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 بنام اهلل بزرگ وتوانا

 : مقدمه

 دوستان و هم مسلکان گرامی

اد سنجشی عیثیر م، تا ب کاهشیی، ضرایب اطمینان ، ضرا بار ها نیشن (یکامب(میزش آ ,بارها و محاسبه بار ها 

ائی مانند در کامبینیشن قواي استثن ʺب کاهشی خصوصایاطمینان و ضرا بیعمر ساختمان باالي انتخاب ضرا

ده باد و ده ها رضی ویا قواي بلند کننب هاي تحت االآزلزله وغیره ودر زمان عمل قواي متقابل مانند فشار 

ر ،گرچه در نظ ، بحث نهایت ارزنده و أساسی در انجنیري ساختمان میباشد موضوع تداخلی دیگر در عمل بارها

 . مهم جلوه نکند یك تعداددوستان زیاد

اختمانی بحساب ساما به نظر من یکی از تاثیر گذار ترین موضوع در محاسبات انجنیري روي اقتصاد و استحکام 

یش پ ʺکثرامی رود وبیشترین اشتباهات که در هردو بخش اساسی محاسبات ساختمانی) استحکام و اقتصاد( ا

 . یدآنها بمیان می آت بارها و عمل مشترك ید بیشتر از تحلیل نادرسآمی 

 بطور مثال 

ه نشود احتمال ر نظر گرفت، دایمی و استثنایی)مانند زلزله( ضریب کاهشی دقیق د میزش بارهاي موقتآاگر در 

 : ذیل امکان پذیر است تحاال

  عمودي  ايهساختمان نامطمین طرح گردد زیرا اگر ضرایب کاهشی دقیق بیشتر از حد مجاز باشد قوه

صر تحت محاسبات عنا يمده در نتیجه در اثناآشتر نظر به حقیقت بار هاي عامل عمودي بدست یب

یتواند عمل مشترك قواي افقی و عمودي عن المرکزیت ها نسبت به واقعیت کمتر شده واین عمل م

 پایداري ساختمان را در زمان عمل قواي افقی تنزیل داده و باعث تخریب ساختمان گردد

  ر ضریب کاهشی گافشار آبهاي زیرزمینی و یا قواي بلند کننده باد  ʺزمان عمل متقابل قوه ها مثالدر

 ل دهدقواي عمودي در نظر گرفته نشود استحکام عنصر و حتی ساختمان را تا سرحد تخریب تنزی

تمان در خضرورت است تا مسایل عمده ذیل را براي محاسبات دقیق عناصر و سافوق بادر نظر داشت مطالب 

 : محور توجه قرار دهیم

 . شناخت و داشتن یك تعریف مشخص از انواع بارها نظر به نوعیت وعمل بارها :  نوع بارها -1
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اي اروپایی هدر نورم  ʺبینی شده براي ساختمان مثال صنف بندي ساختمان ها نظر به زمان استفادوي پیش -2

 .تعین ضرایب اطمینان بارها میباشدسال و کمترین یك سال براي  50زمان استفادوي اعظمی 

 .امیزش بار ها  -3

میزش آ) ومو حالت حدي د میزش بارها(آضرایب اطمینان بار ها براي محاسبه عناصر در حالت حدي اول)  -4

 . ( بارها

 . ب کاهشی نظر به زمان استفادوي ساختمانیتعین ضرا -5

 . تعین ضریب کاهشی ضرائب اطمنان براي زمان اعمار -6

 . دیگر در ارتباط موضوعموارد ضروري  -7

  

 فقط نمایم می اضاتق شما از لذا بود دلچسپ و موزندهآ برایم که خوردم بر یمسایل با موضوع تهیه جریان در من

 و دانشمندان ايبر را بخش این مطالعه منبود  نخواهد مفاد از خالی تان براي باشید داشته آن مروربه کوتاه

 و جوان نیرانانج براي دانم می ارزنده نهایت شان علمی نقد و اصالحات آوردن بمنظور تخنیکی استادان

 تجسس زمینه و دهش باعث شانرا بیشتر تخنیکی نظر وسعت تواندمی آن مطالعه و مرور دیپلوم دفاع محصلین

آورد بمیان موضوع در را شانرا مفید  

 صاحبان انجنیر  نمیباشد الزامی آن از استفاده و داشته معلوماتی جنبه ʺصرفا مطلب ارایه که است ذکر قابل

 ویا دارند طتسل و اعتماد آن به خود که هاي نورم اساس به ویا( موجودیت صورت در) محلی هاي نورم مطابق

نمایند ستفادها باید انجنیري محاسبات در دانند الزامی انرا از استفاده دهنده فرمایش یا و مربوطه اداره  

 ! محترم دوستان

 مناطق برف ربا و باد سرعت به نظر شمال قوه دریافت ضریب و ارتفاع نظربه باد ضریب جداول ترتیب روي من

 در بود خداوند خواست اگر و داد خواهم قرار شما نظریات معرض در نراآ عنقریب که ام نموده کار کشور مختلف

 مقیم فغانا مجرب انجنیران از یکی همکاري به مختلف کشورهاي هاي نورم به نظر زلزله قوه دریافت مورد

. کرد خواهیم ارائه را مطالب محترم استادان و امریکا متحده ایاالت  

باشید موفق                                                                            

 اوژن اهلل نجیب                                                                        
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 بندی بار هاصنف  -1

 :شونده بندي میگذاري طور ذیل طبقدر عناصرسبب شده و نظر به خصوصیات و تاثیر ، تاثیرگذاري قوه ها را بار ها

A- بار ها  نظر به شکل عمل  : بندی اول طبقه: 

 

 بار منقسمه منظم : 

ی متر طول بار بشکل منظم وثابت در تمام سطح یك فرش و یا در تمام طول گادر  در فی متر مربع و یا در ف 

 .عمل مینماید

 بار های متمرکز : 

نشان  F(KN)به و شده نامیده ،  اينقطه  در یك مساحت نهایت کوچك عمل نماید ، بنام بار متمرکز اگر بار ها

 .داده  میشود

 

B- یل کننده( بار هاثفی )تمتیبه اساس ارزش نورما :  طبقه بندی دوم (Representative value of load ): 

 

   بارهای ثابت( Dead load ) : 

 مانند :   این نوع بار ها در تمام عمر ساختمان به شکل دایمی یا طویل المدت عمل مینمایند

 . ب  و عملیه نشستآفشار  ʺ،  فشار خاك  ، بعضا دیوار هاي تقسیم کننده وزن عناصر  

   بارهای موقت(Live load) : 

 مینماید مانند : بار با  تناوب قابل مالحظه  عمل بارها بصورت ثابت با الي ساختمان عمل نکرده بشکلنوع این   

بار  ، بار باد ، ب بارانآبار  ، بار برف ، چر و غیرهی، موبل و فرنها بار باالي پوشش ها )سلب ها( مانند وزن انسان

 ) انقباض و انبساط( رارتبار از اثر ح ،بار از اثر فشار آب)در صورت که متغیرباشد(   ،  بار در  پل ها ، ترافیك جاده

 . بار از اثر منتاژ عناصر  ،

  بار های استثنایی (Special load) : 

ها در طول زمان نآاین نوع بار بشکل نورمال واقع نمیشوند  اما باید ساختمان ها و عناصر با در نظر داشت وقوع 

 :شوند بهره برداري تحلیل و محاسبه گردند این قوه ها ذیال مشخص می

 . زلزله ، اسیالب ه ، افتادن یا تصادم اشیا  باالي بام ، انفجارات ، تصادم وسایط به ساختمان ، آتش سوزي
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C- طبقه بندی سوم  :   

