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 فصل اول

 

 

 معرفی و مشخصات پروژه 

  یمعمار مشخصات

  یا سازه مشخصات

  یطراح یها نامه نییآ و ضوابط
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 مشخصات معماری

به مساحت  01x  01در زمینی به ابعاد  ساختمانی که در پروژه مورد استفاده قرار گرفته شده

ایستی % مساحت زمین را ب 01متر مربع احداث گردیده است.طیق ضوابط شهرداری کرمان 011

واحد تشکیل شده است که مساحت آنها  0برای احداث بنا در نظر گرفته شده است.هر طبقه از 

 متر مربع به دلیل ایجاد کنسول می باشد. 031عبارت است از

 مشخصات سازه 

قاب ساده همراه با  Yقاب خمشی متوسط و در جهت  Xبنا به در خواست استاد گرامی در راستای  

مهاربند همگرا استفاده شده است. سقف این سازه از نوع کامپوزیت و این سازه در شهر کرمان ایجاد 

 می باشد. 0شده و کاربری آن مسکونی و همچنین خاک بستر آن از نوع تیپ 

 مه های طراحیظوابط و آیین نا

ضوابطی که برای بارگذاری ساختمان استفاده شده است مبحث ششم مقرارت ملی ساختمان و 

 جهت ترکیب بارها و کاهش سربار زنده در نرم افزار استفاده شده است. ASCE7-10همچنین 

 استفاده شده. 4میرایش  0011برای بارهای جانبی از آیین نامه 

 استفاده شده است. 01برای بار آسانسور از مبحث 

استفاده شده  10مقررات ملی ساختمان ویرایش  01برای طراحی المان های سازه ای از مبحث 

 است.

 انتخاب شده که دارای مشخصات زیر می باشد :   ST37فوالد مصرفی از نوع 

       
  

   ⁄  

      
  

   ⁄  

       
  

   ⁄  

 می باشد.  mpa 25=   که در سقف استفاده شده دارای   بتیهمچنین 
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 فصل دوم

 

 

 بارهای ثقلی

 

  مرده یبارگذار

 سقف

  سازه اسکلت

   وارید

 بارزنده

 فباربر
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 بار گذاری مرده  : 

بار مرده یا بار دائمی  ، آن دسته از بارهایی هستند ه در طول عمر سازه ، به سازه وارد می شوند. 

این بار ها می توانند سازه ای یا غیر سازه ای باشند .از مهمترین مزایای بارهای مرده ی سازه ای 

اه پله ها و تیغه ها  می توان به وزن اجزای ساختمای از جمله ، اسکلت سازه  ، دیواره ها، سقف ها ،ر

، واز مهم ترین بارهای غیر سازه ای می توان به وزن لوازم و تاسیسات ثابت از قبیل تجهیزات برقی 

 ، گرمایشی 

 و تهویه ای ، لوله شبکه آّب و فاضالب و ... اشاره کرد که بتیستی در محاسبات لحاظ شود.

یف تر و ایمن طراحی نماییند ، یکی از همواره هدف مهندسان طراح این بوده است که سازه ای ظر

عوامل موثر در طراحی ظریف به خصوص در مناطق لرزه خیز ، وزن سازه می باشد زیرا با افزایش 

 وزن سازه ، نیروی لرزه نیز افزایش می یابد.

استفاده از بلوک لیکا در دیوار های غیره باربر به جای سفال و همچنین استفاده از سقف های سبک 

یستم سقف و مصالح سبک با مقاومت یاال همه روش های کاهش بارهای مرده ساختمان می در س

 باشند.

