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الف-توانايي تشخيص انواع مصالح ساختماني وکاربرد آن ها
ب-توانايی ترسيم انواع ديوارهاي ساختماني وکاربرد آن ها

هدف های رفتاری: فراگير پس ازگذراندن اين واحدکار بايد بتواند:

1- انواع مواد ومصالح ساختماني را نام ببرد.
2- کاربرد مواد و مصالح ساختماني را شرح دهد.

3-ديوار را تعريف نمايد.
4-گروه های عمده ی ديوار را نام ببرد.

5-انواع ديوار را از نظر عملكرد نام ببرد.

6-مشخصات ديوار باربر را توضیح دهد.
7-انواع ديوارهای عايق را شرح دهد.

8-علل استفاده از چوب در ساختمان را توضیح دهد.
9-نما و مقطع انواع ديوارها را از نظر مصالح ترسیم نمايد.

10-برش قائم انواع ديوارهای عايق را ترسیم کند.

واحدکاراّول

هدف کلی 
شناخت مواد ومصالح و نحوه ی ترسیم انواع ديوارهاي ساختماني

1 
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پيش آزمون)1(

سؤاالت تشريحی

1-درساختمان های معمولی يک طبقه، بعد از پی چه قسمتی از ساختمان ساخته می شود؟
2-ديوارهاي داخلي وخارجي چه تفاوتي دارند؟

3-برای جلوگیری از ورود رطوبت به ساختمان چه راهی پیشنهاد می کنید؟
4-برای ساخت ديوار از چه مصالحی استفاده می شود؟ نام ببريد.

4-چگونه می توان از ورود سر و صدا به داخل ساختمان جلوگیری نمود.
5-ديوارهای باربر، بار کدام قسمت از ساختمان را، تحمل می نمايد؟

6-راه حل خود را برای جلوگیری از اتالف انرژی در ساختمان شرح دهید.
7-در کدام قسمت ساختمان می توان از چوب استفاده نمود؟

8-ماده را تعريف کنید.
9-حالت های مختلف ماده را نام برده و برای هر يک مثالی بزنید.

10-چند مصالح ساختمانی که می شناسید، نام ببريد.
11-يک مصالح ساختمانی مثال بزنید و کاربرد آن را در ساختمان بیان کنید.

12-مواد طبیعی و مصنوعی را تعريف کنید و برای هريک مثالی بزنید.
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سؤاالت چهارگزينه ای

1-جهت تهیه بتن از چه نوع آبي استفاده مي شود؟
د( تصفیه نشده ج( رودخانه   ب( معدني   الف( آشامیدني  

2-کدامیک از مصالح زير از تجزيه ی بقاياي جانوران و گیاهان تولید مي شود؟
د( نئوپان ج( سنگ   ب( گوني   الف( قیر   

، چند سانتی متر ترسیم می شود؟ 1
50

3-ديوار 2 متری با مقیاس
د( 40سانتی متر  ج( 20سانتی متر   ب( 4سانتی متر   الف(2سانتی متر  

4-اليه های عايق کاری درساختمان از دو مصالح رايج، .... و.... تهیه می شوند.
د( مالت ماسه و سیمان ج( آجر و سیمان   ب( قیر و گونی   الف( سنگ و آجر  

5-به خاک ساحل کناِر دريا، .... می گويند، که قطر دانه بندی آن به 2 میلی متر می رسد.
د( الشه سنگ ج( قلوه سنگ   ب( ماسه   الف( شن   

6-در ساخت يک ديوار آجری، چه نوع مالتی استفاده می کنند؟
د( مالت ماسه و سیمان ج( مالت کاه وِگل  ب( مالت ساروج   الف( مالت گچ وخاک 

7-در سقف خانه های سناّتِی شهرهای کويری)ماننديزد(، از چه نوع اندودی استفاده شده است؟
د( بتنی ج( شیب دار   ب( کاه گلی   الف( خشتی  

8-به نظرشما جنس پوشش نهايی سقف های شیب دار، از چیست؟
د( آسفالت ج( ورق موج دارفلزی  ب( خشتی-گلی   الف( بتنی   

9-معمواًل نماهای ساختمانی را با اين نوع مصالح نمی سازند.
د( ايرانیتی ج( شیشه ای   ب( سنگی   الف( آجری  

10-بهتر است از چوب در ساخت کدام يک از فضاهای زير استفاده نكنیم؟
ب( درهای سرويس بهداشتی  الف( حصار دور حیاط 

د( مبلمان ج( قاب دور پنجره   
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و  مصالح  و  مواد  از  بنا  يک  تولید  و  ساخت  در 
فرآورده  هاي طبیعی يا مصنوعی)ساخته شده درکارخانه( 
که به صورت خام و ساده يا ترکیب شده، درکارخانه يا در 

محل احداث بنا تولید می شوند، استفاده می گردد.
جهت ترسیم جزئیات نقشه های اجرايی و معماری، 
اختصاری  و عالئم  مصالح ساختمانی  و  مواد  با  آشنايی 
و1-3  و1-2   1-1 شكل هاي  است.  ضروری  آن ها 
به  و  تولید  می دهد.  نشان  را  ساختمانی  مصالح  و  مواد 
کارگیری اين مصالح، هزينه های زيادی را به سازندگان 
صدمات  هم چنین  می کند.  تحمیل  آن  مصرف کنندگان  و 
جبران ناپذيری را به محیط زيست واردمی نمايد. معماران 
ايرانی در گذشته با استفاده از مصالح بوم آورد و امكانات 

ساخت، از هدر رفتن هزينه و انرژی پرهیز می کردند.
1-1-1-مواد ومصالح از نظر جنس: تقسیم بندي 

مواد و مصالح ساختماني به اين شرح است:
الف(مصالح ساده: به فرآورده های معدنی، طبیعی يا 
مصنوعی که از يک جنس و يا مواد داخلی مشابه تشكیل 
شده باشند»مصالح ساده«گويند. مانند شن، ماسه، سیمان، 

کاشی، بلوک و تیرآهن. 
شكل هاي4 -1 تا 7-1 گروهی از مصالح ساده را 

نشان می دهد.

شكل2-1 انواع آجر

شكل5-1 آهك

شكل1-1 ايزوگام

شكل6-1 کاشی

شكل7-1 ماسه

شكل4-1 کيسه هاي سيمان

شكل3-1 شن

1-1-مواد و مصالح 
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طبیعی  معدنی،  فرآورده های  به  مرکب:  ب(مصالح 
تشكیل شده  داخلی  ماده ي  نوع  از چند  که  يا مصنوعی 
باشند »مصالح مرکب« گويند. مانند بتن، ايرانیت، ايزوگام، 

آردواز و مالت ها.
شكل های8-1و9-1و10-1مصالح مرکب را نشان 

می  دهد.

2-1-1-انواع مصالح از نظر نحوه ي توليد:
الف(مصالح پيش ساخته: به مواد ومصالحی که ابتدا 
اجرا  محل  به  را  آن ها  سپس  شده اند،  تولید  درکارخانه 
آورده و مورد استفاده قرارداده اند »مصالح پیش ساخته« 
گويند. مانند کاشی، سرامیک، آجر، سفال، تیرچه و بلوک، 

قطعات بتنی، قیرگونی وآسفالت آماده.
را  پیش ساخته  مصالح  و1-12  شكل هاي1-11 

نشان می دهند.

محل  در  که  مصالحی  و  مواد  به  درجا:  ب(مصالح 
گويند.  »مصالح درجا«  می شوند  وتولید  تهیه  احداث 
و  اسكلت  و  قیرگونی  درجا  بتن درجا،  مالت ها،  مانند 

چهارچوب هاي درجا)شكل1-13(.

شكل10-1 تيرچه

شكل8-1 اليه هاي ايزوگام

شكل9-1 آزبست)سقف شيب دار(

شكل11-1 ديوارپيش ساخته ی بتني

شكل13-1 سقف تيرچه بلوك

شكل12-1 آسفالت

پلي اتيلن

مواد افزودني 
مخصوص

پلي استر

تيشو

پلي اتيلن يا پودرمعدني
يا فويل آلومينيم
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1- مالت ماسه سیمان: سیمان ماده ي چسبنده، ماسه ماده ي پرُکننده.
2-مالت هاي ماسه، سیمان، آهك در ایران به باتارد مشهورند که لفظي فرانسوي است. این مالت با نسبت هاي مختلفي از سیمان و آهك و ماسه ساخته 

مي شوند. متداول ترین آن ها نسبت 6 : 1: 1 )یك حجم سیمان و یك حجم آهك و 6 حجم ماسه( و آب به مقدار کافی می باشد. 

ازنظر  ساختمانی  ومصالح  مواد  3-1-1-انواع 
منشاء وکاربرد آن ها:

در  موجود  موادمعدنی  به  طبیعی:  الف(مصالح 
طبیعت گفته می شود. مانند مصالح سنگی، ماسه، خاک ها 

و به ویژه خاک ُرس)شكل1-14(.

که  مصنوعی  یا  معدنی  مواد  به  ب(چسباننده ها: 
هم  به  دیگر  مصالح  و  مواد  ذرات  چسباندن  موجب 

می شوند»چسب« گویند. مانندقیر)شكل1-15(.

از ترکیب  به مواد مرکب چسبنده که  ج(مالت ها:  
یك ماده ی حاّلل یا چسب ساختمانی)مانندآب(و ذرات 
مانند  می شود.  گفته  »مالت«  می آید،  وجود  به  پُرکننده 
گچ  شفته آهك،  ماسه  آهك،  کاه ِگل،  مالت  گلِ ُرس، 

وخاک، ماسه سیمان1 و باتارد2)شكل1-16(.

د(قطعات: به اجزای معدنی مورداستفاده دراجزای 
ساختمان  »قطعات« گویند. مانند قطعه سنگ ها، آجرها، 
و... شیشه  جاِم  موزائیك،  سرامیك،  کاشی،  بلوک ها، 

)شكل1-17(.

شكل14-1 شن

شكل15-1 قیر

شكل17-1 بلوك و سنگ

شكل16-1 مالت ماسه و سیمان
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و  ذوب  از  حاصل  شكلی  ترکیبات  ه(فلزات:به 
فوالد،  مانند  »فلز«گويند.   فلزی  کانی های  قالب  گیری 
چدن، آهن، آلومینیوم، روی، مس و سرب)شكل1-18(.

و(چوب: به ترکیبات برش خورده از تنه ي درختان 
ه کاری،  اراّ تراشه ي  از  شده  عمل آورده  فرآورده های  يا 
»چوب« گويند، مانند تیرک، چهارتراش، نئوپان يا فیبر و 

روکش های چوبی)شكل1-19(. 

از اين ماده به دلیل فراوانی درحاشیه ی دريای خزر 
در ساخت قسمت های زيادی از بنا به کارمی رود.

در مناطق مرکزی ايران که کم تر در دسترس بوده، 
برای ساخت در، پنجره و مشبک های چوبی، از اين ماده 

استفاده می شود.
از  که  هیدروکربن،  شامل  موادی  به  ز(موادآلی: 
تجزيه ي بقايای جانوران و گیاهان تولید شده و در امور 
ساختمانی و عايق کاری کاربرد دارد، »موادآلی« گويند.

مانند قیرهای ساده و آسفالت ها، چسب ها، پی وی سی و... 
)شكل1-20(.

ح(موادمتفرقه: به ديگر مواد و مصالح که در امور 
ساختمانی  کاربرد داشته  و در دسته بندی مشخصی  جای 
پشم سنگ،  پشم شیشه،  مانند  نگیرند»موادمتفرقه«گويند. 
ساختمانی  لوله های  و  گونی  آزبست،  پنبه،  چوب 

)شكل های21-1 و1-22(.

pvc شكل20-1 لوله های

شكل18-1 فوالد

شكل19-1چوب های ِگرده بينه و چهارتراش

شكل21-1 پشم شيشه

شكل22-1 پشم سنگ
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1-2-1-شن و ماسه: 
به ذرات حاصل از فرسايش يا خردشدگی سنگ 
ماسه«  و  »شن  باشند  تیزگوشه  يا  ِگردگوشه  که  اصلی، 
2تا30  ات  ذراّ به  2میلی متر»ماسه«،  تا  ات  ذراّ به  گويند. 
ات  میلی متر»شن«، 30 تا80 میلی متر»قلوه سنگ« و به ذراّ
و   1-24 و  باالتر»الشه سنگ«گويند)شكل  های1-23 

.)1-25
کاربرد: شن و ماسه مواد پرُکننده يا پوشش دهنده 
درمصالح ساختمانی هستند، مانند مالت ها، سطوح معابر، 
بتن سیمانی، بتن آسفالتی زيرسازی جاده ها، سطوح نمای 

قطعات بتنی، قطعات پیش ساخته ی بتنی.

2-2-1-خاك ها: 
به مواد معدنی متراکم يا غیر متراکم، با ذرات جامد 
و جدا ازهم، که دارای حفره هاي محتوی گاز و مايع به 

ويژه آب باشند، »خاک« گويند.
چسبنده)مانند  دسته ي  دو  به  خاک ها  طورکلی  به 
ُرس معمولی، ِگل اُخرا( و غیرچسبنده )مانند الی( تقسیم 

می شود
سفال،  آجر،  صنايع  در  معمولی  ُرس  از  کاربرد: 
سیمان، کاشی و سرامیک سازی، مالت گچ وخاک و از 
ُرس مرغوب درظروف چینی، لكه گیری و از ُرس رنگین 

درصنايع مجسمه سازی استفاده می کنند)شكل1-26(.

3-2-1-گچ: 
که  طبیعی  گچ  سنگ  خام  ماده ي  از  فرآورده ای 
حاصِل پخت و آسیاب درحرارت 160 تا180 درجه ي 
به »گچ ساختمانی« معروف است، اين  سانتی گراد است 
فرآورده، نوعی پودر سفید رنگ است و در صورت ترکیب 

با آب، سخت می شود)شكل هاي27-1 و1-28(.
کاربرد: در ساخت مالت های گچی ساده و مرکب 
الیاف های طبیعی و  از گچ وخاک يا سیمان يا به همراه 
مصنوعی، احجام و اَشكال گچ بری شده، مجسمه سازی،  
پرکردن فضاهای خالی در  دندانپزشكی و شكسته بندی، 

شكل23-1 شن

شكل24-1ماسه

شكل25-1 الشه سنگ

شكل27-1پودرگچشكل28-1سنگ گچ

2-1-مواد و مصالح ساختماني وکاربرد آن ها

شكل26-1مجسمه ازگل رس
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4-2-1-آهك: 
سنگ  خام،  ماده ي  پخت  از  حاصل  فرآورده ی 
آهک طبیعی، درحرارت950 درجه ي سانتی گراد درکوره 
را، آهک ساختمانی يا »آهک زنده« گويند. اين فرآورده 
نوعی پودرسفید يا خاکستری رنگ است که در آب يا به 

همراه ُرس سخت می شود)شكل30-1 و1-31(.
تهیه ی  اولیه ، جهت  ماده ی خام  به عنوان  کاربرد: 
سیمان، استفاده درصنايع تولید آجر ماسه آهكی، مالت های  
آهكی ساروج، باتارد، شفته و اِصالح خاک  آبدار نمكی. 
در گذشته، در مكان های مرطوب مانند حمام ها به جای 

گچ بری از تزيینات آهک بری استفاده می کردند.

موادخام  از  متشكل  فرآورده ای  5-2-1-سيمان: 
اختالط،  معلوم که حاصل  میزان  به  سنگ آهک و ُرس 
تا1600  درجه ي1200  در  آسیاب  و  )کلینكر(  پخت 
اين فرآورده به سیمان  درجه سانتی گراد در کوره است. 
يا سیاه  قهوه ای  نوعی پودر سبز،  آبی معروف است که 
است و درنتیجه ی ترکیب با آب می گیرد و سفت و سخت 
می شود. سیمان در مقابل آب و رطوبت با دوام و مقاوم 
است. سیمان از مواد چسبنده ای است که درهوا و داخل 
کلینكر  شكل1-32  دارد.  مختلف  انواع  و  می گیرد  آب 

سیمان را نشان مي دهد.

الف(انواع سيمان: سیمان امروزه درانواع ورنگ های 
بازار عرضه  به  و  گوناگون ساخته  با خواص  و  مختلف 

می شود، که متداول ترين آن ها به شرح زيرند:
سیمان های پرتلند که مطابق با استانداردهای ايران 
به پنج نوع تقسیم می شود و هرکدام کاربرد مختلف دارند. 
سیمان سفید، سیمان رنگی، سیمان برقی، سیمان طبیعی و 

سیمان ممتاز از انواع ديگر سیمان هستند)شكل1-33(.

