
 

 اي غيزساسٌ اجشاي تٍ آسية اَميت

 ٚ ٔؼتميٓ تأثيشات تٝ تا تٛجٝ صِضِٝ دس ػاختٕاٖ اي غيشػاصٜ اجضاي تش ٚاسدٜ ٞاي آػية إٞيت تخؾ ايٗ دس

 تؼتٍي صِضِٝ دس اي غيشػاصٜ آػية ديذٌي اجضاي ٕيتاٞ ٔيضاٖ .ٌيشد ٔي لشاس تحث ٔٛسد ٞا آػية ايٗ غيشٔؼتميٓ

 : ٔي ٌيش٘ذ  لشاس ٔٛسد تشسػي صيش دػتٝ ػٝ دس تحث ادأٝ دس وٝ داسد آػيثٟا غيشٔؼتميٓ ٚ ٞاي ٔؼتميٓ پيأذ تٝ

ديذٌي  آػية ."ػاختٕاٖ تشداسي ساص تٟشٜ أىاٖ سفتٗ تيٗ اص يا واسايي واٞؾ" ٚ "ٔاِي خؼاست" ،"جا٘ي آػية"

 .داسد پي دس سا فٛق ٘ٛع سيؼه ػٝ اص يه ٞش اص ٔختّفي دسجات خاف اي غيشػاصٜ جضء ٞش

 

 جاوي آسية (الف

 اجؼاْ حتي .اػت اي ٜ غيشػاص اجضاي يا ػمٛط آػية ديذٌي ٚ اثش دس افشاد ؿذٖ وـتٝ يا جشاحت خغش، ٘ٛع اِٚيٗ

 .ٙذتاؿ وـٙذٜ ٚ خغش٘ان ٔي تٛا٘ٙذ ٘اٌٟا٘ي ػمٛط دس كٛست تي خغش ٘يض  ظاٞش تٝ

 وٙذٜ ػمف اص صِضِٝ اثش دس ٚ ٟٔاس٘ـذٜ تاؿذ ػمف تٝ خٛتي تٝ فّٛسػٙت الٔپ ويٌّٛشٔي 01 لاب ٕ٘ٛ٘ٝ، اٌش تشاي

 ٚوٕذٞاي ٞا لفؼٝ ٚاطٌٛ٘ي ؿيـٝ، ؿىؼتٗ .تٛد خٛاٞذ صياد ٚي جشاحت وٙذ، احتٕاَ ػمٛط فشدي ػش سٚي ٚ ؿٛد

 ديٍش يا ٌاص ٞاي ِِٛٝ ٌؼيختٍي ٞاي ػٍٙيٗ، تشِٛػ ٚ ٞاي ػمفي چشاؽ ٚ وارب ػمف ػمٛط تّٙذ، تّٙذ، ٚ ػٍٙيٗ

 ٚ ػاختٝؾ پي تتٙي يا آجشي ٕ٘اٞاي لغؼات ػمٛط آصتؼتي، ٔٛاد ، آػية ديذٌي خغش٘ان ٔٛاد حاٚي ٟٞاي َِٛ

 دس وٝ ٞؼتٙذ خغش٘اوي تاِمٜٛ اي غيشػاصٜ ٞاي آػية اص ٞايي ٕ٘ٛ٘ٝ تٙايي، ٞاي حلاس ٚ ٞا تيغٝ ديٛاسٞا، خشاتي

 .ا٘ذ ؿذٜ ٔـاٞذٜ ٌزؿتٝ ٞاي صِضِٝ

 
 

 
 مقدمٍ اي  تز 

 يياردٌ تز ساختماوُا يَا ةيآس یيشىاسا

مقاتلٍ يي ريشُا يشُز  



 ٔماتّٝ يٞاٚ سٚؽ يؿٟش يٞاٚاسدٜ تش ػاختٕاٖ يٞاةيآػ ييؿٙاػا

 

2 

 

 
 

 
 

 تٛد٘ذ، وشدٜ تحُٕ سا ٔاليٕي ِشصؽ تٟٙا صِضِٝ ٌؼُ اص فاكّٝ تُؼذ دِيُ تٝ وٝ تّٙذ ػاختٕاٖ 01 سٚي يه تشسػي

 خؼاست ػاختٕاٖ 34 دس أا ٘ذاؿتٝ ا٘ذ، جذي ٜ اي ػاص خؼاست ػاختٕاٟ٘ا اص وذاْ آ٘ىٝ ٞيچ تاٚجٛد وٝ داد ٘ـاٖ

 ؿيـٝ تٛد٘ذ؛ ديذٜ آػية آػا٘ؼٛسٞا ػاختٕاٖ 01 دس تٛد؛ ؿذٜ ٚاسد ٌچي پٛػتٝ ته ٚ پٛػتٝ دٚ ٞاي تيغٝ تٝ ٞايي

 .تٛد آٔذٜ ٚاسد ٔغثٛع تٟٛيٝ ػيؼتٓ تٝ ٞايي خؼاست ػاختٕاٖ 1 دس ٚ تٛد ؿذٜ ؿىؼتٝ ػاختٕاٖ 005 ٞاي
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 ساختمان کارایي رفته تيه اس

 اجضاي خؼاسات ٚلٛع وٝ اػت ايٗ دداس ٚجٛد وٝ ديٍشي احتٕاَ ٔاِي، خؼاسات ٚ جا٘ي ٞاي آػية تش ػالٜٚ