 

 بار های ستاتیکی(Statics Load)  :  

شوند  کی نامیده میقابل مالحظه نکند بار هاي استاتی حرکت و یا  اهتزاز،  ساختمان  بار هاي که در اثر عمل آنها

تاتیکی به حساب سحتی یك بار زنده یا موقت مانند شمال که ساختمان را نتواند به حرکت بیاورد از جمله بار هاي 

 .رودمی

 

 بار دینامیکی(Dynamics Load) : 

 .یکی می نامننداین نوع بار را بار دینامید آبمیان   مالحظهحرکت قابل  ,اگر در یك ساختمان در اثرعمل بار  

 

  :  بار های مشابه ستاتیکی یا به عبارت دیگر بار های نیمه ستاتیکی 

 .شوندبارهاي دینامیکی اند  که نظر به خصوصیات  عمل خویش بحیث بارهاي ستاتیکی در نظر گرفته می

 : طور ذیل تشریح نمودتوان میرا بار هاي نیمه ستاتیکی 

شود   به این شود  که تغییر سرعت را در عناصر ساختمانی سبب نمیگفته می هاییبار هاي نیمه ستاتیکی به بار 

 .اساس این نوع بار ها مانند بار هاي ثابت مورد مطالعه قرار میگرند

 . بعمتر فی ثانیه مر  0,5مفهوم )ارزش( ازدیاد سرعت )تعجیل( عبارت است از ازدیاد سرعت بیشتر از 

 . در محاسبات ساختمان ها ما بیشتر محاسبات را بشکل ستاتیکی انجام می دهیم  جز درحالت هاي خاص

 بطور خالصه 

 بار ستاتیکی          محاسبه ستاتیکی

 بار نیمه ستاتیکی.   محاسبه ستاتیکی 

 بار دینامیکی.         محاسبه دینامیکی

تواند   بشکل یك بار نیمه ستاتیکی ر دینامیکی است چه وقت می: در مورد قوه زلزله  که  خود یك با تبصره 

داشت من دقیق گیرد من صرفا میخواهم تحلیل خویش را  در اینجا تذکر دهم ممکن تحلیل و برقرار مورد ارزیابی 

 نباشد از دانشمندان محترم صمیمانه تقاضا دارم در زمینه  راهنمایی نمایند
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باشد اما در ان  می(   در محاسبات تقریبی  تابع  ابعاد ساختمTزلزله ) يدر اثنا  پریود اهتزازات آزاد یك سیستم

باشد در اینجا حقیقت تابع درجه سختی سیستم وتغیر مکان حقیقی سیستم درزمان عمل قواي افقی )زلزله( می

 :یم استفاده مینماذیل له از فورمول هاي تقریبی ئبراي ساده ساختن مس

0.09H
T

B
 

  -T دوران اهتزاز سیستم به ثانیه  

1

T
  

β - ت ساختمان  یضریب دینامیک 

 

 . باشد 0,8یا مساوي از گتررو بز  2,4باید کوچکتر یا مساوي به  βقیمت 

به یا کوچك شده ( β )ختمانسات یضریب دینامیکشود  گترربز( T )شود که هر قدر قیمت از اینجا دیده می

میکی را ضرورت  محاسبات بار دینا ,عبارت دیگر سرعت اهتزاز سیستم بیشتر میگردد و ازیاد بیشتر  سرعت 

شود که در انتخاب سیستم هاي ساختمانی باید توجه نمود تا   ساختمان بوجود می آورد از اینجا نتیجه گرفته می

،  کات هاساختمان) چو و پایدارينباید زیاد سخت و نه بسیار ارتجاعی طرح گردند  یعنی در انتخاب عناصر  

وق بیشتر تجاوز فاز حدود داده شده  βنهایت توجه نمود و توجه شود که قیمت ( عناصر شیروالها ، چلیپا ها وغیره

شود  2,4اگر  بزرگتر از ،  کوچك شود ضرورت محاسبات دینامیکی  بمیان آمده  0,8از  βننماید زیرا اگر 

 . ساختمان  زیاد غیر اقتصادي دیزاین میگردد

                            

D-  چهارمطبقه بندی  :   

 

 : بار های آزاد  

توانند بصورت تصادفی یا بشکل دلخواه  در بخش هاي مختلف یك ساحه عمل نماید  واکثریت این نوع بار ها می

 .شود بار هاي زنده را شامل می

 

 بارها در محل های ثابت : 

 . زمینی فشار آب هاي زیردر محالت  مشخص بصورت ثابت عمل مینماید مانند وزن عناصر و ها این نوع بار  
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E-  طبقه بندی پنجم : 

 

  لحظوینی یا آبارهای (Instantaneous load or  Momentum load) : 

مل مینماید  عکه بار هاي بسیار کوچك و یا بزرگ  قسما بصورت اتفاقی باالي عناصر شده بصورت مشاهداتی دیده 

 . هاي لحظوي یادمیشوند بنام بار بارهاي اتفاقی که بصورت متناوب عمل مینمایند

 بار های افراطی (Extreme load ) : 

 .این نوع بار ها در تمام  زمان بهره برداري بندرت  عمل مینمایند ممکن یکبار 

 

 معرفی بار ها  -2

 ؟ته شوند در محاسبه عناصر باید  بکار گرفي فوق الذکر ازجمله بارها ید که کدام بار هاآسوال بمیان می 

 جواب :

د و اندازه که در صنفبندي بارها شامل اند  محتمل و منطقی است که باالي عناصر عمل نماین یتمام بار های 

شوند  باید  عمل تمام  بارهاي لحظوي و بارهاي بزرگی  این بار ها که در محاسبات عناصر و ساختمان  شامل می

 . محاسبه شامل باشند(  را در Extreme load) افراطی

 :  توان طور ذیل تشریح نمودفوق را میموضوع 

د یك ، بازهم نبای )کم و گاهگاهی( عمل نماید ( که در طول بهره برداري ساختمان بندرتLoad)یك  بار

ا ب (   عناصرساختمانی Strength calculationساختمان را تخریب نماید ، پس باید محاسبه محکمیت) عنصر

رهمه بخش د پیش برده شود   زیرا بار اعظمی یا افراطی همیشه و   (Extreme load)همین بار اعظمی یا افراطی 

ن (  در ساختمان عمل نمی نمایند یعنی بار افراطی یا اعظمی بشکل ناحیه وي) یك قسمت یا بخش از ساختما

ل میگردند   پس تشکمحاسبه  (Momentum)باقی بخش ها تحت بار هاي لحظوي متوساختمان عمل مینماید  

عنی ی را شکل می دهد( Extreme Limit State))فورم(  بار ها ي در نظرگرفته  شده  فورم حالت حدي اول 

 .محاسبه محکمیت عناصر

ه روزمره  براي اینکه یك ساختمان بهتر مورد استفاده قرار گیرد مثال  نخواهیم پوشش ها  در زمان استفاد

وي  بخش ساختمانی   هپیدا نماید  در این صورت  حالت استفاد (Deflection )ی بیشترازاندازه الزم خمیده گ

عمل مینمایند    ستفادهاکه زیاد در زمان  یما روي بار های ,ه وي  ت استفادلرد. براي حایمورد توجه قرار میگ

ي حالت حدزعبارت او ( Momentum)توجه مینمایم  یعنی بار هاي لحظوي که هر لحظه ممکن عمل نمایند  

 . باشدمی( Usability Limit Status) دوم
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در هدف  (Extreme load)شود که  بارهاي لحظوي و افراطی اگربه  انواع  ساختمان نظراندازي شود دیده می  

