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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني اسـت در ايـران كـه بـر     
و تدوين و اجراي آنها را  ها را تعيين طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

وظـايف و هـدفهاي   . با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايـد 
  :موسسه عبارتست از

انجـام تحقيقـات بمنظـور تـدوين      –تعيين، تدوين و نشـر اسـتانداردهاي ملـي    (
استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلـي، كمـك بـه بهبـود روشـهاي توليـد و       

 –ترويج استانداردهاي ملـي   -رائي صنايع در جهت خودكفائي كشور افزايش كا
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول  –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نـامرغوب بمنظـور فـراهم    
ن المللـي  نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهـاي بـي  

كنترل كيفي كاالهـاي وارداتـي مشـمول اسـتاندارد اجبـاري بمنظـور حمايـت از        
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نـامرغوب  
خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كننـدگان  

ي، بسـته بنـدي و ترابـري    مطالعه و تحقيـق دربـاره روشـهاي توليـد، نگهـدار      –
 –تـرويج سيسـتم متريـك و كاليبراسـيون وسـايل سـنجش        –كاالهاي مختلـف  

آزمايش و تطبيق نمونـه كاالهـا بـا اسـتانداردهاي مربـوط، اعـالم مشخصـات و        
  ).اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم

و لذا در اجـراي  موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد 
وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمـي و فنـي و صـنعتي جهـان اسـتفاده      
  .مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصـاد كشـور اسـت و باعـث     
مني و بهداشت مصـرف كننـدگان و   افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين اي

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمـد ملـي و رفـاه     صرفه جوئي در وقت و هزينه
  .عمومي و كاهش قيمتها ميشود
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  بسمه تعالي

  پيشگفتار

اين استاندارد ايـران بوسـيله كميسـيون اسـتاندارد تعيـين حـداقل بـاروارده بـر          
ساختمانها و ابنيه فني زير نظر كميته ملي ساختمان وابسته به مؤسسه استاندارد و 

قـانون راجـع بـه اجـازه      1 اد مـاده تحقيقات صنعتي ايران تهيه گرديده و به اسـتن 
اساسـنامه   3 و مـاده  1339 تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب هفدهم خرداد

  .منتشر ميگردد  1344مصوب كميسيون مشترك دارائي مجلسين در نهم تيرماه 

اسـتانداردهاي  , براي حفظ همگامي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علـوم   
هرگونه پيشنهادي كـه بـراي   , جديدنظر قرار خواهند گرفت بگاه مورد ت ايران گاه

اصــالح يــا تكميــل ايــن اســتانداردها برســد در هنگــام تجديــد نظــر در اختيــار 
  .كميسيونهاي مربوط گذاشته خواهد شد 

استفاده كنندگان نيز بايد آخرين چاپ اين استانداردها يا آخرين تجديد نظرها و  
  .رند بدست آو "اصالحات آنها را قبال 

استانداردهاي ايران را ميتوان مبناي تنظيم قراردادها يا سفارش كاالها قـرار داد و   
براي اين منظور در صورت لزوم ميتوان تغييرات مناسبي در عبـارات يـا شـرايط    

  .آنها داد 

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنـديهاي خـاص    
ياون روشهاي معمول در اين كشور و اسـتاندارد و روشـهاي   المقدور م ايران حتي

بنابراين بـا بررسـي   . متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي و همگامي ايجاد شود 
اسـتاندارد حاضـر بـا    , امكانات و مهارتهاي موجـود و اجـراي آزمايشـهاي الزم    

  :استفاده از استانداردهاي زير تهيه گرديد 

American Standard Building Code Requirements for Minimum 
Design Loads in Buildings and Other Structures A58.1-1955 British 
Standard Codes of Practice  
CP3: Chapter V: 1952 Loading  
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CP3: Chapter V: Part 1: 1967 Dead and imposed loads DIN 1050, 
DIN 1055  

NF P 06-001 Hypotheses de Calcul Juin 1950  

Building Code and Regulations  

BO & R II-A . 11-62 USSR 
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  استاندارد حداقل بار وارده بر ساختمانها و ابنيه فني 

  

  

  كليات -1 

  دامنه كاربرد 1-1 

بارهـاي  ( سربارها , فرضيات مربوط به بارهاي مرده , مشخصات اين استاندارد  
باد و زلزله را كه در طرح و محاسـبه سـاختمانها و ابنيـه فنـي     , بار برف ) ,زنده 

  .ن مينمايد مورد استفاده قرار ميگيرد تعيي

  

  تعاريف 1-2 

, بار مرده عبارتست از وزن اجزاء سـاختمان شـامل ديوارهـا     -بار مرده  1-2-1 
و ) بانضمام كليه اندودها و پوششـهاي نـازك كـاري    ( , ها  حائل, بامها , ها  كف

وسائل نصبي ثابت و وسائل غيرمنقول و بطور كلي هرآنچه كه ثابت بوده و تغيير 
  .كند  پيدا نمي

شود كه  سربار يا بار زنده بكليه بارهاي مؤثر اضافي اطالق مي -سربار  -1-2-2 
  .برداري از ساختمان بر آن تحميل شود  در نتيجه استفاده و بهره

  :سربارها به دو گروه تقسيم ميگردد  

سربارهاي ساكن ولي قابل حركت ماننـد اثاثيـه منـزل و وسـائل اداري و      -الف  
نده با سرعت كم مانند وزن اشخاص و حيوانات و غيره كه با غيره و يا بارهاي ز

  .ناميده خواهد شد ) استاتيك ( بارهاي ايستا 
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سربارهاي متحرك با اثر جانبي قابل توجه ماننـد ماشـينها و آسانسـورها و     -ب  
  .اي خوانده ميشود  ها و غيره كه بنام بارهاي ضربه جراثقال

وهاي مؤثر حاصل از عوامل طبيعي ماننـد  نير -نيروهاي مؤثر خارجي  -1-2-3 
  .كه به ترتيب بار باد بار برف و بار زلزله ناميده خواهد شد , با برف و زلزله 

نيـرو  ( در بارهاي ثبات و غيرمتغير براي شدت نيرو  -تنش و خستگي  -1-2-4
تنشـهاي حاصـل از    "اصطالح تنش بكار رفته اسـت و متقـابال   ) بر واحد سطح 

  .ير و متناوب بنام خستگي ناميده شده است نيروهاي متغ

مأمورين و مقامات ذيصالحيتي كـه بـراي اجـراي     -بازرسان ساختمان   1-2-5 
صــحيح ايــن مشخصــات اختيــار بررســي و نظــارت در طــرح و اجــراء و حــق 

  .بازخواست خواهند داشت بعنوان بازرسان ساختمان ناميده ميشوند 

  

  

  بار مرده -2 

  

  :اختماني و مصالح مصرفي وزن اجزاء س 2-1 

در مرحله اول طرح و محاسبه ايستائي وزن اجزاء ساختمان و مصالح به مقـادير   
  .مناسب محاسبه و برآورد ميشود 

هـاي مفـروض    هاي آنها بر اساس وزن وزنهاي قطعات ساختماني با تعيين حجم 
  .واحد حجم محاسبه ميگردد 

لــف و مصــالح معمــول وزن مخصــوص و وزن واحــد حجــم بــراي مــواد مخت 
  .در محاسبه منظور خواهد شد ) 1(ساختماني به شرح جدول شماره 
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نيامـده اسـت بـا    ) 1(وزن مخصوص مصالحي كه در جدول شماره : 2 يادآوري 

توزين مستقيم و يا استفاده از ارقام مفروضي كه مورد تائيـد بازرسـان سـاختمان    
  .باشد تعيين ميگردد 

  

در بـرآورد بـار مـرده وزن وسـائل     : وزن مسائل نصبي ثابـت و غيرمنقـول    2-2 
هاي  ها و شبكه لوله, نصبي ثابت و غيرمنقول مانند وسائل بهداشتي در ساختمانها 
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گرمايش تهويه و غيره براساس ابعـاد و اوزان مشـخص   , برق , فاضل آب , آب 
  .شود  آنها تعيين و در محاسبه منظور مي

  

  :هاي ساختماني  ها و حائل ني تيغهبي پيش 2-3

در ساختمانهاي عمومي و اداري و همچنين ساختمانهاي ديگري كه تغييراتي در  
هـا ممكـن اسـت     ها و حائل ها با اضافه كردن و با تغيير و تعويض تيغه پالن كف

هاي نصبي را بايد با برآورد مناسبي در محاسبه منظـور نمـود    پيش آيد وزن حائل
  .ن مورد محاسبه آنها را قيد نموده باشند يا اينكه نشان نداده باشند خواه در پال

ها را ميتوان بطور تقريب معادل يك بار هموار يكنواخت اضـافي   وزن اين حائل 
سبك  "هاي نسبتا  در مورد حايل "در نظر گرفت و بر سر بار محاسبه افزود مثال 

  .ارقام ذيل را در نظر داشت 

  

) با احتسـاب نـازك كـاري    ( وزن يكمترمربع از سطح آنها  حائلهائي كه 2-3-1
  .كيلوگرم بر متر مربع كف  80 كيلوگرم برسد حداقل معادل 100 حداكثر تا

) بـا احتسـاب نـازك كـاري     ( حائلهايي كه وزن يكمترمربع سـطح آنهـا    2-3-2
كيلوگرم بر متر مربـع كـف در    130 كيلوگرم برسد حداقل معادل 150حداكثر تا 

اين دو حد بار هموار يكنواخت اضافي به تناسب وزن ديوار در نظـر گرفتـه   بين 
  .خواهد شد 

