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  )دهـبار زنفصل پنجم ( 6-5
  تعاريف 6-5-1

بار زنده شامل بارهاي ها وارد شود. ها به آنيا ساير سازه برداري از ساختمانباري غيردائمي است كه در حين بهرهبار زنده:  .1
  شود.حين ساخت نمي

برداري يا انجام تعميرات به آن وارد شده يا توسط اشياء باري غيردائمي است بر روي بام كه در حين بهرهبار زنده بام:  .2
برداري آن ندارند، به آن اعمال وازم ديگر كه ارتباطي با استفاده از ساختمان در طول عمر بهرهمتحركي چون گلدان و ل

  شود.شود. اين بار شامل بارهاي حين ساخت يا بارهاي محيطي مانند برف و باران نمي
مقدار اين بار  شود.باري است كه در ضمن انجام عمليات ساختماني به طور موقت به ساختمان وارد ميبار حين ساخت:  .3

  بايد هماهنگ با فرايند اجراي ساختمان به طور مناسبي در طراحي و اجرا مورد نظر قرار گيرد.
هاي اي است كه در نزديكي لبهسيستمي از قطعات شامل مانع، مهارها و ادوات اتصال به سيستم سازهپناه: سيستم جان .4

  رود.يا تجهيزات يا مصالح از آن نقاط به كار مي ها با هدف به حداقل رساندن امكان سقوط افرادپرتگاه
ز اي است كه مانع اسيستمي از قطعات، شامل موانع، مهارها و ادوات اتصال به سيستم سازهپناه پاركينك: سيستم جان .5

قليه نهاي پاركينگ يا راه عبور وسايل هاي بدون حفاظ پاركينگ يا برخورد آن به ديوارهحركت وسائل نقليه به سمت لبه
  شوند.مي

اي كه براي تحمل بار يا يك ميله به همراه مهارهاي مربوطه و ادوات اتصال آن به سيستم سازهسيستم ميله دستگيره:  .6
  رود.هايي مانند توالت، دوش و وان به كار ميوزن، در مكان

و شامل مهارها و اتصاالت آن  اي كه براي حفظ تعادل يا طي مسير با دست مورد استفاده قرار گرفتهنردهسيستم نرده:  .7
  باشد.اي ميبه سيستم سازه

واره ايست كه به طور كامل يا موضعي خودايستا بوده و ديوار و سقفي براي جلوگيري از ورود حشرات، نور سازهفضابند:  .8
، پالستيك لومينيومكربنات، آهاي شفاف پالستيكي يا پليتواند ورقآفتاب يا جريان باد داشته باشد. جنس ديوار و سقف مي

يا توري باشد كه فضايي مثل استخر، تأسيسات و توليدات كشاورزي (گلخانه) يا محوطه برگزاري مراسم را از محيط اطراف 
  كند.جدا مي

  نردباني كه به طور دائمي به يك سازه، ساختمان يا تجهيزات متصل شده باشد.نردبان ثابت:  .9
  
  هاا و بامهواخت كفبار زنده گسترده يكن 6-5-2
  بار زنده طراحي 6-5-2-1

ترين بار مورد انتظار براي كاربري مورد نظر بوده و در رود، بايد بيشها به كار ميها و ساير سازهاي كه در طراحي ساختمانبار زنده
تر هاي مجاز كما در نظر گرفتن ميزان كاهشب 1-5-6، داده شده در جدول oLنواخت،هيچ حالتي از حداقل بار زنده گسترده يك

  نباشد.
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  ها و ديوارها (اين بند، از فصل سوم براي سهولت در فهم موضوع تيغه بندي، به اين بخش اضافه شده)وزن تيغه 6-3-3
شوند. حاسبات منظور ميها و ديوارها با وزن هر مترمربع سطح بيش از يك كيلونيوتن بر مترمربع به عنوان بار مرده در مكليه تيغه

توان به صورت بار گسترده كيلونيوتن بر مترمربع باشد، بار معادل تيغه را مي 2تا  1در صورتي كه هر مترمربع تيغه يا ديوار بين 
ر ا بهشود از تقسيم وزن كل تيغهها كه بر مساحت هر فضا اعمال مينواخت بر مساحت كف اعمال نمود. وزن معادل بار مرده تيغهيك

با  غهچه وزن تيتر از يك كيلونيوتن بر مترمربع منظور شود. چنانآيد. اما در هر صورت نبايد كممساحت فضاي موردنظر به دست مي
هاي وزن ساير جداكننده كيلونيوتن بر مترمربع باشد الزم است بار مرده تيغه يا ديوار در محل واقعي خود اعمال شود. 2تر از ديوار بيش

  شود.در محاسبات منظور مي 2-2-5-6طابق ضوابط بند سبك م
  
  هاضوابط مربوط به جداكننده 6-5-2-2

كيلونيوتن بر مترمربع،  1هاي داخلي با وزن ها احتمال استفاده از جداكنندههايي كه در آنهاي اداري يا ساير ساختماندر ساختمان
ها نشان داده شده يا نشده باشند، منظور ها بدون توجه به اين كه در نقشهوزن آنها وجود دارد، بايد جايي موقعيت آنبا يا بدون جابه

  گردند.
كيلونيوتن  4/0تر از هاي سبك، نظير ديوارهاي ساندويچي و ورق گچي با وزن هر مترمربع سطح كمهايي كه جداكنندهدر ساختمان

كيلونيوتن بر مترمربع در نظر گرفت. در ساير  5/0د بر كف را بايد حداقل شوند، بار گسترده معادل واربر مترمربع ديوار به كار برده مي
كيلونيوتن بر مترمربع منظور نمود. بار گسترده معادل  1تر از ها بر كف را نبايد كمها و تيغهموارد، بار گسترده معادل وزن جداكننده

ه بار اي بن نيروي زلزله اين بارها بايد در محاسبه وزن موثر لرزهگردند اما در تعييها در محاسبات جزو بار زنده محسوب ميجداكننده
  مرده اضافه شوند.

