
   

 ییبنا یانواع سازه ها

ی بنایی نام دارد. انواع مصالح بنایی شامل سنگ، آجر و بلوک سیمانی هنگامی که یک سازه با استفاده از مصالح بنایی همراه با مالت ساخته شود، سازه

ی ی بنایی که با استفاده از آجر و مالت ساخته شده باشد، سازهشود؛ مثالً، سازهنوع مصالح بنایی نامگذاری می است. انواع سازه های بنایی نیز بر اساس

 .پردازیم؛ بنابراین، با ما همراه باشیدبنایی آجری نام دارد. در این مطلب، به معرفی و بررسی انواع سازه های بنایی می

 ی بنایی آجریسازه 

 ی بنایی سنگیسازه 

 ی بنایی بلوک سیمانیسازه 

 های بنایی کدامند؟انواع سازه

ی بنایی بلوک سیمانی است. انتخاب از میان انواع آنها به مصالح در ی بنایی سنگی و سازهی بنایی آجری، سازهانواع سازه های بنایی شامل سازه

موضوع مهم این است که مصالح در دسترس خود را بشناسید؛  دسترس شما وابسته است. مصالح در دسترس شما گاهی آجر است و گاهی سنگ است.

 .شودهای بنایی معرفی و بررسی میسپس، بهینه استفاده کنید. در ادامه، انواع سازه

 



   

 ی آجریهای بنایی: سازه انواع سازه

تر از آجرهای درجه دو یا اهمیتهای کمشود. در سازهی یک سوخته استفاده میدر ساخت و ساز سازه با استفاده از مصالح بنایی آجر از آجرهای درجه

ه شود؛ اما، در دیوارها از آجرهای ی یک سوخته استفادشود. بهترین روش این است که در پی ساختمان از آجرهای درجهدرجه سه نیز استفاده می

 .شودی سه مقاومت کمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد نمیی دو استفاده شود. آجرهای درجهدرجه

ی سه باشد. صرفاً، نوع ی یک یا درجهکند که درجهتوجه داشته باشید که استحکام آجر نسبت به باقی مصالح بنایی کمتر است؛ یعنی، فرقی نمی

هایی که تحت اثر نیروی ی دو و سه است. آجر نسبت به نیروهای کششی ضعف دارد؛ بنابراین، کاربرد آن در سازهکمی بهتر از نوع درجه ی یکدرجه

 .های بنایی آجری به عوامل متعددی وابسته است؛ مثالً، موقعیت ساختمان بسیار تأثیرگذار استکششی هستند، مناسب نیست. عملکرد نهایی سازه

 

 ی سنگیانواع سازه های بنایی: سازه

ی شما عمر طوالنی های بنایی است؛ چون، مقاومت بسیار زیادی دارد. این مصالح بادوام است؛ بنابراین، سازهسنگ بهترین انتخاب برای ساخت سازه

ی بنایی سنگی ی بازسازی آچاره به شماست. طول عمر یک سازهی سنگی پیشنهاد مجلهاهد داشت. اگر به دنبال ساخت بنایی ماندگارید، سازهخو

 .سال است ۵۰۰حدود 

ا مصالح بنایی سنگ از های دانه درشت تا دانه ریز به صورت ترکیبی استفاده کنید؛ اما، جهت دیوارسازی بسازی با مصالح بنایی سنگ از سنگجهت پی

ها آنهایی هستند که در برابر آب مقاوم هستند. در هنگام انتخاب سنگ دقت کنید. های مستحکم یکدست استفاده کنید. بهترین سنگسنگ

 .کندسازی یاری میی آچاره شما را در انتخاب بهترین سنگ مناسب ساختمانمتخصصان مجموعه



   

 

 ی بلوک سیمانیانواع سازه های بنایی: سازه

های سیمانی بسیار پرسرعت است؛ چون، ابعاد اجزای آن تری نسبت به مصالح پیشین است. ساخت و ساز با بلوکهای سیمانی انتخاب مدرنبلوک

های درشت دارند که مالت کمتری های سیمانی اندازهتر است؛ چون، بلوکی نهایی نیز سبکاست. در ضمن، وزن سازهتر از باقی مصالح بنایی بزرگ

 .کنندمصرف می

ها دارد. در ضمن، این ی کمتری نسبت به باقی سازهک بتنی مقرون به صرفه است؛ چون، ساخت و ساز آن هزینههای بنایی بلوساخت و ساز سازه

های شود؛ بنابراین، دست شما جهت ساخت و سازهای متعدد تولید میها و فرمها، شکلها در اندازهسوزی مقاوم است. بلوکبرابر آتشها در سازه

 .ی بلوک سیمانی بنا کنیدی دو طبقه را با استفاده از سازهی یک طبقه تا یک مدرسهتوانید یک خانهتر باز است. شما میپیچیده



   

 

 مزایای سازه های بنایی

ترین مصالح بنایی در برابر آتش است. تر از باقی آنهاست؛ مثالً، سنگ مقاومانواع سازه های مصالح بنایی در برابر احتراق مقاوم است. برخی از آنها مقاوم

های مصالح بنایی ساکنان را از تر است. در نهایت، سازههای بنایی در برابر احتراق مقاومی بنایی سنگی نیز نسبت به باقی سازهسازهدر نتیجه، 