 محاسبه وزن اجزای ساختمان : 

برای محاسبه وزن اجزای ساختمان حجم قسمت موردنظر در وزن مخصوص مصالح استفاده شده ، 

ت بودن جزئیات ضرب می شود ، محاسبه ی حجم قسمت مورد نظر از روش های هندسی با در دس

مبحث ششم  0-0میسر است وزن مخصوص مصالح در آیین نامه موجود است در پیوست   معماری 

 مقرران ملی ساختمان آورده شده اند.
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 سقف  : 

 ز نوع سقف کاپوزیت می باشد سازه اسقف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیپ طبقات

 

 

 

  وزن مخصوص مصالح مصرفی
  شدت بار  mضخامت ⁄  

  ⁄ 

 0101 1011 0011 سرامیک

مالت ماسه و 

 سیمان

0011 10101 1001 

پوکه با خرده 

 آجر

0111 1013 41 

 011 100 0111 دال بتنی

سقف کاذب با 

 اندود گچی

--- --- 11 

 410 مجموع
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 سقف بام

 

 
  وزن مخصوص مصالح مصرفی

  شدت بار  mضخامت ⁄  
  ⁄ 

مالت ماسه و 

 سیمان

0011 10101 1001 

 0104 10110 0011 ایزوگام

پوکه با خرده 

 آجر

0111 1010 011 

 011 100 0111 دال بتنی

سقف کاذب با 

 اندود گچی

--- --- 11 

 403 مجموع
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 جزئیات اجرایی پله کامپوزیت :

 پله کاپوزیت

 

  وزن مخصوص مصالح مصرفی
  شدت بار  mضخامت ⁄  

  ⁄ 

سنگ مرمر 

 پالک

0011 1013 00 

مالت ماسه 

 سیمان

0011 1013 03 

کرسی چینی 

 با آجر

0011 100 001 

 001 1011 0111 دال بتنی

 01 --- --- تیرآهن

سقف کاذب با 

 اندود گچ

--- --- 11 

 درجه 34 پله با افقزاویه 

 11 پر بودن کف پلهدرصد 
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 اسکلت سازه  : 

، ستون ، مهار بند می باشد با توجه به پالن تیر ریزی حدث همانطور که میدانیم وزن اسکلت شامل وزن تیر 

 اولیه از ستون ، تیر و مهاربند به شکل زیر می باشد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه وزن اسکلت : 

وزن اسکلت سازه بصورت تقریبی محاسبه میشود ، معموال بصورت بار گسترده در واحد سطح درنظر گرفته و 

 اعمال میشوددر سقف همان طبقه 

 

 

 000 مجموع

وزن 

  مخصوص)
 ⁄) 

 نوع پروفیل ستون تیر اصلی تیر فرعی مهربندها

8181 --- --- * * IPE180 

8.81 --- --- * * IPE160 

8.81 --- --- * * IPE140 

8.81 --- * --- --- IPE120 

.882 * --- --- --- UNP120 

8.88 * --- --- --- UNP100 
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 : ها جزئیات محاسبه وزن ستون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن کل

kg 

افزایش وزن 

بدلیل ورق 

 های اتصال

 وزن کل

kg 

  
 ⁄  

وزن 

مخصوص 

 ستون

تعداد در 

 طبقه

 ارتفاع نوع ستون

m 

 طبقه

 

 

8121 01 % 0004 3000 00 2IPE180 0001 همکف 

8121 01 % 0004 3000 00 2IPE180 3001 اول 

8121 01 % 0004 3000 00 2IPE180 3001 دوم 

8411 01 % 0101 3000 03 2IPE180 3001 سوم 

812. 01 % 0004 3000 03 2IPE160 3001 چهارم 

8.81 01 % 000 3000 1 2IPE160 3001 بام 

121 01 % 301 0100 4 2IPE140 0001 خرپشته 
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 جزئیات محاسبه وزن تیرهای اصلی  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن کل

 

جمع طول 

پروفیل 

 مصرفی

  
 ⁄  

 طبقه نوع پروفیل وزن مخصوص

 

 

8..4 0000 0000 IPE180 همکف 

8..4 0000 0000 IPE180 اول 

8..4 0000 0000 IPE180 دوم 

881. 0000 0100 IPE160 سوم 

881. 0000 0100 IPE160 چهارم 

21. 1000 0001 IPE140 بام 

811 04010 0001 IPE140 خرپشته 
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 تیرهای فرعی :

 از هم به شرح زیر می باشد   m 0001و با فاصله ی   IPE120با فرض استفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه وزن طبقه : 

برای محاسبه وزن طبقه بدین صورت خواهد بود که تمام المانهایی که از باال و پایین به سقف طبقه مورد   

متصل هستند بایستی در نظر گرفته شوند ، یعنی باید نصف ارتفاع ستون ها طبقه ی باال و نصف ارتفاع  نظر

 ستون های طبقه ی پایین سقف مربوطه در محاسبات دخیل گردند.