شكل29-1 مجسمه گچي

شكل30-1 پودرآهك شكل31-1 سنگ آهك

شكل33-1 سيمان سفيد

شكل32-1 کلينكرسيمان

امورساختمانی و درز انقطاع، پايدارسازی موقت شمشه 
و ترازها، به ويژه در ساخت ديوارهای ظريف، طاقچه ها، 
گچ  متداول  کاربردهای  جمله  از  سقف ها  و  طاق ضربی 

است)شكل1-29(.
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سیمانی  مرکب  و  ساده  مالت های  تهیه ي  کاربرد: 
و...(،  سیمان  و  آهک  سیمان،  و  ماسه  سیمان،  و  )گچ 
تولیدات بلوک های سقفی و ديواری، موزائیک های ماسه 
انواع  ساخت  ماسه،  و  شن  با  متنوع  بتن های  سیمانی، 
اجرای  عملیات  ويژه  به  و...  پل ها  سازه ها، حوضچه ها، 
نماسازی  و  بتنی  اسكلت های  و  ساختمانی  شالوده های 

)شكل1-34(. 
6-2-1-آب: 

که  است  ساختمانی  خام  فرآورده ی  مهم ترين  آب 
ازطريق آب های طبیعی)رودخانه ها، سفره های زيرزمینی 

و...(تهیه و استخراج می شود)شكل1-35(.
کاربرد: درتهیه کلیه ي مالت ها و چسب های آبی، 
قبل  مصالح  درشكل پذيری  است.  ضروری  آب  مصرف 
مراقبت  شست شو،  بتن ها،  ساخت  و  تهیه  پخته شدن،  از 
سیمان  از  مصالح ساختمانی ساخته شده  از  نگه داری  و 
کاربرد  گیاهی آب  و  درمانی  انسانی،  مصارف  يا آهک، 

فراوانی دارد.

7-2-1-شيشه: 
ماسه  آسیاب  از  حاصل  است  فرآورده ای  شیشه 
تصفیه ي  و  سیلیس  پودر  ذوب  و  طبیعی  سنگ های 
ناخالصی ها که می تواند ماده ای کاماًل شفاف يا نیمه  شفاف 

يا منعكس کننده باشد)شكل1-36(.
و  پنجره ها  و  درها  شفاف  درپوشش  کاربرد: 
دريچه های هواکش و بازديد، نماسازی شیشه ای، عینک، 
و...)شكل1-37(.  بسته بندی  اتومبیل سازی،صنايع  آينه، 
درفضای خانه های سنتی ايران، از شیشه هايی با رنگ تند 
برای فضای تاالر و از شیشه با رنگ های ماليم تر برای 

اتاق های سه دری و پنج دری استفاده می کردند.

                  

فراوانی دارد.
به خصوص                                      مختلف  تهیه ي مالت های  جهت 

زيرا  نمود  استفاده  آشامیدنی  آب  از  بايد  بتن، 
است درگیرش  ممكن  موجود درآب  ناخالصی های 
سیمان و مقاومت بتن اثر نامطلوب بگذارد و موجب 
زنگ زدگی  حتی  و  بتن  درسطح  لكه هايی  بروز 

آرماتور داخل بتن شود.

شكل34-1بلوك هاي بتني

شكل1-35

شكل36-1بلوك هاي شيشه اي

شكل37-1 نماي شيشه اي
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8-2-1-رنگ ها،رزين هاوچسب های ساختمانی:
مايع  و  صنعتی  معدنی،  موادآلی،  فرآورده های  به 
خاصیت  و  همگونی  دارای  که  می شود  گفته  جامدی  يا 
پیوستگی بر روی سطوح، به منظور جلوگیری از پوسیدگی 

و زنگ زدگی است.
رطوبت،  ضد  يا  حرارت  ضد  پوشش  در  کاربرد: 
هشداردهنده يا راهنمايی کننده و به ويژه نماسازی و ايجاد 
زيبايی های هنری، پوشش های ضدالكتريسیته و ضدترک 
يا  طبیعی  چسب های  هم چون  موادی  از  که  خوردگی 
می شود)شكل  استفاده  پالستیک ها  و  رزين ها  مصنوعی، 

38-1و1-39(.
9-2-1-فلزات وفوالد: 

سنگ های  ذوب  از  حاصل  فلزی  فرآورده های 
درطبیعت  ترکیبی  يا  خالص  به صورت  که  است  طبیعی 

وجود دارد.
دريچه ي  فاضالب،  درلوله های  »چدن«،  کاربرد: 
بازديد و کنتورآب و فوالد به شكل نیم رخ های ساختمانی 
يا  نوردشده  ورق  و  »تسمه«  و...،  شكل   Uو شكل   I
پنجره  در،  نرده،  برای ساخت  تاخورده  نیم رخ های سرد 
لوله،  صورت  به  »مس«،  دارد.  مصرف  چارچوب ها  و 
برق  رسانی  و  گاز  آب،  امور  در  يا  ساده  میله ي  و  ورق 
استفاده می شود. »سرب«، به صورت ورق های آب بند و 
و درزمخازن  اتصاالت  پُرکننده ي محل  يا  ضدراديواکتیو 
معماری  از  باقیمانده  آثار  در  می رود.  کار  به  سوخت 
کشورمان، نمونه هايی از کاربرد سرب را در اتصال قطعات 
بلند ديده می شود. »روی«، به  سازه ای مانند ستون های 
صورت ورق های پوشش شیروانی ها و آبروها يا روکش 
کاربرد  زنگ زدگی  از  جلوگیری  برای  فوالدی  لوله های 

دارد)شكل های40-1 تا 1-43(.

شكل39-1 رنگ در مصالح

شكل38-1 رنگ دراتاق خواب

شكل42-1 لوله ي چدني ديگ بخار شكل43-1 لوله ي مسي

شكل41-1 روي

شكل40-1 سرب
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10-2-1-قير: 
فرآورده ای پیچیده از موادآلی به رنگ تیره و سیاه 
است که از تقطیر نفت خام يا زغال سنگ به دست می آيد 

يا به صورت طبیعی وجود دارد.
کاربرد: در آب بندی درزهای ساختمان و تأسیسات، 
تهیه ي مصالح مرکب، مانند قیرگونی، ايزوگام و آسفالت، 
بنای  ساخت  در  و...)شكل1-44(.  ضدزنگ  رنگ های 

زيگورات چغازنبیل، از قیر استفاده شده است.
11-2-1-گونی و ليفه: 

و  الیاف های چتايی  بافتن  از  که  است  فرآورده ای 
کنفی، نايلونی، ابريشمی يا کتانی به صورت قواره و توپی 

طولی تهیه می شود)شكل1-45(.
کاربرد: درساخت سطوح قیرگونی يا پیش  ساخته ي 
رطوبت  نگه داری  يا  قیراندود  مشمع  و  قیراندود  گونی 
درسطوح بتنی تازه ريخته شده يا روکش سطوح عايق کاری 
شده، ظروف و مخازن تأسیساتی به کمک سريشم و ... 

به کار می رود.

12-2-1-پشم شيشه، پشم سنگ، آزبست: 
به الیاف نازک حاصل از ذوب شدگی، سنگ های 
طبیعی ِگل آهكی)مارنی( يا ازذوب و گداختگی شیشه ي 

مصنوعی در کارخانه گويند.
حرارتی،  عايق)صوتی،  اليه های  تهیه ی  کاربرد: 
رطوبتی و الكتريكی(، تولید فرآورده های آزبست )لوله و 

ورق و قطعات(، پشم شیشه وپشم سنگ)شكل1-46(.

13-2-1-ايرانيت و آردواز و ِفّروسيمنت: 
يا  طبیعی  الیاف های  از  مرکب  فرآورده های  به 
مصنوعی و بُراده ي چوب و الیاف های فوالدی همراه با 
مالت سیمان گفته می شود که درقالب مناسب، با بخارآب 

پخته می شود و شكل می گیرد.
سقف های  ويژه  به  سقف ها  نهايی  پوشش  کاربرد: 
و  فاضالب  آب رسانی،  لوله های  نماسازی ها،  شیب دار، 

هواکش موتورخانه و بخاری ها)شكل هاي1-47(.

شكل 44-1 کاربرد قير درآسفالت کاری و ايزوگام

شكل 45-1 گونی قواره ای

شكل 46-1 قطعات و لوله های آزبستی-پشم شيشه و پشم سنگ

شكل 47-1 پوشش نهايی سقف شيب دار با آردواز
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14-2-1-کاشی، سراميك، سفال، آجر و قطعات 
پخته ی ُرسی: 

ِگل پخته شده و شكل گرفته ي حاصل از خاک ُرس 
يا سنگ ُرس آسیاب شده است که گاهی با لعابی به نام 
»کاشی و سرامیک« روکش می شود که نفوذپذيری بسیار 
پايینی دارند و چنان چه بدون لعاِب ضدآب باشد به آن 

»سفال وآجر« می گويند.
سرويس ها،  قائم  سطوح  و  نما  در  کاشی  کاربرد: 
کف  افقی  درسطوح  سرامیک  آشپزخانه ها-  و  حمام ها 
در  سفال ها  بالكن ها-  و  اتاق ها  آشپزخانه ها،  سرويس 
امور هنری، ديوارچینی باربر و غیرباربر، سقف و تیرچه 
و  طاق ضربی  اجرای  ديوارچینی،  در  آجرها  و  بلوک 
قالب بندی شالوده ها مصرف دارند)شكل48-1(. استفاده 
از اين مصالح از ديرباز درمعماری ايران کاربرد داشته، از 
جمله درساخت زيگورات چغازنبیل ازخشت خام و پخته 

استفاده می کردند.

15-2-1-بتن ها)سيمانی،آسفالتی وخاکی(: به مواد 
و مصالح پیش ساخته يا درجا گفته می شود که بااستفاده از 
شن، ماسه و يک ماده ي چسباننده مثل سیمان و قیر که با 

طراحی و اختالط مناسب تهیه می شود)شكل1-49(.
کاربرد: »بتن های سیمانی« درشالوده ي زيرستون ها، 
پايه ي ستون ها، پايه ي پل ها و اجرای سقف های بتنی و 
دارند.  کاربرد  مسلح  بتن  اسكلت های  و  بلوک  تیرچه 
»بتن های آسفالتی« درپوشش سطحی روسازی جاده ها و 
محوطه سازی ها و بام ها مصرف دارند و »بتن های خاکی« 
سدخاکی  ساخت  و  روستايی  جاده های  زيرسازی  در 

استفاده می شوند)شكل1-50(.

الف(عياربتن: مقدارسیمان موجود دريک مترمكعب 
بتن را »عیاربتن« می گويند و آن را به صورت kg.m3 يا 
 kg.m3نشان می دهند. به عنوان مثال، بتن با عیار gr.cm3
200 )200 کیلوگرم درمترمكعب(، يعنی در هرمترمكعب 
بتن به  بتن200 کیلوگرم سیمان وجود دارد. میزان عیار 

محل مصرف بتن)مقاومت محل مصرف( بستگی دارد.

شكل48-1نصب سراميك

شكل50-1 کاربرد بتن درساخت اسكلت پل ها، ساختمان ها و پوشش سقف

شكل49-1توليد بتن
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ب(مقاومت بتن: به مقاومتی که بتن دربرابر وارد شدن 
می نمايد»مقاومت  فشاری  بتن«  تحمل  بتنی  عضو  بر  نیرو 
گويند و آن را با واحد kg/cm2 ، gr/cm2 ، kg/m2  و... 
 kg/cm2مقاومت با  بتنی  در  مثال  برای  می گیرند.  اندازه 
30، مقدار نیرويی که عضو بتنی دريک سانتی مترمربع بتن 

تحمل مي کند kg 30 است)شكل1-51(.

شده ای  ساخته  مصنوعي  سنگ  16-2-1-آجر: 
می شود)شكل هاي1-52  تهیه  خشت  پختن  از  که  است 

و1-53(.
از  بعد  که  است  ساختمانی  مصالح  از  آجريكی 
اين ترتیب  به  پیدايش آتش، پختن آن آغاز شده  است. 
خاصیت  به  پی  اجاق،  ديواره ي  ِگل  شدن  سخت  از  که 
آن برده اند. سومری ها، بابلی ها و اقوام ساکن بین النهرين 
طغیان  و  سیالب  شده ي  ته نشین  ِگل  از  را  آجر  خمیر 

رودخانه ها تهیه می کردند.
تحت  و  داده  شكل  قالب  توسط  که  خمیرگلی، 

شرايطی خشک کنند»خشت«می نامند)شكل1-54(. 
خشت به دوطريق ساخته می شود:

خاک  روش  اين  در  دست:  با  خشت  الف(ساخت 
ُرس را آب مي زنند و آن قدر به آن آب می افزايند تا به 

حالت خمیر درآيد )شكل1-55(.

شكل51-1  آزمايش مقاومت بتن

شكل52-1  آجر

شكل53-1  انواع آجر

شكل54-1  خشت خام)ساخت آجر به روش دستی(

شكل55-1 مخلوط خاك رس با آب و ساخت خمير خشت
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 سپس آن را ورز می دهند تا يكنواخت شود. آن 
می کنند.  صاف  و  تمیز  را  خشت ها  قالب زدن  محل  گاه 
خمیرگلی  از  را  چوبی  قالب های  مال،  خشت  کارگران 
سپس،  مي نمايند.  متراکم  را  آن  انگشت  با  و  پُرمی کنند 
سطح قالب را با دست يا نخ محكم از خمیر اضافه پاک 
را  بعدی  و خشت های  می کشند  باال  را  قالب  و  می کنند 

می مالند)شكل1-56(.
درآفتاب خشک    و  کرده  بلند  را  سپس، خشت ها 
مي کنند. در پايان خشت ها را جمع آوري و انبار مي کنند.

)شكل های57 -1 و 1-58(.

شكل56-1 قالب زنی خمير و ساخت خشت

شكل57-1 خشك کردن خشت در فضای باز  شكل58-1 جمع آوری و انبار خشت ها 

خاک،  روش  اين  در  ماشين:  با  خشت  ب(ساخت 
به  لودر  توسط  است  شده  دپو  کارخانه  درمحوطه ي  که 
مرحله  ازاين  ريخته می شود.  درون جام)مخزن( دستگاه 
به بعد، به طور اتوماتیک خاک بر روی تسمه  نقاله ريخته 
شده  اضافه  خاک  به  )8درصد(  مناسب  مقدار  به  آب  و 
توسط  جا  آن  در  و  می شود  هدايت  آسیاب  درون  به  و 
غلتک های سنگین خمیرکوبیده شده ويكنواخت می گردد. 
پرس  وارددستگاه  نقاله ی الستیكی  تسمه  توسط  سپس، 
داده شود  اندازه ي الزم   و  به خشت ها شكل  تا  می شود 

)شكل1-59(.

5

1

2

3

4

7

6 5

شكل59-1مراحل ساخت آجر با ماشين

1-تغذيه)جام(

3-آسياب غلطكي

2-تسمه نقاله

4-دانه بندي

5-تسمه نقاله

6-اکسترودر

7-دستگاه برش
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شكل61-1 نماي روبرو از خشك کن تونلي

شكل62-1 کوره ي تونلي

ورود گاز به وسيله ي لوله ی گاز

آجرهاي پخته شدهمنطقه ی وجود آتش بوسيله ی گازآجرهاي نپخته

تونل
ورود واگن های 

حمل آجر

را  از دستگاه مكنده ی ِگل  برشی  نیز  شكل1-60 
نشان می دهد. در اين دستگاه خمیر را کاماًل باهم مخلوط 
دستگاه  وارد  درگل،  موجود  هواي  تخلیه ی  از  پس  و 

پرس  شده و به قالب دلخواه ارسال می گردد.

و  تدريج  به  بايد  را  تَر  ِخشت  -خشك کردن: 
يكنواخت خشک نمود تا از تِرک برداشتن و تغییر شكل 
را  خشت ها  منظور  اين  به  آيد.  عمل  به  جلوگیری  آن 
هوای  پايین  از  و  می چینند  گرم  پوشیده ی  سر  محل  در 
از  هوای سرد شده  و  می فرستند  گرم البه الی خشت ها 
دريچه ی باال خارج می شود. دراين روش معمواًل يک تا 

دو روز طول می کشد تا خشت ها خشک شوند. 
طريقه ی ديگر، استفاده از خشک کن ها يا تونل های 
واگن های  درون  را  که خشت  ترتیب  اين  به  است.  گرم 
از پايین، آن قدر  کوچک قرار می دهند و هوای گرم را 
تا خشک شوند.  می فرستند)می دمند(  به البه الی خشت 
سپس آن ها را از سمت ديگر، ازخشک کن يا تونل بیرون 

می آورند)شكل های61-1 و1-62(.

3

1

2

4

شكل60-1دستگاه مكنده ي ِگل و اکسترودر

1-آسياب
2-دنده

3-َخالء
4-چاقو
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ج( انواع کوره های آجرپزی: پختن خشت و تبديل 
شدن آن را به آجر اصطالحًا »آجرپزی« گويند. حرارتی 
که برای پخت خشت الزم است به اندازه ای است که آب 
عوامل  برابر  در  و جسم سختی  می کند  تبخیر  را  خشت 
کوره  های  در  به وجود می آورد. آجر  و مكانیكی  ی  جواّ
مختلفی پخته می شود که در زير به ذکر نام اين کوره ها 

اکتفا می شود.
–کوره ی هوفمن)شكل1-63(.

-کوره ی تونلی)شكل64-1( و )شكل1-62(.                                                               
-کوره ی تنوره ای )شكل1-65(.

با درجه حرارتی حدود  تونلی  کوره های  در  آجر 
1100 درجه سانتی گراد پخته می شود.

