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 فصل اول: کلیات

 

 :داریم  1-1-8مطابق بند  

ی یک پارچگ هدف از این مبحث ، ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن ها میزان مناسبی از مقاومت ، پایداری ، بهره برداری ، پایایی و
 و کنترل ساختمان ، به دست می آید. در ساختمان های با مصالح بنایی ، مطابق تعاریف زیر ، جهت حصول اهداف مقرر در قانون نظام مهندسی

منظور از مقاومت آن است که ، ساختمان و اعضای آن در طول عمر مفید ساختمان بارهای وارده را به خوبی تحمل کنند و مقاومت :  -الف 
 آسیب قابل مالحظه نبینند.

اد های ایجدر جزء و یا کل ، تحت تاثیر تغییر شکل ختمان ، منظور از پایداری آن است که حالت تعادل بین بارهای وارده به سا : پایداری  -ب 
 شده در آن دچار اختالل نشده و پیکره اصلی ساختمان و اعضای آن حفظ شده و دچار فروریزش نشوند. 

کند و افزایش منظور از بهره برداری آن است که ساختمان عمکرد مورد انتظار خود را در طول عمر مفید ساختمان حفظ  : بهره برداری  -پ 
 تغییر شکل ها یا ترک خوردگی ها و ارتعاشات زیاد، مانعی برای استفاده کنندگان ایجاد نکند.

منظور از پایایی آن است که مطالح تشکیل دهنده شامل واحد های مصالج بنایی ، مالت ، فوالد و بتن و ترکیب آن ها چنان در نظر  : پایایی  -ت 
ط و بهره برداری سازگاری کافی داشته باشند و شرایط موجود محیط موجب فرسودگی و یا انهدام زود هنگام آن ها گرفته شوند که با شرایط محی

 نشود. 

منظور از یک پارچگی آن است که اعضای ساختمان و اتصاالت بین آنها چنان تنظیم شوند که یک یا چند مسیر مناسب برای  : یک پارچگی -ث 
 شالوده فراهم شده و همبستگی کل ساختمان تامین شود.عبور بارهای وارده به سمت 

 

 هدف و دامنه کاربرد

 دامنه کاربرد مبحث هشت شامل : 2-1-8مطابق بند  

ضوابط طراحی مهندسی و ساخت ساختمان های بنایی است و برای آن دسته از اعضای سازه ای و غیر سازه ای تدوین شده است که در ساخت آن 
ی رها  از مصالح بنایی استفاده می شود. مصالح مصرفی در ساخت ساختمان های بنایی باید ضوابط مندرج در این مبحث را دارا باشند و باید طو

 شوند که ضوابط طراحی از نظر ایمنی ، عملکرد سازه ای ، پایایی و شکل ظاهری سازه با توجه کافی به شرایط محیطی تامین شود.  انتخاب

 این مبحث از مقررات ملی ساختمان شامل ساختمان های زیر می باشد : 

 : ساختمان بنایی مسلح -الف 

یا بلوک سیمانی یا ترکیبی از آن ها ساخته شده و در آن میلگرد های فوالدی به همراه ساختمان بنایی مسلح ساختمانی است که با آجر ، سنگ 
 لتحم مصالح بنایی برای تحمل نیرو به کار می روند . در این ساختمان ها معموال از واحد بنایی برای تحمل فشار و از میلگرد های فوالدی برای

 کشش استفاده می شود.
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 فصل سوم: ضوابط عمومی

 

 فصل سوم : ضوابط عمومی

 ساختگاه

 پیوستگی سازه ای کلیات

 درز لرزه ای )انقطاع(

 اعضای سازه ای

 ابعاد هندسی موثر

 ضخامت موثر

 ارتفاع موثر

 مساحت موثر

 حداقل ضخامت دیوار سازه ای

 کنترل نسبت الغری

 دیوار

 ستون

 تکیه گاه دیوار

 بازشو

 درگاهنعل 

 خرپشته

 میلگرد بستر

 بست بنایی

 پیچ های مهاری مدفون 

 حفاظت از میلگردهای بستر بست ها و پیچ های مهاری

 اعضای غیر سازه ای

 دیوار غیرسازه ای جداگر

 کف سازی

 سقف کاذب

 پلکان

 آسانسور و باالبر

 نما

 جان پناه

 دودکش و هواکش

 بادگیر

 ها و مجاری توکارلوله 

 عایق رطوبتی

 تاسیسات

 دیوار محوطه
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 فصل سوم: ضوابط عمومی

 

 کلیات

گاه
خت

سا
 

مبحث هشتم احداث ساختمان های مشمول این مبحث بر روی زمین های ناپایدار یا در معرض سیل ، مجاز نمی باشد.  2-3-8مطابق بند 
هایی مانند روانگرایی ، نشست زیاد ، نشست نسبی ، سنگ ریزش و زمین لغزش منظور از زمین ناپایدار زمینی است که احتماال وقوع پدیده 

 در آن وجود داشته باشد یا اینکه زمین متشکل از خاک رس حساس باشد.

