
   

 ییبا مصالح بنا یسنت یساختمان ها یآموزش اجرا

ناپذیر متعددی شده است. این های اشتباه اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی به خصوص در روستاهای کشور موجب ایجاد حوادث جبرانروش

ابط اجرایی و عدم شناخت جزئیات فنی رخ داده است که خسارات جانی و مالی حوادث در پی عدم استفاده از مصالح مرغوب، عدم آگاهی از ضو

های سنتی رسد. ساختمانضروری به نظر می آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی متعددی بر جای گذاشته است. در نتیجه،

شود. الزم به ذکر است که اجرای اخت و ساز صحیح آنها توصیه میترند؛ بنابراین، آموزش سهای جدید بسیار مقاوماستاندارد نسبت به ساختمان

ی خدمات ی آچاره ارائه دهندهساختمان با مصالح بنایی فرآیندی تخصصی است که باید به دست متخصصان مجرب انجام شود. مجموعه

 .سپس، سفارش خود را ثبت کنید سازی با بهترین کیفیت به دست متخصصان مجرب است. در نتیجه، با ما همراه باشید؛ساختمان

 ساختمان مصالح بنایی چیست؟: بیشتر بخوانید

 سازی سنتیپی

های سنتی د. پی ساختمانشوهای سنتی با مصالح بنایی انجام میهای جدید باید از بتن مسلح ساخته شود؛ اما، اجرای پی ساختمانپی ساختمان

های سازد که نسبت به سازهای مقاوم میهای سنتی سازهای، آجری و سنگی باشد. الزم به ذکر است که اجرای صحیح پیتواند بتن غیر مسلح، شفتهمی

 .پردازیمسازی سنتی میتر است. در ادامه، به معرفی و بررسی انواع پیجدید بادوام

 ایسازی شفتهای سنتی با مصالح بنایی: پیآموزش اجرای ساختمان ه

 شن و ماسه درشت دانه تا ریز دانه را با خاک رس چرب مخلوط کنید؛ سپس، آهک را به آن اضافه کنید. مخلوط ساخته شده را شفته  :ی اولمرحله

 .کیلوگرم بر مترمکعب آهک ۲۰۰چرب و  درصد خاک رس ۳۵-۲۵درصد شن و ماسه،  ۵۵-۴۵های مخلوط شفته به این صورت است که نامند. نسبتمی

 های درشت تا ریز را با شفته ترکیب کنید که استحکام پی بیشتر مخلوط شفته را ورز دهید؛ سپس، یک سوم شفته را بریزید. الشه سنگ :ی دوممرحله

 .ی بعدی را بریزید، شفتهی پیشین کمی خشک شود؛ سپسشود؛ سپس، مجدد یک سوم شفته دیگر بریزید. حتماً، فرصت دهید که شفته

 ی ای بلند را با رعایت فاصله در پی جایگذاری کنید که اتصال پی به کرسی چینی را ایجاد کنید؛ سپس، یک سوم شفتههای ریشهسنگ :ی سوممرحله

 .ود. در نهایت، کرسی چینی را اجرا کنیدای بلند بیرون بماند که اتصال به کرسی چینی انجام شنهایی را بریزید. حواستان باشد که قسمتی از سنگ ریشه
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 سازی آجریآموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی: پی

 را کنید. سازی آجری پیشنهاد خوبی است. کافیست، مالت این پی را آماده کنید که آن را اجاستفاده دارید، پیی بیاگر آجرهای شکسته :ی اولمرحله

 .مالت آن ترکیبی از ماسه و سیمان، ماسه و آهک یا ماسه و سیمان و آهک است

 ای از مالت آمده شده را بر پی پهن کنید؛ سپس، آجرها را بر روی پی قرار دهید. در ادامه، مالت را روی آن بریزید. آجرکاری باید با الیه :ی دوممرحله

 .دوغاب ریزی پس از هر رج الزم است ها انجام شود. در ضمن،رعایت پیوند رج

 ی ای باشد که مالت شل بر روی همههای آجر با مالت ماسه و سیمان واجب است. غرقاب باید به گونهسازی قطعهدر نهایت، غرقاب :ی سوممرحله

