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 پیشگفتار

 
در زمینـه  را دانشـگاه، دروس متعـددي    در کارشناسین عمران در طی دوره تحصیالت یمهندس

بینند. اما طراحی مواردي از قبیل طراحی  می فوالدي و بتنی آموزشهاي  تحلیل و طراحی سازه

گیـرد، و   می در طی این دوره کمتر مورد توجه قرار بندي و ... مهاري، قالبهاي  ها، کابل داربست

کننـد. ایـن موضـوع متـرجم را بـر آن       نمـی  مهندسین مهارت الزم را در این زمینه کسبلب غا

  Chris Souderداشت که تا با ترجمه اولین کتابی که در این زمینه تا کنون منتشر شده و توسط 

فنی در آمریکا وارد شده، بپردازد. کتـاب اصـلی   هاي  به بازار کتاب 2014در سال و نوشته شده 

فصـل آن را ترجمـه و تـألیف     8فصل بوده، که مترجم با توجه به نیاز بازار ایران  13مشتمل بر 

آبی، خاکی و سـاختمانی  هاي  سازه درمختلف هاي  فصل مربوط به نحوه بارگذاري 4،نموده است

متـداول  هـاي   نیروگاهی است که از حوصله و بحـث سـازه  هاي  و یک فصل دیگر مربوط به سازه

کتابهاي متنـوعی در  در این زمینه ، از طرفی هشدصرفنظر  ،استخارج  کتاباشاره شده در این 

 باشد. می ،است نها پرداخته نشدهآکه تاکنون به ارائه مطالبی به نیاز  لذا، ایران به چاپ رسیده

 .بیـان شـود   اي در کتاب حاضر سعی شده که مراحل طراحی، به صورت گام بـه گـام و مرحلـه    

) بررسـی و در  SIالمللـی (  و سیستم بـین  U.Sاب با دو سیستم واحد مسائل حل شده در این کت

معتبـر  هـاي   نامـه  . تمامی مطالب ذکر شده منطبق بـر آیـین  گرفته استاختیار خوانندگان قرار 

بـا   البته در هر فصل مطالبیباشد.  می 2013سال  ویرایش) ACI347و  AISC(موجود در آمریکا 

موقت اشاره هاي  استفاده از سیستم سازه بیانگر، که این مطالب عنوان مطالعه موردي بیان شده

 باشد. می واقعی و اجراییهاي  شده در هر فصل در پروژه

معمولی هاي  فصل تنظیم شده است. فصل اول کتاب به طراحی انواع داربست 8در حاضر کتاب 

ست. همچنین در این در این فصل بیان شده ا متنوعیکند و مثالهاي طراحی  می و آویزان اشاره

موجـود پرداختـه شـده    هاي  نامه بر اساس آئینها  فصل به اصول ایمنی و ضرایب ایمنی داربست

 است.

و بـه طراحـی    اشاره شـده نگهدارنده گودبرداري هاي  کتاب به انواع سیستم مفصل دودر ابتداي 

هـاي   مثـال بـا  پرداختـه و ایـن مطالـب را    ها  انواع تیرك حائل، مهارهاي کششی و تخته پوشش

 کند.   می تشریحمتنوعی براي خواننده 

فصل سوم کتاب در خصوص اصول سپرکوبی و مصالح مورد استفاده در آن، همچنین به اصـول  

 پردازد. می هایی موقت با ذکر مثالهاي  طراحی این نوع سازه



 

 

ـ  در زمـان هـا   ریزي کـه بـر قالـب    فصل چهارم کتاب در خصوص انواع نیروهاي ناشی از بتن تن ب

 پردازد.   می گردد، می ریزي وارد

 ،بنـدي بـر اسـاس نیروهـاي بیـان شـده در فصـل چهـارم         در فصل پنجم به نحوه طراحی قالب

 پردازد. می

پذیري، حوادث و اصـول بـازنگري    موقت، ریسکهاي  فصل ششم کتاب در خصوص طراحی پایه

هاي  با استفاده از نمودارها یا چارتها  به نحوه طراحی این گونه سازه نیزآنها پرداخته و در پایان 

