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رساند هاي این انتشارات، به استحضارتان مینشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب
ســازي و نشــر کتاب، هاي مختلف آمادهمؤلّفان و مترجمان و کارگروهکه همکاران این انتشــارات، اعم از 

شما فرهیختۀ گرامی به ستۀ  شای سعی و همّت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و  ستهتمامی  اند و کار ب
هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و اند که اثري را ارائه نمایند که از حدّاقلتالش کرده

  علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیّت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.غناي 
هاي این انتشــارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشــکال، باز هم احتمال بروز رغم تمامی تالشوجود، علیاین با

شکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی شکال توان الزاماً مبرّا از ایراد و ا سوينقص و اِ ست. از دیگر، این دان
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی انتشارت بنابه تعهّدات حرفه
هاي ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشـــکال احتمالی کتابدارد از هر طریق ممکن، به
  هاي بعدي رفع نماید.ها و ویرایشچاپ ها را درمنتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتیلذا دراین  
صالحات را بر روي خود کتاب انجام داده شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر ا اید و یا ایرادهاي 

شــدة خود را با هزینۀ انتشــارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشــارات، ویرایشپس از اتمام مطالعه، کتاب 
اید، لطف کرده اي یادداشــت نمودهارســال نمایید، و نیز چنانچه اصــالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

ید، عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمای
ــده و در چاپ هاي بعدي کتاب اِعمال و اصــالح گردد و باعث هرچه ها و ویرایشتا این موارد بررســی ش

  پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.
منظور نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهّدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به

صورتی شکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، در شند، تقدیر و ت ست و بجا با صالحات در که ا
شدة رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالحمتناسب با میزان اصالحات، به

نماید، و ایتان ارســال میعنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برآن و نیز از ســایر کتب منتشــرة خود را به
  شود.که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدّمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر میدرصورتی

ــر نوآور و پدید ــنهادها، نظرات، انتقادات و راههمچنین نش ــما آورندگان کتاب، از هرگونه پیش کارهاي ش
ح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سط

  نمایند.می
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  هاي نرم افزارهاي شرکتبراي استفاده بهینه از قابلیتتاکنون مراجع متعددي 
CSI  در کشور ترجمه و تدوین شده است. اما اکثر این منابع جنبه آموزشی داشته و قابل  

اســتفاده براي طراحی کاربردي نیســتند. مولف بر اســاس تجربیات تدریس این نرم افزار در 
 سعی در تدوین این مجموعه نموده است ها و دیگر مراکز آموزشیها، دانشگاهنظام مهندسی

این مجموعه . تا عالوه بر تشریح مسائل آموزشی، نکات اجرایی و کاربردي را نیز پوشش دهد
ـــد و با تغییر ویرایش  2013طی چند ترم تدریس جهت تدوین از ویرایش   2015آغاز ش

ضر ویرایش  صالح گردید. و در حال حا ست. در اختیار کاربران قرار گرفت 2016ا نگارنده ه ا
شارکت در داند از زحمات دانشالزم می سته جناب آقاي عمران کریمی بابت م شای آموخته 

  . نمایدتکمیل فصل اول طی چند ترم تشکر و قدردانی 
تحلیل، طراحی و تفسیر در این مجموعه پنج پروژه به صورت کامل تحلیل و طراحی 

در اختیار کاربران قرار داده شده تا در  است. در فصل اول جداول مربوط به بارگذاري شده
هاي واقعی مستقیما از این جداول استفاده کنند. فصل دوم تا ششم به نحوي تدوین پروژه

شده تا خواننده بدون نیاز به مطالعه کل کتاب، مطالب هر فصل را جداگانه و بدون رعایت 
هاي اجرایی نیز با استفاده ه نقشهها بتواند فرا گیرد. براي سه پروژه از این مجموعترتیب فصل

هاي نرم افزار به طور کامل تشریح و تهیه شده است. اکثر خروجی ETABSاز قابلیت هاي 
  سازي بررسی و تشریح شده است.هاي مدلتفسیر شده است. همچنین انواع مختلف روش