د(انواع آجر: آجرها با توجه به کاربرد، نوع کوره، 
نحوه ی پخت و درجه حرارتی که آن را می پزد به انواع 

مختلف تقسیم می شود.

-آجرهای معمولی شامل: آجرفشاری، بهمنی،قزاقی، 
سفید و بهی)شكل1-66(.

ساختمانی،  سفال های  شامل:  سفالی  -آجرهای 
پوشش  سقف، پوشش کف، سفال های مخصوص عبورآب 
)کول( يا )ملو(. درشكل67-1، دو نمونه از انواع آجرهای 

ساختمانی را نشان می دهد.
 -آجرهای سنگ فرش: برای فرش کردن خیابان ها 
و کف سازی های با دوام به کار می رود. اين آجرها)ختائی 
و نظامی(، را با خاک ُرس درست می کنند)شكل1-68(.

 آجرهای سنگ فرش را می توان با درجه حرارت 
آن  ترتیب چون حرارت پخت  اين  به  و  زيادتری پخت 
از حرارت پخت آجرهای معمولی بیش تراست لذا مانند 
شیشه سخت و محكم و در مقابل سايیدگی مقاوم است و 

در خود آب کم تری جذب می کند)شكل1-69(.

شكل63-1 نمايی از کوره هوفمان

شكل64-1 کوره تونلی شكل65-1 کوره تنوری

شكل66-1آجرفشاری شكل67- 1 آجرسفالی

شكل69-1 آجرفرش

شكل68-1 آجرنظامی)سفالی(
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-آجرنسوز: آجرنسوز از خاک رس ذوب نشدنی 
تشكیل شده است، که دارای اکسید آلومینیوم AL2O3 است، 
آهک و مواد قلیايی خاکی ندارد و دردرجه حرارت بسیار 
زياد پخته می شود. برای ساختمان کوره و محل هايی که 
در مقابل حرارت زياد، نیاز به مقاومت باال دارند، استفاده 

می شوند)شكل1-70(.

ه(ابعادآجر: از زمان های قديم در ايران آجر معمولی 
می ساختند.  4×20×20سانتی متر  ابعاد  در  را  ساختمانی 
پیدا  حضور  درايران  روس ها  که  قاجاريه  دوره ی  در 
ابعاد  به  آجرهايی  از  قزاق خانه ها  ساختن  برای  کردند 
به آجر  ايران  در  که  کردند  استفاده  5×10×21سانتی متر 

قزاقی مشهور گرديد)شكل هاي1-71(.

البته ايرانیان، آجر به اين ابعاد را با تیشه کاری از 
آجر معمولی درست می کردند و به آن آجرنیمه می گفتند. 
در  و   25×12×6/5 آلمان  در  آجر  ابعاد  مثال  برای 
به هراندازه و  ايران 5×10/5× 22سانتی متر است. آجر 
ابعادی که باشد، بايد طول آن به اندازه ی دو برابر عرض 
آجری  طول  اگر  يعنی  باشد.  سانتی متر  يک  اضافه ی  به 
برابر a و عرض آن b باشد بايد رابطه ی زيردر آن برقرار 

باشد)شكل1-72(.

چهارخصوصیت  بايد  آجر  آجر:  و(خصوصيات 
اصلی مقاومت دربرابر يخبندان، تخلخل در آب، مقاومت 
مكانیكی و ابعاد صحیح آجر را دارا باشد. البته آجر بايد 
يک  با  هرگاه  باشد.  سخت  و  يک پارچه  و  پخته  کاماًل 
آجر به آجر ديگری ضربه ای وارد آيد، صدای مشخص 

زنگ دار تولید می شود)شكل1-73(.

شكل70-1 انواع آجرنسوز

شكل71-1 انواع آجر از نظر ابعاد

تخلخل در آبمقاومت در برابر يخبندان

ابعاد صحيح آجرمقاومت مكانيكي
شكل1-73

شكل1-72

a=1+2b
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با  ديوارچینی  کار  اجرای  برای  آجر:  ز(تقسيمات 
آجر به تقسیمات خاصی از آجر نیاز است. حتی االمكان 
ديوارچینی  کار  در  غیرشكسته  و  سالم  قطعات  از  بايد 
استفاده شود. سه قدی، نیم اليی، قلمدانی، کلوک، کالغ پَر 

و چاَرک از انواع تقسیمات آجر است)شكل1-74(.

شكل1-74

نيم الئي
سه قدي

کالغ پر

چارك

است  ديوارچینی  واحد  بلوک،  17-2-1-بلوك: 
ارتفاع  است.  بیش تر  استاندارد  آجر  ابعاد  از  آن  ابعاد  و 
نبايد از طول يا شش برابر ضخامت آن تجاوز  بلوک ها 
کند. بلوک ها را می توان از خاک ُرس و بتن پیش ساخته 

ساخت)شكل1-75(.

الف(انواع بلوك ها، نحوه ی ساخت و اجرای آن ها
بلوک های  شكلی  اندازه ی  سفالی:  -بلوك های 
سفالی را با پهنا يا عرض 15، 10يا 7/5 سانتی متر و ابعاد 
6/25×21/5×29 سانتی متر ذکر می کنند اين بلوک ها به 
ساخته  تزريقی  روش  به  و  ف  ُمجواّ يا  توخالی  صورت 
پخته  کوره  در  ُرس  خاک  آجرهای  همانند  و  می شوند 

می شوند)شكل های76-1و1-77(.

بلوك استاندارد بلوك تيغه

سطح صاف
يا شياردار

سطح شياردار

شكل1-75

شكل1-76

قلمداني کلوك

شكل1-77

بلوك 
شش حجره

بلوك 
سه حجره
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ديوار تيغه از 
بلوك هاي صاف

جداره ي خارجي ديوار دوجداره از آجرنما

اليه ي عايق رطوبتي

بلوك گوشه

انتهاي بسته
بلوك رج بند

فضاي خالي
50 ميلي متر

بلوك رديف ها يكي درميان به
ديوارخارجي پيوند مي خورند

 بلوک شش حجره ی استاندارد، به طورعمده برای 
می رود.  کار  به  جداره  دو  ديوارهای  داخلی  جداره ی 
درحالی که بلوک سه حجره در وهله ی اول جهت احداث 

تیغه ها مورد استفاده قرار می گیرد)شكل1-78(.

-بلوك های پيش ساخته ی بتنی: اين بلوک ها به سه 
دسته تقسیم می شوند.

از جمله  و  موارد عمومی  در  بلوک ها  اين   :Aنوع
مصالح  به  کارمی رود.  زيرزمینی  رطوبتی  عايق   زير  در 
شده  خرد  آجر  و  شكسته  شن  همچون  متراکمی  دانه ای 

برای ساخت اين بلوک مناسب است.
دارد.  کاربرد عمومی ساختمانی  بلوک  اين   :Bنوع
محسوب  سبكی  بتنی  بلوک های  باربر،  ديوارهای  برای 
از  بلوک عبارت اند  اين  می شوند. مصالح دانه ای مناسب 
ذوب  سرباره  يا  کلینكر  پوکه ی صنعتی،  اسفنجی،  سربار 

آهن، بتن اسفنجی و ورمیكولیت منبسط.
ديوارهای  برای  اما  است   B نوع  شبیه   :Cنوع

غیرباربر به کارمی رود)شكل79 -1(.

- بلوك های بتون اسفنجی: برای ساختن بتن مورد 
نیاز اين بلوک ها، هوا يا گاز را در داخل مخلوط بتن وارد 
اسفنجی  بلوک  مخلوط،  شدن  سخت  از  پس  تا  می کنند 
مقدار  معمواًل  منظور  اين  برای  شود.  ايجاد  يكنواختی 
وارد  مخلوط  داخل  به  آلومینیوم  ريز  پودر  از  مشخصی 
می شود تا با آهک اضافی سیمان ترکیب شود و هیدروژن 
آزاد کند. اين هیدروژن به سرعت جانشین هوا می شود و 

حالت اسفنجی به وجود می آورد.

است  عبارت  بلوک ها  اين  اندازه های  متداول ترين 
سانتی متر22/5×45سانتی متر و ضخامت های  از20×40 

7/5، 10، 14، 21/5 سانتي متر تولید مي شود.
)شكل1-80(

شكل 78-1 نمايش سه بُعدی از ديوار دوجداره  
جداره ی داخلی از بلوك و جداره ی خارجی آجرنما است.

شكل 1-80

بلوك توخالي بلوك سلولي

بلوك آجدار بلوك توپر

زبانه

شيار

حفره هاي ته بسته 

شكل 79-1 انواع بلوك بتنی سبك
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جداره ي خارجي ديوار دوجداره از آجرنما

اليه ي عمودي عايق رطوبتي

بلوك رديف ها يكي درميان به
ديوارخارجي پيوند مي خورند

فضاي خالي
50 ميلي متر

فضاي خالي بابلوك هاي ديوار تيغه
برش خورده مسدود مي شود

انتهاي بسته
شكل 81-1 نمايش سه بُعدی از ديوار دوجداره  

جداره ی داخلی از بلوك بتنی اسفنجی و جداره ی خارجی آجرنما است.

شكل81-1 جزئیات ديوارساخته شده با بلوک بتنی 
اسفنجی را نمايش می دهد.

ب(مهم ترين مزايای بلوك چينی نسبت به آجرچينی 
عبارت اند از:

1-صرفه جويی درکار؛ 
2-اتصاالت آسان تر؛  

3-ايجاد عايق بندی حرارتی بهتر؛ 
4-تراکم کم تر؛  

5-ايجاد زمینه ی مناسب برای اندود های سیمانی 
يا گچی. 

ج(نقاط ضعف:
1-مقاومت پايین تر؛  

2-نفوذپذيری بیش تر در برابر باران؛
3-قدرت باربری پايین تر؛ 

4-ايجاد عايق بندی صوتی ضعیف تر

18-2-1-تيرچه های سقفی: به  فرآورده های مرکبی  
گفته می شود که از قطعات بتنی و فوالدی ساخته شده اند 
محسوب  تیرچه بلوک  سقف های  در  باربراصلی  عضو  و 

می شوند و پیش ساخته اند)شكل1-82(.
-کاربرد: به عنوان عضو اصلی باربر در سقف های 
با  بلوک  بدون  مسلاّح  بتنی  سقف های  و  تیرچه بلوک 

تیرچه های به هم چسبیده استفاده می شود.

)بهداشتی،  تأسيساتی  مصالح  و  19-2-1-مواد 
فرآورده های  و...(:  اضطراری  برقی،  مكانيكی،  ايمنی، 
به  به منظور اهداف خاص  صنعتی فلزی و غیرفلزی که 
همراه  مصالح سازه ای در ابنیه به کارگرفته می شوند  و امكان 
بهره گیری مناسب از فضاهای ساخته شده و درعین حال 
تأمین شرايط محیطی الزم را فراهم می نمايند )شكل 1-83(.

شكل 1-82

شكل 1-83

بلوك

تيرچه

تيرچه
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اندودکاري

شمشه ي 
بغل کش

شمشه گيري
 نبش کار

شمشه ي مياني 
پشت کار

شمشه کش کردن
 اندودگچ وخاك

شكل 87-1شمشه گيری  شكل 88-1ماله کشی 

اندودکاري پشت کار 
و بغل کش نبش

ماله کشي 
برسطح اندود

فلزی  لوله های  مكانیكی،  تأسیسات  -کاربرد: 
پلی اتیلن  لوله های  يا سیاه شوفاژ،  و گرم  گالوانیزه سرد 
تأسیساتی  کانال  و  فاضالب  پلیكای  يا  چدنی  )سبز(، 
هوا رسانی وتهويه، ظرف شويی ها، وان ها حمام، شیرآالت 

و...)شكل1-84(.

20-2-1-اندودها: معمواًل از اندودها برای ايجاد 
سطح صاف يا پوشش سطح زيرين استفاده می شود و بر 
حسب مكان و مسائل سازه ای نوع آن مشخص می گردد 

)شكل های85-1 و86-1 و 87-1 و1-88(. 

الف(انواع اندودها:  
ازآب،  اشباع شدن  از  ُرس پس  -کاه وِگل: خاک 
ديگر آب را از خود عبور نمی دهد. اين خاصیت خاک 
در  پشت بام  اندود  برای  آن  از  تا  مي شود  سبب  ُرس 
از  جلوگیری  برای  کنند.  استفاده  قديمی  ساختمان های 

ترک خوردن ِگل به آن کاه اضافه می کنند)شكل1-89(.

شكل 85-1شمشه گيری 

شكل 86-1ماله کشی 

شكل 89-1 اندود کاه وگل 

شكل 84-1 تأسسيسات مكانيكی 
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-گچ وخاك: پس از مخلوط کردن خاک رس و گچ 
به نسبت مساوی وافزودن آب، به شكل خمیری درمي آيد 
سفیدکاری،  از  قبل  ديوارها،  زيرسازی  جهت  آن،  از  و 

استفاده می شود)شكل1-90(.

و  ماسه  اندود  يا  روکش سیمانی  -ماسه وسيمان: 
سیمان را پس از مخلوط کردن سیمان و ماسه و اضافه 
برای  سیمان  و  ماسه  اندود  از  می کنند.  تهیه  آب  نمودن 
نماسازی ساختمان، حفاظت ديوارهای خارجی ازعوامل 
اليه های  اجرای  منظور  به  زيرسازی  برای  يا  ی  جواّ

عايق کاری استفاده می کنند)شكل1-91(.

-سايراندودها: اندودها ي ديگری نظیر ِکنیتكس و 
رولكس به بازار آمده اند که ترکیب  ماسه ی ريزدانه و گچ 
دانه  رنگ  آن  به  مختلف  رنگ های  ايجاد  برای  و  دارند 
اضافه می کنند. از اين رو اندودها به دلیل داشتن زيبايی 
خاص برای پوشش نهايی در داخل ساختمان و عمدتًا در 

خارج ساختمان استفاده می کنند)شكل1-92(.

21-2-1-مالت ها: به آن دسته از مواد و مصالح 
ساختمانی اطالق می شود که نقش چسباندن مواد و مصالح 
ساختمانی را به عهده دارند، مانند مالت ِگل برای ساختن 
آجر، مالت ماسه و سیمان برای ساختن بلوک سیمانی و 

مالت گچ برای ساختن بلوک گچی)شكل1-93(.

شكل 90-1 اندود گچ وخاك - گچ سفيد پرداختی 

شكل 91-1 اندود ماسه و سيمان 

شكل 92-1 کنيتكس 

شكل93-1 انواع مالت ها 
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ماسه، سیمان، کاشی، بلوک، تیرآهن و... ساده از نظر
س

جن

بتن، تیرچه، ايرانیت، ايزوگام، آردواز، مالت ها و... مرکب

کاشی، سرامیک، آجر، سفال، تیرچه بلوک، قطعات بتنی، قیرگونی و آسفالت آماده پيش ساخته  از نظرنحوه ی
توليد

مالت ها، بتن درجا، بلوک سقفی سیمانی که درمحل ساخته می شود درجا

مصالح سنگی، ماسه، خاک ويژه خاک رس مصالح طبيعي

مواد ومصالح ازنظرمنشاء و کاربرد

سیمان، گچ، قیر وخاک چسباننده ها

 مالت گل ُرس، مالت کاه گل، ماسه آهک، ماسه سیمان، گچ و خاک، شفته آهک و
باتارد

مالت ها

قطعه سنگ، جام شیشه، بلوک ها، کاشی، سرامیک، موزائیک، آجرها قطعات
آهن، مس، چدن، آلومینیوم، روی، سرب فلزات

تیرک ها، چهارتراش، نئوپان، فیبر و روکش های چوبی چوب
قیرهای ساده و آسفالت، چسب ها، پی وی سی مواد آلي

پشم شیشه، پشم سنگ، چوب پنبه، آزبست، گونی و لوله های ساختمانی مواد متفرقه

جدول 1-1 انواع مواد ومصالح ساختماني

الف(انواع مالت ها:
-مالت های آبی: در مقابل رطوبت و آب محكم و 
سفت می شوند و چنان چه آب و رطوبت به آن ها نرسد 
مقاومت خود را از دست می دهند. اين مالت ها عبارت  اند 
از: مالت خاک شنی با آهک، مالت ماسه و آهک، مالت 

ماسه و سیمان، مالت باتارد و...)شكل1-94(.
خشک  هوا،  مجاورت  در  -مالت های هوايی: 
از:  عبارتند  مالت ها  اين  می گیرند.  را  خود  و  می شوند 
مالت کاه ِگل، گچ وخاک و...)شكل95-1(. ازاين مالت ها 
استفاده  مرطوب  مكان های  و  انبارها  آب  ساخت  برای 

می کردند.
کننده  آب بندی  مواد  افزودن  با  ويژه:  -مالت های 
ساخت  ويژه ای  مالت های  می توان  مالت ها،  مخلوط  به 
که از آن در نم بندی پی ها و سطوح قائمی که در معرض 
و  کف  در  هم چنین  و  قرارمی گیرند،  باد  با  توأم  باران 
مالت  مانند  نمود،  استفاده  آب  منابع  و  استخرها  بدنه ی 

ماسه سیمان و آهک.