 جا٘ي، ايٕٙي جذي ٞاي تٟذيذ اص تؼذ .وٙذ غيشٕٔىٗ يا ٔـىُ سا ػاختٕاٖ دس ٔؼَٕٛ ٞاي واس ا٘جاْ اي غيشػاصٜ

 .اػت سيؼه تشيٗ ٟٔٓ اغّة صِضِٝ، اص پغ ػاختٕاٖ واسايي واٞؾ يا تشداسي تٟشٜ لاتّيت سفتٗ ٔياٖ اص احتٕاَ

 ٔيتٛاٖ جّٕٝ آٖ اص وٝ داس٘ذ تأثيش صِضِٝ اص پغ ؿشايظ دس ػاختٕاٖ اص اػتفادٜ أىاٖ تش صيادي خاسجي ػٛأُ

اغّة  .وشد اؿاسٜ ا٘تظأي ٞاي ٔحذٚديت اجتٕاػي، ٕييٙظت تشاتشي، ٜ ٞايػاص ديذٌي آػية تشق، ٚ آب لغغ تٝ

 .اػت ػاوٙاٖ ٚ ٔاِىاٖ وٙتشَ اص خاسج پيأذٞا، ٌٛ٘ٝ ايٗ

 ٚلٛع اص پغ ػادي يا اضغشاسي ٞاي ػّٕىشد دس اختالَ ايجاد دس اي غيشػاصٜ اجضاي تخشية تأثيش صيش، ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ

 :دٞذ ٔي ٘ـاٖ سا صِضِٝ

 ِٝٚيظٜ تٝ تٓ، فشٚدٌاٜ تشٔيٙاَ تشلي ٚ ٔىا٘يىي تجٟيضات تٝ آػية آٔذٖ ٚاسد تاػث تٓ ؿٟشػتاٖ 1382 صِض 

 .وشد ادايج فشٚدٌاٜ واس دس اي ػاػتٝ چٙذ ٚلفٝ ٞا آػية ايٗ .ؿذ فشٚدٌاٜ وٙتشَ تشج

 ػاختٕاٖ 01 ٔٛلتي ؿذٖ تؼتٝ تاػث اي غيشػاصٜ اجضاي تٝ ٚاسدٜ ٞاي آػية ٘ٛستشيج، 0993 صِضِٝ دس 

 يا ا٘ذن اي ٜ ػاص خؼاسات ػٕٛٔاً ٞا تيٕاسػتاٖ ايٗ .ؿذ آٟ٘ا اص تيٕاساٖ ا٘تماَ يا تخّيٝ ٚ ٟٔٓ تيٕاسػتا٘ي

 دس .ؿذ٘ذ اػتفادٜ غيشلاتُ آب، اتتأػيؼ تذيذٌي آػي ػّت تٝ ػٕذتاً أا تٛد٘ذ، ؿذٜ ٔتحُٕ ٘اچيضي
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 يا ؿذٜ ػشد آب حشيك، اعفاي آبٝ ٞاي ِِٛ دس ؿىؼتٍي آب، ٘ـت ػأُ ٞا تيٕاسػتاٖ ايٗ اص تؼياسي

 ٘ثٛدٜ دػتشع دس صِضِٝ ٚلٛع اص تؼذ تيٕاسػتاٟ٘ا  ايٗ تأػيؼات واسوٙاٖ ظاٞشاً .اػت تٛدٜ آب ٞاي ِِٛٝ ػايش

 دس .تٛد يافتٝ ادأٝ ٞا ػاػت آب جشياٖ ٔٛسد چٙذ دس وٝ عٛسي تٝ .ٜ ا٘ذ٘ثٛد آب جشياٖ تؼتٗ تٝ لادس يا ٚ

 01 تا ٘ماط تؼضي دس آب تاْ، دس ٚالغ ٔلشفي آب ٔٙثغ آػية ديذٌي دِيُ تٝ ٞا ػاختٕاٖ اص يىي

 آب ِِٛٝ ؿىؼتٍي ػّت تٝ اضغشاسي تشق ط٘شاتٛس ديٍش، ػاختٕا٘ي دس .تٛد ؿذٜ جٕغ وف سٚي ػا٘تيٕتش

 ػثاستٙذ ٟ٘ا ػاختٕا ايٗ ديٍش خؼاسات .اػت ٘ثٛدٜ واس تٝ لادس جذايي، دسص اص ػثٛس ٔحُ دس آٖ وٙٙذٜ خٙه

 تٝ اضغشاسي تشق لغغ ٚ آػا٘ؼٛسٞا تؼادَ ٞاي ٚص٘ٝ آػية ديذٌي ٞا، چشاؽ تخشية ٞا، ؿيـٝ ؿىؼتٍي :اص

 دس الًلث ؿذٜ ياد ٞاي تيٕاسػتاٖ اص تاب دٚ ٞاي ػاختٕاٖ .وٙتشَ يا تٛصيغ ٞاي ػيؼتٓ دس اختالَ ػّت

 ٚ تخشية وأُ عٛس تٝ آٖ اص تؼذ وٝ تٛد٘ذ ؿذٜ ؿذيذي اي ٜ ػاص خؼاسات دچاس فش٘ا٘ذٚ ػٗ 0990 صِضِٝ

 . ؿذ٘ذ ػاختٝ ٘ٛ اص دٚتاسٜ
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 تُساسي جشئيات

 تٟؼاصي تذاتيش .داسد ٚجٛد صِضِٝ دس اي غيشػاصٜ اجضاي ديذٌي آػية پتا٘ؼيُ واٞؾ تشاي تؼياسي ٞاي سٚؽ