و دي هاي فوالسازهبراي محاسبه و طراحی اتصاالت  ETABSدر این مجموعه از قابلیت 
استفاده شده است که تاکنون در کتب فارسی در خصوص آن بحثی ها همچنین کف ستون 

بسیار ساده  dsSلفه قائم زلزله، هر چند استفاده از ضریب ؤنشده است. همچنین براي اعمال م
ا بلفه قائم نیز تشریح شده است تا خوانندگان ؤو کاربردي است اما دیگر روش هاي اعمال م

  آنها آشنا شوند. نحوه اعمال 
ین این مجموعه ودتا نگارنده بتواند تباعث شـد و همسـر مادر  ،بدون اغراق بردباري پدر

که هر چند تالش این عزیزان جبران ناپذیر اسـت اما قدردانی تنها فعلی  را به پایان برسـاند
   تواند در برابرشان انجام شود.می است که
نوآور نقش بسزایی در ترغیب اینجانب براي شک مساعدت همکاران محترم انتشارات بی

شته است. مولف بر خود الزم می داند از این عزیزان کمال قدردانی را تدوین این مجموعه دا
ستفاده از قابلیت بجا آورد. سعی بر آن است که ا تالیف  SAFEهاي نرم افزار در کتاب بعدي 

  شود که در آینده نزدیک این مهم انجام خواهد شد.
  

  قمريعلی 
Info@noavarpub.com 

  
  



 

    
صنّفان و هنرمندان شر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و م   کلّیۀ حقوق چاپ و ن

  

سال صوّب  ، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق به 1350نامۀ اجرایی آن مصوّب و آیین 1348 م
ستفاده از کل یا قسمتی از مطالب،  شکال، نمودارها، جداول، تصاویر این نشر نوآور است. لذا هر گونه ا ا

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
کتاب به هر شـــکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اســـکن، تایپ از کتاب، تهیّۀ پی دي اف از کتاب، 

وي دي، فیلم، فایل  صــورت اینترنتی، ســی دي، ديار بهبرداري، نشــر الکترونیکی، هر نوع انتشــعکس
ـــدون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و   شرعاً نیز حرام صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند.قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 
ـــر نوآور به ـــورت فایلبا توجّه به اینکه هیچ کتابی از کتب نش ورد یا پی دي اف و موارد  ص

صورتیاین ست، لذا در شده ا سایت اینترنتی ارائه ن شارات در هیچ  سط این انت که هر چنین، تو
شر نوآور را  سمتی از متن کتب ن شابه نماید و کل یا ق سکن و یا موارد م سایتی اقدام به تایپ، ا

ــن ــط کارش ــایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توس ــان امور اینترنتی این در س اس
ها انتشارات، که مسئولیّت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

ضمن اینکه این کار از نظر قانونی می شدن هرگونه تخلّف،  پردازند، بررسی و درصورت مشخص 
ــرعی نیز حرام می ــارات غیرمجاز و از نظر ش ــد، وکیل قانونی انتش از طریق وزارت فرهنگ و باش

اي و اینترنتی) و نیز ســایر مراجع (پلیس رســیدگی به جرایم رایانه پلیس فتاارشــاد اســالمی، 
قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده و طیّ انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، 

ضاییخاطیان را مورد  وارده به این انتشــارات از قرار داده و کلّیّۀ خســارات  پیگرد قانونی و ق
  گردد.متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیّۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، همچنین درصورتی
رســانی تخلّفات اُفســت از کتب انتشــارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضــمن اطالع

زّعین م وَ سایر همکاران و مُ سالمی، کتابفروشی مزبور به  شاد ا حترم، از طریق وزارت فرهنگ و ار
اتحادیۀ ناشــران، و انجمن ناشــران دانشــگاهی و نیز مراجع قانونی و قضــایی اقدام به اســتیفاي 

  نماید.حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
  خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

  از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. 
انتشــارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواســت دارد که در صــورت مشــاهدة هر گونه تخلّف از 