% بستر در نظر گرفته شوند چون اتصاالت و مهاربندها در نظر نگرفته شده  41مقادیر بدست آمده بایستی 

 است :

 

 

 kgوزن کل 

  
 ⁄  

طول مورد  وزن مخصوص

 mاستفاده 

 طبقه

 

 

 همکف 011 0104 .8.1

 اول 011 0104 .8.1

 دوم 011 0104 .8.1

 سوم 00 0104 111

 چهارم 00 0104 111

 بام 1001 0104 2.181

 خرپشته 100 0104 11821



 پروژه سازه های فوالدی

 17 

 

 

 

وزن واحد 

کیلوگرم  سطح

 بر  مترمربع

 وزن کل

 کیلوگرم

 طبقه مورد نظر ستون* تیر تیر فرعی افزایش

 همکف 0000 0100 0110 0041 0400 14

 اول 0000 0100 0110 0041 0400 14

 دوم 0010 0100 0110 0041 0300 14

 سوم 0011 0041 040 0041 1031 14

 چهارم 0041 0041 040 0041 4010 14

 بام 010 000 010 0041 0033 12

 خرپشته 004 000 11 0041 000 ..

 

 دیوار ها : 

 دسته اند  0دیوار ها خود  

  دیوار های محیطی 

 دیوار های پیرامونی 

سانتی  01دیوار های محیطی فضای خارج ساختمان را از داخل ساختمان جدا میکنند حداقل ضخامت آنها 

 متر می باشد ، طیق آیین نامه بار دیوار های پیرامونی بصورت خطی به تیر زیر دیوار ها انتقال داده می شود 
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 دیوار محیطی بدون نما : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وزن مخصوص مصالح مصرفی
  شدت بار  mامتضخ ⁄  

  ⁄ 

 31 1013 0311 آستر گچی

 0101 عدد1 101 بلوک لیکا

مالت ماسه و 

 سیمان

0011 1010 40 

 .8228 مجموع
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  وزن مخصوص مصالح مصرفی
  شدت بار  mضخامت ⁄  

  ⁄ 

 31 1013 0311 آستر گچی

 0101 عدد1 101 بلوک لیکا

مالت ماسه و 

سیمان بین 

 بلوکها

0011 1010 40 

مالت ماسه 

 سیمان 

0011 1013 03 

 01 10101 0411 سنگ تراورتن

 .118. مجموع
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  وزن مخصوص مصالح مصرفی
  شدت بار  mضخامت ⁄  

  ⁄ 

 00 1013 0311 .آستر گچی*

 0101 عدد1 101 بلوک لیکا

مالت ماسه و 

 سیمان

0011 1010 40 

 .8... مجموع
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  وزن مخصوص مصالح مصرفی
  شدت بار  mضخامت ⁄  

  ⁄ 

 31 1013 0311 آستر گچی

 0101 عدد1 101 بلوک لیکا

مالت ماسه و 

 .*سیمان

0011 1010 04 

سنگ تراورتن 

. cm 

0411 1011 001 

 01401 مجموع

 100 ارتفاع

 182.. جمع جانپناه با نما

 1182 جانپناه بدون نما
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 ار خطی دیوار ها :محاسبه ب

دیوارهای پیرامونی دارای درصد قابل توجهی بازشو بدلیل وجود نما می باشد بنابراین اگر ارتفاع خالص 

 باشد : qباشند و بار گسترده خطی وارد بر روی تیر زیر آن قرار گیرد با نام    دیواره ها برابر 

q =        x      وزن واحد سطح دیوار    x       ازشوب  نسبت 

نسبت بازشو = 
مساحت پنجره

 مساحت دیوار
 

بار گسترده خطی است اما یکنواخت نمی باشد و بصورت پلکانی در زیر بازشو ها شدت  بار کاهش می یابد 