  ست.ها نيتر باشد، نيازي به در نظر گرفتن بار زنده جداكنندهكيلونيوتن بر مترمربع بيش 4، از oLاگر حداقل بار زنده،استثناء: 
  جهت در نظر گرفتن بار تيغه يا ديوار ارائه مي شود.صفحه بعد  فلوچارت  3-3-6و  2-2-5-6براي درك بهتر ضوابط بندهاي 
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  ترين وضع بارگذارينامناسب 6-5-2-3

م ونيتر از يكبيشبار زنده يا  نيوتن بر مترمربعكيلو 4تر از بار زنده بيشدر مواردي كه مقدار  هاي نامعينتيرهاي يكسره و در قابدر 
ترين اثر مورد نظر را در عضو هاي مختلف بايد طوري انتخاب شود كه بيشاست، موقعيت قرارگيري بار زنده در دهانه برابر بار مرده

هاي بارگذاري زير نيز در ، حالتهانهعالوه بر حالت قرار دادن بار زنده در تمام دهااي ايجاد نمايد. براي اين منظور كافي است سازه
  نظر گرفته شوند:

  قرار دادن بار زنده در دو دهانه مجاور هم -الف
  هاي يك در ميانقرار دادن بار زنده در دهانه  -ب

𝐿  4    1-5-6حداقل بار زنده گسترده از جدول    

ا هنيازي به در نظر گرفتن بار زنده جداكننده
  شود)محسوب ميبار مرده نيست. (وزن تيغه، 

1اگر      )1 وزن هر متر مربع سطح تيغه  ؛ باشد    2

بار گسترده معادل وارد بر كف ، بعنوان مرده 1 *  

 
وزن هر متر مربع سطح تيغهاگر      )2  ؛باشد     2

د اِعمال بار تيغه يا ديوار، بار مرده است و بايد در محل واقعي خو
  شود

  مرده باشدممكن است بار تيغه زنده يا 

وزن هر متر مربع سطح تيغهاگر      )1  ؛ باشد    1

بار گسترده معادل وارد بر كف ، بعنوان زنده 1 ** 

 
1اگر      )2 وزن هر متر مربع سطح تيغه  ؛ باشد    2

بار گسترده معادل وارد بر كف ، بعنوان مرده 1 *  

 
وزن هر متر مربع سطح تيغهاگر      )3  ؛باشد     2

بار تيغه يا ديوار، بار مرده است و بايد در محل واقعي خود اِعمال 
  شود

 ،يغهاستفاده شده است، بار ت ده يا جداكنندهديوار ساندويچي، ديوار تقسيم كننبندي فضاها از يك تذكر : اگر در صورت سوال ذكر شود كه براي تيغه
ار زنده ب ديوارهايي از اين دست، بايد بعنوان بار زنده فرض شود. زيرا جانمايي ديوار ساندويچي، ديوار تقسيم كننده يا جداكننده قابل تغيير است. لذا

 است.تيغه صفر  يمردهمقدار بار و  بوده زنده ،ر تيغهباي همههرگز بار مرده محسوب نخواهد شد. يعني وزن اين تيغه . پس شودمحسوب مي

بار گسترده معادل وارد بر كف   *   
وزن واحد سطح تيغه ارتفاع تيغه طول تيغه

مساحت فضاي مورد نظر     

.𝟎 اگر وزن هر مترمربع سطح جداكنندههاي سبك نظير ديوارهاي ساندويچي و يا ورق گچي ديوار  ** 𝟒
𝑲𝑵

𝒎𝟐
   ⟹

بار گسترده معادل وارد بر كف ، بعنوان زنده       𝟎. 𝟓
𝑲𝑵

𝒎𝟐
  

 خير بله
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  (بار زنده متمركز نامشخص) هاها و بامبار زنده متمركز كف 6-5-3

-6نواخت، طبق مفاد بخش به بايد به نوعي طراحي شوند كه بتوانند جدا از بارهاي زنده گسترده يكها و ساير سطوح مشاها، بامكف
تري شوند به نحوي ايمن تحمل نمايند. در صورت چه منجر به آثار بزرگرا نيز چنان 1-5-6، بارهاي متمركز داده شده در جدول 5-2

750اخت بر روي سطحي به ابعادرت يكنوكز، بار وارده بايد به صومشخص نبودن ابعاد بار متمر متر توزيع شده و محل ميلي 750
  ترين اثر ناشي از بارگذاري را در اعضا ايجاد نمايد.آن طوري در نظر گرفته شود كه بيش