وآور به شمارهمــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل   021 66484191 -2هايهاي انتشارات ـن
شارات به آدرس و یا از طریق ایمی 09123076748و  و یا از  info@noavarpub.comل انت

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا   www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 
به ندگان محترم جلوگیري  نده و نیز خود خوان یدآور پد ـــر،  ناش ـــییع حقوق  ید، از تض مل آ   ع

  ت نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشاراو نیز به     



  
  

  فصل اول
  بارگذاريکلیات 

  مقدمه
سازه درست بارگذاري  صحیح آن است. اگر  سازه وابسته به بارگذاري  صحیح هر  بطور کلی طراحی 

ــتباهی را نتیجه خواهد داد.  ــتی نتایج اش ــبات دس ــود، قطعا نرم افزار و حتی محاس حداقل الزامات نش
شود. در فصل می بارگذاري براي طراحی ساختمان بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان انجام

یازدهم این مبحث، خالصـــه اي از الزامات بارهاي زلزله را ارائه شـــده اســـت که عمال باید براي تعیین 
  استفاده شود.  2800نامه بارهاي زلزله از آئین

  بارهاي مرده
بحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهاي مرده عبارتند از وزن اجزاي دائمی ساختمان بر اساس م

ستون سات و ها، بامها، کفها، مانند: تیر و  سی شش ها. همچنین وزن تا سقف، راه پله، نازك کاري، پو
  شوند.می نیز جز بارهاي مرده محسوبها تجهیزات ثابت شامل جراثقال

 مدلکه عضـــوي از ســـازه باربر هســـتند و در نرم افزار ه تمام اجزایی بار مرد ETABSدر نرم افزار 
اما جز بارهاي مرده هستند باید به شوند نمی مدلشوند. اجزایی که می توسط برنامه محاسبه ،شوندمی

  صورت دستی محاسبه شده و به مدل اختصاص داده شوند. 
ـــاختمان ـــوند نمی متعارف مدلهاي مهمترین اجزایی که در س اما بار مرده قابل توجهی دارند ش

توان آن می شود هر چندنمی سازي، دیوارهاي معماري، راه پله (در اغلب موارد مدلعبارتند از: وزن کف
  شود.می و دیوارها توضیح دادهها را مدلسازي نمود). بنابراین در ادامه نحوه محاسبه بار مرده سقف

  هاسقف
را معرفی نمود که عبارتند از اینکه قسمت ها توان بارهاي سقفیم به دو طریق ETABSدر نرم افزار 

شامل کف سربارها  سبه کند و فقط  سبه و سازي بتن را نرم افزار محا سیله کاربر محا سازي بو و بار نما
معرفی شود و روش دوم اینکه کل بار مرده توسط کاربر محاسبه شود و به نرم افزار اعمال شود. در این 

صلب باید معرفی گردد. هر کدام از روشنمی سقف تعریفحالت جزئیات  سقف  هاي شود و فقط نوع 
ـــتر روش اول، در ـــده معایب و مزایایی دارند. اما با توجه به مزایاي بیش این کتاب از روش اول  ذکر ش

  .شودمی استفاده
260اگر پوکه معدنی استفاه شودها در بارگذاري سقف /kg m شود.می به بار مرده اضافه 
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 تیرچه و بلوك

  تعیین ضخامت سقف
سته به  سقف است که واب ضخامت  شود،  از مهمترین پارامترهایی که قبل از بارگذاري باید مشخص 

شرایط تکیه گاهی  وتیرچه جهت تیرریزي است. در سقف تیرچه و بلوك، ضخامت سقف بر اساس طول 
سر تیرچه ( ستهانتهاي  دو  ساده، می شرایط انتهایی تیرچهشود. می تخابان )پیو ستهتواند  از یک  پو

 پیوستهمنظور از انتهاي باشد. (دو انتهایی پیوسته)  پیوسته از دو طرفو یا طرف (یک انتهاي پیوسته) 
ست که اگر تیرچه اي را با انتهاي  ستهاین ا ستاي ها در نظر بگیریم باید تیرچه پیو در دهانه دیگر در را