 :اػت صيش الذأات اص ٔٛسد چٙذ يا يه ؿأُ

 ٜاي؛ ٜ ػاص ديٛاس يا وف تٝ ٔحىٓ اتلاَ ايجاد تشاي ٟٔاسي ٞاي پيچ اص اػتفاد  

 ٝاي؛ ٜ ػاص ديٛاس يا وف ٚ ٘ظش ٔٛسد جؼٓ تيٗ حايُ تٙذ ػضٛ وشدٖ اضاف 

 ٜجؼٓ خٛسدٖب تا يا ػمٛط كٛست دس حشوت، دأٙٝ وشدٖ ٔحذٚد تشاي ايٕٙي واتُ يا افؼاس اص اػتفاد 

 ٘ظش؛ ٔٛسد

  ٜداس٘ذ؛ ِغضؽ أىاٖ وٝ اػضايي حشوت دأٙٝ وشدٖ ٔحذٚد تشاي ػپش يا ٔا٘غ اص اػتفاد  

 تٝ اتلاَ ٔحُ دس يا ا٘مغاع دسص اص ػثٛس ٔحُ دس ٞا وا٘اَ ٚ ٞا ِِٛٝ تشاي پزيش ا٘ؼغاف اتلاالت ايجاد 

  آٟ٘ا؛ تٝ ٞا پيـخٛاٖ ٚ ٞا وتاتخا٘ٝ ٞا، لفؼٝ داخُ ٔحتٛيات وشدٖ ٔتلُ ثاتت؛ تجٟيضات

 ٝتجٟيضات تشاي ٌيشٜ ِشص يا پايٝ جذاػاص تؼثي ٟٓٔ. 

 خشاتي ػٛالة واٞؾ تشاي تٟٙا ديٍش تشخي ٚ ٘ظش ٔٛسد ايٜ غيشػاص ػضٛ واسايي حفظ تشاي الذأات ايٗ اص تشخي

ٜ غيشػاص اجضاي اص يه ٞش تشاي ػاصي ْٔماٚ ٔٙاػة سٚؽ ا٘تخاب خلٛف دس ٌيشي ٓتلٕي ٍٞٙاْ .ـٛ٘ذئ ا٘جاْ
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 سٚؽ اص يه ٞش ٞاي ٔحذٚديت ٚ واستشد لاتّيت ٘ظش، ٔٛسد ػضٛ ٚ ػاختٕاٖ ٞاي ٚيظٌي تٝ تٛجٝ تش ػالٜٚ تايذ اي،

 .ؿٛ٘ذ ٌشفتٝ ٘ظش دس ػاصي ٔماْٚ ٔختّف ٞاي

 :تًد خًاَد سیز مًارد اس تعضي یا تمام تٍ وياس شدید، لزسٌ خيشي تا مىاطك در

 ؿذٜ ٔمشس ٞا ٘أٝ آييٗ دس وٝ چٝ آٖ اص ٌتش تضس عشاحي ٚٞاي ٘يش ٌشفتٗ ٘ظش دس ٚيظٜ، ٟٔٙذػي تخلق 

  اػت،

 تجشتٝ، تا ٔتخلق پيٕا٘ىاس 

 ؿذٜ، تضٕيٗ ٔماٚٔت تا اتلاَ ادٚات اجشا، دس ٚيظٜ ٘ظاست  

 ٜصِضِٝ، ضذ عشاحي تا تجٟيضات اص اػتفاد  

 ٜتجٟيضات، تؼضي تشاي پايٝ جذاػاصي ٘ظيش ٞايي ػيؼتٓ اص اػتفاد 

  ٜاص اػتفادٜ يا ٔجاٚس ٞاي ػاختٕاٖ تيٗ ضشتٝ ايجاد اص جٌّٛيشي تشاي تش يضػش اي ٜ ِشص دسص اص اػتفاد 

 .ػاختٕاٖ ؿىُ تغييش ٔيضاٖ واٞؾ تشاي تشؿي ديٛاس ٔا٘ٙذ تش ػخت ػاصٜ اي ٞاي ػيؼتٓ
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 (طاق )سىگي سقف ، سىگي دیًار

 تٝ تٛجٝ تا  ٔلشفي ٔلاِح تٝ آػاٖ دػتشػي دِيُ تٝ ا٘ذ، ؿذٜ ػاختٝ ٚفٛس تٝ سٚػتاٞا دس وٝ ٞا ػاختٕاٖ ايٗ

 تشاي فٛلا٘ي عثمٝ ٚ دأٟا تشاي صيشيٗ عثمٝ دٚ دس غاِثا ٞاي ػاختٕاٖ . ا٘ذ ٌشفتٝ ؿىُ  التلادي ٚضؼيت

 ٞا ٖ ػاختٕا اص يه ٞش تاْ وٝ ا٘ذ ؿذٜ ػاختٝ ؿىّي تٝ وٜٛ دأٙٝ دس سٚػتاٞا ٌشفتٗ لشاس تٝ تٛجٝ تا ػاوٙيٗ،

 داسي تيـٝ ٞاي ػًٙ اص ضخيٓ ديٛاسٞاي ٞا ػاختٕاٖ ايٗ سد . دٞذ ٔي تـىيُ سا تاالدػت ػاختٕاٖ حياط

  ٔحُ دس ٌچ ٔؼذٖ ٚجٛد تٝ تٛجٝ تا  ٌچ ٔالت ٚ ٘ـذٜ داسي تيـٝ ػًٙ اص لٛػي ػمف ٚ ٌُ ٔالت ٚ ٘ـذٜ

