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 پیشگفتار
 

 
خدای را سپاس که ما را انسان آفرید و سپاسی افزونتر که به انسان شعور و عقل ارزانی داشت تا مجهوالت معادالت 

چیز را اندازه را بگشاید و هر روز و هر لحظه طریقی نو در اندازد و شاکریم که دانش مهندسی را آموختیم تا همه 

 بداریم و بدانیم.

 ترین ارکان ساخت و ساز، یا به گفتۀ دیگر قلب هر پروژه است.علم متره و برآورد یکی از اساسی

گیری مصالح مورد نیاز برای احداث و یا محاسبه مصالح بکار رفته یکی از مهمترین مسائل یک کارگاه عمرانی اندازه

های شریان کند وهای عمرانی را تهدید میباشد لذا کم توجهی به امر متره و برآورد، ساختار اجرایی طرحشده می

اندازد. کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش تضییع حقوق پیمانکاران و مشاوران را به حیاتی آن را به خطر می

انجامد و صدمات جدی و ها به طوالنی شدن زمان ساخت آنها مینظمی اقتصادی در اجرای پروژهدنبال دارد. بی

کند. باید با بینش علمی به متره و برآورد نگریست و این دانش حمیل میهای ملی تجبران ناپذیر بر امکانات و دارایی

 ای مستقل به شمار آورد.را به عنوان رشته

باشد، با توجه به اینکه در قدم ابتدایی در علم متره و برآورد، نقشه خوانی و فراگیری اصول صحیح متره و ریزمتره می

باشد و از طرفی مهندسی متره و برآورد نقش منابع چندانی در دسترس نمیهای عمرانی زمینه متره و ریزمتره در پروژه

اندرکاران در و لزوم آشنایی هر چه بیشتر دستها دارد، مهمی در دستیابی به یک مدیریت کارا و اثر بخش در پروژه

جلوگیری از تحمیل  های عمرانی، به نوعی باعثو به ویژه اصول صحیح متره در پروژه این دانشامر ساخت و ساز با 

گردد. لذا در راستای اهمیت موضوع سعی ها میتر از آن اتمام به موقع عملیات اجرایی طرحهای اضافی و مهمهزینه

ارائه  هاییدر ویرایش دوم بیشتر مطالب و مثال متره و ریزمتره تالیف گردد و کتابی کاربردی در زمینه اصولگردید 

 آن اشاره نگردیده و یا کمتر به آن پرداخته شده است.های دیگر به شود که در کتاب

 کند:های عمرانی نقش اساسی و مهم را ایفا میمشخص شدن دو بعد از مسئله برای مجریان پروژه

در طول پروژه چقدر بوده، تا در حین اجرای  های اجرایی(به طور تقریبی )بر اساس نقشه مقدار مصالح مورد نیاز (1

 ها یا سفارش مصالح اقدام نمود.بندی نسبت به تهیه آنپروژه با توجه به برنامه زمان

 های مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود ؟هزینه (2

 پرداخته شده است. 1در این کتاب به طور کامل و جامع به مورد شماره 

ارتباطی مستقیم با هم دارند و مکمل یکدیگر هستند و گام قبل از اجرای یک پروژه، ریزمتره مصالح مورد ریزمتره و اجرا 

های اسکلت های مصالح اجرایی در ساختمانتوان مقادیر، ابعاد و اندازهنظر در آن پروژه است. با استفاده از ریزمتره می

 زمان اجرای پروژه استفاده کرد.ها در بتنی، فلزی، سنتی و... را بدست آورد و از آن

ق با ریزمتره باید مطاب اصول کند، طبیعتاهای اجرایی قبل از اجرا کمک فراوانی در اجرای صحیح پروژه میریزمتره نقشه

بر  های آرماتورهای فونداسیونمقررات ملی ساختمان باشد. بطور مثال درصورتی که مقدار، ابعاد و اندازهها و نامهآیین

ریزمتره شوند، قرارگیری آرماتورها در جا و مکان خود و همچنین فواصل و  های اجرایی پروژه مورد نظراساس نقشه

کند. و یا اینکه تر میپذیر است و کار را برای نیروی متخصص آرماتوربند آسانانها در اجرا به سهولت امکهای آناندازه



ها و... در اسکلت فلزی، کمک شایانی در اجرای صحیح و اصولی های تقویتی، نبشیریزمتره دقیق تیرآهن، ورق

 کند.های فلزی میساختمان

ها در ساخت یعنی انجام صحیح و اصولی احجام، ابعاد و اندازهگیریم اجرای صحیح و اصولی مقادیر، بنابراین نتیجه می

کند.ها جلوگیری میعملیات ریزمتره که این اصل مهم از اتالف مصالح و زمان در پروژه

های مثال یهای حائز اهمیت این کتاب است. کلیهویژگی های کاربردی و عملی اززبان بسیار ساده و استفاده از مثال

داشته و مشابه یک  و کارگاهی های اجرایی است، کامال جنبه عملیها و عکسکتاب که همراه با نقشه موجود در این

 ترسیم شده است( مؤلفهای موجود در این کتاب توسط )کلیه نقشه. باشدپروژه واقعی می

در تدوین چنین اثر علمی و  طبعاً، تالش گردید تا مطالب بصورت روشن و دقیق بیان شود مجموعهدر تالیف این 

از تمامی نظرات تکمیلی و کارشناسانه اساتید با این حال  ،خطاهای اجتناب ناپذیری رخ داده باشد ممکن است ،عملی

مید ا. رساند، سپاسگزاریمی مهندسی یاری میو صاحبنظران محترم که ما را در تدوین اثری ارزشمند و در خور جامعه

در  مجموعهاین  ویرایش و تکمیل، های گرانقدر خود جهت اصالحرا از راهنمایی ما ،ارجمنداست که خوانندگان 

 .مند سازندبهره آینده

دانشجویان و  ،)دارای پروانه اشتغال و بدون پروانه( ی مهندسان ناظر و مجریمورد استفاده کلیه کتابکه این  مفتخریم

 پیمانکاران، مشاوران، کارشناسان، کارفرمایان، مدیران اجرایی، اساتید، و معماری التحصیالن رشته مهندسی عمرانفارغ

 .گیردعالقمندان به صنعت ساختمان قرار و 

مهندس ، شوشتریمهندس منصور گچی زاده،مهندس علیرضا میالنی آقایان:بزرگوارم دانم که از اساتید بر خود الزم می

زاده و همچنین سرکار علیرضا رضائیان، مهندس پوریا دشتی، مهندس احمدرضا جعفرزاده، دکتر کوروش خواجوی

کمال قدردانی و که با انتقال تجربیات ارزنده خود در ویرایش دوم ما را یاری نمودند،  شکوفه خاکبازخانم مهندس 

 تشکر را به عمل آورم. 
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 226..................................................................................................................................................................................... متره تیر فلزی

 230............................................................................................................................................................................ متره تیر ورق فلزی

 232.........................................................................................................................................................................متره سقف کامپوزیت

 237................................................................................................................................................................. متره تیرهای شمشیری پله

 243....................................................................................................................................................................... متره پله دوطرفه فلزی

 248.......................................................................................................................................................................... متره بادبند ضربدری

 253.............................................................................................................................................................................شکل Vمتره بادبند 

 258................................................................................................................................................................................متره سازه نگهبان
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265................................................................................................................................................................ متره شاسی کشی آسانسور

269........................................................................................................................................................................... متره تیرچه کرومیت

273.....................................................................................................................................................کارهای فوالدی سبک بخش نهم(

273................................................................................................................................................................. انواع مقاطع فوالدی سبک

274............................................................................................................. های سپری و چهارچوب درب و پنجره آهنیانواع پروفیل

275........................................................................................................................................................................ چهارچوب فلزی متره

276.............................................................................................................................................................. چهارچوب فلزی درب متره

279.................................................................................................................................................................................. درب آهنی متره

282....................................................................................................................................................................... چهارچوب پنجره متره

284..................................................................................................................................................................... حفاظ فلزی پنجره متره

285................................................................................................................................................................... رابیتس سقف کاذب متره

287.................................................................................................................................................................. سقف عرشه فوالدی متره

289........................................................................................................................................................................ پستوال بخش دهم(

290................................................................................................................................................................................... وال پست متره

296.................................................................................................................................................... کارهای آلومینیومی بخش یازدهم(

297............................................................................................................................................................... در و پنجره آلومینیومی متره

