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براي ناشر محفوظ و منحصـراً   1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سال 

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتـاب (از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،         متعلق به نشر نوآور می

وي دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا تصـویري و        الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دي، ديبرداري، نشر  عکس

  گیرند. غیره) بـدون اجـازه کتبی از نشـر نوآور ممنـوع بـوده و شرعـاً حـرام اسـت و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می



 

 

 فهرست جداول
 

 پالن در ها ستون استقرار نحوه

 یهمپوشان طول و يمهار طول

 ها خاموت در خم یداخل قطر و طول

 یاصل يلگردهایم در خم قطر و طول

 یبتن يها ه ساز یمحاسبات و ییاجرا جدول

 مکعـب  متـر  1 يبـرا  اختالط یبیتقر ينسبتها جدول

  بتن

 یساتیتاس يداکتها ابعاد

 بـا  ها مجتمع در آسانسور نوع و تعداد محاسبه جدول

  طبقات گرفتن نظر در

  ينوار یپ یسرانگشت و عیسر ي محاسبه جدول

  منفرد ونیفونداس جهت رابط شناژ مشخصات جدول

  ها ونیفونداس اتصال يبرا شناژ مشخصات

ـ پا بـرش  و زلزله بیضر عیسر ي محاسبه جدول  و هی

  ساختمان در یجانب يروین

  )c( زلزله بیضر عیسر محاسبه

 يبادبنـدها  یانگشـت  سـر  و عیسـر  ي محاسـبه  جدول

 )الف جدول(: 3پیت خاك نوع يضربدر

 )ب( جدول

 سـتم یس بـا  يفلز يستونها یسرانگشت محاسبه جدول

 )ج( جدول: )یمفصل( يمهاربند

 يفلـز  يسـتونها  یسرانگشـت  و عیسر محاسبه جدول

  )يمهاربند ستمیس(

 )د( جدول

 سـتون  ارتفـاع  ،يسرتاسر ورق با) 2IPE( دوبل ستون

  متر3,5=

 سـتم یس در( مختلف طبقات يفلز يشنهادیپ يستونها

  )يمهاربند

: )هـا  کـش ) (یمفصـل ( يفلز یقرع يرهایت ي محاسبه

DL+LL =800مربع برمتر لوگرمیک 

 يمهاربند ستمیس يرهایت مقطع اساس محاسبه جدول

 )ت( جدول: )یمفصل(

 بـا  يمهاربنـد  سـتم یس يرهـا یت نمـره  محاسبه جدول

 )ف( جدول: رهایت مقطع اساس از استفاده
SKY DECK 60  
SKY DECK 80  

 و fc=210بـتن  ،) 2IPE( يبـرا  ستون کف مشخصات

  stiff بدون

ــات ــف مشخص ــتون ک ــرا س ــتون يب ــتن) box( س  ب

210=f`cبدون و stiff  

 صــفحات بــا ســاخته شیپــ مــهین ســاختمان ریتصــو

 3D یچیساندو

  اکسیکوب برآورد جدول

هاي مختلف  تقریبی بین ردهجدول سرانگشتی روابط 

 ها خاك

 هاي خاکریز داقل درصد تراکم الیهجدول ح

اسـتفاده قیرهـاي خـالص در     جدول سرانگشتی مورد

 راهسازي

 برداري داقل زمان الزم براي قالبجدول ح

 آوردن بتنجدول حداقل زمان عمل 

 جدول مشخصات تیر النه زنبوري

 IPEجدول مشخصات پروفیل نیم پهن 

 جدول مشخصات میلگردهاي فوالدي

هـاي آن بـراي    جدول مشخصات نبشی جان و جوش

 IPEپروفیل 

هـاي بـراي    جدول مشخصات نبشـی جـان و جـوش   

 هاي زنبوري پروفیل

 اتصاالت گیردار تیر به ستون  دیتیل

ــانی و  جــدول مشخصــات ورق ــانی و تحت هــاي فوق

هــاي مربوطــه بــراي اتصــاالت گیــردار بــراي  جــوش

 CPEو  IPEتیرهاي 

جدول مشخصـات نشـمین سـخت شـده در اتصـال      

 CPEو  IPEگیردار پروفیل 

 ها پیوست

هـاي زوج پروفیـل    جدول اتصال گیردار براي نیمـرخ 
2IPE 

 روابط تیرهاي تک دهانه و سراسري جدول

ن اسالمپ براي اعضا و قطعات سرانگشتی میزاجدول 

 نبشی

 جدول سرانگشتی کاربرد انواع آهک

جدول سرانگشتی حداکثر نسبت آب به سیمان مجـاز  

ــت    ــا مقاوم ــن ب ــراي ش ــف   ب ــاري مختل ــاي فش ه



نگشتي  سريع ساختما ۴  / محاسبا سر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقدمه

