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 : برسازه وارد  )خارجی(  انواع بارهای

 
 نمود:  بندیتقسیمزیر طبق شکل   بندیدسته 3به   توان می  ابارگذاری در سازه ر طورکلیبه

 

 : مسیر انتقال بار در سازه

  از   فرعی،  تیر  به  دال  از  را  طبقه  بر   وارد  خارجی  بار  سازه،.  گویند  بار  انتقال  مسیر  را  برسد  زمین  به  تا  کندمی   طی  بار  که  مسیری

  اعضای   در   خارجی  نیروی   این  اثر   در .  کندمی   منتقل   زمین   و  پی   به  ستون   از   و   ستون   به  اصلی   تیر   از  اصلی،   تیر  به  تیر فرعی 

  اعضاء  در   ایجادشده  داخلی   نیروی  اگر   حاال.  شودمی   ایجاد  داخلی  نیروی   پی   و  ستون   اصلی،   تیر   فرعی،   تیر   دال،   یعنی   قاب

 . شودمی  آسیب دچار  عضو   آن ، شود عضو  مقاومت از بیشتر
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 انواع بارهای خارجی:

 : بارهای مرده

.  باشدمی ثابت    اثرشانو در طول عمر سازه، مقدار و محل    هستند  ایسازه استاتیکی( که ناشی از وزن اجزای    ارهای ثابتی )بار ب

و    تأسیسات پله و وزن  ها، دیوارها، راه ها، کف مثل وزن تیرها، ستون   اندساختمان ال شامل وزن اجزای دائمی  معمو  ارها باین  

برای    مورداستفاده حجم در وزن مخصوص مصالح    ضرب حاصل از    ترتمام هرچه   راحتیبه   توانیدمی   را   ار تجهیزات. مقدار این ب

از    توانید می را    مورداستفاده در سازه موردنظرتان  ، وزن مخصوص مصالحعالوهبه آورید.    به دست  ساختمان اجزای مختلف  

 استخراج نمایید.  6مبحث 
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 : بارهای زنده

)تفاوت مهم بارهای مرده و    د را بارهای زنده نامندبارهای متحرکی که به لحاظ مقدار و محل اثر، وضعیت نامشخصی دارن

که از روی پل    هایی ماشین   در پل، وزن  مثالا   زنده در همین نکته نهفته است که بارهای زنده مقدار و محل اثر متغیری دارند(.

به  . با توجه  باشندمی از بار زنده    ایساده   های مثال   دارند،   وآمد  رفتدر سازه  که    هایی انسان وزن  ساختمان،  و در    شوندمی رد  

)که   اینامهآیین بر اساس جداول  اهمین بارهای زنده ر ی. برااست غیرممکن   آنقیق  ماهیت تصادفی بار زنده، برآورد مقدار د

بر  بار زنده   .کنندمی ( محاسبه  آمدهدستبه مختلف    هایکاربریبا    هاسازه   بر رویو تحقیقات صورت گرفته    هاآمارگیری از  

،  کنندمی   وآمدرفت . وزن افرادی که در سازه  شودمی گرفته    در نظرتیکی و دینامیکی  استا  صورت به،  برسازهسرعت اثرش    اساس

 . تاس دینامیکی   زنده  بار از اینمونه آسانسور  از ناشی  ضربه  بار  و   از بار زنده استاتیکی  اینمونه

 

 : بار برف

. این بار ثقلی در شرایط خاص  شودمی بر روی سازه    بار ثقلی بارش برف و انباشته شدن آن بر روی بام، باعث ایجاد    طورکلی به

امکان  ختمان که  فقط باید برای بام و سطوح دیگر سا  ا . بار برف رشودتخریب سازه    موجب  در انتها   و   شده بحرانی    تواند می

، وزن برف  معتبر بارگذاری دنیا  هاینامهآیین در بیشتر  .  در نظر گرفت  هاالکن بمانند    انباشه شدن برف در آن ها وجود دارد 