298........................................................................................................................................................................ پنجره آلومینیومی متره

299............................................................................................................................................................................... سقف کاذب متره

300................................................................................................................................. چینیساخته و بلوکبتن پیش بخش دوازدهم(

301........................................................................................................................................................................................ کاریجدول

304................................................................................................................. متریسانتی 10سیمانی نحوه بدست آوردن تعداد بلوک 

305................................................................................................................. متریسانتی 20نحوه بدست آوردن تعداد بلوک سیمانی 

306............................................................................................................................................................................. بلوک سیمانی متره

308....................................................................................................................................................... دیوارچینی با بلوک سیمانی متره

312............................................................................................................................................................................................ کول متره

313............................................................................................................................................ ریزیآجرکاری و شفته بخش سیزدهم(

315.............................................................................................................................. متریسانتی 15نحوه بدست آوردن تعداد سفال 

316............................................................................................................................. متریسانتی 10نحوه بدست آوردن تعداد سفال  

317............................................................................................................................ دارنحوه بدست آوردن تعداد آجر ماشینی سوراخ

320.............................................................................................................................................. دیوارچینی با بلوک سفال و آجر  متره

323................................................................................................................................................................................... آهکشفته متره

324............................................................................................................................... کاری رطوبتی و حرارتیعایق بخش چهاردهم(

326..................................................................................................................................................... متره قیروگونی بر روی شناژ بتنی

329..................................................................................................................................................متره ایزوگام کف سرویس بهداشتی
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330........................................................................................................................................................................ متره ایزوگام پشت بام

333.................................................................................................................................................................... پشت بام قیروگونیمتره 

334.............................................................................................................................................. اندودکاری و بندکشی بخش پانزدهم(

335................................................................................................................................................. اندود سیمانی دیوارهای سفالی متره

337.........................................................................................................................................................................سفیدکاری دیوار متره

338........................................................................................................................................................................ سقفسفیدکاری  متره

339.........................................................................................................................................................کارهای چوبی بخش شانزدهم(

341................................................................................................................................................................................ درب چوبی متره

343....................................................................................................................................................... کاشی و سرامیک بخش هفدهم(

344.............................................................................................................................................................. کاشی و سرامیک حمام متره

346......................................................................................................................................................................... کاری گنبدکاشی متره

347........................................................................................................................................................................ کاری دیوارکاشی متره

348............................................................................................................................. پوش بتنیفرش موزاییک و کف بخش هجدهم(

349..................................................................................................................................................................................... موزاییک متره

350...................................................................................................................................کارهای سنگی با سنگ پالک بخش نوزدهم(

352.......................................................................................................................................................سنگ گرانیت کف پارکینگ متره

355................................................................................................................. کف پله، پیشانی پله و پاگرد در پله سه طرفه سنگ متره

357....................................................................................................................................................... پالستیکیکارهای  بخش بیستم(

359.......................................................................................................................................................... پوش الستیکی آجدارکف متره

360.................................................................................................................................................................................. واتراستاپ متره

UPVC ..............................................................................................................................................................................361پنجره  متره

363................................................................................................................................................................................. درز اجرایی متره

364............................................................................................................................................... شیشه و نصب آن ویکم(بخش بیست

366....................................................................................................................................................................... شیشه در و پنجره متره

367.............................................................................................................................................................................شیشه رفلکتیو متره

368........................................................................................................................................................................... ایکاشی شیشه متره

369.......................................................................................................................................................... آمیزیرنگ ودوم(بخش بیست

370........................................................................................................................................................................ آمیزی دیواررنگ متره

371....................................................................................................................................................................... آمیزی سقفرنگ متره

373....................................................................................................................................................... ضد زنگ چهارچوب فلزی متره

374....................................................................................................................................................... آنالیز مصالح وسوم(بخش بیست

374...................................................................................................................................................... مقدار سیمان در کارهای مختلف

375........................................................................................................................................... مقدار مصالح سنگی در کارهای مختلف

378 ................................................................................................................................................... هاپیوست سوم(فصـل 

379................................................................................................................................... مساحت و احجام اشکال هندسی( 1پیوست 

www.navidomran.com



(2متره و ریزمتره ابنیه )متروراصول 12

 

384.................................................................................................................................................................. تبدیل واحدها( 2پیوست 

385................................................................................................................................................................... جداول اشتال( 3پیوست 

403......................................................................................................................... های در و پنجرهوزن مخصوص پروفیل( 4پیوست 

423....................................................................................................................... جدول مشخصات میلگردهای ساختمانی( 5پیوست 

424................................................................................................. ها بر حسب کیلوگرمای از ورقجرم یک مترمربع پاره( 6پیوست 

425 ................................................................................................................................................................................ منابع

تذکر و هشدار  !!!

کتاب مطابق با قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان حقوق چاپ و نشر این ی کلیه

، برای ناشر محفوظ و منحصراً 1350نامه اجرایی آن مصب سال و آیین 1348مصوب سال 

باشد. لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، تصاویر، میانتشارات نوید عمران  متعلق به

ها و در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت جداول، گزارشات، مکاتبات و ... این کتاب

موارد دیگر، و نیز هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل چاپ، فتوکپی، 

-اسکن، تهیه پی دی اف از کتاب، نشر الکترونیکی و هر نوع انتشار به صورت اینترنتی و شبکه

تشارات نوید عمران ممنوع و غیر قانونی های اجتماعی و مجازی و ... بدون مجوز کتبی از ان

گیرند.قرار می پيگرد قانونی و قضاییاست و متخلفین تحت  شرعاً نيز حرامبوده و 
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 انهم  مهندسینسوگند
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای و تواانیی خود را صرف بهبود  و   پیشرفت کنم هک دانش حرهفرد مقام یک مهندس سوگند یاد می

  .رافه بشری نمایم

هن استفاده نموده، زندگی و پیشه خود را با قوانین عالی سوگند یاد می کنم از علم خویش صاداقهن و شرافتمندا

 .ای منطبق سازمبشریت و ربرتین معیاراهی حرهف

ردم ام را هب نفع شخصی ارجح داشته و منافع م کنم خدمت را رب ردآمد، افتخار و آربوی حرهفسوگند یاد می

 .را ربرت از همه تمایالت خویش قرار دهم

ت حرهف وند مهربان ربای انجام تعهدا یت رپوردگار، از خدا ای و اخالقیم توفیق با تواضع و امید هب هدا

 .کنماه هب شرافتم سوگند یاد میخواسته و با ایمان هب آن
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مقدمه

گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه، متره و برآورد گفته  در علم مهندسی به فرآیند اندازه

توان مشخص کرد و در نتیجه از مقدار اعتبار شود. با دانش متره حجم فیزیکی و ریالی مصالح را میمی

مدیریت و  ،پروژه آگاهی داشت. همچنین در مسیر اجرای پروژه با کمک متره و برآوردمورد نیاز برای 

 شود.شود که مانع از ضرر و زیان مالی و زمانی میها نیز با دید دقیق و علمی انجام میریزیبرنامه

دمات رود و احتمال صای به متره توجهی نشود آن پروژه به صورت مبهم پیش میکه در پروژهدر صورتی

 جدی و جبران ناپذیر وجود دارد.

قدم نخست در علم متره و برآورد محاسبه مقدار مصالح مورد نیاز است که با عملیات ریزمتره و با استفاده 

 گیری است.های مصوب اجرایی قابل اندازهاز نقشه

متره و ریزمتره را به  های کاربردی و متعدد اصولایم با زبانی ساده و در قالب مثالدر این کتاب سعی کرده

 صورت عملیاتی به شما آموزش دهیم.

 باشد.فصل اول در مورد خصوصیات مترور و نکات مهم در مقدمات متره و ریزمتره می

باشد که در آن اصول متره و ریزمتره عملیاتی به صورت کامل با بخش می سهفصل دوم دارای بیست و 

ی اعداد نحوه بدست آوردن کلیه) ساختمان شرح داده شده است.های کاربردی در اجزای مختلف ارائه مثال

اند، در انتهای هر جدول بطور کامل حاصل از ریزمتره که در جداول مخصوص )جدول ریزمتره( درج شده

 توضیح داده شده است(.