  
  (بار زنده گسترده نامشخص) هابار زنده مشخص نشده كف 6-5-4

يا در مواردي كه كاربري بخشي از ساختمان با  (بار زنده نامشخص) انداين فصل نام برده نشده ها و فضاهايي كه دربار زنده كاربري
بايد نشود. در هر حال مقدار اين بار تطابق نداشته باشد، با در نظر گرفتن نكات زير تعيين مي 1-5-6موارد مندرج در جدول شماره 

  :دكيلونيوتن بر مترمربع در نظر گرفته شو 5/1تر از كم
  ي كه احتماًال در آنجا تجمع خواهند نمود.وزن افرادالف) 
  ئي كه احتماًال در آنجا قرار خواهند گرفت.هاوزن تجهيزات و دستگاهب) 
  خواهد شد. انبار ي كه احتماالً در آنجاوزن موادپ) 

  هاي معتبرنامهضوابط آيينت) استفاده از 
  

قرار  ABروي دهانه  بربايد بار زنده را  است. AB دهانههدف طراحي ) : بحالت (
و  BC( هاي بارگذاري شدهگاهتكيه  از دو طرف بار زنده را بارگذاري و سپسداد 
AB( اول بارگذاري نمي ورت يك درتا دو انتهاي تير بص) ي شود، سپس بارگذارميان
  ادامه داد. شود و الي آخر)مي

دو دهانه مجاور  رويبايد بار زنده را  است. Bهدف طراحي تكيه گاه حالت (الف) : 
از دو  بار زنده را بارگذاري قرار داد و سپس AB و BC هاييعني دهانه Bتكيه گاه 

 تير بصورت يك درتا دو انتهاي  )ABو  BC( هاي بارگذاري شدهگاهتكيه  طرف
  ادامه داد. شود و الي آخر)شود، سپس بارگذاري ميميان (اول بارگذاري نمي
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	]محاسبات -مطالعه آزاد [ كاهش بارهاي زنده طبقات 6-5-5 	

)مقادير حداقل بارهاي زنده گسترده )oL  1-5-5-6توان بر طبق مالحظات بندهاي داده شده، مي 1-5-6طبقات را كه در جدول 
)براي محاسبه بار زنده طراحي 5-5-5-6الي  )L ارائه شده است. 6-5-6بند  ها دركاهش داد. ضوابط مربوط به كاهش بار زنده بام  

  
  ]محاسبات -مطالعه آزاد [ نواختكاهش در بارهاي زنده گسترده يك 6-5-5-1

LLها، مقداربار زنده گسترده اعضايي را كه براي آن TK A  هايتوان با در نظر گرفتن محدوديتتر باشد، ميمترمربع يا بيش 37برابر با 
  ) كاهش داد:1-5-6، طبق رابطه (5-5-5-6ا ت 2-5-5-6بندهاي 

)6-5-1(                 //o
LL T

L L
K A

 
  

  

4 570 25  

  
  كه در آن:

L : در هر مترمربع، وارد شده بر عضو طراحي كاهش يافتهبار زنده  
oL :1-5-6(از جدول ع، وارد شده بر عضو در هر مترمرب واختحداقل بار زنده گسترده يكن(  

LLK : 2-5-6ضريب موقعيت عضو (از جدول(  
TA :(مترمربع) سطح بارگير *  
L  از نبايدكنند را تحمل مي بار يك طبقهبراي اعضايي كه/ oL0 كنند ازتر را تحمل ميا بيشي بار دو طبقهو براي اعضايي كه  5

/ oL0   ** .تر باشدكم 4
  

  LLKضريب موقعيت عضو براي بار زنده 2-5-6جدول 
  LLK  ايعضو سازه  رديف

  4  ستون داخلي  1
  4  ايهاي طرهستون خارجي بدون دال  2
  3  ايستون كناري با دال طره  3
  2  اياي با دال طرهستون گوشه  4
  2  ايتير كناري بدون دال طره  5
  2  تير داخلي  6
  بقيه اعضاء ذكر نشده شامل:  7
  1  ايتير كناري با دال طره  7-1
  1  ايتير طره  7-2
  1  طرفهدال يك  7-3
  1  دال دو طرفه  7-4
  1  بر دهانه خود باشند. اعضايي كه فاقد قابليت انتقال پيوسته برش در جهت عمود  7-5

) اين است كه 1-5-6شرط بكارگيري رابطه كاهش بار زنده (
𝐾 𝐴 37 𝑚  لذا اگر باشد .𝐾 𝐴 37 𝑚 

  باشد، كاهش بار زنده در عضو مورد نظر نخواهيم داشت.
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  بار وارد به ميله دستگيره 6-5-7-2

كه  ، به نحويكيلونيوتن وارد بر هر نقطه و در هر امتدادي از آن 2/1ميله دستگيره بايد به نحوي طراحي شود كه يك بار متمركز 
  حداكثر اثرات ناشي از بار را ايجاد كند، تحمل نمايد.