تر بايد بار همـوار معـادل را بـا توجـه بـه وزن       هاي سنگين در مورد تيغه 2-3-3
بندي احتمالي و برآورد مناسبي محاسـبه   مترمربع تيغه و در نظر داشتن شكل تيغه

  .نمود 

در صـورتيكه سـربار   ) 2-3-2(و ) 1-3-2 بند( در مورد حائلهاي سبك  2-3-4
( تر  هاي سنگين كيلوگرم بر مترمربع و در مورد حائل 400 ها ازمقدار محاسبه كف

كيلوگرم بر مترمربع بيشتر باشـد   500 در صورتيكه سربار محاسبه از) 3-3-2 بند
  :بيني وزن حائلها بطور جداگانه لزومي نخواهد داشت  پيش
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  سربارها -3

  بارهاي ايستاسر -3-1

  سربارهاي گسترده هموار -3-1-1

سربارهاي مفروضي كه در محاسبه تعادلي ساختمانها بكار ميـرود بايـد حـداكثر     
برداري از سـاختمان بـر آن    مقداري باشد كه احتمال دارد در حين استفاده و بهره

ر ولي در هر حال حداقل اين سربارها نبايد از مقادير پيشـنهادي د . تحميل گردد 
  .كمتر شود ) 2(جدول شماره 

   

  

  2جدول شماره  

  سربار مؤثر بر ساختمانها 

  بامها - 1

  ) ها  شيرواني( دار  بامهاي شيب 

قطعات حمالي كه وزن شيرواني را تحمل مينمايد بايد غير از اينكه قـادر باشـند    
 100 تحمل كنند بتوانند يـك بـار منفـرد   )  7و  6 طبق فصول( بار برف و باد را 

وزن احتمـالي اشـخاص بـراي تعميـر احتمـالي شـيرواني روي آن       ( يلوگرم را ك
  .در هر نقطه نگهداري نمايند ) ميروند 

  بامهاي تخت در ساختمانها   

 .بامهاي معمولي در ساختمانها با شيب كم كه محل عبور و مرور و استفاده نباشد  
 كيوگرم بر مترمربع 150  

 .براي نشستن و خواب مورد استفاده قرار گيرد بامهاي ساختماني مسكوني كه  
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 كيوگرم بر متر مربع 175   

مشروط بر آنكـه  ( بامهائي كه جهت گردشگاه و محل توقف و هواخوري و غيره بكار ميرود  
 )محل ازدحام نباشد 

 كيوگرم بر مترمربع 300   

 .اده قرار خواهند گرفت بامهاي كه بعنوان تراس محل عمومي مانند كافه و غيره مورد استف 
 كيوگرم بر متر مربع 500   

   

چنانچه سربارهاي بشرح باال براي محاسبه بام بكار رود احتياجي به :  2يادآوري 
  .در نظر گرفتن بار برف و باد توام با آنها نميباشد 

  هاي مسكوني محل -2

  ساختمانهاي مسكوني چند طبقه  

 كيوگرم بر مترمربع 200  آپارتمانها و اطاقهاي مسكوني  

 كيوگرم بر مترمربع 300 كريدورها  

 كيوگرم بر مترمربع 500 اطاقها و سالنها و فضاهاي عمومي  

  ساختمانهاي مسكوني خصوصي كوچك  

 كيوگرم بر مترمربع 200 ها و غيره  اطاقها و راهروها و سرويس

در ( مثل اطـاق زيـر شـيرواني و غيـره      2 اطاقهاي درجه 
 ) كه بعنوان انبار بكار نرود صورتي

 كيوگرم بر متر مربع 150

  ساختمانهاي عمومي اداري -3

بنـدي در   در صورتيكه تيغه) دفتر كار ( اطاقهاي معمولي  
بـه   "و وزن آنها نيـز دقيقـا   , پالن ثابت و مشخص باشد 

 . حساب آمده باشد 

 كيوگرم بر مترمربع 200
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هـا جداگانـه حسـاب     بندي صورتيكه وزن تيغه در) رفتر كار ( اطاقهاي معمولي  
  :نشود 

 كيوگرم بر مترمربع 400  ) 3و  2 طبق بند(  

 كيوگرم بر مترمربع 500 راهروها و سرسراها  

  ها هتل -4 

 كيوگرم بر مترمربع 200  اطاقهاي معمولي هتل   

 كيوگرم بر مترمربع 500  اطاقها و سالنها و فضاهاي عمومي   

 كيوگرم بر مترمربع 300  ي اطاقهاي هتل  كريدورها 

 كيوگرم بر مترمربع 500  .  كريدورهائيكه براي رفت آمد سالنهاي عمومي است  

  مدارس -5 

 كيوگرم بر مترمربع 350  اطاقهاي كالس درس  

 كيوگرم بر مترمربع 500  كريدورها  

 كيوگرم بر مترمربع 500  فروشگاها  -6

 كيوگرم بر مترمربع 500  ي عمومي و رستورانها سالنهاي غذاخور -7 

ــه و محــل تمرينــات   -8  ســالنهاي نظــامي و اســلحه خان
 زمستاني 

 كيوگرم بر مترمربع 750 

   

  ورزشگاهها -9

محـل  ( تمرينـات و ورزشـهاي بـا اسـباب و غيـره       -محل تمرينات بدني ورزشهاي سوئدي  
 )اختمان مطالعه شود برداري بايد بطور جداگانه در طرح س تمرين وزنه

 كيوگرم بر مترمربع 500   

   

 كيوگرم بر مترمربع 500  اسكتينگ رينگ  -10 

 كيوگرم بر متر مربع 375 در اين رقم ( سالنهاي بازي بولينگ و استخرهاي شنا  -11 
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 ) وزن استخر و آب آن منظور نميباشد 

 كيوگرم بر مترمربع 500  اصطبل حيوانات  -12 

روها و حياطهـا كـه محـل عبـور اتومبيـل  و       ادهپي -13 
 ) بطور متوسط و تقريبي ( كاميون خواهد بود 

 كيوگرم بر متر مربع 1250 

هاي ورزش و سـالن   بالكن محل اجتماع مانند جايگاه -14 
 و تئاتر و غيره كه بدون نشيمن ثابت باشد 

 كيوگرم بر متر مربع 750 

 كيوگرم بر متر مربع 350  ارستانها هاي منازل مسكوني و بيم پله -15 

  كيوگرم بر مترمربع 500  هاي محلهاي عمومي  پله -16

 كيوگرم بر مترمربع 500  گاراژهاي خصوصي منازل  -17

   

رو در بخش  هاي ماشين ها و راهروها و سقف گاراژهاي عمومي و پاركينگ -18 
  .اي داده شده است  بارهاي ضربه

  سينماهاتئاترها و  -19 

 كيوگرم بر مترمربع 500  سالن و بالكن عمومي و كريدورها سالنهاي انتظار  

 كيوگرم بر مترمربع 300  محل اركستر  

 كيوگرم بر مترمربع 300  هاي منفرد و خصوصي  بالكن 

 كيوگرم بر مترمربع 750  صحنه  

   

  بيمارستانها -20 

 كيوگرم بر مترمربع 200  اطاقهاي بيمار  

 كيوگرم بر مترمربع 300  اطاقهاي عمل  

 كيوگرم بر مترمربع 200  اطاقهاي بخشهاي درماني مختلف  

 كيوگرم بر مترمربع 350  سالنهاي انتظار و راهرو و آشپزخانه  

   

  ها  كتابخانه -21 
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 كيوگرم بر مترمربع 300  اطاقهاي مطالعه  

 بعكيوگرم بر مترمر 750  اطاقهاي بايگاني كتاب  

   

  سالنهاي سخنراني -22 

 كيوگرم بر مترمربع 350  هاي ثابت  با صندلي 

   

  انبارها -23 

  :مشخص شده است ) 2-2(سربار انبارهاي مختلف مطابق جدول شماره  

  )1-2جدول شماره (  

اگر وضع مصالح انبار شونده روشن نباشد ميتوان بطور تقريب بر حسب تخمين  
  :ارقام ذيل را در نظر داشت ) 2-2 ولبا قياس جد( نوع انبار 

 كيوگرم بر مترمربع 750  ) بطور متوسط ( انبارهاي خيلي سبك  

 كيلوگرم بر مترمربع 1000تا  750  ) بطور متوسط ( انبارهاي سبك  

 كيلوگرم بر مترمربع 1500تا  1000  ) بطور متوسط ( انبارهاي متوسط  

 كيلوگرم بر مترمربع 2000تا  1500  ) بطور متوسط ( انبارهاي سنگين  

 كيلوگرم بر مترمربع 3000 تا 2000  ) بطور متوسط ( العاده سنگين  انبارهاي فوق 

   



23 

 

 

  



24 

 

 

  



25 

 

 

  



26 

 

 

  



27 

 

 

  
نيامده اسـت بايـد مقـادير    ) 2(براي سربارهائي كه در جدول شماره : 4يادآوري  

  .مناسب و مورد تصويب بازرسان ساختمان انتخاب گردد 

) 2 جـدول شـماره  ( عـالوه بـر سـربارهاي گسـترده     : رهاي متمركـز  با 3-1-2 
هاي سـاختمان در   براي كف) 3(سربارهاي متمركز نيز مطابق ارقام جدول شماره 

  .شود  نظر گرفته مي

هاي ساختماني بايد قادر باشند هر دو سربار گسترده و متمركـز را جداگانـه    كف 
  .با اطمينان كافي تحمل نمايند 
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بارگذاري فوق آنكـه تـنش بزرگتـري در قطعـات بوجـود ميـĤورد مـالك        از دو  