شكل 94-1 مالت آبی- ماسه و سيمان

شكل 95-1 مالت هوايی- کاه و گل



واحدکار اّول واحدکار اّول

24 25

واحدکار اّول واحدکار اّول

24 25

بتن با دانه بندي سبك
)سنگ دانه اي متخلخل(

بتن اسفنجي)موادتوليدکننده ي 
گاز در داخل بتن آماده(

بتن بسيار سبك با
 دانه بندي پلي استايرين

بتن خشن با دانه بندي 
درشت و متخلخل 

شكل 96-1 انواع بتن سبك

3-1-مواد و مصالح ساختماني جديد

با پیشرفت علم مهندسی و تكنولوژی تولید مصالح، 
شده  سنتی  و  قديمی  مصالح  جای گزين  جديد  مصالح 
به  دارند  ويژه ای  کاربرد  که  مصالح  اين  از  برخی  است. 

اين شرح اند:
1-3-1-بتن سبك: بتنی است غیرسازه ای که از 

آن به منظور عايق صوتی و حرارتی استفاده می شود.
آن  به  که  است  معمولی  بتن  اليافی:  2-3-1-بتن 
بتن  اين  از  مي کنند.  اضافه  غیرفوالدی  يا  فوالدی  الیاف 
استفاده  محوطه سازی  و  باندفرودگاه  و  جاده سازی  در 

می شود.
شكل96-1انواع بتن سبک با دانه بندی های متفاوت 

را نشان می دهد.

که  است  گچی  آجرهای  3-3-1-سيپورکس: 
می رود  کار  به  سقف  يا  جدا کننده  ديوار  ساختن  برای 

)شكل1-97(.

4-3-1-پوشش های کف: در حال حاضراز انواع 
و...(  کائوچو  مصنوعی)پالستیک،  مصالح  با  کف پوش ها 
استفاده  به جای سرامیک و موزائیک  برای پوشش کف 

می شود)شكل1-98(.

5-3-1-پانل های گچی پيش  ساخته: درحال حاضر 
دو نوع پانل گچی پیش ساخته تولید می شود. 

پانل با ابعاد 0/08×1×1متر که درساختن ديوارهای 
ساندويچ پانل و جهت عايق های صوتی و حرارتی به کار 

می رود)شكل1-99(.

مصالح  )صدابندی(:  آکوستيكی  6-3-1-مصالح 
آکوستیكی، مصالحی هستند که به منظور مقابله با سر و 
صدای مزاحم درساختمان به کار می روند، مانند سالن های 

سینما و آمفی تئاتر)شكل1-100(.

شكل99-1 پانل های گچی

شكل97-1 سيپورکس شكل98-1 پارکت-کف پوش

شكل100-1 صفحات آکوستيكی
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7-3-1-مصالح پوشش سقف های شيب دار: برای 
به  مصالحی  از  شیب دار  سقف های  آب بندی  و  پوشش 
رود،  می  کار  به  آردواز«  و  »ايرانیت  يا  »آزبست«  نام 
که درگذشته، بیش تر به جای آن ها از ورق های آهن در 
شیروانی استفاده می شد. جنس اين صفحات از محصوالت 
پنبه ی کوهی و سیمان است که به صورت صفحات صاف 
يا موج دار و با ابعاد و ضخامت های مختلف وجود دارد 

)شكل های101-1 و102-1 و1-103(. 

شكل101-1 صفحات پوششي سقف هاي شيب دار

شكل102-1 پوشش سقف با ورق های فشرده ی آردواز شكل103-1 پوشش آزبستی

از جمله مواد جديدی که جايگاه ويژه ای در ساخت و ساز به خود اختصاص داده، افزودني های بتن و الياف تقويت کننده است. 
استفاده از افزودنی های بتن باعث بهبود خواص مطلوب بتن، هم چون مقاومت آن می گردد و در بعضی موارد 
با کاهش وزن بتن، مصالح بسيار سبكی را فرا راه مهندسين بنا قرار می دهد. بدون بهره گيری از اين افزودنی 
ها، بنای برج ميالد  امكان پذير نمی بود. الياف تقويت کننده نيز از ديگر مواد عصرحاضراند که کاربرد های 
فراوانی در قسمت های مختلف ساختمان يافته اند. اين الياف که بيش تر شامل الياف شيشه، پلی پروپيلن و 
گاه کربن نيز می شود، در ساخت انواع بتن های اليافی کاربرد فراوان دارد. هم چنين از الياف شيشه می توان 

در توليد آرماتورهای سبك و بسيار مقاوم در برابر خوردگی بهره برد.

بيش تر بدانيم
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»ديوار«، عبارت است از يک ساختار ممتد، عمومًا 
قائم، يكپارچه محكم و استوار که عمومًا ضخامت آن در 
است)شكل1-104(. کوچک  ارتفاع،  و  طول  با  مقايسه 

اطراف  به  دقت  به  اگر  ديوار:  1-4-1-وظايف 
خود نگاه کنید، متوجه خواهید شد که ساختن ديوار به 
چه منظوری انجام می شود)شكل105-1(. چگونه کالس 
درس شما از فضای راهرو، حیاط و... جدا می شود؟ چه 
عاملی باعث می شود سرما، گرما، رطوبت، سر و صدا و... 
به داخل کالس و بالعكس راه پیدا نكند؟ يا تحمل وزن 
سقف کالس به عهده ی چیست؟ چنان چه جواب های تان 

را جمع بندی نمايید به نتايج زير می رسید.
وظايف ديوارشامل:

-فضاها را از يكديگر تفكیک می نمايد.
-سبب ايجاد امنیت در محیط اطراف ما می گردد.
-نیروی وارده را تحمل می نمايد)شكل1-106(

4-1-ديوارهاي ساختمانی

مانع نفوذ صدا

راه دادن نور خورشيد

ايجاد دسترسي با حفظ امنيت

مانع نفوذ رطوبت

تحمل نيروها مانع نفوذ باران

مقاومت در برابر نيروي باد

عايق حرارتي

ايجاد ديد مناسب

مقاومت در برابر فشار

تهويه

خاك و آب هاي زيرزميني

شكل 1-106

شكل1-104 

شكل1-105 
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2-4-1-انواع ديوار: 
ديواربه دوگروه عمده تقسیم می شود:

الف(انواع ديوارها از نظرعملكرد:
بر  وارد  بارهای  ديوارها،  اين  باربر:  -ديوارهای 
ديوارمانند سقف ها را، عالوه بروزن خود، تحمل و منتقل 

می کنند)شكل های107-1 و 1-108(.

فقط  غیرباربر،  ديوارهای  غيرباربر:  -ديوارهای 
ديوارهای  به  می کنند.  منتقل  و  تحمل  را  خود  وزن 

غیرباربر»ديوارتقسیم و پارتیشن« نیزمی گويند.
گفته  ساختمان  داخلی  ديوارهای  به  ديوارتقسیم 
از  را  ساختمان  داخلی  مختلف  فضاهای  که  می شود 

يكديگر جدا می کند و غیرباربر است)شكل 1-109(.

مقابله  منظور  به  که  ديوارهايی  حائل:  -ديوارهای 
غیراين ها  و  آب  خاک،  حرکت  مانند  جانبی،  نیروی  با 
مورد استفاده قرارمی گیرد »ديوارحائل« نامیده می شوند، 
مانند ديوارهايی که مانع حرکت کوه های مجاور جاده ها 

می شوند)شكل1-110(. 
شكل های111 -1انواع ديوارهای حائل کنارجاده 

و مسیرها را از نظرشكل، نشان می دهد.

شكل107-1 ديوار باربر آجری

شكل109-1 ديوار غيرباربر بلوك سفالی

شكل110-1 ديوار حائل سنگی 

شكل1-108

بارسقف

ربر
ر با

يوا
د

پی

انتقال بار از پی به زمين

شكل111-1 انواع ديوارهای حائل
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ديوارحائل بيش تر برای نگه داری خاکريزهايی که دارای اختالف ارتفاع اند و فضای کافی برای ايجاد شيب وجود ندارد 
ساخته می شود. مثاًل چنان چه درکنار ساختمان خاك ريزی وجود داشته باشد و يا در راه سازی جهت نگه داری خاك درمحل 

خاك برداری، از آن استفاده می شود. 
ديوارحائل ممكن است از مصالح گوناگونی، نظير بتن، بتن آرمه، سنگ، آجر و نظاير آن ها ساخته شود. ساده ترين آن ها 
ديوارحائلی است که آن را با آجر يا سنگ مي سازند و وزن ديوار موجب نگه داری خاك پشت آن می شود. اگر ارتفاع ديوار 
از 1/5يا 2 متر بيش تر باشد برای جلوگيری از واژگونی ديوارپشت آن، پشت بندهايی به فاصله 4 يا 5 متر ساخته می شود. 
بهتراست ديوار و پشت بند هم زمان ساخته شود. اگربرای ساخت پشت بند فضای کافی نداشته باشيم بايد ديوارحائل پله ای 

ساخته شود)شكل1-112(.

بيش تر بدانيم

-ديوارهای عايق: ديوارهايی که باعث جلوگیری 
ازرطوبت، صدا، گرما وسرما می شوند »ديوارهای عايق« 

نامیده می شوند)شكل 1-113(.

1-ديوارهای عايق رطوبت: در ساختمان ديواری 
به نام ديوارعايق رطوبت ديده نمی شود اما از آن جايی که 
عايق رطوبت را نمی توان ايستا نگه داشت، برای نگه داری 
و حفاظت ازعايق رطوبت، به خصوص در سطح عمودی، 
از ديوار استفاده می شود که اصطالحًا به آن ديوار»عايق 

رطوبتی« می گويند. 
شكل114-1 تأثیر رطوبت بر ساختمان را از طرق 

مختلف نشان می دهد.

شكل113-1 ديوارهای عايق صوتی و حرارتی

باران

شيب زمين به
 طرف ساختمان

نفوذ رطوبت از طريق زمين

نفوذ رطوبت 
از طريق خاك 

پشت ديوار

شكل114-1 نمايش نفوذ آب به ديوار و داخل ساختمان

ديوارثقلی ديوار ستونیديوار پاشنه دارديوارپشت بندی

فشار خاك
فشار وزن ديوار

نيروی عكس العمل

شكل112-1 انواع ديوارهای حائل از نظر شكل
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شكل115-1 نمايش نفوذ آب به ديوار و داخل ساختمان

جهت نفوذ آب

جهت نفوذ آب

جهت نفوذ آب

جهت نفوذ آب

جهت نفوذ آب

کف داخل

کف بيرون

کرسی چينی

پی

ديوار

شكل115-1 اثررطوبت را از چهارطرف به ديوار 
نشان می دهند.

منظور  به  می کنید  مشاهده  درشكل  که  همان طور 
و  ساختمان  داخل  به  رطوبت  و  آب  نفوذ  از  جلوگیری 

حفظ قسمت های فوقانی آن بايد ديوار را عايق نمود.

شكل های116-1 و 117-1 جزئیات عايق کاری 
ديوار زيرزمین را در برابر رطوبت نشان می دهند.

شكل116-1 جزئيات عايق کاری ديوار زيرزمين 

ديوار محافظ عايق

سه قشرقير
 و دواليه گونی

اندود ماسه و سيمان 
پشت ايزوالسيون

ماهيچه ی سيمانی

اندود ماسه و سيمان 
زير ايزوالسيون

کرسی چينی آجری

چفت يك سانتی متری

سنگ ازاره ی داخلی

اندود گچ و خاك
گچ پرداختی

دوغاب ماسه و سيمان

کف داخل
کف سازی طبق جزئيات

قلوه سنگ رودخانه ای

خاك کوبيده شده
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شكل117-1 جزئيات عايق کاری ديوار زيرزمين با تغيير ضخامت

قلوه سنگ رودخانه ای

خاك کوبيده شده

کف سازی طبق جزئيات

چفت يك سانتی متری

سنگ ازاره ی داخلی

اندود گچ و خاك

گچ پرداختی

دوغاب ماسه و سيمان

کف داخل
ديوار محافظ عايق

سه قشرقير
 و دواليه گونی

اندود ماسه و سيمان 
پشت ايزوالسيون

ماهيچه ی سيمانی

اندود ماسه و سيمان 
زير ايزوالسيون

کرسی چينی آجری

محافظ،  ديوار  پشت  -چنان چه 
نیروی رانش وجود داشته باشد)برای مقابله 
به  کرسی چینی  ديوار  رانش(  نیروی  با 

صورت پله ای اجرا می شود.
-عايق رطوبتی بايد تا زمان کف سازی 
و  ماسه  مالت  يا  آجر  رديف  يک  توسط 

سیمان به نحومناسبی محافظت شود.
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2-ديوارهای عايق حرارت: يكی ازمهم ترين موارد 
تلف  نكردن  حاضر  عصر  در  ساختمان سازی  در  مطرح 
انرژی است. برای صرفه جويی درمصرف انرژی مي توان 
از ديوارهايي که انرژی را به سرعت از دست نمی دهند، 
استفاده نمود. به همین منظور بايد ديوارها را دربرابر تبادل 
به  عبارت ديگر ديوارها را عايق  يا  نمود  حرارت مقاوم 

حرارت کرد)شكل1-118(.
اين امر به چند طريق زير انجام می شود:

از دودکش ها

ازپنجره ها

از درها

از کف ها

ديوار ها

از درزهای 
کناری پنجره ها

سقف

شكل1-118

• عايق نمودن ديوارها از داخل)شكل1-119(.
•عايق نمودن ديوارها از خارج)شكل1-120(.

عايق  آن ها  بین  که  اليه  دو  ديوارهای  •وجود 
می شود)شكل1-121(.

•وجود ديوارهای مخصوص، مانند ساندويچ  پانل يا 
بلوک سبک مانندسیپورکس و غیرآن ها)شكل1-122(.

شكل 121-1عايق ديوار دواليه

خارجداخل

مصالح ديوار مصالح ديوار

اليه هوا

عايق حرارتی

اندود نما اندود داخلی

خارجداخل
شكل122-1ديوارمخصوص)ساندويچ پانل(

پوشش خارجی
عايق حرارتی
پوشش داخلی

خارجداخل
شكل 120-1عايق ديوار ازخارج

عايق حرارتی
اندود نمااندود داخلی
مصالح ديوار

شكل119-1 عايق ديوار ازداخل

خارجداخل

اندود نما اندود داخلی
مصالح ديوار عايق حرارتی
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• عايق کاری حرارتی ديوار از داخل: 
ديوارهای  مورد  در  می تواند  عايق کاری  نوع  اين 
سنگین و نیمه سنگین با مصالح بنايی يا بتنی به کار رود 

)شكل1-123(.
-ديوار با عايق حرارتی داخلی از پلی استايرن:

پلی استايرن درعايق کاری حرارتی ازداخل  ساختمان، 
محافظت  برای  قرارمی گیرد)شكل1-124(.  مورداستفاده 
نازک کاری،  عملیات  وتسهیل  برابرآتش  در  ماده  اين  از 
معمواًل ازقطعاتی استفاده می شود که دريک طرف صفحه ی 
گچی چسبیده به پلی  استايرن دارندوطرف ديگر، قطعه ي 
ديگر عايق روی يک شبكه ی چوبی پیچ می شود يا توسط 
بناّايی يا  چسب خمیری مخصوص روی ديوار با مصالح 

بتنی نصب می گردد)شكل1-125(.

شكل1-123

شكل126-1ديوار با عايق حرارتی داخلی پشم معدنی

-ديوار با عايق حرارتی داخلی از پشم معدنی )پشم 
سنگ يا پشم شيشه(: 

پشم معدنی معمواًل به صورت قطعات پیش ساخته 
استفاده قرارمی گیرد. پشم سنگ  استاندارد مورد  ابعاد  با 
و به خصوص پشم شیشه دارای ضريب های نفوذپذيری 
)بخارآب( بااليی هستند و به همین سبب دراکثر موارد با 
يک ورق کاغذ قیراندود يا کاغذ آلومینیوم درمقابل خطر 

َمیَعان شدن محافظت می شوند)شكل1-126(.

شكل124-1ديوار با عايق حرارتی داخلی پلی استايرن

خارجداخل

اندود نما اندود داخلی
ورق گچی

عايق حرارتی
پلی استايرن

مصالح ديوار

شكل125-1ديوار با عايق حرارتی داخلی پلی استايرن 
پيچ شده روی شبكه ی چوبی

شبكه ی چوبی

ورق گچی متصل
 به پلی استايرن

خارجداخل

اندود نما

مصالح ديوار

اندود داخلی
ورق گچی

عايق حرارتی
پلی استايرن

اليه ی بخاربند
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• عايق کاری حرارتی ديوار ازسمت خارج: 
-ديواراز بلوك بتنی سبك: 

دلیل  به  سبک  بتنی  بلوک  از  استفاده  صورت  در 
اينرسِی حرارتی کم آن ها، نوسان های شديد دما در طی 
شبانه روز خطر بروز خرابی در نما براثر شوک حرارتی 
را افزايش می دهد. نفوذ آب )باران، میعان و...در اين  نوع 
ديوار باعث می شود که پوسته، خاصیت عايق حرارتی را 

از دست بدهد)شكل1-127(.
به جزئیات اجرايی آب بندی  نتیجه الزم است  در 
اين نوع ديوار توجه خاصی شود. در عمل توصیه می شود 
پوشش خارجی )برای آب بندی( به گونه ای اجرا شود که 
بتن  مصالح  ديوار  در  ترک  و  درز  پديدآمدن  درصورت 
سبک، کارايی خود را از نظرحرارتی از دست ندهد)برای 
مثال، استفاده از قطعات نمای فلزی، بتنی يا هم پوشانی و 
اتصال همراه با زيرسازی و قالب بندی مناسب به اجزای 

سازه ای(

• ديوارهای دواليه:
ميانی  اليه ي  با  بنايی  مصالح  از  دو  اليه  -ديوار 
نیاز  که  می رود  کار  به  صورتی  در  ديوار  نوع  اين  هوا: 
چندانی به عايق حرارتی ديوار وجود نداشته باشد و به 
جای عايق حرارتی حداکثر از 10 سانتی متر اليه ي هوا 
استفاده شود. الزم است در اين نوع ديوار جزئیات الزم 
پیش بینی  می رسد  هوا  اليه ي  به  که  آب  هايی  دفع  برای 

شود)شكل1-128(.

