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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 مراکت  و  اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 «آيین کار-تولیدي و انبارهاهاي ساختمان تعیین بارهاي وارد بر کف-ساختمان »
 

 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس : 

 ، افشین روا

 س کاررناسی اررد مهندسی عمران  

 معاون مدیر کل استاندارد آذربایجان ررقی

                                                              

  دبیر :

 متیکر ، نسیبه

 عمران س کاررناسی اررد مهندسی 

 اداره کل استاندارد آذربایجان ررقی

 

  ): س اسامی به ترتیب حروف ادفبا اعضاء 

 

 خدایار  ، رسول

 سدانشجو  دکتر  تخصصی مهندسی عمران  
                                                 

 مراغهدانشگاه آزاد  مدرس

 زرین طال ، ااد 

 عمران  س کاررناسی اررد مهندسی 

 ایئت عیمی دانشگاه آزاد بناب

 

 وحیدع ی   ، 

 س کاررناسی اررد مهندسی عمران  

 انجمن بتن ایران

 سآزمونگاه کنترل کیفیت ماراویا 

 

 فرجی ، اسداده

 س کاررناسی اررد مهندسی عمران  

 کاررناس استاندارد

 

 میکی ، احمد

 س دکتر  تخصصی مهندسی عمران سازه 

 عیمی دانشگاه آزاد مراغهایئت 

 

 نصیرفام ، جواد

 س کاررناسی مهندسی عمران  

 انجمن بتن ایران

 سآزمونگاه کنترل کیفیت ماراویا 
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 ه پیش گفتار

 

 1 دادف و دامنه کاربر 1

 1 و اصطالحات ریفاتع 9

 9 اتکیی 3

 9 باراا  وارد بر کف تعیین 2

 2 حداقل باراا  وارد بر کف 3

 2 کف وارد کااش باراا  6
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 یش گفتارپ

که پیش نویس آن  " آیین کار -تودید  و انباراااا  ساختمان تعیین باراا  وارد بر کف -ساختمان "استاندارد 

اجالس کمیته  233تهیه و تدوین رده است و در  توسط سازمان میی استاندارد ایران  در کمیسیون اا  مربوط

 3مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده  39/11/29مور  مواد معدنی میی استاندارد 

، به عنوان 1331مصوب بهمن ماه   تحقیقات صنعتی ایران،قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و 

 استاندارد میی ایران منتشر می رود .

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع ، عیوم و خدمات ،  

استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این 

 وجه قرار خوااد گرفت . بنابراین ، استاندارداا ارائه رود ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد ت

 .باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است

 
ISO 2633:1974, Determination of imposed floor loads in production buildings and warehouses 
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 آيین کار -و انبارها ي تولیديهاساختمانتعیین بارهاي وارد بر کف  -ساختمان

 دامنه کاربرد هدف و  8

رااکاراا   بدست آوردنمنظور  هبباراا  وارد بر کف،  تعیین اا روش ارائهادف از تدوین این استاندارد، 

 بارد. می  اا  تودید  و انبارااساختمان برا محاسبه،  -مطمئن با ااداف طراحی

 و اصطالحات ريفاتع  2

 : روددر این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می 

2-8  

 8بار وارد بر کف

 گردد.ایجاد میبا توجه به کاربر  ساختمان و نحوه استفاده از آن،  که موقتی است اثر این بار، یک

 عبارتند از : 9و انباراا اا  تودید ساختمانباراا  وارد برکف در 

 : تجهی ات صنعتی تاثیرات دینامیکی   ناری ازنیرواا   2-8-8

 و متحرک؛ تجهی ات صنعتی ثابت -ادف

 اا  صنعتی؛خطوط دوده -ب

 : جاییبهجا ناری از تجهی اتتاثیرات دینامیکی  از   نارینیرواا   2-8-2

 ؛اا و .... ، غیتکااباتبر، ااتسمه نقادهثابت س جاییتجهی ات جابه -ادف

  ؛اا  سقفی اا، جرثقیلاا، مارینجایی سیار سکامیونهی ات جابهتج - ب

اا  متحرک ، قسمتاا  دسترسی سپیه اا  اضطرار راه اا،اا، رمپپیهنیرواا  ناری از راه    2-8-9

 ؛ جدا کنندهساختمان سمثل دیواراا  

 ؛خدماتی مرتبطی و تجهی ات و گرمایش ینیرواا  ناری از تجهی ات سرمایش    2-8-4

و باراا  ناری از حیوانات که خود  اازباده وتودیدات ضایعاتی  و نی نیرواا  ناری از مواد و محصوتت،    2-8-5

 ؛بخشی از تودیدات می بارد

 ؛حین ساخت باراا  نیرواا  ناری از    2-8-6

                                                 
1  -  Imposed floor load 

 رکینگ  اراره رود.  اا سمناطق پااا  یا انباراا  تودید  ستعمیرگاهر ، به ارکدام از ساختمانبممکن است بسته به ررایط کار، گاراژاا - 9
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 ؛درزه ا نیرواا  ناری از باراا       2-8-0