اگر وضع مشخصي براي تأثير سربار متمركز موجود نباشـد  . محاسبه خواهد بود 
متـر  )  75/0* 75/0 (فرض ميگردد كه سربار متمركز نامبرده بـر سـطحي برابـر    

كـن را  مربع وارد ميشود و محل آن طوري انتخاب ميگردد كه بزرگترين تنش مم
  .در قطعات ساختماني بوجود آورد 

وقتـي كـه اسـكلت سـاختماني يـك      : نامساعدترين وضـع بارگـذاري    -3-1-3 
دستگاه هيپراستاتيك است و قطعات سـاختماني بعلـت پيوسـتگي و يكپـارچگي     
عمل تيرها و قابهاي يكسره را انجام ميدهند و همچنين سـربار محاسـبه متجـاوز    

ع و يا از يك و نيم برابر بـار مـرده بيشـتر اسـت بايـد      كيلوگرم بر متر مرب 500از
نامساعدترين وضع بارگذاري در نظـر گرفتـه شـود يعنـي اثربارگـذاري متنـاوب       

ها را بطوريكه بزرگترين تنشها در هر عضو توليـد گـردد بايـد در محاسـبه      دهانه
  .ايستائي منظور نمود 

اي كـه   هموار گستردهسربارهاي : ها  بارگذاري مخصوص در مورد پله -3-1-4 
ها بطور كامل با يكـديگر   ها داده شد در صورتي صحيح است كه پله در مورد پله

هـا بيكـديگر    اگـر ارتبـاط پلـه   . ها تقسيم گردد  مرتبط باشد و سربار وارده در پله
كافي نباشد و احتمال اثر بزرگتري براي بارهـاي متمركـز موجـود باشـد در ايـن      

 يـك بـار متمركـز   ) 2(در جدول شماره  16 اي رديفه صورت بايد در مورد پله
اي كه بزرگترين اثر را بوجود آورد بر پله در نظر داشت  كيلوگرم را در نقطه 200

.  
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اطمينان حاصل شود كه گيـرداري مـورد نظـر     "هاي طره بايد كامال  در مورد پله
اسـت   گاهي كه براي آن در نظر گرفته شده بطور مطمئن از طرف ديوار و يا تكيه

  .بوجود بيايد 

هـا و كليـه    هـا و بـالكن   انـداز و نـرده پلـه    دست: ها  اندازه سربار دست -3-1-5 
كيلـوگرم بـر متـر طـول كـه بـر راس        125 ها در مقابل بـار افقـي برابـر    پناه جان
  .انداز يا جان پناه اعمال ميگردد بايد محاسبه شود  دست

در محاســبه : ازدحــام  هــاي محــل ســربار افقــي در محاســبه جايگــاه -3-1-6 
هاي نمايش و نظائر آنها اعم از اينكـه   ها و محل هاي ورزشگاه ها و تريبون جايگاه

از نوع ايستاده يا نشسته باشند بايد فرض نمود كه عالوه بر سر بـار قـائم سـربار    

 افقي نيز در موازات كف برابر  
1
  .سربار قائم تأثير مينمايد   20

در : ها و اثر برخورد وسـائل نقليـه    ز ضربه وارده بر پايهبارهاي ناشي ا -3-1-7 
روهاي زيرزميني قـرار ميگيرنـد    ستونهاي ساختماني كه در كنار خيابانها يا سواره

رو در معرض خطر برخورد وسائل نقليه  هرگاه ستون بعلت مجاور بودن با سواره
  .آن در نظر داشت قرار گيرد بايد براي مقابله با اين اثر بار اضافي در محاسبه 

متـر از زمـين و در امتـداد محورهـاي      20/1فرض ميشود كه اين بار در ارتفـاع   
  :اصلي مقطع ستون وارد ميگردد ومقدار آن بشرح زير در نظر گرفته ميشود 

  تن 50هاي جلوآمده ساختمان    در مورد ستونهاي گوشه -الف  

  تن 25در مورد ساير ستونها      -ب  

نظر نمـود كـه محاسـبه نشـان دهـد در       توان از اين بار افقي صرفدر صورتي مي 
صورت از بين رفتن و افتادن ستون مورد نظر ستونهاي مجاور ميتواننـد بـار آنـرا    

  .تحمل نموده و بزمين منتقل نمايند 

  1 تنش يـا خسـتگي مجـاز مربـوط را     7-1-3 ميتوان در محاسبات مربوط به 
  .برابر در نظر گرفت 
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قطعات خمشي اصلي ماننـد  : هاي مخصوص  سربار اضافي در پوشش -3-1-8 
خرپاها و تيرهاي مركب كه پوشش گاراژها ساختمانهاي صنعتي و انبارها و غيره 

بايد عالوه بر سـربارهائي كـه بـراي محاسـبه آنهـا مشـخص       . را تحمل مينمايند 
  .ند تن را نگاهداري نماي 1گرديد بتوانند بار متمركزي حداقل برابر 

در مورد خرپاها و تيرهاي مشبك بايد فرض نمود كه اين بار ممكن است بر هر  
هاي ضلع پائين خرپا و در مورد تيرهاي مركب به هر نقطـه   نقطه اختياري از گره

  .اختياري از بالهاي تير وارد گردد 

گاههائي كـه تـاب تحمـل     براي سقفها و تكيه: بارهاي ضمن ساختمان  -3-1-9 
ابتداي ساختمان يا نصب كمتر از مقاومت اصلي نهائي مفروض آنها باشد آنها در 

بايد براي حمل و نقل مصالح و بتون بر روي آنها اضافه باري در حين سـاختمان  
بيني نمود براي اين منظور مقادير ذيـل بـر حسـب گنجـايش وسـيله حمـل        پيش

  .مصالح در نظر گرفته ميشود 

 گرم بر مترمربعكيلو 75  ليتر  75 براي گنجايش 

 كيلوگرم بر مترمربع 150  ليتر  150 براي گنجايش 

 كيلوگرم بر مترمربع 250  ليتر  250 براي گنجايش 

   

كيلوگرمي وضع بدتري  150 غيراز بارگذاري فوق چنانچه يك بار منفرد متمركز 
  .را از لحاظ تنشها بوجود آورد اثر آن در محاسبه منظور خواهد گرديد 

 -در كارگاههـا  : مشخص كردن سربار مجـاز توسـط تـابلو و غيـره      -3-1-10 
انبارها و گاراژها و غيره كه در بعضـي از مـوارد اسـتثنائي ممكـن      -كارخانجات 

است سربارهاي خيلي بزرگتر از آنچه كه در محاسبه منظور شده است به سـقف  
ار در مـورد سـقفهائي كـه وسـائل نقليـه بـر آن قـر        "تحميل گردد و مخصوصـا  

ميگيرند بايد وزن سربار مجاز را توسط تابلوهائي كـه بـراي اسـتفاده كننـدگان و     
  .رانندگان براحتي قابل رؤيت باشد مشخص نمود 

  : اي  بارهاي ضربه 3-2 
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 1-1-3 در مــورد ســرباهائي كــه در بنــد: اي در كفهــا  بارهــاي ضــربه -3-2-1 
كم و متعارف آن  مشخص گرديد فرض ميشود كه اثرات جنبش و ضربه بمقادير

ولي در صورتيكه شرايط ارتعاشي و ضـربه  . در ارقام داده شده منظور شده است 
غيرعادي موجود باشد اثر آنرا با اعمال ضريب ضربه مناسبي در طرح و محاسـبه  

  .ايستائي دخالت داد 

كـه   -در محاسبه آويزهاي كششـي  : ها  ها و بالكن آويزهاي حامل كف -3-2-2 
هـا را نگاهـداري مينماينـد بايـد سـربار       هـا و بـالكن   كف -مانها گاهي در ساخت

  .درصد افزايش داد  33محاسبه را بمقدار 

آالت سنگين و بارهـائي را كـه داراي    وزن ماشين: آالت سنگين  ماشين -3-2-3 
درصـد و آنهـائي را كـه     25 قسمتهاي متحرك دوراني هستند بايد حداقل بميزان

درصـد افـزود و در    50 تناوب ميباشند حداقل بميزانداراي قسمتهاي با حركت م
اي بخصوصـي   آالتـي كـه اثـرات ضـربه     محاسبه منظور نمود مگر در مورد ماشين

  .مشخص شده باشد  "براي آن قبال 

براي جبران اثر ضربه در آسانسورها بايد بارهاي متحـرك  : آسانسورها  -3-2-4 
داد و محاسـبات مربـوط بـه    درصـد افـزايش    100 مربوط به آسانسـور را ميـزان  

  .ها را بر اساس بار مؤثر افزايش يافته انجام داد  ها و تغيير شكل تنش

دسـتگاههاي جراثقـال بـر حسـب     : دستگاههاي جراثقال و باال برنـده   -3-2-5 
  :شود  ظرفيت باربري و سرعت حركت ارابه آنها به چهار نوع تقسيم مي

ي دسـتي و موتـوري كوچـك كـه     هـا  جراثقالهاي سبك شـامل جراثقـال   -الف  
  .تن است  3ظرفيت آنها كمتر از 

  .تن است  3جراثقالهاي سنگين موتوري كه ظرفيت آنها بيش از  -ب  

  .متر در ثانيه است  5/1 جراثقالهاي آهسته كه سرعت حركت آنها كمتر از -ج  

  .متر در ثانيه است   5/1 جراثقالهاي تندرو كه سرعت حركت آنها بيش از -د  
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تيرها و قطعاتي كه ريلهاي حامل پل جراثقال را تحمل مينمايند بايد قادر باشـند   
 2-5-2-3بـا اعمـال ضـرائب ضـربه بنـد       1-5-2-3 كه در مقابل سربارهاي بند