 ٚ خان اص ضخيٓ ٘ؼثتا اي اليٝ تا ػٛخت اص وٕتش چٝ ٞش اػتفادٜ تشاي ؿذٜ ياد ٞاي ػاختٕاٖ . ا٘ذ ؿذٜ ػاختٝ

 ديٛاسٞاي دس ػًٙ لغؼات تشتية، تذيٗ .ا٘ذ ؿذٜ پٛؿيذٜ ٔٛصاييه ٚ آػفاِت ٔا٘ٙذ ػاصي وف ٞاي اليٝ ديٍش

 ٕٞشاٜ داؿتٙذ، ٔي ٍ٘ٝ سا ػٍٙي ٘اصن ػمف ديٍشي تٕٟيذ ٞشٌٛ٘ٝ تذٖٚ ٚ ؿذٜ چيذٜ ٌُ ٔالت تا تٟٙا وٝ ضخيٓ

 فشٚ دػت پاييٗ ٕاٖػاخت سٚي  وٙذ ٔي تحُٕ سا ػٍٙيٙي تاس ٚ ؿذٞاػت ػاختٝ ٘اپايذاس ؿىُ تٝ خٛد وٝ  ػمف

 فشاٞٓ خٛد دػت پاييٗ دس سا ٔـاتٝ ٞاي ػاختٕاٖ تٕأي تمشيثا تخشية ٔٛجة اي ص٘جيشٜ كٛست تٝ ٚ سيختٝ

 ا٘ذ آٚسدٜ

 ( طاق) آجزي سقف سىگي دیًار

 تٛدٜ فشاٌيش ٚ ؿذيذ ٔٙغمٝ ػغح دس تخشية ٌشچٝ . ٞؼتٙذ ؿٕاسؽ لاتُ صياد تؼذاد تٝ ٘يض ٞا ػاختٕاٖ ٌٛ٘ٝ ايٗ

 تٟتشي ٚ تيـتش ٔماٚٔت آجشي ٞاي عاق ٔجٕٛع دس وٝ وشد ارػاٖ تٛاٖ ٔي يىذيٍش تا لياع ٔماْ دس أا اػت

 تا ػاختٕاٖ تؼذادي تٛاٖ ٔي اػت ٔا٘ذٜ تالي ػٍٙي عاق وٕتش وٝ حاِي دس . ا٘ذ داؿتٝ ػٍٙي ٞاي عاق تٝ ٘ؼثت

 ا٘ذ ا٘ذٜٔ تالي ػآِ ٔجٕٛع دس ػمف اص تخـي سيختٗ فشٚ ػّيشغٓ وٝ يافت سا آجشي عاق

 چًتي سقف ، سىگي دیًار

 چٛتي ػمف ٚ ػٍٙي ضخيٓ ديٛاسٞاي داساي فٛلا٘ي عثمٝ  ٔؼىٛ٘ي تخؾ دس ٔٛجٛد ٞاي ػاختٕاٖ اص تؼذادي

 ػٙٛاٖ تٝ وٝ اػت آٖ سٚي ٌٛ٘ي يا ٚ دسخت ٘اصن ٞاي ػالٝ اص اي اليٝ ٚ چٛتي تيشٞاي ؿأُ ػمف ٞؼتٙذ،

 ٔشدٜ تاس شظ٘ اص ٚ ضخيٓ تؼياس غاِثا واٍُٞ پٛؿؾ ايٗ . اػت ؿذٜ پٛؿيذٜ واٍُٞ تا سعٛتتي ػايك ٚ ٟ٘ايي پٛؿؾ

 ٌٛ٘ٝ دٚ تا چٙذا٘ي تفاٚت ػاختٕاٖ ٌٛ٘ٝ ايٗ صِضِٝ، تٛػظ ؿذٜ اػٕاَ ٞاي تٙؾ تا سٚياسٚيي دس . اػت تٛجٝ لاتُ
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 تذٖٚ وٝ صياد ٔشدٜ تاس تا چٛتي ػمف  ٌزؿت وٝ ؿشحي تا ديٛاس ؿذٖ خشاب تا ٞا ػاختٕاٖ ايٗ دس .٘ذاسد پيـيٗ

 آػية  اػت ٌشفتٝ لشاس آٖ سٚي ٔؼتميٕا چٛتي ػشي صيش تذٖٚ ٚ ٔجٕٛػٝ تٝ اتلاَ جٟت اي ٚيظٜ تٕٟيذ ٌٛ٘ٝ ٞش

 ( ؿـٓ، ّٔي،ٔثحث ٔمشسات)ا٘ذ سيختٝ فشٚ وّي كٛست تٝ غاِثاً ٚ ديذٜ

 چًتي سقف آجزي، دیًار

 تفاٚت تخشية ٚ ديذٌي آػية چٍٍٛ٘ي ٞؼتٙذ، ؿٕاسؽ لاتُ وٓ تؼذاد تٝ وٝ ٞا ػاختٕاٖ ٌٛ٘ٝ ايٗ دس

 تخـي ٚ ػٍٙي ديٛاس اص تخـي ٞاوٝ ػاختٕاٖ ايٗ دس . ٘ذاسد  چٛتي ػمف ػٍٙي، ديٛاس  خٛد ٔـاتٝ تا چـٍٕيشي

 تذيٗ . اػت ٌُ ٔالت ٘يض ٔلشفي ٔالت ٚ ؿذٜ تؼٙذٜ آجش تٛػظ ػًٙ جايٍضيٙي تٝ تٟٙا اػت، آجشي ديٍش