 را یکنواخت در نظر میگیریم . qاما چون ممکن است  محل اجرای پنجره دقیق نباشد به همین دلیل 

 .% بازشو در نظر میگیریم  31حال بصورت فرضی دیوار های نما دار را با فرض 

 

 با ر تیغه بندی :

با توجه به اینکخ تیغه بندی ساختمان در زمان بهره برداری ممکن است دچار تغییر شود در محاسبات  

غه ها ) بار معادل مربوط به تیغه بندی امری توجه پذیر نمی باشد و در محاسبات از بار معادل سطحی تی

تیغه بندی (استفاده می شود در محاسبات به تیغه ها وزن یک متر از تیغه مطابق جزئیات معماری محاسبه 

می شود  ، سپس این وزن در ارتفاع خالص دیوار و طول کل تیغه ضرب می کردد تا وزن کل تیغه بدست 

میگردد تا بار معادل سطحی ) بار معادل آید و در نهایت وزن کل تیغه بر مساحت مفید ساختمان تقسیم 

 تیغه بندی ( بدست آید .

منظور از مساحت مفید جاهایی است که احتمال قرار گرفتن دیوار در آنجا وجود دارد ، در محاسبه مفیذ 

 ساختمان مساحت پله ، آسانسور ، پاسیو و... کسر می گردد.

دسته از دیوار های داخلی که در زیر تیر ها قرار  صورت محاسبه می گردد ،یک 0ارتفاع خالص دیوار ها به 

میگیرند ، به علت وجود آویز در تیر ها ارتفاع خالص دیوار کمتر میشود اما دسته دیگر از دیوارها که در زیر 

تیر قرار نمیگیرند ارتفاع خالص آنها تا زیر سقف ادامه دارد و در واقع ارتفاع خالص این دسته از دیوارها 

 الت قبل بیشتر است.نسبت به ح
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مترمربع بیشتر باشد نیرو بر کیلو گرم  001طیق مقررات مبحث ششم ، اگر وزن یک متر مربع سطح تیغه از 

جای بار گسترده خطی حاصل از تیغه ، یک بار گسترده سطحی برای کف در نظر گرفت که آن را  می توان 

 سربار معادل تیغه بندی می نامند.

کیلوگرم نیرو بر متر مربع باشد باید آنها را در محل واقعی  001غه بیشتر از اگر وزن یک متر مربع سطح تی 

خود اعمال کرد و همچنین بایستی اثر آنها در طراحی المان های کف طبقه در نظر گرفت . در هر حال در 

ع باشد نباید سربار معادل تیغه بندی از کیلوگرم نیرو بر متر مرب 111ساختمان هایی که بتر زنده آنها کمر از 

کیلو گرن نیرو بر متر مربع اختیار شود این مقدار حداقل برای این در نظر گرفته میشود که ممکن  011

است در طول عمر ساختمان جای تیغه ها تغییر یافته و یا حتی اضافه شود اگر در ساختمان هایی از تیغه 

کیلوگرم نیرو بر  41هر نوع دیوار از مصالح سبک که وزن آنها کمتر از بندی سبک مانند ساندویچ پنل و یا

 کیلوگرم نیرو بر متر مربع نیز کاهش داد. 11متر مربع باشد می توان حداقل سربار معادل تیغه بندی را به 

 وزن تیغه ی یک طرف سرویس :

 31اضافه کرد و به اندازه ی کاشی سرامیک دیواری  04مالت ماسه سیمان و  04وزن تیغه بندی ب اندازه  

 کیلوگرم بر مترمربع آستر گچی را کم کرد.

 ویس می باشد.مترمربع وزن دیوار های یک طرف سر کیلوگرم نیرو بر 30301

 سه طبقه ی اول : 
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وزن  مجموع

 مخصوص

نوع  طول ارتفاع

 پارتیشن

 داخلی 0000 3001 01101 84.11

 سرویس 404 3001 30301 11.1881

 جمع کل سربار .1...