  .مقاومت نمايند 

  :سربارهاي مؤثر در محاسبه عبارتند از  -3-2-5-1 

  .ته شده سربار قائم شامل وزن ارابه و وزن باري كه برداش -الف  

درصد مجموع ظرفيـت جراثقـال و وزن ارابـه     12 سربار افقي جانبي برابر -ب  
متحرك آن كه فرض ميشود بر ريل هر طرف در هر دو جهت از پل رو به ريل و 

  .از ريل رو به پل تأثير نمايد 

درصد وزن چرخ پل جراثقال كـه بـر ريـل هـر      16 سربار افقي طولي برابر -ج  
  .ولي و در هر جهت اعمال ميشود طرف در امتداد ط

در ) 4(طبق جدول شـماره  ) 1-5-2-3(ضريب ضربه بر سربارهاي  -3-2-5-2 
  .نظر گرفته خواهد شد 

 

  
سربار جراثقالها را بايد طوري بر قطعات برنده فرض نمود كه اثر حداكثر ممكن  

  .را بوجود آورد 

ينها و ابعـاد آنهـا بسـته    وزن چرخ ماشـ : سربار ماشينها و وسائل نقليه  -3-2-6 
مطابق مشخصـات  ) بنزين و بار + ملزومات + شامل وزن ماشين ( بوزن كل آنها 
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بحساب خواهد آمد و بسته باينكه چـه نـوع ماشـين بـر روي     ) 5(جدول شماره 
  .سقف خواهد رفت بار چرخ نظير و ابعاد مربوط در محاسبه منظور ميگردد 

 

  
د طوري فرض نمود كه بزرگترين اثر را در اعضـأ  طرز قرار گرفتن ماشينها را باي 

  .ساختماني بوجود آورد 
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در صورت لزوم بايد ماشينها را دنبال هم و در كنـار هـم و بـا تركيـب ايـن دو       
در نظـر   5/1 اي برابـر  وضع در نظر گرفت براي بار چرخ ماشينها ضـريب ضـربه  

  .گرفته ميشود 

گــاراژ و پاركينگهــا بــراي  كــف: هــاي عمــومي  گاراژهــا و پاركينــگ -3-2-7 
  .بزرگترين اثر يكي از دو بارگذاري ذيل محاسبه ميشود 

  )6-2-33(درصد بار چرخهاي ماشينها مطابق بند  150 -الف  

كيلـوگرم بـر متـر مربـع در صـورتيكه       400 بار هموار يكنواخت به شدت -ب  
رفـتن   تـن طـرح ميشـود و امكـان     9تر از  گاراژ و پاركينگ براي ماشينهاي سبك

تنـي را نيـز در    9ماشين آتش نشاني در آن وجـود دارد بايـد يـك عـدد ماشـين      
  .محاسبه كف منظور داشت 

تني منظور نميشـود و فقـط وزن    9در اينصورت ضريب ضربه براي اين ماشين  
  .بحساب ميĤيد ) 5(چرخهاي آن طبق جدول شماره 

ــا و كــف -3-2-8  ــا و دهليزه انها و كــف رو در ســاختم هــاي ماشــين راهروه
مشروط بر اينكـه راه ورود گـاراژ عمـومي و    ( حياطهائي كه زير آنها خالي است 

  .)پاركنيگ نباشد 

  :هاي ذيل مقاوم باشند  اين كفها بايد در مقابل بزرگترين اثر بارگذاري 

  .تني در نامساعدترين وضع  6درصد بار چرخهاي يك ماشين  150 -الف  

  .كيلوگرم بر متر مربع  700   بار همرا يكنواخت بشدت  -ب  

كـف ايـن نـوع گاراژهـا     :) براي ماشينهاي سـواري  ( گاراژهاي منازل  -3-2-6 
  .براي بزرگترين اثر يكي از دو بارگذاري ذيل محاسبه شود 

درصـد حـداكثر بـار     150تن كه در حـدود   2/1 يكعدد بار متمركز برابر -الف  
سـانتيمتر در   75*75 رابـر تني كه فـرض ميشـود بـر سـطحي ب     5/2چرخ ماشين 

  .ترين موقعيت وارد گردد  نامناسب
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  .كيلوگرم بر متر مربع  500بار هموار يكنواخت به شدت  -ب  
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  كاستن سربارها -4 

هاي بزرگ و در ساختمانهاي چند طبقه چون احتمال اينكـه كليـه كفهـا     در كف 
بق مـواد ايـن   توسط سربار اشغال شود ضعيف است كاستن سربارها مطـا  "متفقا 

  .فصل جائز ميباشد 

 500 نميباشـند و سـربار بـه ميـزان     3-4 براي كفهـائي كـه مشـمول بنـد     -4-1 
كيلوگرم بر متر مربع يا كمتر را تحمل مينمايد ميزان مجـاز كـاهش سـربار برابـر     

تعيين گرديـده  ) 2-1-4(و ) 1-1-4(بزرگترين يكي از دو مقداريست كه در بند 
  .است 

ها  هائي كه سربار مربوط با منظور نمودن وزن معادل حايلها و تيغهدر كف: تبصره  
ها  كاهش مجاز سربار شامل وزن مربوط به حايل) 3-2بند ( مشخص شده است 

  .شود  ها نمي و تيغه

 -هـا   ستونها و پايـه  -شاهتيرها  -تيرها ( در محاسبه اجزاء ساختماني  -4-1-1 
متـر مربـع بĤنهـا منتقـل      15 حي بزرگتـر از كه بار سطو) ها و غيره  ديوارها و پي

درصـد بـازاء هـر متـر مربـع كـف        85/0شود ميتوان سربار محاسبه را بميزان  مي
درصد و همچنين از مقداري  50 دار مشروط بر اينكه كاهش كلي از مقدار كاهش

  :گردد تجاوز ننمايد  كه با رابطه زير تعيين مي

   
هاي ساختمان  گاهها و پي ديوارها و تكيه - ها پايه -در محاسبه ستونها  -4-1-2 

كه بار منتقله از چند طبقه را تحمل مينمايد ميتوان سربار محاسبه را بميـزان زيـر   
  .كاهش داد 

  %0 .چنانچه اعضاي ساختماني فوق بار يك طبقه را تحمل مينمايد  
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  %10 .چنانچه اعضاي ساختماني فوق بار دو طبقه را تحمل مينمايد  

  %20.اعضاي ساختماني فوق بار سه طبقه را تحمل مينمايد  چنانچه 

  %30.چنانچه اعضاي ساختماني فوق بار چهار طبقه را تحمل مينمايد  

  %40 .چنانچه اعضاي ساختماني فوق بار پنج طبقه را تحمل مينمايد  

  %45 .چنانچه اعضاي ساختماني فوق بار شش طبقه را تحمل مينمايد  

  %50 .ماني فوق بار هفت طبقه و بيشتر را تحمل مينمايد چنانچه اعضاي ساخت 

كيلوگرم بر متر مربع اسـت و   500 در مورد كفهائي كه سربار آنها بيش از -4-2 
هـا ديوارهـا و    پايـه  -نميباشند فقط مجاز است براي سـتونها  ) 3-4(مشمول بند 

  .در نظر گرفته شود ) 2-1-4(هاي آنها كاهش سربار مطابق بند  پي

  :كاستن سربار كفهاي زير بطور كلي مجاز نميباشد  -4-3 

ها و كليه كفهـائي كـه    گاراژها و پارك -انبارها  -كارگاهها  -ها  كارخانه -ها  بام 
  .محل اجتماع و ازدحام مردم خواهد بود 
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  نيروهاي حاصل از فشار آب و رانش خاكها -5

  فشار وارد بر ديوارهاي حائل و ضامن -5-1

ديوارهـاي اسـتخر و بطـور كلـي      -هـا   در محاسبه ديوراهاي اطراف زير زمـين  
ديوارهائي كه در پشت آنها خاكريزي ميشود بايد نيروي جانبي حاصل از رانـش  
خاك را با توجه باصول رانشي خاكها بمقادير مناسبي معين و در محاسبه تعـادلي  

  .منظور نمود 

ي ثابت يا متحرك تحت فشـار قـرار   اگر خاك اطراف بعلت وارد شدن سربارها 
گيرد بايد اثر رانش سربارهاي نامبرده را نيز بعنوان نيروهاي جانبي مؤثر بر ديوار 

تـر از سـطح ايسـتابي     اگر تمام يا قسمتي از خاك پشت ديوار پائين. دخالت داد 
واقع شود محاسبه نيروهاي مؤثر بايد بر اساس رانش خاكي كه در زير سطح آب 

ته است انجام گيرد يعني وزن خاك در محاسبه رانش برابـر وزن خـاك   قرار گرف
  .ور بحساب آمده و فشار كامل ايستايي بĤن اضافه ميگردد  غوطه

  فشارهاي تحت بفوق بركفها -5-2

تـر از سـطح    هاي نظير ديگر كـه پـائين   در طرح و محاسبه كف زيرزمينها و كف 
  .زيرزميني را منظور نمود ايستابي قرار دارند بايد فشار تحت بفوق آب 

اين فشار بايد بر تمام سطح كف و بر اساس رقوم زير كف نسـبت بـه بـاالترين     
  .سطح ايستابي بحساب آيد 
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  بار برف -6

گيـر بـودن محـل بچهـار حـوزه       مناطق مختلفه كشور بر حسب درجه برف  6-1
  :تقسيم ميگردد 