 .  حمد و سپاس شایسته پروردگار بزرگ است

اسـاتید محتـرم    خدمت همه دانش پژوهان و دانشجویان و مهندسان عزیز؛ با دورود و سالم

اینجانب برخود الزم دیدم با توجه بـه گسـتردگی و پیشـرفت سـالیان آخـر در زمینـه        دانشگاه؛

مهندسی ساختمان و معماري کتاب جدیدي تحت عنوان محاسبات سریع و سرانگشـتی را کـه   

جهت محاسبات کلی باشد را خدمت اي  هعنوان مقدم بتواند پیش زمینه محاسبات اصلی و یا به

با توجـه بـه    در این مختصر سعی گردیده مهندسین عزیز بتوانند سریعاً، دهم دوستان عزیز ارائه

هـا   و سـتون هـا   پیش فرضهاي اولیه یک تخمین از مصالح موردنیاز یا شماره تیـرآهن  یک سري

 قع به بعضی از پرسشها سریع پاسخ داده شود؛بزنند و نهایتا در اجتماعی که نیازاست بعضی موا

گونـاگون  هاي  هرچند در دنیاي امروزبا توجه به برنامه. تخمین درستی ارائه دهد مهندس بتواند

کامپیوتري و کتابهاي دقیق نگارش شده توسط اساتید محترم میتوان به صورت دقیـق بـه نتـایج    

ام  محاسـبات سرانگشـتی نگـارش کـرده    که بنده تحت عنوان اي  هطراحی رسید ولی در مجموع

در نگـارش ایـن   ، سعی نمودم مساله زمان و دید اولیه جهت برآورد مصالح در نظر گرفته شـود 

ن و وزارت مســک شــده توســطط و جدیــدترین اســتانداردهاي منتشرمجموعــه از کلیــه ضــواب

امیـد  ، باشد ینم به هر روي مجموعه ارائه شده خالی از اشکال، استفاده گردیده استسازي  شهر

ــا    وارم اســاتید گرامــی و مهندســان عزیــزو کلیــه دســت انــدرکاران بخــش ســاخت و ســاز ب

 برخـود الزم  .خود اینجانب را نسبت به ارائه طراحی کاملتر در آینده یـاري کننـد  هاي  راهنمایی

و تکمیل  گرامیم که در تمام مراحل تدوین عزیز وهمسراندازه  دریغ و بی بیبینم از زحمات  می

 . تشکر و قدردانی نمایم این کتاب مرا یاري نموده است؛

 باتشکر و ارادت   

 مهندس احمد پالیزوان 
 Info@noavarpub.com 

 



 

 

 فصل اول
 هاي فلزي و بتنی روش سرانگشتی و سریع طراحی سازه

 در انتخاب نوع اسکلت سازهعوامل موثر 

 :  عوامل اقتصادي -1

 . اسکلت فلزي نیاز به سرمایه اولیه مناسب جهت خرید آهن آالت دارند) الف

 . اسکلت بتنی سرمایه تدریجی در طول پروژه را نیاز دارد) ب

 :  محل اجراي پروژه -2

به عنـوان یـک   ) شن و ماسه( نزدیک بودن مکان اجراي پروژه به محل تهیه مصالح و معادن