 .میشود مشخص  ψیا مقصد از هم متفاوت اند  و  نسبت  بین آنها به حرف 

 :  نوت

 : ( Extreme load)  بار های افراطی یا اعظمی

باشد که در طول زمان بهره برداري به ندرت باالي ساختمان یا بخش عبارت از بارهاي موقتی یا بار هاي زنده می

نندزلزله و بارهاي از ساختمانی یا عناصر  عمل مینماید  باید متوجه بود که این بار ازجمله بار هاي استثنایی ما

باشد مثال  شاید بسیار کم واقع شود که  در یك زنده با کمیت اعظمی آن می مشابه آن نبوده بلکه عبارت از بار

 مربع متر ره در یعنی نماید عمل  مربع متر درفی کیلونیوتن ۱٫۷۵ساختمان رهایش در تمام اتاق  هاي آن  بار 

د یعنی در اتاق شنکیلونیوتن در فی متر مربع  موجود با   ۰٫۶ یا  گرام کیلو ۶۰ متوسط هاي وزن با نفر سه اقال

 .با مساحت پنجاه مترمربع یك صدو پنجاه نفر استفاده در هر لحظه امکان پذیر باشد 

                                                                                                                                       

 ( :Momentum)بار های لحظوی 

 از بخش یا ختمانسا باالي آن عمل امکان لحظه هر در یعنی زیاد لحظات در که باشدمیعبارت از بار هاي زنده 

که  ψ ساختمان ممکن باشد  به همین اساس براي تبدیل بار هاي اعظمی به بار هاي لحظوي ازضریب کاهشی 

 . شود استفاده به عمل می ایدبعدا مفصال تشریح می

  

 : (Limit State) حاالت حدی

ا در پیدایش درز ه ، تغییر شکل ها دوم  خمیده گی ها ،در حالت حدي اول محکیت عناصر ودر حالت حدي 

 شوند باحث بعدي مفصال توضیح میشوند  که در معناصرمورد  محاسبه قرار داده می

 آید :اخته شود ممکن حاالت ذیل پیش  اگر یك بار باالي یك عنصر ساختمانی وارد س

ه همه این بلغزیدن ، غرق شدن و غیره اگر ما  ، مالق خوردن ، گی ، پیدایش درزها ، شکستگی، اهتزاز خمیده

مخرب  ي عنصر جديتاثیر تمام این حاالت به یك اندازه  بااله کشود حاالت دقیق  نظر اندازي نمایم دیده می

  نمیباشد

 :شوند در نورم ها این تاثیرات بدو گروپ تقسیم می

 مصیبت بار تاثیرات  مخرب  -1

 تاثیرات که قابلیت استفاده خوب  را کمترمیسازد  -2



 تهیه کننده متن : نجیب اهلل اوژن  ها و عمل هابار  مرتب : احمدشاه حیدری

 6 

 حاالت حدي بمیان میاید بحثودر نورم  به این اساس 

 ʺ ي مثالا تا در حدیدر یك حالت حدي تقاضا بیشتر از این شده نمیتواند که یك عنصر نباید به حد شکستن و

 .گی غیر مجاز برسد  خمیده

 

 ( :Extreme Limit State) حالت حدی اول

 ʺشود  مثالدر حالت حدي اول ایمنی ساختمان یا استحکام کامل  ساختمانی یاعناصرساختمانی  مد نظرگرفته می

 :کنترول حاالت ذیل 

ایه ها و پ گادرها ، پوشش ها ،سلب ها ، مثال:ن طور آساختمان و یا بخش از  شکستن یك عنصر ، تخریب یا-1

 انواع تهداب ها و غیرهخاك هاي تحت 

 بآتانك  ب وآفرش تهکًوي ، ذخیره  :ʺشدن( مثالبلند )مدن آباال  -2

 ناي بالکهي ، پایه هاي برق ،گادر دیوار هاي استناد:  ʺ سرنگون شدن مثال ، مالق خوردن -3

 هاي منفرد یا جداگانه  ، تهداب ، میالن دیوارهاي استنادي ʺ:لغزیدن مثال -4

  خوردن و لم کردن ، غلطك buckle of steel ʺمثالاستواري(  )بدونبی ثباتی  -5

 

 : (Usability Limit Status) حالت حدی دوم  حالت حدی زمان استفاده وی

جاز نکات ذیل یك عنصر  ویا ساختمان باید در زمان  استفاده وي  قابلیت برداشت قابل قبول داشته باشد وحد م

 : در حالت حدي دوم برسی میگردند

 ساختمانی خوبآنقدر زیاد نباشد که عنصر  ید اماآه بوجود می خمیده گی در یك گادر و یا یك پوشش همیش-1

 قابل استفاده نباشد

 تهدیدمیباشد ساختمان یكما در طویل المدت براي اتواند قابل دید باشد ز ها موجودیت درز ها میپیدایش در -2

وهمچنان در  رقصاي در جمنازیوم ها و صالون ه باشد مثالسلب مجاز نیست زیاد لرزه داشته  کردن یكلرزه  -3

 .عاديهاي فرش 

وارض و حتی زمینی را با خطر ع اتصالی زیرتمام کارات  یك ساختمان زیاد نشست نماید ، نشست کردن اگر -4

 شکل ایجاد شود ن دروازه ها متواند براي باز و بسته شدمی ساخته وحتیتخریب مواجه 

 نشست هاي غیر مساوي و کج شدن ساختمان -5
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 به اساس نشست هاي غیر مساوي یك گوشه ساختمان نسبت به بخش دیگر  نشست بیشتر نموده در نتیجه 

 ساختمان کج شده و  درز ها را سبب شود

 

 یك تقسیم دیگر هم  وجود دارد :  

 حالت حدي  درزمان استفاده وي

 ساختمانی و یا اعمارت حدي در فاز لحا

 

 ( :safety  classes) کالس بندی اطمینانیت ساختمان ها

سانی در اثر ساختمان ها الزم نیست داراي اطمینایت همسان باشند  زیرا تاثیرات  منفی اقتصادي و ضایعات ان

 میباشد نچپه شدن یك بالك رهایشی  با چپه شدن یك گلخانه باغی  یا یك گدام علوفه زراعتی قابل مقایسه 

تقسیم ذیل طمینانیتی ن آنها به سه کالس اتاثیرات صدمه دیدبه ها نظر در اکثر نورم هاي ساختمانی  ساختمان

 :شوند می

 

 کالس اول اطمینانیت  : 

شوند که در اثر چپه شدن و یا صدمه دیدن آنها ضایعات انسانی تقریبا شامل می یدر این کالس ساختمان های

 منتفی ونهایت ناچیز و خسارت اقتصادي آنها نیزناچیز باشد 

مواد از تاثیرات  زاد ساده براي محافظهآ، سایه بانها و پوشش هاي  هاي باغی مثال :  گدام هاي زراعتی ، گلخانه

 . جوي

 ,انجام کار  تها این ساختمان ها را ترك نمایند واگر نسبحالت هاي بد جوي  باید انسان ,حساس در حاالت 

ن ن ساختمانانیت گردد درکالس اول همچنایبودن شان حتمی باشد پس باید ساختمان شامل کالس دوم اطم

نیز شامل  وعناصر سبك بام هایناتی نماها ، شیشه بندي ها ئهاي کمکی وعناصر سبك ساختمانی مانند پوشش تز

کیلونیوتن  ۲از   نماید و وزن این عناصر بیشتر خریب آنها به عناصر اصلی ساختمان صدمه وارد نمیتزیرا میگردند 

 .تواند نمی هبود مربع متر فی در کیلونیوتن ۰٫۳و یا 

وه تمام ناتیتی بوده و بر عالیساختمانی تمام  پروسه هاي ساختمانی شامل کالس اول اطم هايدر جریان کار