فصل سوم شامل جداول کاربردی و استانداردهای مورد نیاز در عملیات متره کردن است که با عنوان 

 پیوست آورده شده است.
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  3۵ عملیات خاکي(   –فصل دوم )بخش دوم    

 

  

.را محاسبه کنید مترسانتی 90به عمق  در پالن زیرمقدار خاکبرداری ✍1مثال 

 شرح عملیات ردیف
تعداد

مشابه

واحداحجام

 کار 

مقدار

 جزیی

مقدار

کلی  ارتفاععرض طول

:خاکبرداری*

198.2890.0m308.26m3 08.26حجم خاکبرداری1

 حل: 

 m
مساحت کل پالن : 80.9 × 60.8 = 228.84

:خاکبرداری نشدهمساحت بخش 

 m247.11 = 
7 . ×40  3.  10

2
مثلثی شکلبخش  :  

m2  33.40 =   
7 . ×40  3) . 7  +20 .  (90

2
ای شکل: بخش ذوزنقه

m2 50.3 = 50.0 × 7  )بخش مستطیلی شکل)خارج از پالن :

:خاکبرداری شدهمساحت بخش 

m2 98.28 ( =50.3  +33.40  +47.11 )- 28.84  
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   39                     عملیات خاکي(                                                                                                                   –فصل دوم )بخش دوم    

 

 

  

  را با مقطع زیر محاسبه کنید. متر 003مقدار خاکبرداری یک کانال به طول  ✍4مثال 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  حل: 

 

  کنی در فونداسیون نواری با مقطع و پالن زیر را محاسبه کنید.پی مقدار ✍5مثال 
 

 

 
 

 شرح عملیات ردیف
تعداد 

 مشابه

 واحد احجام

 کار 

 مقدار

 جزیی

 مقدار

 ارتفاع عرض طول کلی

       خاکبرداری: *

) 1 ای شکلخاکبرداری کانال ذوزنقه 1
3  + 1.50

2
) ×50.1 300 m³ 5.1012  

 m³ 75- ³m 5.937 300 50.0 50.0 -1 کسر حجم خاکبرداری نشده 2

 مقطع فونداسیون

 خاکبرداری کانال( 2-4شکل )

 کنی فونداسیون نواریپی( 2-5شکل )
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   43                     عملیات خاکي(                                                                                                                   –فصل دوم )بخش دوم    

 

 

  

  را محاسبه کنید. هاشمع شمع با دیتیل زیر در یک پالن فونداسیون اجرا شده است. حجم خاکبرداری 8مقدار  ✍7مثال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
        

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 شرح عملیات ردیف
تعداد 

 مشابه

 واحد احجام

 کار 

 مقدار

 جزیی

 مقدار

 ارتفاع عرض طول کلی

       :خاکبرداری *

  m³ 16 4 (14.3×402.0) 8 میله شمع 1

 m³ 16.52 ³m 16.68 52.6 8 کوره شمع 2

 شمع بتنی( 2-7شکل )

 حل: 

 (ارتفاع میله شمع ×سطح مقطع شمع )  نحوه بدست آوردن حجم خاکبرداری در میله شمع: 

  m3 2  =4 × (402.0 × 14.3)      

 (حجم مخروط ناقص) نحوه بدست آورن حجم خاکبرداری در کوره شمع: 

 (√A1 × A2 A1 +  A2 +)v = 
  h  

3
 

 (A1 سطح مقطع پایین کوره شمع =)       (A2 سطح مقطع باالی کوره شمع =)  

      m³ 52.6 = √4.52 0 × .50  + (42.0 × 14.3) + (22.1 × 14.3)      V = 
 0.80 

3
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   ۵3                                                                                                                  عملیات بنایي با سنگ(        –فصل دوم )بخش سوم    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

است محاسبه میزان بنایی  مطلوب ایم.فرش کردهای را با سنگ تخته متر 3و عرض  متر 15یک مسیر به طول  ✍5مثال 

 فرش کف.

  :حل

 

 
 
 
 
 
 
 

 شرح عملیات ردیف
تعداد 

 مشابه

 واحد احجام

 کار 

 مقدار

 جزیی

 مقدار

 ارتفاع عرض طول کلی

        ای:بنایی با سنگ تخته *

  m2 45 m2 45 - 3 15 1 سنگ فرش 1

 قوارهبنایی با سنگ ( 3-3شکل )

 ایبنایی با سنگ تخته( 3-4شکل )

این سنگ،  ای(:سنگ الیه الیه )تخته 

گونه که از نامش پیداست، سنگی همان

است که در معدن و در بستر طبیعی خود 

شود و الیه پیدا و استخراج میبه صورت الیه

گویند. ای هم میاصطالحاً به آن سنگ تخته

ها به دلیل الیه الیه بودن از این سنگ

 استحکام چندانی برخوردار نیستند. 

 

های هنگامی که گوشه سنگ قواره: 

تیز و برنده سنگ الشه را با چکش یا 

پتک بگیرند، سنگ به دست آمده، سنگ 

شود. کوچکترین اندازه قواره نامیده می

 متر است. سانتی 15سنگ قواره 
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: عرضینحوه بدست آوردن مقدار خم و قطر داخلی ميلگردهای 

 )مبحث نهم مقررات ملی ساختمان( 2-2-21-9مطابق بند 

. نباشد متر در انتهای آزاد میلگردمیلی 75کمتر از طول مستقیم ولی  db6درجه )گونیا( به اضافه حداقل  90خم  -

.متر(میلی 16 تا 10 )برای میلگردهای به قطر

طول مستقیم در انتهای آزاد میلگرد.  db12درجه )گونیا( به اضافه حداقل  90خم  -

(.مترمیلی 25کمتر از و  مترمیلی 16بیشتر از )برای میلگردهای به قطر 

. نباشد متر در انتهای آزاد میلگردمیلی 75طول مستقیم ولی کمتر از  db6درجه )چنگک( به اضافه حداقل  135خم  -
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 .را بدست آورید 10Φمیلگرد  دیتیل زیر وزن خاموت بابا توجه به  ✍1مثال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : حل 

 
                                                                                 

 

 

درجه )گونیا(  90خم  (4-7شکل )

طول  db12به اضافه حداقل 

 مستقیم در انتهای آزاد میلگرد

 خم داخلی حداقل قطر (4-8شکل )

 = طول خاموت ]عرض مقطع -کاور بتنی(×2)[×2+  ]طول مقطع -کاور بتنی(×2)[×2+   طول خم(×2) 

 m8.1 ( =2 × 10.0+ ) 2× ](2 × 05.0)-5.0 [ +2× ](2 × 05.0)-5.0 [ 

  kg 11.1  =617.0 × 8.1  وزن خاموت = 
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   67            کارهای فوالدی با میلگرد(                                                                                                      –فصل دوم )بخش چهارم    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها:نحوه محاسبه مقدار خم خاموت 

با توجه به ضوابط گفته شده طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مقدار خم آرماتورهای عرضی در پالن 

 کنیم:را به صورت زیر محاسبه می

db2 +db6  (16تا  10= حداقل شعاع قالب + طول مستقیم پس از خم )قطر آرماتور بین 

m 02.0  =01.0 × 2  =db2min  حداقل شعاع قالب =  

m 075.0m ≯ 06.0  =01.0 × 6   =db6 min طول مستقیم پس از خم = 

متر میلی 75باید بزرگتر از  طول مستقیم پس از خم خاموتکنیم، مقدار همانطورکه در روابط باال مشاهده می

متر میلی 75خم مقداری را در نظر بگیریم که از طول نیفتاده است بنابراین باید برای باشد که این امر تحقق 

متر( را برای خم خاموت در سانتی 5.9متر )میلی 95مقدار  بزرگتر باشد و در رابطه باال صدق کند. بنابراین

 گیریم:نظر می

x = 9.5 - 2 = 7.5 cm 

p = ¼πD= 
 1 

4
  × 3.14 × 0.04 ≈0.03 m = 3 cm 

⇒  x + p = 7.5 + 3 = 10.5 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجه135خاموت با قالب  (4-9شکل )

به منظور سهولت اجرا طول  تذکر:

در متر سانتي 10خم آرماتور را 

 گیریم.نظر می
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 : هاميلگردی پوششی طول وصلهنحوه بدست آوردن 
 شود ولی به صورت تقریبیی میلگردها محاسبه می)مبحث نهم مقررات ملی ساختمان( طول وصله  2-4-21-9مطابق بند 