همچنین با استفاده از آرماتورهاي منفی این دو دهانه به هم پیوسته  .آن سقف قرار گرفته باشندتیرچه 
) نحوه استفاده و قرار گیري آرماتور به عنوان 1-1شوند. در شکل (می شوند که به اصطالح به هم دوخته

شود می ضخامت استفاده از تیرچه یکسره (پیوسته) باعث کاهش آرماتور منفی نمایش داده شده است.
ساس مقررات ملی  کند که در طراحی می کاهش پیدا %10اما باید توجه نمود که مقاومت برشی آن بر ا

 باید لحاظ شود.

 
  ): نمایش آرماتور به عنوان آرماتور منفی1-1شکل (

) که از مبحث نهم 1-1جدول (اگر چنین شــرایطی رعایت شــود، ضــخامت ســقف بر اســاس روابط 
 شود.می تعیین ست،برداشت شده ا

  ): حداقل ارتفاع تیرچه و بلوك1-1جدول (
  کنسول (طره)  تکیه گاه پیوسته از دو طرف  تکیه گاه پیوسته از یک طرف  دهانه ساده

20
eL  24

eL  28
eL  10

eL  
  

ست. جدول ( eLکه در این روابط  ست که تنش هایی ) براي تیرچه1-1طول تیرچه ا شده ا تنظیم 
باشد. براي سایر میلگردها، مقادیر این جدول باید در ضریب  400MPaتسلیم میلگردهاي طولی آن برابر 

0.4 700
yf

  ضرب شوند. +
ضخامت تک تک دهانه  سقف تیرچه و بلوك، باید  ضخامت (ارتفاع)  سبه  سبه نمود و ها در محا را محا

در نظر گرفت. همچنین ضــخامت را باید به نحوي در نظر ها بزرگترین عدد را مالك ضــخامت کل ســقف
رچه و باشـد. بنابراین ارتفاع سـقف تی 5cmبا حداقل پوشـش بتن  25cm و یا 20cmگرفت که شـامل بلوك 

  کنند.می با توجه به پوشش بتن انتخابسانتی متر  30و 25 مساوي و یا اندکی بیشتر از بلوك را معموال
) جزئیات اجرایی سقف تیرچه و بلوك با پوشش موزائیک نمایش داده شده است. در 1-2در شکل (

  شود. می . تنها وزن کف عوض.سایر پوشش شامل کف سرامیک، گرانیت و.
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  مسکونیهاي جزئیات اجرایی پوشش سقفالف) 

  
  جزئیات اجرایی سقف بامب) 

  ): جزئیات سقف تیرچه و بلوك1-2شکل (
  

ست. این اعداد را1-7) تا (1-2در جداول ( شده ا سبه  سقف تیرچه و بلوك محا توان می ) بار مرده 
ستفاده قرار  سبه نرم افزار به همین ترتیب مورد ا سبات و در محا  �در جداول زیر  داد.در دفترچه محا

  مبحث ششم برداشت شده است.-وزن مخصوص است که از مقررات ملی
  

  ): جزئیات سقف طبقات1-2جدول (
  ضخامت بار

(m) � (����) �� (����) 
 56.25 2250  0.025 سیمانی موزائیک

 63 2100  0.03 مالت
 کندمی محاسبهنرم افزار  2500  شودمی در نرم افزار مدل دال بتنی
 کندمی نرم افزار محاسبه 2500  شودمی در نرم افزار مدل چاله بتن
 6 -----  ---- فوم بتن

 32 1600  0.02 گچ و خاك
 13 1300  0.01 نازك کاري

∑ ≈ 170 
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  ): جزئیات سقف طبقات1-3جدول (
  ضخامت بار

(m) � (����) �� (����) 
 60 2400 0.025 موزائیکسنگ 

 63 2100  0.03 مالت
 کندنرم افزار محاسبه می 2500  شودمی در نرم افزار مدل دال بتنی
 کندنرم افزار محاسبه می 2500  شودمی در نرم افزار مدل چاله بتن
−−  ---- فوم بتن −−− 6 