 ٌٛ٘ٝ ٞش تا ، اػت وشدٜ تىيٝ آجشي ديٛاس سٚي تٟٙا ٜ ٚاػظ تذٖٚ ٚ ٔجٕٛػٝ تٝ اتلاَ تذٖٚ وٝ چٛتي ػمف تشتية

 . اػت فشٚسيختٝ ٘اپيٛػتٝ ٔجٕٛػٝ يه ؿىُ تٝ ٚ حشوت خٛد ٔحُ اص ديٛاس، جايي جاتٝ

 ضزتي سقف ، سىگي دیًار

 ػمف ٚ ػٍٙي ضخيٓ ي ٞا ديٛاس اص اػتفادٜ تا ٞؼتٙذ، جذيذتش ٘ؼثتا وٝ ٔؼىٛ٘ي ٞاي ػاختٕاٖ اص ديٍش تشخي

 پٛؿؾ ػٙٛاٖ تٝ واٍُٞ اص  ديٍش ٞاي ػمف ٔا٘ٙذ  آٖ ػمف ٚ ٞا ػاختٕاٖ ايٗ دس .ا٘ذ ؿذٜ ػاختٝ ضشتي عاق

 ٌٛ٘ٝ ايٗ تفاٚت تٟٙا . ػاصد ٔي ٚاسد ٞا ديٛاس ٚ ٞا ػمف تٝ سا صيادي تاس ٚ ؿذٜ اػتفادٜ سعٛتتي ػايك ٚ ٟ٘ايي

 ػاخت سٚؽ ٚ ٔٙغك ٚ ديذٌاٜ دس غييشت ٘ٝ اػت، آٞٗ تيش تا چٛتي تيش ؿذٖ جايٍضيٗ پيـيٗ ٌٛ٘ٝ تا ٞا ػاختٕاٖ

 ٚ ٔؼتميٕا آٖ، اص ٔٙاػة اػتفادٜ ِضْٚ ٚ ٞا ٘أٝ آئيٗ تٝ تٛجٟي ٞيچٍٛ٘ٝ تذٖٚ فّضي تيشٞاي ٘يض ٌٛ٘ٝ ايٗ دس .

 سعٛتتي ٞاػايك ػمف ٌٛ٘ٝ ايٗ دس . ا٘ذ ؿذٜ ٌضاسدٜ ػًٙ لغؼات ٚ ديٛاس سٚي ٔجٕٛػٝ، تٝ اتلاَ ٚ ػشي صيش تذٖٚ

 ٔجٕٛػٝ ٚ ػمف تٝ سا صيادي تاس ػٕالً ٚ ؿذٜ تىشاس ٞٓ سٚي ٔتفاٚت ٞاي اليٝ دس ٔتاػفا٘ٝ وٝ اػت واٍُٞ وٕاواٖ

 اػتفادٜ عاق آخش ٞاي دٞا٘ٝ دس ٌشد ٔيُ يا ٚ صِضِٝ ضشتذسي ٌشد ٔيُ اص ٞا ػمف ايٗ دساجشاي . وٙذ ٔي تحٕيُ

 ٚ اتلاَ ٌٛ٘ٝ ٞش تذٖٚ ٚ أجض كٛست تٝ ٞا تيشآٞٗ ص ا يه ٞش ديٛاس، فشٚسيختٗ تا تشتية، تذيٗ . اػت ٘ـذٜ

 ٞا، ػمف ٌٛ٘ٝ ايٗ دس وٝ اػت سٚ ايٗ اص . اػت وشدٜ خٛدحشوت ٔحُ اص ٚاسدٜ، ٘يشٚٞاي تشاتش دس ٚاوٙؾ ٕٞاٍٞٙي

 لشاس .اػت ٘ثٛدٜ ا٘تظاس اص دٚس ػمف وأُ سيختٗ فشٚ تا آخش دٞا٘ٝ يه تٟٙا فشٚسيختٗ اص آػية، ٌٛ٘ٝ ٞش تا تشخٛسد

 ٔحُ دس تيشٞا ٟٔاس ػذْ ٚيظٜ تٝ ٚ ٞا ٌاٜ تىيٝ عَٛ ٚ وٓ ٔماٚٔت تا ٞاي ٌاٜ ٝتىي سٚي ػمف تيشٞاي ٌشفتٗ
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 ديٛاسٞا ٌٛ٘ٝ ايٗ فشٚسيختٗ داليُ جّٕٝ اص اػت ؿذٜ ٔٙجش ٌاٜ تىيٝ تؼتش ِٟيذٌي تٝ ٌاٜ وٝ ديٛاس سٚي اػتمشاس

  اػت

 ضزتي سقف آجزي دیًار

 . ا٘ذ ؿذٜ ػاختٝ ٞٛدوٗ دػت پاييٗ سٚػتاي دس ادصي تؼذاد تٝ ٚ سٚػتا داخُ دس وٓ تؼذاد تٝ ػاختٕاٖ ٌٛ٘ٝ ايٗ

 ؿىُ ٔٛجة وٜٛ ؿية دس ؿذٜ ٚالغ سٚػتاٞاي دس ٘اأٙي احؼاع ٚ اخيش ٞاي دٞٝ دس وٓ ؿذت تا ٞاي صِضِٝ

 ٞاي تٛكيٝ ٚ وٕه تا سٚػتا اٞاِي . ٌشديذ وٕتش تؼياس ؿية تا اي ٔٙغمٝ دس ٚ دػت پاييٗ دس سٚػتا ٌيشي