 شده است. همحاسب S400و  C25ادیر جدول زیر با فرض مق

لهـول وصـط

تونـوار و سـاتور دیـآرم
ونداسیونــرها و فـتی

طرـق
حتانیـآرماتور ت وقانیـآرماتور ف

cmcmcmmm

4055408Φ

50655010Φ

60806012Φ

70957014Φ

801058016Φ

901209018Φ

12516012520Φ

13517513522Φ

15520015525Φ

17522517528Φ

20025520032Φ

 (4-6)جدول 

(overlap)میلگرد  همپوشانی (4-11شکل )

کنند. اگر در آهن و آرماتور تولید میهای تیرمتر شاخه12ی های تولید آهن و آرماتور، حداکثر در اندازهعموماً کارخانه نکته: 

تر، ابتدا تر و مقاومها، جهت اتصال محکممحدود بودن طول آرماتورمتر مواجه شدیم، به دلیل 12های بیشتر از ای با طولپروژه

کنیم که این طول برابر است دهیم و با مفتول به هم متصل میها را در یک طول مشخص در کنار هم قرار میو انتهای آرماتور

(.overlapی پوششی یا همپوشانی )اورلپ با طول وصله
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 min51 db=1 5 × 0.016 =0. 240.2 ≈ m 5 m =52  cm                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :در شناژهای افقی پایین 16Φنحوه بدست آوردن طول آرماتورهای  

                                                 m 85.14 ( =25.0)2 ( +05.0)2 – 45.14  1= طول آرماتور ردیف  

                                 m 58.3 ( =25.0)2 ( +05.0)2 - (60.0 +88.1+70.0 طول آرماتور ردیف = )4     

m 63.3 ( =25.0)2 ( +05.0 )- (60.0 +88.1+70.0 طول آرماتور ردیف = )5  

m 86.6 ( =25.0)2 ( +05.0 )- (20.1 +14.1+70.0+87.1 +70.0+80.0= )  6طول آرماتور ردیف 

                                              m35.11 ( =25.0)2 ( +05.0)2 - 95.10  8و 7= طول آرماتور ردیف  

                                        m7.3 ( =25.0)2 ( +05.0)2 - ((35.0)2+60.2 ) 9= طول آرماتور ردیف 

m 44.3 ( =25.0)2 ( +05.0)2 - (20.1 +14.1+70.0 طول آرماتور ردیف = )10   

                                m 15.4 ( =25.0)2 ( +05.0 )- (70.0 +3 طول آرماتور ردیف = )11 

m 4.5 ( =25.0)2 ( +05.0 )- (25.1+70.0 +3 طول آرماتور ردیف = )12  

m 33.4 ( =25.0)2 ( +05.0 )- (70.0+18.3 طول آرماتور ردیف = )13  

m 58.7 ( =25.0)2 ( +05.0 )- (70.0+90.1+70.0+13.3+70.0 طول آرماتور ردیف = )14  

m 35.2 ( =25.0)2 ( +05.0)2 - (25.1+70.0 طول آرماتور ردیف = )15  

 (db15min= خم آرماتورها  25.0( )= پوشش بتن 05.0) 

 :های قائمشناژ 16Φنحوه بدست آوردن تعداد و طول آرماتورهای طولی  

                             m 2.4 ( =05.0)2- (25.0)2  +30.0  +3  +50.0  طول آرماتور طولی شناژ قائم = 

 ( = ارتفاع شناژ پایین 50.0)( = ارتفاع کف تا زیر سقف 3(( )db15min)= خم آرماتورها  25.0)

 (= پوشش بتن 05.0( )= ارتفاع شناژ باال 30.0)

 (تعداد آرماتور ×شناژ  تعداد)  ها:مشابه آرماتور نحوه بدست آوردن تعداد 

 

 

 

     

 

 

 

 

 همپوشانی آرماتورهای تحتانی

 همپوشانی آرماتورهای فوقانی

www.navidomran.com
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 عرضی: وآرماتورهای طولی  طولنحوه بدست آوردن  

         m 89.29 ( =40.0)2 ( +075.0)2- 24.29 طول آرماتور طولی تحتانی و فوقانی =

         m 13 ( =40.0)2 ( +075.0)2- 35.12 طول آرماتور عرضی تحتانی و فوقانی =

(= خم آرماتورها 40.0( )= پوشش بتن 075.0) 

:محاسبه مقدار خم آرماتورهای اصلینحوه 

: 20Φخم آرماتورهای اصلی 

  m30.0  =02.0 × 15 =db15min 

cm40  =
15 

2
 [ +2 ÷ ((50.7)2 – 80])

 ( ریزی= ارتفاع بتن 80( )= پوشش بتن 50.7) 

(= مقدار همپوشانی هریک از آرماتورهای فوقانی و تحتانی بر روی یکدیگر15)

 نحوه بدست آوردن طول اورلپ آرماتور طولی:  

متر، تعداد اورلپ آرماتور در این طول برابر  89.29متر است، پس با توجه به طول  12طول هر شاخه آرماتور 

   2است با :  

 شود.می به صورت زیر در نظر گرفته 4-6مقدار طول همپوشانی آرماتورها طبق جدول 

      cm125 ⇒ 20Φ آرماتورهای تحتانی:      همپوشانی

      cm 160 ⇒ 20Φ   آرماتورهای فوقانی:   همپوشانی

= تعداد آرماتور( 62= تعداد اورلپ( ) 2) ←( 2×62) 
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متر است و سانتی 30مقدار آرماتورهای ستون زیر را محاسبه کنید. )خم آرماتورهای انتظار در کف فونداسیون  ✍6مثال 

برای و  مترسانتی 5.7پوشش بتن برای آرماتورهای فونداسیون ) باشد(می 20Φآرماتورهای طولی و عرضی فونداسیون 

 متر است(سانتی 5آرماتورهای ستون 
 

 
 

 جزئیات آرماتوربندی ستون 
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ستونجدول ليستوفر آرماتورهای 

Weight
(kg)

Number
Length

(m)
Shape

Spec
(Φ)

Pos

70.61100110Φ1

51.182520.110Φ2

05.252940.110Φ3

51.46868.316Φ4

72.53825.416Φ5

12.881623.220Φ6

84.1771650.420Φ7

06.3252870.420Φ8

80.144850.010Φ-

88.135045.010Φ-

Kg  134  10= وزن کل آرماتورهای Φ

kg 100  16= وزن کل آرماتورهای Φ

kg 591  20= وزن کل آرماتورهای Φ
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 تيرجدول ليستوفر آرماتورهای 

Weight 
(kg) 

Number 
Length 

(m) 
Shape 

Spec 
(Φ) 

Pos 

35.61 71 40.1 

 

10Φ 1 

11.10 4 60.1 
 

16Φ 2 

70.11 4 85.1 
 

16Φ 1-2 

51.13 3 85.2 
 

16Φ 3 

68.151 8 12 
 

16Φ 4 

23.12 3 65.1 
 

20Φ 5 

52.39 4 4 
 

20Φ 6 

42.39 71 90.0 

 

10Φ 7 

 های تیر:نحوه بدست آوردن تعداد خاموت 

 (cm10@10Φ)   به ستون( )ناحیه اتصال تیر  3و  2،  1های محورهای = تعداد خاموت 80.0 ÷ 10.0=  8     

 (cm20@10Φ)   2و  1بین محورهای  = تعداد خاموت 75.5 ÷ 20.0 ≈ 28                               

 (cm20@10Φ)   3و  2بین محورهای  = تعداد خاموت 25.2 ÷ 20.0 ≈ 11                              

 شکل نیز به همین تعداد است. U هایتعداد خاموت

 ها:نحوه بدست آوردن طول خاموت 

m40.1 ( =10.0)2  +]2 × ( (05.0)2- 40.0)[  +]2 × ( (05.0)2- 40.0)[ طول خاموت اصلی = 

m90.0 ≈ (10.0)2 [ +2 × ( (05.0)2-40.0 + ])](2×08.0)-(2×016.0)-((05.0)2-40.0)[  طول خاموت =U شکل 
 = خم آرماتور( 10.0= پوشش بتن( ) 05.0) = عرض تیر( 30.0= ضخامت تیر( ) 40.0)

 = فاصله آرماتورها( 80.0ضخامت آرماتورها( ) = 016.0)
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5
آرماتورهای کششی تیرچه