  

 در مورد اعضای سازه ای ساختمان های مشمول این مبحث رعایت موارد کلی زیر الزامی است:  1-3-3-8مطابق بند 

 تمامی اعضای ساختمان باید به گونه مناسبی به هم پیوسته باشند تا ساختمان در برابر نیروها به طور یک پارچه عمل کند. -1

 بدون انفصال تا پی ادامه داشته باشند.دیوارهای باربر باید در یک راستای قائم  -2

 کل ساختمان باید از نظر واژگونی پایدار باشد. -3

 دیوارها باید به تمام کف ها ، سقف ها و سایر عناصری که برای دیوار تکیه گاه جانبی تامین می کنند به نحو مناسبی مهار شوند.  -4

 ای
ازه

ی س
ستگ

پیو
 

ند 
( )ب

طاع
)انق

ی 
زه ا

ز لر
در

8-3-3-2)
 

الزم است دو ساختمان مجاور هم را با ایجاد درز لرزه ای از یکدیگر جدا کرد. عالوه بر این ، چنان چه نسبت ابعاد پالن  تعریف
پیشامدگی ها در پالن بیش از حد  ساختمان بزرگتر از مقادیر مندرج در فصل چهارم و پنجم این مبحث باشد و نیز وجود

 مجاز باشد ، الزم است ساختمان را با استفاده از درزهای لرزه ای به قسمت های مجزا تقسیم کرد.

 الزامات

میلی متر به ازای هر یک متر ارتفاع کوتاه ترین ساختمان و یا قسمت جدا شده ساختمان و  10درز لرزه ای نباید از 
 کدام بیشتر است ، کمتر باشد.میلی متر ، هر 50یا 

𝑥 ≥ 𝑚𝑎𝑥  ℎ𝑚𝑖𝑛100  , 50 𝑚𝑚  

  𝑚𝑚برحسب 

الزم است درز لرزه ای در تمام ارتفاع قسمت های جدا شده ، از جمله در تراز کف ها و کالف های افقی اجرا شود ، 
 ولی الزم نیست در پی مشترک دو قسمت جدا شده ادمه یابد.

 از هرگونه مصالح ساختمانی از جمله نخاله بوده و مناسب است با مواد پرکننده نرم پر شود. درز لرزه ای باید عاری

1 

2 

3 
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 فصل چهارم: ساختمان های بنایی مسلح

 

 های بنایی مسلحفصل چهارم: ساختمان 

 کلیات

 بخش اول

 بارگذاری

 تحلیل

 الزامات میلگردگذاری

 طراحی تیر

 طراحی تیر عمیق

 توجه:

در  مطالب به خوبیبندی به علت گستردگی موضوعات این فصل ، مطالب آن در سه بخش خدمت شما خواننده عزیز تقدیم می گردد ، تا دسته 
 ذهن شما قرار بگیرد.

 بخش دوم

 الزامات اجرایی 

 الزامات اجرای بنایی

 بخش سوم

 طراحی ستون

 طراحی جرز

 طراحی دیوار

 طراحی پیچ مهار

 طراحی و اجرای پی

 طراحی و اجرای دال و دیافراگم

 اعضای غیر سازه ای
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 فصل چهارم: ساختمان های بنایی مسلح

 

 الزامات میلگردگذاری ⇐بخش اول 
ند 

ی )ب
مش

ی خ
دها

لگر
 می

هار
م

8-4-4-3 )
 

در هر طرف آن  دیبا یسازه ا یدر هر مقطع از اعضا لگردیکشش محاسبه شده در م ایشار ف روش های مهار میلگرد 
شود.  نیتام از آنها یبیترک ای ، یکیمکان لیوسا ایقالب  ، میمستق ییرایطول گ لهیمقطع به وس
 . تحت فشار استفاده کرد یلگردهایمهار م یبرا دیاز قالبها نبا

قالب استاندارد خم شده در ارتفاع جان مهار  لهیبه وس ایرا  یکشش لگردیم یالزم است انتها انتهای میلگرد کششی 
 اجرا نمود. وستهیموجود در وجه مخالف عضو به صورت پ لگردیبا م ایکرد و 

 مقاطع بحرانی مهار میلگرد 

 مقاطع و نقاط دارای تنش حداکثر 

 نقاطی در طول دهانه که در آن نقاط ، میلگرد مجاور قطع یا خم می شوند. 