 عاق ػمف ٚ آجشي تاستش ديٛاس تا ػاص ٟٔٙذػي ٞاي خا٘ٝ ػاخت تٝ الذاْ  سٚػتا اٞاِي تاويذ ٚ ٌفتٝ تٝ  ٟٔٙذػيٗ

 ٔٙاػة اي اجش تا وٝ ٞايي ػاختٕاٖ تش ػالٜٚ تاستش، ديٛاس تا ؿذٜ ػاختٝ ٞاي ػاختٕاٖ ٔياٖ دس .وشد٘ذ ضشتي

 وشد اؿاسٜ ٞايي ٕ٘ٛ٘ٝ ٝت  اػت آٔذٜ ٚجٛد تٝ تٙا ػالٔت ٚ پايذاسي جٟت وافي ٞاي تضٕيٗ افمي ٚ لائٓ ٞاي والف

 خٛد وٝ اػت، ٔا٘ذٜ تالي پايذاس ٚ پاتشجا ٕٞچٙاٖ ػمف افمي، ٞاي والف ٚيظٜ تٝ ٞا، والف ٚجٛد جٟت تٝ وٝ

 اػت صِضِٝ تشاتش دس ػاصي ٔماْٚ اٞذاف تأيٗ ٚ ػاختٕاٖ پايذاسي حفظ دس ٞا والف ايٗ ٔٛثش ٘مؾ تش تاويذي

 صيادي آػية اَٚ ٍ٘اٜ دس وٝ ٞايي ػاختٕاٖ تؼياس٘ذ ٘ٛػاص ٞاي تٕاٖػاخ ٔجٕٛػٝ ايٗ دس أا( 8111 ٘أٝ آئيٗ)

 الصْ ٞا ػاختٕاٖ ايٗ غاِة ٚ ي جذ تؼياس ٞاي آػية ، ػاختٕاٖ داخُ تٝ تٛجٝ ٚ تش دليك ٍ٘اٜ دس أا ٚ ا٘ذ ٘ذيذٜ

 ٞيچ تذٖٚ يض٘ ٌٚاٞي ٘ـذٜ الصْ تٛجٝ ٘أٝ آئيٗ ٔغاتك ٚ ٔٙاػة اجشاي تٝ ٞا ػاختٕاٖ ايٗ دس . ٞؼتٙذ تخشية تٝ

 ٘مغٝ ٕٞيٗ دس ػاختٕاٖ ػٕال وٝ اػت تٛجٝ اػتماتُ ؿذٜ ػپشدٜ فشأٛؿي دػت تٝ والف اجشاي ٔـخلي دِيُ

 .اػت ؿذٜ آػية دچاس

 ساختٍ پيش تتىي سقف آجزي، دیًار

 ديٛاس تا عثمٝ دٚ ػاختٕاٖ تؼذادي ٔٙغمٝ، ػًٙ رغاَ ٔؼادٖ واسٔٙذاٖ اػىاٖ ٔٙظٛس تٝ ٚ پيؾ ػاَ 41 اص تيؾ

 ٔؼشٚف ؿٟشػاصي ؿٟشن تٝ وٝ ؿذ٘ذ ػاختٝ تتٙي ػاختٝ پيؾ ػمف ٚ  ٕ٘ا دس ػيٕاٖ ا٘ذٚد ٕٞشاٜ  آجشي تشتاس

 ٞيچٍٛ٘ٝ صِضِٝ تشاتش دس ٞا ػاختٕاٖ عشح ٘أٝ آئيٗ ؿذٖ اجثاسي صٔاٖ ٚ ٔجٕٛػٝ ػاخت صٔاٖ تٝ جٝ تٛ تا . ؿذ

 لاتُ ديٛاسٞا ايٗ دس فشاٚا٘ي ٞاي ٍيٌؼيخت ٚ ٞا تشن ٚ ؿٛد ٕ٘ي ديذٜ تاستش ديٛاسٞاي دس لائٓ ٚ افمي والف

 تاَ دس اتلاَ ٔحُ دس ٌؼيختٍي ايجاد ٚ صِضِٝ تشاتش دس ػاختٕاٖ پزيشي آػية دس فشْ آ٘ىٝ ضٕٗ اػت ٔـاٞذٜ

 حفظ دس ػمف تتٙي ؿىُ ٘اٚدا٘ي ػاختٝ پيؾ لغؼات ا٘ىاس لاتُ غيش ٚ إٞيت پش ٘مؾ تٝ تايذ اػت داؿتٝ
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 تشن ٚ ا٘ذ ٘ذيذٜ آػية ػاختٝ پيؾ لغؼات ايٗ اص ٞيچيه وٝ اػت تٛجٝ ُلات . وشد اؿاسٜ ػاختٕاٖ يىپاسچٍي

 والف داؿتٗ تا ديٛاسٞا چٙا٘چٝ تشتية تذيٗ ا٘ذ آٔذٜ ٚجٛد تٝ ديٛاسٞا داخُ دس ٚ لغؼات ايٗ فٛاكُ دس ٕٞٝ ٞا

 .ٌشديذ ٔي ٚاسد ٞا ػاختٕاٖ تشايٗ ٕٔىٗ آػية وٕتشيٗ وشد٘ذ ٔي حفظ سا خٛد ا٘ؼجاْ افمي ٚ لائٓ ٞاي

 تزکيثي ساسٌ

 ٞاي ػتٖٛ اص ٔيا٘ي، فضاي اص تيـتش چٝ ٞش اػتفادٜ جٟت ٔٙغمٝ دس ؿذٜ ػاختٝ ٞاي ػاختٕاٖ اص تؼذادي دس