(pos 2)  متری 60.3دهنه 
1260.3-617.0kg65.26 Kg02.141

:( 8Φ)آرماتورهای  *

1
آرماتورهای فشاری تیرچه

(pos 3)  متری 60.3دهنه 
660.3-395.0kg53.8

2
تیرچه کششیآرماتورهای 

(pos 1)  متری 60.3دهنه 
687.3-395.0kg17.9

3
آرماتورهای زیکزاک تیرچه

(pos 4)  تریم 50.5دهنه 
920.2 × 50.5-395.0kg01.43

4
آرماتورهای زیکزاک تیرچه

(pos 4 )  متری 50.4دهنه 
920.2 × 50.4-395.0kg19.35

5
 آرماتورهای زیکزاک تیرچه

 (pos 4)  متری 60.3دهنه 
6 20.2 × 60.3-395.0kg77.18 Kg67.114

نحوه بدست آوردن تعداد آرماتورهای کششی و فشاری:

(pos 2متری ) 50.5= تعداد آرماتورهای کششی تیرچه دهنه  (([2-50.4(20.0) ) ÷ 50.0+ ) 1] × 2=  18 

(pos 2متری ) 50.4= تعداد آرماتورهای کششی تیرچه دهنه  (([2-50.4(20.0) ) ÷ 50.0+ ) 1] × 2=  18 

(pos 3متری ) 50.5= تعداد آرماتورهای فشاری تیرچه دهنه  ((2-50.4(20.0) ) ÷ 50.0+ ) 1=  9   

(pos 3متری ) 50.4= تعداد آرماتورهای فشاری تیرچه دهنه  ((2-50.4(20.0) ) ÷ 50.0+ ) 1=  9 

(pos 1متری ) 50.4کششی تیرچه دهنه  تقویتی = تعداد آرماتورهای ((2-50.4(20.0) ) ÷ 50.0+ ) 1=  9   

(pos 1متری ) 50.5کششی تیرچه دهنه  تقویتی = تعداد آرماتورهای ((2-50.4(20.0) ) ÷ 50.0+ ) 1=  9   

(pos 2متری ) 60.3= تعداد آرماتورهای کششی تیرچه دهنه  (([2-20.3(20.0) ) ÷ 50.0+ ) 1] × 2 ≈12

(pos 3متری ) 60.3= تعداد آرماتورهای فشاری تیرچه دهنه  ((2-20.3(20.0) ) ÷ 50.0+ ) 1 ≈ 6 

(pos 1متری ) 60.3کششی تیرچه دهنه  تقویتی = تعداد آرماتورهای ((2-20.3(20.0) ) ÷ 50.0+ ) 1 ≈ 6

( = نصف عرض تیر 20.0( )ها از یکدیگر= فواصل تیرچه 50.0) 

 :طول آرماتور تقویتی کششی تیرچه نحوه بدست آوردن

گاه در تکیه Ldhو مهار کافی  به اندازه  این آرماتور به جهت ایجاد پیوستگی

گردد.درجه استاندارد ختم می 90یابد و به قالب ادامه می تیر بتنی

cm 15 = Ldh

db15  =db3 +db 12 = (شعاع داخلی خم )+ (Lext  درجه 90طول پس از خم) 
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 cm15  =Ldh     

cm 15  =10 × 15 پس از خم  نهایی = طول 

m 80.5 ( =15.0  +15.0)  +50.5  50.5کششی تیرچه دهنه تقویتی آرماتور = طول ( متریpos 1) 

m 80.4 ( =15.0  +15.0)  +50.4  50.4کششی تیرچه دهنه تقویتی آرماتور = طول ( متریpos 1) 

   cm 15  =Ldh  

cm 12  =8 × 15 پس از خم نهایی = طول 

m 87.3 ( =12.0  +15.0)  +60.3  60.3کششی تیرچه دهنه تقویتی آرماتور = طول ( متریpos 1) 

  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 نحوه بدست آوردن طول آرماتورهای )برشی( زیکزاک: 

      بلوک نقشه مورد نظر اندازه و ابعاد آرماتورهای برشی تیرچه مشخص نبوددر صورتی که در جزئیات تیرچه و 

)طرح و اجرای  543های آرماتور برشی را بدست آوریم: مطابق نشریه توانیم از روش زیر ابعاد و اندازهمی

 2ی بلوک و فاصله آرماتور مونتاژ تا رو مترسانتی 5ریزی سقف معموال های تیرچه و بلوک( ضخامت بتنسقف

 متر است.سانتی

ارتفاع  از قبلباالتر از بلوک قرار گیرد، یعنی  مترسانتی 2میلگردهای باالی تیرچه )مونتاژ یا فشاری( باید  *

 شود.خرپای تیرچه مطابق با جدول مشخصات تیرچه و بر اساس ارتفاع بلوک مصرفی انتخاب می

 شود.سقف انتخاب می ارتفاع بلوک مصرفی مطابق نقشه و بر اساس ضخامت *
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متر است( )ضخامت بتن پاشنه سانتی 25مقدار آرماتورهای تیرچه شکل زیر را بدست آورید. )ضخامت سقف  ✍10مثال 

متر است( )دو ردیف  5متر است( )طول تیرچه سانتی 20متر است( )گام آرماتورهای برشی )زیکزاک( سانتی 5تیرچه 

  آرماتور زیکزاک در این تیرچه بکار رفته است(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  : حل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح عملیات ردیف
تعداد 

 مشابه

 وزن مخصوص -ابعاد 
 واحد

 کار  

 مقدار

 جزیی

 مقدار

 عرض طول   کلی
 وزن     

 مخصوص 

        ( 12Φ)آرماتورهای  *

  kg 88.8 888.0 - 5 2 آرماتورهای کششی تیرچه 1

 kg 74.4 kg 62.13 888.0 - 33.5 1 آرماتور تقویتی کششی تیرچه 2

 kg 884.4  kg884.4 222.0 - 11 2 (  زیکزاک6Φ)آرماتورهای  *

 kg 085.3  Kg085.3 617.0 - 5 1 (  مونتاژ10Φ) آرماتور *

  :طول آرماتور تقویتی کششی تیرچه نحوه بدست آوردن 

 90یابد و به قالب ادامه می گاه تیر بتنیدر تکیه Ldhبه اندازه و مهار کافی  این آرماتور به جهت ایجاد پیوستگی

         گردد.درجه استاندارد ختم می

                  (cm 15db  , 8)Ldh ≮  : مبحث نهم( 1-5-5-6-20-9بند  )مطابق 

db15  =db3 + db12  =(شعاع داخلی خم +Lext   درجه 90طول پس از خم) 

 cm 15  =Ldh ⇒  cm6.9  =12 × 8  =Ldh  ⇒12Φ     

cm 18  =12 × 15  =پس از خم نهایی طول  

m 33.5 ( =18.0  +15.0)  +5  = آرماتور تقویتی کششی تیرچهطول 
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لهـپالن پ

متر است(سانتی 20مقدار آرماتورهای پله سه طرفه بتنی زیر را بدست آورید. )ضخامت دیوار برشی  ✍15مثال 

متر است( سانتی 6متر است( )پوشش بتن سانتی 30متر و عرض هر کف پله سانتی 16)ارتفاع هر تک پله 

متر است(سانتی 20)ضخامت بتن پله 

پله جزئیات آرماتوربندی
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چند بندی آن سرستون به شکل زیر اجرا شده است. برای قالب 40×40با ستون به ابعاد  در یک سازه بتنی ✍8مثال

مترمربع قالب فلزی نیاز است؟

: حل 

 شرح عملیات ردیف
تعداد

مشابه

واحدابعاد

کار

مقدار

جزیی

مقدار

کلی ارتفاع عرض طول

:ستون بتنیبندی قالب*

m² 80.4-434.0ستون 1

m² 80.2m² 60.7-470.0سرستون 2

:ارتفاع قالبحوه بدست آوردن ن 

m 1  = →  X302.0 - 042.1  =2
X

:مساحت قالبحوه بدست آوردن ن

m² 70.0  =1 × (
0  +1  .40

2
ایمساحت قالب ذوزنقه  =  (

بندی فلزی ستون و سرستونقالب (5-15شکل )
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 را بدست آورید. بخش پنجم 7مثال  مقدار حجم بتن دیوار حائل ✍7مثال 

  حل:  

 

 
 را بدست آورید. بخش پنجم 8مثال ستون با سرستون مقدار حجم بتن  ✍8مثال 

  حل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح عملیات ردیف
تعداد 

 مشابه

 واحد احجام

 کار 

 مقدار

 جزیی

 مقدار

 ارتفاع عرض طول کلی

        بتن دیوار حائل: *

  m³ 90 80.0 50.4 25 1 ناحیه مستطیلی 1

 25 1 اینقهزناحیه ذو 2
0 .80   2 +

2
 × 6 m³ 210 ³m 300 

 شرح عملیات ردیف
تعداد 

 مشابه

 واحد احجام

 کار 

 مقدار

 جزیی

 مقدار

 ارتفاع عرض طول کلی

        :ستون ریزیبتن *

  m³ 48.0 3 40.0 40.0 1 ستون بتنی 1

 m³ 46.1 ³m 94.1 46.1 1 سرستون بتنی 2

 :سرستونحجم بتن ریزی حوه بدست آوردن ن  
 

m³ 46.1  =√ (0.40 × 0.40)(1 × 1)   ( +1×1( +)40.0×40.0) × 
  1  

3
 حجم سرستون = 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ریزی ستون و سرستونبتن (6-6شکل )
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   187                     بتن درجا(                                                                                                                      –فصل دوم )بخش ششم    

 

 

  

دهد. حجم بتن را است را نشان می متر 1200شکل زیر مقطع آبروی بتنی کنار یک خیابان را که طول آن  ✍51مثال 

 بدست آورید.