 شوند س شامل میها وغیره کارات مشابه نیز در این کال الب، پایه هاي ق ب هاالها ق عناصر کمکی مانند  خواره ،
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 نانیت یکالس دوم اطم : 

یعات اقتصادي  در این کالس  نیز ضایعات انسانی در جریان صدمات ساختمانی یا تخریب بازهم نهایت کوچك اما ضا

 شوند بزرگ متصور است در کالس ساختمان ها و عناصر ذیل ساختمانی شامل می

انی که تم، خانه هاي تفریحی و تعمیرات صنعتی  همچنان تمام عناصر ساخ ،  بنگلوها خانه هاي یك فامیله

ختمان تخریب ، صدمه و تخریب قسمی آنها  باعث وارد شدن صدمه و تخریب قسمی  عناصر بردارنده اصلی سا

 ها  اعظمی وتاثیر گذار نبایدانسان (Extreme load)قواي افراطی  جانودر ایشوند  نگردند شامل این کالس می

 باشد

 نانیتیکالس سوم اطم : 

شود که در اثر تخریب و یا تخریب قسمی آنها چانس تلفات بزرگ انسانی شامل میی  یدر این کالس ساختمان ها

 و ضایعات بزرگ اقتصادي متصور باشد

 شونددر این کالس تمام ساختمان هاي که در کالس هاي اول و دوم نام برده نشده اند شامل می

  

 : تذکرات مهم

  شود که کالس  پانینتر اطمینانیت ساختمان   نسبت به  کالس داده شده فوق براي همان ساختمان اجازه داده نمی

 انتخاب گردد 

  اما مالك ساختمان  یا فرمایش دهنده حق دارد که   یك کالس باال تر را انتخاب و فرمایش دهد  

 

د اجازه نیست تاثیر  نهایت بزرگ  اقتصادي و اجتماعی دارنی که تخریب و یا صدمه دیدن آنها  یدر ساختمان ها

گرفته شوند  نانیت آنها در نظرینانیت وابسته گردند ودر این صورت باید بصورت خاص اطمیکه به کالس هاي اطم

 ذخایر بزرگ گاز ، تاسیسات اصلی دفاع سیالب ها  مانند تعمیرات اتمی ،

 

 ( :Reference period) دوره استفاده وی

 یك ساختمان باید نیازمندي هاي دوره استفاده وي خود را  در یك زمانی طوالنی جوابگو باشد.

باشد که به اساس  آن بسیار بزرگ می  (Extreme load) در یك زمان طوالنی امکان عمل بار افراطی اعظمی 

باشد   استفاده وي می شوند.  چون عمل بار اعظمی تابع طول زمان دورهساختمانی تنظیم می رمحکمیت عناص
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شود  پس به این اساس  وي طوالنی باشد امکان و چانس  عمل بار اعظمی بیشتر می یعنی هر  قدر دوره استفاده

 شود .ن برجسته میآدوره استفاده طرح و ارزش 

عمر حقیقی  نندهعمر استفاده وي ساختمان  تابع پریود استفادوي شده نمی تواند  یعنی پریود استفاده وي تعین ک

 ساختمان شده نمیتواند

 

 : بزرگی دوره استفاده وی

شود  و اما اگر تکمیل شده واساسی  یك پریود استفادوي پنجاه سال در نظر گرفته می یبراي تمام ساختمان های

شود  یعنی    یك ساختمان براي استفاده یك فصل  هم ساخته شود دوره استفادوي آن یك سال محاسبه می

 شود دوره اعظمی استفادوي پنجاه سال و اصغري ، یکسال در نظر گرفته می

شود  اگرزمان اعمار شتر یك سال باشد پس دوره استفادوي آن پانزده سال در نظر گرفته میاگر دور استفادوي بی

 بیشتر از یك سال ضرورت داشته باشد باید این زمان شامل دوره  استفادوي حساب شود

 

 : Ψt ضریب کاهشی

ستفادوي اعظمی ابار هاي منقسمه منظم  به اساس  پریود ( extreme)در نورم هاي ساختمانی  ارزش  افراطی 

اهش می یابد یعنی لذا مطابق به کوتاه شدن دوره استفادوي  مقدار این بار  ک پنجاه سال  ساختمان بنا یافته است

 هش براي باربا کوتا شدن دوره استفادوي چانس عمل قواي افراطی نیز کمتر میشود   قابل  ذکر است که این کا

 ومتمرکز صدق نمی نماید هاي خطی

ریب  ضبه اساس تحلیل نورمها بوجود آمده و هم چنان قیمت  که  Ψtدر جدول ذیل قیمت هاي ضریب کاهشی  

ψ براي بار هاي لحظوي (momentum) داده شده است : 

 ضریب رهایشی

ѰT 

t=50 t=15 t=1 Ѱ 

1.0 0.87 0.57 0.0 

1.0 0.88 0.61 0.1 

1.0 0.89 0.65 0.2 

1.0 0.91 0.7 0.3 

1.0 0.92 0.74 0.4 

1.0 0.93 0.78 0.5 
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1.0 0.95 0.83 0.6 

1.0 0.96 0.87 0.7 

1.0 0.97 0.91 0.8 

1.0 0.99 0.96 0.9 

1.0 1.00 1.00 1 

 

نانیت و عمر یکالس هاي اطمدر ʺ گرچه قبال باشدتابع زمان استفادوي ساختمان نیز می  Ψtچون ضریب کاهشی 

نیز  طالعه همزمان با ضریب کاهشی بصورت جدولولی براي م ساختمان بصورت  مشرح توضیح داده شده است 

 : میگردد ارایه  ʺذیال

 نوع ساختمانها کالس اطمینانیت دوره استفاده وی

 یتجمعساختمانهاي  3 50

 صحی 3 50

 هوتل ها و رستورانت ها 3 50

 صنعتیساختمانهاي  2 15

 دفاتر 3 50

 ها ساختمان محل اقامت 3 50

 ساختمانهاي تدریسی 3 50

 ساختمان سپورتی 3 50

 استدیوم ها و سینما ها  3 50

 رهایشی جداگانه بدون ساختمانهاي اساسی 2 50

 ساختمانهاي رهایشی 3 50

 واگن هاي رهایشی 2 15

 دو منزل باشند زتمام ساختمانهاي که بیشتر ا 3 50

 سایر ساختمانها 1 15
 

 1کالس 

 عمر ساختمان  یك سال 

 است 1تمام ساختمان هاي در جدول شامل کالس 

 وزن باالي  ن قسمت از ساختمان که صدمه دیدن آن به دیگرعناصر اصلی ساختمان صدمه وارد نکند وآ

 کیلو نیوتن در فی متر مربعΜ2  0,3KN (0.3 )/ویا کمتر از KN 2آن کمتر از 
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  2کالس 

  ساختمان پانزده سالعمر 

  است 2تمام ساختمان که در جدول شامل کالس 

 که صدمه دیدن آن  موجب صدمه دیدن عناصر اصلی ساختمان نشود يتمام عناصر 

  عناصر مشابه وتمام کار هاي ساختمانی در زمان اعمار و همه عناصر کمکی مانند خواره هاي ساختمان 

 

 3کالس 

 عمر ساختمان پنجاه سال.    

