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  فنی كمدار اصالح
 
 

 گرامی: خواننده

 تفادهاس با کشور، بودجه و برنامه سازمان يدیتول و ییربنایز امور ،یفن معاونت ارانکمانیپ و نیمشاور اجرایی، و فنی نظام امور     
 با .است نموده عرضه شورک مهندسیه جامع به استفاده براي را آن و ردهک ضابطه این تهیه به مبادرت برجسته ارشناسانک نظر از

 .نیست یموضوع اشکاالت و هامیا ابهام، ،یفن ،یمفهوم يهاغلط رینظ ییایرادها از مصون اثر این فراوان، تالش وجود
 زیر صورت به را مراتب فنی الکاش و ایراد هرگونه مشاهده صورت در دارد تقاضا صمیمانه گرامی خواننده شما از رو،این از     

 فرمایید: گزارش
سناد دانش تیریمد سامانه در -1  sama.nezamfanni.ir د:ییفرما نام ثبت (سما) ییاجرا و یفن ا

را و سما سامانه به ورود از پس -2 شان ،یاحتمال تماس يب رک لیپروفا بخش در را خود ین  .دییفرما لیمکت يارب

 .دییفرما مراجعه ضابطه نیا ینظرخواه بخش به -3

ع صفحه و بند شماره -4 شخص را نظر مورد موضو  .نیدک م

راد -5  .دارید بیان خالصه صورت به را نظر مورد ای

راي را شده اصالح متن انکام صورت در -6  .نمایید ارسال جایگزینی ب

 .داشت خواهند معمول را مقتضی اقدام و نموده مطالعه دقت به را دریافتی نظرهاي امور این ارشناسانک     

 .شودمی قدردانی جنابعالی نظر دقت و اريکهم از پیشاپیش

 
دار هدهعبه طور اختصاصی، نامه بتن ایران (آبا)، دبیرخانه مستقر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي : در مورد آیینتبصره

 که نشانی آن در این صفحه ارائه شده است.باشد آوري و رسیدگی به نظرات میجمع
 

 

سازمان  33271مرکز تلفن  –شاه تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی اتبه:کنشانی براي م
 برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

Email: nezamfanni@mporg.ir                                        web: nezamfanni.ir 
نامه بتن ایران (آبا):دبیرخانه آیین  

             aba.code@bhrc.ac.ir                                                     aba.bhrc.ac.ir 
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  تعالی باسمه

  پیشگفتار

 تحت 1351 سال در بتنی کارهاي اجرایی هايدستورالعمل از ايمجموعه صورت به ابتدا) آبا( ایران بتن نامهآیین     
 استانداردهاي صورت به و شد تدوین و تهیه بودجه و برنامه سازمان فنی دفتر همت به 18-5 الی 18-1 هايشماره

 یطراح و تحلیل براي ضوابطی مجموعه این در. رسید ثبت به وقت صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه در ملی
 .بود شده موکول بعد به آن تدوین و نشده ارائه بتنی هايسازه
 دفتر توسط 70 دهه در باشد مهندسین براي ییراهنما و دهد پوشش را هاسازه طراحی و تحلیل که اينامهآیین     
 اندرکاراندست و هادانشگاه اساتید از ايعده از آن انجام براي و گرفت قرار کار دستور در بودجه و برنامه سازمان فنی

 شماره نشریه صورت به 1372 سال در سرانجام ،گروه این کار نتیجه. شد آورده بعمل دعوت هاسازه اینگونه طراحی
 تجدیدنظر شد. 1379گردید و در سال  ابالغ قانونی مراحل طی و منتشر بودجه و برنامه سازمان 120
 در آبا انهدبیرخ تشکیل با که باشدمی »دوم تجدیدنظر« فوق، سوابق به توجه با ،شودمی عرضه اینک که ویرایشی     
 19 در تدقیق و بررسی و پروژه انجام مختلف مراحل در گسترده ینظرخواه با شهرسازي، و مسکن راه، تحقیقات مرکز

 این در. است شده تنظیم تفسیر، همراه به »اجرا و مصالح« و »طراحی و تحلیل« هاينام با جلد دو در و کارگروه
 هک است ذکر به الزم. است شده آورده جلد این اول فصل در هاآن شرح که شده گنجانده بسیاري تغییرات ،ویرایش

 .کنندیم تبعیت طراحی فلسفه یک از و بوده هماهنگ آبا ویرایش این با ،نیز ساختمان ملی مقررات مباحث جدید نسخ
ــب نظر         ــابطه پس از تهیه و کس ــور به  از با توجه به مطالب فوق، این ض عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کش

قانون   34موضوع ماده  کپارچه،یبراساس نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد که پس از بررسی، 

شور، ماده     يهابرنامه یاحکام دائم سعه ک صوب هیات     قانون برنامه و بودجه و آیین 23تو ستانداردهاي اجرایی م نامه ا

هاي از محل وجوه عمومی ویا مشــارکت عمومی و خصــوصــی     که براي طرح گردید تصــویب و ابالغ زیران محترم و

 باشد.االجرا میالزم

 اشکال وجود از مصون مجموعه این است، شده صرف مجموعه این تهیه براي که فراوانی وقت و دقت تالش، باوجود     
 اصالحی موارد شودمی درخواست محترم کاربران از ،نامهآیین این شدن پربار و تکمیل راستاي در بنابراین. نیست ابهام و
 و بررسی را شده دریافت پیشنهادهاي کارشناسان. کنند ارسال) aba.bhrc.ac.ir( ایران بتن نامهآیین دبیرخانه به را
 حی،اصال متن تهیه به نسبت حوزه، این مجرب کارشناسان و کشور فنی جامعه نمایندگان همفکري با نیاز، صورت در

 اعالم عموم، برداريبهره براي) Nezamfanni.ir( کشور اجرایی و فنی نظام رسانی اطالع پایگاه طریق از و اقدام
 دوینت تاریخ صفحات، باالي در معتبر، ابالغی ضوابط آخرین کردن پیدا در تسهیل براي و منظور همین به. دش خواهد
 خواهد اصالح نیز آن تاریخ صفحات، از یک هر مطالب در تغییر هرگونه صورت در که استشده درج صفحه آن مطالب

 .بود خواهد معتبر و جدید تاریخ داراي ،صفحات مطالب همواره اینرو از. شد
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ا ر و پروفسور رمضانیانپور و طراحی پرداخته شده است، یاد شادروان دکتر مقصودي تحلیلدر این مجلد که به      
آرزوي  و آیدمینامه تقدیر بعمل اندرکاران این آییناز تمام اساتید، کارشناسان و دستوسیله داریم و به اینگرامی می

 را داریم.گرامی میهنان عزت و سربلندي براي هم

  

 
 عدل درضایمح

 يدیتول و زیربنایی امور فنی، معاون
 1400بهار 





 

 
 ] 120-1 شماره هینشر [ »طراحی و تحلیل اول جلد – ایران بتن نامهآیین« کنترل و تهیه

 

 
 مسکن و شهرسازي مجري: مرکز تحقیقات راه،

 
 

 :الفبا) حروف ترتیب (به کنندهتهیه گروه اعضاي
 همکاري در تهیه مسئول تهیه مدرك تحصیلی محل اشتغال نام خانوادگی نام

(مسئول زاهدي  مرتضی

 گروه تدوین)
دانشگاه علم و صنعت 

 ایران
و  3، 2، 1فصول  دکتري مهندسی عمران

24 
 4فصل 

 رییس قاسمی امیر مازیار
 )دبیر(

 مرکز تحقیقات راه،
 مسکن و شهرسازي

 - - عمرانکارشناس ارشد 

 - 21و  18فصول  عمرانمهندسی دکتري  دانشگاه ارومیه  لو اصلتاریوردي سعید
 12فصل   10و  9فصول  دکتراي مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس تسنیمی  عباسعلی

 مرکز تحقیقات راه، جهان محمدي عاطفه
 مسکن و شهرسازي

 14و  13فصول  - دکتراي مهندسی عمران

 11فصل  22و  19فصول  دکتراي مهندسی عمران دانشگاه سمنان خیرالدین  علی
 25فصل  - کارشناس ارشد عمران مهندسین مشاور سانو سپنجی سعید

 - 6و  5فصول  دکتراي مهندسی عمران پژوهشکده زلزله سروقد مقدم عبدالرضا
 - 14و  13فصول  دکتراي مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس سلطانی محمدي   مسعود

مهندسین مشاور  طاهري بهبهانی  علی اصغر
 دیناسیس

 20، 15، 4فصول  کارشناس ارشد عمران
  23و 

- 

 20فصل  - دکتراي مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی فاروقی علیرضا
 مرکز تحقیقات راه، فرحبد فرهنگ 

 مسکن و شهرسازي
 8و  7فصول  - دکتراي مهندسی عمران

 15، 2فصل  17و  16فصول  دکتراي مهندسی عمران مهندسین مشاور کرباسی  کامیار
 22فصل  - دکتراي مهندسی عمران دانشگاه یزد مرشد رضا
و  11، 8، 7فصول  دکتراي مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان مستوفی نژاد  داود

 ویرایش فنی - 12
- 

 مرکز تحقیقات راه، مهر پرور بهنام 
 شهرسازيمسکن و 

 20فصل  - دکتراي مهندسی عمران

 10فصل  - دکتراي مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس میرزا باقري سارا
 – 25فصل  کارشناس ارشد عمران مهندسین مشاور سانو واعظی  رحیم

 ویرایش فنی
 

 
 



 

 :الفبا) حروف ترتیب (به آبا تلفیق و هماهنگی گروه اعضاي
 مدرك تحصیلی اشتغالمحل  نام خانوادگی نام

 دکتراي مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران (رییس کمیته تحلیل و طراحی) زاهدي مرتضی

 کارشناسی مهندسی عمران رییس اسبق امور نظام فنی و اجرایی پورسید  بهناز

 دکتراي مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس تسنیمی   عباسعلی

 دکتراي مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس سلطانی محمدي   مسعود  

 کارشناس ارشد عمران مهندسین مشاور دیناسیس طاهري بهبهانی   علی اصغر

 دکتراي مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان مستوفی نژاد  داود

 کارشناس ارشد عمران مهندسین مشاور سانو واعظی   رحیم

 
 :الفبا) حروف ترتیب (به فنی کمیته اعضاي

 تحصیلی مدرك اشتغال محل خانوادگی نام نام

 عمران یمهندس يتراکد رانیا صنعت و علم دانشگاه )رییس( يزاهد  مرتضی

 عمران ارشد کارشناس يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر   ی (دبیر)قاسمرییس مازیارامیر

 عمرانی مهندسي تراکد یطوس نیرالدینص خواجه دانشگاه   يباقر علیرضا

 عمرانی مهندسي تراکد يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر   ارکزیپره طیبه

 عمرانی مهندسي تراکد رانیا بتن انجمن   نیتد   محسن

 عمرانی مهندسي تراکد مدرس تیترب دانشگاه   یمیتسن عباسعلی

 کارشناس ارشد عمران کشور سازمان برنامه و بودجه  یتوتونچ علیرضا

 عمرانی مهندسي تراکد  يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر   ینیچ مهدي

 عمرانی مهندسي تراکد فیشر یصنعت دانشگاه   خالو علیرضا

 عمرانی مهندسي تراکد سمنان دانشگاه   نیرالدیخ علی

 عمرانی مهندسي تراکد ریبکریام یصنعت دانشگاه )شادروان(انپوریرمضان اکبرعلی

 عمرانی مهندسي تراکد ریبکریام یصنعت دانشگاه   ییرها علیرضا

 عمران یمهندس يتراکد يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر   یسبحان جعفر

 عمران یمهندس يتراکد زلزله دهکپژوهش   مقدم سروقد عبدالرضا

 عمران یمهندس يتراکد مدرس تیترب دانشگاه   يمحمد یسلطان   مسعود

 عمران یمهندس يتراکد يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر   زادهیرچکش محمد

 عمران ارشد کارشناس ریبکریام یصنعت دانشگاه   یطاحون شاپور

 عمران ارشد کارشناس سیناسید مشاور نیمهندس   یبهبهان يطاهر اصغر علی

 عمران یمهندس يتراکد اوک کوبان مشاور مهندسین سمنانی، عالالدوله دانشگاه   یلیفام هرمز

 



 

 تحصیلی مدرك اشتغال محل خانوادگی نام نام

 عمران یمهندس يتراکد رانیا صنعت و علم دانشگاه   یقدوس پرویز

 عمران یمهندس يتراکد مشاور نیمهندس آرانی یرباسک کامیار

 عمران یمهندس يتراکد يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر   یزمان مجید سهیل سید