 
  حل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح عملیات ردیف
تعداد 

 مشابه

 واحد احجام

 کار

 مقدار

 جزیی

 مقدار

 ارتفاع عرض طول کلی

        : 150بتن به عیار  *

 m³ 96 ³m 96 10.0 80.0 1200 1 1ناحیه  1

        : 350بتن به عیار  *

× A 1 1200  (40.0ناحیه  1
0.10 + 0.20 

2
  ) m³ 72  

× B 1 1200 (10.0ناحیه  2
0.10 + 0.35 

2
  ) m³ 27  

 C 1 1200 10.0 35.0 m³ 42 ³m 141ناحیه  3

 :بندی در مقطع آبروی بتنیناحیه  

 
 

 

 

 

  

 

 آبروی بتنی (6-13شکل )
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  223 فوالدی سنگین( کارهای  – فصل دوم )بخش هشتم

 

  

(متر 2ارتفاع برش مقطع ) .بدست آورید در محل اتصال را وزن ستون زیر با مقطع باکس ✍2مثال 

حل:  

 شرح عملیات ردیف
تعداد

مشابه

وزن مخصوص -ابعاد 
واحد

کار

مقدار

جزیی

مقدار

کلی عرض طول
وزن 

مخصوص

*
 باکس با مقطع ستون فلزی

در محل اتصال:

sec 2-2ورق بال ستون در  1

PL 200×15 mm
217850 × 015.0 × 2.0 kg10.47
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  22۵ فوالدی سنگین( کارهای  – فصل دوم )بخش هشتم

 

  

باکس در محل اتصال ستون آالت مصرفیمشخصات آهنجدول 

وزن کل
 (kg)

 تعداد
طول
(m)

ردیفآالت مصرفیمشخصات آهن

10.4721PL 200×15 mm1

87.5821PL 250×15 mm2

50.7821PL 200×25 mm3

12.9821PL 250×25 mm4

92.31-  1  

2
 PL 200×250×20 mm 5

88.52-  1  

2
 PL 200×250×15 mm6

96.11-  1  

2
 PL 200×250×10 mm7

20.94 4 -PL 15×80×2.5 cm8

90.33 4 -PL 18×60×1 cm9

kg 45.422 طور کامله = وزن ستون ب

ستون فلزی با مقطع باکس (8-19شکل )

www.navidomran.com



(2متره و ریزمتره ابنیه )متروراصول 230

 

 

طور کامل بدست آورید.ه وزن تیر زیر را ب ✍5مثال 

حل: 

 شرح عملیات ردیف
تعداد

مشابه

وزن مخصوص -ابعاد 
واحد

 کار  

مقدار

 جزیی

مقدار

کلی  عرض طول
وزن 

 مخصوص

فلزی به طور کامل:ورق تیر *

ورق بال تیر فلزی 1
PL 250×15 mm

257850 × 015.0 × 25.0kg37.294

ورق جان تیر فلزی 2
PL 400×8 mm

157850 × 008.0 × 40.0kg60.125

(T1جان تیر) ورق تقویتی 3
PL 400×100×10 mm

2×37850 × 010.0 × 10.0 × 40.0kg84.18kg81.438

جزئیات تیر فلزی
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(2متره و ریزمتره ابنیه )متروراصول 2۵8

 

 

با دیتیل زیر را بدست آورید.نگهبان سازه وزن  ✍10مثال 

پالن سازه نگهبان
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   2۵9                                                                                                 فوالدی سنگین(                  کارهای  – فصل دوم )بخش هشتم

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نمای جانبی( قاب اصلی سازه

 1اتصال 

 2اتصال 

 سیستم مهاربندی سازه نگهبان  جزییات اجرای شمع 
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  26۵ فوالدی سنگین( کارهای  – فصل دوم )بخش هشتم

 

  

شاسی کشی آسانسور یک ساختمان با دیتیل زیر را بدست آورید. وزن ✍11مثال 

 گیرند(قرار می متریسانتی 180های عرضی در فاصله )کالف

پالن شاسی کشی آسانسور
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   269                                                                                                 فوالدی سنگین(                  کارهای  – فصل دوم )بخش هشتم

 

 

  

 دهد.باز( نشان می )تیرچه فوالدی با جان را پالن زیر سقف یک ساختمان فوالدی از نوع تیرچه کرومیت ✍12مثال 

 .سنگین در این سقف را محاسبه کنید تآالبا توجه به جدول مشخصات تیرچه، وزن آهن
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 جزییات سقف تیرچه کرومیت 
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(2متره و ریزمتره ابنیه )متروراصول 284

 

 

 مترمیلی 2متر به ضخامت ( میلی20×20)یک پنجره مطابق شکل زیر از قوطی  حفاظ فلزیبه منظور ساخت  ✍6مثال 

این پنجره؟ حفاظ فلزیاستفاده شده است. مطلوب است محاسبه وزن 

حل:

شرح عملیات ردیف
تعداد 

مشابه

وزن مخصوص -ابعاد 
واحد

کار

مقدار

جزیی

مقدار

کلی  عرضطول
وزن    

مخصوص

پنجره: حفاظ*

173.1kg52.3-250.1عمودی -متر( میلی20×20)قوطی  1

173.1kg67.2-376.0افقی -متر( میلی20×20)قوطی  2

173.1kg3.2-298.0عمودی -متر( میلی20×20)قوطی  3

×14.3×150.0ایقوطی نیم دایره3
  1

2
173.1kg921.0 kg41.9

 افقی: -متر( میلی20×20)قوطی نحوه بدست آوردن طول   

         m 76.0 ( =02.0)2 – 80.0  افقی  -متر( میلی20×20)قوطی = طول

(= عرض قوطی 02.0) 

باشد.می 4جداول پیوست متر بر اساس ( میلی20×20وزن مخصوص قوطی )

حفاظ فلزی پنجره  (9-16شکل )
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(2متره و ریزمتره ابنیه )متروراصول 286

 

 

: (30×3) سپریتعداد نحوه بدست آوردن   

( 30×3) تعداد سپری=  (12 ÷ 50.0) - 1=  23 

 (هافاصله سپری = 50.0) 

( :10Φ)میلگرد عرضی تعداد نحوه بدست آوردن   

 (10Φ) تعداد میلگرد عرضی=  (50.27 ÷ 30.0)- 1=  90 

 (میلگردهای عرضیفاصله  = 30.0) 

( :10Φ) آویزمیلگرد تعداد نحوه بدست آوردن   

(10Φ) تعداد میلگرد آویز=  (23 × 90)=  2070 

(هاتعداد سپری × تعداد میلگردهای عرضی ها با میلگردهای عرضی =تعداد تقاطع سپری) 

 :در سقف کاذب رابیتسصفحات تعداد نحوه بدست آوردن   

تعداد صفحات رابیتس=  (50.27×12) ÷( 60.0×40.2) =  330 ÷ 44.1 = 229         

مساحت هر صفحه رابیتس( = 44.1مساحت سقف( ) = 330) 

صفحات رابیتس (9-17شکل )

اجرای سقف کاذب (9-18شکل )
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   287                                                                                                         کارهای فوالدی سبک(                  – فصل دوم )بخش نهم

 

 

  

 جزییات اجرای زیرسازی سقف عرش فوالدی

زیرسازی سقف را طبق دیتیل  وزنمتر  5.1×3سقف عرشه فوالدی )تاوه فلزی ماندگار( به ابعاد  دهانه از یکدر  ✍8مثال 