 .ها از جنس آجر و سنگ همین موضوع است که در برابر آتش مقاوم هستندکند. علت ساخت شومینهسوزی حفظ میآتش

تر از ها در برابر پوسیدگی نیز مقاومطبیعی مانند باد، باران، طوفان و گردباد مقاومت باالیی دارد. در ضمن، این سازههای بنایی در برابر بالیای سازه

ترند؛ مثالً، آجر در برابر کشش ضعف دارد. موضوع مهم ترند. الزم به ذکر است که هر کدام از مصالح بنایی در برابر نوعی از نیروها ضعیفهای مدرنسازه

ی خدمات بنایی به دست ی آچاره ارائه دهندهکنید. مجموعهها در جهت تقویت تالش میهاست. شما با آگاهی از ضعفاطالعات در مورد ضعف کسب

 .های مصالح بنایی آگاهی کامل دارندمتخصصان مجربی است که در مورد ضعف

ها برای اقلیم ایران است. ترین سازههای ساخته شده از مصالح بنایی نیز مناسبهترین مصالح برای اقلیم ایران است؛ بنابراین، سازمصالح بنایی مناسب

 .بخشدی شما میشود؛ چون، ظاهری ایرانی به سازهاستفاده از مصالح بنایی در ظاهر ساختمان نیز بسیار پیشنهاد می

شود. کافیست، هایی که اثر نیروی کشش زیاد است، پیشنهاد میدر سازه های بنایی در برابر نیروهای فشاری بسیار مقاوم است؛ بنابراین، کاربرد آنسازه

 .اجرای آن را به متخصص بسپارید که بهترین نتیجه حاصل شود



   

تا آب و  مصالح بنایی مقاومت حرارتی دارد؛ بنابراین، برای اقلیم ایران بسیار مناسب است. در حقیقت، مصالح بنایی در آب و هوای خیلی گرم و خشک

 .هایی با استفاده از مصالح بنایی بسیار مناسب است؛ چون، مقاومت حرارتی داردای خیلی سرد و مرطوب پاسخگو است. در نتیجه، ساخت سازههو

ر، سنگ اند. آجهای بنایی هستند، مقاومی سازهها بسیار بیشتر است؛ چون، مصالح بنایی که سازندهطول عمر انواع سازه های بنایی نسبت به باقی سازه

 .ترین مصالح ساختمانی هستندو بلوک سیمانی از مقاوم

 

 ب سازه های بناییمعای

های جدید معموالً سبک وزن هستند؛ بنابراین، در کند. مصالح سازههای بنایی شامل مصالح سنگین وزن است که بار ساختمان را زیاد میمصالح سازه

 .شودنمیاین زمینه مصالح جدید نسبت به مصالح سنتی برتری دارند. اگر زمین شما سست است، کاربرد مصالح سنگین وزن پیشنهاد 

سازی آن بستگی دارد؛ بنابراین، در صورت بروز کوچکترین آسیب به پی و دیوار ساختمان فرو سازی و دیوارپایداری انواع سازه های بنایی به پی

شود. زه خوانده میی سااند؛ بنابراین، اگر رطوبت به پی نفوذ کند، فاتحهترین مشکل این است که مصالح بنایی نسبت به رطوبت حساسریزد. مهممی

 .تر وجود داردهای جدید کمها در سازهاین ضعف

های بنایی با مصالح بنایی در آب و هوای نامطلوب وجود ندارد؛ بنابراین، هنگام باران و سرمای شدید فعالیت های ساخت و ساز سازهامکان فعالیت

های جدید های ساخت و ساز وجود دارد که در سازه. در نتیجه، محدودیتمتوقف خواهد شد. چرا؟ چون، مالت به شدت تحت تأثیر آب و هوا است

 .شوددیده نمی



   

 

 کدام نوع سازه بنایی بهترین است؟

های آجری، سنگی و بلوک سیمانی است. معموالً، های بنایی شامل سازهترین سازههای آن نیز متنوع است. رایجاند؛ بنابراین، سازهمصالح بنایی متنوع

انتخاب  اند؛ اما،ها بسیار مقاوماند. این سازهاند؛ سپس، مرمت شدههای بنایی مقاومی هستند که در گذشته ساخته شدهقدیمی سازه هایی خانههمه

 .بهترین آنها کمی دشوار است. در حقیقت، انتخاب بهترین به شرایط شما وابسته است

ی بنایی که در هوایی بر انتخاب بهترین نوع تأثیرگذار است. احتماالً، بهترین نوع سازهی شما از لحاظ مقاومت زمین و از لحاظ شرایط آب و مکان سازه

رود، متفاوت است. در نهایت، انتخاب بهترین نوع ی بنایی که در اقلیم سرد و مرطوب به کار میرود با بهترین نوع سازهاقلیم گرم و خشک به کار می

با بهترین کیفیت به دست  خدمات بنایی یی آچاره ارائه دهندهمتخصص مجرب انجام شود. مجموعهی بنایی برای ملک شما باید به دست سازه

 .استادبناهای مجرب است. کافیست، سفارش خود را ثبت کنید که خدمات باکیفیت دریافت کنید