 عمران یمهندس يتراکد النیگ دانشگاه   مدندوست رحمت

 عمران یمهندس يتراکد اصفهان یصنعت دانشگاه  نژاد یمستوف داود

 عمران یمهندس يتراکد تهران دانشگاه   معرفت صادق محمد

 عمران یمهندس يتراکد رمانک باهنر دیشه دانشگاه )شادروان( يمقصود اکبرعلی

 عمران یمهندس يتراکد همدان صنعتی دانشگاه سینا،بوعلی دانشگاه   یلین محمود

 عمران ارشد کارشناس سانو مشاور نیمهندس   یواعظ رحیم

 

 ):ایران بتن نامهآیین بازنگري (کمیته کننده تایید کمیته اعضاي

 اشتغال محل تحصیلی مدرك یخانوادگ نام نام

 رانیا صنعت و علم دانشگاه عمران دکتري )رییس( يزاهد مرتضی

 يشهرساز و نکمس راه قاتیتحق زکمر کارشناس ارشد عمران یقاسمرییس  امیر مازیار

 مشهد دانشگاه دکتري عمران یاصفهان محمد رضا

 زیتبر سهند دانشگاه دکتري عمران نیافش حسن

 وصنعت علم دانشگاه دکتري عمران ینیام فریدون

 رازیش دانشگاه دکتري عمران انوار احمد

 مشاور نیمهندس عمران دکتري ییبابا قاآ علیرضا

 یدولت و یعموم ساتیتاس و هاساختمان يمجر سازمان عمران ارشد کارشناس انیبادام رحیم

 نیرالدینص خواجه دانشگاه دکتري عمران يباقر علیرضا

 يشهرساز و نکمس راه قاتیتحق زکمر دکتري عمران ارکزیپره طیبه

 ریبک ریامی صنعت دانشگاه کارشناس ارشد عمران شیدایپ منصور

 هیاروم دانشگاه دکتري عمران اصل لويوردیتار سعید

 شرکت ایمن سازه فدك کارشناس ارشد عمران تبار علی

 انجمن بتن ایران، مهندسین مشاور سیناب غرب دکتري عمران نیتد محسن

 مدرس تیترب دانشگاه دکتري عمران یمیتسن عباسعلی

 کشور سازمان برنامه و بودجه کارشناس ارشد عمران یتوتونچ علیرضا

 چمران دانشگاه عمراندکتري  یزرگانی جاسم حمید

 قدس مهاب مشاور نیمهندس کارشناس ارشد عمران یجبروت محمد



 

 اشتغال محل تحصیلی مدرك یخانوادگ نام نام

 قدس مهاب مشاور نیمهندس کارشناس ارشد عمران زادهجالل علی اصغر

 يشهرساز و نکمس راه قاتیتحق زکمر دکتري عمران ینیچ مهدي

 مشهدی فردوس دانشگاه دکتري عمران یاظمی کحاج حسن

 فیشری صنعت دانشگاه دکتري عمران خالو علیرضا

 تهران دانشگاه دکتري عمران يمحمد خان محمد

 يشهرساز و نکمس راه قاتیتحق زکمر دکتري عمران يعطار احمد خواجه نادر

 يشهرساز و نکمس راه قاتیتحق زکمر دکتري عمران ردارک خوش مهدي

 سمنان دانشگاه دکتري عمران نیرالدیخ علی

 ریبکریامی صنعت دانشگاه دکتري عمران (شادروان)انپوریرمضان علی اکبر

 ریبکریامی صنعت دانشگاه دکتري عمران ییرها علیرضا

 يشهرساز و نکمس راه قاتیتحق زکمر عمران دکتري یسبحان جعفر

 زلزله دهکپژوهش زلزله یمهندس يتراکد مقدم سروقد عبدالرضا

 مدرس تیترب دانشگاه عمران دکتري يمحمد یسلطان مسعود

  يشهرساز و نکمس راه، قاتیتحق زکمر عمران يتراکد   زادهیرچکش محمد

 مدرس تربیت دانشگاه عمران دکتري زاده صفار محمود

 ریبکریام یصنعت دانشگاه عمران ارشد کارشناس یطاحون شاپور

 سیناسید مشاور نیمهندس عمران ارشد کارشناس یبهبهان يطاهر اصغر علی

 رانیا صنعت و علم دانشگاه عمران دکتري یلیفام هرمز

 رمانک باهنر دیشه دانشگاه عمران دکتري ییفدا جواد محمد

 رانیا صنعت و علم دانشگاه عمران دکتري یقدوس پرویز

 فیشر یصنعت دانشگاه عمران دکتري یاظمک یتق محمد

 ریبکریام یصنعت دانشگاه عمران دکتري یرامتک ابوالقاسم

 مشاور نیمهندس عمران دکتري ارانی یرباسک کامیار

 نقل و حمل يربناهایز توسعه و ساخت تکشر عمران ارشد کارشناس يگودرز سلمان

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان شیمی دکتري یانکارد يماجد حسین محمد

 يشهرساز و نکمس راه قاتیتحق زکمر عمران دکتري یزمان مجید سهیل سید

 تهران دانشگاه عمران دکتري کنی زادهمحمود ایرج

 النیگ دانشگاه عمران دکتري مدندوست رحمت

 رمانک باهنر دانشگاه عمران دکتري یمدن حسام

 اصفهان یصنعت دانشگاه عمران دکتري نژاد یمستوف داود

 



 

 اشتغال محل تحصیلی مدرك یخانوادگ نام نام

 تهران دانشگاه عمران دکتري معرفت صادق محمد

 رمانک باهنر دیشه دانشگاه عمران دکتري )شادروان( يمقصود اکبرعلی

 نقل و حمل يربناهایز توسعه و ساخت تکشر عمران ارشد کارشناس یمنجم محمد

 قدس مهاب مشاور مهندسین عمران ارشد کارشناس دانا منوچهري فرزاد

 نایس یبوعل دانشگاه عمران دکتري یلین محمود

 سانو مشاور نیمهندس عمران ارشد کارشناس یواعظ رحیم

 اسالمی آزاد دانشگاه عمران دکتري یاشک وهاب پژمان

 

 شهرسازي): و مسکنراه، تحقیقات (مرکز راهبري کمیته اعضاي

 شهرسازي و مسکن راه، تحقیقات مرکز یسری )رییس( زادهشکرچی محمد
 رانیا صنعت و علم دانشگاه يزاهد مرتضی

 مهندسین مشاور دیناسیس یبهبهان يطاهر علی اصغر
 معاون توسعه مدیریت و منابع عبديمحمد علی 

 

 کشور): بودجه و برنامه (سازمان راهبري و هدایت گروه اعضاي

 فرسید جواد قانع
 غالمحسین حمزه مصطفوي

 رییس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران  
 رییس سابق امور نظام فنی و اجرایی

 ارانکمانیو پ نیمشاور ،ییاجرا ینظام فنمعاون امور  علیرضا توتونچی
 ارانکمانیو پ نیمشاور ،ییاجرا ینظام فنارشناس امور ک سعید مرادي

 محمدرضا سیادت
 امیر مسعود صالحی

 ارانکمانیو پ نیمشاور ،ییاجرا ینظام فنارشناس امور ک
 هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

 
 
 

  



 

 1379 اول نظر تجدید پیشگفتار
 

 و تهیه براي  ایران در که هاستسال .است کشور آن توسعه و رشد نشانه کشور هر در ملی هاينامهآیین و استانداردها وجود
 از کیی "آبا" ایران بتن نامهآیین و است شده کوشش مهندسی و فنی مختلف هايزمینه در هانامهآیین و هادستورالعمل تدوین

 .دستاوردهاست این
 مربوط مسایل تحلیل به بتوان هاآن کمک با که است مقررات و ضوابط از ايمجموعه ارایه نامهآیین هر تهیه از اصلی هدف

 : آمده نامهآیین متن ابتداي در که طورهمانو  پرداخت
 ایاییپ و برداريبهره قابلیت ایمنی، از مناسبی میزان هاآن رعایت با که است مقرراتی و ضوابط حداقل ارایه نامهآیین این هدف"

 ".شودمی تامین نامهآیین موضوع هايسازه
 :کرد اشاره زیر نکات به باید نامهآیین این مورد در
 .اندهبود نظر مورد طراحی و تحلیل  هايروش جدیدترین رعایت و استفاده سهولت کشور، اقلیمی شرایط نامه،آیین تدوین در -
 :است زیر بخش دو شامل "متعارف ساختمانهاي و کلیات" عنوان با نامهآیین اول مبحث -
 .است فصل نه شامل که "اجرایی مسایل و مصالح کلیات،" اول، بخش 
 .است آمده مندرجات فهرست در آن شرح و باشدمی فصل یازده شامل که "طراحی و تحلیل اصول " دوم، بخش 
 .شد خواهد مشخص آینده در هاآن شرح که است هاییبخش شامل "خاص هايسازه" عنوان با نامهآیین دوم مبحث -
 کمیته 1377 سال در .گردید منتشر 1373 سال در دوم بخش نسخه اولین و 1369 سال در نامهآیین اول بخش نسخه اولین  -

 یتهکم زیر شدند، تقسیم کمیته زیر دو به مزبور کمیته .شدند بالغ نفر 26 به آن اعضاي تعداد و یافت گسترش نامهآیین تدوین
 .ندنمود آغاز را دوم و اول هايبخش بازنگري کار بالفاصله که "طراحی و تحلیل اصول" کمیته زیر و "اجرایی مسایل و مصالح"
 استاندارد المللیبین سازمان تایید مورد متحدالشکل اختصاري عالیم از پیروي با نامهآیین این در رفته کار به اختصاري عالیم -
)ISO( اندشده انتخاب. 
 نبت نامهآیین تدوین کمیته" توسط که نامهواژه این .استبوده "بتن نامهواژه" ها،واژه انتخاب اصلی معیار نامه،آیین نگارش در -

 .شودمی محسوب نامهآیین ضمائم از یکی شده تهیه "ایران
 ریزيبرنامه و مدیریت سازمان معیارهاي تدوین و فنی امور دفتر بوسیله نامهآیین این در شده ذکر استانداردهاي و مشخصات -

 از وانتمی اندشدهن ارایه و تدوین دفتر این توسط مذکور استانداردهاي که زمانی تا و اندشده گذاريشماره )دت( حروف با کشور
 .کرد استفاده هاآن ارز هم استانداردهاي سایر

 .انددهش مشخص راست سمت حاشیه در خطی با اند،کرده تغییر قبلی ویرایش به نسبت نظر تجدید این در که مواردي و بندها -
 فسیرت نزدیک آینده در که است دوم و اول بخش هايمتن از متشکل حاضر مجلد بتن نامهآیین تدوین کمیته تصمیم به بنا -

 .شد خواهد اضافه آن به نیز شده یاد هايبخش
 شفاعت احمد مهندس آقاي جناب هايراهنمایی و هاپشتیبانی از که داندمی خود وظیفه ایران بتن نامهآیین تدوین کمیته -

 ماید،ن قدردانی و تشکر نامهآیین این گیريشکل سال پانزده طول در کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان فنی امور وقت معاون
 .است بوده ایران بتن نامهآیین تدوین کار راهگشاي حساس مقاطع در که هاییحمایت

 .شودمی تشکر اند،بوده نامهآیین این ايرایانه سازيآماده و تحریر دارعهده که نیکوهمت خانم سرکار از -
 

 معیارها تدوین و فنی امور دفتر
 1379 پاییز

 
 

 



 

 1379 سال نظر تجدید ایران بتن نامهآیین تدوین کمیته اعضاي
 

 : الفبا حروف بترتیب
 مشاور مهندسانپوراسماعیل اسماعیل -1
 خاك مکانیک و فنی آزمایشگاه ترابري، و راه وزارت اسماعیلی محمد علی -2
 فنی دانشکده تهران، دانشگاه امیرابراهیمی امیرمحمد -3
 عمران مهندسی دانشکده ایران، صنعت و علم دانشگاهامینی  فریدون -4
 مهندسی دانشکده شیراز، دانشگاهانوار  احمد -5
 مشاور مهندساناوهانجانیان  امانوئل -6
 مهندسی دانشکده اهواز،شهید چمران  دانشگاهزرگانی  جاسمی حمید -7
 مهندسی دانشکده مشهد، فردوسی دانشگاه کاظمی حاج حسن -8
 کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمانحمیدرضا خاشعی  -9