 .های آجر را به خوبی بپوشاندقطعه



   

 

 سازی سنگیآموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی: پی

 متر مالت ماسه و سیمان، مالت ماسه و آهک یا مالت ماسه و سیمان و آهک را بر سطح پی پهن کنید. اجازه دهید که کمی خود سانتی ۵ :ی اولمرحله

 .را کنیدی بعد را اجرا بگیرد؛ سپس، مرحله

 ریزی کنید که غرقاب دانه و ریزدانه است بر روی مالت قرار دهید؛ سپس، مجدد مالتهای درشتهای مقاوم را که ترکیبی از سنگسنگ :ی دوممرحله

 .های بزرگ و پهن استفاده کنیدهای کار از سنگرخ دهد. دقت داشته باشید که برای گوشه



   

 

های ریزی به شما بستگی دارد. ممکن است مصالح در دسترس شما با مصالح در دست شخص دیگر متفاوت باشد. اگر آجرانتخاب از میان انواع پی

های مقاوم در دسترس دارید، پی سنگی اجرا کنید. در ضمن، اجرای کرسی ی اجرا کنید؛ اما، اگر سنگی اضافه در دسترس دارید، پی آجرشکسته

سازی شما چه نوعی است. کافیست، دستورالعمل اجرای کرسی چینی را بلد باشید. جهت کسب کند که پیچینی روش ثابت دارد؛ بنابراین، فرقی نمی

 :باشید ی کرسی چینی همراهاطالعات در مورد نحوه

 گرفتگی باید چند پله باالتر از سطح زمین سطح ساختمان برای جلوگیری از خطر آب :کرسی چینی در اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی

، اگر پی شود. اگر پی شما آجری باشد، کرسی شما آجری است؛ اماریزی انجام مینامند. کرسی چینی از جنس پیباشد. این فاصله را کرسی چینی می

 .شما سنگی باشد، کرسی شما سنگی است



   

 

 دیوارسازی سنتی

های آجری است؛ اما، دیوارسازی سنتی از جنس آجر، سنگ یا بلوک ماسه و سیمان است. معموالً، های بتنی با بلوکدیوارهای جدید از جنس بلوک

تر در این م ۴متر است. اجرای ارتفاع بیشتر از  ۴ها حدود متر است؛ اما، ارتفاع طبقه ۳تا  ۲.۷ارتفاع دیوارهای ساختمان سنتی با مصالح بنایی حدود 

کشی کند. کالفمتر را فراهم می ۶کشی امکان اجرای ساختمان سنتی با ارتفاع خواهد. کالفکشی میها نیاز به تمهیداتی دارد؛ مثالً، کالفساختمان

 .تواند از جنس تیرهای چوبی باشدمی

 اشد. بهترین روش این است که پیشگیری را جدی بگیرید؛ یعنی، کشی توجه کنید که ساختمان شما موریانه نداشته بهنگام کاربرد چوب در کالف :نکته

 .کند؛ بنابراین، آنها را قیراندود کنیدی چوب را دور میهای چوبی را عایق کنید که در برابر آسیب حفظ شود. قیر موجودات خورندهکالف

دیوارهای  کند؛ اما،رباربر است. دیوارهای باربر وزن سقف را تحمل میاند که شامل دیوارهای باربر و دیوارهای غیهای سنتی دو دستهدیوارهای ساختمان

باشد؛ بنابراین،  غیرباربر نقش جداکننده دارد. دیوارهای باربر باید از مصالح باکیفیت مقاوم ساخته شده باشند. توجه کنید که دیوار باربر باید یکپارچه

 .ایجاد هرگونه بازشو داخل آن ممنوع است



   

 

 ضوابط اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی

های کشور به خصوص در روستاها ساخته شده با مصالح بنایی است؛ یعنی، به درصد ساختمان ۶۵دهد که حدود آمارهای وزارت مسکن نشان می

نتی ساخته شده است. در نتیجه، آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی بر اساس ضوابط اجرایی الزم است؛ چون، بیشتر صورت س

شود. در ادامه، چک لیست مهم ترین ضوابط ساخت و ساز ساختمان مصالح بنایی های مصالح بنایی به دلیل عدم رعایت ضوابط تخریب میساختمان

 .کافیست، آنها را رعایت کنید که ساختمان سنتی مقاومی داشته باشیدآورده شده است. 