 ؛نیرواا  ناری از باراا  باد    2-8-1

 ؛اا  حرارتیجابه جایینیرواا  ناری از تغییرات دما و     2-8-3

 ؛ احتمادی سکارکنان اجرایی و بازدیدکنندگان افرادباراا  ناری از وزن    2-8-87

  .و یا تجهی ات مکانیکی ااقیفمثل نیرواا  حاصل از رکست س مترقبهنیرواا  طبیعی غیر    2-8-88

 اتکلی           9

 در طول عمر و ساختاز ابتدا  مطیوبی است که محتمل حداقل بار  بار وارد برکف،مقدار مشخصه       9-8

، مقدار مشخصه باید ضرور اا  آمار  ت عدم وجود داده. در صورفراتر نرودساختمان از این مقدار  بردار بهره

مختیف کف در نظر گرفته رود  اا عاد  ساختمان و موقعیت  کاربر  مورد انتظارارائه رده س مطابق ررایط

  .قرار میگیردتایید  مورد استفاده از ساختمان یا سازه اا  مشابهطول صورت امکان، در ساین مقدار مشخصه، در 

اا  ساختمانی،  باید امکان تنش اا  ام مان ناری از باراا  کف حی و محاسبه سازهدر انگام طرا        9-2

مقدار مشخصه بطور باید ، که وابسته به ا  می بارند معین ررایط بارگیار  .گیردقرار  نظر مددر محاسبات 

ند، کباراا  کف که ممکن است موقعیت کف تغییر  برا  .گرددحداقل ترکیب مطیوب باراا، تعیین آمار  برا  

 .رودانجام  ا  محاسبه رده،سازهمحاسبات باید برا  حداقل موقعیت مطیوب نسبت به اعضا  

جایی باراا  ، انتقال و جابه تعادلیکی نامماز کار با تجهی ات دینا ناریتاثیر نیرواا  دینامیکی         9-9

اا به طور  گیر  از محاسبه سازهاید با بهرهب، در انبارجایی ناگهانی کاتاا سنگین بر رو  کف، ری ش یا جابه

 .مربوط دحاظ گردد حاسباتاا، در مدینامیکی و یا با استفاده  از ضرایب دینامیکی تعیین رده در آیین نامه

 بارهاي وارد بر کف تعیین  4

امه نوع  اا ورامل مقادیر، جهتاا  باربر، باید ، برا  محاسبه سازهاا  مربوط به باراااطالعات و داده        4-8

مبنا  اطالعات بر متمرک ، استاتیک و دینامیک ، تعیین کف ستوزیع یکنواخت و  اا برا  بار کاربرد  نمودار

ت نصب رده آت، به عالوه مشخصات مارینبرا  کفتجهی ات نصب موقعیت،  کیی، موجود در مورد وزن، ابعاد

ادوات اا  ممکن نی  موقعیت آنها و مقادیرنظر قرار گیرد،  مد حین ساختباراا   د. اگر در محاسبات،بار و...

و تجهی ات و قطعات سنگین مربوط به آن ، باید  یقبیاا  ناری از مصادح بات برده رده سرامل موقعیتباتبر  

 تعیین رود.

 : عبارتند ازبات  اراره رده دراا  برا  دادهمنابع اصیی 
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رده  ارائه اطالعاتنبود اطالعات تزم، صورت مربوط به مارین آتت سدر  اا دستورادعمل استاندارداا و -الف

  ؛قرار گیرداستفاده  می تواند مورد ااتوسط تودید کننده

 اا؛رده توسط تامین کنندگان تجهی ات و دستگاه ارائه اا داده -ب

 ؛مانساختطراحی مسئول فنی از کاررناسان گرفتن مشاوره  -پ

 کاربران ساختمان؛بدست آمده از  اا داده - ت

 رود :در محاسبات در نظر گرفته باید  موارد زیرکارگاه صنعتی وزنی انگام تعیین بار مشخصه       2 -4

 ، عایقکار  ؛باربر  ادحاقیاا  ، دستگاهجابه جاییناری از س رامل وزن  دستگاهوزن  -الف

  ؛ا فیهمواد  ،وزن قطعات سنگین تحت بهساز  و ترمی  یا وزن محصوتت تمام رده سمایعات -ب

 سکواا  کار؛و وزن راارواا  -پ

 ؛ثابتاا  باراا  متعیق به نگهدار  یا تعویض ضرور  دستگاه -ت

 .تعیین روداز تاسیسات  عاد تحت کارکرد  ،حداکثر مقدار ممکن براساسرده باید  تودیدوزن محصوتت   - ث

، وزن دستگاه باید با توجه به ررایط حمل و نقل تجهی اتناری از در انگام تعیین باراا  مشخصه       4-9