 ساختمان هاي شامل  این کالس تمام 

 

 

   (Representatives loads or Normative loads) ضرایب اطمینانیت( بدون ینورماتیفی)بارها بارهای

 .باشد   یت  مینبار هاي نورماتیفی عبارت از ارزش حقیقی  بار بدون ضریب  اطمینا

 

 

 تبصره :

 ن  استفاده م را ضریب اضافه باري مینامیم  در حالیکه به نظر   (Safety factor)ضریب اطمینانیت  ʺما اکثرا

ین حالت این این ضریب کمتر از یك میباشد  پس در ا ʺضافه باري زیاد دقیق نمیباشد زیرا بعضااضریب اصطالح 

                                                                                . شدبامی ضریب اطمنانیت نبوده بلکهضریب  اضافه باري  ,ضریب 

ات( وهمچنان به اساس ارزش وسطی )طبق مشخص تواند بصورت ارقام مشخص شودارزش بار هاي نورماتیفی می

 وغیره Frep Grep, ,  Qrep وزن خود عنصر  و طور ذیل نشانداده میشوند

 

 : تذکر

  فراطیاسال  در حدود پنج فیصد ازدیاد نظربه بار 50 در با ر هاي فرش ها احتماال در پریود 

(Extreme load)   یدآپیش بینی شده ازدیاد بمیان . 

 تواند باشدمی %60در بارهاي برف و شمال این ازدیاد احتمالی در حدود . 
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 یري ضرایب اطمینانیتگبا در نظر داشت احتمال ازدیاد  بارهاي افراطی در پریود پنجاه سال  ،  موضوع بکار 

 نشان می دهند   (𝛾𝑓) ا بهن رآید وآ)ضرایب اضافه باري( بمیان می 

نانیت یبکار رفته و قیمت آن نظر به کالس اطم (favorable) نانیت  در حالت بار گذاري نورمالیاین ضرایب اطم

𝛾f) ساختمان بلند میرود  پس >  .باشد  می (1

عمل نماید مثال خالف قوه مالق  (counterbalance)اگر یك قوه یا بارمخالف جهت یعنی خالف حالت تعادل 

𝛾f) دهنده   ویا مخالف فشار آبهاي زیر زمینی و حاالت مشابه  دراینصورت < این حالت با ر ها را  باشد می (1

 . مینامند  (unfavorable)حالت غیر نورمال یا 

، قواي  قوه هاي که از مشخصات داخلی مواد بوجودمیایند مانند زاویه اانفکاك داخلی ، تشنجات زمان تخریب 

نانیت یدر نظر گرفته شده ضریب اطم (favorable)،  بارگذاري نورمال  مقاومت کششی و فشاري ، اصطحکاك 

𝛾m)درانها  >  .ن تقسیم میشود آباشد  وبارهاي متذکره به  می( 1

 : ارزش محاسبوي بارها

Fd = 𝛾f · Freρ 

 

 ارزش محاسبوي خاصیت داخلی مواد :

                                                                             Md =
M

γm
 

 بار محاسبوي است  نه بار نورماتیفی    fdمفهوم دیزاین را ارایه میدارد مثال   dاندکس 

 

  :   تبصره

  Unfavorable (نا مطلوب:)  طالح براي بار اصطالح نورمال بکار گرفته ایم زیرا این اص نآما در اینجاه براي

 هاي که به شکل عادي عمل مینمایند اطالق شده است

 Favorable (مطلوب:)  واي مقابل قبراي آن اصطالح غیر نورمال بکار گرفته شده زیرا   این بارها خالف عمل

، مینمایند  ا بارهاي عامل دیگر عملیعمل مینماید   مثال مقابل قوه بلند کننده شمال که خالف وزن عناصر و

  دهنده وغیره، مقابل قواي مالق  فشار آبهاي زیر زمینی مقابل

یاد باشد مطلوب طلوب است یعنی قوه باز دارنده است مثال هر قدر  بار مخالف قوه شمال زدر ا صل عمل این قوا م

 است
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 : نانیت بار هایضرایب اطم

 :نانیت بارها  وابسطه  اند به  یبزرگی یا مقدار ضرایب اطم

 حالت های حدی   -1

 االف : حالت حدي اول 

 ( ب. : حالت حدي دوم  ) حالت حدي زمان استفادوي

 

 نانیت  ساختمان و یا عناصریاطمکالس  -2

 نانیتیالف:  کالس اول اطم            

 نانیتیب : کالس دوم اطم             

 نانیتیج : کالس سوم اطم              

 

 نوع بارها   -      3

 الف : بار هاي ثابت یا دایمی            

 ب : بارهاي موقت یا زنده             

 ج : بار هاي استثنایی               

 تاثیر بارها  -4

 favorableالف  : نورمال                

 unfavorableب :  غیر نورمال                 

 

 :  نانیت یا )اضافه باری(یتشریحات ضرایب اطم

A- ضرایب بارها در حالت حدی اول : 

A1- در مرحله اول به  باشد وبایدمیقابل توجه  ʺبارها درعمل اکثرا ضرایب ذیلمیزش یا کامبنیشن آ

 برسی گرفته شوند:
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 بارهاي ثابت یا دایمیالف : 

   1.2( )fg favorable  

0.9( )fg unfavorable  

 بار هاي موقت یا زندهب :            

1.2fg                                    کالس اول اطمینانیت                  

1.3fg                                    اطمینانیت  کالس دوم                                                             

1.5fg                                         اطمینانیت کالس سوم                                                                  

 

            

0fg                                           بار هاي استثناییج:                                                                                                                                  

اشته باشد  در داز یك  گترنرا دارد که بار استثنایی با بار هاي  که ضریب  اضافه باري بزرآضریب صفر مفهوم   

 یك کامبنیشن قرار گرفته نمیتواند 

 

A2           - از بار  ʺك حالت بارها صرفاتاثیر گذارباشد باید ی مرده( زیادبار دایمی )بت یا ایکه بارهاي ثتدر حاال

 )بارمرده( در نظر گرفته شود هاي ثابت 

    ثابت بار هاي: الف 

          1.35( )fg favorable  

                 0.9( )fg unfavorable  

                            

  براي فشار مایعات ب :         

                           1.2fg  

                          

   براي بار هاي استثنایی ضریبج :         

                                  0fg  
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A3         - بار هاي استثنایی مانند آتش سوزي ،زلزله وغیره باضریب ذیل محاسبه میگردند 

                                 1fg  

 

A4         -   ، تونل  بهاي زیر زمینی   باالي ساختمان هاي جیوتخنیکی مانند دیوار استناديآبارها از اثر خاك ،

1fg)) به استثناي تهداب ها(   داراي  مشابهها  وساختمان هاي  ) میباشند 

 

 : توضیح ساده مطالب فوق جداول ذیل را ارایه میداریمجهت  

 

 ضریب اطمینانیت بار حالت حدي اول 2جدول نمبر 

 

 دومی حالت حدي استفادويحالت حدي ها براي ضریب اطمینانیت بار 

 

B-  دومضرایب بارها در حالت حدی : 

به  مساوي استفاده وي(نانیت در حالت حدي دوم  ) حالت حدي زمان یهمه ضرایب اضافه باري یعنی ضریب اطم

1fg)یك   ).میباشد 

 

:f a :f q :f g 
 کالس اطمینانیت آمیزش بار ها

 نورمال غیر نورمال

 

1.2 0.9 1.2 1 1 

1.3 0.9 1.2 1 2 

1.5 0.9 1.2 1 3 

- 0.9 1.35 2 1-2-3 

1.0 1.0 1.0 1.0  1-2-3 

:f g :f q :f g 
 کالس اطمینانیت آمیزش بار ها

 نورمال غیر نورمال

- 1.0 1.0 1.0  1-2-3 

- 1.0 1.0 1.0  1-2-3 
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 عمل مینمایند  (Unfavorable)بار های ثابت)  بارهای مرده  یا دایمی( که بشکل غیر نورمال       

