیرامون نحوة اجراي الیه بخاربند478نکته 

 : نکاتی پیرامون مبدل حرارتی هوا به هوا479نکته 
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 : نکاتی پیرامون رعایت نکات ایمنی به هنگام عایقکاري حرارتی480نکته 

 ی (صدابندي ساختمانها):عایقکاري صوت

 کلی پیرامون عایقکاري صوتی : نکات481نکته 

 اصل استوار است که عبارتند از 2: صدابندي ساختمان بر 482نکته 

 : نکاتی پیرامون عایقکاري صوتی483نکته 

 : تعریف ضریب کاهش سروصدا484نکته 

 : تعریف درجه عبور صوت485نکته 

 دهد بندي درجه عبور صوت را نشان می : جدول زیر گروه486نکته 

 اي اي یا ضربه : تعریف درجه عایق صوتی کوبه487نکته 

 مربوط به جزئیات مختلف دیوار سازي» درجه عبور صوت«: تصاویر 488نکته 

 مربوط به سقفهاي مختلف» اي درجه صداي کوبه«: تصاویر 489نکته 

 ف سر و صداي زمینه: تعری490نکته 

 : تعریف راههاي کناري491نکته 

 : مبناي ارزیابی افت عبور صوت در یک ساختمان عبارت است از492نکته 

 اند از هایی از راههاي عبور کناري عبارت : نمونه493نکته 

 : نکاتی پیرامون نصب مصالح آکوستیکی494نکته 

 اندن مصالح آکوستیکی: نکاتی پیرامون چسب495نکته 

 : نکاتی پیرامون میخ کردن مصالح آکوستیکی496نکته 

 : نکاتی پیرامون سیستمهاي آویخته مکانیکی497نکته 

 : نکاتی پیرامون جلوگیري از انتقال لرزش ناشی از ضربه498نکته 

 هاي آکوستیکی مناسب در ساختمان : جدول مصالح و سیستم499نکته 

 بسمنا یکیآکوست يستمهای: انتخاب مصالح و س500کته ن
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 نکاتی در مورد الزامات عمومی ساختمان:

 بندي ساختمانها از نظر تعداد طبقات : دسته1نکته 

ساختمانها، از نظر تعداد طبقات و نحـوة قرارگیـري بـر زمـین، بـر اسـاس مبحـث چهـارم         

 شوند: دي میبن مقررات ملی ساختمان ایران به صورت زیر دسته
 
بندي  گروه

کلی 

 شامل

 طبقه 2و1هاي ساختمان الف)

 طبقه 4و3 ساختمانهاي ب)

 طبقه 4ساختمانهاي بیش از  ج)

بندي  گروه

جزیی 

 شامل

 طبقه 2و  1ساختمانهاي الف)

 ساختمانهاي ردیفی و متصل :1گروه

 صلنفساختمانهاي مجزا و م :2گروه

ترکیبی با الگوي ساختمانهاي  :3گروه

 مرکزيحیاط 

 طبقه 4و  3 ياختمانهاب)س

ســــاختمانهاي  :4گــــروه

 ردیفی و متصل

ساختمانهاي مجـزا   :5گروه

 صلنفو م

 4سـاختمانهاي بــیش از  ج)

 طبقه  

ســــاختمانهاي  :6گــــروه

 ردیفی و متصل

ساختمانهاي مجزا  :7گروه

 صلنفو م
 
 

 : تعریف تصرف چیست؟2نکته 

یتی مشـخص اختصـاص داده شـود.    که به فعال فضابخشی از ساختمان، حاصل ترکیب چند 

دي معلـوم در دسـت   مقصوگیري از بنا یا بخشی از آن است که با  نوع بهره» تصرف«از  مقصود

 ود مورد استفاده واقع شود.قصبرداري بوده یا قرار است براي آن م بهره
 

 : انواع تصرف عبارتند از3نکته 

 ـ تصرف مسکونی1

 ـ تصرف آموزشی ـ تربیتی2

 ی و مراقبتیـ تصرف درمان3

 ـ تصرف تجمعی4

 اي ـ تصرف اداري و حرفه5

 ـ تصرف کسبی و تجاري6

 ـ تصرف صنعتی7

 ـ تصرف انباري8

 آمیز ـ تصرف مخاطره9
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 ا چیست؟فض: منظور از 4نکته 

مکـانی اسـت کـه فعالیـت     » افضـ «ود از قصـ مقررات ملـی سـاختمان ایـران، م    4در مبحث 

اها، یـا مسـتقل از هـم در    فضـ ت در ترکیب با دیگر گیرد و ممکن اس مشخصی در آن انجام می

بنـدي تصـرفها    اها در ارتباط مستقیم بـا تقسـیم  فضبندي  تصرفهاي مختلف استقرار یابند. تقسیم

