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 26/12/99غلط نامه مبحث نهم 

 

 »آرمه هاي بتن طرح و اجراي ساختمان«هم نمبحث ) 1399پنجم (ویرایش  غلط نامه

 اصالحیه متن اصلی مورد ردیف
  38صفحه  1

 ردیف نهم جدول:
 بتن سبک 

 (نیمه سبک دانه)
 

 1440سبک، با چگالی بین هاي سبک و غیر  بتن با سنگ دانه
مراجعه  2-2-3-9کیلو گرم بر متر مکعب (به بند  1840تا 

 شود).

چگالی تعادلی بین هاي سبک و غیر سبک، با  بتن با سنگ دانه
 2-2-3-9کیلو گرم بر متر مکعب (به بند  2150تا  1440

چگالی تعادلی، چگالی است که با میزان رطوبت  مراجعه شود).
شود. براي نحوه آزمایش  گیري می برابر با رطوبت محیط اندازه

  مراجعه شود. ASTM C567به 
  55صفحه  2

 2-2-3-9بند 
 این روابط يکلیه سبک، يهابتن مشخصات کردن منظور يبرا

 ... هاآن در که نامه آیین
 این روابط برخی از سبک، يهابتن مشخصات کردن منظور يبرا

 ... هاآن در که نامه آیین
 56صفحه  3

 سطر اول
بتن تعیین  تعادلیبا توجه به چگالی  2-3-9یا در جدول .. . شود. با توجه به چگالی بتن تعیین می 2-3-9یا در جدول ... 

براي تعریف چگالی تعادلی به تعریف بتن سبک در  شود. می
 مراجعه شود.  2-9فصل 

  56صفحه  4
 ]1[ زیرنویس

 1-3-9جدول 

از درون یابی  λبراي بتن هاي نیمه سبکدانه ترکیبی، مقدار  ]1[
حجم ریزدانه  نسبت با توجه به 85/0و  75/0خطی بین 

 با توجه به 00/1تا  85/0معمولی به حجم کل سنگدانه و بین 
حجم درشت دانه معمولی به حجم کل مواد سنگی  نسبت

 بدست می آید.

از درون یابی  λبراي بتن هاي نیمه سبکدانه ترکیبی، مقدار  ]1[
حجم ریزدانه  نسبت با توجه به 85/0و  75/0خطی بین 

 با توجه به 00/1تا  85/0و بین  دانهریزمعمولی به حجم کل 
 درشت دانهحجم درشت دانه معمولی به حجم کل  نسبت

 بدست می آید.
  88صفحه  5

 2-1-3-5-6-9بند 
 
 ... میتوان ممان اینرسی کلیهی اعضا را برابر. ..

 
 ... اعضا را برابر ي کلیهتوان ممان اینرسی  می. ..

  92صفحه  6
 4-2-4-5-6-9بند 

ها به ستون ∑eff/𝑙𝑐(𝐸𝐼): نسبت  ΨAدر این نموگرام؛  
(𝐸𝐼)eff/𝑙𝑐∑  تیرها در انتهايA؛ 

ΨB  نسبت :(𝐸𝐼)eff/𝑙𝑐∑ ها به ستون(𝐸𝐼)eff/𝑙𝑐∑  تیرها
 ؛Bدر انتهاي 

 ∑𝐸𝐼/𝑙𝑐ها به ستون ∑𝐸𝐼/𝑙𝑐: نسبت  ΨAدر این نموگرام؛  
 ؛Aتیرها در انتهاي 

ΨB  نسبت :𝐸𝐼/𝑙𝑐∑ ها به ستون𝐸𝐼/𝑙𝑐∑  تیرها در انتهاي
B؛ 

 تعیین می شود. 3-5-6-9ها از بند  براي تیرها و ستون Iمقادیر 
  104صفحه  7

 3-1-3-7-9بند 
بر این اساس تعیین شده  1-7-9در جدول  بار باد هايضریب

که بارگذاري باد بر مبناي بارهاي سطح مقاومت تعیین شده 
برداري  باشد. با این وجود اگر بار باد بر اساس بارهاي سطح بهره

)، 6-7-9) و (4-7-9هاي (تعیین شده باشد، الزم است در رابطه
 0.8Wو  1.6W، به ترتیب از  0.5W و 1.0Wبه جاي 

 استفاده شود.