  
  

 م نردهسيست

 پناهسيستم جان
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  پناه پاركينگبار وارد به سيستم جان 6-5-7-3
كيلونيوتن كه  30پناه پاركينگ و اتصاالت آن به سازه اصلي، در محل پارك خودروهاي سواري بايد براي يك بار متمركز سيستم جان

ايد بار متمركز فوق بپناه پاركينگ وارد شود، طراحي گردد. در طراحي اين سيستم، جان به سيستم به صورتي افقي و در هر امتدادي
300تر يا مساوي باروي سطحي كوچك راهه، به متر از كف پاركينگ يا شيبميلي 700تا  450متر و در ارتفاعي بين ميلي 300

هاي زمان با هر كدام از بارهاي گفته شده براي سيستماين بار الزم نيست به صورت هم ترين اثر را ايجاد كند، وارد شود.نحوي كه بيش
  ، اعمال شود.1-7-5-6پناه در بند نرده يا جان
دفتر امور فني و تدوين  139ها، نشريه شماره نامه بارگذاري پلها بايد طبق آيينها و كاميونپناه پاركينگ اتوبوسسيستم جان

  ريزي كشور طراحي شود.مديريت و برنامه معيارها، سازمان
  
  بار وارد بر نردبان ثابت 6-5-7-4

ترين اثر كه بيش اي و هر امتداديكيلونيوتن است كه بايد در هر نقطه 35/1حداقل بار زنده روي نردبان ثابت برابر با يك بار متمركز 
بايد در هر سه متر از طول نردبان اعمال شود. موقعي كه انتهاي كز متمراين بار بار را بر روي عضو مورد نظر ايجاد كند، وارد گردد. 

 45/0هاي نردبان ثابت از سقف طبقه يا محل اتكا باالتر قرار گيرد، بخش امتداد يافته هر پايه بايد بتواند بار زنده متمركز بااليي پايه
  كيلونيوتن در هر امتدادي و در هر ارتفاعي تا باالي پايه را تحمل كند.

  

  
  
  ايبارهاي ضربه 6-5-8

اثرات ناشي از ضربه، در حد متعارف، منظور شده است. در طراحي  4-5-6الي  2-5-6هاي در بارهاي زنده مشخص شده در بخش
ها شرايط ارتعاش و ضربه به طور غيرمتعارف موجود است، بايد مالحظات الزم در نظر گرفته شود. در هايي كه در آناجزاي سازه

بارها بايد با ضرايب  3-8-5-6الي  1-8-5-6دهاي ـهاي عنوان شده در بنناميكي، براي سازهــهاي ديليلــدم انجام تحصورت ع
  ضربه تعيين شده به شرح زير افزايش داده شوند.
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  ضرب شود. 33/1ضريب بار زنده بايد در ها: ها و بالكنآويزهاي كششي نگهدارنده كف 6-5-8-1
  
ها بايد در ضرائب مشخص شده در زير وزن ماشين، ملحقات و بارهاي متحرك آنآالت: هاي نگهدارنده ماشينسازه 6-5-8-2

  هاي سازنده، بايد از آن ضريب براي افزايش بار استفاده شود.تر توسط شركتدر صورت تعيين ضريب ضربه بزرگضرب شوند. 
  2/1 ضريبباشند: مي آالتي كه داراي محور دورانيماشين -الف
  5/1ضريب باشند: مي آالتي كه داراي حركت رفت و برگشتيماشين -ب
  
آالت، وزنه تعادل و بار زنده ناشي از وزن مسافران و وسايل بايد وزن اتاقك، ماشينهاي نگهدارنده آسانسورها: سازه 6-5-8-3

  تر از مقدار ضرب شده باشد.يشكه بارهاي اسمي ارائه شده توسط سازنده در ضريبي بمگر آنضرب شود،  2ضريب در 
  بارهاي جراثقال 6-5-9

هاي تك ريلي، بارهاي طراحي تيرهاي زيرسري دار و جراثقالهاي پلبرداري آن بستگي دارد. در جراثقالبار زنده جراثقال به بار بهره
ضربه قائم و بارهاي جانبي و طولي ناشي از  ها بايد در بر گيرنده حداكثر بار چرخ پل جراثقال،هاي آنگاهبه همراه اتصاالت و نشيمن

  حركت جراثقال باشند.
  

  
  
  حداكثر بار چرخ جراثقال 6-5-9-1

برداري جراثقال و وزن ارابه، در موقعيتي دار شامل، بار ناشي از وزن پل به عالوه مجموع بار بهرههاي پلحداكثر بار چرخ در جراثقال
  باشد.ترين اثر را در آن ايجاد نمايد، ميبيشاز قرارگيري ارابه بر روي زيرسري كه 

  
  نيروي ضربه قائم 6-5-9-2

  :بايد مطابق با درصدهاي زير افزايش يابد حداكثر بار چرخ جراثقالاثر ضربه قائم يا نيروي ارتعاشي ايجاد شده، براي در نظر گرفتن 
  درصد 25                هاي تك ريلي موتوردارجراثقال
  درصد 25          دار يا داراي كنترل از راه دورتوري كابيندار موهاي پلجراثقال
  درصد 10              دار موتوري با كنترل آويزيهاي پلجراثقال
  درصد 0          دار يا تك ريلي بدون موتور با ارابه و باالبر دستيهاي پلجراثقال
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  وعه تست هاي فصل پنجم (بار زنده)مجم
سانتيمتر استفاده شده  11مترمربع از آجر فشاري به ضخامت  400در كف طبقه اي از يك ساختمان اداري به مساحت -19

متر و  80كيلوگرم بر مترمربع است. اگر طول اين تيغه ها  240است. وزن واحد سطح اين تيغه ها با احتساب نازك كاري 
  متر باشد، اين كف را حدوداً براي چه باري براي تيغه ها بايد طراحي كرد؟ 3ارتفاع آنها 