 . گردد می اقتصادي محسوبمزیت براي اسکلت بتنی و ارتباط آن با بعد 

 :  شرایط اجرا -3

دپو کردن مصـالح  ( مکانها و معابر کم عرض و پر ترافیک جهت اجراي اسکلت بتنی جهت

و عدم اختصاص فضاي مناسب براي توقف جرثقیل در اسکلت فـوالدي  ) و تردد تراك میکسر

 .  اهمیت میباشداز نکات حائز 

 :  شرایط آب و هوایی و زمین محل اجرا -4

در سواحل جنوبی خلیج فارس و مناطق شمالی کشور مان و کال منـاطق مرطـوب اسـکلت    

 .  استتر  بتنی مناسب

نـرم و  هـاي   انتخاب اسکلت بتنی براي زمـین  تشدیدهمچنین به منظور جلوگیري از پدیده 

 . میگرددسخت توصیه هاي  اسکلت فلزي جهت زمین

 :  کیفیت اجرا -5

آرماتوربنـدي و رعایـت اصـول    ، کنترل اتصاالت و جوشها در اسکلت فلزي و قالب بنـدي 

 .  و نگهداري در اسکلت بتنی از نکات قابل اهمیت در کیفیت اجرا میباشدریزي  بتن



 

 

 :  اي سازهعوامل فنی و  -6

 ضعف فوالد جهت مقاومت در برابر حریق) الف

 ها.   در گرفتن فضاي زیاد در معماري و ایجاد آویز در سقف ضعف اسکلت بتنی) ب

 

 معماريهاي  بررسی نقشه

 : معماريهاي  کنترل درز انقطاع در نقشه -1

 طبقه براي هر ساختمان   8با اهمیت کم و متوسط و کوتاهتر از هاي  در ساختمان) الف

١
e H

٢٠٠
  

 طبقه براي هر ساختمان   8خیلی زیاد و بلندتر از  با اهمیت زیادوهاي  در ساختمان) ب

 ×e=0/5×R∆ تغییر مکان نسبی طرح در طبقه مورد نظر  : ∆

 
 : ستون گذاري -2

 :  با توجه به معماري ساختمانگذاري  ستون) الف

 . اجتناب شود) پذیرایی -اتاق( حتی االمکان از تعبیه ستون داخل فضاهاي مختلف

 .  امکان اجرا ستون با محدودیت زیادي همراه نیست معموال در محیط ساختمان -

ورودي ایجـاد محـدودیت   هاي  در ابعاد درب و پنجرهها  ممکن است در سمت نما ستون -

 .  نماید

در هـر طبقـه کنتـرل    ها  معماري با پالن متفاوت در هر طبقه جانمایی ستونهاي  در نقشه -

 . گردد

 :  با توجه به ضوابط پارکینگگذاري  ستون) ب

 .  متر میباشد 5*3مترمربع است و به ابعاد  15فضاي مورد نیاز پارك یک خودرو 

 .  مترمیباشد 6/2عرض خالص براي پارك یک خودرو 

 .  متر میباشد 6/4خودرو  2عرض خالص براي پارك 

است و عـرض خـالص    5*5مترمربعو به ابعاد  25فضاي مورد نیاز براي مانور خودرو برابر 

 .  متر است 6/6و در کنار هم برابر خودر 3جهت پارك 

 :  با توجه به اصول سازهگذاري  ستون) ج

تشکیل قاب خصوصا در امتداد خمشی . در یک آکس قرار گیرندها  حتی االمکان سعی گردد ستون

 .  بسیار مناسب میباشد

 متر است و حتـی االمکـان   5تا3از یکدیگر در ساختمان معمولی بین ها  حدود فاصله مناسب ستون

و راس هـا   سـعی شـود در راس شکسـت   . ستون تعبیه شـود ها  و چاله آسانسورها  طرف راس پله 4در 

 . در پالن ستون تعبیه شودها  پخی



 

 

فلزي به اسـکلت بتنـی تغییـر پیـدا     ي  در صورتیکه طرح معماري تایید شده براساس ستونها: نکته

 .  دکنترل گردها  عرض پلکان و ورودي، نماید ابعاد چاله آسانسور

 

 :  تیرریزي با توجه به نقشه معماري -3
تیر مهـار گـردد و تیرهـاي    3با اتصال توسط حداقل ) به جز ستونهاي کناري( سعی گردد هر ستون

 . کش نقش عناصر باربر را ندارند

 :  با توجه به نکته زیر که برگرفته از مبحث ششم قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیوارهاي سنگین در طراحی سقفها توصیه میگردد؛در صورتیکه وزن یک متـر  تعبیه یک تیر در زیر 