بر این اساس تعیین شده  1-7-9در جدول  بار باد هايضریب
تعیین شده  برداري بهرهکه بارگذاري باد بر مبناي بارهاي سطح 

 مقاومتاین وجود اگر بار باد بر اساس بارهاي سطح باشد. با 
) 4-7-9( ) ،3-7-9( هايالزم است در رابطهتعیین شده باشد، 

 استفاده شود. 1.0Wاز  1.6W)، به جاي 6-7-9و (

 117صفحه  8
 7-1-4-8-9بند 

صرف نظر از تاثیر متقابل  در صورت تامین یکی از شرایط زیر،
اثر  yو  xنیروهاي برشی که در راستاي دو محور متعامد 

 باشد.کنند، مجاز می می

در صورت تامین یکی از شرایط زیر، از تاثیر متقابل نیروهاي 
کنند، اثر می yو  xبرشی که در راستاي دو محور متعامد 

 .نمود توان صرف نظر می
 چنین هم جنین هم سطر دوم 120صفحه  9

  163صفحه  10
 ث-3-4-6-10-9بند 

 میلگردها در بااليباید با تراکم  𝛾𝑣𝑀𝑠𝑐 نامتعادللنگر  -ث
 ...... ستون و یا

میلگردها در باالي باید با تراکم  𝛾𝑓𝑀𝑠𝑐 نامتعادللنگر  -ث
 ...... ستون و یا

  164صفحه  11
 1-5-4-6-10-9بند 

 ب

سر دار برشی باید  میخ گلبا خاموت یا  شده تقویت هاي دال -ب
 2-6-8-9در مقاطع بحرانی، مطابق با بند  دوطرفهبراي برش 

 ارزیابی شوند.

سر دار برشی باید  میخ گلبا خاموت یا  شده تقویت هاي دال -ب
 2-5-8-9بند در مقاطع بحرانی، مطابق با  دوطرفهبراي برش 

 ارزیابی شوند.
  169صفحه  12

 ب-4-3-7-10-9بند 
آرماتورهاي گوشه به طور جداگانه در پایین و باالي دال،  -ب

در واحد عرض، باید قادر به تحمل حداکثر لنگر خمشی مثبت 
 چشمه دال، در واحد عرض، باشند.

، در واحد عرض، آرماتورهاي گوشه در پایین و باالي دال -ب
باید قادر به تحمل حداکثر لنگر خمشی مثبت چشمه دال، در 

 باشند.واحد عرض، 
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 170صفحه  13

 1-10-9شکل 

 
 

 

 
 

 
 176صفحه  14

0.2 )4-10-9رابطه ( ≤
𝑎𝑓1 𝑙22 

𝑎𝑓2 𝑙22 
≤ 5.0 0.2 ≤

𝛼𝑓1 𝑙2
2

𝛼𝑓2 𝑙1
2 ≤ 5.0 

 178صفحه  15
 6-10-9جدول 

  
  183صفحه  16

 )9-10-9رابطه (
2 ' ' '

2 20.07[( 0.5 ) ( )]
Dusc Du Du n nM q q l l q l l   2 ' ' ' 2

2 20.07[( 0.5 ) ( ) ]
Dusc Du Lu n nM q q l l q l l   

  195صفحه  17
 1-11-9 جدول تبصره

 ي تیر و یا طول آزاد کنسولطول دهانهدر جدول 𝑙  تبصره: ي تیر است.در جدول طول آزاد دهانه 𝑙  تبصره:
 است.

  200صفحه  18
 1-2-5-11-9بند 

'0.08 c wu cV f b d  '0.083u c wV f b d  

  202صفحه  19
 الف)-3-11-9رابطه (
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  205صفحه  20
 ب-3-3-6-11-9بند    /d n u al M V l     /d n u al M V l  

  231صفحه  21
 1-4-5-13-9بند 

، باید بر Vnي دیوارها، برشی اسمی خارج از صفحه مقاومت
 محاسبه شود. 5-8-9 اساس ضوابط بند

، باید بر Vnي دیوارها، برشی اسمی خارج از صفحه مقاومت
 محاسبه شود. 4-8-9 اساس ضوابط بند

 233صفحه  22
 3-2-7-13-9بند 

میلی متر، به جز  250تر از در دیوارهاي با ضخامت بیش
 ... دیوارهاي زیر زمین ساختمان یک طبقه و دیوارهاي 

میلی متر، به جز  250تر از در دیوارهاي با ضخامت بیش
 ...و دیوارهاي  دیوارهاي زیر زمین یک طبقه

