
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

 

 دیوار پیش ساخته بتنی ) دیوار محوطه(

 

سااته ب ن  د در ورااور صتع یاا د د ندد ا  ج    پیش دیواراجرا و تولید 

 بصزی  نب نیت  ندون و  یبت ظتصرع نت صت دیوار این جهتند دوم رواج پیدا ورد. 

 صت،  وترهتنب    محوطب،  صتع  دیوار نراع اسااا هتد   مورد نگهدارع  و تدمیر

شگت   ید    حریم ایجتد صدف نت  … و صت ور  صو شد  مد ه   محوطب دیوار. نت

رکل  سته ب  پتنل تددادع و پتیب صمرا  نب شکل  H صتع س ون  ا  م    پیش 

  هتد اس   نت مر رع  نیت  استس  نر دیوار نظر مورد ارتهتع حصول  وب نتشد  مد

  راحدط ریلد سیس م   یک استس  نر صت پتنل .نتشد  مد پذیر امکتن صت پتنل ا 

س م   ، گردند مد تدبیب ن  د صتع س ون  درون و اند شد   س  و قهل سی   تن

  می د صر در راح د نب وب است  شد   طراحد اع گونب نب صت دیوار این ریلد

 .نتش د مد نصب قتنل

 نتد نتر نرانر در غتلبت و صساا  د نتپتیدار چوند و آجرع ، ساا گد صتع نرد 

 نب را سااو ع آتش واژگوند، نظیر هطراتد صمچ ین. ندارند وتفد مقتومت

نت میلگرد تقویت شد ،  نسیتر نتدوام و    ن  د سته ب  پیش دیوار. دارند صمرا 

س  د.          سو ع نیز مقتوم ص س  د و صمچ ین در نرانر آتش  یرفب ص مقرون نب 

 دم آستن  نقل و حمل و نصب  ن  د سته ب  پیش دیوار مزایتع ا  دیگر یکد

 دصد مد وتصش را اضتفد صتع صزی ب محوطب دیوار نصب نتالع سرعت . نتشد 

و در م تطقد وب امکتن دپوع مصااتلب نراع سااتهت ن ن درجت وجود ندارد،  

 دیوار صتع پیش سته ب م تسب مد نتشد. 

س هتد   نت محوطب صتع دیوار اجراع سط   ن  د سته ب  پیش دیوار ا  ا  ، تو

National Precast Concrete Association   (NPCA) ، انجمن 

  مقتومت سااته ب پیش دیوار در. اساات شااد  تتیید سااته ب پیش ن ن ملد

  انواع. نتشااد مد(  مگتپتسااکتل 5.40) و یت   PSI 0555 رو  ، 82 فرااترع

 نتد نتر پتسااوگوع وب گردند مد طراحد اع گونب نب  سااته ب پیش دیوار

 س ب ن فونداسیون  اندتد و ارتهتع صمچ ین. نتش د  هتص م طقب صر نت م  تسب 

  .نود هواصد م هتوت دیوار ارتهتع و م طقب نتد نتر هتک، شرایط نب

 اجرای دیوار های پیش ساخته بتنی نحوه ساخت و

اجزاع ترکیل دص د  دیوار صتع پیش سته ب ن  د شتمل سیمتن، س گدانب،      

شد.   یحیب ارمتتور صت   آرمتتور و افزودند صتع مجت  مد نت پس ا  قرار دادن 

صوص،          سر صتع مو سپی سیلب ا سب نراع ن ن نب و در قتلب  و  رل وتور م ت

شد ، ق    شود. پس ا  اجراع مراحل ذور  تلب ن ن ریزع درون قتلب انجتم مد 

حوضاااچب صتع آر قرار    صتع ن  د نراع عمل آورع درون محهظب نوتر و یت     

 هواص د گرفت.