را بـه طـور جداگانـه در    هـا   باید اثر موضعی بـار تیغـه  ، دکانیوتن بیشتر باشد 150از ها  مربع سطح تیغه

 .  منظور داشتها  طراحی کف

یعنی . گرددپرهیز ) قاب خمشی( تیر یا بیشتر به یک ستون خصوصا در اسکلت فلزي5از اتصال  -

 .  تیر به یک ستون خودداري شود2از ایجاد یک زاویه تند براي اتصال 

تیـر کنتـرل   2گونه تیرها براي نیروي برشی هـر  فلزي ساده+مهاربندها اتصال این ي  در قابها: نکته

 . گردد

) خـارج از محـور  ( فرعـی ي  سعی در ایجاد قاب فضایی منسجم و عدم به وجـود آوردن آکسـها   -

 . متعدد

 .  گیرد از تیر اصلی استفاده شود می کنسولها خصوصا در صورتیکه دیوار بر روي آن قرار در انتهاي -

 

 تعیین جهت تیرریزي

 : ویژگیهاي تیرریزي ساده و شطرنجی
در تیرریزي ساده تیرهاي اصلی یک امتداد قوي و تیرهاي سمت دیگر ضعیف خواهدشد کـه  ) الف

در حالت شطرنجی مقاطع تیرها پس از طراحی نزدیک اما. میگردد امتداد 2باعث ناهمگونی اسکلت در 

 .  خواهد داشتتري  به هم و در نتیجه اسکلت وضعیت همگن

در یک امتـداد و   در تیرریزي ساده تیرهاي اصلی یک امتداد قوي و باعث افزایش صلبیت سقف -

 .  کاهش صلبیت در طرف دیگرمیشود

 .  استتري  مناسب و یکنواخت صلبیتامتداد 2اما در حالت شطرنجی سقف در 

نیـرو وارد میشـود و   ) به جز تیرهـاي محیطـی  ( طرف تیرهاي اصلی2درتیرریزي ساده عموما در  -

 . باعث پیدایش پیچش در تیرهاي اصلی میگردد، تیرریزي شطرنجی اما ر رخ میدهدیپیچش زیادي در ت

تـري   سـاده بنـدي   اجرایـی و شـیب  عملیات ها  نقشه، در تیرریزي ساده نسبت به حالت شطرنجی -

 .  خواهیم داشت

 

 :  اصول کلی تیرریزي
 . تیرریزي شطرنجی در صورت عدم محدودیت اولویت -1



 

 

تیرریـزي  . در یک دهانه مسـتطیل شـکل بهتـر اسـت    : دهانه باربر و تاثیر آن در تیرریزي فرعی -2

 .  باشدفرعی به نحوي انجام شود که انتقال بار به سمت تیرهاي اصلی کوتاهتر 

مثال وقتی دهانه کوتاهتر مان کج باشد باعث میشود اکثر تیرهاي فرعـی  : توجه به مسائل اجرایی -3

 . ر اجرا و اشتباه در بریدن تیرها توسط جوشکار گرددداراي طول متفاوتی باشند و باعث سختی کا

 :  تیرریزي با توجه به سیستم مقاوم جانبی -4

در ایـن حالـت عمومـا سـتونها داراي      جهت؛2مهاربندي در هربتنی باسیستم  -اسکلت فلزي) الف

مقاطع نسبتا کوچکتري خواهند بود در این حالت اگر تیرریزي بـه صـورت سـاده باشـد تیرهـاي یـک       

میباشند بنابراین اتصاالت قوي پلها بدون مشکل ) کش( ضعیفدیگر  هاي جهتتیرو ) پل( جهت قوي

در مورد بتنـی ابعادیکسـان   . (میباشندتر  اجرایی ساده و هم تیپهاي  به بال ستون متصل میگردد و نقشه

 ) تیرها در یک محور

در این . بتنی باسیستم مهاربندي در یک جهت و خمش در جهت دیگر–اسکلت فلزي ) ب

. حالت بهتر است تیرریزي به صورتی باشد که جهت انتقال بار عمـود برامتـداد خمشـی باشـد    