 ػمف اص وٝ ٞا ػاختٕاٖ ايٗ دس ا٘ذ وشدٜ اػتفادٜ ػاختٕاٖ پيشأٖٛ دس آجشي تاستش ديٛاسٞاي اص ٚ ٚػظ دس فّضي

 ا٘ؼغاف آجشي ديٛاس ٚ پزيش ا٘ؼغاف فّضي ػتٖٛ ٘إٞاًٞٙ ٞاي ٚاوٙؾ تٝ تٛجٝ تا ، اػت ؿذٜ اػتفادٜ ضشتي عاق

 ػاختٕاٖ ايٍٙٛ٘ٝ دس . اػت ػٕٛٔي ٚ سايج تؼياس ديٛاس ٚ ػمف اتلاَ ٘ماط دس تخشية صِضِٝ، وٙؾ تشاتش دس پزيش ٘ا

 تٝ ٚ ِغضيذٜ آٖ سٚي ديٛاس تا تشخٛسد ٔحُ دس . اػت خٛسدٜ جٛؽ فّضي ػتٖٛ تٝ ِضٚٔا وٝ ضشتي عاق ػمف ٞا،

 دس افمي ٚ ػٕٛدي والفثٙذي داساي ٞا ػاختٕاٖ ايٗ اص تشخي تاستش ديٛاسٞاي اػت ؿذٜ جا جاتٝ يىپاسچٝ تكٛس

 ٘ـٛ٘ذ اجشا ٔٙاػثي ؿىُ تٝ ٞا والف وٝ اػت ؿذٜ ٔٛجة 8111 ٘أٝ آئيٗ تٝ تٛجٝ ػذْ أا ٞؼتٙذ ػمف صيش تشاص

 تثيٙٙذ آػية خٛد ٘ٛتٝ تٝ ٘يض ديٛاسٞا ٚ

 سثك سقف آجزي، دیًار

 ٚ خشپا تا ػاختٕاٖ چٙذ . ا٘ذ ؿذٜ ػاختٝ ػثه ػمف ٚ آجشي ديٛاس تا ٘يض سٚػتا ٞاي ػاختٕاٖ اص وٕي دتؼذا

 ٔـتشن ٞا ػاختٕاٖ ايٗ دس وٝ آ٘چٝ .ا٘ذ وشدٜ ػثه ػمف ػاخت تٝ الذاْ  اكِٛي ٚغيش  ديٍش اؿىاَ تٝ تؼذادي

 ٞايي ػاختٕاٖ تٕاْ ديذٖ آػية ُٔمات دس ، ػثه ػمف تا ٞاي ٘اچيضػاختٕاٖ آػية يا ٚ ديذٖ آػية ػذْ اػت

 ؿىُ ٚ تاستش ػيؼتٓ اص اػتفادٜ ٘ٛع تٝ تٟٙا ؿذٜ ٔـاٞذٜ ٞاي ٘اٞٙجاسي دِيُ أا .ا٘ذ داؿتٝ ػٍٙيٗ ػمف وٝ اػت

 آٟ٘ا تٝ تٛاٖ ٔي صيش ؿشح تٝ وٝ ا٘ذ ؿذٜ ٞا ػاختٕاٖ تضؼيف ٔٛجة ٘يض ديٍشي ٔٛثش ػٛأُ ٚ ٌشدد ٕ٘ي تش ػمف

 :وشد اؿاسٜ

 اردیً اجزاي  الف

 دٚ ٔٛاسد تؼياسي دس وٝ اػت ؿذٜ ٔٛجة ٌيش ٞـت اجشاي ٚ ديٛاس ٔتٛاِي ٞاي سي دس آجش چيذٔاٖ تٝ تٛجٝ ػذْ

 يا ٚ ػيٕاٖ ٔاػٝ ٔالت اص اػتفادٜ ؿذ دادٜ وٝ ؿشحيتا  تشيض٘ذ فشٚ ٚ ؿذٜ جذا يىذيٍش اص ساحتي تٝ ٔتؼأذ ديٛاس
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 وٝ ديٛاسٞايي ٔؼذٚد دس ا٘ذ سيختٝ فشٚ ساحتي تٝ ٌُ ٔالت تا ؿذٜ چيذٜ ديٛاسٞاي تيـتش ٚ ٘يؼت سايج آٞه ٔاػٝ

 لاتُ ٔماٚٔت ديٛاسٞا ، ٔالت دس ػيٕاٖ ٔٙاػثت ٘ؼثت تٝ تٛجٝ ػذْ ٘يض ا٘ذ ؿذٜ ػاختٝ ػيٕاٖ ٔاػٝ ٔالت تا

 ا٘ذ ٘ذاؿتٝ لثِٛي

 تته کيفيت  ب

 ؿٛد، ٔي ديذٜ ٞا فوال ٔختّف ٘ماط دس فشاٚا٘ي تٝ وٝ تتٗ ؿذٖ لغؼٝ ػٝ لظ ٚ خٛسدٌي تشن پٛوي، صياد، تخّخُ

 ػيٕاٖ ٘أشغٛب، ٔلاِح ٚ ٘أٙاػة تٙذي دا٘ٝ . اػت اجشا دس الصْ دلت ػذْ ٚ ٔلشفي تتٗ ٘أغّٛب ويفيت ٘ـاٍ٘ش

 ايٗ تشٚص دس ٔٛثش ػٛأُ جّٕٝ اص اجشا اص پغ تتٗ ٘ذاؿتٗ ٍ٘ٝ ٔشعٛب ٚ ٘ـذٖ ٚيثشٜ تاالخشٜ ٚ صياد آب وٓ،