 حداکثر تعداد طبقات یک ساختمان سنتی با مصالح بنایی دو طبقه است؛ چون، طبقات بیشتر موجب کاهش مقاومت ساختمان در برابر  :ی اولضابطه

 .پذیر نیستاما، بیش از این امکان تواند یک طبقه زیرزمین داشته باشد؛شود. این ساختمان میلرزه میزمین

 ها موجب کاهش مقاومت ساختمان برابر عرض آن بیشتر باشد؛ چون، بر هم خوردن نسبت ۳طول ساختمان سنتی با مصالح بنایی نباید از  :ی دومضابطه

 .شوددر برابر زلزله می

 شود. در ضمن، ر نامتناسب آن موجب کاهش مقاومت ساختمان میها باید متعادل باشد؛ چون، مقادیرفتگیها و پسآمدگیپیش :ی سومضابطه

متر سانتی ۱۵۰طرف باز حدود  ۲آمدگی بالکن متر و پیشسانتی ۱۲۰طرف باز حدود  ۳آمدگی بالکن از های عمودی مجاز نیست؛ اما، پیشآمدگیپیش

 .مجاز است

 کشی متر جایز نیست. اگر کالفسانتی ۶۰ودیت دارد؛ یعنی، بیشتر از حدود اختالف سطح در ساختمان سنتی با مصالح بنایی محد :ی چهارمضابطه

 .متر نیز جایز استسانتی ۶۰یابد؛ یعنی، ایجاد اختالف سطح بیشتر از ها کاهش میمحل اختالف سطح انجام شود، محدودیت اصولی در

 کندسازی عریض از نشست ساختمان جلوگیری میعادی باشد؛ چون، پی تر از شرایطسازی باید عریضاگر زمین بنا مقاوم نباشد، پی :ی پنجمضابطه. 

 های متنوع متفاوت استتر از زمین مشخص شود؛ البته، این موضوع نسبت به اقلیمجهت پیشگیری از یخ زدن پی باید سطح پی پایین :ی ششمضابطه. 



   

 ریزی انجام ای پیر ضمن، جهت جلوگیری از رانش پی باید به صورت پلهدرصد مجاز نیست. د ۱۵دار با شیب بیش از ساخت پی شیب :ی هفتمضابطه

 .شودسازی ساختمان سنتی با مصالح بنایی انجام میشود. این شیوه جهت مقاوم

 

 …سخن آخر

های شود؛ چون، در مقایسه با ساختماندر نهایت، اجرای پی ساختمان و دیوار ساختمان با استفاده از مصالح بنایی بر اساس ضوابط اجرایی توصیه می

ید هویت جدید بسیار مقاوم است؛ همچنین، هویت دارد. کافیست، مصالح مرغوب خریداری کنید؛ سپس، اجرای صحیح بر اساس ضوابط داشته باشبی

 .های جدید استکه ساختمانی باهویت و بادوام ایجاد کنید. این ساختمان بسیار ارزشمندتر از ساختمان

های سنتی را بررسی کردیم؛ سپس، سازی ساختماندر این مطلب به آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی پرداختیم. ابتدا، پی

ی مهم این است دیم. در نهایت، ضوابط اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی را معرفی کردیم. نکتههای سنتی را بررسی کردیوارسازی ساختمان

شما با  خدمات بنایی یی آچاره ارائه دهندهسازی فرآیندی تخصصی است که باید به دست متخصص مجرب اجرا شود. مجموعهکه فرآیند ساختمان

 .ترین قیمت به دست متخصصان مجرب است. کافیست، سفارش خود را ثبت کنیدمنصفانه