  254صفحه  23
 2-6-2-15-9بند 

دار در برش یک مقطع بحرانی را براي برش ضریبموقعیت 
مطابق  Muاز محل مقطع بحرانی  d ي توان به فاصلهطرفه می
، و در برش دو طرفه به 3-4-6-10-9و  2-4-9-9بندهاي 

 مطابق بند  Muاز محل مقطع بحرانی  d/2ي فاصله
 تعیین نمود. 9-10-6-4-4-1

در برش یک دار موقعیت مقطع بحرانی را براي برش ضریب
مطابق  Muاز محل مقطع بحرانی  d ي توان به فاصلهطرفه می
، و در برش دو طرفه به 4-4-6-10-9و  2-4-9-9بندهاي 

 مطابق بند  Muاز محل مقطع بحرانی  d/2ي فاصله
   تعیین نمود. 9-10-6-4-5-1

  292و  291صفحه  24
 ب-2-1-18-9بند 

روش کنترل  ی، انبساطی (نصب بهمهارهاي کاشتنی چسب
مناسب  ب).-1-18-9جایی یا پیچش) و زیر چاکی (شکل  جابه

نخورده یا بتن  بودن این مهارها براي کاربرد در بتن ترك
اي و سایر الزامات، باید بر اساس خورده، و یا کاربرد لرزه ترك

ي این (که در ادامه 2-18-9و  1-18-9تامین ضوابط مراجع 

ی، انبساطی (نصب به روش کنترل مهارهاي کاشتنی چسب
ب). مناسب -1-18-9جایی یا پیچش) و زیر چاکی (شکل  جابه

نخورده یا بتن  بودن این مهارها براي کاربرد در بتن ترك
اي و سایر الزامات، باید بر اساس خورده، و یا کاربرد لرزه ترك

 ارزیابی ركمد یا 2-18-9و  1-18-9تامین ضوابط مراجع 
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شود)، اجع مورد تائید یاد میها تحت عنوان مرفصل از آن

بررسی گردد. انطباق با ضوابط مراجع مورد تائید باید توسط یک 
توان از  مرکز آزمایشگاهی مستقل انجام شود. در این راستا می

جهت  4-18-9و  3-18-9گزارشات ارزیابی مطابق مراجع 
بررسی مناسب بودن مهار کاشتنی خاص براي کاربرد مورد نظر 

 د.استفاده نمو

 که- (European Assessment Document (EAD)) اروپایی
 یاد تائید مورد مراجع عنوان تحت آنها از فصل این ادامه در

 . دگرد بررسی -شود می
 مرکز یک توسط باید تائید مورد مراجع ضوابط با انطباق

 از توان می راستا این در. شود انجام مستقل آزمایشگاهی
 ارزیابی یا 4-18-9 و 3-18-9 مراجع مطابق ارزیابی گزارشات

 (European Technical Assessment (ETA)) اروپایی فنی
 کاربرد براي خاص کاشتنی مهار بودن مناسب بررسی جهت
 .نمود استفاده نظر مورد

  334صفحه  25
 1-3-10-18-9بند 
 2-3-10-18-9بند 

 
 Abrg,sl برشی، ي زبانه موثر سطح

 
 Aef,sl برشی، ي زبانه موثر سطح

  355صفحه  26
 سطر ششم

2-2-3-5-20-9  9-20-5-3-2-2  

 357صفحه  27
 6-3-3-5-20-9بند 

و  2-3-3-5-20-9بندهاي  ضوابط مطابق عرضی آرماتور. . . 
 .گردد محصور 9-20-5-3-3-3

 محصور 3-3-3-5-20-9بند   ضوابط مطابق عرضی آرماتور. . . 
 .گردد

  359صفحه  28
 4-7-4-5-20-9بند 

 
  4-5-6-20-9بند 

 
  3-4-5-6-20-9 بند

  359صفحه  29
  2-5-5-20-9بند 
 3-5-5-20-9بند 

 
 3-2-4-6-10-9بند 

 
 3-4-6-10-9 بند

  360صفحه  30
 6-5-5-20-9بند 

 
 2-6-9-10-9بند 

 
 الف-1-4-9-10-9بند 

  362صفحه  31
 8-2-2-6-20-9بند 

میلگردهایی که نیروي ناشی از هاي جوشی در استفاده از وصله
 7-4-21-9نمایند، باید بر اساس ضوابط بند زلزله را تحمل می