لـي منـاطقي كـه سـابقه     مناطق گرمسير در استانهاي جنوبي و بطـور ك  11بخش 
  .ريزش برف ندارند 

مناطق معتدل و قسمتهائي از استانهاي مركزي كه ريزش بـرف در آنهـا    2 بخش 
  .كم است  "نسبتا 

مناطق سردسير و بطور كلي استانهاي شـمالي كـه داراي بـرف سـنگين      3بخش  
  .ميباشد 

شـديد   گير و كوهستاني كـه داراي بـرف و يخبنـدان    مناطق بسيار برف 4 بخش 
  .هستند 

  .مشخص گرديده است  1اين مناطق در نقشه شماره  

) 6(بار برف بر حسب منطقه مربوط و شيب بام طبق ارقام جـدول شـماره    6-2 
  .در نظر گرفته خواهد شد 
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حداقل ميباشد و در مواردي كه وضع  6 ارقام قيد شده در جدول شماره: تبصره  
جاب نمايد بايـد ارقـام مناسـب بـا وضـع      گيري آن اي خاص منطقه و سوابق برف

  .محل در نظر گرفته شود 

 طبق جدول شماره( ها بزرگترين مقدار از دو اثر بار برف  ها بام در محاسبه 6-3 
مالك عمل خواهد بود و احتيـاجي بـه در   ) 2 طبق جدول شماره( و يا سربار ) 6

  .نظر گرفتن اين دو بارگذاري بطور همزمان نميباشد 

انچه بعلت شكل هندسي سقف و وضع وزش باد و يا برف روبي امكان چن 6-4 
هاي برف در نقاطي از سقف موجود باشد بايد اثر ارتعاشـي از   انباشته شدن توده

  .اين وضع را بنحو مناسبي در محاسبات منظور نمود 

گيـر بـودن يكطـرف و يـا وزش بـاد بـرف        در پوششهائي كه بعلت آفتـاب  6-5 
برطرف گردد و بارگذاري نامتقارن بوجود آيد بايد اثر چنين  قسمتهائي از پوشش

  .بارگذاري را نيز در محاسبات منظور نمود 
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  نيروهاي حاصل از اثرباد -7 

  كليات -7-1 

. كليه ساختمانها و ابنيه فني بايد با در نظر گرفتن اثر باد محاسبه و ساخته شوند  
سـاختمان تـأثير نمايـد ولـي      فرض ميشود كه بـاد در امتـداد محورهـاي اصـلي    

  .احتياجي به در نظر گرفتن اثر آن در دو يا چند جهت بطور هم زمان نميباشد 

هاي مشبك و برجهاي نظير آن كه بايد اثـر   باستثناي موارد مخصوصي مانند دكل 
امتداد وزش بـاد بطـور كلـي افقـي در نظـر      . باد در امتداد اقطار نيز منظور شود 

  .گرفته ميشود 

اين فصل كلمه فشار بمعني اعم آن بكار خواهد رفت و اثر مكش نيز بعنـوان   در 
  .فشار با عالمت منفي در نظر گرفته ميشود 

شـيب سـطح بـادگير     -مقدار فشار حاصل از باد بر يك سطح تابع سرعت بـاد   
مقدار حفاظتي كه از سطوح و ساختمانهاي مجـاور   -شكل هندسي سطح بادگير 

يجاد ميشود و باالخره تابع چگـالي هواسـت كـه بـا افـزايش      براي سطح بادگير ا
  .ارتفاع و درجه حرارت نقصان ميابد 

  

  )q(فشار مبنا  -7-2 

فشار نظير سرعت باد در برخورد باد با سطح عمود بر مسير آن بنـام فشـار مبنـا     
  .ناميده و با عالمت نشان داده خواهد شد 

هـاي سـاختماني    نامـه  رفتن آئـين با توجه به اطالعـات موجـود و بـا در نظـر گـ      
كشــورهاي ديگــر داراي شــرايط اقليمــي مشــابه بــا ايــران ميباشــند و همچنــين  

و ) 2 نقشه شـماره ( گيري شده در استانهاي مختلف كشور  هاي باد اندازه سرعت
هـاي   كه از تـاريخ نصـب ايسـتگاه   ( با توجه به حدود آمار موجود و قدمت آنها 

ه مطالعات بيشتري در سرعت وزش بادهـاي كشـور   مادام ك) هواشناسي ميباشد 
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) 7(نشده است حداقل فشار مبنا براي كليه نقـاط كشـور بشـرح جـدول شـماره      
  .تعيين ميگردد 

 

  
  

  

  )P(فشار مؤثر  -7-3 

نيروهاي حاصل از باد وارده بر ساختمانها بسـتگي بوضـع وزش بـاد بـر حجـم       
اختمان دارد و در نتيجـه  ساختمان و خطوط جريان آن در اطراف و در داخل سـ 

اين اثر مشترك فشار و مكـش كـه تـابع    . تابع فشار و مكش توليد شده مي باشد 
شكل هندسي ساختمان و منافذ و سطوح باز آنست بنام فشار مؤثر ناميده خواهد 

  .شد و بدو قسمت تقسيم ميگردد 

  فشار مؤثر خارجي و فشار مؤثر داخلي 

ر يك بايد بتوانند اثر مجموع فشارهاي مؤثر ساختمان بطور كلي و اعضاي آن ه 
  .خارجي و داخلي را تحمل نمايند 
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  )P1(فشار مؤثر خارجي  -7-3-1 

فشار مؤثر خارجي تابع جريان باد در خارج ساختمان و بـر حسـب فشـار مبنـا      
  .بشرح ذيل تعيين ميگردد 

متـداد  براي ديوارهاي قائم عمود بر مسير بـاد و در سـمت بـادگير ا    -7-3-1-1 
  .عمود بر مسير باد 

P1=0/8q  

  :براي ديوارهاي قائم عمود بر مسير باد و در پشت بادگير  -7-3-1-2

P1=0/45q  

  :براي ديوارهاي قائم موازي با امتداد وزش باد  -7-3-1-3 

P1=0/45q  

در امتـداد عمـود بـر    ) q 0/6-   =P1(براي پوششهاي تخت و تراز  -7-3-1-4 
  .پوشش 

در سمت بادگير مطابق رابطـه  ) ها  شيرواني( دار  ي سطوح شيببرا -7-3-1-5 
 aدر امتداد عمود بر سطح ديوارها كـه در ايـن رابطـه     q)0/6-1/4sina= (P1زير 

  .دار و افق است  زاويه بين سطح شيب

  :دار در سمت پشت بادگير بازاء كليه شيبها  براي سطوح شيب -7-3-1-6 

 q 0/45-  =P1 ر سطح ديوار در امتداد عمود ب  

  

  ) P2(فشار مؤثر داخلي  -7-3-2 

فشارهاي مؤثر داخلي تابع منافذ و سطوح باز ساختمان ميباشد و براي سه گروه  
  .بشرح زير تعيين ميگردد 
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در ساختمانهائي كه سطوح باز آن كم بوده و فقط داراي منافـذ ريـز    -7-3-2-1 
فرض نمود فشار مـؤثر داخلـي   ميباشند و ميتوان آنها را كم و بيش هوابندي شده 

  .بقرار زير خواهد بود 

  :در صورتيكه بيشتر منافذ در سمت بادگير قرار گيرد  -الف  

P2=0/225q از داخل به خارج(فشار(  

  : در صورتيكه بيشتر منافذ در سمت پشت بادگير قرار گيرد  -ب 

P2=0/225qازخارج بداخل(مكش(  

درصـد   30 در ديوارهـاي آنهـا برابـر   در ساختمانهائي كه سطوح باز  -7-3-2-2
سطح ديوارها يا بيشتر باشد و يا اينكه احتمال دارد بعلت شكستن شيشه و غيـره  

  :سطوح باز باين حد برسد 

  :در صورتيكه اين سطوح باز در سمت بادگير باشند  -الف  

P2=0/8q از داخل به خارج(فشار(  

  :باشند در صورتيكه اين سطوح باز در سمت پشت بادگير  -ب 

P2=0/45q ازخارج بداخل(مكش(  

% 30 در ساختمانهائي كه سطوح باز در ديوارهاي آنهـا بـين صـفر و    -7-3-2-3
 و 1-2-3-7 سطح ديوار باشد فشار مؤثر داخل با تغييرات خطي بين دو حد بنـد 

  .در نظر گرفته خواهد شد  7-3-2-2

  

  اثر موضعي باد  -7-4

كر گرديد ارقام متوسط فشار بر سـطح مربـوط   مقاديري كه براي فشار مؤثر باد ذ 
ميباشد كه براي محاسبه اثر بـاد بـر كـل سـطح بكـار خواهـد رفـت در حاليكـه         
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حداكثر آن بطور موضعي بيش از مقادير نامبرده خواهد بود و بايد اثر موضعي را 
  :در موارد زير در نظر گرفت 

ايد قدرمطلق مقـادير  در محاسبه اتصاالت ورقهاي پوشش در سقفها يا ديوارها ب 
  .افزايش داد  0/3qرا بميزان  1-3-7مندرج در بند

از ( درصـد دهانـه    15همچنين اتصاالت ورقهاي پوشش بايد در محلي بفاصله  
در سطح سهم خود  2qبتوانند مكشي برابر حاصلضرب ) ستون رو بداخل دهانه 

  .را تحمل نمايند 

  

  ساختمانهاي بلند چند طبقه -7-5

ه اثر باد بر كل ساختمان و تعيين ابعاد دستگاه بادبنـدي در مقابـل اثـر    در محاسب 
را در هر جهت و بر سطح  1/25qرانشي باد كافيست كه فقط فشار خارجي برابر 