 عمران مهندسی دانشکده شریف، صنعتی خالو دانشگاه علیرضا -10
 (شادروان) عمران مهندسی دانشکده امیرکبیر، صنعتی دانشگاهرمضانیانپور  اکبر علی -11
 عمران مهندسی دانشکده امیرکبیر، صنعتیدانشگاه  رهایی علیرضا -12
 عمرانمهندسی دانشکده  ایران،و صنعت  علم دانشگاهزاهدي  مرتضی -13
 عمران مهندسی دانشکده امیرکبیر، صنعتی دانشگاهطاحونی  شاپور -14
 محاسب مهندس )دوم بخش مسئول( بهبهانی اصغر طاهري علی -15
 عمرانمهندسیدانشکده  ایران،صنعت علم و  دانشگاه )اول بخش مسئول( فامیلی هرمز -16
 فنی دانشکده ن،کرما باهنر شهید دانشگاه فدایی جواد محمد -17
 عمران مهندسی دانشکده تبریز، دانشگاه فرزان یعقوب -18
 (شادروان) فنی دانشکده تهران، دانشگاه قالیبافیان مهدي -19
 عمران مهندسی دانشکده امیرکبیر، صنعتی دانشگاهکرامتی ابوالقاسم -20
 مشاور مهندسانکیایی  فریدون -21
 فنی دانشکده گیالن، دانشگاهدوست  مدن رحمت -22
 عمران مهندسی دانشکده اصفهان، صنعتی دانشگاه میرطالیی کمال -23
 مهندسی دانشکده همدان، سینا بوعلی دانشگاه نیلی محمود -24
 مشاور مهندسانواعظی  رحیم -25
 کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمانسیداکبر هاشمی  -26

  
 
 
 

 
 

 
 



 

 1372  سال پیشگفتار
 

 و تهیه براي کشور ما در که هاستسال. است کشور آن توسعه و رشد نشانه کشور هر در ملی هاينامهآیین و استانداردها وجود
ها شود، ولی پس از طی این سالفراوان می کوشش مهندسی و فنی مختلف هايزمینه در هانامهآیین و هادستورالعمل تدوین

مراحل ساختمانی از طرح و آنالیز تا اجرا، کال محسوس تمام اثر سو آن بر و  شودبتن حس میاي براي نامههنوز کمبود آیین
بسته به آشنایی مهندس محاسب استفاده شده  هاي سایر کشورها،نامهاز آیین هاي بتنی،است. تا امروز براي طرح و اجراي پروژه

ها بوده است و عدم تطابق شرایط فنی و اقلیمی مختلف کشور ما با هو این امر باعث بروز مشکالت متعدد به ویژه در کنترل پروژ
 نامه به معضالتی قابل توجه منجر شده است.این شرایط در کشور صاحب آیین

 مربوط مسایل تحلیل به بتوان هاآن کمک با که است مقررات و ضوابط از ايمجموعه ارایه نامهآیین هر تهیه از اصلی هدف
 :آمده نامهآیین متن ابتداي در که ورطهمان و پرداخت

 ایاییپ و برداريبهره قابلیت ایمنی، از مناسبی میزان هاآن رعایت با که است مقرراتی و ضوابط حداقل ارایه نامهآیین این هدف"
 ".شودمی تامین نامهآیین موضوع هايسازه

 "ایران نبت نامهآیین"دفتر تحقیقات و معیارهاي فنی سازمان برنامه و بودجه بر اساس این نیاز کشور از چندي پیش به تدوین 
 .استنامه آیین اول مبحث از بخش اولین آن حاصل که کرده اقدام

 :کرد اشاره زیر نکات به باید نامهآیین این مورد در
 .دانبوده نظر مورد و آنالیز طراح هايروش جدیدترین رعایت و استفاده سهولت کشور، اقلیمی شرایط نامه،آیین تدوین در -
 :است زیر بخش دو شامل "متعارف هايساختمان و کلیات" عنوان با نامهآیین اول مبحث -
 .است فصل نه شامل که "اجرایی مسایل و مصالح کلیات،" اول، بخش 

بخش با بخش دوم ارتباط دارد که در اینگونه موارد شماره بندهایی که به آن رجوع داده هاي این بدیهی است بعضی از قسمت
 شود پس از تکمیل بخش دوم قید خواهد شد.می

 "یرتفس"مشتمل بر یازده فصل است که شرح آن در فهرست مندرجات آمده است. قسمت  "آنالیز و طرح"بخش دوم تحت عنوان 
 است.پس از متن اصلی ارائه شده نامهآیین

 .دآم خواهدبعدا  هاآن شرح که است هاییبخش شامل "خاص هايسازه" عنوانتحت  نامهآیین دوم مبحث 
 الیمع این ، پس از تکمیل بخش دوم و شکل نهائی خود در ضمیمه دوم ارائه خواهد شد. بطور کلیاختصاري عالیمفهرست کامل 

 .شدخواهند  انتخاب )ISO( استاندارد المللیبین سازمان تایید مورد متحدالشکل رياختصا عالیم از پیروي با
 نامهنآیی تدوین کمیته" توسط که نامهواژه این نامه بوده است.معیار اصلی انتخاب واژه "بتن نامهواژه" نامه،آیین نگارش در -

 .شدنامه تلقی خواهد هاي بعدي ضمیمه آییناست در چاپ شدهو قبال چاپ  تهیه "ایران بتن
 حروف باو بودجه  برنامهفنی سازمان  معیارهاي وتحقیقات  دفتر بوسیله نامهآیین این در شده ذکر استانداردهاي و مشخصات -
 انداردهاياست سایر از توانمی اندشدهن ارایه و تدوین دفتر این توسط مذکور استانداردهاي که زمانی تا و اندشده گذاريشماره )دت(

 .(به فصل پنجم رجوع شود) کرد استفاده هاآن ارز هم
ایشان پس  هاي ارزندهنامه بتن ایران است که زحمتناپذیر اعضاي کمیته تدوین آییننامه بتن ایران نتیجه کوشش خستگیآیین

 آنان در به ثمر رساندن این مهم بی نهایت تشکر شود. از چند سال به بار نشسته است. در اینجا باید به حق از تالش
نامه استفاده شده است و خانم زهرا جیروند، همچنین از آقاي فاریاپیربازاري که از نظرهاي ایشان براي ویراستاري این آیین

ه در زاده کاصغر طیبیحمیده هاشمی، سعیده میرفخرایی، اکرم ذیبخش، شهید خدنگی، طیبه هدانیا، بدري نعمان و آقاي علی 
 شود.اند بسیار سپاسگزاري مینامه همکاري داشتهتنظیم این آیین

 معیارهاي فنی تحقیقات و
 

 



 

 1372 سال تدوین ایران بتن نامهآیین تدوین کمیته اعضاي
 

 : الفبا حروف بترتیب
 کمیته) (مسئولامینی فریدون دکتر -1
 اوهانجانیان امانوئل مهندس -2
 زاهدي مرتضی دکتر -3
 بهبهانی طاهري اصغرعلی مهندس -4
 طسوجی ابراهیم محمد دکتر -5
  فامیلی هرمز دکتر -6
 (شادروان) قالیبافیان مهدي دکتر -7
 کیایی فریدون مهندس -8
 واعظی رحیم مهندس -9

 هاشمی سیداکبر مهندس -10
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       اول فصل 1

 کلیات

 اتیلک1 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 1-1 ت

 اول جلد هک دارد اختصاص کلیاتی مختصر شرح به فصل نیا
 .استشده میتنظ هاآن اساس بر »آبا« رانیا بتن نامهآیین
 هستند: زیر صورت به کلیات نیا نیعناو

 ؛یعموم مطالب -الف
 ؛هدف -ب
 ؛اربردک دامنه -پ
 ؛سازه یطراح روش -ت
 ؛هاآن هايترکیب و هابارگذاري -ث
 ؛يریگاندازه يواحدها ستمیس -ج
 ؛مسئول یقانون هايمقام -چ
 ؛طرح كمدار و هانقشه -ح
 ؛یطراح خاص هايسیستم و هاروش -خ
 .استفاده موردکلی  مراجع و منابع -د

  

 یعموم مطالب 
 

 یعموم مطالب 2-1 ت

 و لیتحل يبرا عمدتا نامهآیین جلد نیا ضوابط 
 در هاآن تیلک یول ،اندشده نیتدو هاساختمان سازه یطراح

 .دارد اربردک 2-4-1 بند خاص يهاسازه ژهیو به هاسازه ریسا

هایی که از محل وجوه عمومی ساخته در پروژه 
 ویا به صورت مشارکت عمومی و خصوصی هستند شوندمی

 هاي توسعه) برايقانون احکام دائمی برنامه 34(موضوع ماده 
ن یاربرد اک محدودهه در ک هاییسازهقطعات و  یطراح
تفاده اس نامهآیینن ید فقط از ضوابط ایقرار دارند، با نامهآیین
یا ی ومل هاينامهآیینر ین ضوابط با سای. اختالط اشود
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر
مجاز ، 10-1 بندایت مگر با رع، هر چند معتبر، یالمللنیب
 .باشدمین

 الزامات یرسان بروز بر عالوه نامهآیین جلد نیا در 
 :اندشده منظور ریز راتییتغ )،1379 سال( یقبل نظر تجدید

 روش« به »يحد حاالت روش« از هاسازه یطراح روش -الف
 هب توجه با رییتغ نیا .است افتهی رییتغ »مقاومت طرح
 زین و ارشناسانک از یجمع ژهیو به اربرانک از یخواهنظر

 بوده شورک در موجود يافزارهانرم از استفاده انکام جادیا
 .است

 
 آرمهبتن ايسازه عضو به دادن تیاولو با مختلف يهافصل -ب

 وطمرب ضوابطتمام  مثال عنوان هب .اندشده هیارا و میتنظ
 مصالح، مشخصات شامل: رها،یت یطراح و لیتحل به

 و يآرماتورگذار ،یطراح و لیحلت بار، ضرائب و يبارگذار
 اتیعمل روش، نیا .اندشده يآورجمع فصل یک در رهیغ

 .کندمی ترساده را یطراح
 یطراح« روش به  ای »ییخرپا یطراح« روش به یطراح -پ

 در ویژه هب روش نیا .استشده یمعرف »بند و بست
 د،دارن يبارگذار ای هندسه در یناگهان رییتغ هک ییاعضا
 .کندمی ترساده را یطراح

 اضافه بتن به يفوالد يمهارها به مربوط الزامات -ت
 .استشده

 
 

 از يچند راتییتغ زلزله يبرا هاسازه یطراح فصل در -ث
 شده ارائه قیعم يهاشمع و هاشالوده موضوع در جمله
 .است

 سوزيآتش برابر در مقاومت يبرا هاسازه یطراح ضوابط -ج
 .اندشده اضافه

 

 

  3-2-1 ت

 

 مه بود نامهآیین قبلی ویرایش مبناي که حدي حاالت روش -الف
 ولی گیرد؛می قرار استفاده مورد کشورها از بسیاري در اکنون

 هب کشور در آن به وابسته ادبیات نیز و آن کاربردي افزارهاينرم
 سایر با آن هماهنگی و نیست مقاومت طراحی روش فراگیري

 این .نیست دسترسی قابل کافی اندازه به هم ايسازه هاينامهآیین
 .دش گرفته تغییر به تصمیم عمومی نظرخواهی مبناي بر که است

 ايتازه تجربه مختلف فصول در ايسازه عضو به دادن اولویت -ب
 کاهش را نامهآیین دیگر بندهاي به مراجعه رسدمی بنظر و است
 .دهد

 

 
 مورد قبل هاسال از بند) و (بست خرپایی طراحی روش – پ

 وسعت آن کاربرد امروزه .استبوده طراحی و تحلیل در استفاده
 در هک مخصوصا ،کندمی پیدا بیشتري گسترش آرامی به و یافته
 .دهدمی بدست تريمناسب حل راه شده ذکر موارد

 قدیمی هايساختمان نوسازي و سازيمقاوم اخیر هايسال در -ت
 مهارها فصل .است گرفته قرار مهندسان کار دستور در تدریج به

 مطرح زمینه این در که است متعددي سواالت به پاسخ براي
 .شودمی

 مراجعه 20 فصل به است، زیاد هاسازه این طراحی در تغییرات -ث
 .شود

 