  روی   برف  بار   . برای این کارآورند می   به دستروی سطح زمین افقی    شدهانباشته از روی وزن برف    اروی بام ر  شدهانباشته

  موقعیت   به   ضرایب   این   ششم،  مبحث   در .  شودمی   تبدیل   بام   در   برف   بار   به   کاهشی   و   افزایشی   ضرایبی   اعمال   با   زمین   سطح

 رند. شکل و کاربری ساختمان بستگی دا (،هاساختمان کنار هم قرار گرفتن  تأثیرلیمی، بافت شهری )اق شرایط  و جغرافیایی 
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 : بار باد

 کهازآنجایی است.    برسازههای جانبی وارد  بار   ازجمله. باد  کندمی حرکت    فشارکمبه نقاط    پرفشار باد جریان هواست که از نقاط  بار  

نیروی    یمحاسبه ، پس ما با یک نیروی دینامیکی سروکار داریم و برای  متغیر استجهت و مقدار نیروی باد در طول زمان  

تار سازه  زه زیاده و رفی با ارتفاع کم و متوسط که سختی سا ها ساختمان دینامیکی استفاده کنیم. اما در    های روش آن باید از  

 .بگیریم در نظر سط بارهای استاتیکی معادل تو را  باد که اثرات دینامیکی دهدمی  ا این اجازه ر نامهآیین ،  باشدمی  صلب  نسبتاا

باید نیروی باد را در تمام جهات به سازه اعمال کرد و    ، طراحی  درروند . بنابراین  ددر هر جهتی به سازه برخورد کن   تواند می باد  

، قسمتی از انرژی جنبشی خود  کنندمی به مانعی برخورد  کههنگامی برای طراحی در نظر گرفت. ذرات هوا   ار تربحرانی حالت 

باد،    سرعتبه بار باد  .  شودفشار و نیرو وارد    ، که به سطح  شود می و این موضوع باعث    کنندمی را تبدیل به فشار وارد بر سطح  

 رد. گی محیط اطراف ساختمان بستگی داشکل ساختمان، ارتفاع ساختمان، میزان پوشش و گرفت
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 : بار زلزله 

نیرو وارد    ، . بار زلزله در همه جهات به سازهدمانی احتمال وقوع زلزله وجود دار یعنی در هر مکان و ز  است  پدیده تصادفی زلزله  

جهات، دارای سختی و مقاومت کافی در برابر نیروهای    تمامتا در    شوند طراحی    ایگونهبه باید    هاسازه   هم   همین   ی برا  کند می

بجای طراحی    هانامهآیین ،  می باشد  ی غیرممکن  عمالا ، کار دشوار و  هاجهت طراحی سازه در همه    ازآنجاکه.  دناشی از زلزله باشن 

  بار رفت و برگشتی زلزله  عالوه  به.  کنندمی ر برابر نیروی زلزله طراحی  هم د  در همه جهات، سازه را در دو راستای عمود بر 

نیروی زلزله،    درنتیجه.  باشدمی متغیر  و در طول این زمان، مقدار و جهتش    شودمی ه وارد  کوتاهی به ساز  زمان مدت که در    است

 .شود گرفته    در نظر تا اثرات دینامیکی بار    شود دینامیکی استفاده    های روش و برای تحلیل سازه باید از    دینامیکی است نیرویی  

از  باشدمی   ایپیچیده کار    هاسازهدینامیکی    تحلیل   کهازآنجایی  بسیاری  روش    یک  (2800استاندارد    ازجمله)  هانامهآیین ، 

به  .  کندمی ان وابسته نیست جایگزین  ه زم ثابت و استاتیکی که ب  باریک با    ابار دینامیکی رکه    ندپیشنهاد داد  ار  ایشدهساده 

  ها نامهآیین ،  د که این روش خطای زیادی ایجاد نکن، اما برای اینشودمی یکسری خطا در محاسبات ایجاد    سازیساده این    خاطر

 .مطرح نموندبرای استفاده از روش استاتیکی  ار  هاییمحدودیت 

 