• ديوارهای پيش ساخته ی صنعتی مانند ساندويچ 
دراکثر  صنعتی،  ساخته ي  پیش  ساختمان های  در  پانل: 
يا  پلی اورتان  مانند  عايق  بزرگ  قطعات  از  موارد 
پلی استايرن، که بین دواليه از آهن گالوانیزه يا آلومینیوم 
يا بتن )اعم از الیافی يا معمولی( يا پالستیک تقويت شده 
با الیاف شیشه ای )فايبر گالس( قرارگرفته است، استفاده 
و  يخچال ها  نظیر  برودتی  وسايل  بدنه ي  مانند  می شود، 

غیره)شكل1-129(. 

شكل127-1ديوار با عايق حرارتی خارجی با بلوك های بتنی سبك

شكل128-1ديوار دواليه از مصالح بنايی با يك اليه هوا

شكل129-1ديوار ساندويچ پانل صنعتی)پيش ساخته(

خارجداخل

اندود داخلی
ورق گچی

مصالح ديوار
با بلوك بتنی سبك

اندود نما

خارجداخل

اندود نما

اندود داخلی
ورق گچی

مصالح ديوار

مصالح ديوار

اليه ی هوا

خارجداخل

عايق حرارتی
)پلی استايرن و يا پلی اورتان(

پوشش داخلی
)ورق فلزی، الياف شيشه، 

اليه ی بتنی وگچی(

پوشش خارجی
)ورق فلزی، الياف شيشه، 

اليه ی بتنی وگچی(
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پالستیک  يا  بتن  از  ساخته شده  قطعات  درمورد 
سیستم  يک  پیش بینی  شیشه،  الیاف  با  شده  تقويت 
نیروهای   برابر  برای مقاوم سازی قطعات در  کالف  بندی 

خارجی ضروری است. 
نفوذپذيری اين ديوارها در مقابل بخارآب مساوی 
صفر است و آب بندی قطعات صورت می گیرد. اين نوع 
توصیه  و...  تجاری  اداری،  ساختمان های  برای  ديوار 

می شود.

3-ديوارهای عايق صوتی: معمواًل اکثر مواد عايق 
حرارت، عايق صوت نیز هستند، با اين تفاوت که برای 
از  فضاهای ساختمان  از  بعضی  در  پژواک  از  جلوگیري 
با شرايط خاص استفاده  سطوحی غیرصیقلی غیرموازی 
 ... و  آمفی تئاترها  سینماها،  سالن های  مانند  می کنند، 

)شكل1-130(.

ب(انواع ديوارها از نظرمصالح:
ساختمان،  در  ديوارها  می دانید  که  همان طور 
بنابراين نسبت به نوع فضا،  عملكردهای متفاوتی دارند. 
ابعاد، اندازه  و عملكرد، می توان آن ها را از مصالح مختلف 

ساخت. 
معمواًل اين ديوارها عبارت اند از: ديوارهای آجری، 
سنگی، بتنی و بتن مسلاّح، انواع بلوک)بلوک سفالی، سیمانی، 
گلی)شكل های131-1و  و  خشتی  چوبی،  و...(،  گچی 

132-1و1-133(.

شكل130-1 ديوار دواليه از مصالح بّنايی يا بتنی با يك اليه 
عايق حرارتی پلی مری يا معدنی

شكل131-1 ديواربا مصالح سنگ بادبُر

شكل132-1 ديواربا ترکيب مصالح سنگ و قطعات پيش ساخته ی بتنیشكل133-1 ديوار با نمای آجری

خارجداخل

مصالح ديوار

اندود نما

اليه ی هوا

مصالح ديوار

اندود داخلی
ورق گچی

عايق حرارتی
پلی استايرن
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مصالح  از  يكی  آجر  آجری:  1-5-1-ديوارهای 
اکثر موارد جهت  ارزان قیمت و در دسترس است و در 
ساخت ديوار به کمک مالت هايی چون گل، ماسه سیمان 
و  با ضخامت ها  ديوار  نوع  اين  دارد.  کاربرد  هنوز   ... و 

چینش های مختلف ساخته می شود)شكل1-134(.

2-5-1-ديوارهای سنگی: 
اولین مصالحی است که توسط بشر ساخته  سنگ 
شده و به کاررفته است. تمدن های کهن آثار ارزشمند خود 
را تنها به وسیله ي اين مصالح پايدار و مقاوم در برابر هجوم 

طبیعت برای ما به يادگار گذاشته اند )شكل1-135(. 

سنگ، مصالحی طبیعی است که در بیش تر مناطق 
دوام  آن  انواع  از  برخی  يافت می شود.  فراوانی  به  ايران 
بسیارزيادی است. ازاين مصالح می توان به تنهايی و بدون 
استفاده از مالت )به صورت خشكه چین( برای ديوارهای 

حصاری استفاده کرد)شكل1-136(. 

گوناگون  مشخصات  و  رنگ ها  در  سنگ طبیعی 
مختلف  منظورهای  برای  به  همین  دلیل  و  دارد  وجود 
به  سنگ  می رود)شكل1-137(.  به  کار  ساختمانی 
ابزارهای  ه برقی، پتک، چكش، قلم، تیشه و  اراّ وسیله ی 
گوناگون ديگر به شكل ها و اندازه های دلخواه در می آيد، 
ظريف و شكننده نیست و حمل و نقل آن از اين نظرآسان 

است)شكل1-138(.
توجه  مهمی  اصول  به  بايد  سنگ ها  انتخاب  در 

نمود:
و  ترک  شیار،  بدون  بايد  سنگ  «بافت سنگ«: 
و  ُخَلل  و  پوسیدگی  هیچ گونه  و  باشد  سست  رگه های 

فَُرجی نداشته باشد)شكل1-139(.
»جذب آب«:سنگ های ساختمانی نبايد بیش از 5 

درصد آب جذب کند، به عالوه نبايد درآب حل شود.

5-1-ديوارهاي ساختمانی از نظرمصالح

شكل134-1ديوارآجری

شكل135-1شهر سنگی- استون هنج

شكل136-1ديوارسنگی خشكه چين

شكل137-1 سنگ های رنگی شكل1-138

شكل1-139
بافت سنگ
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آلودگی هايي،  نبايد  ساختمانی  سنگ  »پاکیزگی«: 
مانند گل والی به همراه داشته باشد.

ی«: سنگ ساختمانی  »پايداری دربرابر عوامل جواّ
بايد بتواند بیست بار آزمايش يخ بندان را تحمل کند.

گسیختگی  فشاری  مقاومت  فشاری«:  »مقاومت 
سنگ ها برای کلیاّه ی عملیات بنايی نبايد از150 کیلوگرم 

برسانتی متر مربع کم تر باشد.
رودخانه ای،  قلوه ای  مختلف  انواع  شامل  سنگ ها 
قلاّه، الشه، قواره ای بادبُر، بادکوبه ای، مكعبی، چندوجهی 
شده  ياد  سنگ هاي  از  هريک  با  هستند.  اليه اليه  و 
می شود  ساخته  سنگی  ديوارهای  از  خصوصی  به  نوع 

)شكل های140-1 تا 1-146(. 

مالت  معمواًل  سنگ،  با  بناّايی  در  مصرفی  مالِت 
کیلوگرم  حداقل220  با  مالت  اين  است.  وسیمان  ماسه 
سیمان درمتر مكعب مالت)يک حجم سیمان و پنج حجم 
نبايد  دوسنگ  بین  مالِت  می شود.  شكسته(تهیه  ماسه ی 
سانتی متر  مجاز مالت 4  باشد. حداکثر ضخامت  ضخیم 

است.

شكل141-1سنگ الشه و مالت

شكل140-1سنگ قله

شكل144-1سنگ قواره ای

شكل145-1 سنگ بادبرشكل146-1سنگ بادبُر سرتراش

شكل142-1سنگ قلوه ای

شكل143-1 ديوارخشكه چينی
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3-5-1-ديوارهای بتنی:
بتن مخلوطی از شن، ماسه، سیمان وآب است که با 
مقاديرمشخص ترکیب می شوند. اين ديوارهارا »ديوارهای 

بتنی«می نامند. 
ل نیروهای زياد  معمواًل از ديوارهای بتنی برای تحماّ
مانندشهرهای  مرطوب  محل های  در  و  می شود  استفاده 
ساحلی کاربرد دارد. اين ديوارها با توجه به نوع ساخت 
به اَشكال مختلف قابل طراحی است و کاماًل يكپارچه و 

يكنواخت عمل می کند)شكل1-147(.

بلوك  انواع  از  شده  ساخته  4-5-1-ديوارهای 
)بلوك سفالی، سيمانی، گچی و...(:

الف(ديوارهای بلوك بتنی)سيمانی(:
يكی از شیوه های نیمه صنعتی، که می توان گفت با 
در  نیز  وتا حدودی  دارد  مطابقت  کشور  عمومی  شرايط 
گذشته متداول بوده است، استفاده از بلوک های بتنی در 

ساختمان سازی است)شكل1-148(.

ساختمان بلوک بتنی در مقايسه با سايرساختمان های 
بنايی ازامتیازاتی برخوردار است که ازمیان آن ها می توان 
از کوتاه بودن زمان عملیات ساختمانی، ايجاد عايق نسبی 
حرارتی و صوتی، يكپارچگی و سبكی نسبی ساختمان 
و اقتصادی بودن ازنظر کاربرد مصالح و نیروی کار، نام 

برد)شكل1-149(.

بتنی  عمومًا  اجزای اصلی تشكیل دهنده ي بلوک های 
ماسه  و  شن  )مخلوط  سنگی  مصالح  پرتلند،  ازسیمان 
شسته( و آب است. مواد تشكیل دهنده ي بتن را براساس 
دقت  با  بايد  نظر،  مورد  مقاومت  برای  تعیین شده  میزان 

اندازه گیری، مخلوط و نگه داری شود.

نشان  را  بتنی  بلوک  با  ديوار  شكل1-150  در 
می دهد.

شكل147-1ديوار بتنی

شكل148-1بلوك بتنی

شكل149-1بلوك سيمانی

شكل150-1ساخت ديوار با بلوك های بتنی يا سيمانی
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شكل151-1 بلوك سفالی سقف

شكل152-1 کاربرد بلوك سفالی درسقفشكل153-1 ساخت ديوار با بلوك سفالی

شكل154-1 بلوك های گچی

شكل 155-1 بلوك های سيپورکس

ب(بلوك سفالی:
خاک  مخلوط  قالب زنی  با  توخالی  سفالی  بلوک 
ُرس، آب و حرارت دادن آن در کوره به وجود می آيد. 
و  هستند  وزن  سبک  نسبتًا  توخالی  سفالی  بلوک های 
يا  و  غیرباربر  و  تقسیم کننده  ديوارهای  نقش  در  عمدتًا 
در سقف های تیرچه و بلوک مورد استفاده قرار می گیرند 

)شكل های 151-1 و152-1 و1-153(.

ج(بلوك های گچی:
از  پس  و  گچ  مالت  از  ساخته شده  بلوک های  به 
حرارت دادن، »بلوک های گچی« می گويند. برای جداکردن 
بعضی فضاها درساختمان از بلوک  گچی استفاده می کنند. 
حداقل ضخامت بلوک هاي گچی 5 سانتی متراست و در 

ابعاد متفاوت ساخته می شوند)شكل1-154(.

د(سيپورکس:
از پودر آلومینیوم+سودسوزآور+آب و ماسه، مالت 
در  قطعه  را  قالب می ريزند. سپس  در  آن را  و  می سازند 
بخارآب تحت فشار قرارمی دهند. دراين صورت، قطعات 
مقاومی ساخته می شوند که به »سیپورکس« مشهوراست. 
اين قطعات را می توان در ديوارهای جداکننده به کاربُرد. 
سیپورکس عايق حرارتی خوبی است و ازمقاومت فشاری 
از  نمونه ای   ،1-155 شكل  است.  برخوردار  مناسبی 

بلوک  های سیپورکس را نشان می دهد.
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ه(دیوارهای ساندویچ پانل جداکننده ی پیش  ساخته  
با فوم تزریقی:

جداکننده ی ساندویچ عبارت است از دو الیه فلز یا 
فایبر گالس که بین آن ها فوم پلی اورتان تزریق می کنند 
و اصطالحًا به آن ها »ساندویچ پانل« اطالق می شود. با 
کنار هم قراردادن تعدادی از آن ها دیوارسبکی به وجود 

می آید)شکل1-156(. 
این دیوار از بهترین و سبک ترین دیوارهای جداکننده 
محسوب می شود. از نظر حرارتی و صوتی نیز عایق بسیار 
 20 تا  ضخامت های3  در  را  پانل ها  این  است.  مناسبی 
100و120سانتی متری  عرض های75،  به  و  سانتی متری 

تولید می کنند.
یا  کنگره ای  صورت  به  پوشش،  ورق های  نمای 
و  ساده  گالوانیزه ي  آن  ورق های  جنس  و  است  صاف 
گالوانیزه  ورقه ی  ضخامت  است.  فایبرگالس  یا  رنگی 
عایق  که  آن،  داخل  فوم  است.  میلی متر   0/9 0/45تا 
کننده ها، روغن های  مقابل حاّلل ها، روان  باید در  است، 
نپوسد.  باشد و  اسیدها، سازه ها و قارچ ها مقاوم  معدنی، 
در شکل157-1مقطع و ابعاد یک پانل سقفی و در شکل 

158-1 پانل دیواری را مشاهده می نمایید.

5-5-1-دیوارهای چوبی:
ساختمانی  مهم  مصالح  از  یکي  الف(چوب: چوب 
است و از مزایای زیادی برخوردار است. چوب ماده ای 
به  آن  اتصال  و  ِدهی  شکل  برش،  که  است  وزن  سبک 
کمک ابزارهای ساده ی دستی یا برقی امکان پذیر است و 
برای تولیدسری یا موردی پانل ها و قاب های دیوار، کف 
تیرهای  عمومی،  پشت بندهای  تیرچه های چوبی،  بام،  و 
بام و دیوارها، پنجره ها و درها مورد استفاده قرار  مایل 

می گیرد. 
برای  که  است  چوب هایی  مفهوم  به  نیز  الوار 

استفاده ی ساختمانی برش خورده  اند)شکل1-159(. 

فوم 
پلی استایرن

سازه ی 
فلزی

پوشش نما

فوم 
پلی اورتان

شکل156-1 دیوارساندویچ پانل

شکل157-1 ساندویچ پانل مخصوص سقف

شکل158-1 ساندویچ پانل مخصوص دیوار

شکل159-1 باالی تصویر ِگرده بینه - پایین تصویر الوار
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شكل160-1 اجزای داخلی تنه ی درخت

شكل 161-1 ساختمان چوبی

شكل162-1 تنه های بريده شده ی درختان

شكل163-1 الوار

نسبت  چون  هم  مطلوبی،  خصوصیات  از  چوب 
خوب وزن به قیمت، وزن به مقاومت و ضرايب انبساط 
حرارتی برخوردار است. با انتخاب، ساخت، اتصال دقیق 
مواد محافظ،  با  اشباع سازی چوب  يا  کافی  و حفاظت 
بیش تر  عمرمفید  با  مقايسه  در  ساختمانی  مصالح  اين 
ساختمان ها از دوام مناسبی برخوردار است. شكل1-160 

يک تنه ی درخت را نشان می دهد. 

به  و  تقريبًا 350 درجه می سوزد  چوب در دمای 
زغال تبديل می شود. سطح خارجی زغال شده ی چوب 
از چوب سالم درونی محافظت می کند  مناسبی  زمان  تا 
ودرنتیجه امكان فرار درزمان آتش سوزی فراهم مي شود. 
مواد  و  پالستیک ها  عصر  بناّاها  قول  به  که  عصر  دراين 
مصنوعی است، برخی از مردم چوب را مصالحی قديمی 
می دانند و عقیده دارند برای کف ها و بام بايد از مصالح 
جديدتری همچون بتن مسلاّح استفاده کرد. شكل1-161 

يک ساختمان مسكونی چوبی را نشان می دهد.