باید برابر با ظرفیت  ردهحمل  نی  بار و در نظر گرفته رود سوخت، منابع انرژ  و....  مقدار مجاز وزنکار  س

 دستگاه در نظر گرفته رود. بر ربااسمی 

 توجه به....، با  باراا  مشخصه کف گاراژاا به وزن وسایل نقییه، تجهی ات احتمادی، قطعات یدکی و     4-4

 گاراژاا بستگی دارد.مقادیر باراا  وسایل نقییه به نوع وسییه نقییه و ررایط استفاده از 

 تعیین رود. نمودن اا  انبارانبار رده و روشباراا  مشخصه کف در انباراا باید با توجه به انواع مواد       4-5

 در ناحیه ا  از کف که تحت ررایط رده انبار کاتاا ن تعداد حداکثر حج  مواد یا بیشتریمحاسبات با توجه 

نی   و بارد، در نظر گرفته رودمناسب برا  ذخیره ساز  متراک  مواد و کات می کاربر  عاد  انباراا بوده و نی 

حائ  اف ایش رطوبت   اثرات برخی از مواد سمانند چگادیاف ایش  اثر احتمادیمدت مواد خیره ساز  طوتنی ذدر 

 بارد.اامیت می

عنوان  به و در انباراا باراا  زیر،آنها قرار نگرفته  برا  تعیین بار سطوحی که تجهی ات ثابت رو       4-6

 ناری از جابه جایی باید در نظر گرفته رود : باراا  

 ؛کاربر  عاد  ساختمان در زمان افراد ازدحام احتمادیباراا  ناری از  -الف



2 
 

 سدر اندمواد و تودیدات نیمه تمام که به طور موقت در مجاورت تجهی ات تودید  انبار رده  ناری از ابارا -ب

 ؛ برا  انتقال به انبار نمودنآماده و یا  محصول توسط مارین ساز آمادهبین  فاصیه زمانی

 باراا  حاصل از وزن ضایعات و غیره. -پ

معادل نمودار  اثر بااا، ممکن است باراا  واقعی کف اا و تغییر رکل سازهمحاسبه تنشانگام در        4-0

 ین رود. جایگ ،ساده رده بار

-ستوناا، اا، تیراا، تیرچهسپانل ا اا  مختیف سازهبخشبرا  محاسبه رده نموداراا  ساده  معرفی      4-1

  در نظر گرفته رود. ،اا، ابعاد، ررایط واقعی بارگیار  و نوع تنشاعضاء، اندازه نوعجه به ا توباا  باید 

 حداقل بارهاي وارد برکف            5

بر ردت مشخصه بار گسترده یکنواخت حداقل ، انباراا و   تودید ااساختمانانگام  طراحی سازه اا  باربر 

kN/m حسب
 زیر در نظر گرفته رود : صورت به باید 2

وزن کمتر از  با اب ارات مارین آتت، کارمی مانند س با تجهی ات سبک ااکارگاه مانند،  تودید فضااا برا   -الف

kN3آنها   کلسبک که وزن  خودرواا  و   رخصیاابیلماتوپارکینگ  مربوط به اا  امچنین برا  گاراژ

kN/m نیست ، نبایدکمتر از  kN93بیشتر از 
 ؛در نظر گرفته رود 23

اا و کارخانهاا مانند کارگاه  تودید فضااا اا سبه ج  موارد ذکر رده در بات  و برا  برا  انباراا و پارکینگ -ب

kN/mنباید کمتر از 
 .در نظر گرفته رود 3 2

مقدار ممکن است مقادیر  بیشتر از حداقل  استند ا اا  ویژهو انباراایی که دارا  کاربر    تودید ااساختماندر  -يادآوري

 تعیین گردد.  فوق، بار گسترده یکنواخت

 کف وارد کاهش بارهاي 6

برا  مثال کااش در مورد  ،کااش یابددر طراحی برخی اعضا  کف، مقادیر  از باراا  اعمادی کف ممکن است 

ندین بار وارده بر کف این کااش بار به عمیکرد و ررایط استفاده از از کف یا در مورد ترکیب چ ب رگ ناحیهیک 

 در مقررات میی نی  موجود است. کف بستگی دارد، که این مورد ناحیهو یا  ساختمان

طبق مقررات و آیین  متمرک برا  یک بار گسترده یکنواخت، یک طراحی مج ا ، برا  بار  عالوه بر طراحی اعضا  کف، -يادآوري

نواخت برا  ار گسترده یکبار و با گیرد میکور انجام می موقعیت برا  عضو ترینبحرانیدر mm199نامه اا برا  یک مربعی با ابعاد 

 اآنهی از و ترکیب اثراتبار موجود نبارد . طبقه بند   چکتر از اینمقادیر کو حادت خاصی باسبا ررط اینکه  ،رددمتر مربع معادل میگ

  ارائه رده است. ISO 2945استاندارد اا  فوق درسازهبرا  