 32 1600  0.02 گچ و خاك
 13 1300  0.01 نازك کاري

∑ ≈ 174 
  

  ): جزئیات سقف طبقات1-4جدول (
  ضخامت بار

(m) � (����) �� (����) 
 10.5 2100  0.005 کاشی سرامیک کفی

 63 2100  0.03 مالت
 کندمی نرم افزار محاسبه 2500  شودمی در نرم افزار مدل دال بتنی
 کندمی نرم افزار محاسبه 2500  شودمی در نرم افزار مدل چاله بتن

 6 -----  ---- پلی استایرنفوم 
 32 1600  0.02 و خاكگچ 

 13 1300  0.01 نازك کاري
∑ ≈ 125 

  
  ): جزئیات سقف طبقات1-5جدول (

  ضخامت بار
(m) � (����) �� (����) 

 56 2800  0.02 گرانیت
 63 2100  0.03 مالت

 کندمی نرم افزار محاسبه 2500  شودمی در نرم افزار مدل دال بتنی
 کندمی نرم افزار محاسبه 2500  شودمی در نرم افزار مدل چاله بتن
 6 -----  ---- فوم بتن

 32 1600  0.02 گچ و خاك
 13 1300  0.01 نازك کاري

∑ ≈ 170 
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  ): جزئیات سقف طبقات1-6جدول (
  ضخامت بار

(m) � (����) �� (����) 
 10.5 2100  0.005 کاشی سرامیک کفی

 63 2100  0.03 مالت
 کندمی نرم افزار محاسبه 2500  شودمی نرم افزار مدلدر  دال بتنی
 کندمی نرم افزار محاسبه 2500  شودمی در نرم افزار مدل چاله بتن

 6 -----  ---- پلی استایرنفوم 
 32 1600  0.02 گچ و خاك
 13 1300  0.01 نازك کاري

∑ ≈ 125 
  

  بام): جزئیات سقف 1-7جدول (
  ضخامت بار

(m) � (����) �� (����) 
 15 2100  0.005 پوشش عایق (ایزوگام)

 63 2100  0.03 مالت
 کندمی نرم افزار محاسبه 2500  شودمی در نرم افزار مدل دال بتنی
 کندمی نرم افزار محاسبه 2500  شودمی در نرم افزار مدل چاله بتن

 6 -----  ---- پلی استایرنفوم 
 32 1600  0.02 گچ و خاك

 13 1300  0.01 کارينازك 
∑ ≈ 130 

  

شود، به جاي عدد  ستفاده  سیمانی ا  100از وزن مرده  6در دو جدول فوق اگر به جاي فوم از بلوك 
 شود.می کیلوگرم بر متر مربع استفاده

 سقف کرومیت
ــقف کرومیت نیز همانند ر ــخامت س ــتفادهبراي تعیین ض کنیم و بارهاي می وش تیرچه و بلوك اس

 دهیم.می دقیقا مطابق سقف تیرچه و بلوك مورد استفاده قرارمرده آن را 

  دال یکطرفه
سبت طول به عرض تعیین ساس ن در دال یکطرفه  شود.می ضخامت دال یکطرفه و یا دو طرفه بر ا

کند. در دال یکطرفه تنها طراحی دال در جهت کوتاه مد نظر می عمدتا بار در یک جهت انتقال پیدا
ــت و در جهت بلند  ــرفا رعایت حداقل آرماتوربه عنوان آرماتور افت و حرارت کفایتاس کند. براي می ص

  شود.می ) استفاده1-8از جدول (انتخاب ضخامت دال یکطرفه 
  ): حداقل ارتفاع تیرچه و بلوك1-8جدول (

  کنسول (طره)  تکیه گاه پیوسته از دو طرف  تکیه گاه پیوسته از یک طرف  دهانه ساده

16
eL  18.5

eL  21
eL  8

eL  
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