 ... از دو برابر ترکمي بوده و نباید در فاصله

هاي جوشی در میلگردهایی که نیروي ناشی از استفاده از وصله
 7-4-21-9نمایند، باید بر اساس ضوابط بند زلزله را تحمل می

 ... از دو برابر ترکمي نباید در فاصلهها  این وصلهبوده و 
  366صفحه  32

 4-2-3-6-20-9بند 
 

 5-3-3-6-20-9تا  2-3-3-6-20-9بندهاي 
 

 3-3-3-6-20-9 و 2-3-3-6-20-9بندهاي 
  370صفحه  33

 7-3-3-6-20-9بند 
 

 5-3-3-7-20-9تا  2-3-3-7-20-9مطابق بندهاي 
 

 5-3-3-6-20-9تا  2-3-3-6-20-9مطابق بندهاي 
 378صفحه  34

 5-5-5-6-20-9بند 
را تامین  10-4-9در میلگردهاي آجدار سر دار که ضوابط بند 

و  4-3-21-9کنند، طول مهاري در کشش باید مطابق بند می
محاسبه گردد؛ ولی  𝑓𝑦به جاي  1.25𝑓𝑦با منظور کردن 

 در نظر گرفته شود. 3dbتر از ها نباید کمي آزاد بین آنفاصله

را تامین  11-4-9بند در میلگردهاي آجدار سر دار که ضوابط 
و  4-3-21-9کنند، طول مهاري در کشش باید مطابق بند می

محاسبه گردد؛ ولی  𝑓𝑦به جاي  1.25𝑓𝑦با منظور کردن 
در نظر  3dbتر از ها نباید کمبین آن مرکز به مرکزي فاصله

 گرفته شود.
 379صفحه  35

 دو سطر پایین صفحه
ℎ𝑤  ،ارتفاع آزاد𝑙𝑤  طول افقی و𝑏𝑤  عرض قسمت جان در

ي تشکیل شده از جان و بال، و یا مقاطع دیوار یا دیوار پایه
 ي با مقطع مستطیلی است.ضخامت در دیوار یا دیوار پایه

ℎ𝑤  ،ارتفاع آزاد𝑙𝑤  طول افقی و𝑏𝑤  عرض قسمت جان در
، و یا ضخامت در ي تشکیل شده از جان و بالدیوار پایهمقاطع 

 است. ي با مقطع مستطیلیدیوار پایه
 381صفحه  36

سطر چهارم از پایین 
 صفحه 

-4-7-20-9هاي ذکر شده در بند نواحی بحرانی شامل قسمت
ي ضخامت دیوار از بر دیوار در هایی به اندازه(الف)، و قسمت4

 باشند.جهت میهر کدام از دیوارهاي متقاطع در هر 

-4-7-20-9هاي ذکر شده در بند شامل قسمت مرزينواحی 
ي ضخامت دیوار از بر دیوار در هایی به اندازه(الف)، و قسمت4

 باشند.هر کدام از دیوارهاي متقاطع در هر جهت می
  385صفحه  37

 سطر سوم
میلیمتر و دو سوم ضخامت جزء  350از کمترین دو مقدار . . . 

 بیشتر باشد.مرزي 
میلیمتر و دو سوم ضخامت جزء  350از کمترین دو مقدار . . . 

 .نباشدمرزي بیشتر 
  386صفحه  38

 5-4-7-20-9بند 
در مواردي که نسبت آرماتورهاي طولی عضو مرزي دیوار  -الف
2.8از 

𝑓𝑦
تجاوز نماید، آرماتورهاي عرضی عضو مرزي، مطابق شکل  

(الف) ضوابط  4-4-7-20-9د ، باید در طولی مطابق بن20-2

دیوار عضو مرزي در مواردي که نسبت آرماتورهاي طولی  -الف
2.8از 

𝑓𝑦
، مطابق شکل عضو مرزيتجاوز نماید، آرماتورهاي عرضی  

(الف) ضوابط  4-4-7-20-9، باید در طولی مطابق بند 9-20-2
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ي (الف) تا (ث) را تامین نمایند. فاصله2-3-3-6-20-9بندهاي 

 3-20-9باید مطابق با جدول عمودي این آرماتورهاي عرضی 
 باشد.