از  ʺنمایند  دقیقاکه غیر نورمال عمل می  یاز بار هاي ثابت عمل مینمایند   باید بارهاي ثابت راکه بشکل نورمال

 هم تفکیك نمود 

،  ت می توانند مومنتتاثیربار مرده یا ثابت قرارداشته باشد این تاثیرا بهجهت مخالف  رتاثیر بارزنده د -1

اي ثابت یا قواي زنده یا موقت خالف مومنت قو و یا تشنجات وغیره  باشند مثال مومنت عاديقواي 

 .مرده عمل نماید

دن یك یك بخش قواي ثابت یا مرده بخواهد باعث بوجود آمدن  مالق خوردن ، لغزیدن و غرق ش  -2

 . عنصرگردد

 .مده عناصر ساختمانی آبر در قسمت هاي پیش -3

 

 تبصره:

گی) مثالکنسول(   وایه اي  بدون  برآمده این موضوع در وایه هاي مختلف و یا در گادر ها و پوشش هاي چندین 

 . صادق نمیباشد

اثیرات تی تفکیك میشوند که یتفکیك بار هاي نورمال وغیرنورمال  در  همان بخش ها ʺدقت شود که صرفا

 . آنها مخالف هم در همان بخش مشخص  قرار میگرند

 : میزش بارهاآ 

 اول :

یر بارها با قیمت ت اعظمی و سامید  که یکی ازبارها باقیآمیزش بار ها از یکجا شدن  بار ها طوري بوجود می آ

 هاي لحظوي و یا صفري  در یك امیزش بار ها سهم میگرند 

 . از تمام بار ها به نوبت باید هر یك آن  با قیمت اعظمی خویش شامل شوند

 : دوم 

 ʺشوند که اگردلیلی براي این کار وجود داشته باشد و صرفادر محاسبه شامل می یقوه هاي استثنایی وقت

 . میزش بارها شامل میگرددآز بار هاي استثنایی در یکی ا
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 : سوم 

 : میزش بارها  برای محاسبه وزن ها یا اوزانآ

ا و پایه ها براي محاسبه بار ها  در یك تعمیر چند طبقه اي ) طورمثال براي دریافت وزن باالي تهداب ه 

 : وغیره طور ذیل  عمل مینمایم

 :  الف

 :اعظمی فرش در تعمیرات ذیل در نظر گرفته میشود  موقتیبار هاي  تمام منازل  با

 سالون هاي کنفرانس

 ریلاستیشن هاي بزرگ 

 ، سینماه  هوتل ها و رستورانت هاي بزرگ

 سالونهاي  مراکز تجمع 

 : ب

رش  در تعمیرات یك طبقه با بار زنده )بار موقت(  اعظمی فرش و سایر منازل یا طبقات با  بار زنده لحظوي ف

 : شونددر نظر گرفته می  ذیل

 یرهایش 

 محل اقامت 

 اداري 

 تحصیلی

 صحی

 صنعتی 

 دکاکین و تجارتی

 سپورتی

 پارکینگ ها گراچ ها
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 : ج

اقی آپارتمان ببار هاي زنده اعظمی در تعمیرات آپارتمان  صرف در یك آپارتمان  آن در نظر گرفته میشود . 

 . شوند  ویك سکشن اقامتی در تعمیرات اقامتیبا بار موقتی لحظوي در نظر گرفته می منازلها در تمام 

 یادداشت :

ساس مقرره ااساس مقرره هاي تعمیرات رهایشی و به  هتثبیت و نام گذاري تعمیرات رهایشی بایست ب -1

  تصامیم ساختمانی

منابع رسمی  مالك تعمیر  ازطریق )پیشنهاد مینمایم که  اگر مقرره هاي متذکره وجود نداشه باشد باید 

 کشور براي دیزاین کننده  در زمینه اسناد ارایه دارد(

  .باشندات خاص دارند مانند ساختمان هاي آبی  وغیره تابع مقررات خاص خود مییکه  خصوص یساختمان -2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تهیه کننده متن : نجیب اهلل اوژن  ها و عمل هابار  مرتب : احمدشاه حیدری

 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تهیه کننده متن : نجیب اهلل اوژن  ها و عمل هابار  مرتب : احمدشاه حیدری

 20 

 : شکل ها(میزش بارها برای حالت حدی اول)محکمیت( وحالت حدی دوم )تغیر آ

 : اندازه ها و ابعاد مرتبط  محاسبات  به اساس محکمیت و تغیر شکل ها

ید درنظر براي هر بخش  و عنصر با به اساس اندازه ها و ابعاد محلی می توان گفت که  محکمیت و تغیر شکل

 گرفته شود :

آن از اجرا  کرد ،که به اساسمیزش بارهاي مناسب را آن جستجو آ، فرش ها و پایه ها باید  براي تمام گادرها

 محاسبات غیر ضروري جلوگیري نمود

لت طبقه ساختمان که شکل استفادوي واحد داشته باشد  کامبینیشن حا براي محاسبات عناصرمختلف دریك

 حدي اول چنین در نظر گرفته میشود

 براي دریافت مومنت وایه )فیلد مومنت(   : الف

 باقی وایه ها بار گذاري نمیشوند  ویك وایه  با ارزش اعظمی بارگذاري 

 ند و سایر وایه ها بارگذاري نمیشو دریافت مومنت اتکا ها دو وایه مجاور  با بار اعظمی براي ب :

اید مطابق ب براي طبقات دیگر همان ساختمان و قسمت هاي ارتباطی  آن ) مانند دهلیز ها وغیره(  همان طبقه 

 ذیل  انجام یابد :ظیفوي باید محاسبه طور  به شکل و

 : با ارزش اعظمی بار هاي زنده فرش  براي ساختمان هاي ذیل : ج

 ستیشن ها 

 هوتل ها و رستورانت هاي بزرگ

 صالون ها و  تعمیرات  تجمع اجتماعات

 ستدیوم ها  ، تربیون ها

 ارزش لحظوي بار هاي موقت  فرش ها براي دیگر انواع تعمیرات  : د

غیره. ( وبراي محاسبات به اساس حالت حدي دوم حالت حدي زمان استفادوي  ) تغیرشکل ها ، پیدایش درز ها 

بارگذاري وایه ها   استفاده کرد   ولی باید در پهلوي  incidentalمیزیش بار هاي  ناگوار )انسیدنتال ( آباید از 

 . محاسبه گردند توسط  بار هاي ناگوار توسط بارگذاري با ر هاي لحظوي نیز 

 ودنیز میش 0,6مواد مانند چوب و کانکریت  بار هاي لحظوي ضرب ضریب   creepبه اساس عملیه خزیدن 
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  (Fundamental  Combination)  ها ش اساسی بارمیزآ 

 :ود میزیش اساسی بار ها براي حالت حدي اول  طور ذیل بایست در نظر گرفته شآ

: : :

2

:

1)

2)

n

f g rep f q t rep f q i rep

i

f g rep

G Ql Qi

G

    





       

 


 

 

repG- بار هاي ثابت نور ماتیفی 

:f g- طمنانیت بارهاي ثابتضریب ا 

:f q - ضریب  اطمنانیت بار هاي موقت 

repQl-    اولیموقتی( یازندهبارنورماتیفی ) 

repQi-   زندهموقتی  بارهاي نورماتیفی() 

  i -    )ضریب کاهشی بار هاي موقتی)زنده 

    i -     نشانه یا اندکس تعداد بار ها 

  : نوت

 باید یکی از بارهاي موقتی به ارزش  اعظمی در نظر گرفته شود   ( با ر ها1)میزشآدر

 ( بارها ، براي بار هاي جیوتخنیکی در نظر گرفته نمی شود2میزش)آ 

 