 شود. می طراحی آماده با ذکر چند مثال طراحی، اشاره

مهـاري یـا سـیم    هـاي   و کابـل هـا   فصل هفتم کتاب به طراحی مهاربندي با اسـتفاده از پروفیـل  

 پردازد. می بوکسل

موقت جهـت اجـراي پـل اصـلی پرداختـه و در آن بـه       هاي  فصل هشتم در خصوص طراحی پل

الزم براي اجراي این پل موقت و نیز نحوه بارگذاري، طراحی تیرها و شاه تیرهاي هاي  اندارداست

 .شده استپرداخته و فونداسیون آنها ها  پل موقت، پایه

و همکـاران   نـوآور  مـدیریت محتـرم انتشـارات   دانـد کـه از    مـی  مترجم در پایان بـر خـود الزم  

انم مهنـدس عفـت اسـماعیل زاده شـهري     شـائبه سـر کـار خـ     بـی محترمشان و نیز از زحمـات  

(کارشناس ارشـد سـازه) کـه ویراسـتاري فنـی و ادبـی ایـن اثـر را بـه عهـده گرفتنـد، نهایـت             

 .داشته باشدسپاسگزاري را 

 

 بهمن سبحانی
Info@noavarpub.com 
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 ل اولفص

  طراحی داربست

 

 به عنوان یکی از ابزارهاي ساختمان سازي جهت کار در سطوح مختلف ارتفاعی به کار 1بستردا

و بامبو (یک نوع چوب محکم که در آفریقـا   یخاکی، الوار چوبهاي  رود. در قرنها پیش از تپه می

شد. اما در قـرن حاضـر (امـروزي) بیشـتر از      می شود) به عنوان داربست استفاده می بیشتر یافت

 شود. می مانند آلومنیوم و فوالد در ترکیب با چوب استفادهمصالحی 

طراحـی   ،از زمانیکه داربست در کشور آمریکا و دیگر کشورهاي پیشرفته مورد توجه قرار گرفـت 

اسـتاندارد سـازي آنهـا فقـط در اختیـار و مجـوز        وهـا   قسمتهاي مختلف این نوع سـازه  و ءاجزا

عقد قرارداد براي داربسـت، یـا    زماندر . بنابراین بودها  سازندگان و تولیدکنندگان این نوع سازه

شد یا اینکه به صورت اجاره در اختیـار مجـري یـا پیمانکـار      می از شرکت سازنده خریداري باید

که در مورد عقد قرارداد پیمانکار جهت اسـتفاده   در این فصل قصد نداریمالبته شد.  می قرار داده

این است که خواننده را با نحوه بارگذاري، ایمنـی و عوامـل   از داربست صحبت کنیم، بلکه هدف 

 موثر در طراحی مهندسی سازه داربست آشنا کنیم.
 

 نظام نامه 1-1

)OSHA(موسسه ایمنی کار و بهداشت فردي 
اسـتانداردهاي   ةبـه عنـوان نـاظر و کنتـرل کننـد      2

در کارگاه یا در محـل  ها  سازهد. از آنجا که اینگونه رو می بشمارداربست در ایاالت متحده آمریکا 

گردند، نیاز به یک استاندارد باالتري جهت حفظ ایمنی و سالمت کارگران و بطـور   می کار نصب

مل موثر اباشد. در این فصل به عو می کلی افرادي که در محدوده داربست در رفت وآمد هستند،

رد بـر یـک داربسـت مـورد     انـواع بارهـاي وا   ها، طراحی کلی و مورد نیاز جهت ایمنی داربست و

ئـه شـده توسـط    ایـات ار ئبه جز باید ،قبل از نصباین کتاب خواننده  گیرد. ضمناً می بررسی قرار

 که به منظور نصب صحیح داربست بیان گردیده، اقدام نماید. OSHAموسسه 
 

 انواع داربست 1-2

) داربسـت  2 .جفتـی با بسـت  اي  ) داربست لوله1شود:  می در این فصل به دو نوع داربست اشاره

                                                                 
١. Scaffolding 
٢. The Occupational Safety and Health Administration 
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 قابی پیش ساخته (فریم پیش ساخته).  