 چرا دیوارهای بتنی پیش ساخته شرکت دها بتن زیست

 واتم ا  ص ال  ، م ات ل مساکوند و تهریحاد یات    اقتم گات   پاروژ   یک مدیریت

 ویژگااد صمااب ا  اطمی ااتن نااراع  یااتدع ریاازع نرنتمااب. اساات تدهااد یااک

 تاات آی ااد مااد صاام گاارد نظیاار نااد اناادا  چراام و مدمااترع ایم ااد، صااتع

 و راح ااد احسااتس هااود اقتماات طااول در آی ااد  و سااتو ین مهمتنااتن

 سیسا م  یات  حصاتر  ناوع  وادام  ا  گیریاد  ماد  تصامیم  وق اد . و  د ام یت

  یاتدع  صاتع  گزی اب  و یاد،  اسا هتد   هاود  تهریحاد  پاروژ   ناراع  دیوارع

  ماد  ارائاب  را ام یات  دیاوار وراد و حصاتر وراد صات      ا  نرهد. دارد وجود

 ایان . صسا  د  آن فتقاد  تاوجهد  قتنال  طاور  ناب   یباتید  مورد در امت دص د،

 شود. مد وارد شروت ن ن  یست وب است جتید

 

 



                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

 

 : بتنی ساخته پیش دیوار های ویژگی

 فرد نب م حصر  یبتید 

 س گین آالت متشین نب نیت  ندون آستن اجراع و نصب 

 تولید در سرعت 

 صت پتنل طرف دو در نمتوترع اجراع 

 نمتست ع نب مرنوط صتع صزی ب وتصش 

  چور و آجر نتفت متن د طبیدد صتع طرح ا  گیرع نهر 

 ومدمترع اطراف محیط نت ن  د سته ب پیش دیوار متص گدص 

 پروژ 

 ،نتال عمر طول و ام یت اس حکتم 

 صت پتنل جتیگزی د آستن قتنلیت 

 نهوذ قتنل غیر و اقلیمد شرایط تمتمد در م تسب عملکرد 

 مو ع حررات

 جوع شرایط نرانر در پوسیدگد عدم 

 پذیرع اش دتل عدم 

 مزاحم ویداصتع نتد نرانر در م تسب سدع ایجتد 

 نگهدارع و تدمیرات صزی ب نب نیت  عدم 

 دیگر محلد نب محلد ا  جتید نب جت امکتن و آستن ان قتل و حمل 

 دار شیب سطوح در نصب قتنلیت 

 یست محیط نت ست گتر  

 

 

 

 

 

 

 

 : بتنی ساخته پیش دیوار فنی مشخصات

 

 :بتنی ساخته پیش دیوار کاربرد واردم

 و صت دانرگت  آرامس تن، موت ن، صت، وترهتنب ورد دیوار … 

 ست ع محوطب 

 صت نتغ ورد حصتر 

 تهریحد امتون و صت پترک ورد حصتر 

 صت ور شگت  و اس ور متن د م تطقد در هصوید حریم حهظ 

  در آلودگد و یوت نرانر در مقتوم یهحتت ع وان نب اس هتد 

 صت نزرگرا  نزدیک م تطق

  سولب جتنبد صتع دیوار در صت پتنل ا  اس هتد 

  نتدگیر ع وان نب اس هتد 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

  دیوار بتنی پیش ساخته های سیستم مزایای 

 

 جدیاد  سات   و ساتهت  پاروژ   یاک  یات  نوسات ع  یاک  شمت پروژ  آیت وب این

 نااب مقاارون و ماادت طااوالند ایماان، حصااتر سیساا م یااک یااتف ن اساات،

 ضارورع  توسادب  نرنتماب  و طراحاد  طاول  در پاروژ   دیوارصاتع  نراع یرفب

 نااراع را ایم ااد صااتع سیساا م و مااواد ا  نساایترع وااب حااتلد در. اساات

 هااود پااروژ  نااراع سااته ب پاایش ن  ااد دیااوار ان وااتر داریااد، ان وااتر

 .و ید اع متد آن نب توانید مد وب است تصمیمد

 

 