 باشد. نمی
 

 اها عبارتند ازفض: انواع 5نکته 
 

 فضاي بهداشتی فضاي اقامت

 فضاي ارتباط داخلی فضاي اشتغال

 فضاي تاسیسات فضاي تجمع

 فضاي توقفگاههاي وسایل نقلیه انبارفضاي 

  فضاي آشپزخانه
 

 شوند گاههاي خودرو به سه گروه تقسیم میتوقف :6نکته 
 

 باشند. محل توقف خودرو می 3ـ گروه کوچک که داراي حداکثر 1

 باشند. محل توقف خودرو می 25تا حداکثر  4ـ گروه متوسط که داراي 2
 

باشند کـه در انـواع خصوصـی و عمـومی تقسـیم       محل توقف خودرو می 25ـ گروه بزرگ که داراي بیش از 3

 شوند. می
  

 اهاي بازفض: 7نکته 

 الف) حیاط اصلی:

شـود. نسـبت سـطوح     ایی است باز، که قسمت اعظم نورگیري ساختمان از آن تأمین میفض

 گردد. هاي توسعه شهري تعیین میطح زیر بناي همکف، در مقررات طرححیاط و س

 ي داخلی:ب) حیاطها

الیـه دیگـر    ایی است باز، کوچکتر از حیاط اصلی و در منتهیفض حیاط خلوت (فرعی):. 1

 ساختمان که ممکن است در تمامی عرض زمین و یا در قسمتی از آن قرار گیرد.

ایی است باز، که در میـان سـاختمان قـرار دارد و بـه طـور      فض حیاط محصور (پاسیو):. 2

یـه بخشـی از   وتفاع ساختمان امتداد یافته و وظیفۀ تأمین نـور و ته معمول اضالع آن در تمام ار

 ساختمان را در طبقات برعهده دارد.

ایی است باز، که در میان ساختمان قرار داشته و بـه  فض حیاط محصور (گودال باغچه):. 3
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تر از تراز طبقه همکف قرار گرفته اسـت و وظیفـۀ تـأمین نـور و      طور معمول در سطحی پایین

 بخشی از ساختمان را بر عهده دارد. هویته

ایی اسـت بـاز، در طبقـه    فضـ  ):3حیاط محصور (حیاط مرکزي در ساختمانهاي گروه . 4

همکف که توسط احجام ساختمانی همان پالك از دو طرف یـا بیشـتر محصـور گردیـده و بـا      

 تواند به عنوان حیاط اصلی محسوب گردد. هاي توسعه شهري میرعایت ضوابط طرح

 اهاي نیمه باز:ضفج) 

توان به آنها وارد شد و در ارتباط بـا   اهایی مانند بالکن و ایوان، که از داخل ساختمان میفض

اي نیمـه بـاز محسـوب    فضاي که حداقل یک وجه آنها باز باشد،  هواي آزاد قرار دارند، به گونه

 اهاي نیمه باز عبارتند از:فضانواع  .شوند  می

دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجـاورت هـواي    سطحی است که از یک، :بالکن .1

 اي اشغال نگردیده باشد. اي بستهفضآزاد قرار گرفته است و زیر آن بوسیلۀ 

برابـر بـا    یمتر و حداکثر با طـول  5/0بالکنی است با عرض کمتر از عرض: بالکن کم .2

 اي که تا کف امتداد دارد. اندازة عرض پنجره

هـایی   ساختمان، بر بام طبقۀ زیرین، که سقف بخشسطح روبازي از  اس):رمهتابی (ت .3

 از طبقات آن است.

ایی است که از یک طرف با هواي آزاد بطـور مسـتقیم ارتبـاط دارد. ایـوان     فض ایوان: .4

 همیشه مسقف است.

هـا یـا سـایر     باز، که در صورت اخذ مجوز از شهرداري  ایی نیمهفض آفتابگیر: همحفظ .5

لیمی مناسب با سـطوح شـفاف پوشـیده    اقشرایط  ی، درمانمراجع صدور پروانه ساخت

اهاي اصلی ساختمان به منظور استفاده از فضشوند، یا از ابتدا به صورت بخشی از  می

 شود. ادل حرارت با خارج ساختمان طراحی میبي و نور آفتاب و اجتناب از ترژان
 

 اهاي مشاعفض: 8نکته 

ها، مالکیت آن به عموم مالکان  آپارتمان هایی از ساختمان که در انطباق با قانون تملک بخش

 تعلق دارد.
 

 صلنف: تعریف ساختمانهاي م9نکته 

مانند، در داخل محوطه و ملک بـدون اتصـال   » کوشک«ساختمانهایی هستند که به صورت 

 به ساختمانهاي پالکهاي دیگر قرار دارند.

 