در لذا شوند،  می و قابی پیش ساخته بیشتر استفاده با بست جفتیاي  لولههاي  داربستامروزه از 

 بحث خواهد شد.ها  اینگونه داربستبیشتر در خصوص این کتاب 

مانند لولـه و اتصـاالت   نوع داربست از قطعات بخصوصی این  با بست جفتی:اي  داربست لوله -1

شـوند. بنـابراین جهـت تکمیـل ایـن نـوع        مـی  ساخته 1-1به خود مطابق شکل  صوصویژه مخ

داربست، باید از پوشش چوبی یا آلومنیـومی اسـتفاده نمـود. ایـن نـوع داربسـت داراي قطعـات        

گـردد. لـذا کـارایی بـاالیی داشـته و در       مـی  بوده و همه قطعات آن در محـل نصـب  اي  جداگانه

هـاي   مولفـه  باشد. بنابراین براي طراحی آن بایـد  می بسیار مناسباي  ساختمانهاي نامنظم سازه

طراحـی مناسـب و    و در نهایت با استفاده از یـک مثـال،   ،این داربست و مسیر بار مشخص شود

 با بست جفتی ارائه خواهد شد. اي  قابل قبولی را براي داربست لوله

 
 اتصاالت مربوطه بااي  : داربست لوله1-1شکل 

 

 .بیشتر در ساختمانهاي مـنظم متـداول هسـتند   ها  این داربست داربست قابی پیش ساخته: -2

قطعات این نوع اند. همه  سط کارخانه سازنده طراحی شدهتو قبلزیرا داراي ابعاد ثابتی بوده و از 

 مختلـف قـرار   هاي شده و تحت بارگذاري هم متصلاز قبل توسط کارخانه سازنده به ها  داربست

تعـدادي از   3-1و  2-1د. شـکل  شـو رعایـت  بایـد  نیـز   OSHA استاندارد موسسه البتهگیرند.  می

 دهد. می قابی پیش ساخته با اجزاي آنها را نشانهاي  داربست

به همدیگر وصل شده و یک سیستم داربست مانند شـکل   3-1قابهاي مونتاژ شده مطابق شکل 

توان براي سـاختمانهاي چنـدین طبقـه و     ، میسیستم مونتاژ شدهاز این دهند.  می تشکیل 1-4

 د.نموبراي هر نوع سازه منظم استفاده نیز 
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 پیش ساختههاي  : انواع مختلف قاب2-1شکل 

 

 بارگذاري داربست: 1-3

 کـه بـر آن   یا بر اساس وزن واقعی ،آن پذیري خدمتبر اساس نوع کار و یا ها  وارد بر داربست ربا

 ازجهـت اسـتفاده    پـذیري  خـدمت سه سطح کـار و   1 -1گردد. جدول  می تعیین شود، می وارد

پرسـنل و ابـزاري    ،به نوع مصالح پذیري خدمتاین سطوح مختلف  کند. می تشریح راها  داربست

اطالعـات جـدول    . البتـه در ایـن کتـاب از   دنبستگی دار شود، می کار استفادهآن که براي انجام 

 گردد. می استفاده پذیري خدمتبراي سطوح مذکور 

 
 بادبندهاي عرضی گذاري) قابها و (رویهم : مونتاژ3-1شکل 

 



 11 حائل (وادار)، صفحات چوبی و...فصل دوم: تیرك  

 

 
 : استفاده از داربست قابی پیش ساخته جهت ساخت نماي ساختمان چندین طبقه4-1شکل 

 

 پذیري خدمت: بارهاي وارد بر داربست بر اساس نوع 1-1جدول 

N/٢بار طراحی ( نوع کار m(  پذیري خدمتسطوح 

 کم ١١٩٧ نظافت آمیزي و رنگ

 متوسط ٢٣٩۵ قابهاي سبک کارهاي نجاري و

 مصالح بنایی و کارهاي بتنی، فوالدي،
 تخریب

 زیاد ٣۵٩٢

 

 ضریب ایمنی داربست 1-4

هـا   الزم است کـه بـراي داربسـت    ،در خصوص ایمنی داربست گفته شد الًبا توجه به آنچه که قب

بـر   OSHA موسسـه  موقت در نظر گرفـت. هاي  باالتري نسبت به دیگر سازه) F.O.S(ضریب ایمنی 

عـدد و ضریب ایمنـی را بـین   کند  می ایط سخت گیرانه تري اعمالاساس نیازهاي داربست، شر

ضـرایب ایمنـی بـراي     مقـادیر  از ایـن  ،در این کتـاب نیـز   . بنابراینگیرد می در نظر ٣٫٠تا ١٫۵

قبل طراحـی داربسـت بـه     بایدموقت هاي  طراح سازهالبته طراحی داربست استفاده خواهد شد. 