  .سمت بادگير در نظر گرفت 

كليه اجزاي ساختمان و همچنين پي آن بايد قادر باشند كـه اثـر مشـترك و اثـر      
  .قائم و نيروهاي باد را تحمل نمايند جداگانه دو بارگذاري سربار 

  

  ديوارهاي خارجي  -7-6

-7كليه ديوارهاي خارجي بايد قادر باشند كه منتجه فشارهاي باد مذكور در بند  
  .تحمل نمايند  "را در جهات خارج بداخل و بالعكس كامال  3

  بامها -7-7

را اعـم از   3-7 نـد كليه بامها بايد قادر باشند كه منتجه فشارهاي باد مذكور در ب 
  .مكش يا فشار تحمل نمايند 

فشار بر بامهاي منحني را ميتوان با تقسـيم كـردن قسـمت منحنـي بـه تعـدادي        
  .دار محاسبه نمود  سطوح شيب
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  .و طول آنها مساوي باشد  4 تعداد تقسيمات بايد حداقل 

فاده اسـت  5-1-3-7 براي محاسبه فشار وارده بر اين سطوح ميتوان از ارقـام بنـد   
نمود در اينصورت شيب متوسط هر قسمت قوس برابر شيب وتري كه دو انتهاي 

  .خواهد بود ) نسبت به خط افق ( قوس را بهم وصل ميكند 

  دار با چند دهانه متوالي پوششهاي شيب 7-8 

از خرپا يا قاب يا چنـد دهانـه متـوالي بـا      "اي كه مثال  در پوششهاي چند دهانه 
برابر تشكيل ميگردد دهانه سـمت بـادگيري بـراي     "ز تقريبا دهانه و ارتفاع و خي

  .هاي بعدي مانند حفاظتي در مقابل جريان باد عمل مينمايد  دهانه

در محاسبات تعادلي چنين دستگاههائي ميتوان فشار مؤثر بـاد را بقـرار ذيـل در     
  .نظر گرفت 

در سـمت  از دهانـه اول  ( دار مقدم در سـمت بـادگير    براي سطوح شيب -الف  
از دهانه آخـر سـمت   ( دار و مؤخر در سمت پشت بادگير  و سطح شيب) بادگير 

  .محاسبه ميشود  6-1-3-7و  5-1-3-7فشار مؤثر طبق بندهاي ) پشت بادگير 

بـر سـطح    0/1qبراي تمام سطوح ديگر فقط اثر رانشي جريـان بـاد برابـر     -ب  
  .شود  تصوير افقي اين سطوح در نظر گرفته مي

  

  اي و نظائر آن ماكريزها و ساير بامهاي طره -قرنيزها  -7-9 

  .را از پائين بباال تحمل نمايند  qاين قطعات بايد بتواند فشاري بشدت  

  

  منابع و برجهاي مختلف -دودكشها   -7-10 

منابع مختلـف و برجهـاي غيرمشـبك و اشـكال نظيـر       -ها  در محاسبه دودكش 
ها بباال ادامه يابد كافيست كه فقط اثر فشار ديگري كه ممكن است از بام ساختمان

  .در نظر گرفته شود  )8( مؤثر خارجي بر آنها بشرح جدول شماره
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سهم هر كدام از دو سطح سمت بـادگير و سـمت پشـت بـادگير ماننـد حالـت        

  .در نظر گرفته شده است  2-1-3-7 و 1-1-3-7 ديوارهاي ساختمانها بند

  

  بكهاي مش برجها و دكل -7-11 

سـيم و   هاي مرتفع راديو و تلويزيـون و بـي   در محاسبه ساختمانهائي مانند ديرك 
دكلهاي حفاري چاههاي نفت و يا برجهاي انتقال فشار قوي بـرق و نظـائر آنهـا    
بايد اثر آئروديناميكي جريان باد در اشكال مشبك را در نظـر داشـت بـراي ايـن     

كيل دهنـده آن بايـد بتوانـد    منظور ساختمان بطور كلي و هر يك از قطعـات تشـ  
  .فشارهاي زير را تحمل نمايند 

  اثر باد بر كل ساختمان -7-11-1 

  :اثر باد بر كل ساختمان بشرح ذيل منظور ميشود  -7-11-1-1 

در دكلهائي كه مقطع افقي آنها مربع مستطيل است و يا چهارپايه از نبشـي و يـا    
  :ها را بهم متصل ميسازد  تسمه پايه

شار در امتداد عمود بر سطوح قائمي كـه از هـر يـك از اضـالع مقطـع      ف -الف  
   ميگذرد برابر
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1/7q  =P  

  فشار در امتداد عمود بر سطحي كه از قطر مقطع ميگذرد برابر -ب  

q 1/85  =P  

در دكلهائي كه مقطع افقي آنها مثلثي شكل است و يا سـه پايـه از    -7-11-1-2 
ها  و يا چپ و راستهائي از نبشي يا تسمه پايه نبشي يا ناوداني و غيره ساخته شده

  .را بهم متصل ميكند 

  فشار در امتداد عمود بر سطوح قائمي كه از هر يك از اضالع مثلث ميگذرد  

q 1/55  =P  

ارقـام       اي سـاخته ميشـود   در دكلهاي مشبك كه از نيمرخ لوله -7-11-1-3 
  .فوق بحساب خواهد آمد 

سطحي كه براي محاسبه نيروهاي حاصل از فشارهاي فوق  مقدار -7-11-1-4  
در سـمت  ( بكار خواهد رفت برابر مساحت مجموع تصاوير كليه قطعـات دكـل   

بر صفحه قائمي خواهد بود كه فشـار بـر    "بادگير و در سمت پشت بادگير تواما 
  .آنها طبق بندهاي فوق مشخص گرديد 

در محاسبه اثر  -هنده دكل مشبك محاسبه اثر باد بر قطعات تشكيل د -7-11-2 
با بر هر يك از قطعات تشكيل دهنده دكل مشبك فشارهاي زيـر در نظـر گرفتـه    

  .شود 

  q  *1  =Pسانتيمتر  5 اي با قطر كمتر از مقاطع لوله -الف  

  q  *0/8  =Pسانتيمتر  5 اي با قطر بزرگتر از مقاطع لوله -ب  

=  q 1/3دار مانند نبشي و نـاوداني   شهمقاطع تخت مانند تسمه يا مقاطع گو -ج  
P  
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تابلوهاي عالمات و تابلوهاي اعالنات و سطوح مانع باد در فضـاي آزاد   -7-12 
  :اين تابلوها در محاسبه بدو گروه تقسيم ميگردند 

 سطوحي اطالق ميشود كه مساحت پر در آنهـا بـيش از  ه ب –تابلوهاي پر  -الف  
  .سطح كل اشغالي باشد  70%

ــاز  -ب   ــا متشــكل از  ( تابلوهــاي ب ــا ضــخامت مشــبك و ي نظيــر تابلوهــاي ب
بسطوحي اطالق ميشود كـه در  ) اعداد و خطوط و غيره , اي از حروف  مجموعه

سـطح   % 70آنها سطح تصوير قسمتهاي پر بر صفحه عمود بر مسير بـاد كمتـر از  
  .كلي تابلو در آن امتداد باشد 

محاسبه ميشوند  q 1/45  =Pمؤثري برابر تابلوهاي پر در مقابل فشار  -7-12-1 
  .در محاسبه منظور ميشود ) بدون كسر سوراخهاي آن ( و مقدار سطح كلي تابلو 

محاسـبه ميشـوند و سـطحي     2q=Pتابلوهاي باز در مقابل فشار مؤثر  -7-12-2 
كه براي محاسبه نيروي حاصل از اين فشار منظور ميشود برابر مساحت مجمـوع  

بانضمام اسكلت فلزي نگاهدارنـده آن  ( طعات تشكيل دهنده تابلو تصاوير كليه ق
  .بر صفحه عمود بر مسير باد خواهد بود ) 

در محاسبه تفكيكي هر يك از قطعات تشـكيل دهنـده تابلوهـا بايـد      -7-12-3 
 20امتداد وزش باد را هم بصورت افقي و هم بصورت مايـل بـا زاويـه حـداكثر     

نظر گرفت و هـر كـدام تـنش بزرگتـري بوجـود آورد      درجه باال يا پائين افق در 
  .تعيين كننده خواهد بود 

بطور كلي در محاسبه اين قطعات تشكيل دهنده تابلوها بايد امتداد وزش بـاد را   
درجه باال يا پائين افق  20هم بصورت افقي و هم بصورت مايل با زاويه حداكثر 
  .عيين كننده خواهد بود در نظر گرفت و هركدام تنش بزرگتري بوجود آورد ت

  

  لنگر واژگوني و نيروي لغزش  -7-13 

لنگر واژگوني بر كل ساختمان حاصل از عمل باد بايد بوسيله لنگر مقاوم حاصل  
  .از وزن كل ساختمان با دقت كافي مقابله شود 
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لنگرهاي فوق نسبت به محورهاي محاسبه ميشوند كـه از فصـل مشـترك تـراز      
اي كه از بر انتهائي آنها در سمت پشت باد ميگذرد بوجود  ها و صفحه متوسط پي

در محاسبه لنگر مقاوم فقط وزن مرده ساختمان در نظـر گرفتـه ميشـود كـه     . آيد 
ضريب اطمينـان در  . ها و خاكي در روي آنها قرار دارد نيز ميباشد  شامل وزن پي

نظـر گرفتـه   در  75/1بايـد حـداقل  ) نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگوني ( تعادل 
  .شود 

  