ي (الف) تا (ث) را تامین نمایند. فاصله2-3-3-6-20-9 بندهاي
 باشد. 3-20-9این آرماتورهاي عرضی باید مطابق با جدول  قائم

  388صفحه  39
 الف-2-20-9شکل 

 طراحی شوند 5-4-7-20-9بق بند دورگیرها مطا طراحی شوند 5-4-8-20-9بق بند دورگیرها مطا

  388صفحه  40
 ب-2-20-9شکل 

𝜎 ≤ 0.15f𝑐′ 
𝜌 > 2.8/f𝑦 
𝜎 ≤ 0.2f𝑐′ 

𝜎 < 0.15f𝑐′ 
𝜌 ≤ 2.8/f𝑦  
𝜎 > 0.2f𝑐′ 

  389صفحه  41
 3-5-7-20-9 بند

9-20-6-4 9-20-6-2-4 

 (پ)3-3-3-6-20-9بند  (پ)3-3-3-7-20بند  12سطر  390صفحه  42
  392صفحه  43

 الف -3-20-9شکل 
 ب-3-20-9شکل 

 
 محاسبه شده است.  fyطول گیرایی آرماتور براي 

 
 شود. محاسبه  fyنیازي نیست طول گیرایی آرماتور براي 

  396صفحه  44
 سطر دوم

است در  6بزرگتر از  𝑛𝑠براي ساختمان هایی که در آن ها 
صورتیکه محاسبات سازه با روش دینامیکی خطی انجام شده 

 . . . 𝜔𝑣نیازي نیست مقدار  باشد

در  است 6بزرگتر از  𝑛𝑠براي ساختمان هایی که در آن ها 
صورتیکه محاسبات سازه با روش دینامیکی خطی انجام شده 

 . . . 𝜔𝑣نیازي نیست مقدار  باشد
  396صفحه  45

 2-9-7-20-9 بند
 

 )18-20-9ي (رابطه
 

 )19-20-9ي (رابطه
  405صفحه  46

 4-2-9-20-9 بند
 

 .در قسمت فوقانی شالوده استفاده شود. . . 
 

 .استفاده شود زیر قسمت فوقانی شالوده در. . . 
  412صفحه  47

 4-10-5-9-20-9 بند
هاي با شکل اي که بار ساختماني پیش ساختههاشمعدر 

 . . . کنند،پذیري کم را تحمل می
هاي با که بار ساختمان تنیده و پیش ساخته پیشي هاشمعدر 

 . . . کنند،شکل پذیري کم را تحمل می
  412صفحه  48

 5-10-5-9-20-9 بند
هاي با شکل پذیري متوسط و یی که بار ساختمانهاشمعدر 

 . . .  کنند،زیاد را تحمل می
هاي با که بار ساختمان تنیده و پیش ساخته پیشي هاشمعدر 

 . . . کنند،شکل پذیري متوسط و زیاد را تحمل می
  417صفحه  49

 3-3-10-20-9بند 
 (الف) و 2-3-10-20-9در تیرها باید ضوابط بندهاي  -ب
 رعایت شوند. 9-20-6-4-1

-6-20-9، 2-3-6-20-9ها باید ضوابط بندهاي در ستون -پ
 رعایت شوند. 2-4-6-20-9و  3-3

 1-3-6-6-20-9اتصاالت تیر به ستون باید ضوابط بند  در -ت
 رعایت شوند.

 (الف) و 2-3-10-20-9در تیرها باید ضوابط بندهاي  -ب
 رعایت شوند. 9-20-6-2-4-1

-6-20-9، 2-3-6-20-9ها باید ضوابط بندهاي در ستون -پ
 رعایت شوند. 4-3-6-20-9و  3-3
 1-3-5-6-20-9اتصاالت تیر به ستون باید ضوابط بند  در -ت

 هاي متوسط براي قاب 1-4-5-20-9هاي ویژه و  براي قاب
                   رعایت شوند.

  417صفحه  50
 1-4-10-20-9بند 

استفاده  8-3-7-10-9و  7-3-7-10-9و یکی از دو بند . . .  استفاده شود. 5-7-10-9و  4-7-10-9و یکی از دو بند . . . 
 شود.

  421صفحه  51
 1-21-9جدول 

 ردیف اول:
 درجه 90قالب 

  مستقیم طول 
 lext خم از پس

 

                 
 

 مستقیم طول 
 lext خم از پس 

 

 

  426صفحه  52
 2-2-3-21-9بند 

 7/1بیش از  𝜓𝑡𝜓𝑠ضرب  ولی در هر حال الزم نیست حاصل
 درنظر گرفته شود.