 عالی حفاظت و امنیت -1

 ایاالد صااتع نگرانااد ا  یکااد ایم ااد صاات، اساا راح گت  نااب مراجدااب ص گااتم

عاا و  ناار هلااق یااک   توان ااد مااد پااروژ  ماادیران و پیمتنکااتران. اساات

 ماد  واقا   در نلکاب  ام یات محایط را نیاز فاراصم و  اد.      تهریحاد  اقتم گت 

 اماا ک متناادگتر، و نتویهیاات دیوارصااتع پاایش سااته ب ن  ااد  ناات دتوان اا

 صااتع ناارد  و دیوارصاات. دو  اا ایماان را و آمو شااد و یاا د د تهریحااد

 ام یات  ا  ارتهاتع،  و اسا حکتم  دلیال  ناب  مصاتلب  ساتیر  نات  مقتیسب در ن  د

 ن  اد شاروت نا ن  یسات     دیوارصاتع  واقا ،  در. صسا  د  نرهاوردار  نتالید

 .ورد فراصم را ام یت و ورد ت ظیم م رع5 ارتهتعتت در توان مد را

 تاوان  ماد  را ن  اد پایش ساته ب    دیاوارع  صاتع  سیسا م  ، گذش ب این ا 

 دورنااین، متن ااد ام ی ااد سیساا مهتع ا  وساایدد طیاا  ناات راح ااد نااب

 مااورد در. واارد تهیااب دساات ایاان ا  دیگاار مااوارد صراادار دص ااد  صاات و 

 و نهی اب  ام یات  واب  پایش ساته ب ن  اد شاروت نا ن  یسات       دیوارصتع

مااد توانیااد ا   ،را فااراصم مااد و  ااد  ملااک اطااراف در متناادگتر محاایط

 .و ید وسب نیر رع اط عتتطریق ستیت و ارتبتط نت مت 

 

 نگهداری کم هزینه و طوالنی ندگاریما -2 

 طراحااد نااتال متناادگترع نااراع دیااوار ن  ااد پاایش سااته ب صااتع سیساا م

تارمیم   ناب  نیات   و شاوند  ماد  نگهادارع  راح اد  ناب  صمچ ین آنهت. اند شد 

 مصاتلب  ا  نه ار  پایش ساته ب ن  اد    دیوارصاتع . دارناد  و نگهدارع انادود 

 نار  عا و  . گیرناد  قارار   وال هطار  مدار   در توان اد  ماد  سا  د  دیوارع

 ناتد  و ش صاوا دگد،  اثارات  نرانار  در دیوار ن  اد پایش ساته ب    یک ، این

 و آفااتت ،UV اشاادب  دگااد،  ناا  پوساایدگد، ،اهاا  الت جااوع شاادید،

 نداا و ،. و ااد مااد مقتوماات شاایمیتید مااواد ح ااد و سااتیش جوناادگتن،

 نات  شاود  ماد  نتعا   و شاود  ماد  ساوت   ماتن  گذشات  نت حقیقت در ن ن

 .شود پرمقتومت ترتر قوع و تر چگتل  متن گذشت

 

 شناسی زیبایی پذیری تطبیق -5

  نجیار   صاتع  نارد   مال ا  واب  دص اد  ماد  ارائاب  را چیازع  ن وند صتع نرد 

 دار طارح  ساته ب  پایش  دیوارصاتع . ش تساد   یباتید : نیسا  د  ای گوناب  اع

 تواناد  ماد  واب  دص اد  ماد  ارائاب  را اع و  اد   هیار   و جاذار  صاتع  نتفت

 دیاوار  توانیاد  ماد . نوراد  ارتقات  را شامت  اطاراف  محایط  ظرافات  و  یبتید

 ناات سااتهت قتنلیاات  یساات ناا ن شااروت توسااط سااته ب پاایش ن  ااد

 تاات گرف ااب ن  ااد نلااوک ا . اساات دارا را شاامت پیراا هتدع طاارح ساالیقهو

 ناب  و اسات  اسا ل تید  رئتلیسام  داراع نتفات  صار  سا گبر،  یت س گد آجرع،

 مزایاتید  تماتم  نات  و دارد شابتصت  تراشاد  سا    مصاتلب  ا  مو لهاد  انواع

 پاایش ن  ااد دیوارصااتع. دصااد مااد ارائااب سااته ب پاایش ن  ااد دیااوار وااب

 عا و   .نتشا د  ماد  دارا را نمات  طارف  دو یاورت  ناب  تولیاد  قتنلیت سته ب

 ناا ن شااروت دیوارصااتع مو لاا ، صااتع طاارح ا  اع گساا رد  ان وااتر ناار

 پااروژ  اناادا  چراام صااتع ویژگااد و ساابک ، رناا  تکمیاال نااراع  یساات

 دیوارصااتع. دارناد  قارار  محال  در رنگاد  یااورت ناب  شامت  اقتم گات   توسادب 

 نرااتن را  یبااتید صااتع ساا ون توانااد مااد صمچ ااین سااته ب پاایش ن  ااد

 تاات انااد شااد  سااته ب سهترشااد ساا گد نتفاات ا  اساا هتد  ناات وااب دص ااد

 .شود نیر ر شمت آن  یبتید  یبتید

 حق انتخاب وسیع )طرح های مختلف( -.