ب(آماده سازی چوب برای ساختن بنا:
-رطوبت چوب: بسیاری از چوب های ساختمانی 
مقداررطوبت  می گردد.  تأمین  کاج  درخت  از  امروزی 
يعنی  باشد.  معینی  درحد  بايد  ساختمانی  چوب  مناسب 
چوب زمانی که درموقعیت خود درداخل ساختمان نصب 
دست  از  رطوبت  نه  و  کند  جذب  رطوبت  نه  مي شود، 

بدهد.
-تبديل چوب به الوار: روش بريدن تنه ی درختان 
به صورت الوار به مورد استفاده ی نهايی چوب بستگی دارد 
)شكل162-1(. بیش تر تنه های بزرگ چوب، به صورت 
الوارهايی با اندازه های متفاوت، طوري بريده می شوند که 
کوچک تر  تنه های  داشته  باشند.  را  ضايعات  حد  کم ترين 
معمواًل به صورت الوار، با مقطع مستطیلی باريک، بريده 

می شوند)شكل1-163(.

پوست
چوب بيرونی

چوب درونی
اليه ی زنده

مغز چوب

قشر آوندی
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-حفاظت از چوب: آسیب ديدن چوب براثر عوامل 
و  است  و...  حشرات  حمله  ی  پوسیدگی،  نظیر  مختلف 
برای  می شوند.  رفتن چوب  بین   از  زمان سبب  مرور  به 
محافظ،  مواد  با  را  آن  ديدن چوب  آسیب  از  جلوگیری 
ل آلی عمل  نظیر روغن های قطران، مواد محافظ آبی، حالاّ

می آورند.

ج(محافظت رويه ی چوب ها:  
برای پوشاندن سطح رويی چوب ها سه ماده وجود 

دارد: رنگ، جال و الک الكل)شكل1-164(. 
هردو  که  هستند  سنتی  رويه   های  جال،  و  رنگ 
وظیفه ی تزيین و حفاظت را انجام می دهند. اين رويه ها به 
صورت خارجی از چوب حفاظت می کنند. رنگ ها حالت 
مات دارند و سطح چوب را پنهان می کنند، در حالی که 
جال ها برای نمايان ساختن بافت و تارهای چوب است و 

از شفافیت کافی برخوردارند. 
درسال های اخیر نیز از انواع الک الكل ها استفاده 
می شود. الک الكل بدون پوشاندن بافت و تارهای چوب، 
رنگ يک نواخت مشخصی درچوب به وجود مي آورد و 
با توجه به مواد محافظی که در آن است از رشد سطحی 

قارچ ها جلوگیری می کند)شكل1-165(. 

د(ساخت ديوارهای قاب دار چوبی: 
شامل  چوبی  قاب دار  ديوارهای  ساخت  مزيت 
عملیات سريع، تمیز و خشک است. تیرها را می توان با 
ابزارهای ساده ی دستی يا برقی به سرعت بريد و مونتاژ 
کرد و زمانی که ديوار در موقعیت خود قرارگرفت و نصب 

شد، آماده ی دريافت رويه است)شكل1-166(.

شكل166-1 برش ديوار چوبی

سفال چينی بر روی توفال ها و نمد قيراندود

عايق بندی حرارتی
بخاربند

تير سقف

صفحه ی گچی
جداره ی خارجی آجری
50mm فضای مجّوف

بخاربند

روکش تخته چنداليی
ديوارقاب دارچوبی

تيرچه های کف

پايه های عمودی اطراف 
درگاهی بريده می شوند

نعل درگاهی فوالدی
پنجره ی چوبی

روکش تخته چنداليی

ديوارقاب دارچوبی

تيرتكيه گاه
اندود شمشه ای

عايق بندی حرارتی

مصالح تخريب

بتن
داخل

خارج

شكل165-1محافظت چوب با الك الكل

شكل164-1 محافظت چوب با رنگ
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شكل1-167

شكل1-168

مقاومت  و  پايداری  از  چوبی،  قاب دار  ديوار  يک 
کوچكی  ساختمان های  بام  و  کف ها  تحمل  جهت  کافی، 

هم چون خانه ها برخوردار است. 
با رويه پوشانده شد، عالوه بر  پس ازآن که ديوار 
داشتن مقاومت کافی دربرابر صدمات ناشی از آتش سوزی، 
قابل  پايداری  و  خوب  حرارتی  عايق بندی  خصوصیات 

قبول نیز دارد )شكل1-167(.

قاب دار  ديوار  پايداری  چوبی:  ديوار  -پايداری 
چوبی، به پِی محكمي بستگی دارد که سازه  بر روی آن بنا 
می شود. همانند ديگر سیستم های ديوار سازی، پِی ديوار 
که  است  محكمي  پايه ی  و  تراز  درواقع  چوبی،  قاب دار 
جهت انتقال بارهای ساختمانی به زمین، عمل مي کند، بدون 
آن که نشست يا حرکت غیر مجازی روی دهد. پی های 
به  بسته  بلوکی،  و  ديوارهای آجری  يا گسترده ی  نواری 
شرايط زمین برای ديوارهای قاب دار چوبی ساختمان های 

کوچک نیز مورد استفاده قرارمی گیرند)شكل1-168(.
دراين مورد ايجاد يک پِی آجری برروی پِی نواری 
به  گسترده  پِی  روی  بر  بتنی  برجسته ی  جدول  يک  يا 
همراه تیرتكیه گاهی که درحدود 15سانتی مترباالی سطح 
محسوب  معمولی  روش  است،  شده  کارگذاشته  زمین 

می گردد)شكل1-169(. 
ديوارهای قاب دار چوبی از مقاطع کوچک چوبی 
تشكیل می شوند و آن ها را به صورت عمودی در فواصلی 
مصالح  و  می کنند  نصب  نظر  مورد  بارهای  با  متناسب 
پوششی قاب بندی به اعضای افقی باال و پايین قاب بندی 

ديوار متصل می شوند)شكل1-170(.

ه(محافظت ديوارهای چوبی: 
ديوارهای چوبی  بايد در مقابل آب، هوا، رطوبت، 

آتش سوزی و انتقال حرارت و صوت عايق شوند.

شكل1-169

شكل1-170

تيرکالهك

تيرچه های
 تقويتی

گوه های 
چپ و راست

پايه با گوه 
به ديوارمحكم می شود

پايه های چوبی

تيرتكيه گاه تيرچه های کف
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بناهای  ساخت  گلی:  خشتی  6-5-1-ديوارهای 
تهیه ی  و  از خاک محل  استفاده  راحتی  دلیل  به  خشتی، 
خشت، از ديرباز مورد توجه بوده است و هنوز در بسیاری 
از اقلیم های گرم و خشک کويری و نواحی معتدل و کم 

باران ايران مورد استفاده است)شكل1-171(. 

هنر  و  تمدن  گويای  که  متعددی،  معماری  آثار 
ايرانیان است، ازهزاران سال پیش به دست آمده که شامل 
کاروان  سراها، بازارها، مساجد و... است. نمونه ی زيبا و 
عظیم اين بناهای خشتی، ارگ بم با حدود200000مترمربع 
روابط  با  را  قسمت های يک شهرک  تمام  که  زيربناست 

متناسب معماری در آن رعايت کرده اند)شكل1-172(. 

به صورت  که  ُرسی  با خاک  را  ديوارهای خشتی 
خمیر درآورده اند و در قالب  هايی که به آن شكل داده و 
در آفتاب خشک کرده اند، می سازند. اين ساختمان ها را 
به دلیل ضخامت زياد ديوار و سنگینی آن، در يک يا دو 

طبقه می سازند)شكل1-173(.

شكل1-171

شكل1-172

شكل1-173
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اساسی  نكته ي  دو  به  ديوارها  نوع  اين  درترسیم 
توجه کنید:

و  آن ضخامت  در  ديوار)که  مقطع جانبی  -ترسیم 
ارتفاع آن مشخص شود.(

نمايش  جهت  استاندارد  هاشورهای  از  -استفاده 
نحوه ی قرارگیری اليه های مختلف ديوار.

                  

مراحل انجام کار:

1-آجر را در جهت راسته نما و با فاصله ی بند يک 
سانتی متری و در کنار هم ترسیم کنید)شكل1-174(.

رديف  ابتدای  در  آجر  دوم  رديف  ترسیم  2-برای 
آجرچینی اول يک سه قدی ترسیم کنید و بقیه ی ترسیم 

را مانند مرحله ی اول ادامه دهید)شكل1-175(.

3-اين کار را به صورت متوالی درارتفاع نیز تكرار 
کنید)شكل1-176(.

6-1-چگونگی ترسيم ديوارهای آجری

شكل175-1 پالن رج دّوم

شكل176-1 نما

1-6-1-دستورالعمل ترسيم آجرچينی ديوار نيم آجره: 

شكل177-1 نمايش سه بُعدی از ديوار نيم آجره)11 سانتی متری(

پالن رج اّول

پالن رج دّوم

شكل174-1 پالن رج اّول
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مراحل انجام کار:

ل ترسیم  1-رديف اول را همانند پالن رگ)رج( اواّ
کنید)شكل178-1الف(.

بر  را  قدی  دوم، جهت سه  رديف  ترسیم  2-برای 
بست  و  قفل  درکنج  ترسیم،  اين روش  با  نمايید.  عكس 

ايجاد می شود)شكل178-1ب(.

2-6-1-دستورالعمل ترسيم ديوار نيم آجره درکنج: 

3-6-1-دستورالعمل ترسيم ديوار يك آجره: 

    
مراحل انجام کار:

يک  فاصله ی  با  و  کله نما  درجهت  را  1-آجرها 
سانتی متر از هم ترسیم کنید)شكل1-179(.

2-برای ترسیم رديف دوم، ابتدا ديوار را با دو سه 
را  بقیه ی ديوار  و  کنید  قدی درجهت طول ديوار شروع 

مانند مرحله ي اول ترسیم کنید)شكل1-180(.

پالن رج اّول

پالن رج دّوم

شكل181-1 نمايش سه بُعدی از ديوار يك آجره)22 سانتی متری(

شكل178-1جزئيات آجرچينی ديوار نيم آجره در کنج

الف-پالن رج اّول

ب-پالن رج دّوم

شكل179-1 پالن رج اّول

شكل180-1 پالن رج دّوم
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تكرارنمايید  ارتفاع  در  را  فوق  رديف  3-دو 
)شكل1-182(.

شكل182-1 نما
ديواريك  آجرچينی  ترسيم  4-6-1-دستورالعمل 

آجره درکنج: 

مراحل انجام کار:

1- رديف اول را مانند شكل پالن رگ اول ترسیم 
کنید)شكل183-1الف(.

را  سه قدی  جهت  دوم  رديف  ترسیم  2-برای 
برعكس کنید و بقیه ي آجرها را در جهت کله نما ترسیم 

نمايید)شكل183-1ب(.

شكل183-1جزئيات آجرچينی ديوار يك  آجره درکنج

الف-پالن رج اّولب-پالن رج دّوم
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ديواريک  آجرچینی  ترسیم  5-6-1-دستورالعمل 
و نیم آجره:            

مراحل انجام کار:

صورت  به  سه قدی  چهارعدد  با  را  اول  1-رج 
بقیه ي ديوار را درجلو يک رديف  کله  نما ترسیم کنید و 
نمايید  کله نما و درپشت آن يک رديف راسته نما ترسیم 

)شكل1-184(.

2-شروع رديف دوم را با سه قدی در جهت طول 
ل، يعنی  ديوارشروع کنید و بقیه ي ديوار را برعكس رج اواّ
در رديف جلو راسته نما و در رديف پشت کله نما قراردهید 

)شكل1-185(.

3-مراحل 1 و2 را در ارتفاع تكرار نمايید.
)شكل1-186(

شكل187-1 نمايش سه بُعدی از ديوار يك و نيم آجره )35 سانتی متری(شكل186-1 نما

پالن رج اّول

پالن رج دّوم

شكل184-1 پالن رج اّول

شكل185-1 پالن رج دّوم
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ديواريك  ترسيم آجرچينی  6-6-1-دستورالعمل 
و نيم آجره درکنج:

     
مراحل انجام کار:

  
به صورتی  1-رديف اول را همانند پالن رج اول 
باشند  کله نما  جهت  در  قدی ها  سه  که  کنید  ترسیم 

)شكل188-1الف(.

2-در ترسیم رديف دوم سه قدی ها بايد درجهت 
ترسیم  همانند  ديوار،  ترسیم  بقیه ي  و  قرارگیرند  راسته 

ديوارهای يک ونیم آجره است)شكل188-1ب(.

7-6-1-دستورالعمل ترسيم ديوار دوآجره:  

مراحل انجام کار:

در  سه قدی  دو  ابتدا  اول،  رديف  ترسیم  1-برای 
آجردر  رديف  يک  آن  پشت  کنید.  ترسیم  کله نما  جهت 
جهت راسته نما و سپس دو سه قدی ديگر درجهت کله نما 

درکنار هم ترسیم نمايید)شكل189-1 الف(.

شكل188-1جزئيات آجرچينی ديوار يك ونيم  آجره درکنج

الف-پالن رج اّول کله

ب-پالن رج دّوم
راسته

الف-پالن رج اّول کله

شكل189-1جزئيات آجرچينی ديوار دو  آجره
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2-برای ترسیم رديف دوم، عرض ديوار را با چهار 
سه قدی در جهت راسته نما شروع کنید و بقیه ی ديوار را 
به صورت سه رديف، که رديف جلو و پشت به صورت 
راسته نما و رديف وسطی به صورت کله نما باشد، ترسیم 

نمايید)شكل189-1 ب(.

شكل191-1 نمايش سه بُعدی از ديوار دوآجره )45سانتی متری(

مراحل انجام کار:
1-ترسیم رديف اول را مانند پالن رج اول با چهار 
سه قدی در جهت کله نما شروع کنید و بقیه ي ديوارمانند 

ترسیم ديوار دوآجره تكرار نمايید)شكل190-1الف(.

2-برای ترسیم رديف دوم، ديوار را باچهار سه  قدی 
درجهت راسته نما شروع کنید و بقیه ی ديوارهم مانند ترسیم 

ديوار دوآجره تكرار نمايید)شكل190-1ب(.

راستهب-پالن رج دّوم

شكل 190-1الف-پالن رج اّول

شكل 190-1ب-پالن رج دّوم

8-6-1-دستورالعمل ترسيم آجرچينی ديوار دو 
آجره درکنج 

شكل189-1جزئيات آجرچينی ديوار دو  آجره
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7-1-چگونگی ترسيم ديوارهای سنگی

به نكات کلی زيرتوجه  بايد  درترسیم نمای ديوار 
نمايید:

َرگ ها )َرج ها(ي سنگ را به ترتیبی قرار دهید که 
درز َرگ های متوالی بر هم منطبق نشوند )شكل1-192 

الف(.
قفل وبست سنگ ها را بايد مطابق شكل در نما و 

ضخامت ديوار رعايت کنید)شكل192-1ب وج(.

و  سانتی متر   60 تا  بین20  بايد  را  سنگ ها  طول 
بندهای افقی و قائم را بین1 تا 5 میلی متر انتخاب کنید.

سنگ راسته
سنگ عمقی

درزهای رج های متوالی 
نبايد برهم منطبق شوند

سنگ کله
خط چين ها رج بعدی را نشان می دهند

شكل192-1 الف-بافت افقی)پالن(

شكل192-1 ب-اجرای درست شكل192-1 ج-اجرای غلط

با  سنگی  ديوارهای  ترسيم  1-7-1-دستورالعمل 
سنگ کوهی:

مراحل انجام کار:

و  راسته  و  کله  رعايت  با  ديوار  1-درمقطع 
سنگ های عمقی در هر مترمربع حداقل 2 عدد سنگ را 

ترسیم کنید)شكل1-193(.
2- ديوارهای سنگی را درنما می توانید به صورت 

مستطیلی)سرتراش(ترسیم نمايید)شكل1-194(.

الف

بافت افقی)پالن( بافت افقی)پالن(

1/
5 

 تا
./5

cmcm 30حداکثر

cm 45حداقل

بافت افقی)پالن(

نمای ديوار
شكل1-193 شكل194-1 ديوار با سنگ کوهی با تراش گونيا شده بدون رج

برش الف-الف
الف

ب

برش ب-ب
ب

برش الف-الف

الف

الف
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باسنگ  ديوارچینی  شكل های195-1و196-1نیز 
نمای  با  رج  بدون  سرتراش  نامنظم  چندوجهی  کوهی 

چكشی را نشان می  دهد.

شكل196-1 ديواربا سنگ کوهی چندوجهی نامنظم 
سرتراش بدون رج

از  2-7-1-دستورالعمل ترسيم ديوارهای سنگی 
نوع قلوه ای:

         
مراحل انجام کار:

توجه داشته باشید که ضخامت اين ديوارها را نبايد 
از 50 سانتی متر کم تر ترسیم نمايید.

و  قفل  هم  با  که  کنید  دقت  سنگ ها  1-درترسیم 
فضای  میان  در  کوچک  باشند)سنگ های  داشته  بست 
در  سنگ ها  تیِز  بَِر  هم چنین  و  بزرگ  سنگ های  خالی 
شكاف بین سنگ های ِگرد قرار گیرد و در میان سنگ ها، 

با مالت پر می شود()شكل1-197(.