 7/1بیش از  𝜓𝑡𝜓𝑒ضرب   ولی در هر حال الزم نیست حاصل
 درنظر گرفته شود.

4db 12db 

 



 26/12/99غلط نامه مبحث نهم 

 اصالحیه متن اصلی مورد ردیف
  432صفحه  53

 6-21-9جدول 
 ردیف سوم:

ψo مهار محل ضریب 

ي ستون و با ي سر دار مهار شده در هستهمیلگردها يبرا
و میلی متر؛  65ي قالب بیش از پوشش جانبی عمود بر صفحه

ي قالب بیش از شش برابر یا با پوشش جانبی عمود بر صفحه
 قطر میلگرد

ي ستون و با ي سر دار مهار شده در هستهمیلگردها يبرا
یا با پوشش جانبی بیش میلی متر؛ و  65پوشش جانبی بیش از 

 از شش برابر قطر میلگرد

  435صفحه  54
 ب-1-8-3-21-9بند 

 یشدگ محصوربراي  ،ψrی شدگ محصور بیضراین روابط  در
 میلی متر 6 از شیب قطر با وستهیپ يرویدا تنگ دورپیچ، توسط

 12 از شیب قطر به یمیس تنگ میلی متر، 100 از ترکم گام و
 طبق دورگیر و میلی متر 100 از ترکم فواصل و میلی متر

برابر با  میلی متر، 100 از ترکم فواصل با 4-6-21-9 بند ضوابط
 شود.در نظر گرفته می 0/1سایر حاالت برابر با ؛ و براي 75/0

 یشدگ محصوربراي  ،ψrی شدگ محصور بیضراین روابط  در
 میلی متر 6 از شیب قطر با وستهیپ يرویدا تنگ دورپیچ، توسط

 قطر به یمیس تنگ میلی متر، 100 از ترکممساوي یا  گام و
میلی  100 از ترکممساوي یا  فواصل و میلی متر 12 از شیب

یا  مساوي فواصل با 4-6-21-9 بند ضوابط طبق دورگیر و متر
سایر حاالت برابر  ؛ و براي75/0برابر با  میلی متر، 100 از ترکم
 شود.در نظر گرفته می 0/1با 

  447صفحه  55
 6-2-6-21-9بند 

 مجاز تنگ عنوانه ب وستهیپ آجدار میس یا لگردیم از استفاده
 و ،1-2-6-21-9ضوابط بند  هاتنگ فواصل الزامات اگر ؛است
 و ،نموده تامین را 2-2-6-21-9 بند شرایط تنگ مقطع سطح
 را 5-2-6-9یا  4-2-6-9بند  مهار الزامات آن يانتها مهار

 .نماید لحاظ

 مجاز تنگ بعنوان پیوسته آجدار سیم یا میلگرد از استفاده
 و 1-2-6-21-9 ها ضوابط بند تنگ فواصل الزامات اگر است،
. دننمای تامین را 2-2-6-21-9 بند شرایط تنگ مقطع سطح
 تامین آن پیچاندن اضافی دور یک با پیوسته تنگ انتهاي مهار
 .شود می

  479صفحه  56
 ب-1-11-22-9بند 

 تیصالح يدارا دیبا ،هاشیآزما انجام مسئول شگاهیآزما -ب
 .باشد کشور يبرنامه و بودجه سازمان طرف از شده دیتائ

 تیصالح يدارا دیبا ،هاشیآزما انجام مسئول شگاهیآزما -ب
 .باشد وزارت راه و شهرسازي طرف از شده دیتائ

  479صفحه  57
 2-2-11-22-9بند 

 دیوار، و دال سطح مربع متر 150 هر براي نمونه یک -پ دیوار، و دال سطح مربع متر 50 هر براي نمونه یک -پ

  483صفحه  58
 )3-22-9رابطه (
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 30ضریب الغري ستون در موقعیت آتش برابر یا مساوي  -پ 5سطر  541صفحه  59
 باشد

 برابر یا کوچکتر ازضریب الغري ستون در موقعیت آتش  -پ
 باشد 30

 . . . تربعد کوچک b، فاصله محوري 𝑎𝑠، 7-2پ-9در جدول  . . .  تربعد کوچک 𝑎𝑠  ،b، 7-2پ-9در جدول  6سطر  541صفحه  60
       اي سازه       سازهاي  3سطر  547صفحه  61

 