 کیلوگردم در هر مترمربع( 30.9متر با وزن میلی 9زیر بدست آورید. )ورق گالوانیزه عرشه فوالدی به ضخامت 

متر و میلی 2عرض  متر وسانتی 40طول  )تسمه فالشینگ به گرم در هر مترطول( 80)فالشینگ پیرامونی پالن با وزن 

 (گیرند.متری یکدیگر قرار میسانتی 30و در فاصله  کیلوگرم 27.0میخ هر عدد )وزن گل (مترمیلی 50.0ضخامت 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

های آرماتور،  از شبکه دارای اجزای مختلفی هستند.های کامپوزیتی مانند دیگر سقف عرشه فوالدی:سقف  

میخ، و پیچ، پرچ یا دیگر اجزائی که منظور های گالوانیزه )عرشه فوالدی(، برشگیرهایی از نوع گل  بتن، ورق

 .شوند گیرد، تشکیل می های گالوانیزه با استفاده از اتصاالت مکانیکی مورد استفاده قرار می مهار ورق
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پست اتصاالت وال 2800نامه های مصوب و همچنین پیوست ششم آیینبرای اتصال پایدار دیوارها به سازه مطابق نقشه *

  باید اجرا گردد.

دیوارهای در متر بیشتر در نظرگرفته شود.  50.3 متر و ارتفاع آزاد آن نباید از 4* طول آزاد دیوار خارجی در پالن نباید از 

 گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوارمتر باید از عضو قائم با مقطع فوالدی یا بتنی به عنوان تکیه 4با طول بیشتر از 

)تیرک( ارتفاع آزاد  متر باید با استفاده از عضو افقی با مقطع فوالدی یا بتنی 50.3)وادار( و در دیوارهای با ارتفاع بیشتر از 

 را کاهش داد.

ای بتنی، ممکن است به نصب قطعات فوالدی اتصالی و نصب های دیوارهای بنایی به اجزای سازهتصال نگهدارنده* در ا

 نیاز باشد.ریزی در داخل کارهای بتنی قبل از بتن

کوبی به وسیله چکش فشنگی واحد پست کیلوگرم و در صورت اتصال با میخای والگیری اجزای سازه* واحد اندازه

گیری آن عدد است.اندازه

نکات مهم:

وال پست  بخش دهم: 
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(2متره و ریزمتره ابنیه )متروراصول 290

 

 

پست طبق دیتیل زیر اجرا شده است. مطلوب با مشخصات والمتر  4طول  و مترسانتی 20ضخامت  دیواری به ✍1مثال 

ای نگهدارنده دیوار؟است محاسبه وزن اجزای سازه

حل: 

 شرح عملیات ردیف
تعداد

مشابه

وزن مخصوص -ابعاد 
واحد

کار

مقدار

جزیی

مقدار

کلی  عرض طول
وزن    

مخصوص

:پستای والاجزای سازه*

1
های روی ستونناودانی

2×60×UNP 150

(مترمیلی 500 =طول )
2×370.15 ×[ (50.0×15.0) +(50.0×06.0)×2]kg72.12

2
های روی سقفناودانی

2×60×UNP 150

(مترمیلی 250 =طول )
370.15 ×[ (25.0×15.0) +(25.0×06.0)×2]kg18.3Kg90.15

:پستمیلگرد بستر وال*

25.0kg3kg3-34میلگرد بستر نردبانی 1

کوبیمیخ*

عدد 1818 عدد- - -9×2بولت 1

پستجزییات اجرای وال
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(2متره و ریزمتره ابنیه )متروراصول 298

 

 

و وزن  mm60با مشخصات کارخانه سازنده، پروفیل فریم به عرض 120×90به ابعاد پنجره آلومینیومی  ✍2مثال

kg/m70.1  و پروفیل لنگه پنجره به عرضmm64  و وزنkg/m 28.1 .ساخته شده است. وزن این پنجره را بدست آورید 

حل: 

شرح عملیات ردیف
تعداد 

مشابه

وزن مخصوص -ابعاد 
واحد

کار

مقدار

جزیی

مقدار

کلی  عرضطول
وزن    

مخصوص

:پنجره آلومینیومی*

70.1kg08.4-220.1پنجرهفریم پروفیل طولی  1

70.1kg06.3-290.0پروفیل عرضی فریم پنجره 2

28.1kg76.2-208.1پروفیل طولی لنگه پنجره 3

28.1kg99.1kg 89.11-278.0پروفیل عرضی لنگه پنجره 4

 :های لنگه پنجرهطول پروفیلنحوه بدست آوردن   

 m08.1 = (06.0)2 - 20.1 طول پروفیل طولی لنگ پنجره =

 عرض پروفیل فریم پنجره( = 06.0) ارتفاع پنجره( = 20.1)

m 78.0 = (06.0) 2- 90.0 طول پروفیل طولی لنگ پنجره =

عرض پروفیل فریم پنجره( = 06.0) عرض پنجره( = 90.0)

پنجره آلومینیومی یک لنگه بازشو (11-3شکل )
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  347 کاشي و سرامیک( –فصل دوم )بخش هفدهم   

 

  

کاری؟کاری شده است. مطلوب است محاسبه مساحت کاشیهایی از یک دیوار با پالن زیر کاشیقسمت ✍3مثال 

حل: 

 شرح عملیات ردیف
تعداد

مشابه

واحدابعاد

کار

مقدار

جزیی

مقدار

کلی سطح

:کاریکاشی*

0.50)2یلی شکلطناحیه مست 1 ×  3.40)m² 40.3

)4 ناحیه مثلثی شکل 2
0.70 ×0.80

2
)m² 12.1²m 52.4

کاری کاشی (17-6شکل )

www.navidomran.com



  361 پالستیکي( کارهای  – فصل دوم )بخش بیستم   

 

  

باشد.می سازنده به شرح ذیل هو یک بازشو با اطالعات کارخانمتر  60.1در  40.1با ابعاد  UPVCپنجره یک  ✍3مثال 

mm60عرض و  kg/m020.1 با وزن   PC60-1پنجره از پروفیل نوع  اصلیفریم 

mm60عرض و  kg/m 220.1 با وزن   PC60-3یا مولیون پنجره از پروفیل نوع  فریم میانه

mm60عرض و  kg/m100.1با وزن   PC60-6پنجره از پروفیل نوع  )بازشو( فریم سش

این پنجره؟ همطلوبست محاسبه متر

حل: 

شرح عملیات ردیف
تعداد 

مشابه

واحدابعاد

کار

مقدار

جزیی

مقدار

کلی وزن مخصوصعرضطول

 upvcپنجره *

020.1kg 264.3-260.1اصلیطولی فریم  1

020.1kg 856.2-240.1اصلی عرضی فریم 2

220.1kg 561.1-128.1فریم میانه 3

100.1kg 496.1-268.0فریم بازشو 4

100.1kg 816.2kg 993.11-228.1فریم بازشو 5

 UPVCپروفیل  (20-2)شکل 

 :فریم میانه نحوه بدست آوردن طول

 m 28.1 = (06.0)2 - 40.1

 (عرض پروفیل فریم اصلی = 06.0)

:فریم بازشو نحوه بدست آوردن طول

    m 28.1 = (06.0)2 - 40.1

 (عرض پروفیل فریم اصلی = 06.0)

:عرض فریم بازشونحوه بدست آوردن 

 m 68.0 = (06.0)2 - (2÷60.1)

(عرض پروفیل فریم اصلی = 06.0)

UPVCپروفیل  (20-9شکل )

www.navidomran.com



  363 پالستیکي( کارهای  – فصل دوم )بخش بیستم   

 

  

 بندی دارد.پرشدن و آبدر یک مخزن نیاز به  متر 6در طول  میلیمتر 2و عرض  سانتیمتر 2درز اجرایی به عمق  ✍4مثال 

 ماستیک باشد. مطلوب است محاسبه مقدار مصرفبند مورد تایید میدستگاه نظارت تهیه و اجرای ماستیک آببا نظر 

برای این درز؟

حل: 

 

 

 شرح عملیات ردیف
تعداد

مشابه

واحد ابعاد

 کار 

مقدار

 جزیی

مقدار

کلی  ارتفاع عرض طول

 تهیه و اجرای ماستیک*

26002.002.0dm324.0dm3 24.0حجم درز اجرایی1

 :حجم درز اجرایینحوه بدست آوردن 

dm3 24.0 = (1000)× 02.0 ×002.0 × 6 

(m 6 = طول درز اجرایی) (m 002.0 = عرض درز اجرایی) (m 02.0 = عمق درز اجرایی)