 كيلونيوتن بر مترمربع 100 )1
 كيلونيوتن بر مترمربع 150 )2
 كيلونيوتن بر مترمربع 200 )3
 گرددو بايد در محل واقعي خود اعمال  استجزو بارهاي مرده  مذكوربار تيغه  )4

               
مان تجاري با كاربري فروشگاه عمده فروشي براي جداسازي فضاها از تيغه هايي استفاده شده كه وزن در يك ساخت-20

مترمربع و طول كل تيغه ها برابر  300دكانيوتن است. چنانچه سطح پالن هر طبقه ساختمان  120يك مترمربع سطح آنها 
ه همكف بر حسب دكانيوتن بر مترمربع به كدام يك از ، بار معادل تيغه بندي در طبقمتر باشد 4متر و ارتفاع آنها  52,5

  مقادير زير نزديكتر است؟ اين بار تيغه بندي بايد بعنوان بار زنده در نظر گرفته شود يا بار مرده؟
 بار مرده – 84 )1
 بار زنده – 100 )2
 بار زنده – 84 )3
 بار مرده – 100 )4

               
واقع در يك بيمارستان، از تيغه هاي جداكننده به وزن واحد سطح تيغه مترمربع  100در آزمايشگاهي به مساحت -21

مترمربع  150كيلونيوتن بر مترمربع براي جدا كردن فضا استفاده شده است. اگر كل مساحت تيغه هاي بكار رفته  1,2
نزديكتر  دام يك از مقادير زيرباشد، بار معادل متوسط تيغه بندي بر واحد سطح كف بر حسب كيلونيوتن بر مترمربع به ك

  است؟ اين بار تيغه بندي بايد بعنوان بار زنده در نظر گرفته شود يا بار مرده؟
 بار مرده – 1,8 )1
 بار زنده – 2,1 )2
 بار زنده –1,8 )3
 جزو بارهاي مرده است و بايد در محل واقعي خود اعمال گردد مذكوربار تيغه  )4

               
كيلونيوتن است، استفاده شده  1,2توران براي جداسازي فضا از تيغه هايي كه وزن هر مترمربع سطح آنها رسدر يك -22

 تاليفيتوان در نظر گرفت چقدر است؟ (است. كمترين مقداري كه براي بار زنده معادل ديوارهاي تقسيم كننده مي
  نظارت) – 95شهريور 

 صفر )1
 كيلونيوتن بر مترمربع 0,5 )2
 ر مترمربعكيلونيوتن ب 1 )3
 كيلونيوتن بر مترمربع 1,2 )4
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كيلوگرم از يك گره پايين خرپاي سقف بطور  800برداري يك وزن در يك ساختمان با كاربري انبار اگر در حين بهره-23
  موضعي آويزان شود، در صورتيكه بار برف نيز بر روي سقف موجود باشد كداميك از براشت هاي زير صحيح است؟

 سازه منظور نشده و الزم است از مهندس طراح نسبت به امكان بارگذاري فوق استفسار شود. اثر بار فوق در طرح )1

خرپاهاي سقف براي بار زنده يا برف وارد به سقف طراحي مي شوند و بار فوق مازاد بر بارهاي طراحي بوده و غير مجاز  )2
 است.

طراحي آنها قبًال منظور شده است، لذا اين ميزان بار  بارگذاري فوق از جمله بارهاي زنده وارد به خرپاهاي سقف بوده و در )3
 وارد بر گره خرپاي سقف مجاز مي باشد.

  بارگذاري فوق صرفاً به اين دليل كه در مقايسه با بار برف ناچيز است، مجاز مي باشد. )4

               
باشد، حداقل چه مقدار در يلونيوتن بر مترمربع ميك 12,3بار زنده كف براي جايگاه يك بالگرد كه وزن عملياتي آن -24

  نظارت) -93خرداد  تاليفيشود؟ (نظر گرفته مي
 كيلونيوتن بر مترمربع 2 )1
 كيلونيوتن بر مترمربع 1 )2
 كيلونيوتن بر مترمربع 3 )3
 كيلونيوتن بر مترمربع 4 )4

               
د اثر قرارگيري بار زنده در دهانه هاي يك در ميان عالوه بر تمام در تيرهاي يكسره در كدام يك از حاالت زير باي-25

  دهانه ها درنظر گرفته شود؟ 
 كيلونيوتن بر مترمربع 7,5و بار مرده  3,5بار زنده  )1
 كيلونيوتن بر مترمربع 7,5و بار مرده  2بار زنده  )2
 كيلونيوتن بر مترمربع 7و بار مرده  3بار زنده  )3
 كيلونيوتن بر مترمربع 7و بار مرده  4,5بار زنده  )4

               
 10كيلونيوتن بر متر و بار زنده  6يك تير چهار دهانه پيوسته با طول هاي مساوي تحت اثر بار مرده يكنواخت -26

ند؟ كايجاد مي Bتكيه گاه كيلونيوتن بر متر قرار دارد. كدام يك از حاالت بارگذاري زير حداكثر لنگرخمشي منفي در 
   نظارت) – 93(آبان 
  CDو  ABبار مرده و زنده فقط در دهانه هاي  )1
 DEو  BCو  ABبار مرده در تمام دهانه ها و بار زنده در دهانه هاي  )2