 مساحت مفید طبقه 811

 سربار معادل طبقه .84
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 : بعد سه طبقه ی اولدو طبقه ی 

 

 

 

وزن  مجموع

 مخصوص

نوع  طول ارتفاع

 پارتیشن

 داخلی 01 3001 01101 8.418

 سرویس 1 3001 30301 ..2118.

 جمع کل سربار ..8114.8

 مساحت مفید طبقه .8.18

 طبقهسربار معادل  .8448
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 طبقه آخر : 

 

 

وزن  مجموع

 مخصوص

نوع  طول ارتفاع

 پارتیشن

 داخلی 00001 3001 01101 44.1

 سرویس 1003 3001 30301 111.

 جمع کل سربار 812.2
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 مساحت مفید طبقه 41

 سربار معادل طبقه 811

 

 بار زنده : 

 بار زنده بر خالف بار مرده دارای جای مشخصی نبوده و در طول عمر ساختمان جای خود را عوض می کند 

 انواع بار های مرده را می توان به 

 استاتیکی : مانند اثاثیه و وسایل یک کف که در طول عمر ساختمان بتوان از جابجایی آن صرف نظر کرد .

سرعت حرکت آنها قابل توجه بوده و اثر انرژی جنبشی آن ها بر  دینامیکی : یا ضربه ای بارهایی است که

 ساختمان نیز قابل توجه است .

نوع می باشند بار های زنده ی کاهش پذیر و کاهش ناپذیر که البته طبق ضوابطی  0بار های زنده خود بر 

 می توان آن را کاهش داد که جلوتر به آن پرداخته ام .

  ترده بار گس نوع کاربری ساختمان
  ⁄ 

 --- درجه .8بام های شیبدار با پوشش  سبک با شیب کمتر از 

 11 درجه .8بام های شیبدار با پوشش سبک با شیب بیشتر از 

 011 بام های تخت با شیب کن که بعنوان محل تجمع استفاده نمیگردد

راهرو های اصلی و پلکان هایی که در معرض رفت و آمد و تجمع کم 

 نظیر راه رو های اصلی ساختمان های اداری و مسکونیباشند ، 

311 

 011 موتور خانه

 011 اتاق ها و راه رو های خصوصی و انبار ها

 111 انبار ها 

 

 سربار بالکن ها به شکل زیر تعیین میشود : 
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الزم برابربار زنده کف اهای متصل به آنها  ،  001مبحث ششم مقررات ملی ساختمان  0-1-0طبق جدول 

 کیلونیوتن بر مترمربع باشد . 1نیست بیشتر از 

 311=  011*  001بار زنده بالکن ها =

 1= بار سقف متصل شده به بالکن می باشد 011

 

 

  111درصورتی که محل تجمع باشد بایستی    
 در نظر گرفته شود.  ⁄  

 بار برف :

داند که بر اساس آمار موجود در منطقه  مبحث ششم مققرات ملی ساختمان بار برف را وزن الیه برفی می

 سال باشد. 11احتمال تجاوز آن در سال کمتر از دو درصد باشد ، یعنی دوره بازگشت آن 

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان کشور را از لحاظ آب و هوایی و میزان بارش برف به شش منطقه تقسیم 

(    ش برف  ، تعریف میکند و آن را بار برف مبنا  )کرده است و برای هر یک منطقه ، بار برفی بر اساس بار

( مبحث ششم هر یک از شهر ها در حیطه ی یکی از مناطق اراءه شده  0-0-0می نامد.با توجه به جدول )

 در جدول زیر قرار میگیرد.

  حداقل برف مبنا ) نوع منطقه شماره منطقه
  ⁄) 

 .. برف بسیار کم )نادر( 8

 .. برف کم .

 ..8 برف متوسط 1

 ..8 برف زیاد 1

 ... برف سنگین .