= لی آرماتور محل قطع عم 𝑚𝑎𝑥 

𝑑 12 𝑑𝑏 

1 

2 

3 

4 

میلگردهای موجود 
 در ناحیه کششی 

 میلگرد خمشی نباید در یک ناحیه کششی قطع شود. 

 یکی به تنهایی استثناء 

𝑉𝑢 ≤  23 𝜑 𝑉𝑛 

 همزمان

 𝐴𝑠 𝐶𝑜𝑛 ≥ 2 𝐴𝑠 𝑑𝑒𝑠 
𝑉𝑢 ≤  34 𝜑 𝑉𝑛 

5 
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 فصل چهارم: ساختمان های بنایی مسلح

 

 طراحی دیوار  ⇐بخش سوم  

طراحی ستون ها  ⇐ش دوم  

ند 
 ) ب

وار
 دی

ری
 مز

مان
ال

8-4-2-9-5-3)
 

1 

 اجرای المان مرزی در دیوارهای تحت برش درون صفحه که یکی از شرایط زیر را دارا باشند الزامی نمی باشد.

 شرایط

 دیوارهای با مقطع متقارن

 یکی به تنهایی

 مشخصات المان مرزی

𝑀𝑢𝑉𝑢 𝑑𝑣 نامتقارندیوارهای با مقطع  ≤ 1 

𝑃𝑢 ≤ 0.1𝐴𝑔𝑓 𝑚 

𝑃𝑢 ≤ 0.05𝐴𝑔𝑓 𝑚 

 همزمان

𝑉𝑢 ≤ 0.25𝐴𝑛 𝑓 𝑚 

𝑀𝑢𝑉𝑢 𝑑𝑣 ≤ 3 

𝑥 طول المان مرزی ≥ 𝑚𝑎𝑥 

𝐶 − 0.1 𝐿𝑤 𝐶2 

 مقطع بالدار
در مقطع بالدار ، المان مرزی باید شامل عرض موثر بال در فشار بوده 

 میلی متر در جان ادامه یابد. 300حداقل و به اندازه 

 نکات:

1-  𝑃𝑢  دیآ یبه دست م یو ثقل یلرزه ا یبارها بیاز ترک. 

 .دارد یبه المان مرز ازین واریفوق برقرار نباشد د طیکه شرا یدر صورت -2

المان  نکهیمگر ا ؛ابندیادامه  وارید ریدر ز یالمان مرز یها لگردیم یبه اندازه حداقل طول مهار دیبا یالمان مرز یعرض یلگردهایم -3
 .ابندیادامه  یدر پ متریلیم 300حداقل  دیبا یعرض یلگردهایم نصورتیختم شود که در ا یبه پ یمرز

 

 

 

 

 

 

 

 .مهار شوند یدرون هسته المان مرز  𝑓𝑦  میبه مقاومت تسل دنیرس یبرا دیبا وارید یافق یلگردهایم -4

2 

 یکه حالت حد یبه طور ،  انحنا دچار خمش شود کیبا  یواریچنانچه د
ساس کنترل شود و بر ا وارید نییپا یلگردهایم میدر آن با تسل یرفتار خمش

 زیرا ن ریداشته باشد الزم است ضوابط ز یبه المان مرز ازین (1)شروط مورد 
 :دیبرآورده نما

 ضوابط

𝐶 ≥ 𝐿𝑤600 𝐶𝑑  𝛿𝑛𝑒ℎ𝑤   

𝑦 ارتفاع جزء مرزی = 𝑚𝑎𝑥 

𝑀𝑢4 𝑉𝑢 

𝐿𝑤 

دیوار 
نیازی به اجرای المان  تک انحنا

 مرزی نمی باشد.
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 فصل پنجم: ساختمان های بنایی باکالف

 

 الزامات معماری

 کلیات

 پالن ساختمان

 ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان

 پیشامدگی سقف

 طبقهاختالف سطح سقف در 

 الزمات سازه ای

 الزامات عمومی

 نعل درگاه

 کالف بندی

 سقف

 دیوار ها

 بازشو

 شالوده و پی

 جان پناه

 شالوده کرسی چینی و کالف بتنی

 کرسی چینی

 پی بتن آرمه

 شالوده

 اجرای دیوار

 دیوار زیر زمین

 دیوار غیر سازه ای

 دیوار سازه ای

 کالفمشخصات 

 مشخصات اتصال

 مشخصات میلگردها

 مشخصات اتصال

 مشخصات میلگرد

 مشخصات کالف

 قائم

 در کالف قائم بتنی تک

 افقی

 در کالف قائم بتنی گوشه )دوبل(

 تیرچه بلوک

 بتن آرمه

 الزامات عمومی

 تاق ضربی

 ضوابط کالف بازشو

 سقف قوسی

 سقف شیبدار

 بازشوهاضوابط 

 سقف تخت

 چوبی

 الزامات غیر سازه ای

 خر پشته

 فصل پنجم : ساختمان های بنایی با کالف
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 بنایی باکالف فصل پنجم: ساختمان های