 CDو  ABبار مرده در تمام دهانه ها و بار زنده در دهانه هاي  )3

 BCو  ABبار مرده و زنده فقط در دهانه هاي  )4
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هاي تك ريلي موتوردار حداكثر بار چرخ جرثقيل (با در نظر گرفتن اثر ارتعاش) حداقل چقدر بايد در مورد جراثقال-41
  اجرا)  - 97بهمن ( افزايش يابد؟

 درصد 10 )1
 درصد 20 )2
 درصد 25 )3
 درصد 30 )4

               
آن كامل شده باشد مقدار بار مصالح قابل  در صورتي كه ساخت كف قسمتي از سازه در يك طبقه، بدون كفسازي-42

انبار كردن در آن، جهت ساخت طبقه باالتر با توجه به چه عواملي قابل برآورد، اعمال و كنترل است؟ (پاسخ صحيح و 
  نظارت)  - 97(بهمن  جامع مورد نظر است)

 فقط وزن كفسازي آني )1
 و نحوه داربست بندي جهت اجراي طبقه باالتر وزن كفسازي و بار مرده آني، بار زنده كف و با توجه به اثر )2
 وزن كفسازي آني و بار مرده طبقه باالتر )3
بطور اصولي انبار كردن مصالح مجاز نيست مگر اينكه پيمانكار بر اساس تجربه خود و با مسئوليت پذيري كتبي به انجام آن  )4

 اقدام كند
               

ميم گرفته شده است بخشي از فضاي پاركينگ در طبقات زيرزمين كه به عنوان محل در يك كارگاه ساختماني تص-43
كيلونيوتن طراحي شده است موقتاً بعنوان انبار چوب استفاده شود. چنانچه  40عبور و پارك خودروهايي با وزن حداكثر 

ر كردن چوب از بار زنده محاسباتي مهندس ناظر اين كار را به شرطي پذيرفته باشد كه در هر حال بار وارد ناشي از انبا
 گسترده يكنواخت بيشتر نشود، حداكثر ارتفاع انبار كردن چوب به كدام يك از گزينه هاي زير نزديكتر خواهد بود؟

  اجرا)  - 99(مهر 
 متر 0,9 )1
 متر 1,8 )2
 متر 0,4 )3
 متر 0,6 )4

               
متر با روش تنش مجاز  -كيلونيوتن 1,62ساختماني براي لنگرخمشي  پناهجانهاي سراسري فوالدي هاي نردهپايه-44

 ها به كدامپايه نرده حداكثر ارتفاعها در نظر گرفته شده باشد، متري براي اين پايه 1,8اند. چنانچه فواصل طراحي شده
  ) نظارت - 99(مهر  يك از مقادير زير بر حسب متر نزديكتر است؟

1( 1,2 
2( 1,5 
3( 1 
4( 0,7 
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  )ار سيلم (بفصل شش 6-6
  كليات 6-6-1

به طور كلي احداث هرگونه ساختمان يا سازه ديگر در سيالبدشتها تابع ضوابطي است كه توسط مراجع ذيصالح نظير وزارت نيرو و 
  گردد.شهرداري اعالم مي

را  خيزقع در يك منطقه سيلهاي واها و ساير سازهالزامات و نحوه محاسبات بار سيل وارد به ساختمان مطالب ارائه شده در اين فصل
مورد تأييد مراجع هاي سيل برآورد شده در منطقه و مطالعات هيدرولوژيكي و هيدروليكي با توجه به آمار موجود و تاريخچه خسارت

 اده ازدارد. در موارد خاص استفها بيان ميهاي زير و مفاهيم آنو مطابق تعريف ذيصالح نظير وزارت نيرو، سازمان هواشناسي كشور
قي غير در مناطشود. المللي نيز توصيه ميهاي معتبر بيننامههاي تحليلي ارائه شده در آئينهاي عددي و فيزيكي و روشنتايج مدل

  خيز نيازي به درنظر گرفتن بارگذاري سيل نيست.از مناطق سيل
  
  تعاريف 6-6-2

  ).1-6-6(شكل  ريان آب است.مجراي طبيعي يا مصنوعي براي عبور يا هدايت جآبراه، آبراهه: 
  

  
  خيز و سيالبدشت رودخانهآبراهه اصلي، بستر، منطقه سيلنمائي از وضعيت  1-6-6شكل 

  
شستگي و به دو دسته عمده آب گويندها و جريان آب، آبشستگي ميها در اثر عبور سيالببه فرسايش بستر و كناره آبراههآبشستگي: 

  شود.ر تقسيم ميعمومي و آبشستگي موضعي به شرح زي
ها و افزايش سرعت جريان آب، مواد رسوبي موجود در بستر رودخانه شسته شده و در اثر وقوع سيالب آبشستگي عمومي: -الف

  گردد.اي از مسير رودخانه حالت گود افتادگي پديدار ميدر قسمت عمده
كه به آن آبشستگي  دهدجريان رودخانه رخ مياي و اين نوع فرسايش در نتيجه اندركنش اجزاء سازه آبشستگي موضعي: -ب

  نوع و شكل اجزاء سازه بستگي دارد. شود. آبشستگي موضعي بهموضعي گفته مي
و  (ارتفاع آب لبريز رودخانه) آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب بستر:

  ).1-6-6(شكل  .شوداي تعيين ميهاي آب منطقهساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت 25حداكثر طغيان با دوره بازگشت 
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   dCراستايي باد ضريب هم 6-10-12
راستايي جهت باد، ساختمان و ضريب فشار مربوط در همان جهت باد راستايي باد به منظور در نظر گرفتن احتمال همضريب هم