 پااروژ  نااراع تجااترع سااته ب پاایش ن  ااد صااتع ناارد  و دیوارصاات ان وااتر

 نااوع نااب نساا ب. نااود هواصااد سااتد  و صوشاام دانب اقاادامد شاامت صااتع

 نااین ا  توانیااد مااد دیگاار، مااوارد و آن اساا قرار محاال ساابک، اقتم گاات ،

 و ماار ع دیوارصااتع ام ی ااد، دیوارصااتع یاادا، مااتن  صااتع سیساا م صااتع

 .و ید ان وتر هود نیت صتع رف  نراع را ترویبد دیوارصتع و محیطد

 امالک مرز کردن محدود -0

 را مروصااد ماار  اساا راح گتصهت نااراع سااته ب پاایش ن  ااد دیوارصااتع

 در واقاا  صااتع اساا راح گت  نااراع ویااژ  نااب اماار ایاان. و ااد مااد تدیااین

 مجااتورت در اساا راح گت  یاادصت داراع وااب گردشااگرع مهاام م ااتطق

 .است وترنردع نسیتر اند، شد  سته ب یکدیگر



                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

 

 صدا موانع -6

 م طقااب یااک شاالوغ، هیتنااتن یاات نزرگاارا  نزدیکااد در شاامت ملااک اگاار

 ماتندد  را ساته ب  پایش  ن  اد  دیاوار  توانیاد  ماد  است، آصن را  یت ی د د

. و یاد  ان واتر  یاوتد  آلاودگد  نرانار  در نهی اب  محتفظات  ناراع  را یوتد

دیاوار ن  اد پایش ساته ب      ،عآجار  و ،دوی یلا  ،دچاون  دیوارصتع ه ف نر

 را آنهاات راح ااد مااد توانااد نتعاا  وااتصش یااداصتع ماازاحم شااد  و نااب   

در ادامااب نااب . و اادمااد  القاات را ملب ااد روانااد فرااتر و دصاادمااد  وااتصش

مقتلاب  یار عملکارد    این اثار ماد توانیاد نات مراجداب      دانش م ظور افزایش 

 را دانست.

 

 

 

 مدت بلند رزشا -8

 سارمتیب  یاک  شامت  اراضاد  و ملاک  ناراع  ساته ب  پیش ن  د دیوار ان وتر

 وااتر و نصااب صااتع صزی ااب در ت هاات نااب. اساات یاارفب نااب مقاارون گااذارع

 ماد  مادت  نل اد  در ار ش یاک  هلاق  نتعا   نلکاب  و یاد  مد جوید یرفب

 نارد   .اسات  دیگار  سیسا م  یات  دیاوار  ناوع  صار  ا  نیر ر مراتب نب وب شود

 نگهادارع  ناب  چاوند  صاتع  نارد    ن اد،  ماد   نا   و شکسا ب  فلازع  صاتع 

 آساایب و شاادن هاارار مساا دد آجاارع دیااوار و دارنااد اح یااتج مااداوم

 ایاان سااته ب پاایش ن  ااد صااتع دیااوار وااب حااتلد در نتشاا د مااد دیاادن

  .ندارند را صت هتییت

 صرفه به مقرون حل راه -9

 مقارون  نسایتر  ساته ب  پایش  دیاوارن  د  صاتع  سیسا م  ساتد ،  عباترت  نب

 را وااردیم ذواار وااب مزایااتید تمااتم شامت  وااب ص گااتمد. صساا  د یاارفب ناب 

  نب مرنوط صتع صزی ب ایمن، نصب فرای د لط  نب. و ید مد جم 

 