 ..1 برف فوق سنگین 2

 

 

 

  می باشد . 3با توجه به جدول باال کرمان در منطقه 
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درجه است ،  01مقادیر مشخص شده در جدول باال برای سقف های تخت می باشد و یا شیب آنها کمتر از 

الیه های برف بر روی سقف شکسته شده و شروع  انتظار می رود اگر شیب سقف بیشتر شود ، پایداری

در بار    ( را تعریف کرده است . ضریب    بهلغزیدن و ریزش کند به همین دلیل مبحث ششم ضریب )

 ( می نامند.   برف مبنا ضرب شده و مقدار بار برف مشخص می شود که آن را )

     درجه :           01الف : در بامهای مسطح و شیبدار با زاویه کمتر از    

      درجه :                  01تا  01ب : در بامهای شیب دار بین    

  
          

   = 0.25درجه                    01ج : در بامهای شیب دار با زاویه بیشتر از    

 در نظر گرفته میشود.    1=وع تخت می باشد پس ضریب با توجه که سقف از ن 

 

              
  

  ⁄  
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 فصل سوم

 

 

 توزیع بارهای صقلی

 

 سیستم توزیع بارهای ثقلی بین اعضا باربر

 کاهش سربار زنده

 پله

 آسانسور

 محاسبه بار محوری ستون های

 محاسبه بار خطی تیر ها
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 سیستم توزیع بار ثقلی بین اعضای باربر 

 همانطور که قبال توضیح داد شد ، سقف ها از نظر عملکرد توزیع بار ثقلی یک طرفه یا دو طرفه می باشند.

 سقف های یک طرفه :

برای هر عضو بار بر ، سطحی که آن عضو وظیفه ی باربری آن را بر عهده دارد ، سطح بارگیر نام دارد.با 

از تعریف می تواینم با در دست داشتن شذت بار  وارد به سطح  ، بار وارد به عضو مورد نظر را استفاده 

محاسبه نماییم . دال یک طرفه دالی است که بار سقف را بین دو شاهتیر تقسیم می کند مانند سقف تیرچه 

 بلوک و یا دال بتنی که نسبت طول به عرض آنها بیشتر از دو باشد.

ها در پالن شکل زیر مشخص شده است که برابر است با نصف فاصله محور به محور آنها از سطح بارگیر تیر

تیر مجاور از دوطرف ، در امتداد تیر ، با ضریب شدت بار سطح بارگیر تیرچه ، بار آن جهت طراحی به دست 

 می آید .

 سقف های دو طرفه : 

 یم سازهای گوشه پنل استفاده می کنیم.برای محاسبه بار وارده بر تیرهای اطراف کف ، از قانون ن

بدین ترتیب که در پانل مورد نظر نیمساز هر گوشه پانل را رسم می کنیم  ) فقط گوشه هایی که دو تیر از 

همان پانل بدان وارد شده است ( .بسته به تیر های اطراف  ، سطوحی از برخورد نیمساز ها به وجود می آید 

مشخص می کند . اگر پانل مربع شکل باشد بار وارده بر تیرها اطراف به  که سطح بارگیر هر شاهتیر را
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صورت مثلثی خواهد بود و اگر پانل به شکل مستطیل باشد بار وارد بر دو تیر متقابل به هم به صورت ذوزنقه 

 ای و بر دو تیر دیگر به صورت مثلثی خواهد بود.

 

 زنقه ای را به بار خطی یکنواخت تبدیل کرد :با استفاده از فرمول زیر می توان بار مثلثی و ذو

 

 

 

 

 ستون :

سطح بارگیر ستون ها در هر طبقه با سطحی که فاصله مرکز به مرکز پانل های مجاور ستون در دو امتداد 

تشکیل می دهند ، بابر است با  سطح بارگیر ستون در شدت بار وارده بر کف ضرب شده و نیروی محوری 

طبقه محاسبه می شود در ضمن هر ستون عالوه بر نیروی محوری حاصل از طبقه  حاصل از بار کف همان

 مورد نظر  ، بر روی محوری ستون های طبقات فوقانی خود را نیز به طور کامل تحمل می کند.
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 کاهش سربار زنده :

لحظه ی مشخص ، در اص داده می شود در یک انتظار می رود بار زنده ای که به هر  متر مربع کف اختص

کل سطح کف وجود نداشته باشد. لذا مبحث ششم اجازه داده است از مقادیر بار زنده این المان ها تا 

 11حدودی کاسته شود . مبحث ششم کاهش سربار زنده را بصورت زیر بیان می کند که در هر حال نباید از 

 درصد بیشتر باشد.

