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تقدیم به پدر و مادر عزیز و مهربانم
که تمام مراحل زندگی همواره یاوری دلسوز و پشتیبانی محکم و 
مطمئن برایم بوده اند و امیدوارم ذره ای از زحمات شان را جبران 

نموده باشم.

تقدیم به همسرم
که محیطی سرشار از آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است 

که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم





آیین نامه ها و ضوابط موجود  آن ها طبق  بتنی اجرای اصولی  از مطالب مهم در ساختمان های  یکی 

در هرکشور می باشد و یکی از معضالت و نواقصی که در آیین نامه های کشور ما وجود دارد، عدم 

قرارگیری تصاویر اجرایی و کاربردی میان مطالب بود که همیشه مورد انتقاد مهندسین عزیز ما بوده 

است که از این جهت برآن شدیم مجموعه ای گردآوری کنیم که مورد نیاز هر مهندس ساختمانی 

باشد.

و  تحلیل  در 2جلد"  آن  دوم(  نظر  )تجدید  ویرایش جدید  در سال 1400   " "آبا  ایران  بتن  نامه  آیین 

طراحی" و"مصالح و اجرا" ابالغ گردید که برآن شدیم با تصاویر اجرایی و حل مثال های کاربردی، 

جلد دوم این کتاب را قابل فهم تر و درک مطالب را آسان تر نماییم که "کتاب جامع آبا" با بیش از 400 

تصویر متناسب با هر موضوع و حل مثال های مختلف منتشر گردید.

الزم به ذکر است که کل متن آیین نامه آبا "مصالح و اجرا" به همراه تفسیرهای آن در خود متن گنجانده 

شد تا با یکدست سازی متون کتاب، مطالعه کنندگان دسترسی راحت تری به مفاهیم کتاب داشته 

باشند و همچنین با توجه به متن کتاب که در فصل چهارم به دو فصل از جلد اول آیین نامه آبا اشاره 

دارد، در پیوست همین کتاب این دو فصل نیز قرار گرفتند.

از  اعم  معماری  و  عمران  مهندس  هر  برای  جامع  و  پرکاربرد  کتاب های  از  یکی  رو  پیش  کتاب 

وجود  با  مسلما  و  می باشد   ...... و  مشاور  شرکت های  مجریان،  و  ناظر  مهندسین  تا  دانشجویان 

تمام تالش هایی که شده است که کتاب حاضر عاری از اشتباه و نقص نبوده و از شما مخاطبین و 

مهندسین عزیز درخواست می شود جهت ارائه بهتر مطالب در چاپ های بعدی، نظرات، پیشنهادات 

و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.

فهرستفهرست

سخن مؤلف



 امید است این مجموعه مورد توجه اساتید، مهندسین، دانشجویان عزیز قرار گرفته و مارا از نظرات 

ارزنده ی خود بهره مند سازند.

ارادتمند "حمید طالبی"

 کارشناس ارشد عمران-سازه

راه های ارتباطی )صفحه اجتماعی و وبسایت آموزشی و فروشگاهی ما(

و باشد و ضوابط موجود هر کشور میها نامهطبق آیینها آنها اجرای اصولی یکی از مطالب مهم در ساختمان
تصاویر اجرایی و کاربردی  قرارگیری دم، عداردجود وکشور ما های نامهیینآیکی از معضالت و نواقصی که در 

ای از این جهت برآن شدیم مجموعه که همیشه مورد انتقاد مهندسین عزیز ما بوده است که بودمیان مطالب 
 گردآوری کنیم که مورد نیاز هر مهندس ساختمانی باشد.