 تربیش گسترش روز هر شهرها در هاسوزيآتش به مربوط مسایل -ج
 رارق بیشتر دیدگیآسیب خطر مقابل نیز هايسازه و کندمی پیدا
 اب رویارویی در هاسازه طراحی براي ايمقدمه فصل این .گیرندمی
 گسترش فصل این نامهآیین بعدي هايویرایش در .است خطر این

 .داشت خواهد بیشتري
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 هدف 
 

 هدف 3-1 ت

 هک است یمقررات و ضوابط ارایه نامهآیین نیا هدف 
 ،يداریپا مقاومت، از اقتصادي زانیم ،هاآن تیرعا با

 یبتن هايساختمان سازه در انسجام و دوام ،برداريبهره
 المتسو  شده نیتام ر،یز فیتعار مطابق نامهآیین نیا موضوع

 .دنشو حفظ هاآن از نندگانک استفاده یمنیا و

 

 

 

 
 یاو هاسازه هک است آن مقاومت از منظور مقاومت: -الف

 یخوب به را وارده يبارها سازه، عمر طول در هاآن ياعضا
 اتقطع و نشوند متحمل مالحظه قابل بیآس نند،ک تحمل

 .نشوند ستهکش
 نیب تعادل حالت هک است آن يداریپا از منظور :يداریپا -ب

 ریتاث تحت ل،ک یاو جز در ،سازه به وارده يبارها
و  نشده اختالل دچار آن در شده جادیا هايشکلتغییر

 ایو سازه و دهیگرد حفظ آن قطعات و سازه یاصل رهیکپ
 .نشوند زشیر فرو دچار آن اعضاي

 سازه هک است آن برداريبهره از منظور :برداريبهره -پ
 ندک حفظ سازه عمر طول در را خود انتظار مورد عملکرد

 نیزو  هاترك شدگیباز یاو هاشکلتغییر شیافزاو 
 يبرا لیکمش آن، اعضاي یا سازه حد از بیش ارتعاشات
 بیآس سوزيآتش عالوه به .ندکن جادیا نندگانک استفاده

 .دیننما وارد سازه به مالحظه قابل
 هک است آن ،ییایپا ای دوام از منظور :ییایپا ای دوام -ت

 گرفته نظر در چنان هاآن بکیتر و فوالد و بتن اجزاي
 یافک يسازگار برداريبهره و طیمح طیشرا با هک شوند

 در هايیون و طییمح موجود طیشراو  باشند داشته
 هاآن انهدام یاو زودرس يریپ ،یفرسودگ موجب دسترس،

 .دننشو

 مقاومت، شامل: اول بخش سه هاسازهتمام  طراحی در 1-3-1 ت 
 رعایهال الزم و دارند قرار نخست اولویت در برداريبهره و پایداري

 به انسجام و دوام بخش در آرمهبتن هايسازه احیطر در .باشندمی
 وردخمی ترك بتن هاساختمان این در .شوندمی اضافه هااولویت این

 .کندمی باز آرماتورها به رسیدن تا رطوبت و هوا ذنفو براي راهی و
 خورندگی آرماتور براي که باشد موادي حاوي اطراف محیط اگر

 .رساند خواهد آسیب سازه به ،کند ایجاد

 خود دارند، عهده به را کشش تحمل نقش که آرماتورها همچنین
 .ندشو جدا هم از مقاطعی در است ممکنو  نیستند پیوسته خود به

 آرماتورها از تعدادي که کرد حاصل اطمینان باید که است این
 ارب انتقال مسیرهاي در  عالوه به .کنندمی فراهم را الزم پیوستگی

 .دهندمی کمک آرماتورگذاري کل به شالوده سمت به
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 ییکپارچگ ای انسجام از منظور :یکپارچگی ای انسجام -ث

 انچن یکدیگر به هاآن اتصاالت و سازه ياعضا هک است آن
 عبور يبرا مناسب ریمس چند ای یک هک شوند میتنظ

 همبستگیو  شده فراهم شالوده سمت به وارده يبارها
  .باشد شده نیتام سازه لک

 بند ریز موضوع ،پایایی ای دوام به مربوط ضوابط 
 نیا در .اندشده هیارا نامهآیین نیا دوم جلد در »ت« 1-3-1 

 ،شوندمی مربوط سازه یطراح به هکيموارد به تنها جلد
 .استشده پرداخته

 اربردکه دامن 
 

 اربردکه دامن 4-1 ت

 هايساختمان يهاسازه ،نامهآیین جلد نیا ضوابط 
 ساخته کسب بتن با ای یمعمول بتن با هک را یمتعارف آرمهبتن
 نیا در ،آرمهبتن يهاسازه در .گیرندمی بر در ،شوندمی

 50 تا 20 نیب ،بتن مشخصه يفشار مقاومت ،نامهآیین
 550 تا 220 نیب فوالد میتسل مقاومتو  الکمگاپاس

 »ب« 3-1-4-3 بند الزامات هي کموارد در .باشدمی الکپاسمگا
 را بتن مشخصه يفشار مقاومت یفوقان حد ،دنشو تیرعا
 .داد شیافزا الکمگاپاس 70 تا توانمی

ضوابط  ر،یخاص از جمله موارد ز هايسازهدر مورد  
باید  ،اربرد داشته باشندکه ک یتا جای نامهآیینن یو مقررات ا

بط ضواباید از ، هاسازهن یا يه براکاست  یه. بدیشوندت یرعا
ر کذ نامهآیینن یه در اک نیز استفاده شود، ياژهیو مقررات و

سازمان برنامه و بودجه و در ضوابط سایر د از یو با اندشدهن
 .ودشاستفاده  یالمللنیا بی یمل ضوابطر یسانبود آنها، از 

 ؛آرماتور مک و ساده یبتن يهاسازه -الف
 ؛دهیتنشیپ یبتن يهاسازه -ب
 ؛ساختهشیپ یبتن يهاسازه -پ
 ؛نیسنگ و کسب هايسنگدانه با یبتن يهاسازه -ت
 بتن ای متخلخل بتن با شده ساخته یبتن يهاسازه -ث

 ؛یاسفنج
 ؛افیال با یبتن يهاسازه -ج
 ؛گیرندمی قرار ادیز يدما معرض در هک یبتن يهاسازه -چ
 ؛شده تا يهاورق و ياپوسته يهاسقف -ح
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 .انفجار برابر در مقاوم يهاسازه -خ

 با درجا بکمر ریغ یبتن اعضاي یاو هاسازه در 
 نیا یطراح ضوابط از توانمی ماندگار، درجاي هايقالب
 يهاعرشه از استفاده صورت در .نمود استفاده نامهآیین
 هاستفاد قالب عنوان به هک ماندگار درجاي بکمر ریغ يفوالد

 يبارها لک يبرا یتنهای به را یبتن دال توانمی ،شوندمی
 هشد یطراح تازه بتن وزن يبرا عرشه کهصورتی در یاو وارده،
 محاسبه عرشه و بتن وزن يمنها وارده يبارها لک يبرا است،
 .نمود

 و بتن از شده ساخته بکمر یبتن يهاسازه 
 محدوده در ،يفوالد بکمر يهاعرشه ای يفوالد يهارخمین

 یمل مقررات دهم مبحث در و شده محسوب يفوالد يهاسازه
 .شودمی پرداخته هاآن به ،»يفوالد يهاسازه« ساختمان

 قرار كخا داخل در هک ییهاپایه ستون و هاشمع 
 قرار نامهآیین نیا اربردک دامنه در ریز موارد در فقط دارند،

 :گیرندمی

 آب، هوا، در هک قیعم هايپی اعضاي از یهایقسمت در -الف
 هاآن یجانب مهار نیتام جهت رمقاومیغ سست كخا یاو

 .اندشده واقع مانشک برابر در
 تحمل را هاییسازه بار هک قیعم هايپی از یاعضای در -ب

 ادیز یاو متوسط پذیريشکل با زلزله مقابل در هک کنندمی
 .اندشده یطراح

 روش« اساس بر هاآن یطراح هک قیعم هايپی اعضاي در -پ
 .استشده انجام »مقاومت طرح

 

 از استفاده ماندگار درجاي هايقالب از دیگري نمونه 3-4-1 ت
 کارخانه در هاقالب این .است تنیدهپیش یا آرمهبتن نازك هايدال

 .شوندمی آماده

 

 

 

 
 

 شوندمی جوش فوالدي عرشه روي بر که هاییمیخگل 4-4-1 ت
 اماتالز باید سازند، میسر درجابتن و عرشه بین را نیرو انتقال تا

 .است فوالدي هايسازه حوزه در که باشند دارا را خاصی

 

 5-4-1 ت

 
 

 در کمانش به مربوط ضوابط شده ذکر هايبخش طراحی در -الف
 .شوند رعایت باید و است نظر مورد بیشتر هاستون

 

 

 

 

 

 

 سازه یطراح روش 
 

 سازه یطراح روش 5-1 ت

 .است »مقاومت یحاطر« روش نامهآیین نیا در یطراح روش
 در خود يباربر ینهای تیوضع در سازه قطعات روش نیا در

 خاص تالش هر يبرا هاآن يباربر تیظرف و شده گرفته نظر
 و تنب خطیغیر رفتار تیظرف نیا نییتع در .شودمی نییتع

 قطعم هر در قطعه يباربر تیظرف .شودمی گرفته نظر در فوالد

 .است نامهآیین این در طراحی مبناي مقاومت طراحی روش 
 .اندشده ارایه 8 و 7 فصول در روش این جزییات
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 شده نیتام تالش هر يبرا زیر رابطه هک باشد اياندازه به دیبا

 .باشد

𝑺𝑺𝑴𝑴∅                                                 1-1  رابطه ≥ 𝑼𝑼 

   

 مقاومت ای تالش 𝑼𝑼  مقطع، یاسم مقاومت 𝑺𝑺𝑴𝑴 رابطه: نیا در
 مقاومت اهشک بیضر ∅ و مقطع به وارد دارضریب ازین مورد
 تعیین وارده تالش برابر در عضو رفتار اساس بر هک است
 .شودمی

 هاآن هايترکیب و هابارگذاري 
 

 هاآن هايترکیب و هابارگذاري 6-1 ت

 يبارها هايترکیب ،سازه يبارگذار يبرا نامهآیین نیا در
 الزامات و ضوابط از بار يهاضریب زین و یطراح در مختلف
 »هاساختمان يبارگذار« ساختمان یمل مقررات ششم مبحث

 الزامات و ضوابط در هک يرییتغ گونه هر .شوندمی استفاده
 امهنآیین نیا در شود داده ساختمان یمل مقررات ششم مبحث

 يبرا ،7 فصل در ضوابط نیا از ياخالصه .است االجرا الزم
  .است شده آورده ،یدسترس سهولت

 نای ایران در .دارد مجزا نامهآیین به نیاز مختلف هايسازه بارگذاري 
 شده آوريجمع ساختمان ملی مقررات ششم مبحث در نامهآیین
 را )2800 نامه(آیین زلزله بارگذاري جمله از بارها همه و است

 از هايسازه بین یکنواختی ایجاد جهت روش این .دهدمی پوشش
 .دارد ضرورت ،مختلف هايجنس

 يریگاندازه يهاواحد ستمیس 
 

 يریگاندازه يهاواحد ستمیس 7-1 ت

نامه، سیستم گیري در این نسخه از آیینواحدهاي اندازه
بوده و غالبا از متر، ثانیه، کیلوگرم جرم و نیوتن  SIالمللی بین

نامه مورد استفاده . واحدهایی که در این آیینشودمیاستفاده 
 اند، عبارتند از:قرار گرفته

 ؛مترمیلی و متر ،طول
 ؛هیثان ،زمان
  ؛لوگرمکی ،جرم
 ؛وتنین ،وزن

 رب نیوتن یاو ،ال)ک(پاس مربع متر بر وتنین ،فشار و تنش
 .)پاسکالمگا( مربع مترمیلی
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 مسئول یقانون هايمقام 
 

 مسئول یقانون هايمقام 8-1 ت

 یققوح یا حقیقی افراد به نامهآیین این در مسئول قانونی مقام
 قرارداد با متناسب کدام هر و شودمی اطالق زیر شرح به

 :باشدمی پروژه در خود مسئولیت رعایت به متعهد منعقده،
 دهنده؛ سفارش یا مالک کارفرما:
 سازه؛ طراحی مسئول مشاور:
 اجرا؛ بر نظارت مسئول نظارت: دستگاه

 اجرا؛ مسئول پیمانکار:
 .تایید مسئول(حسب نیاز پروژه):  بازرس

 يهاطرح اجرایی ضوابط از برگرفته شده یاد مسئول هايسازمان 
 که است کشورمشارکت عمومی و خصوصی ویا  حوزه وجوه عمومی

 مشاور سازمان .است شده تصویب بودجه و برنامه سازمان توسط
 آن سازه جمله از ساختمان طراحی به مربوط عملیاتتمام  مسئول

  .است

 طرح كمدار و ها نقشه 
 

 طرح كمدار و ها نقشه 9-1 ت

 فصل در شده رکذ اطالعات همه دیبا مشاور مهندس 
 مطرح یاضاف اطالعات ریسا یاو طرح، كمدار و ها نقشه ،24

 .دهد ارائه و هیته را نامهآیین نیا فصول در شده

 لیارفرما، محاسبات مربوط به تحلکدر صورت الزام  
 يهابرنامه یو خروج يسازه به همراه اطالعات ورود یو طراح

مه یمطرح ض كد به مداری، بایات محاسباتیو فرض يوتریامپک
رسانی عالوه بر درج در پایگاه اطالعد یبا كن مداریا شوند.