2-درترسیم ديوارهای سنگی نیز مانند ديوار آجری 
بايد فاصله ي بین سنگ ها )درزآن ها(، در رج های متوالی 

در يک راستا نباشد)شكل1-198(.

سنگ فوقانی

سنگدانه های پرکننده

سنگ اتصالمالت

شكل197-1 برش ديوار

سنگ فوقانی

سنگ اتصال

سنگ پای ديوار

سنگ قائم
شكاف پرشده با سنگ

شكل1-198 

بافت افقی)پالن(

نمای ديوار
شكل1-195

هيچ زاويه ای کم تر 
از90درجه نباشد

سنگ گوشه 
از نوع سرتراش

10
cm

50
cm

قل
حدا

2cmحداقل

25 cmحداقل

برش الف-الف

الف

الف
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قلوه ای  3-درشكل199-1نمای واقعی ديوارسنگی 
و تصوير سه بُعدی از نحوه ی اجرای آن را نشان می  دهد.

شكل200-1 نیز تصويرسه بُعدی از ديوار سنگی 
را نمايش می دهد.

سنگ فوقانی

سنگ های قائم
)ايستاده(

سنگ اتصال

دسته بندی سنگ ها قبل ازاليه گذاری

شكل199-1 ديوار با سنگ قلوه ای

شكل200-1 نمايش سه بُعدی
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دانه بندی متراکم

30cm لوله زهكش
لوله تراوش

10

30 خاك کوبيده

0/6H

دان
خبن

ق ي
عم

  3
00

cm
 -

m
ax

 =
 H

بتن
خاك کوبيده

10cm

15cm

45cm

10

شكل201-1 جزئيات ديوار حائل بتنی

کف خيابان

کف پياده رو

بتنی  ديوارهای  بیش تر  مقاومت  برای  نیز  گاهی 
استفاده  بتن  از فوالد درداخل  نیروهای وارده،  مقابل  در 
قطرهای  با  را  میلگردهايی  که  صورت  اين  به  می کنند، 
ديوارهای  ديوارها،  اين  به  قرارمي دهند.  درآن  متفاوت 
بتنی  ديوار  نوعی  درشكل1-202  گويند.  مسلاّح«  »بتن 

مسلاّح حائل را نشان می دهد.

1-8-1-دستورالعمل ترسيم ديوارهای بتنی و بتن 
مسّلح:

             
مراحل انجام کار:

1-برش ديواربتنی رامطابق شكل201-1 طراحی 
و ترسیم کنید و ابعاد و اندازه ها را براساس نقشه درنظر 

بگیريد.
مشخصات  و  هاشوربزنید  را  ديواربتنی  2-مقطع 

ديوار را بر روی نقشه بنويسید.
جهت شكل دادن به ديوار بتنی، بايد از قالب  هايی 
ديوار،  ارتفاع  و  طول  به  توجه  با  ديوار،  مقطع  به شكل 

استفاده نمود.

8-1-چگونگی ترسيم ديوارهای بتنی

شكل202-1 جزئيات ديوار حائل بتن مسّلح

دانه بندی متراکم

لوله تراوشلوله زهكش

30

H

دان
خبن

ق ي
عم

  3
00

cm
- m

ax
 =

 H

خاك کوبيده

10cm

15cm

25cm

کف خيابان

کف پياده رو

درپوش بتنی

0/6

10
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9-1-چگونگی ترسيم کالف های افقی و قائم 

بناّايی  مصالح  با  ساختمان های  اجرای  در 
محدوديت هايی موجود است که بايد به آن توجه نمود:

زيرزمین،  احتساب  بدون  طبقات،  تعداد  -حداکثر 
محدود به دو طبقه است و هم چنین تراز روی بام نسبت 

به متوسط تراززمین مجاور نبايد از 8 متر بیش تر شود.
-حداکثر ارتفاع هرطبقه به 4متر محدود می شود.

-حداکثر طول مجاز ديوار باربر30 برابر ضخامت 
آن است، مشروط برآن که از 8 متر تجاوز نكند. 

-حداکثر طول ديوارغیرباربر يا تیغه عبارت است 
از40برابر ضخامت ديوار و يا 5 متر)هر کدام کم تر باشد( 

و حداکثر ارتفاع آن 3/5 متر است.
با  که  کلیه ی ساختمان هايی  در طراحی و ساخت 
مصالح بنايی ساخته می شوند برای ايجاد ايمنی در مقابل 
به  الزم  پیش بینی های  بايد  زلزله(  و  )باد  افقی  نیروهای 
عمل آيد. يكی ازنكاتی که بايد دراين گونه ساختمان ها 
است  قائم  و  افقی  کالف های  تعبیه ي  شود  رعايت 

)شكل1-203(.

1-9-1-کالف بندی افقی
از  اعم  بناّايی،  مصالح  با  ساختمان های  کلیه ی  در 
يک طبقه يا دوطبقه و اعم ازآجری، بلوک بتنی يا سنگی، 

بايد کالف های افقی در ترازهای زير ساخته شوند.

الف(کالف درتراز زير ديوارها: اين کالف بايد با 
بتن آرمه ساخته شود، به طوری که عرض آن از عرض 
2 عرض ديوار يا 

3
ديوار و يا 25 سانتی متر و ارتفاع آن از

25سانتی متر کم تر نباشد)شكل های 204-1 و 1-205(.

ب(کالف در تراز زيرسقف روی ديوارهای باربر: 
کالف سقف بايداز بتن آرمه و هم عرض ديوارها باشد. 
از20سانتی متر  نبايد  باربر  ديوارهای  روی  ارتفاع کالف 
کم تر باشد، ولی ارتفاع کالف روی ديوارهای غیرباربر را 

می توان به 12سانتی متر تقلیل داد.

شكل203-1 جزئيات ساختمان بّنايی و نحوه ی کالف بندی آن

شكل204-1 آرماتورگذاری داخل کالف بندی افقی تحتانی

شكل205-1 بتن ريزی کالف بندی افقی تحتانی

1-پی
2-ديوار کرسی چينی

3-بتن کالف افقی تحتانی
4-ديوار آجری

5-بتن کالف افقی فوقانی

6-کالف فوقانی
7-ميلگردهای داخل کالف
8-ميلگردهای داخل کالف
9-ميلگردهای داخل کالف

10-ميلگردهای داخل کالف
11-بتن کالف افقی تحتانی

5

6

4

3
2

1

10

11

9
7

8
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حداقل قطر میلگردهای طولی در کالف های افقی 
بتن آرمه به اين شرح اند: 

-درصورتی که عرض شناژ از35 سانتی متر بیش تر 
قطر12میلی مترو  به  آج دار  میلگرد  شاخه ی  از4  نشود 
می شود  استفاده  میلی متر  قطر14  به  ساده  میلگرد  از  يا 

)شكل1-206(. 
-میلگردهای طولی فوق بايد با تنگ  هايی به قطر 

6 میلی متر به يكديگر بسته شوند)شكل1-207(. 
ارتفاع  با  است  برابر  تنگ ها  فاصله ی  -حداکثر 

کالف يا 20 سانتی متر)هر کدام که کم تر است(. 
در  باشد،  منقطع  هیچ جا  در  نبايد  سقف  -کالف 
صورتی که مجاری دودکش، کانال کولر و نظاير آن ها با 
کالف سقف تقاطع نمايد، بايد تدابیری برای تأمین اتصال 

کالف طرفین مجزا به يكديگر پیش بینی گردد.
2-9-1-کالف بندی قائم

در کلیه ی ساختمان های با مصالح بناّايی و با ارتفاع 
دو طبقه بايد کالف بندی قائم انجام شود. کالف های قائم 
ساختمان  اصلی  گوشه ی  در  و  ديوارها  داخل  در  بايد 
گردند  تعبیه  طوری  ديوارها  تقاطع  نقاط  در  ترجیحًا  و 
از 5 متر تجاوز نكند  که فاصله ي محور تا محور آن ها 

)شكل1-208(. 
از  نبايد  بتن آرمه  قائم  کالف  ابعاد  از  -هیچ يک 

20سانتی متر کم تر باشد. 
-حداقل قطرمیلگردهای طولی در کالف های قائم 
و  آج دار  میلگرد  برای  از10میلی متر  عبارت اند  بتن آرمه 

12میلی متر برای میلگرد ساده. 
و  باشند  بايد حداقل 4شاخه  طولی  -میلگردهای 

درگوشه قرارگیرند. 
-میلگرد های طولی بايد با تنگ )خاموت(هايی به 

قطر حداقل 6 میلی متر به يكديگر بسته شوند.
-حداکثر فاصله تنگ هاازيكديگربايد20 سانتی متر 

باشد.
-کالف های قائم بايد به نحو مناسبی به کالف های 
افقی متصل شوند و با هم يک شبكه ي سه بعدی مقاوم را 

تشكیل دهند)شكل1-209(. 

شكل208-1 کالف قائم

o 6@20cm c/c
4o12

 خاموت
 يا تنگ

شكل207-1 ميلگردهای کالف افقی

o 6@20cm c/c

4o12

کالف افقی فوقانی

ديوارآجری

شكل206-1 کالف افقی روی ديوار آجری
میلگرد اصلی

شكل209-1 کالف قائم

1-ديوار بّنايی
2-پی

3-ديوار کرسی چينی
4-کالف قائم

5-کالف افقی فوقانی

4

1

3

2

5
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درشكل210-1 ترسیم پالن و برش ازکالف قائم 
را دروسط ديوارآجری نشان می دهد. 

شكل210-1 کالف بندی قائم در ديوار 22 سانتی متری )يك آجره(

o 8@75cm c/c - L=150cm

4o12

 o 6@20cm c/c

پرشده با مالت ماسه وسيمان يا بتن 
با عيار250 کيلوگرم سيمان درمتر مكعب

پالن رج اّول

پالن رج دّوم

 o 6@20cm c/c

 o 8@75cm c/c
L=150cm 

برش ب-ب

برش ج-ج

برش الف-الف

ج

الف

ب

ج

الف

ب

الفالف
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شكل211-1 کالف بندی قائم درکنج دوديوار 35سانتی متری )يك ونيم آجره(

درشكل211-1 ترسیم پالن و برش از کالف قائم 
را درگوشه ی ديوارآجری نشان می دهد. 

پالن رج دّوم

پالن رج اّول

 o 6@20cm c/c

4o12

o 8@75cm c/c - L=200cm

o 8@75cm c/c - L=200cm

پرشده با مالت ماسه وسيمان يا بتن 
با عيار250 کيلوگرم سيمان درمترمكعب
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تمرين های کارگاهی:

تمرين کارگاهی1: برروی کاغذ A3 ، پس ازرسم جدول و کادردور کاغذ، جزئیات ديوارعايق حرارتی داخلی 
و مشخصات زيرترسیم نمايید. 1

10
از پلی استايرن را با مقیاس

-حداقل ضخامت های موردنظر)اندودگچ1-1/5سانتی متر، عايق پلی استايرن 5 سانتی متر، ديوارآجری22سانتی متر، 
آجرنما 3سانتی متر، سنگ يااندودهای سیمانی و ...(

-قسمتی از طول و ارتفاع ديوار را برش زده ترسیم نمايید.
-هاشورهای موردنظر را انتخاب و در ترسیم به کارببريد.

ترسیم نمايید. 1
10

تمرين کارگاهی2: جزئیات ديوار دواليه از مصالح بناّايی با يک اليه ي هوا را با مقیاس
1 ترسیم نمايید.

10
تمرين کارگاهی3: جزئیات ديوار ساندويچ پانل صنعتی)پیش ساخته( را با مقیاس 

1 ترسیم نمايید.
10

تمرين کارگاهی4: جزئیات ديوار حائل بتنی را با مقیاس 
 1
10

تمرين کارگاهی5: انواع ديوارهای عايق حرارت را نام برده و جزئیات هر يک از ديوارها را با مقیاس
ترسیم نمايید.

ترسیم نمايید. 1
10

تمرين کارگاهی6: جزئیات ديوار دواليه از مصالح بنايی با يک اليه ي هوا را با مقیاس
ترسیم نمايید. 1

10
تمرين کارگاهی7: پالن و نمای يک ديوار يک و نیم آجره را با مقیاس

بارزترين نماد زندگی شهری و سكونت در زيست بوم های بزرگ ايران زمين، بازار است. بازار به مثابه ی ستون فقرات شهرهای 
ايرانی دانسته می شود که نبض حيات اقتصادی، اجتماعی)برگزاری جشن های ملی و 
مذهبی( و فرهنگی شهر را در خود جای داده و دروازه های اصلی شهر را به يك ديگر 
متصل ساخته است؛ بدين ترتيب که بازارهای اصلی و دائمی در امتداد اصلی ترين محور 
شهری جای می گرفته و از دروازه شهر آغاز گشته و به مرکز شهر ختم می شده است. بازار 

شامل عناصر متعددی می باشد که عبارتند از:
1- راسته )اصلی ترين شريان بازار(، 2- رسته )شريان فرعی(، 3- داالن، 4- سرا يا 

خان، 5- تيم يا تيمچه، 6- خانبار يا انبار
بهره گيری از چنين عناصرکارکردی و فضايی، تأثير به سزايی در ارائه خدمات، از سوی اصناف و هم چنين خلق محيطی پاسخده را 

در جهت جلب رضايت کاربران در پی دارد.

بيش تر بدانيم
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خالصه ی واحدکار)1(
1-1-مواد و مصالح 

در ساخت و تولید يک بنا از مواد و مصالح و فرآورده  هاي طبیعی يا مصنوعی)ساخته شده درکارخانه( که به 
صورت خام و ساده يا ترکیب شده، درکارخانه يا در محل احداث بنا تولید می شوند، استفاده می گردد.

تقسیم بندي مواد و مصالح ساختماني به اين شرح است:
1-1-1-مواد ومصالح از نظر جنس:

الف(مصالح ساده: به فرآورده های معدنی، طبیعی يا مصنوعی که از يک جنس و يا مواد داخلی مشابه تشكیل 
شده باشند»مصالح ساده«گويند.

ب(مصالح مرکب: به فرآورده های معدنی، طبیعی يا مصنوعی که از چند نوع ماده ي داخلی تشكیل شده باشند 
»مصالح مرکب« گويند.

2-1-1-انواع مصالح از نظر نحوه ي توليد:
الف(مصالح پيش ساخته: به مواد ومصالحی که ابتدا درکارخانه تولید شده اند، سپس آن ها را به محل اجرا آورده 

و مورد استفاده قرارداده اند »مصالح پیش ساخته« گويند.
ب(مصالح درجا: به مواد و مصالحی که در محل احداث تهیه وتولید می شوند»مصالح درجا«گويند.

3-1-1-انواع مواد ومصالح ساختمانی ازنظر منشاء وکاربرد آن ها:
الف(مصالح طبيعی: به موادمعدنی موجود در طبیعت گفته می شود.

ل مثل آب، چسبیده شده اند وموجب چسباندن  ب(چسباننده ها: به موادمعدنی يا مصنوعی که به کمک ماده ی حالاّ
ذرات مواد و مصالح ديگر به يكديگر می شوند، »چسب«گويند.

ل، چسب ساختمانی و ذرات پُرکننده به وجود می آيد،  ج(مالت ها: به مواد مرکب چسبنده که از ترکیب ماده ی حالاّ
»مالت« گفته می شود.

د(قطعات: به اجزای معدنی مورد استفاده دراجزای ساختمان  »قطعات« گويند.
ه(فلزات:به ترکیبات شكلی حاصل از ذوب و قالب  گیری کانی های فلزی »فلز« گويند.

ه کاری،  اراّ تراشه ي  از  شده  عمل آورده  فرآورده های  يا  درختان  تنه ي  از  خورده  برش  ترکیبات  به  و(چوب: 
»چوب« گويند.

ز(موادآلی: به موادی شامل هیدروکربن که از تجزيه ي بقايای جانوران و گیاهان تولید شده که در امور ساختمانی 
و عايق کاری کاربرد دارد، »موادآلی« گويند.

ح(موادمتفرقه: به ديگر مواد و مصالح که درامورساختمانی  کاربرد داشته  و در دسته بندی مشخصی جای نگیرند 
»موادمتفرقه« گويند.

2-1-مواد و مصالح ساختماني وکاربرد آن ها
1-2-1-شن و ماسه: به ذرات غیرچسبنده حاصل از فرسايش يا ُخردشدگی سنگ اصلی، که ِگردگوشه يا 
تیزگوشه باشند»شن و ماسه«گويند. کاربردشان در ساخت مالت ها، سطوح معابر، بتن سیمانی، بتن آسفالتی زيرسازی 

جاده ها، سطوح نمای قطعات بتنی، قطعات پیش ساخته ی بتنی است.
2-2-1-خاك ها: به موادمعدنی متراکم يا غیرمتراکم، باذرات جامد و جدا ازهم، که دارای حفره هاي محتوی گاز 
و مايع به ويژه آب باشند، »خاک« گويند. خاک ها در صنايع آجر، سفال، سیمان، کاشی و سرامیک سازی، مالت گچ 

وخاک استفاده می کنند.
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3-2-1-گچ: فرآورده ای از ماده ي خام سنگ گچ طبیعی که حاصل پخت و آسیاب درحرارت 160 تا180 
درجه ي سانتی گراد است به »گچ ساختمانی« معروف است،

4-2-1-آهك: فرآورده ای از ماده ي خام، سنگ آهک طبیعی و حاصل از پخت در حرارت 950 درجه ي 
سانتی گراد در کوره به آهک ساختمانی يا »آهک زنده« معروف است.