  لغزش -7-14 

ضريب اطمينان . تحمل نمايد  "ساختمان بايد رانش حاصل از عمل باد را كامال  
باشـد در صـورتيكه    5/1 نسبت به مقاومـت حاصـل از اصـطكاك بايـد حـداقل     

ضريب اطمينان باين حد نرسد بايد كسري مقاومت را بـا تعبيـه مهـاري اضـافي     
  .تأمين نمود 

  

  ت كاملاتصاال -7-15 

در كليه ساختمانها تصال بين پوشش سقف و ديوارها و يا سـتونها و يـا اتصـال     
ها بايـد كـافي باشـد تـا      ها به پي بين ديوارها و ستونها و همچنين ديوارهاو ستون

  .تحمل نمايند  "نيروي وارد از باد را كامال 

  

  اثر بادهاي غيرطبيعي  -7-16 

ود كه سابقه طوفانهاي غيرطبيعي  و گردباد اي طرح ش اگر ساختماني براي منطقه 
و غيره موجود است ارقام فشارهاي مؤثر باد بايد متناسب با وضع موجود و با در 

  .نظر بازرسان ساختمان افزوده گردد 
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  نيروهاي حاصل از اثر زلزله  - 8

  كليات -8-1

به و سـاخته  كليه ساختمانها بايد عالوه بر اثر باد در مقابل اثر زلزلـه نيـز محاسـ    
فرض ميشود كه باد و زلزله هركدام جداگانه عمل مينمايد و احتياجي بـه  . شوند 

  .در نظر گرفتن اثر آنها بطور همزمان نميباشد 

بطور كلي ساختمان و هر يك از اعضاي تشكيل دهنده آن بايد بتواند بزرگتـرين   
  .تحمل كند  "تنش حاصل از دو عامل باد و زلزله را كامال 

سبه ساختمان در هر يك از جهات اصـلي بطـور جداگانـه و بـدون منظـور      محا 
داشتن جهت ديگر انجام ميشود و احتياجي به در نظـر گـرفتن اثـر زلزلـه در دو     

  .جهت بطور همزمان نميباشد 

در محاسبه نيروي زلزله فقط مؤلفه افقي در نظر گرفته ميشود و از اثر مؤلفه قائم  
  ) :ي موارد مذكور در ذيل باستثنا( نظر ميگردد  صرف

هائيكـه وزن مـرده قابـل     طـره  "مخصوصـا  ( ها  آمدگي ها و پيش در مورد بالكن 
و سـاختمانهائيكه بعلـت وجـود تأسيسـات     ) توجهي در انتهاي آنها مستقر باشد 

بخصوص و يا دستگاههاي فني دقيق اثر مؤلفه قائم ممكـن اسـت اختالالتـي در    
  .بايد اثر مؤلفه قائم منظور گردد  برداري آنها بوجود آورد بهره

  نيروي افقي زلزله -8-2

حداقل نيروي افقي زلزله كه در هـر يـك از جهـات سـاختمان در نظـر گرفتـه        
نامه طرح ساختمانها در برابر  آئين( ايران  2800ميشود بايد طبق استاندارد شماره 

  .باشد ) زلزله 
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  بارگذاري محاسباتي ساختمانها -9

ايستائي ساختمانها بايـد بـراي دو حالـت بارگـذاري معـين شـده در        محاسبات 
  .انجام شود  2-9 و 1-9 بندهاي

ساختمان و هر يك از اجزاي آن بايد بتوانند بزرگترين اثرهاي حاصل از اين دو  
  .هاي مجاز معين شده تحمل نمايند  نوع بارگذاري را با تنشها و خستگي

  :بارگذاري عادي  -9-1 

ارگذاري بارهاي مؤثر عبارت خواهند بود از مجموع بارهاي مرده و اثـر  در اين ب 
بنحوي كه براي تركيب آنهـا معـين   ) 6(و ) 5(و ) 4(و ) 3(سربارها طبق بندهاي 

  .گرديد 

) 10(تنشها و خستگيهاي مجاز در محاسبات بارگذاري عادي مطابق ارقـام بنـد    
  .در نظر گرفته خواهد شد 

  :لعاده ا بارگذاري فوق -9-2 

و ) 7(در اين بارگذاري عالوه بر بارگذاري عادي اثر باد و زلزلـه طبـق بنـدهاي     
  33% نيز منظور ميگردد ولي ميتوان تنشها و خستگيهاي مجاز را بـا ميـزان  ) 8(

  .افزايش داد 

 باستثناي موارد مذكور در بند( العاده كليه ساختمانها  در بارگذاري فوق -9-2-1 
و اثر زلزله  )1-9(و اثر باد و يا مجموع حالت  )1-9( مجموع حالت -9-2-1-1

  .در نظر گرفته ميشود 

, هـا   العاده سـاختمانهاي صـنعتي ماننـد كارخانـه     در بارگذاري فوق -9-2-1-1 
هـاي   هاي هواپيما و تمام ساختمانهاي نظير ديگر كه داراي پوشش آشيانه, انبارها 

و سربار اصلي محاسبه در آنها بـار بـرف اسـت     با دهانه بزرگ و شيبدار ميباشند
  :هاي زير در نظر گرفته خواهد شد  فقط تركيب
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  تمام اثر باد+ بار مرده  

  اثر باد + تمام بار برف + بار مرده  

  تمام اثر باد+ بار برف  +  بار مرده  

  اثر زلزله+ بار مرده  
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  تنشها و خستگيهاي مجاز محاسباتي  -10

  كليات  -10-1

محاسبه و انتخاب ابعاد و مشخصات اجزاء و قطعـات سـاختماني بايـد بنحـوي      
ها و خستگيهاي در آنهـا حاصـل از بارهـاي تعيـين شـده از       انجام گيرد كه تنش

  .تجاوز ننمايد  ) 10(و ) 9( مقادير مجاز در فصول

صـيه  ساختمانها است و در مـورد پلهـا تو  ه مقادير مجاز اين فصل فقط مربوط ب 
  .نميگردد 
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  تنشها و خستگيهاي مجاز فوالد ساختماني  -10-2

  

بدون اثـر  ( تنشهاي مجاز فوالدهاي ساختماني در بارگذاريهاي ايستا   -10-2-1
بصورت كسري از حد جاري شدن آنها در آزمايش استاندارد كشـش در  ) ضربه 

  .نظر گرفته ميشود و طبق رابطه زير بيان خواهد شد 

   

تنش نظير حد جـاري شـدن فـوالد در آزمـايش       تنش مجاز و fدر اين رابطه 
m ضريبي است بصورت mاستاندارد كشش و 

F.S.
ضريب  S.Fكه در آن   

) 10(هـاي مختلـف طبـق جـدول شـماره       براي تـنش  mمقادير . اطمينان ميباشد 
ش مجاز بـراي فـوالد   در ستون آخر اين جدول مقادير متوسط تن( تعيين ميگردد 

 Ot-3آمريكائي و يـا فـوالد    A-7آلماني يا فوالد  St 37نرمه معمولي نظير فوالد 
كيلـوگرم بـر    2400تا  2200روسي كه حد جاري شدن آنها بطور متوسط معادل 

  .سانتيمتر مربع است داده شده است 
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  تنشهاي مجاز پيچ و پرچ -10-2-2

هـاي   شـي بـر پرچهـا و پيچهـا و ميلـه     تنشهاي مجاز كششـي و بر   -10-2-2-1
تعيين ميگردد اين تنشهاي مجاز براي سطح  )11( حديده شده طبق جدول شماره

مقطع اوليه تنه پرچ و يا مقطع كلي پيچ يا ميله حديـده شـده و بـدون توجـه بـه      
  .هاي پيچ در نظر گرفته ميشود  سطح زير دندانه
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هاي اعلي مربوط است به پيچهاي از  ارقام داده شده در جدول فوق در مورد پيچ 

كه اگر عمل اصطكاكي براي ) آمريكائي  A325نظير ( دار معمولي  نوع فوالد كرم
اتصال در نظر باشد مهره آنرا بايد تا كوپل مشخص شده توسط سازنده پيچ تنيده 

  .شود 

فشار تماسي بين پرچ پاپيچهاي غير اصـطكاكي و قطعـات متصـل     -10-2-2-1
  .بطه زير تعيين خواهد شد شونده از را

f = 1/35 Fy  

سطح برنده فشار مربوط به اين تنش مجاز برابر حاصلضرب قطر پيچ يا پرچ در   
  .ضخامت قطعات متصل شونده خواهد بود 

  

هـاي بـدون    در بارگذاري( تنهاي مجاز جوش : تنشهاي مجاز جوش  -10-2-3
داخلـي و خـارجي مطـابق    براي كليه الكترودهاي جوشكاري نرمه ) اي  اثر ضربه

  .ارقام زير در نظر گرفته خواهد شد 
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كـه در گوشـه حاصـل از تمـاس دو قطعـه      ( برش بر گلوگاه جوشهاي نـواري   
  ).جوش شده قرار ميگيرند 

  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 920 

  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 900  برش بر گلوگاه جوشهاي آنها لب به لب  

  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 1100  اي آنها لب به لب كشش بر گلوگاه جوشه 

  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 1400  فشار بر گلوگاه جوشهاي آنها لب به لب  

  

در قطعـات  : خستگيهاي مجـاز فـوالد سـاختماني و وسـائل اتصـال        -10-2-4
هـاي متغيـر و متناسـب قـرار ميگيرنـد       ساختماني فوالدي كه تحـت تـأثير تـنش   

را   4-3-2-10 الـي  1-4-2-10هاي بنـدهاي  مربوط بايد محدوديتخستگيهاي 
  .برآورده نمايند 