ویا مشارکت عمومی و  قراردادها (در حوزه وجوه عمومی
 یسال، جهت استفاده احتمال 20حداقل به مدت )، خصوصی

 .ارفرما باشدکس شده و در دستر ينگهدارتوسط مشاور ، یتآ

  

 خــاص هــايسیســتم و هــاروش 
 یطراح

 
 یطراح خاص هايسیستم و هاروش 10-1 ت

 خاص هايسیستم و هاروش از استفاده به ازین صورت در
 ،است شده ارائه نامهآیین نیا در چه آن با متفاوت یطراح

 نیا دهندگان ارائه د،ندار قرار آن اربردکه دامن در یول
 مراجع زا یفنیا نظریه  نامهیگواه اخذ به نسبت دیبا هاسیستم

 .دنینما اقدام ربطيذ
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 استفاده موردکلی  مراجع و منابع 
 

 استفاده مورد مراجع و منابع 11-1 ت

 استفاده ریز منابع از نامهآیین جلد نیا هیته در 
 است:شده

 ،رانیا یمل ياستانداردها -1
  ،رانیا یساختمان یمل مقررات ششم مبحث -2
 ،)ASTM( هاآزمایش و مصالح یاییکآمر انجمن ضوابط -3
 ،ACI 318-14, ACI 318-19 ایکآمر بتنه نامنیآی -4
 دستنامه يجلد 6ه مجموع -5

 (ACI Manual of concrete practice) ، 
 بتن یاروپای يهانامهنیآی -6

 Euro Code 2 – Parts 1,2,3 و(CEB-FIP 
Model Code 2010)، 

 ،A23.3-2014 اناداک بتنه نامآیین -7
 ،AS 3600-2009 ایاسترال بتنه نامآیین -8
 .NZS 3101-2006 وزیلندین بتنه نامآیین -9

 شده جاعار خاصی مراجع به هافصل از تعدادي در 
 .است شده ارایه فصل آن پایان در هاآن فهرست که

  

 



     

 

 مود فصل

 تعاریف و عالئم
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 دوم فصل 2

 فیتعار و عالئم
 2 ت

 گستره 

 .اندشده فیتعر نامهآیین جلد نیا در شده استفاده اصطالحات و ياختصار عالئم فصل نیا در
 

 ياختصار عالئم 

 واحد فیتعر عالمت

𝒂𝒂 مترمیلی .معادل تنش یلیمستط كبلو عمق 

𝒂𝒂𝒗𝒗 زکمر تا ای ،ايطره ای وستهیپ ياعضا در گاه هکیت بر تا زکمتمر بار زکمر فاصله با برابر برش، دهانه 
 .ساده گاهتکیه با ياعضا در گاه هکیت

 مترمیلی

𝑨𝑨𝒃𝒃 مربع مترمیلی .میس ای لگردیم یک مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒃𝒃𝒃𝒃 مربع مترمیلی .گروت ای بتن با تماس در يفشار عضو به متصل صفحه مساحت 

𝑨𝑨𝒃𝒃𝒇𝒇𝒃𝒃 ر آجدار لگردیم ای مهار لیم ،میخگلسر ییاکات خالص مساحتمربع مترمیلی . دارس 

𝑨𝑨𝒇𝒇 مربع مترمیلی .کندمی مقاومت برش انتقال برابر در هک بتن مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒇𝒇 مربع مترمیلی .طرفهدو يهادال در ستون، یک محل در ریت-دال متعامد نوار دو ناخالص مقطع سطح نیتربزرگ 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒄𝒄 مربع مترمیلی .شودمی يریگاندازه یعرض آرماتور یرونیب بر تا هک عضوه هست مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒃𝒃 مربع مترمیلی .آن یخارج طیمح به محصور عضو مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒄𝒄 مربع مترمیلی .شودمی منظور بست محور بر عمود هک بند) و بست (مدل ییخرپا روش در بست يانتها یک در مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒄𝒄 مربع مترمیلی .دارد قرار ناخالص مقطع سطح زکمر و یخمش یششک وجه نیب هک مقطع از یقسمت مساحت 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒗𝒗  ستا  در مقطع طول و جان ضخامت  در شده  احاطه بتن ناخالص مقطع سطح ش  يروین يرا و  هاوارید در یبر
ساحت  ناخالص، سطح  .هادیافراگم در بتن ناخالص مقطع سطح  ساحت  منهاي شده  تعریف مقطع لک م   م

   .است آن در بازشوها
 مربع مترمیلی

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒄𝒄 در هک بستههم يوارهاید در بندهم ریت ای یافق يوارید قطعه دیوار)، (جرز هیپا وارید یک در بتن مقطع سطح 
 .کندمی مقاومت برش مقابل

 مربع مترمیلی

𝑨𝑨𝒆𝒆𝒇𝒇و 𝒄𝒄𝒔𝒔 مربع مترمیلی .یبرشه زبان در موثر یگاهتکیه مساحت 

𝑨𝑨𝒇𝒇 مربع مترمیلی .شودمی برده ارک به خمش تحمل يبرا هک هانشیمن در یششک آرماتور مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒃𝒃 مربع مترمیلی .شودینم منظور یخال يفضا مجوف مقطع یک در .یبتن عضو یک ناخالص مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒄𝒄 مربع مترمیلی .هانشیمن در یاصل یششک آرماتور با يمواز یبرش آرماتور لک مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄 ر یاو دارقالب يلگردهایم سطوح مجموعمربع مترمیلی .رسندیم میتسل مقاومت به یبحران مقطع در هک  دارس 

𝑨𝑨𝒋𝒋 هک ریت آرماتورهاي از دسته آن صفحه با يمواز ياصفحه در اتصال ناحیه یک در یبرش موثر مقطع سطح 
 .شوندیم اتصال ناحیه در برش جادیا باعث

 مربع مترمیلی
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𝑨𝑨𝜾𝜾 مربع مترمیلی .چشیپ برابر در مقاوم یطول آرماتور لک مساحت 

𝑨𝑨𝒔𝒔,𝒎𝒎𝒎𝒎𝑴𝑴 مربع مترمیلی .چشیپ برابر در مقاوم یطول آرماتور مساحت حداقل 

𝑨𝑨𝑴𝑴 دارضریب يدیق يروین برابر در هک منینش یک در آرماتور مساحت 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢 مربع مترمیلی .کندمی مقاومت 

𝑨𝑨𝑴𝑴𝒏𝒏 مربع مترمیلی .ياگره ناحیه از مقطع یک ای ياگره ناحیه از وجه یک مساحت 

𝑨𝑨𝑵𝑵𝒂𝒂 یوستگیپ مقاومت محاسبه يبرا یچسب يهامهار از یگروه ای منفرد یچسب مهار یک شده ریتصو ریتأث سطح 
 .ششک در

 مربع مترمیلی

𝑨𝑨𝑵𝑵𝒂𝒂𝑵𝑵  سبه  يبرا منفرد یچسب  مهار یک شده  ریتصو  ریتأث سطح  با کهورتیص  در شش ک در یوستگ یپ مقاومت محا
 .باشد نشده محدود مهارها نیب فاصله ای لبه از فاصله

 مربع مترمیلی

𝑨𝑨𝑵𝑵𝒇𝒇 مربع مترمیلی .ششک در مقاومت محاسبه يبرا هامهار گروه ای منفرد مهار یک از بتن شده ریتصو ستکش سطح 

𝑨𝑨𝑵𝑵𝒇𝒇𝑵𝑵 از فاصله با کهصورتی در ششک در مقاومت محاسبه يبرا منفرد مهار یک از بتن شده ریتصو ستکش سطح 
 .باشد نشده محدود مهارها نیب فاصله ای لبه

 مربع مترمیلی

𝑨𝑨𝑵𝑵 مربع مترمیلی .چشیپ از یناش برش انیجر ریمس به محدود ناخالص مساحت 

𝑨𝑨𝑵𝑵𝒄𝒄 مربع مترمیلی .یچشیپه بست یعرض آرماتور نیتریرونیب يمحورها به محدود سطح 

𝑨𝑨𝒃𝒃𝒑𝒑 مربع مترمیلی .هاغالف و هاتکدا توسط شده اشغال لک مساحت 

𝑨𝑨𝒄𝒄 مربع مترمیلی .یششک یطول آرماتور مساحت 

𝑨𝑨𝒄𝒄′  مربع مترمیلی .يفشار یطول آرماتور مساحت 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒇𝒇 مربع مترمیلی .منینش یک در یاصل یششک آرماتور مساحت 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒆𝒆,𝑵𝑵 مربع مترمیلی .ششک در مهار موثر مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒆𝒆,𝑽𝑽 مربع مترمیلی .برش در مهار موثر مقطع سطح 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄 فاصله در ،هاسنجاقی شامل ،یعرض آرماتور لک مقطع سطح  𝑠𝑠 ضلع بر عمود و یکدیگر از 𝑏𝑏𝑢𝑢 مربع مترمیلی .عضو مقطع از 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒎𝒎 فاصله در یسطح آرماتور لک مساحت 𝑠𝑠𝑖𝑖 ه یال درi ه زاوی با يآرماتور با بست با متقاطع اُم𝛼𝛼𝑖𝑖 محور به نسبت 
 .بست

 مربع مترمیلی

𝑨𝑨𝒄𝒄,𝒎𝒎𝒎𝒎𝑴𝑴 مربع مترمیلی .یخمش آرماتور مساحت حداقل 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄 مربع مترمیلی .يفوالد يهارخمین و لگردهایم شامل یطول آرماتور لک مساحت 

𝑨𝑨𝒄𝒄 فاصله در چشیپ برابر در مقاوم تنگ یاو ریدورگ بسته، خاموت ساق یک مساحت s. مربع مترمیلی 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄 مربع مترمیلی .کنندمی محصور را دارقالب يلگردهایم هک ییهاخاموت ای هاتنگ سطوح مجموع 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒇𝒇 فاصله در یعرض آرماتورهاي لک مقطع سطح  s مهار هک را یآرماتورهای خوردگیترك محتمل صفحه هک 
 .کندمی قطع شوند،یم

 مربع مترمیلی

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄 مربع مترمیلی  .بند یک در آرماتور مساحت 

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄 ر يلگردهایم يبرا يمواز يهاتنگ عنوان به هک ییهاخاموت ای هاتنگ سطوح مجموعمربع مترمیلی .کنندمی عمل  دارس 

𝑨𝑨𝒗𝒗 فاصله در یبرش آرماتور مساحت s. مربع مترمیلی 

𝑨𝑨𝒗𝒗𝒑𝒑 مربع مترمیلی .يقطر يگذار آرماتور با بندهم ریت یک در ،يقطر آرماتورهاي از گروه هر لک مساحت 

𝑨𝑨𝒗𝒗𝒇𝒇 مربع مترمیلی .كاکاصط-برش آرماتور مساحت 

𝑨𝑨𝒗𝒗𝒄𝒄 فاصله در یخمش یششک آرماتور يمواز یبرش آرماتور مساحت s2.  مربع مترمیلی 

𝑨𝑨𝒗𝒗,𝒎𝒎𝒎𝒎𝑴𝑴 فاصله در یبرش آرماتور مساحت حداقل s. مربع مترمیلی 

𝑨𝑨𝑽𝑽𝒇𝒇 مربع مترمیلی .برش در مقاومت محاسبه يبرا مهارها گروه ای مهار یک در بتن شده ریتصو ستکش سطح 

𝑨𝑨𝑽𝑽𝒇𝒇𝑵𝑵 گوشه، ترایتأث با کهصورتی در برش در مقاومت محاسبه يبرا مهار یک در بتن شده ریتصو ستکش سطح 
 .باشد نشده محدود عضو ضخامت ای فاصله

 مربع مترمیلی

𝑨𝑨𝟏𝟏 مربع مترمیلی .گره مقاومت ای بست مقاومت ،ییاکات مقاومت محاسبه در شده يبارگذار سطح 
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𝑨𝑨𝟐𝟐  آن یباالی سطح  و گرفته قرار گاه هکیت درون در الک هک ناقص،ه گو یاو هرم مخروط، پایینیه قاعد مساحت 
1A باشندیم یافق به قائم يدو به یک بیش يدارا آن یجانب يهالیاو بوده. 