 : وار گمیزش بار های ناآ

نظرداشت  بدون در( اي مشخص ساختن تغیر شکل ها  )خمیده گی ها و پیدایش درز ها رمیزش بار بآموثریت این 

 . میباشد (Creep)خزیدن 

ا  زنده افراطی و یا یبنام بار هاي موقتی  ʺ) بار هاي ناگوار عبارت از  همان بار هاي موقتی یا زنده  است که قبال

(Extreme load) )در مطالب اریه شده  ازان نام برده شده است 
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  (Momentum Comb)میزش بار های لحظوی  یا بار های آ

شخص ممیزش بار ها بیشتر براي  مشخص ساختن تغیر شکل ها از اثر خزیدن  استفاده میشود و براي آاین 

 . تعداد لرزه ها در ثانیه ( خودي فرش ها موثر میباشد)  frequenciesساختن 

 

 (Special  Comb)میزش بار های استثنایی  آ

 :شوند میزش بارها  براي حالت حدي اول به اساس فورمول ذیل مشخص میآ 

: : : :

2

n

f g rep f a a rep f q i rep

i

G f Qi   


      

:a repf - بار هاي استثنایی  

 حالت حدی دوم یا زمان استفادوی

 الف:

 (Incidental Comb)ناگوار بار های  میزشآ 

 :شوند میزش بارهاي ناگوار براي حالت حدي دوم طور ذیل مشخص میآ

: : :

2

n

f g rep f q t rep f q i rep

i

G Ql Qi    


       

 

  (Momentum Comb)میزش بار های لحظوی  آ

 :شوند میزش بار ها ي لحظوي در حالت حد ي دوم طور ذیل مشخص میآ

                     : :

2

n

f g rep f q k i rep

i

G Qi   


     

k-  اصالحی بار هاي لحظويضریب    

0.6k -  براي محاسبات بار ها در خزیدنضریب 

1k -  براي سایر حاالت محاسبه بار ها ضریب 
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  بار ها

طور ذیل در نظر   (دایمی ) نه بار دیوار هاي خود بردار  باالي سلب ها یا پارتیشن وال ها  بحیث  بار ثابت متغیر

 : شوندگرفته می

,

,

qp rep

qe rep

o

Q
P

b
 

,qe repP : بار نور ماتیفی که از دیوار باالي سلب بشکل منقسمه منظم گرفته میشود و قیمت اصغري (min)  آن

 . شودمتر مربع گرفته میکیلونیوتن در فی   3آن ( max)کیلونیوتن در فی متر مربع و قیمت اعظمی  0,5

,qp repQ  : بار نورماتیفی از اثر وزن دیوار پارتیشن به KN/m میباشد.  

ob :    2,5 = عرض انتشار بار mob . 

qe,اگر   repP 2از بزرگترm /KN 3 ید آبدست  ) بزرگتر از سه کیلونیوتن در فی مترمربع(  به اساس فورمول باال

اشت  دباالي سلب محاسبه شود  وسلب بطور خاص با در نظر   KN/mپس باید وزن دیوار بحیث یك بار خطی  

 این بار خطی بر عالوه بار ها باالي سلب  ، تحلیل و محاسبه شود!!!

 

 الرضی  بار ها از اثر خاک و آبهای تحت

و محاسبه  ب نیز در نظر گرفته شوندآبراي محاسب این نوع بار ها  باید قیمت هاي اعظمی و اصغري نوسانات 

وجود می آیند بصورت میگیرد  وبار هاي که از اثرنشست تهداب ها  کهادقیق این نوع بار ها به اساس میخانیك خا

 . بایست بحیث بار هاي ثابت یعنی بار هاي دایمی  مطالعه گردند

ثر نوسان مایعات )فشار بار ازاثر ذخیره مایعات متشکل از دو بخش بار هاي ثابت از اثر وزن  مایعات  و بار موقت از ا

 .باالیی و پاینی(   میباشد 

 

 (Live load) ح بار های موقتییتشر 

 عمومیات :

 : بار هاي موقتی عبارت اند از

 بار هاي که از منتاژ عناصر در زمان منتاژ بمیان می آیند  -
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 ها  وبار موبل و فرنچر باالي  سلببار انسان -

 بار آبهاي باران -

 بار برف -

 بار باد -

 بار از اثر تغیر حرارت -

 بار ها مایعات داخل ذخیره گاه وریزرف  -

 

 توانند به اشکال ذیل ظاهر شوند بار هاي موقتی می

 بارهای متمرکز  –الف 

 متر مربع عمل نمایید  0,1x0,1بار هاي که در یك مساحت 

 بارهای خطی  -ب

 بارهای منقسمه منظم-ج 

اهش  آن  کمنظم  به شکل  بار هاي الف و ب همیشه به قیمت اعظمی خویش عمل مینمایند اما بار هاي منقسمه 

 مایند می ننیز عمل  ψ یعنی بااسفاده از ضریب کاهش 

  

 ها و موبل و باالی فرش ها بارها از اثر انسان

انند الماري هاي مبار هاي متذکره  عمود بر محور اصلی در نظر گرفته میشود  اما بار هاي که  بعضی لوازم اساسی 

الی  حریق  وعناصر که در پوششها نصب و بصورت طویل المدت   در پوشش ها نصب و احتمال دور نمودن ان

 شوند حاالت استثایی موجود نباشد بحیث بار هاي ثابت در نظر گرفته می

 . بارها درساحات ارتباطی مانند دهلیز ها ، زینه هاي بالکن ها در اخیر این مبحث داده میشود

  الف : بارهای موقتی  در فرش تعمیرات رهایشی  واگون های رهایشی 

 

2
1.75 0.4 3rep rep

KN
P F KN

m
   

 متر مربع عمل می نماید   0,5x,05بار متمرکز در یك مساحت  
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 :تجاوز ننماید   2,2mدر منازل که ارتفاع آن از 

                                 2
0.75 0.7rep

KN
P

m
     

                    

 تعمیرات تحصیلی ، تعمیرات صحی و تعمیرات که شامل تعمیرات بخش الف نباشد  ب :

2
2.5 0.5 3rep rep

KN
P F KN

m
   

 

 براي فرش هاي تهکوي ها با در نظرداشت پارکنیك وسایط خورد

2
35 0.5 3rep rep

KN
P F KN

m
   

 شیف ها بعدا قیمت ها داده میشودآربراي 

 

 ج  : فرش های تعمیرات تجارتی

2
4 0.4 7rep rep

KN
P F KN

m
   

 

احات س، سالون های سپورتی  ، ریل تیاترها ، سینماها ، استیشن های  د :  فرش تعمیرات  اجتماعات عمومی  مانند :

 شوند ساختمانهای تحت اعمار که برای عبور مواد عمده بکار گرفته می

2
5 0.25 7rep rep

KN
P F KN

m
   

 

 که چوکی هاي ثابت در آنها نصب باشد این بار ها طور ذیل محاسبه میشود یبراي سالون های

2
4 0.25 7rep rep

KN
P F KN

m
   



 تهیه کننده متن : نجیب اهلل اوژن  ها و عمل هابار  مرتب : احمدشاه حیدری

 27 

ود و مقدار این بار ده ید باید در نظر گرفته شآبوجود می  هااز اثر قواي کتلوي انساندر تریبون ها قواي افقی که 

 . فیصد بار عمودي همان ساحه را دارا میباشد

 هه : فرش  ساختمان های صنعتی

گردند اشین آالت  محاسبه این نوع ساختمان ها باید در مقابل با ر ها از اثر تجمع مواد  و تولیدات ،  بار ها از اثر م