  شود.اختيار مي 85/0برابر با  dCراستاييها و حاالت زير، ضريب همجز در ساختمانده است. بهبيني شپيش
dC/هاي مشابه با مقطع مربعها، منابع و ساختماندودكش -1 0 dC/، با مقطع دايره يا هشت ضلعي9 0 95  
dC/هاي خرپايي) با مقطع مثلث، مربع و مستطيلنتقال نيرو (برجهاي اپايه -2 0 dC/، با ساير مقاطع 85 0 95  
  

𝑪𝒅 رديف  نوع سازه يا ساختمان  
  1  هاي مشابه با مقطع مربعها ، منابع وساختماندودكش  0,9
  2  با مقطع دايره يا هشت ضلعيهاي مشابه ها ، منابع وساختماندودكش  0,95
  3  هاي خرپايي) با مقطع مثلث، مربع و مستطيل_هاي انتقال نيرو (برجپايه  0,85
  4  هاي خرپايي) با مقطعي غير از مثلث، مربع و مستطيل_هاي انتقال نيرو (برجپايه  0,95
  5  4و3و2و1ها بجز موارد ها يا ساختمانكليه سازه  0,85

  
  ]محاسبات -مطالعه آزاد [ هاي بخشي وارد بر سازه باربر اصليبارگذاري 6-10-13

دي هاي گنباثر تغييرات فشار در بادهاي متالطم، مثل كم شدن فشار (مكش) روي بخشي از ساختمان، وزش قطري باد يا اثرات بام
هايي در اي توليد تالشاز اعضاء سازه تواند در ساختمان توليد پيچش نموده يا به دليل ايجاد بارگذاري دو جهته در برخيو قوسي مي

  چند جهت كند.
  اند، بارگذاري بخشي الزامي نيست.بارگذاري شده 9-10-6هايي كه طبق ضوابط بند در مورد ساختمان

در تحليل و طراحي اجزاء  13-10-6شود، تركيبات بارگذاري الف تا ت در شكل محاسبه مي 8-10-6هايي كه طبق بند در ساختمان
  اي منظور شوند.هساز

  
  بارگذاري بخشي سازه اصلي باربر (در پالن) 13-10-6شكل 
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  مجموعه تست هاي فصل دهم (بار باد)
نسبت فشار مبناي باد در محل باشد،  Bبرابر سرعت مبناي باد در محل  1,3حدود  Aاگر سرعت مبناي باد در محل -64
A  در محل به فشار مبناي بادB حدوداً چقدر است؟  

1( 1,15 
2( 1,3 
3( 1,7 
4( 2 

               
جهت  ضريب اثر تغيير سرعت درجه است. 20، زاويه شيب بام اجرا شده در شهر رشتكه  براي ساختمان شكل زير-65

  باشد؟مي به كدام گزينه نزديكتر محاسبه نيروي باد

  
1( 1 
2( 0,9 
3( 0,7 
4( 0,6 

               
  باشد؟كدام گزينه در خصوص بار باد صحيح نمي-66

برابر عرض موثر ساختمان، استفاده از روش تجربي  6و ارتفاع بيش از  ثانيه 4هايي با زمان تناوب بيش از در طراحي سازه )1
 تونل باد الزامي است.

درجه كه جهت باد همسو با شيب سقف است، براي بام  33اي با زاويه حاصلضرب تركيبي فشار و مكش خارجي براي سازه )2
 باشد.مي -1در محدوده نوارهاي كناري، سازه پشت به باد 

 باشد.مي 0,85 ي انتقال نيرو با مقطع مثلثي شكلباد براي يك سازه خرپاي راستاييضريب هم )3
 بايد در نظر گرفته شود 1,75حداقل ضريب اطمينان سازه در برابر لغزش تحت بار باد  )4
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و  2متر باشد، فشار يا مكش نواحي  30در بارگذاري باد حالت زير اگر نسبت پهناي ساختمان در راستاي وزش باد -67
E2  گردد؟اعمال  بايد بر حسب متر در چه عرضي از بام  

  
1( 5  
2( 10 
3( 12,5 
4( 15 

               
 – 95(شهريور هاي شيبدار صحيح است؟كدام يك از عبارات زير در خصوص اثر باد در امتداد موازي با لبه سقف-68

  نظارت)
  باد مستقل از زاويه شيب سقف است. مفدار نيروي )1
 يابد.شيب بام مقدار نيروي باد كاهش مي زاويه با افزايش )2
 يابد.با افزايش زاويه شيب بام مقدار نيروي باد افزايش مي )3
 درجه باشد. 45يابد كه زاويه شيب سقف بيش از مقدار نيروي باد در صورتي افزايش مي )4

               
هاي ـن در تهران طراحي و نقشه IIبدار بر روي زمبن نوع يك سالن ورزشي با سازه فوالدي يك طبقه با سقف شي-69

توان بدون كنترل محاسبات و تهيه شده است. با فرض نوع زمين و خاك مشابه تهران در كدام يك از شهرهاي زير نمي
ه و بار زندها از نظر معماري و تاسيسات جوابگو بوده و ها استفاده كرد؟ (فرض شود كه نقشهازه از اين نقشههاي سنقشه