 مربع مترمیلی

𝒃𝒃 مترمیلی .عضو يفشار وجه عرض 

𝒃𝒃𝒇𝒇 مساحت محاسبه در هک عضو مقطع يزکمره هست بعد shA آرماتور یخارج بر تا عرض نیا .رودیم ارک به 
 .شودمی يریگاندازه یعرض

 مترمیلی

𝒃𝒃𝒇𝒇 مترمیلی .بال موثر عرض 

𝒃𝒃𝑵𝑵 مترمیلی .هاشالوده و هادال در طرفهدو برش يبرا یبحران مقطع طیمح 

𝒃𝒃𝒄𝒄 مترمیلی .بست یک عرض 

𝒃𝒃𝒄𝒄𝒔𝒔 مترمیلی .یبرشه زبان عرض 

𝒃𝒃𝒄𝒄𝒔𝒔𝒂𝒂𝒃𝒃 مترمیلی  .دال موثر عرض 

𝒃𝒃𝒄𝒄 مترمیلی .گیردیم بر در را چشیپ برابر در مقاومه بست يهاخاموت هک مقطع سطح از یقسمت عرض 

𝒃𝒃𝒗𝒗 مترمیلی .شودمی گرفته نظر در یافق برش محاسبه يبرا هک یتماس سطح در مقطع عرض 

𝒃𝒃𝒄𝒄 مترمیلی .يارهیدا مقطع قطر ای جان عرض 

𝒃𝒃𝟏𝟏 عدیبحران مقطع ب 𝑏𝑏𝑜𝑜 مترمیلی .شوندیم نییتع لنگرها آن در هک يادهانه يراستا در 

𝒃𝒃𝟐𝟐 عدیبحران مقطع ب 𝑏𝑏𝑜𝑜 بر عمود يراستا در 𝑏𝑏1. مترمیلی 

𝑩𝑩𝑴𝑴 وتنین .یاسم ییاکات مقاومت 

𝑩𝑩𝒖𝒖 وتنین .دارضریب ییاکات بار 

𝒇𝒇 مترمیلی .یخنث محور تا يفشار تار نیدورتر فاصله 

𝒇𝒇𝒂𝒂𝒇𝒇  صله شتن ک مهار یک ازین مورد بحرانی فا  ای بتن ست کش  با هک هیپا مقاومت جادیا جهت لبه از شش ک در یا
 .شودمی نترلک خوردگی، افکش نترلک جهت یاضاف آرماتور بدون نخورده كتر بتن در مهار یوستگیپ

 مترمیلی

𝒇𝒇𝒂𝒂,𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎 مترمیلی .بتن لبه تا مهاره لیم زکمر از فاصله ثرکحدا 

𝒇𝒇𝒂𝒂,𝒎𝒎𝒎𝒎𝑴𝑴 مترمیلی .بتن لبه تا مهاره لیم زکمر از فاصله حداقل 

𝒇𝒇𝒂𝒂𝟏𝟏 شودمی وارد مهار به برش اگر .راستا یک در بتن لبه تا مهاره لیم زکمر فاصله، 𝑐𝑐𝑎𝑎1 برش اعمال يراستا در 
 مقاطع در برش معرض در مهارها اگر .است لبه از فاصله حداقل 𝑐𝑐𝑎𝑎1 ،شودمی وارد مهار به ششک اگر .است

 .است 4-2-5-18 بند فیتعر مطابق رند،یگیم قرار محدود ضخامت با كناز
 مترمیلی

𝒇𝒇𝒂𝒂𝟐𝟐 بر عمود يراستا در بتن لبه تا مهاره لیم زکمر از فاصله 𝑐𝑐𝑎𝑎1. مترمیلی 

𝒇𝒇𝒃𝒃 زکمر تا زکرم فاصله نصف (ب)و  بتن سطح تریننزدیک تا میس ای لگردیم زکمر فاصله (الف) از: ترمک مقدار 
 .شوندیم مهار هک ییهامیس ای لگردهایم

 مترمیلی

𝒇𝒇𝒇𝒇 مترمیلی .آرماتور یبتن خالص پوشش 

𝒇𝒇𝑵𝑵𝒂𝒂 مهار یک یوستگیپ مقاومت لک نیتام يبرا هک مهار سمت یک در مهاره لیم زکمر از شده ریتصو فاصله 
 .است الزم یچسب

 مترمیلی

𝒇𝒇𝒄𝒄𝒔𝒔 در هک ،یبرشه زبان زيکمر خط تا یبرشه زبان به یششک يمهارها فیرد تریننزدیک يزکمر خط فاصله 
 .شودمی گیرياندازه برش راستاي

 مترمیلی

𝒇𝒇𝒄𝒄 يراستا در دال لبه از ستون یداخل وجه فاصله 𝑐𝑐1، با برابر ثرکحدا ولی 𝑐𝑐1. مترمیلی 

𝒇𝒇𝟏𝟏 عدیم نییتع هالنگر آن در هک يادهانه يراستا در کدست ای ستونسر ،یلیمستط معادل ای یلیمستط ستون ب
 .شوند

 مترمیلی

𝒇𝒇𝟐𝟐 عدرب عمود يراستا در شده گیرياندازه کدست ای ستونسر ،یلیمستط معادل ای یلیمستط ستون ب 𝑐𝑐1. مترمیلی 

𝑪𝑪 ریت و دال یچشیپ مشخصات نییتع جهت مقطع ثابت بیضر _ 

𝑪𝑪𝒎𝒎 معادل نواختیک لنگر نمودار به یواقع لنگر نموداره دهند ارتباط بیضر. _ 

𝒑𝒑 مترمیلی .یطول یششک آرماتور ثقل زکمر از بتن يفشار تار نیدورتر فاصله 
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𝒑𝒑′ مترمیلی .یطول يفشار آرماتور ثقل زکمر از بتن يفشار تار نیدورتر فاصله 

𝒑𝒑𝒂𝒂 ر میخگله لیم قطر ای مهار یخارج قطرر چیپ ، دارسمترمیلی .دارقالب چیپ ای  دارس 

𝒑𝒑′𝒂𝒂 نیگزيجا مقدار 𝑑𝑑𝑎𝑎 مترمیلی .ازین مورد اندازه از تربزرگ مهار از استفاده صورت در 

𝒑𝒑𝒂𝒂𝒃𝒃𝒃𝒃 مترمیلی .درشت يهادانه سنگ یاسم اندازه ثرکحدا 

𝒑𝒑𝒃𝒃 مترمیلی .میس ای لگردیم یاسم قطر 

𝒑𝒑𝒃𝒃𝒎𝒎𝒔𝒔𝒆𝒆 مترمیلی .شالوده بستر در شمع قطر 

𝑫𝑫 بیضر بدون آن، از یناش اثرات ای يبردار بهرهه مرد بار. - 

𝑫𝑫𝒄𝒄 يبردار بهره حد در آن از یناش اثرات یاو مرده شده اضافه بار. - 

𝑫𝑫𝒄𝒄 يبرداربهره حد در آن از یناش اثرات یاوعض وزن از یناش مرده بار. - 

𝒆𝒆𝒄𝒄 چیپه لیم یداخل سطح فاصله  Jای لکش L چیپ یخارج كنو تا لکش J ای لکش L مترمیلی .لکش 

𝒆𝒆′𝑵𝑵 شهیمه هک ششک در مهار گروه زيکمر خط و ششک تحت مهار گروه بر وارد یششک بار ندیبرآ نیب فاصله 
 .است مثبت

 مترمیلی

𝒆𝒆′𝑽𝑽 در رشب در مهار گروه زيکمر خط و راستا یک در برش تحت مهار گروه بر وارد یبرش بار ندیبرآ نیب فاصله 
 .است مثبت شهیهم هک راستا همان

 مترمیلی

𝑬𝑬 زلزله از ناشی ناشی قائم یا افقی نیروهاي تاثیر. _ 

𝑬𝑬𝒇𝒇 الکمگاپاس .بتن االستیسیته مدول 

𝑬𝑬𝒇𝒇𝒃𝒃 الکمگاپاس .ریت بتن االستیسیته مدول 

𝑬𝑬𝒇𝒇𝒄𝒄 الکمگاپاس .دال بتن االستیسیته مدول 

𝑬𝑬𝑬𝑬 مربع مترمیلی وتنین .عضو یخمش یسخت 

(𝑬𝑬𝑬𝑬)𝒆𝒆𝒇𝒇𝒇𝒇 مربع مترمیلی وتنین .عضو موثر یخمش یسخت 

𝑬𝑬𝒄𝒄 الکمگاپاس .فوالد االستیسیته مدول 

𝒇𝒇𝒇𝒇′  الکمگاپاس .بتن مشخصه يفشار مقاومت 

�𝒇𝒇𝒇𝒇′  الکمگاپاس .رددا ال)ک(مگاپاس تنش بعد همواره جذر نیا حاصل شده ارائه روابط در .بتن مشخصه يفشار مقاومت جذر 

𝒇𝒇 هرتز فک يادوره انسکفر 

𝒇𝒇𝒇𝒇𝒆𝒆 الکمگاپاس .گره ناحیه ای بست در بتن موثر يفشار مقاومت 

𝒇𝒇𝒇𝒇𝒄𝒄 الکمگاپاس .شده گیرياندازه خوردگی افکش یششک مقاومت متوسط 

𝒇𝒇𝒑𝒑 الکمگاپاس  .بیضر بدونه مرد بار اثر ریز مقطعه نخورد كتر یششک بتن تار نیدورتر در تنش 

𝒇𝒇𝒇𝒇 الکمگاپاس .بتن یختگیگس مدول 

𝒇𝒇𝒄𝒄 الکمگاپاس .يبردار بهره يبارها اثر در آرماتور در یششک تنش 

𝒇𝒇𝒄𝒄′  الکمگاپاس .دارضریب يبارها اثر در آرماتور در يفشار تنش 

𝒇𝒇𝒖𝒖𝒄𝒄𝒂𝒂 الکمگاپاس .مهار فوالد مشخصه یششک مقاومت 

𝒇𝒇𝒚𝒚 الکمگاپاس .آرماتور مشخصه میتسل مقاومت 

𝒇𝒇𝒚𝒚𝒂𝒂 الکمگاپاس .مهار فوالد مشخصه میتسل مقاومت 

𝒇𝒇𝒚𝒚𝒄𝒄 الکمگاپاس .یعرض آرماتورهاي مشخصه میتسل مقاومت 

𝑭𝑭 ثرکحدا ارتفاع و املک فشار با عاتیما فشار از یناش يبردار بهره بار تاثیر. _ 

𝑭𝑭𝑴𝑴𝑴𝑴 وتنین .گره ناحیه وجه در یاسم مقاومت 

𝑭𝑭𝑴𝑴𝒄𝒄 وتنین .بست یاسم مقاومت 

𝑭𝑭𝑴𝑴𝒄𝒄 وتنین .بند یاسم مقاومت 

𝑭𝑭𝒖𝒖𝑴𝑴 وتنین .گره ناحیه یک وجه بر وارد دارضریب يروین 

𝑭𝑭𝒖𝒖𝒄𝒄 وتنین .بست یک در دارضریب يفشار يروین 
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𝑭𝑭𝒖𝒖𝒄𝒄 وتنین .بند یک در دارضریب یششک يروین 

𝒄𝒄 ،مترمیلی .عضو یک یلک عمق ای ارتفاع ضخامت 

𝒄𝒄𝒂𝒂 مترمیلی .مهار محور موازات در گرفته قرار مهار آن در هک يعضو ضخامت 

𝒄𝒄𝒆𝒆𝒇𝒇 مترمیلی .مهار يگذار جاي موثر عمق 

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎 ه طبق در طبقه ارتفاعx. مترمیلی 

𝒄𝒄𝒖𝒖 معادل ،يفشار تار دورترین در دیوار) (جرز هیپا وارید ای وارید یجانب نشده مهار ارتفاع lu مترمیلی .يفشار ياعضا براي 