 کاهش سربار تیرها 

کیلوگرم  411متر مربع بوده و مربوط به کفی باشد که بار زنده آن از  00بیشتر از  اگر سطح بارگیری تیری

 نیرو بر متر کمتر باشد ، مقدار کاهش بار زنده از رابطه ی زیر محاسبه می شود.

  الزم به توضیح است که از روشNBC .برای کاهش سربار زنده استفاده شده است 

R = 100(0.7 - 
 

√ 
) 

A  :  سطح بارگیر به متر مربع 

R  مقدار کاهش بار زنده به درصد می باشد : 

 

 کاهش سربار ستون ها 

مترمربع است  00برای ستون ها که بار چند طبقه را تحمل می کنند و مجموع سطح بارگیر آن ها بیشتر از 

 کاهش سربار زنده برابر با بزرگ ترین دو مقدار زیر است :

 

 ( :   نده که از رابطه روبرو بدست می آید )( مقدار کاهش بار ز 0
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R = 100(0.7 - 
 

√ 
) 

 ( :   ( مقدار درصد تعیین شده مطابق جدول زیر ) 0

 

 

 مقدار کاهش بار زنده  توضیحات

 صفر عضو بار یک طبقه را تحمل می کند 

 درصد .8 عضو بار دو طبقه را تحمل می کند

 درصد.. عضو بار سه طبقه را تحمل می کند

 درصد.1 عضو بار چهار طبقه را تحمل می کند

 درصد.1 عضو بار پنج طبقه را تحمل می کند

 درصد.. عضو بار شش طبقه را تحمل می کند

 

 هر مقدار که بزرگتر بود آن را انتخاب می کنیم .      و       مقدار 0بین 

 

 بار پله :

طراحی خود اجزای پله و هم اثر آن بر کل سازه ، بایستی در یکی از مهم ترین بار های ثقلی است که هم در 

 نظر گرفته شود .

بسته به اینکه پله فوالدی و یا بتنی باشد بار مرده آن متفاوت خواهد بود .همچنین برای پاگرد و رمپ پله ، 

 بار مرده را جداگانه حساب کرد.

  در امتداد شیب پیدا می کنیم در فصل دوم مقادیر بار پله محاسبه شده و در اینجا بار کل 

 تقسیم کنیم ، بار کل را در امتداد شیب پیدا می کنیم .    cosاگر بار پله در امتداد شیب بر 

         
  

  
 =30.96 
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بار کل در امتداد افق  
   

        
          

  ⁄  

 

 

 

 

 توزیع بار پله 

شمشیری پله گفته می شود و دو پاگرد را به هم متصل  طرفه همانند تیر مورب می باشد که به آنها 0پله 

می کند .شمشیری پله به همراه پاگرد ، روی دو تیر در ابتدا و انتها تکیه می کند که معموال یکی از تیر ها 

در تراز طبقه بوده و دومی در تراز بین طبقه قراردارد ، توزیع بار این پله نیر مانند سقف با عملکرد یک طرفه 

اشد یعنی سهم بارگیر هر تیر برابر نصف فاصله مرکز تا مرکز دو تیر خواهد بود از این مساحت بدست می ب

 آمده از پالن مقداری به پاگرد اختصاص داشته و بقیه ، مساحت رمپ خواهد بود .

ر قبال بار واحد سطح پاگرد و رمپ پله را محاسبه کرده بودیم . با ضرب سهم بارگیر هر قسمت به شدت با

 سطح ، بار گسترده وارد بر تیر بدست می آید .واحد 

در محاسبه بار پله می دانیم فضای چشم پله یک فضای خالی است که باید کسر گردد اما از آنجایی که بار 

متمرکز را به بار گسترده تبدیل می کنیم ممکن است بار متمرکز حالت بحرانی تر نسبت به بار گسترده 

 لیل در محاسبات فضای چشم پله را کسر  نمی کینم تا این کمبود جبران شود.ایجاد کند به همین د

 