 

 الزامات سازه ای

 

 شالوده

 تعریف

 الزامات

ند 
ی )ب

 و پ
وده

شال
8-5-5-2)

 

 .شود یاجرا م وارید ریز یکالف بتن ایو  یبتن یپ ریاست که ز یساز یاز پ یقسمت شالوده

 تراز ممکن نباشد کیدر  ، لیبه هر دل ، تراز ساخته شود و هرگاه احداث شالوده کیدر  دیشالوده با
 .ردیتراز قرار گ کیدر  یبه صورت افق دیهر بخش از شالوده با ،

شالوده ساختمان در  چنانچه ساخت دار بیش یها نیدر زم .ستیدار مجاز ن بیه شساخت شالود
الوده مختلف ش یهاقسمت که یبه طور ، استفاده شود یاز شالوده پلکان دیتراز ممکن نباشد با کی

 متریلیم 300از  شیب دیداشته و ارتفاع هر پله نبا یپوشان هم متریلیم 600حداقل  افقی جهت در
 .باشد

 یعمق پ ، نیهمچن .خاک مقاوم انجام شود هیبه ال دنیتا رس دیبا یکن یپ ، شالوده یاجرا یبرا
 .کمتر باشد متریلیم 800از  دینبا یکن

 ابعاد شالوده

 یاجرا ، باشد یدشوار م یاضربه یها بدون استفاده از دستگاه ینک یکه پ ، یسنگ یها نیدر زم
 .ستیشالوده الزام ن

روش های 
 اجرا

عمق شالوده ≥ 500 𝑚𝑚 

شالوده عرض ≥ 1.5 ×   عرض دیوار یا عرض کرسی چینی 

 گرم آهک در متر مکعبلویک 350حداقل  اریبا ع ، یشفته آهک

 در هر متر مکعب مانیس لوگرمیک 250 اریدر بتن با ع غوطه ای سنگ الشه

 اردبات ای مانیبا مالت ماسه س یسنگ کار

 در متر مکعب مانیس لوگرمیک 250 اریبتن با ع

 .دباش یبا سنگ مجاز نم ینیچ شکهشالوده به صورت خ یاجرا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 فصل پنجم: ساختمان های بنایی باکالف

 

 کالف بندی ⇐الزامات سازه ای 

 

ف 
کال

ند 
م )ب

 قائ
دی

بن
8-5-5-6-2)

 

مشخصات 
 اتصال 

 مهار میلگرد

 کالف های قائم باید به نحو مناسب به کالف های افقی ، متصل شوند.

میلگردهای طولی کالف قائم باید تا روی میلگردهای فوقانی 
 500درجه حداقل به اندازه  90کالف افقی ادامه یافته و با خم 

𝑥 میلی متر در داخل کالف افقی مهار شود.  ≥ 500 𝑚𝑚  

 کالف قائم غیر ممتد

کالف قائم 
 ممتد

 صل شوند.یر دیوار متکالف قائم باید به نحو مناسب به یکدیگر و به پی یا کالف ز

میلگردهای طولی کالف قائم باید بدون قطع شدن از درون کالف افقی عبور 
 نمایند.

 الزامات سازه ای 

گاه
 در

عل
ن

 

 (5-5-5-8)بند  نعل درگاه

 ، رعایت موارد زیر الزامی است: 8-4-3-8در اجرای نعل درگاه ، عالوه بر موارد ذکرشده در بند 

 در صورت استفاده از کالف های قائم در اطراف بازشو ، نعل درگاه باید به نحو مناسبی به آن ها متصل شود. -1

 عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد. -2

ا نیز برآورده ر 8-4-3-8بند  3نعل درگاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یک سره اجرا شده و ضوابط طول تکیه گاه مندرج در مورد  -3
 نماید.

 (9-5-5-8)بند  خرپشته

 در اجرای خرپشته باید الزامات زیر رعایت شود.

درصد سطح زیربنای طبقه زیر خود باشد، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب شده و باید  25چنان چه سطح زیربنای خرپشته بیش از  -1
 را برآورده نماید. 2-4-5-8ضوابط بند 

 ، رعایت شود.  2-3-5-5-8الزم است ضوابط مربوط به دیوار نسبی طبقه ، در هر دو امتداد ، مطابق الزامات بند  -2

 الزم است سیستم کالف بندی ساختمان ، شامل کالف های قائم و افقی ، در خرپشته نیز ادامه یابد. -3

شته
خرپ

 