 .و هیچ گاه از بار هاي مقتی ذیل کم شده نمی تواند

2
5 0.8 10rep rep

KN
P F KN

m
   

 و: کتاب خانه ها و ارشیف ها

ماري ها و شلف ها به رشیف ها باید به اساس بلندي  وسایر ابعاد الآهاي اوزان کتاب ها در کتابخانه ها  و بخش

 ها محاسبه گردد اطی بین شلف ها باید مطابق بار هاي زنده  آناساس کتالکهاي آنها مشخص گردد.  و راه هاي ارتب

توان محاسبه ا میطور ذیل به بار منقسمه منظم  روي فرش ه راها  تمام بار هاي موثر روي فرش چنین ساختمان

 : نمود

1 2 0

1 2

2
1.0 10

b
rep

rep

A h A P
P

A A

KN
F

m





   




 
 

repP-  مربعبار زنده فرش به کیلونیوتن در فی متر 

1A- مساحت تحت شلف ها و الماري ها 

2A-  اه ها بین شلف ها وجاه هاي باقی مانده دیگررمساحت 

b- وزن حجمی کتابهاي که الماري ها گنجایش آنها را دارند 

0P-  کیلونیوتن در فی مترمربع 2,5 و مساویست به  منقسمه منظم راه هاي بین هر شلفبار زنده 

h- تفاع شلف ها به مترار 

 یادداشت :

برآمده گی هاي پوشش بشکل  ، مانند کنار هاي خالیگاه براي تمام عناصر پوشش  با کناره هاي آزاد  ،

چوك  زینه ها  وغیره یك قوه عمودي   ، خالیگاه هاي زینه هاکنسولی )پیك هاي کوچك و کم عرض(، 
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از کنارخالیگا ه ها در محاسبات باید در   0,1mطول یك متر  و بفاصلهبه  5KN/mبشکل خطی به ارزش 

 نظر گرفته شود

 

 محالت ارتباطی  

موقعیت هاي مشابه   وغیره (زینه ها و راه هاي فرار ( ، زینه هاي  اضطراري ، چوك زینه ها دهلیز ها در زینه ها ، 

 :)زنده( ذیل در نظر گرفته شود  باید بار هاي موقت  ,

 

 : الفبرای تعمیرات :  -1

2
2 0.25 3rep rep

KN
P F KN

m
   

 

 : ج: برای تعمیرات  -2

2
4 0.25 7rep rep

KN
P F KN

m
   

 

 

 : و برای راه های پیاده  و بایسکل رو)د( : برای تعمیرات  -3

2
5 1 7rep rep

KN
P F KN

m
    

 

 :تراس ها و پوشش های که بشکل تراس استفاده شوند  ,بالکن ها 

2
2.5 0.5 3rep rep

KN
P F KN

m
   

 .نمی تواند  داده شده هیچ گاه کمتر از بار هاي داده  شده  در پروگراف داده شده قبلی مربوطه شده بارهاي 
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 بار ها از اثر انبار کردن مواد : 

 
 وندظر گرفته ششونده اگر قوه هاي دینامیکی بوجودبیاورند باید بحیث بار زنده در ن موادانبار

ا داده  شده باشد بار ها از اثر انبار کردن نظر به ارتفاع انبار مواد اگر در مشخصات و اسناد تخنیکی آنه

نرا بحیث یك بار منقسمه منظم دریافت آیفی تتوان از فورمول ذیل ارزش نورمان میآدر غیرشده استفاده 

 :نمود 

.eq ds

rep

F
P

A
 

.eq dsF- وزن مواد به شمول  مواد کمکی که براي انبارکردن بکار میروند بهKN 

A- مساحت تحت مواد به متر مربع 

 رفته شودجانبی ، تغیر فشار وغیره مسایل مربوط مواد در نظر گ،  در سیلو ها  باید تمام قواي دینامیکی

 : اشدبراز قیمتهاي ذیل تهاي متذکره نه کمدر تعمیرات تجارتی و دکاکین  بار 

2
5 0.6 3rep rep

KN
P F KN

m
   

            

 :براي سایر ساختمان ها 

2
5 1 10rep rep

KN
P F KN

m
   

وند ازقیمت ششلف ها صورت گیرد  بارهاي که به اساس وزن دریافت می  در صورت که در گدام ها انبار نمودن در

 . هاي داده شده فوق نباید کمتر محاسبه گردد

 

 : التآبار ها از اثر ماشین 

اشین ، ي که از اثر ماشین حاالت بصورت عمودي  عمل می نماید  بصورت اصغري مساوي به وزن خود مابار ه

 : تولیدي آن  میباشد وبار منقسمه منظم آن مساویست بهعناصر کمکی ، مواد خام و مواد 

eg

rep

F
P

A
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egF- باراز اثر وزن ماشین، مواد خام  وتولیدي و عناصر کمکی آن به KN 

A- مساحت تحت ماشین آالت به متر مربع 

اي متمرکزو یا هد  به حیث بار که در اطراف ماشین آالت تحت بار مواد خام یا تولیدي قرار میگرند  بای یساحات

 وندشی در نظر گرفته شوند باقی ساحات مطابق نوع و خصوصیات تعمیر مطابق  مباحث قبلی بار گذاري خط

توانند باري افقی و دینامیکی را سبب گردند و به اساس تعجیل بمیان آمده در بعضی حاالت ماشین آالت می

 :تواند   ازدیاد بارها را باعث  گردیده  که  طور ذیل  در ساختمان در نظر گرفته میشوند می

 ظر شوند  نکیلو گرام باشد از قواي دینامیکی آن صرف  100براي ماشین آالت که وزن آنها کمتراز

 صرف مطابق قواعد فوق صرفا تحت بار ستاتیکی  محاسبه شوند

  اشند کیلو گرام باشند  و داراي تعجیل ب  2500کمتریامساوي به  ماشین آالت که داراي وزن 

 .بیشتر در نظر گرفته میشود  %30بار آنها 

  امیکی آنها با اساس کیلو گرام  بر عالوه قواعد فوق بار دین 2500براي ماشین آالت داراي وزن بیشتر از

 .محاسبات میخانیك صورت گیرد

 
 

 : بار ها از اثر عراده جات

ما روي  وهمچنان چون بحثآن ما بارهاي عراده جات را در ترانسپورت جاده  نسبت اختصاصی بودن  جادر این

 تعمیرات می چرخد  مورد بحث نداریم عمل بار در

 : توان  طور ذیل عمل نمودپارکینگ ها و  راه هاي مایل پارگنگ ها  می، راه هاي  پارکینگ هااما براي گاراج ها ، 

 

  25براي عراده جات الی KN   

2
2 0.7 10rep rep

KN
P F KN

m
   

 
 

  120الی  25براي عراده جات  از KN 

2
5 0.7 40rep rep

KN
P F KN

m
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نظم  درمحاسبه مباید عراده با وزن مجازي آن  بشکل بار منقسمه     KN  120براي عراده جات  با وزن بیشتر از 

 گرفته  شود  آن  طور  ذیل اجرا میشود:  

 گردد تقسیم عراده با  بارمجازي آن بر مساحت اشغال شده توسط وسیله  

 KN 25از  و براي عراده جات با وزن بیشتر ,  KN 10وزن     KN 25قوه ستاتیکی افقی براي عراده جات الی 

 به اساس فورمول ذیل در نظر گرفته میشود 

repF a m  

m-   کتله عراده به کیلو گرام 

a- )4مساویست به   تعجیل تاخیري )تاخیر بریکی𝑚/𝑠𝑒𝑐2 

 

 

 

 

 