 مؤثر نصب -7

 نصااب  یساات ناا ن شااروت سااته ب پاایش ن  ااد حاادیوار صااتع سیساا م

 سااتیر ها ف  ناار. دص اد  مااد ارائاب  را ایماان حاتل  عااین در و ساری   صاتع 

 عماودع  یاورت  ناب  و شاد   ادغاتم  واحاد  یاک  در صات  پتنل دیوارع مصتلب

 یااورت نااب توانااد مااد فونداساایون صااتع سیساا م. شااوند مااد جتیگااذارع

 و طراحااد لطاا  نااب. شااود اجاارا پروفیلااد یااورت نااب یاات و گلااداند

 ا  جلااوگیرع و دیااوار مهااتر م ظااور نااب مساا حکم، سیساا م نکااترگیرع

 در. نتشااد نمااد تزریااق یاات مهترن اادع محتفظاات، نااب نیاات ع آن، واژگااوند

 سیسا م   ماتن  نصا   ساته ب  پایش  ن  اد  دیوارصاتع  نصاب   متن ن یجب،

 و ایماان اناادا ع را  و نصااب امکااتن و اساات ساا  د دیوارورااد صااتع

 ماد  فاراصم  را آناد  ایم اد  و ام یات  و واتر  صاتع  صزی اب  واتصش  ، وترآمد

 .آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این، نر ع و . یتند مد وتصش را انسااتند نیروع صزی ب ح د و وتر نصااب،

ست  مد د این نب  یست  ن ن شروت  یکپترچب صتع سیس م     وانیدت مد وب ا

صب  صتع صزی ب صب  نراع را تجهیزات و مواد ن   سته ب  پیش ن  د دیوار ن

 .دصید وتصش



                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 قابلیت نصب در تمامی نقاط کشور -05

 در لااووس سااتحلد اسا راح گت   یااک ساتهت  حااتل در شاامت آیات  وااب ایان 

شااری یاات غاارر  مج ماا  آپترتمااتند در  یااک یاات شاامتل یاات ج ااور ورااور

شااروت  سااته ب پاایش  اادن  دیوارصااتع صااتع سیساا م ، صساا یدورااور 

 صماب  و صماب  ناراع  و صسا  د  دسا رس  در وراور  سراسار  در ن ن  یسات 

 مات  سات ند   تایم . اناد  شاد   مه دساد  صات و ...  ص ال  ،تهریحاد  صتع نرنتمب

 در شاامت نااب صساا ید آن در وااب جااتید نااب توجااب ناادون تاات اساات آمااتد 

 .و د ومک پروژ 

بتنیی  در ادامه به برخی الزامات در طراحیی مهندسیی دیوارهیای    

 پیش ساخته پرداخته می شود.

 

 بار باد

سته ب  ست ع  م ظور نب دیوار ن  د پیش    یدا  و سر  وتصش و ام یت ،جدا

ست  شد   طراحد سته ب  .ا   ،س ون  ا  ستد   مههوم یک در دیوار ن  د پیش 

سیون یت گلدان(   پتیب و پتنل ست )فوندا  و دو   مد جذر را نتد نتر پتنل صت .ا

در ادامب نترصتع وارد  ا   .و  د مد م  قل س ون صت  نب را شد   اعمتل نترصتع

 س م سی  ست   اع  ع صر  سب  اینطریق س ون نب فونداسیون م  قل مد شود.    

سته ب  ش د.     نتید دیوار ن  د پیش  ش ب نت مقتومت وتفد در نرانر نتر نتد را دا

ضتفب  مزیت یک سته ب  نراع ا ست  این دیوار ن  د پیش   بو حتلد در وب ا

ن  وس صتع شکتف در امت صس  د نب اندا   وتفد مقتوم نتر ان قتل نراع صت پتنل

 نب تت دصد مد اجت   صت پ ل نبمزیت  این .قرار گرف ب اند آ اد یورت  نب صت

ست     یت حرارتد ورنش دلیل ر  یینپت و نتال ا  ستیت، تکیب گت  صتع  جزئدن

ین نتد اول نیروع ،حهتظ د صتع ست    ستیر  متن د .امکتن حروت داش ب نتش د  

  چگونگد و نتد گیرع اندا   صتع روش ادامب درمد نتشااد.  دواژگون نیروع

 .گرفت هواصد قرار نح  مورد ت ش، اعمتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنموم رو صوا  ونهتع  -( 0شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باد گیری نیروی اندازه