در مورد قطعات و اتصاالتي كه در طول عمـر خـود تحـت تـأثير       -10-2-4-1
كمتر از ده هزار دوره تناوب خستگي قرار خواهند گرفت خستگيهاي مجاز عينـا  

ير ذكـر گرديـد در نظـر    هاي نامتغ هاي مجازي كه در مورد بارگذاري مانند تنش "
شود و احتياجي به افزايش ابعاد قطعات و وسائل اتصال براي مقابله بـا   گرفته مي

  .باشد  اثر خستگيهاي متناوب نمي

در قطعات و اتصاالتي كه در طول عمر خود بين ده هزار تـا صـد     -10-2-4-2
ات و هزار دفعه تحت تأثير بار حداكثر محاسبه قرار خواهنـد گرفـت ابعـاد قطعـ    

اتصاالت در مقابل بارهاي محاسبه بايد طوري تعيـين گـردد كـه تفـاوت جبـري      

خستگي حـداقل محاسـبه شـده از تنشـهاي      خستگي حداكثر محاسبه شده و 
  .مجاز ذكر شده مربوط به آن فوالد تجاوز ننمايد 

در عين حال خستگيهاي حداكثر و حداقل محاسبه شده هـر كـدام بتنهـائي نيـز      
  .شهاي مجاز فوالد مربوط افزون گردد نبايد از تن

3
2
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 2در قطعات واتصاالتي كه در طول عمر خـود بـين صـدهزار تـا       -10-2-4-3
ميليون دفعه تحت تأثير بار حداكثر محاسبه قرار خواهند گرفت ابعـاد قطعـات و   
اتصاالت در مقابل بارهاي محاسبه بايد طوري تعيـين گـردد كـه تفـاوت جبـري      

خستگي حداقل محاسبه شـده در مـورد هـر     شده و خستگي حداكثر محاسبه 
نوع فوالد و وسائل اتصال از تنشهاي مجاز ذكر شده در مورد فوالدهـاي نرمـه و   

  .وسائل اتصال از فوالدهاي نرمه تجاوز ننمايد 

در عين حال خستگيهاي حداكثر و حداقل محاسبه شده هـر كـدام بتنهـائي نيـز      
  .وط به نوع فوالد مصرفي افزون گردد نبايد از تنشهاي مجاز ذكر شده مرب

در قطعات و اتصاالتي كه انتظار ميرود در طول عمر خود بـيش از    -10-2-4-4
دو ميليون دفعه تحت تأثير بـار حـداكثر محاسـبه قـرار گيرنـد ابعـاد قطعـات و        
اتصاالت بايد در مقابل بارهاي محاسبه طوري تعيـين گـردد كـه تفـاوت جبـري      

تنشهاي  خستگي حداقل محاسبه شده از  ه شده و خستگي حداكثر محاسب
  .مجاز مربوط به فوالدها و وسايل اتصال و الكترودهاي نوع نرمه تجاوز ننمايد 

هاي حداكثر و حداقل محاسبه شده هر كدام به تنهائي نيـز   در عين حال خستگي 
  .نبايد از تنشهاي مجاز ذكر شده مربوط به نوع فوالد مصرفي افزون گردد 

  

   

3
2

4
3

3
2
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  تنشهاي مجاز بتون  -10-3

روزه آن   28 تنشهاي مجاز بتون بصورت كسري از حدگسيختگي نمونه مكعـب  
 در آزمايش استاندارد فشاري بتون در نظر گرفته ميشـود و طبـق جـدول شـماره    

  .خواهد بود  )12(

روزه  28عبـارت از تـاب فشـاري نمونـه مكعـب اسـتاندارد        f 'cدر اين جدول  
  .ميباشد 

   



61 

 

  

  هاي مجاز فوالد سالح در بتن مسلح تنش -10-4

هـاي مجـاز فـوالد     هاي كششي مجاز فوالد سالح در بتن مسلح مانند تـنش  تنش 
  .حد جاري شدن فوالد در نظر گرفته ميشود  6/0ساختماني و برابر 
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سـانتيمتر بـتن وجـود      30آهن در باال سالح افقي است كه در زيـر آن بـيش از   

  . نداشته باشد 

در بين دو حد نامبرده فشار مستقيم با تغييرات بصـورت خطـي در نظـر گرفتـه      
  .ميشود 
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  تنشهاي مجاز آجرچيني  -10-5

هائي كه با توجه باصول فنـي و   تنشهاي مجاز فشاري براي آجر چيني -10-5-1
بصورت زنجاب چيده شوند بـر حسـب نـوع مـالت مصـرفي برابـر كسـري از        

آجر در نظر گرفتـه ميشـود و مطـابق رابطـه ذيـل بيـان       مقاومت انقطاعي فشاري 
  :خواهد گرديد 

 

حداقل مقاومت آجر مصرفي در آزمايش استاندارد فشـاري و   در اين رابطه 
) 13(ضريبي است كه طبق جـدول شـماره    'mتنش مجاز بر آجر چيني و   

  .تعيين ميگردد 

 

  
هاي فشاري است كه الغـري آنهـا در رابطـه ذيـل      براي پايه 'mضرايب : ره تبص 

  :صدق نمايد 

10   

  .كوچكترين بعد مقطع آنست  dارتفاع پايه آجر و  hدر اين رابطه  

تجاوز نمايـد تنشـهاي مجـاز را     10 آنها از   در جرزهائي كه الغري -10-5-2
  .كاهش داد   14 رهبايد بر حسب الغري موجود طبق جدول شما
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در اين جدول ارقام سطر اول تنشهاي مجازي است كه بـر حسـب نـوع آجـر و      
  .بدست آمده است  1-5-10 مالت مصرفي طبق بند

 

  
  :تبصره  

بطور كلـي   10بارگذاري خارج از مركز برجرزهاي داراي الغري پيش از  -الف  
  .مجاز نميباشد 

منـدرج در جـدول ارقـام مربـوط را بـا      هاي بين ارقام  ميتوان براي الغري -ب  
  .تغييرات خطي بدست آورد 

ارقام مربوط به حاالتي كه بطور كلي مجاز نميباشد در جدول خالي گذارده  -ج  
  .شده است 

 ديوارهاي حمال آجري كه تنش مجاز در آنهـا طبـق جـدول شـماره      -10-5-3
هـائي از ديوارهـاي    گـاه  در نظر گرفته ميشود بايد در طول خود داراي تكيه )13(

  .با جرزها و يا پشت بندهاي مناسب باشند ) عمود بر آنها ( ديگر 

گاهي جانبي بر حسب ضخامت ديـوار طبـق    ارتفاع آزاد ديوارها و همچنين تكيه 
  . تعيين ميگردد  )15( جدول شماره
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ديوارهاي متقاطع يا جرزها و يـا پشـت   ( هاي جانبي  گاه ديوارهاي حمال با تكيه 
  .بايد بطور يكسره چيده شوند ) ا بنده

 

  
  

  تنشهاي مجاز فشاري بر سنگچيني با سنگهاي طبيعي   -10-6

سنگهائي كه در كارهاي ساختماني مورد مصـرف قـرار ميگيرنـد بـر       -10-6-1
  . اند  به پنج گروه تقسيم شده )16( حسب مقاومت فشاري نهائي جدول شماره
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لف بر حسب گروه سنگ و شـكل تـراش   هاي مخت مقاومت مجاز بر سنگ چيني 
  .مشخص ميگردد  )17( و همچنين نوع مالت مصرفي طبق جدول شماره

  : تبصره  

فقط در مورد ديوارها و جرزهائي كه الغري آنها كمتر  )16( ارقام جدول شماره 
است مجاز ميباشد و در مورد الغري بيش از اين مقدار تنش مجاز را بايـد   10 از

  .كاهش داد  2-6-10 طبق بند

 

  
  :تبصره  
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ضخامت ديوارهاي سنگ چيني حمال كه تنش مجاز در آنها طبق جدول  -الف  
  .سانتيمتر كمتر گردد   30 در نظر گرفته ميشود نبايد در هيچ حال از )17( شماره

گـاه   ديوارهاي سنگ چين حمال بايد در طول خود بفواصـلي داراي تكيـه   -ب  
و يا جرزها و يا پشت بندهاي مناسـب  ) ود برآنها عم( جانبي از ديوارهاي ديگر 

  .متر تجاوز نمايد  8 ها نبايد از گاه فواصل اين تكيه, باشند 

ديوارهاي متقاطع يـا جرزهـا و يـا    ( هاي جانبي  گاه ديوارهاي حمال با تكيه -ج  
  .بايد بطور يكسره چيده شوند ) بندها  پشت

 جـدول شـماره   9 تـا  1 هـاي  ديفهائي كه شامل ر در مورد سنگچيني -10-6-2

مجـاز نميباشـند و فقـط در مـورد سـنگ        10 بـيش از ) (باشند الغـري   )17(
  .الغري بيش از اين مقدار جائز است  12 تا 10 هاي هاي رديف چيني

) 18(هاي مجاز بر سنگ چينـي طبـق ارقـام جـدول شـماره       در اينصورت تنش 
  .كاهش داده خواهد شد 

ـ در سطر اول اين جد   كـه طبـق جـدول شـماره       10   تول تنشهاي حال
بدست آمده داده شده است و ارقام تقليل يافته مربوطه بـر حسـب الغـري     )17(

  .در سطور ديگر قيد گرديده است ) (
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  :تنشهاي مجاز  -10-7

تعيين ميگردد  )19( تنشهاي مجاز چوبهاي متداول ساختماني طبق جدول شماره 
.  
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