𝒄𝒄𝒗𝒗 مترمیلی                                                    یبرش کالهک موثر عمق 

𝒄𝒄𝒄𝒄 مترمیلی .نظر مورده یپا وارید ای يوارید قطعه آزاد ارتفاع ای باال، تا آن يپا از وارید لک ارتفاع 

𝒄𝒄𝒆𝒆𝒇𝒇و 𝒄𝒄𝒔𝒔 مترمیلی  .یبرشه زبان شده يگذار جاي موثر عمق 

𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒔𝒔 مترمیلی .یبرشه زبان شده يگذار جاي عمق 

𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒇𝒇𝒄𝒄 مترمیلی .يمحور يبارها و خمش يبرا یبحران مقطع يباال در وارید لک ارتقاع 

𝒄𝒄𝒎𝒎 ــله ثرکحدا ــتون رامونیپ يلگردهایم زکمر به زکمر فاص ــ به هک وارید يمرز المان ای س   ،هاخاموته گوش
 .اندردهک هکیت هاسنجاقی و رهایدورگ

 مترمیلی

𝑯𝑯 وتنین .شده توده مصالح فشار یاو ینیزم ریز آب فشار ،كخا جانبی فشار از یناش برداريبهره بار تاثیر 

𝑬𝑬 4 توان به مترمیلی .ثقل محور حول مقطع ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒃𝒃 4 توان به مترمیلی .ثقل محور حول ریت ناخالص مقطع ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒇𝒇𝒇𝒇 4 توان به مترمیلی .بتن به افتهی لیتبده خورد كتر مقطع ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒆𝒆 4 توان به مترمیلی .شکلتغییر محاسبه يبرا موثر ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒆𝒆𝒎𝒎 4 توان به مترمیلی دهانه وسط در عضو موثر ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒆𝒆𝒔𝒔 4 توان به مترمیلی چپ سمت گاهتکیه بر در عضو موثر ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒆𝒆𝒇𝒇 4 توان به مترمیلی راست سمت گاهتکیه بر در عضو موثر ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒃𝒃 4 توان به مترمیلی .آرماتورها گرفتن نظر در بدون ثقل محور حول بتن ناخالص مقطع ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒄𝒄 4 توان به مترمیلی .ثقل محور حول دال ناخالص مقطع ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒄𝒄𝒆𝒆 4 توان به مترمیلی .عضو مقطع ثقل محور حول آرماتورها ینرسیا ممان 

𝑬𝑬𝒄𝒄𝒎𝒎 4 توان به مترمیلی بکمر عضو محورثقل حول ها جداره و ها لوله ،يا سازه يفوالد مرخین ینرسیا ممان 

𝒌𝒌 يفشار ياعضا در موثر طول بیضر. _ 

𝒌𝒌𝒇𝒇 ششک در بتن يمبنا ستکش مقاومت يبرا بیضر. _ 

𝒌𝒌𝒇𝒇𝒃𝒃 بتن یاهرم مقاومت يبرا بیضر. _ 

𝒌𝒌𝒇𝒇 بتن مقاومت بیضر. _ 

𝒌𝒌𝑴𝑴 یشدگ محصور تاثیر بیضر. _ 

𝑲𝑲𝒄𝒄𝒇𝒇 مترمیلی .یعرض آرماتور شاخص 

𝒔𝒔 مترمیلی .طره آزاد طول ؛طرفهیک دال ای ریت دهانه طول 

𝒔𝒔𝒃𝒃𝒆𝒆 مترمیلی .عضو يفشار وجه از يمرز المان طول 

𝒔𝒔𝒂𝒂 مترمیلی .عطف نقطه ای گاهتکیه محور از فراتر لگردیم یاضاف يگذار جاي طول 

𝒔𝒔𝒇𝒇 مترمیلی .هاگره زکمر تا زکمر از يفشار عضو یطول 

𝒔𝒔𝒇𝒇𝒃𝒃 مترمیلی .آن محور يراستا در ردیلگیم خم یقوس طول 

𝒔𝒔𝒑𝒑 مترمیلی .ساده ای آجدار شده جوش هايسیم و آجدار میس آجدار، لگردیم یششک ییرایگ طول 

𝒔𝒔𝒑𝒑𝒇𝒇 مترمیلی .آجدار میس و آجدار لگردیم يفشار ییرایگ طول 

𝒔𝒔𝒑𝒑𝒄𝒄 حلم تا قالب یخارج بر از شده گیرياندازه دار،قالب میس ای دارقالب آجدار لگردیم یششک ییرایگ طول 
 .یبحران مقطع

 مترمیلی
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𝒔𝒔𝒑𝒑𝒄𝒄 ر آجدار لگردیم یششک ییرایگ طولمترمیلی .یبحران عمقط محل تا لگردیم سر اییکات وجه از شده يریگاندازه ، دارس 

𝒔𝒔𝒆𝒆 مترمیلی .برش در مهار باربر طول 

𝒔𝒔𝒆𝒆𝒎𝒎𝒄𝒄 مترمیلی .استاندارد قالب يانتها در شده داده ادامه میمستق طول 

𝒔𝒔𝑴𝑴 مترمیلی .هاگاهتکیه بر تا بر از شده گیرياندازه آزاد، دهانه طول 

𝒔𝒔𝑵𝑵 مترمیلی .شود فراهم ژهیو عرضی يگذار فوالد باید آن در هک اتصال، وجه از شده گیرياندازه عضو، از یطول 

𝒔𝒔𝒄𝒄𝒇𝒇 مترمیلی .يفشار یپوشش وصله طول 

𝒔𝒔𝒄𝒄𝒄𝒄 مترمیلی .یششک یپوشش وصله طول 

𝒔𝒔𝒄𝒄 طول .است ترکوچک ضلع دهانه طول طرفهدو يهادال در طول نیا .يبارگذار شیآزما در عضو دهانه طول 
ه اضاف هب هاگاهتکیه نیب آزاد فاصله (ب)و  هاگاهتکیه محور تا محور فاصله (الف) مقدار: دو نیترکوچک دهانه

 .است طره يانتها تا گاه هکیت بر فاصله برابر دو طول نیا ايطره ياعضا در .است ،h عضو، ضخامت
 مترمیلی

𝒔𝒔𝒖𝒖 مترمیلی .وارید ای ستون نشده مهار طول 

𝒔𝒔𝒗𝒗 مترمیلی یگاه هکیت العمل سکع ای زکمتمر بار زکمر از یبرش کالهک يبازو طول 

𝒔𝒔𝒄𝒄 مترمیلی .یبرش يروین يراستا در هیپا وارید ای يوارید قطعه طول ای وارید لک طول 

𝒔𝒔𝟏𝟏 مترمیلی .هاگاهتکیه زکمر تا زکمر از شده گیرياندازه ،شودمی نییتع لنگرها هک ییراستا در دهانه طول 

𝒔𝒔𝟐𝟐 بر عمود يراستا در دهانه طول 𝑙𝑙1، مترمیلی .هاگاهتکیه زکمر تا زکمر از شده گیرياندازه 

𝑳𝑳 مترمیلی .بیضر بدون آن، از یناش اثرات ای يبردار بهره زنده بار 

𝑳𝑳𝒇𝒇 مترمیلی .بیضر بدون آن، از یناش اثرات ای بام يبردار بهره زنده بار 

𝑴𝑴𝒂𝒂 مترمیلی وتنین .شودمی منظور شکلتغییر محاسبه در هک يبردار بهره يبارها از یناش لنگر ثرکحدا 

𝑴𝑴𝒇𝒇 مترمیلی وتنین .يفشار عضو در يالغر از یناش آثار گرفتن نظر در يبرا شده دیتشد دارضریب لنگر 

𝑴𝑴𝒇𝒇𝒇𝒇 مترمیلی وتنین .خوردگیترك لنگر 

𝑴𝑴𝒇𝒇𝒇𝒇𝒆𝒆 مترمیلی وتنین .شودمی خوردگیترك موجب هک یخارج يبارها از یناش یخمش لنگر 

𝑴𝑴𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎 مترمیلی وتنین .یخارج يبارها از یناش عضو مقطع در دارضریب لنگر ثرکحدا 

𝑴𝑴𝑴𝑴 مترمیلی وتنین .مقطع یاسم یخمش مقاومت 

𝑴𝑴𝑴𝑴𝒃𝒃 مترمیلی وتنین .است شده متصل گره به هک شش،ک در دال شامل ریت یاسم یخمش مقاومت 

𝑴𝑴𝑴𝑴𝒇𝒇 ش  مقاومت سم  یخم سبه  قاب،ه گر یک در ستون  یک یا  اب هک ،دارضریب  يمحور يروین یک با شده  محا
 .دهد نتیجه را خمشی مقاومت ترینکم و بوده همساز شده گرفته نظر در یجانب يروهاین راستاي

 مترمیلی وتنین

𝑴𝑴𝑵𝑵 مترمیلی وتنین دار بیضر یکیاستات یلنگرخمش 

𝑴𝑴𝒃𝒃 مترمیلی وتنین یبرش کالهک مقطع در ازین مورد یکپالست یخمش مقاومت 

𝑴𝑴𝒃𝒃𝒇𝒇 در یشــشــک تنش فرض با هک اتصــال گره بر در ،يمحور بار بدون ای با عضــو، محتمل یخمشــ مقاومت  
 .شودمی محاسبه 0/1 با برابر ϕ مقاومت اهشک بیضر و 1.25𝑓𝑓𝑦𝑦 با برابر حداقل یطول يلگردهایم

 مترمیلی وتنین

𝑴𝑴𝒄𝒄𝒂𝒂 اثر گرفتن نظر در بدون يبردار بهره يبارها از یناش وارید در لنگر ثرکحدا 𝑃𝑃Δ. مترمیلی وتنین 

𝑴𝑴𝒄𝒄𝒇𝒇 مترمیلی وتنین .کندمی مقاومت آن برابر در اتصاله گر در ستون هک دال دارضریب لنگر 

𝑴𝑴𝒖𝒖 مترمیلی وتنین .عضو یک مقطع در دارضریب لنگر 

𝑴𝑴𝒖𝒖𝒂𝒂 ونبد ز،کمر از خارج دارضریب  يمحور يبارها و دارضریب  یجانب يبارها از یناش  وارید ارتفاع وسط  در لنگر 
 .𝑃𝑃Δ اثر گرفتن نظر در

 مترمیلی وتنین

𝑴𝑴𝒗𝒗 مترمیلی وتنین یبرش کالهک آرماتورهاي مقاوم یلنگرخمش 

𝑴𝑴𝟏𝟏 مترمیلی وتنین .يفشار عضو يانتها دو دارضریب لنگر نیترکوچک 

𝑴𝑴𝟏𝟏𝑴𝑴𝒄𝒄 ییانتها در ،کنندمین جادیا مالحظه قابل یجانب مکانتغییر هک ییبارها از یناش  يفشار  عضو  دارضریب  لنگر 
 .شودمی محاسبه سازه اول مرتبه یکاالست لیتحل با لنگر نیا .کندمی اثر 𝑀𝑀1 هک

 مترمیلی وتنین
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𝑴𝑴𝟏𝟏𝒄𝒄 ییانتها در ،کنندمی جادیا مالحظه قابل یجانب مکانتغییر هک ییبارها از یناش يفشار عضو دارضریب لنگر 
 .شودمی محاسبه سازه اول مرتبه یکاالست لیتحل با لنگر نیا .کندمی اثر 𝑀𝑀1 هک

 مترمیلی وتنین

𝑴𝑴𝟐𝟐 شود، وارد عضو يهاگاهتکیه نیب در یجانب بار چهچنان .يفشار عضو يانتها دو دارضریب لنگر نیتربزرگ 
𝑀𝑀2 لنگر .شودمی گرفته نظر در عضو به وارد لنگر نیتربزرگ 𝑀𝑀2 شودمی منظور مثبت همواره. 