شریه  جامع کتاب صات فنی" 55ن شخ همراه با ای نوین را به شیییوه "یساختمان عمومی کارهای م
 ،که به راحتی با مطالعه متن این کتاب نمودیممصیییور تصیییویر اجرایی و کاربردی مناسیییب  800 بیش از

در  هکتی مشییکالیی دیگر از و همچنین  داشییته باشییند ت این کتابوعاضییاز مو خوبیمخاطبین عزیز درک 
شریه شت  وجود قدیم ن ستاری مطالب و جدادا  عمالا  ،هانامهشدن آیین جدیدبا توجه به  که بود لوعدم ویرا

های نامهمطالب مهم تغییر یافته با آیینگرفته شیید بخشییی از م ه تصییمیککارایی خود را از دسییت داده بود 
ات موجود را حمخاطبین تغییرات و اصالتا  دهیماین نشریه قرار  داخل کادر مجزا ن اصلیوبعد از مت را جدید

همین کتاب طبق نشییریات و  هایی اصییالحی دیگر در ویوسییتبخش همچنین و مایندو مقایسییه نمشییاهده 
 درج گردید. شدهای به روزدهاستاندار
 تا دانشیییجویان زا اعم معماری و عمران مهندس هر برای جامع و ورکاربرد هایکتاب از یکیرو  ویش کتاب

 شده مجدد بازنگری روز هاینامهآیین براساس وباشد های مشاور و ...... میتکشر و مجریان، ناظر مهندسین
 داشته دسترسی موجود هاینامهآیین مشابه مرتبط و مهم بندهای به ،55 نشریه کتاب مطالب عالوه شما تا

ستخدامی و کارشناسان رسمی دادگستری و ..... جز منابع مطالب این کتاب همچنان در آزمون .باشید های ا
 باشد. اصلی می

از شییما  نبوده واز اشییتباه و نق  عاری  حاضییر ه کتابککه شییده اسییت  هاییمسییلما با وجود تمام تال 
، نظرات های بعدی،در چاپ شیییود جهت ارابه بهتر مطالب مخاطبین و مهندسیییین عزیز درخواسیییت می

شنهادات ست میدا د.یادات خود را با ما در میان گذارقو انت وی ساتید، توجه مورد مجموعه این ا سین ا  ،مهند
 .سازند مند بهره خود یارزنده ترانظ از مارا و گرفته قرار عزیز دانشجویان
 "حمید طالبی"ارادتمند 
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همین کتاب طبق نشییریات و  هایی اصییالحی دیگر در ویوسییتبخش همچنین و مایندو مقایسییه نمشییاهده 
 درج گردید. شدهای به روزدهاستاندار
 تا دانشیییجویان زا اعم معماری و عمران مهندس هر برای جامع و ورکاربرد هایکتاب از یکیرو  ویش کتاب

 شده مجدد بازنگری روز هاینامهآیین براساس وباشد های مشاور و ...... میتکشر و مجریان، ناظر مهندسین
 داشته دسترسی موجود هاینامهآیین مشابه مرتبط و مهم بندهای به ،55 نشریه کتاب مطالب عالوه شما تا
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، نظرات های بعدی،در چاپ شیییود جهت ارابه بهتر مطالب مخاطبین و مهندسیییین عزیز درخواسیییت می

شنهادات ست میدا د.یادات خود را با ما در میان گذارقو انت وی ساتید، توجه مورد مجموعه این ا سین ا  ،مهند
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308 9-3	جنس	قالب	ها	و	انواع	آن	ها	
314 9-4	طراحی	قالب	
325 9-5	قالب	بندی	
328 9-6	قالب	برداری	
335 9-7	لوله	ها	و	مجراهای	جاگذاری	شده	در	بتن	

337 فصل 10: درزهای سازه های بتنی	
338 10-1	گستره	
338 10-2	کلیات	



359 فصل 11: بتن های ویژه	
360 11-1	گستره	
360 11-2	کلیات	
360 11-3	بتن	پُر	مقاومت	
364 11-4	بتن	الیافی	
370 11-5	بتن	خود	تراکم	
378 11-6	بتن	پاششی	
390 11-7	بتن	سبکدانه	سازه	ای	
393 11-8	بتن	سنگین	
396 11-9	بتن	پیش	آکنده	
403 11-10	بتن	ریزی	زیر	آب	

413 پیوست	