 نیازهاي محلی اجراي کار نیز توجه کافی داشته باشد.

. بریده شده یقطعات چوب والدي فوهاي  ایمنی براي سازه ضریب . ۴F O S  براي کابل ، و

. سیمی (سیم بوکسل) . ۴ ۶FOS   باشد. می 
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 داربست  دهنده تشکیلاجزاي  1-5

 1پوش صفحه 1-5-1

 رکـار بـر روي آن قـرا    قسمتی از داربست است که کارگران، مصـالح و وسـایل مـورد نیـاز    صفحه پوش، 

از یـک تیـر بـه تیـر دیگـر       پـذیري  خدمت بارها را بر اساس نوع کار و ،پوش صفحههاي  گیرد. دهانه می

 چـوب و  یکـی  گیرنـد،  نمـی  د اسـتفاده قـرار  رپـوش مـو   صفحه کند. دو نوع مصالح بیشتر در می منتقل

 نیوم.یآلوم دیگري

پـوش   صـفحه  گیـرد.  مـی  پوشـش چـوبی انجـام    صفحه در این کتاب، مثالهاي طراحی بر اساس

اسـتفاده از صـفحات   . بنـابراین هنگـام   وجـود دارد  رت پـیش سـاخته  به صـو  آلومنیومی معموالً

شرکت ر خصوص حداکثر طول دهانه و... که توسط به محدودیتهاي ارائه شده دباید آلومنیومی، 

 نمود.توجه گردد،  می ارائهسازنده 

 

 2گاههاي جانبی) (تکیهعرضی تیرهاي  1-5-2

 صـفحه  بـراي  گـاه  تکیـه بـه عنـوان    و ،ندتشکیل شده ااي از قطعات لوله عرضی تیرهاي حمال 

وسـیله اتصـاالت    بـه  . این تیرهادنشو می استفاده داربستهاي  انتقال بار آنها به ستون وها  پوش

تیر بر اساس فضاي مـورد نیـاز   این عرض ه تالبد. گردن می متصل داربستهاي  پایهبه  یبخصوص

بـه همـان نسـبت کـار      ،هرچه فضاي مورد نیاز جهت کار بیشتر باشـد  پس، شود. می کار تعیین

کـار در  انجـام  و هزینـه   ،این کار باعث افزایش هزینه مصـالح داربسـت   اما .استتر  کردن راحت

و  ،کمتـر آن هزینـه   ،دنباشکم ا این تیرهاگر طول  خواهد شد.ها  برداشت داربست موقع نصب و

کردن روي ایـن نـوع    کارخواهد بود. بنابراین در این شرایط، تر کمنیز فضاي مورد نیاز براي کار

 خواهد بود.تر  مشکلها  داربست

 

 طولی داربست)هاي  (میله 3تیرهاي طولی 1-5-3

 دیگـر  پایـه تـا   پایـه فاصله  یا ،تا تیر عرضی دیگر تیر عرضیفاصله از  ،تیرهاي طولی ۀطول دهان

 اغلـب  زیـرا  .شـوند  نمی طراحیها  پایهانتقال بار به  براي تحمل و این تیرها .دگیر می دنظر نظرم

طراحـی  از  باکتـ گیرنـد. لـذا در    مـی  قاب داربست مورد اسـتفاده قـرار  هاي  جهت پایداري پایه

 .دگرد می صرفنظر ،نداردنقشی باربري ثقلی در  تیرهاي طولی که

 

 4داربستهاي  پایه 1-5-4

 بارهاي متمرکز   ي جانبی (تیرهاي عرضی) وهاگاه تکیهکلیه بارهاي وارده از  ،داربستهاي  پایه
 

                                                                 
١. Planking 
٢. Bearer 
٣. Runner 
۴. Post 