عنوان تیرهاي اصلی تلقی میگردد و با توجه به سنگین شـدن   بنابراین تیرهاي جهت خمشی به

 .  این تیرها مشکل تغییر مکان جانبی در این راستا تا حدودي بر طرف میگردد

 :  جهت 2بتنی با سیستم قاب خمشی در هر –اسکلت فلزي ) ج

ـ ارائه شده جهـت تیرریـزي شـطرنجی و سـاده؛تیرریزي     هاي  در این حالت با توجه به ویژگی  دبای

 . تیرهاي اصلی توجه نمودشطرنجی انجام شود در این حالت بایستی به هدایت بار ثقلی به سمت 

بهتر است جهت تیرریزي عمـود بـر   ) اسکلت بتنی( مجاور دیوار برشیهاي  درمورد چشمه: نکتـه 

 دیوار باشد به نحوي که بار ثقلی به روي دیوارها منتقل گردد
 

 :  اي سازهپیشنهاد نوع تیرریزي نوع فرعی در انواع مختلف اسکلتهاي 

 مالحظات نحوه تیرریزي فرعی سیستم مهاربندي جانبی نوع اسکلت

 تیرریزي ساده متداد بادبندا 2هر فوالدي
بـه بـال سـتون متصـل     ) پل( تیرهاي قوي

 شوند 

 فوالدي
 یک امتداد بادبند

 یک امتداد قاب خمشی
 تیرریزي ساده

خمشـی  هـاي   تیرریزي فرعی عمود بر قاب
 بحرانیهاي  به استثناي چشمه

 تیرریزي شطرنجی امتدادقاب خمشی 2هر  فوالدي
هاي  توجه ویژه به اصل هدایت بار به دهانه

 ها کوچکتر چشمه

 تیرریزي ساده امتداد دیوار برشی2هر  بتنی
هاي  توجه ویژه به اصل هدایت بار به دهانه

 ها کوچکتر چشمه

 بتنی
 یک امتداد دیوار برشی
 یک امتداد قاب خمشی

 تیرریزي ساده

خمشی به هاي  تیرریزي فرعی عمود برقاب
هاي  در چشمه بحرانی؛هاي  استثناي چشمه

 مجاور دیوارهاي برشـی ترجیحـا تیرریـزي   
 عمود بر دیوار باشد

 تیرریزي شطرنجی امتدادقاب خمشی 2هر  بتنی
هاي  دهانهتوجه ویژه به اصل هدایت بار به 

 ها کوچکتر چشمه



 

 

 در پالن ها  نحوه استقرار ستون

 نحوه استقرار ستون سیستم مقاوم جانبی

 هر دو امتداد قاب خمشی
 سازهتر  محور قوي در امتداد بعد بزرگ

 امتداد 2ایجاد سختی جانبی متناسب در هر 
 خمشیهاي  محور قوي عمود بر قاب یک امتداد قاب خمشی و یک امتداد مهاربندي

 محور قوي تابع تیرریزي امتداد مهاربندي 2هر
 

 
 

 در سازهها  سقف

 : وظیفه اصلی دارند2در سازه ها  سقف

خمـش خـارج   ي  تحمل نیروهاي ثقلی و انتقال آن به تیرها و ستونهاي اطراف به واسطه -1

 .  از صفحه سقف

 . جانبیتوزیع نیروي جانبی به واسطه ایجاد یکپارچگی در اعضاي باربر  -2

 

 :  تعریف دیافراگم

دیافراگم سیستمی افقی یا تقریبا افقی است که نیروهاي جـانبی را بـه اعضـاي قـائم منتقـل      

 .  میکند

 دیافراگم صلب  ) الف: انواع دیافراگم

/





۰ ۵  

 
بارهاي جانبی است و نیروهاي جـانبی بـه نسـبت    دیافراگم فاقد هرگونه تغییر شکل در اثر 

 .  سختی اعضا جانبی توزیع خواهد شد

 .  منظور نمودن پیچش تصادفی الزامی است 2800 نامه آیینمطابق 

 :  پذیر دیافراگم انعطاف) ب

/





۰ ۵  

 دیافراگم

 تغیر مکان نسبی طبقه

 طبقه

 دیافراگم