  )اجرا - 96مهر  تاليفي(باشد) مرده يكسان مي
 )   سمنان4)   مراغه                           3)   تويسركان                            2                         اراك )1
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  1-6مجموعه تست هاي پيوست شماره 
  ها به روش عملكرديطراحي ساختمان

  
يك پروژه خاص براي تعيين مقاومت قابل قبول و مجاز سازه، مقرر است كه از روش عملكردي استفاده شود. با  در-71

هاي ونهنم اي مشابه پروژه وجود ندارد،توجه به اينكه استاندارد و نتايج تجربه آزمايشگاهي قابل قبول براي اعضاء سازه
  نظارت) -97ه بايستي بر اساس كدام گزينه باشد؟ (بهمن آزمايشگاهي الزم و ارزيابي نتايج آزمايشات مربوط

 ها نباشد.درصد مقدار ميانگين تمام آزمايش 20حداقل شش آزمايش كه انحراف نتايج حاصله هر آزمايش بزرگتر از  )1
 ها نباشد.درصد مقدار ميانگين تمام آزمايش 20حداقل سه آزمايش كه انحراف نتايج حاصله هر آزمايش بزرگتر از  )2
 ها نباشد.درصد مقدار ميانگين تمام آزمايش 15داقل سه آزمايش كه انحراف نتايج حاصله هر آزمايش بزرگتر از ح )3
 ها نباشد.درصد مقدار ميانگين تمام آزمايش 15حداقل دو آزمايش كه انحراف نتايج حاصله هر آزمايش بزرگتر از  )4

               
اي از روش آزمايش بارگذاري در آزمايشگاه استفاده شود، رفيت عملكردي اعضاي سازهاگر براي اثبات كفايت ظ-72

  نظارت) -99؟ (مهرنيستكدام يك از عبارات زير در اين مورد صحيح 
 گيري ها حذف شوندهيچ يك از نتايج آزمايش نبايد بدون ارائه دليل منطقي از نتيجه )1
ها در هر حال بايد در مقياس مشابه با كاربرد واقعي عضو د نباشد نمونهاگر استاندارد با تجربه آزمايشگاهي قبلي موجو )2

 ساخته شوند
درصد از مقدار ميانگين نتايج بيشتر باشد در غير اينصورت  15انحراف نتايج بدست آمده از هر سه آزمايش نبايد بيش از  )3

 هاي اضافي انجام شودبايد آزمايش
 توان نتايج آزمايشدرصد از مقدار ميانگين نتايج بيشتر باشد، مي 15زمايش بيش از اگر انحراف نتايج بدست آمده از هر سه آ )4

 حداقل شش نمونه را مورد استفاده قرار داد
               

جهت يافتن اهداف عملكردي يك مدرسه تحت اثر زلزله، احتمال خرابي قابل قبول اعضاي غيربحراني در صورت -73
   است؟ چقدر MCEوقوع 
1( 0,25 
2( 0,15 
3( 0,09 
4( 0,05 
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  به  نام  بزرگ  مهندس  هستي
  

  گروه آموزشي دكتر تن زاده
  ))مجتمع آموزشي آزاد پوران پژوهش  ((

  

  
 

   
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 پاسخنامه تشريحي سواالت
مقررات ملي ساختمان ايران  ششممبحث   

 بارهاي وارد بر ساختمان
 

)آزمون ورود به حرفه مهندسي(ويژه داوطلبان    

جع : مر  
 مقررات ملي ساختمان ايران 6مبحث 

)1398(ويرايش   
سواالت آزمونهاي سالهاي گذشته آزمون نظام مهندسي و   

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



(بارهاي وارد بر ساختمان)  6مبحث  و آزمونهاي گذشته تاليفي و مفهومي درسنامه و تست هاي  
زادهتهيه و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن   
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  فصل اول (كليات)
  صحيح است. 4گزينه مقررات ملّي ساختمان   6مبحث  2-1-6و  1-1-6بر اساس جدول  جواب: -1

   1/1 2گروه  مسجد       
   Iwد بار با

  2/1 1گروه  درمانگاه      
  

  1 3گروه ماه  30برداري بيش از كارگاه با بهره      
  Iiبار يخ 

  1/1 2گروه ني مركز گازرسا      
  
  صحيح است. 3گزينه مقررات ملّي ساختمان  6مبحث  4-1-6بر اساس بند  جواب: -2
  
  صحيح است. 1گزينه مقررات ملّي ساختمان  6مبحث  2-1-6و  1-1-6بر اساس جدول جواب:  -3
  
  صحيح است. 3گزينه مقررات ملّي ساختمان  6مبحث  2-1-6و  1-1-6بر اساس جدول جواب:  -4
  
 صحيح است. 1گزينه مقررات ملّي ساختمان  6مبحث  2-1-6و  1-1-6بر اساس جدول جواب:  -5
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  فصل دوم (تركيب بارها)
  صحيح است. 2اختمان گزينه مقررات ملّي س 6مبحث  3-3-2-6و  2-3-2-6بر اساس بند جواب:  -6

            D L    تنش مجاز28

max
D ton

L ton






18

10
  

          / / /D L 1 2 1 6 37   مقاومت مجاز6
  
  صحيح نيست. 4گزينه مقررات ملّي ساختمان  6مبحث  1-5-2-6بند بر اساس جواب:  -7

  صحيح نيست. 4گزينه باشد. پس مي S 5/0ضريب  4به عنوان مثال در تركيب شماره 

 بحراني

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش
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