 جاسي ٞاي آب حشوت تا وٝ اػت ؿذٜ ٔٛجة ٌاٜ ٞا والف شفئل تتٗ ٘أغّٛب ويفيت ٞؼتٙذ ٞا ٘اٞٙجاسي

 ؿٛ٘ذ جا جاتٝ ٚ ؿؼتٝ وٛچٝ ػغح

 کالفثىدي  ج

 لاتُ غيشٔؼّح تٙايي ٞاي ػاختٕاٖ دس صِضِٝ، دستشاتش ٔماْٚ ػيؼتٓ ايجاد دس والفثٙذي ٚ والف ٘مؾ تشديذ تي

 والف اجشاي 8111 آئيٙٙأٝ  صِضِٝ تشاتش دس ٔماْٚ ٞاي ػاختٕاٖ عشح ٘أٝ آئيٗ وٝ اػت سٚ ايٗ اص . ٘يؼت ا٘ىاس

 . دا٘ذ ٔي اِضأي  عثمٝ دٚ ٚ يه  تٙايي ٔلاِح تا ٞاي ػاختٕاٖ ٌٛ٘ٝ ٞش ػمف تشاص ٚ ديٛاس صيش تشاص دس سا افمي ٞاي

 .ؿٛد ٔي تؼٙذٜ والف اصتلٛيش   ايجاد تٝ ٞا ػاختٕاٖ تشخي دس وٝ حاِي دس

 ػذْ ٘يض ٚ فاكّٝ ٔحُ، اتلاَ، ٚ اجشا اتؼاد، ٘ظش اص ٔٙاػة لائٓ ٚ فميا والفثٙذي ٚ وشدٖ ٔحذٚد تا ديٛاس ٟٔاس ػذْ

 ٘اٞٙجاسي تشٚص ٚ ٘اپايذاسي اكّي داليُ اص لائٓ ٞاي والف ٚيظٜ ٜ ب ٚ افمي ٞاي والف ٚ ديٛاس ٔياٖ ٔٙاػة اتلاَ

 .اػت ديٛاسٞا ٌٛ٘ٝ ايٗ دس

 آرماتًرگذاري د

 آػية تشٚص ٔٛجة  ػٛدجٛيي ٘ٝ اٌش  جٛيي كشفٝ ٌاٜ ٚ اجشا دس دلت ػذْ ٔلشفي، ٌشدٞاي ٔيُ تؼذاد ٚ ٔمغغ

 :وشد اؿاسٜ آٟ٘ا تٝ تٛاٖ ٔي صيش ؿشح تٝ وٝ ا٘ذ ؿذٜ ديٛاسٞا تتٙي ٞاي والف دس ٔختّفي ٞاي

 ْؿاِٛدٜ ٚ والف آسٔاتٛسٞاي ٔٙاػة ٌيشداسي ػذ 

 اتلاَ ٌٕي ػشدس ٚ ػمف صيش افمي ٞاي والف دس لائٓ والف ٞاي ٔيٍّشد ٘يافتٗ أتذاد. 



 ٔماتّٝ يٞاٚ سٚؽ يؿٟش يٞاٚاسدٜ تش ػاختٕاٖ يٞاةيآػ ييؿٙاػا
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 اػت ا٘جأيذٖ تتٗ تشويذٖ ٚ ٔٛضؼي وٕا٘ؾ تٝ وٝ ٞا خأٛت ٔياٖ ٔجاص ا٘ذاصٜ اص تيؾ  اكّٝف 

 ٕٞپٛؿا٘ي ايٗ وٓ تؼياس عَٛ ٚ والف آسٔاتٛسٞاي ٕٞپٛؿا٘ي اجشاي جٟت ٘أٙاػة ٔحُ ا٘تخاب 

 ْالصْ ا٘ذاصٜ تٝ تتٙي پٛؿؾ اص والف آسٔاتٛسٞاي تشخٛسداسي ػذ . 

 کالف عملكزد  ٌ

 فاكّٝ : ٔٛسد ايٗ دس الصْ ٞاي اِؼُٕ دػتٛس تٝ تتٙي، والف ٚ تاستش ديٛاس تا ؿذٜ ػاختٝ ٞاي اٖػاختٕ اص تشخي دس

 ٔـىّي اَٚ اٜ ً٘ دس ايٙىٝ ػّيشغٓ ٚ ٘ـذٜ تٛجٝ ..... ٚ ديٛاس تا ٚ يىذيٍش تٝ اتلاَ چٍٍٛ٘ي ، آٟ٘ا ٔحُ ، ٞا والف

 اص آٟ٘ا، تشتية ٚ تشوية إٞيت ٚ ٔجٕٛػٝ دس ٟاآ٘ ٘مؾ ٍ٘شفتٗ ٘ظش دس دِيُ تٝ سػذ، ٕ٘ي ٘ظش تٝ ٞا والف ٔٛسد دس

 والف تتٗ داخُ دس آجش چيذٔاٖ ٘ثشدٖ اي د٘ذا٘ٝ ٚ والف تتٗ ٍٞٙاْ تٝ اجشاي ػذْ  ا٘ذ ٔا٘ذٜ تاص خٛد ٘مؾ اجشاي

 اػت ؿذٜ ٔجٕٛػٝ پزيشي آػية ٚ يىذيٍش تا والف ٚ ديٛاس يىپاسچٍي ٚ پيٛػتٍي ػذْ ٔٛجة ٌيش ٞـت 

 

 