شد  م هتوت تواند مد آن جهت نظر ا  صم و سرعت  نظر ا  نتد  ن یجب در .نت

  .ست ا نیت  مورد مو ل  هصوییتت   این گیرع اندا   نراع مو لهد تجهیزات

 ورد نب وب شود  مد تدیین نتدگیرصتید یت صوا ونهتع توسط  مدموالا نتد جهت

 .و د مد جهت چب ا  نتد دصد مد نرتن و چره د مد هود

یلد  انزار ست  فرترس جد   نتد، سرعت  گیرع اندا   نراع وب ا  عصت ف جتن .ا

 نب توجب نت و گیرند مد را نتد( 0 شکل ) مدمولد آنموم ر یک روع ووچک

 محتسبب نراع ضبط دس گت  ا  .چره د مد مو ل  صتع سرعت نت نتد، شدت 

س هتد    متن ا  مدی د مقدار در چرهش دفدتت تدداد  دادن قرار .شود  مد ا

  لدمهص  اس تنداردصتع  و است  مهم نتد سرعت  دقیق ثبت نراع آنموم ر دقیق

  شد   گیرع اندا   ستلهت  نراع نتد شرایط  .شود  رعتیت نتید وب دارد وجود

 دصب چ دین استس  نر طراحد آیین نتمب صتع در شد   ارائب اط عتت و است 

  سرعت  توان مد صت داد  این تحلیل و تجزیب نت .است  شد   ثبت صتع داد  ا 

 .آورد ندساات م طقب یک نراع مدین نت گراات دور  یک نت را م وسااط نتد

 ور د یک طول در وب است  نتد سرعت  میتنگین اح متلد نب "نت گرت  دور "

  رنیراا یت نرانر دیوار ن  د پیش سااته ب عمر نت مقتیسااب در نتر یک  متند

 راصمف را وم رع نتد سرعت ووتتص ر نت گرت دور  یک ، ن تنراین .شد هواصد

رت  دور  .و د مد ر ر  نتد سرعت  اح متل تر طوالند نت گ  دم افزایش را نی

سط  سرعت  یک ملتل، ع وان نب. دصد سیتر  ستلب  05 م و   سرعت  ا  وم ر ن

سط  ست . نود هواصد ستلب  05 م و  مدت تیم تحقیقتت و طراحد دصت ن ن  ی

 ورد  تدیین ستل 05 رادیوار ن  د پیش سته ب  طراحد نراع روش نت گرت

 .است

 

 

 

 



                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

 

 اثرات قرارگیری

 نااتد ساارعت نااب ت هاات نااب دیااوار ن  ااد پاایش سااته ب روع نااتد فرااترصتع

 محایط صاتع مو لا     در گارف ن  قارار  م قتنال  اثار  ناب  نلکاب  دارد، نس گد

 صااتع ویژگااد صاات، سااته متن جملااب ا  ساات   اع صاار .دارد نساا گد نیااز

 پتروهاات، میااتدین، متن ااد ناات  م ااتطق و عمااومد توپااوگرافد اناادا ، چراام

 آن صااتع محاادود  د وآناا اجسااتم و صاات هیتنااتن راصروصااتع صاات، پتروی اا 

 مااورد نتیااد و گااذارد مااد تاایثیر نااتد الگوصااتع در چراامگیرع نطااورصاات 

 ویژگاد  واتفد  طاور  ناب  واب گیارع   قارار  دس ب ن دع یک .گیرد قرار توجب

 سااتیت نااراع و ااد مااد ماا دکس را  مااین سااطب صااتع نظمااد نااد صااتع

در  مااین صااتع ناات  نیروصااتع نااتد در مداار  حااداولر  .شااود مااد تدیااین

 در موجااود ن  ااد پاایش سااته ب دیوارصااتع  وااب حااتلد در ،تاا ش نااتد 

 .دارنااد را مواجهااب میاازان حااداقل شااهرع یاات یتف ااب توساادب م ااتطق

دیوارصتع ن  اد پایش ساته ب شاروت دصات نا ن  یسات در ساب م طقاب          

 قرارگیرع  یر قرار گرف ب است:

 

 

 : ضرایب قرار گیرع دیوار در جهت و ش نتد8جدول 

 

 

 