 : هابارگذاریسایر 

اهمیت کمتری دارند    درنتیجه  .شودمی به سازه وارد    محدودتری  صورتبه ی فوق، بارهای این دسته،  هابارگذاری در مقایسه با  

 . باشدمی به ساختمان در صورت لزوم  هاآن اما باالخره وجود داشته و نیاز به محاسبه و اعمال 
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 الف( بار باران: 

بار   توجه قرار داد. مورد   آن را  طراحی حتمآ باید در موقع  شود می ن نی توجه آنچنااینکه اغلب در محاسبه بار زنده به آب   باوجود 

  .شودمی بار    ایمالحظهقابل کمتر از بار برف است، ولی باید به خاطر داشت که ذخیره شدن آب منجر به مقدار    طورکلی به باران  

و    شدهکه آب بیشتری جمع    شودمی این باعث    در نتیجه   شودمی خم  و    بام تغییر شکل داده   شودمی که آب جمع    همچنان

نهایی بام    فروریختنممکن است باعث    باشدمی گردد. این پدیده که موسوم به حوض شدن    زیادتری منجر به تغییر شکل  

 .شود

 

 

 :زدگییخب( 

  شود، ها وارد نمیبه آن    دیگری  جز بار وزنشان بار روی قطعات تزئینی خارجی که در    خصوصبه یخ روی اجزاء بیرون آمده  

یخ را تحمل    های قندیل الزم است که این قطعات چنان طرح و اتصال داده شوند که بارهای سنگین    روازاین .  شود می جمع  

 .شودمی  رشدن با  اضافهبهکه منجر  شودمیخرپایی باز باعث ازدیاد سطح و وزن  های سازه، تشکیل یخ روی  عالوهبه کنند. 
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 ج( بار انفجار: 

در اثر انفجار را نیز تحمل کند.   ایجادشده های فشاری خارجی بلکه نیروهای فشاری داخلی  نیرو  تنها نهمکن است  مان م ساخت

سال    فروریختن  در  لندن  در  آپارتمانی  ساختمان  یک  از  این    1968قسمتی  به  را  زیادی  اکثر    بارگذاری توجه  نمود.  جلب 

جار مواد منفجره در اثر خرابکاری یا اشتعال تصادفی  فولی احتمال ان   هرگز با چنین نیروهایی مواجه نخواهند شد،  هاساختمان 

 .رددر اثر نشت یا آتش همیشه وجود دا  گیرآتش گازهای  

که    شودمی و بارهای خیلی زیادی به عناصر ساختمان وارد    گردد می در اثر انفجارات فشارهای زیادی در منطقه انفجار ایجاد  

موضعی محدود    صورت به . این فشار داخلی باید  گرددمی ، دیوارها و کف ها  هاپنجره منجر به ترکیدن و به خارج پرتاب شدن  

 .ختگی تدریجی ساختمان گردد و کنترل شود و نباید باعث فروری 

ی شکسته شده و دیوارهای  هاپنجرهاست )مانند    اهمیت کمصوتی نسبتآ    هایغرش علل ممکن برای بارهای انفجاری خارجی از  

اتمی در جریان است تا بتوان ساختمان را   هایسالح در برابر اثرات   هاسازه (. تحقیقات وسیعی روی واکنش خوردهترک گچی 

 .که در مقابل حمله اتمی مقاوم باشند چنان طرح کرد
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 ترکیب بار: 

همزمان    صورتبه مجزا وارد نشده و ممکن است چند بار  صورتبهی فوق هابارگذاری ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 

برای وارد    هانامهآئین ،  درنتیجهدر نظر گرفت.    موردنظررا در ساختمان    رها با بایستی ترکیب    درنتیجه  . به سازه اعمال شود

 به سازه از ترکیب بارهای مختلف که متشکل از یک یا چند نوع بارگذاری هستند را معرفی نموده است.  ارهابنمودن صحیح 

 

 

 :آورندهدگر 

 دانشگاه تهران(  کیژئوتکنهای عمرانی )کتاب و مولف مدرس  مهندس اسالم اسالمی 

 