 (تبدیل واحد مترمکعب به دسیمتر مکعب = 1000)

پرکردن درز با ماستیک (20-12شکل )
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(1401بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال هشتم از کتاب فهرستو)بر اساس فصل بیست

سیمان در کارهای مختلف: 

بتن حجم × بتن در سیمان عیار × 06.1                                                         :          (kg)مقدار سیمان بتن *  

 ضریب اتالف سیمان است( 06.1) تذکر:

بتن سطح × بتن ضخامت × بتن در سیمان عیار ×06.1                          :    (kg) برای تهیه بتن پاششیمقدار سیمان * 

ساختهپیش قطعه حجم × 06.1× 25                  :                  (kg) بتنی ساختهپیش تهیه قطعاتمقدار سیمان برای * 

اندود سطح × اندود ضخامت × مالت در سیمان عیار ×06.1      : (kg)مقدار سیمان برای تهیه مالت اندودهای سیمانی * 

کاری با سنگ پالک، های فرش کف موزاییک، کفپوش بتنی و آجر مخصوص کف، سنگمالتمقدار سیمان برای تهیه * 

:  (kg) های سرامیکی و نماچینی با آجر پالک و آجر نسوز مخصوص نماکاری با کاشیکاشی

3× عیار سیمان در مالت ×  06.1

 100 
سطح کار شده×   

: ( kg)مقدار سیمان برای تهیه مالت کارهای بنایی * 

  30  × سیمان عیار ×06.1

 100 
فشاری آجر با آجرکاری سیمان مقدار = بنایی حجم × 

  10  × سیمان عیار ×06.1

 100 
سفالی بلوک با چینیبلوک سیمان مقدار = بنایی حجم × 

  10  × سیمان عیار ×06.1

 100 
سبک سیمانی و بتنی بلوک سیمان مقدار = بنایی حجم × 

  30  × سیمان عیار ×06.1

 100 
دارریشه سنگ یا الشه سنگ قلوه، سنگ با بنایی سیمان مقدار = بنایی حجم × 

  10  × سیمان عیار ×06.1

 100 
ساختهپیش بتنی قطعات نصب جهت سیمان مقدار = بنایی حجم × 

(شودچینی اضافه می% به حجم مالت بلوک40سیمان پر شود، ها با مالت ماسهچینی، حفرهوکلکه در بدر صورتی) تذکر:

آناليز مصالح                                                  بخش بيست و سوم:  
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 مالت و اندود حجم × 85.1 :   (ton) مقدار ماسه برای مالت کارهای بنایی* 

  85.1 ×  30  

 100 
فشاری آجر با آجرکاری ماسه مقدار = بنایی حجم × 

85.1 ×  10  

 100 
سفالی بلوک با چینیبلوک ماسه مقدار = بنایی حجم × 

85.1 ×  10  

 100 
سبک سیمانی و بتنی بلوک ماسه مقدار = بنایی حجم × 

85.1 ×  30  

 100 
دارریشه سنگ یا الشه سنگ قلوه، سنگ با بنایی ماسه مقدار = بنایی حجم × 

85.1 ×  10  

 100 
ساختهپیش بتنی قطعات نصب جهت ماسه مقدار = بنایی حجم × 

بنایی حجم × 75.0                 : (ton) های سیمانی سبک(های سیمانی )به استثناء بلوکمقدار ماسه برای ساخت بلوک* 

کاریسنگ حجم × 2                            : (ton) های قلوه، الشه، قواره و الیه به الیهمقدار سنگ عملیات بنایی با سنگ* 

حجم × 70.1                                                                    : (ton) ریزیریزی یا ماسهمقدار مصالح سنگی شن* 

حجم × 2                                       : (ton) مقدار مصالح سنگی قشر تقویتی تونان، اساس و زیراساس کوبیده شده* 

حجم × 20.2                                                          : (ton) مقدار مصالح سنگی آسفالت سرد مخلوط در محل* 

باشد. مقدار سیمان بتن فونداسیون را  350 بخش ششم 2مثال  ای فونداسیون دردر صورتی که عیار بتن سازه ✍1مثال 

بدست آورید.

kg 2886  ≈ 06.1  ×350  ×78.7

، متر باشدسانتی 2باشد و ضخامت اندود  200 بخش پانزدهم 1مثال  اندود سیمانیدر صورتی که عیار سیمان در  ✍2مثال 

مقدار سیمان اندود سیمانی را بدست آورید.

kg 200  ≈ 06.1 ×200  ×02.0  ×24.47

را بدست آورید. بخش دوازدهم 3مثال  مقدار سیمان مورد نیاز دیوارچینی با بلوک سیمانی توخالی در ✍3مثال

 است( 200سیمان )عیار 

kg 200 ≈ 06.1 × 200  × 10  

 100  
 [ × (10.0) ×20.19 ( +20.0) × 33.28 ]
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 شده از همین نویسنده:کتب تالیف   
 (1مترورهای عمراني )اصول مقدماتي متره و برآورد در چرخه پروژه (1

 (2متروراصول متره و ریزمتره ابنیه ) (2

 (3مترور) NSPاصول نوین متره ساختمان به روش  (3

 (5متروراصول متره و برآورد بر اساس فهرست بهای ابنیه ) (4

 (7متروراصول متره و برآورد راهسازی ) (۵

 (8مترورمترور )دستیار  (6

 (11متروراصول متره و برآورد شبکه فاضالب ) (7

 (1ای ناظر حرفههای فلزی، بتني و سنتي )اصول نظارت ساختمان (8

 (2ای ناظر حرفههای فلزی، بتني و سنتي )اصول نظارت ساختمان (9

 (3ای ناظر حرفهامپراطوری نظارت ساختمان ) (10

 (4ای ناظر حرفهامپراطوری نظارت ساختمان ) (11

 (5ای ناظر حرفه)شاه کلید مهندس ناظر  (12

 (سازه و معماری) 1خواني ساختمان کشي و نقشهاصول نقشه (13
 

 کتب در دست تالیف از همین نویسنده:  

 (4متروراصول متره و ریزمتره پروژه ) (1

 (6مترور)تاسیسات ساختمان( ) برآورداصول متره و  (2

 (9متروربهایي و عمراني )اصطالحات فهرست (3

 (10مترورو برآورد تقریبي و کارگاهي ) اصول متره (4

 (تاسیسات ساختمان) 2 خواني ساختمانکشي و نقشهاصول نقشه (۵
 

های کوتاه آموزشی در زمينه متره، های تاليفی، مقاالت و فيلمجهت دریافت کتاب

 اجرا و نظارت ساختمان به وبسایت مراجعه نمایيد.
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 وجهـت            ـشدار   ه        ـوجه    ت

 
 

 

 تاب ـک از خشیـبنها ـایل تـاین ف

 (دومویرایش ) – (2مـترور)
 امل اینـنسخه ک سفارشباشد، جهت می

 :به وبسایت مراجعه نمایید ،مندـکتاب ارزش
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 ها غافلند.از آن و عالقمندان به متره که اکثر مهندسان متره و ریزمتره کاربردی*** ارائه نکات 

ای مطالب الیت کلمات کلیدی، کادربندی و گرافیک حرفهآرایی، هایشیوه نوین صفحه*** استفاده از 
شود و دسترسی به هر مبحث را که این امر موجب سهولت یادگیری و به یاد ماندن نکات در ذهن می

 نماید.آسان می

-کسـشدن ع تر دیدهلی باعث واضحـقطع رح) .در کشور متره*** اولین کتب در قطع رحلی با عنوان 

 (شودهای اجرایی مییلتیها و د

ی کلیه) .اجرایی همراه با بهترین کیفیت ترسیم یهایلتیترین دو دقیق ، بروزترینترین*** ارائه مرسوم
 (اندها توسط نویسنده و با دقت کامل در اتوکد ترسیم شدهیلتید

 .های ساختمانیعمرانی و کارگاههای *** قابل استفاده در انواع پروژه

 .عمران و معماری و عالقمندان به ساختمان*** قابل استفاده مهندسین 

 

 

 

 ؟ترورـمهای تابـری کـچرا س
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 ارزشـمند تابـک فارشـای سـهراه
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