 ساختار سازه ای

 اعماتل  فراترصتع  نرانار  در مقتومات  م ظاور  ناب  دیوار ن  د پایش ساته ب  

 .اسات  شاد   طراحاد  ناتد،  توساط  شاد   اعماتل  فرتر ویژ  نب جتنبد، شد 

 در سیسا م  سات   اع  ع تیار  ناب  شاد   اعماتل  نیروصاتع  تو یا   نت سیس م

 تیرصاتع  ،صات  سا ون  ا  سیسا م  ع تیار  .و اد  ماد  مقتومات  فراترصت  نرانر

 و ارتهااتع (.8 شااکل) انااد شااد  ترااکیل ن  ااد پتیااب و صااتع پتناال نتنااد،

 نتیااد ع صاار صاار وااب دصااد مااد ترااکیل را مسااتح د پتناال یااک عاار 

  .شود طراحد

پتنال صاات عمومات نااب دو یاورت یااک تیکااب و یات چ ااد تیکاب سااته ب مااد      

شااوند. عموماات اساا هتد  پتناال صااتع چ دتکااب نااب دلیاال تااتر هااوردگد و  

مچ ااین الزامااتت مکااتنیکد رایاا    سااتیر الزامااتت حماال و جتنجااتید و ص 

 نیست

 مدر  در گرف ن قرار B 

 ، شااهر حومااب و شااهرع م ااتطق ا  م رااکل سااطب صااتع نااتصموارع 

 فتیالب  ا  انساداد   یاتدع  تداداد  نات  دیگار  صاتع   ماین  یت و ج گلد م تطق

 .نزرگ ر یت مجرد هتنواد  یک اندا   نب نزدیک

 مدر  در گرف ن قرارC 

 وااب پراو ااد  انساادادصتع داراع و ناات   مااین ا  م رااکل سااطب  ناارع 

 طااول و( م اار 940) فااوت 55 ا  وم اار ولااد طااور نااب ارتهتعااتت داراع

 وراور  شاتمل  طبقاب  ایان . اسات  ساتیت  ا  نیرا ر  یات ( م ار  250) مستفت

 ا ( م ار  0،659) متیال  یاک   یار  آنهاتع  اجساتد  و چم زارصات  ، مساطب  نت 

 .است عر 

 مدر  در گرف ن قرار D 

 شااتمل سااطحد صااتع نااتصموارع مداار  در گاارف ن قاارار شاادیدترین

 0،659) متیاال 0 طااول نااب آر اجسااتم و مااتن  ناادون ، مسااطب م ااتطق

 ¼ ساتحلد  هاط  ا  D مدار   در گارف ن  قارار . و اد  ماد  تویی  را( م ر

 .دارد ام داد ورور داهل نب( م ر 58.) متیل

 ساات  ، روع ناار نااتد فرااتر ا  نتیااد محتساابتتدر ص گااتم  ایاان، ناار عاا و 

 ضاارایب ایاان .غتفاال نرااد ساات   اع اصمیاات و سااتیت توپااوگرافد شااتمل

 رد  در دیوارصااتع ن  ااد پاایش سااته ب شااروت دصاات ناا ن  یساات   فرااتر

 ساتیت،  ولاد  توپاوگرافد  نلکاب  اسات،  شاد   ذوار  0 جادول  در گیرع قرار

  .گیرد مد نر در نیز را ست   اع اصمیت و ست   ارتهتع

 

 

 

 

 

 

 

 

 سته تر ست   اع سیس م دیوار ن  د پیش سته ب –( 8شکل )

 



                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ساخته پیش دیوار ساخت در استفاده مورد های نامه آیین از رخیب

 : بتنی

 رن آرمتتور نت شد  تقویت صتع س ون و فونداسیون صت، پتنل تمتمد 

 مقررات ام 9 مبح  و 65 ود ASTM A615 نتمب آیین استس

 .اند شد  طراحد ملد

 نتمب آیین الزامتت نت مطتنق اتصتالت تمتمد ASTM A 615 ، 

 ..است شد  طراحد 5. ود

 ایران ملد مقررات ام 6 مبح  استس نر واژگوند و  رل نتد نتر 

 .است شد  ت ظیم و طراحد

 استس نر صت دیوار هتص، م طقب صر نراع وب است آن مهم نک ب 

 .شوند مد تولید و طراحد ستیت ژئوتک یکد اط عتت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