اختالط،  حاصل  که  معلوم،  میزان  به  ُرس  و  آهک  سنگ  موادخام  از  متشكل  فرآورده ای  5-2-1-سيمان: 
پخت)کلینكر( و آسیاب دردرجه ي1200 تا1600 درجه سانتی گراد درکوره است.

6-2-1-آب: آب مهم ترين فرآورده ی خاِم ساختمانی است که ازطريق آب های طبیعی)رودخانه ها، سفره های 
زيرزمینی و...(تهیه و استخراج می شود. درتهیه کلیه ي مالت ها و چسب های آبی، مصرف آب ضروری است.

شیشه فرآورده ای است حاصل از آسیاب ماسه سنگ های طبیعی و ذوب پودر سیلیس و  7-2-1-شيشه: 
تصفیه ي ناخالصی ها که می تواند ماده ای کاماًل شفاف يا نیمه شفاف يا منعكس کننده باشد. دارای کاربرد به عنوان 
پوشش شفاف درها و پنجره ها و دريچه های هواکش و بازديد، نماسازی شیشه ای، عینک، آينه، اتومبیل سازی، صنايع 

بسته بندی و... است.
جامدی  يا  مايع  موادآلی -معدنی-صنعتی،  فرآورده های  به  ساختمانی:  8-2-1-رنگ ها،رزين هاوچسب های 
گفته می شود که دارای همگونی و خاصیت پیوستگی بر روی سطوح به منظور جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی 

است.
9-2-1-فلزات وفوالد: فرآورده های فلزی حاصل از ذوب سنگ های طبیعی است که به صورت خالص يا 

ترکیبی، درطبیعت وجود دارد.
10-2-1-قير: فرآورده ای پیچیده از موادآلی به رنگ تیره و سیاه است که از تقطیر نفت خام يا زغال سنگ به 

دست می آيد يا به صورت طبیعی وجود دارد.
11-2-1-گونی و ليفه: فرآورده ای است که از بافتن الیاف های چتايی و کنفی، نايلونی، ابريشمی، کتانی که 

به صورت قواره و توپی طولی تهیه می شود.
الیاف نازک حاصل از ذوب شدگی، سنگ های طبیعی ِگل  12-2-1-پشم شيشه، پشم سنگ، آزبست: به 

آهكی)مارنی( يا ازذوب و گداختگی شیشه ي مصنوعی در کارخانه گويند.
13-2-1-ايرانيت و آردواز و ِفّروسيمنت: به فرآورده های مرکب از الیاف های طبیعی يا مصنوعی، مانندآزبست 
و بُراده ي چوب و الیاف های فوالدی با مالت سیمان گفته می شود که درقالب مطلوب با بخارآب پخته می شود و 

شكل می گیرد.
ِگل پخته شده و شكل گرفته ي حاصل از  14-2-1-کاشی، سراميك، سفال، آجر و قطعات پخته ی ُرسی: 

خاک ُرس يا سنگ ُرس آسیاب شده راگويند که گاهی با لعابی به نام کاشی و سرامیک روکش می شود.
15-2-1-بتن ها)سيمانی،آسفالتی وخاکی(: به مواد و مصالح پیش ساخته يا درجا گفته می شود که بااستفاده از 

شن، ماسه و يک ماده ي چساننده مثل سیمان و قیر که با طراحی و اختالط مناسب تهیه می شود.
16-2-1-آجر: سنگ مصنوعي ساخته شده ای است که ازپختن خشت تهیه می شود. خمیرآجری، که توسط 

قالب شكل داده و تحت شرايطی خشک کنند»خشت«می نامند.
17-2-1-بلوك: بلوک، واحد ديوارچینی که ابعاد آن از ابعاد آجر استاندارد، بیش تر است. بلوک ها را می توان 

از خاک ُرس، بتن پیش ساخته و بتن اسفنجی ساخت.
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18-2-1-تيرچه های سقفی: به  فرآورده های مرکبی  گفته می شود که از قطعات بتنی و فوالدی ساخته شده اند 
و عضو باربراصلی در سقف های تیرچه بلوک محسوب می شوند و پیش ساخته اند.

19-2-1-مواد و مصالح تأسيساتی )بهداشتی، ايمنی، مكانيكی، برقی، اضطراری و...(: فرآورده های صنعتی 
فلزی و غیرفلزی که به منظور اهداف خاص به همراه  مصالح سازه ای در ابنیه به کارگرفته می شوند.

20-2-1-اندودها: معمواًل از اندودها برای ايجاد سطح صاف يا پوشش سطح زيرين استفاده می شود و بر حسب 
مكان و مسائل سازه ای نوع آن مشخص می گردد. انواع اندود ها شامل: کاه وِگل،گچ و خاک، ماسه و سیمان و...

21-2-1-مالت ها: به آن دسته از مواد و مصالح ساختمانی اطالق می شود که نقش چسباندن مواد ومصالح 
ساختمانی را به عهده دارند. انواع مالت ها شامل: مالت های آبی، مالت های هوايی و مالت های ويژه.

3-1-مواد و مصالح ساختماني جديد
1-3-1-بتن سبك: بتنی است غیرسازه ای که از آن به منظور عايق صوتی و حرارتی استفاده می شود.

2-3-1-بتن اليافی: بتن معمولی است که به آن الیاف فوالدی يا غیرفوالدی اضافه مي کنند. از اين بتن مسلاّح 
در جاده سازی و باندفرودگاه و محوطه سازی استفاده می شود.

3-3-1-سيپورکس: قطعاتی که ازموادی چون پودرآلومینیوم، سودسوزآور،آب و ماسه تهیه شده وبرای ساختن 
ديوار جداکننده يا سقف به کارمی رود.

4-3-1-پوشش های کف: در حال حاضراز انواع کف پوش ها با مصالح مصنوعی)پالستیک، کائوچو و...( برای 
پوشش کف به جای سرامیک و موزائیک استفاده می شود.

5-3-1-پانل های گچی پيش  ساخته: پانل ها با ابعاد 0/08×1×1متر که درساختن ديوارهای ساندويچ پانل و 
جهت عايق های صوتی وحرارتی به کار می رود.

6-3-1-مصالح آکوستيكی )صدابندی(: مصالح آکوستیكی، مصالحی هستند که به منظور مقابله با سر و صدای 
مزاحم درساختمان به کار می روند، مانند سالن های سینما و آمفی تئاتر.

نام  به  از مصالحی  برای پوشش و آب بندی سقف های شیب دار  7-3-1-مصالح پوشش سقف های شيب دار: 
»آزبست« يا »ايرانیت و آردواز« استفاده می شود.

4-1-ديوارهاي ساختمانی
ديوار عبارت است از يک ساختار ممتد، عمومًا قائم، يكپارچه محكم و استوار که عمومًا ضخامت آن در مقايسه 

با طول و ارتفاع، کوچک است. 
1-4-1- وظايف ديوار: ديوار می تواند؛ 1-فضاها را از يكديگر تفكیک نمايد.2-سبب ايجاد امنیت در محیط 

اطراف ما گردد.3-نیروی وارده را تحمل نمايد.
2-4-1-انواع ديوار: ديواربه دوگروه عمده تقسیم می شود:

الف(انواع ديوارها از نظرعملكرد:
منتقل  و  تحمل  وزن خود،  بر  عالوه  را،  مانند سقف ها  برديوار  وارد  بارهای  ديوارها،  اين  باربر:  -ديوارهای 

می کنند.
غیرباربر  ديوارهای  به  می کنند.  ومنتقل  تحمل  را  خود  وزن  فقط  غیرباربر،  ديوارهای  غيرباربر:  -ديوارهای 

»ديوارتقسیم و پارتیشن« نیزمی گويند.
-ديوارهای حائل: ديوارهايی که به منظور مقابله با نیروی جانبی، مانند حرکت خاک، آب و غیر اين ها مورد 
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استفاده قرارمی گیرد »ديوارحائل« نامیده می شوند.
-ديوارهای عايق: ديوارهايی که باعث جلوگیری ازرطوبت، صدا، گرما وسرما می شوند »ديوارهای عايق« 
نامیده می شوند. انواع اين ديوارها شامل:1-ديوارهای عايق رطوبت، 2-ديوارهای عايق حرارت، 3-ديوارهای عايق 

صوت می باشد.
ب(انواع ديوارها از نظرمصالح: معمواًل اين ديوارها عبارت اند از: ديوارهای آجری، سنگی، بتنی و بتن مسلاّح، 

انواع بلوک)بلوک سفالی، سیمانی، گچی و...(، چوبی، خشتی و گلی.
5-1-ديوارهاي ساختمانی از نظرمصالح

1-5-1-ديوارهای آجری: آجر يكی از مصالح ارزان قیمت و در دسترس است و در اکثر موارد جهت ساخت 
ديوار به کمک مالت هايی چون گل، ماسه سیمان و ... هنوز کاربرد دارد.

2-5-1-ديوارهای سنگی: سنگ طبیعی در رنگ ها و مشخصات گوناگون وجود دارد و به  همین  دلیل برای 
منظورهای مختلف ساختمانی به  کار می رود.

در انتخاب سنگ ها بايد به اصول مهمی توجه نمود: بافت سنگ، جذب آب، پاکیزگی سنگ، پايداری دربرابر 
ی و مقاومت فشاری آن. عوامل جواّ

سنگ ها شامل انواع مختلف قلوه ای رودخانه ای، قلاّه، الشه، قواره ای بادبُر، بادکوبه ای، مكعبی، چندوجهی و 
اليه اليه هستند. با هريک از سنگ هاي ياد شده نوع به خصوصی از ديوارهای سنگی ساخته می شود. مالِت مصرفی 

در بناّايی با سنگ، معمواًل مالت ماسه وسیمان است.
3-5-1-ديوارهای بتنی: بتن مخلوطی از شن، ماسه، سیمان وآب است که با مقاديرمشخص ترکیب می شوند. 

اين ديوارهارا »ديوارهای بتنی«می نامند. 
4-5-1-ديوارهای ساخته شده از انواع بلوك )بلوك سفالی، سيمانی، گچی و...(: اين نوع ديوارها با انواع 

بلوک ها از جنس های مختلف قابل اجرا هستند. اين ديوارها شامل:
الف(ديوارهای بلوک بتنی)سیمانی(؛

ب(بلوک سفالی؛
ج(بلوک های گچی؛

د(سیپورکس.
ه(ديوارهای ساندويچ پانل جداکننده ی پیش ساخته با فوم تزريقی.

5-5-1-ديوارهای چوبی: چوب ماده ای سبک وزن است که برش، شكل ِدهی و اتصال آن به کمک ابزارهای 
ساده ی دستی يا برقی امكان پذير است و برای تولیدسری يا موردی پانل ها و قاب های ديوار، کف و بام، تیرچه های 

چوبی، پشت بندهای عمومی، تیرهای مايل بام و ديوارها، پنجره ها و درها مورد استفاده قرار می گیرد.
6-5-1-ديوارهای خشتی گلی: ساخت بناهای خشتی، به دلیل راحتی استفاده از خاک محل و تهیه ی خشت، 
از ديرباز مورد توجه بوده است و هنوز در بسیاری از اقلیم های گرم و خشک کويری و نواحی معتدل و کم باران 

ايران مورد استفاده است. 
ديوارهای خشتی را با خاک ُرسی که به صورت خمیر درآورده اند و در قالب  هايی که به آن شكل داده و در 
آفتاب خشک کرده اند، می سازند. اين ساختمان ها را به دلیل ضخامت زياد ديوار و سنگینی آن، در يک يا دو طبقه 

می سازند.



واحدکار اّول واحدکار اّول

64 65

واحدکار اّول واحدکار اّول

64 65

سؤاالت تشريحی

1-انواع مواد و مصالح ساختمانی را از نظر جنس نام ببريد.
2-مالت را تعريف کنید.

3-کاربرد گچ را در ساختمان توضیح دهید.
4-قیر از تقطیر ..... يا زغال سنگ به دست می آيد.

5-بتن از چه موادی تشكیل می شود، نام ببريد.
6-انواع آجر را نام ببريد.

7-چهار خصوصیت آجر را نام ببريد.
1 ترسیم نمايید.

10
8-پالن يک ديوارسنگی را با مقیاس 

1 ترسیم نمايید.
50

9-يک پالن ساختمان آجری را با نظر مربی کالس با مقیاس
10-مصالح مورد استفاده در پوشش سقف های شیب دار را نام برده و بگويید که مواد تشكیل دهنده ی آن از 

چه مواد اولیه ای است؟
11-ديوار را تعريف نمايید.

12-وظايف ديوار را نام ببريد.
13-ديوارها به چندگروه تقسیم می شوند، نام ببريد.

14-عملكرد ديوارهای حائل را توضیح دهید.
15-ديوارها را در مقابل چه عواملی عايق می کنند؟

16-انواع ديوار را از نظر نوع مصالح نام ببريد.
1 ترسیم نمايید.

10
17-جزئيات مقطع عايق کاری ديوار زيرزمین را با مقیاس 

18-ساختمان های چوبی را در مقابل چه عواملی مقاوم می نمايند،آن ها را نام ببريد.
19-مزايای ساختمان های چوبی را نام ببريد.

1 ترسیم نمايید.
20

20-نمای يک ديوار سنگی چند وجهی را با مقیاس 
1 ترسیم نمايید.

10
21-پالن ونمای يک ديوار نیم آجره در کنج را با مقیاس 

آزمون پايانی)1(



واحدکار اّول واحدکار اّول

64 65

واحدکار اّول واحدکار اّول

64 65

سؤاالت چهارگزينه ای

1-ديوار پارتیشن کدام بار را تحمل می کند.
د( بار جانبی ج( وزن خودش   الف( وزن سقف                   ب( وزن کف  

2-کدام يک از موارد زير عايق حرارتی هستند.
د( بخار آب ج( بتن             ب( قیر                        الف( هوا                    

3-عبارت 400kg.m3 يعنی...
ب( مقدار مصالح سنگی در واحد حجم بتن  الف( مقدار سیمان در واحد حجم بتن   

د( مقاومت عیار سیمان در مترمكعب بتن ج( مقاومت سیمان نسبت به بتن   
4-مالتي که از مخلوط کردن و ورز دادن: آهک، خاکستر، خاک رس و لوئي بدست مي آيد چه نام دارد؟

د( آب ساب ج( ماهوتي    ب( مالت ساروج   الف( مالت باتارد   
5-ديوارهايي که به منظور مقابله با نیروهاي جانبي مانند حرکت خاک، آب و غیره مورد استفاده قرار مي گیرد 

ديوار....... نامیده مي شود.
د( عايقي ج( غیرباربر    ب( حائل   الف( پارتیشن   

6-کدام يک از مالت هاي زير در گروه مالت هاي هوايي مي باشد؟
د( ماسه و سیمان ج( گچ و خاک    ب( مالت باتارد   الف( ماسه آهک   

7-انواع عايق کاري که در ساختمان مورد استفاده قرار مي گیرد، شامل:
د( هرسه مورد ج( حرارتي    ب( صوتي   الف( رطوبتي   

8-آجرچیني با کدام نوع آجر را »گري چیني« مي گويند؟
د( سه سانتي ج( قزاقي سفید و بهي   ب( فشاري    الف( سفال سوراخ دار  

9-گوني يا چتايي در کدام قسمت ساختمان مورد مصرف قرار مي گیرد؟
د( عايق کاري ج( ديوار چیني    ب( پي کني   الف( بتن ريزي   

10-ديوار 35 سانتي متري جزء کدام يک از ديوارهاي زير است؟
د( باربر ج( غیرباربر    ب( محافظ عايق کاري   الف( جدا کننده   

11-کدام يک از انواع سنگ ها در ساخت پي هاي سنگي مناسب نمي باشد؟
د( مكعبي ج( شكسته    ب( الشه   الف( قلوه اي   

12-مقاومت خاک با کدام يک از عوامل زير رابطه ی مستقیم دارد؟
د( فضاي خالي ج(رطوبت    ب( شكل دانه ها    الف( وزن مخصوص  

13-دانه هاي حداکثر تا 2 میلي متر را چه مي نامند؟
د( شن ج( ماسه    ب( خاک   الف( پوکه    

14-وجود »خاک رس«، در مالت گچ و خاک سبب مي شود......  
ب( گرفتن مالت کمي کندترشود. الف( آب بیش تری جذب نمايد.    
د( زمان گیرش مالت کوتاه شود. ج( امكان استفاده ی محدود فراهم شود.   

15-از مالت )پودر آلومینیوم+ سود سوزآور+ آب+ ماسه+ سیمان( چه نوع بلوکي به دست مي آيد؟
د( بلوک سیماني ج( سیپورکس    ب( بلوک سفالي    الف( بلوک بتني   