 مترمیلی وتنین

𝑴𝑴𝟐𝟐,𝒎𝒎𝒎𝒎𝑴𝑴 مقدار حداقل 𝑀𝑀2. مترمیلی وتنین 

𝑴𝑴𝟐𝟐𝑴𝑴𝒄𝒄 ییانتها در ،کنندمین جادیا مالحظه قابل یجانب مکانتغییر هک ییبارها از یناش يفشار عضو دارضریب لنگر 
 .شودمی محاسبه سازه اول مرتبه یکاالست لیتحل با لنگر نیا .کندمی اثر 𝑀𝑀2 هک

 مترمیلی وتنین

𝑴𝑴𝟐𝟐𝒄𝒄 ییانتها در ،کنندمی جادیا مالحظه قابل یجانب مکانتغییر هک ییبارها از یناش يفشار عضو دارضریب لنگر 
 .شودمی محاسبه سازه اول مرتبه یکاالست لیتحل با لنگر نیا .کندمی اثر 𝑀𝑀2 هک

 مترمیلی وتنین

𝑴𝑴 مهارها و هامیس لگردها،یم مثل اقالمی تعداد. _ 

𝑴𝑴𝒔𝒔 يهاقالب ای دورگیره گوش  به هک یضلع  چند يهادورگیر با ستون ه هست  رامونیپ در یطول يلگردهایم تعداد  
 _ .شودمی محسوب منفرد لگردیم یک عنوان به لگردیم گروه یک .دارند هکیت ايلرزه

𝑴𝑴𝒄𝒄 یبحران مقطع يباال طبقات تعداد.  _ 

𝑵𝑵𝒂𝒂 وتنین .یچسب منفرد مهار یک در ششک در اسمی یوستگیپ مقاومت 

𝑵𝑵𝒂𝒂𝒃𝒃 وتنین .یچسب يمهارها گروه یک در ششک در یاسم یوستگیپ مقاومت 

𝑵𝑵𝒃𝒃 وتنین .خورده كتر بتن در منفرد مهار یک در ششک در بتن ستکش يمبنا مقاومت 

𝑵𝑵𝒃𝒃𝒂𝒂 وتنین .یچسب منفرد مهار یک ششک در یوستگیپ يمبنا مقاومت 

𝑵𝑵𝒇𝒇𝒃𝒃 وتنین .منفرد مهار یک در ششک در بتن یاسم ستکش مقاومت 

𝑵𝑵𝒇𝒇𝒃𝒃𝒃𝒃 وتنین .مهار گروه یک در ششک در بتن یاسم ستکش مقاومت 

𝑵𝑵𝒇𝒇𝒃𝒃 وتنین .منفرد مهار یک در بتن یاهرم يمبنا مقاومت 

𝑵𝑵𝒇𝒇𝒃𝒃𝒃𝒃 وتنین .مهار گروه یک در بتن یاهرم يمبنا مقاومت 

𝑵𝑵𝑴𝑴 وتنین .ششک در یاسم مقاومت 

𝑵𝑵𝒃𝒃 وتنین .خورده كتر بتن در شش،ک در منفرد مهار یک در یدگیشک رونیب مقاومت 

𝑵𝑵𝒃𝒃𝑴𝑴 وتنین .ششک در منفرد مهار یک در یاسم یدگیشک رونیب مقاومت 

𝑵𝑵𝒄𝒄𝒂𝒂 وتنین .است مکحا فوالد مقاومت آن در هک شش،ک در مهارها گروه در مهار یک ای منفرد مهار یک یاسم مقاومت 

𝑵𝑵𝒄𝒄𝒃𝒃 وتنین .منفرد مهار یک در یجانب سطح یدگکیپ مقاومت 

𝑵𝑵𝒄𝒄𝒃𝒃𝒃𝒃 وتنین .مهار گروه یک در یجانب سطح یدگکیپ مقاومت 

𝑵𝑵𝒖𝒖 با همزمان هک مقطع بر عمود دارضریب يمحور يروین 𝑉𝑉𝑢𝑢 ای 𝑇𝑇𝑢𝑢 شودمی وارد آن بر. 𝑁𝑁𝑢𝑢 يفشار ياعضا در 
 .شودمی گرفته درنظر یمنف یششک ياعضا درو  مثبت

 وتنین

𝑵𝑵𝒖𝒖𝒂𝒂 وتنین .مهار گروه از مهار یک ای مهار بر وارد یششک دارضریب يروین 

𝑵𝑵𝒖𝒖𝒂𝒂,𝒃𝒃 وتنین .مهار گروه بر وارد لک یششک دارضریب يروین 

𝑵𝑵𝒖𝒖𝒂𝒂,𝒎𝒎 وتنین .مهار گروه در تنش نیترشیب با مهار یک بر وارد یششک دارضریب يروین 

𝑵𝑵𝒖𝒖𝒂𝒂,𝒄𝒄 وتنین .دارضریب یدائم یششک بار 

𝑵𝑵𝒖𝒖𝒇𝒇 بر عمود و همزمان هک ییاکات اتصال یک بر وارد يدیق دارضریب يروین 𝑉𝑉𝑢𝑢 يبرا روین نیا .شودمی وارد 
 .شودمی گرفته نظر در مثبت ششک

 وتنین

𝑵𝑵𝒖𝒖𝒇𝒇.𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎 س  در توانیم هک يدیق يروین ثرکحدا صال  یک از هک يبار ریم   در دیبا بار نیا .داد عبور گذرد،یم یایکات ات
 .شود ضرب بارها بکیتر در زنده بار به مربوط بار بیضر

 وتنین

𝒃𝒃𝒇𝒇𝒃𝒃 مترمیلی .بتن مقطع سطح یخارج طیمح 

𝒃𝒃𝒄𝒄 مترمیلی .یچشیپه بست عرضی آرماتورهاي ترینبیرونی زيکمر خط طیمح 

𝒃𝒃𝒂𝒂 مترمیلی .قیعم شالوده عضو یک مجاز يفشار مقاومت ثرکحدا 
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𝑷𝑷𝒇𝒇 وتنین .مانشک یبحران بار 

𝑷𝑷𝑴𝑴 وتنین .عضو یاسم يمحور يفشار مقاومت 

𝑷𝑷𝑴𝑴,𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎 وتنین .عضو یاسم يمحور يفشار مقاومت ثرکحدا 

𝑷𝑷𝑴𝑴𝒄𝒄 وتنین .عضو یاسم يمحور یششک مقاومت 

𝑷𝑷𝑴𝑴𝒄𝒄,𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎 وتنین .عضو یاسم يمحور یششک مقاومت ثرکحدا 

𝑷𝑷𝑵𝑵 وتنین .يمحور برون بدون عضو، یاسم يمحور مقاومت 

𝑷𝑷𝒄𝒄 وتنین .وزن آثار شامل عضو ارتفاع وسط مقطع در ،یطراح در بیضر بدون يمحور بار 

𝑷𝑷𝒖𝒖 وتنین .شودمی گرفته نظر در یمنف ششک يبراو  مثبت فشار يبرا روین نیا .دارضریب يمحور يروین 

𝑷𝑷𝚫𝚫 مترمیلی وتنین .یجانب شکلتغییر از یناش هیثانو لنگر 

𝒒𝒒𝒖𝒖 مربع متر بر وتنین .سطح واحد در دارضریب بار 

𝒒𝒒𝑫𝑫𝒖𝒖 مربع متر بر وتنین سطح واحد در دار بیضر مرده بار 

𝒒𝒒𝑳𝑳𝒖𝒖 مربع متر بر وتنین سطح واحد در دار بیضر زنده بار 

𝑸𝑸 طبقه یک يبرا يداریپا شاخص. _ 

𝒇𝒇 مترمیلی .مقطع ونیراسیژ شعاع 

𝒇𝒇𝒃𝒃 مترمیلی .لگردیم یداخل سمت در خم شعاع 

𝑹𝑹 يبردار بهره طیشرا در باران بار یتجمع اثر. _ 

𝒄𝒄 مترمیلی .مهارها و یعرض ای یطول يلگردهایم زکمر به زکمر فاصله 

𝒄𝒄𝒎𝒎 يراستا در لگردهایم زکمر به زکمر فاصله i مترمیلی .عضو سطح مجاورت در 

𝒄𝒄𝑵𝑵 طول در یعرض يلگردهایم زکمر به زکمر فاصله 𝑙𝑙𝑜𝑜. مترمیلی 

𝒄𝒄𝒄𝒄 الکمگاپاس .نمونه اریمع انحراف 

𝒄𝒄𝒄𝒄 مترمیلی .مجاور يهاجان نیب آزاد فاصله 

𝒄𝒄𝟐𝟐 مترمیلی .یچشیپ ای یبرش یطول آرماتورهاي زکمر به زکمر فاصله 

𝑺𝑺 يبردار بهره طیشرا در برف بار اثر. _ 

𝑺𝑺𝒆𝒆 ،از یناش یکپالست هايمفصل در محتمل مقاومت جادیا با متناظر اتصال، در يمحور يروین ای برش لنگر 
 _ .یثقل و زلزله يبارها اثر در ،یخط ریغ یجانب هايمکانتغییر

𝑺𝑺𝒎𝒎 3 توان به مترمیلی .یکاالست مقطع مدول 

𝑺𝑺𝑴𝑴 مقطع یاسم ییاکات ای یچشیپ ،يمحور ،یبرش ،یخمش مقاومت. _ 

𝑺𝑺𝒚𝒚 اساس بر اتصال، یک میتسل مقاومت 𝑓𝑓𝑦𝑦 و چشیپ برش، خمش، يبرا آن به شده متصل ياعضا در فوالد 
 .يمحور يروین

 الکمگاپاس

𝒄𝒄 مترمیلی .یتوخال مقاطع در وارهید ضخامت 

𝒄𝒄𝒇𝒇 مترمیلی .بال ضخامت 

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔 مترمیلی .یبرشه زبان ضخامت 

𝑻𝑻 ست    ،یشدگ  جمع ،یوارفتگ دما، یتجمع آثار ش ساوي  يهان   طیشرا  در یشدگ  جمعه نندک جبران بتن و نام
 _ .يبردار بهره

𝑻𝑻𝒇𝒇𝒇𝒇 مترمیلی وتنین .خوردگیترك یچشیپ لنگر 

𝑻𝑻𝒄𝒄 وتنین .آزمایش بار لک 

𝑻𝑻𝒄𝒄𝒄𝒄 مترمیلی وتنین .آستانه یچشیپ لنگر 

𝑻𝑻𝑴𝑴 مترمیلی وتنین .مقطع یاسم یچشیپ مقاومت 

𝑻𝑻𝒖𝒖 مترمیلی وتنین .مقطع در یچشیپ دارضریب لنگر 

𝑼𝑼 هاآن از یناش آثار ای دارضریب يبارها با مقابله جهت مقطع یاوعض ازین مورد مقاومت. _ 
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𝒗𝒗𝒇𝒇 الکمگاپاس .است شده تامین بتن با هک یاسم طرفهدو یبرش مقاومت با متناظر تنش 

𝒗𝒗𝑴𝑴 الکمگاپاس .شالوده ای دال یاسم طرفهدو یبرش مقاومت با متناظر بتن معادل تنش 

𝒗𝒗𝒄𝒄 الکمگاپاس .است شده تامین آرماتور با هک یاسم طرفهدو یبرش مقاومت با متناظر بتن معادل تنش 

𝒗𝒗𝒖𝒖 الکمگاپاس .شودمی محاسبه یبحران مقطع یک رامونیپ در هک دارضریب طرفهدو یبرش تنش ثرکحدا 

𝒗𝒗𝒖𝒖𝒃𝒃 الکمگاپاس .گرلن انتقال اثر بدون ،یثقل يبارها از یناش دال یبحران مقطع بر وارد دارضریب دوطرفه یبرش تنش 

𝒗𝒗𝒖𝒖𝒗𝒗 انتقال دونب بحرانی، يبارگذار بکیتر از ناشی طرفهدو ردکعمل در دال یبحران مقطع بر دارضریب یبرش تنش 
  .یخمش لنگر

 الکمگاپاس

𝑽𝑽𝒃𝒃 وتنین .خورده كتر بتن در منفرد مهار یک برش در بتن یمخروط ستکش يمبنا مقاومت 

𝑽𝑽𝒃𝒃𝒇𝒇𝒃𝒃,𝒄𝒄𝒔𝒔 وتنین .برش جهت در یبرش دیلک یاسم ییاکات مقاومت 

𝑽𝑽𝒇𝒇 وتنین .است شده جادیا بتن با هک یاسم یبرش مقاومت 

𝑽𝑽𝒇𝒇𝒃𝒃 وتنین .منفرد مهار یک در برش، در بتن یاسم یمخروط ستکش مقاومت 

𝑽𝑽𝒇𝒇𝒃𝒃𝒃𝒃 وتنین .مهار گروه یک در برش، در بتن یاسم یمخروط ستکش مقاومت 

𝑽𝑽𝒇𝒇𝒃𝒃.𝒄𝒄𝒔𝒔 وتنین  .یبرش دیلک با یالحاق قطعه در برش در یاسم شدگی خرد مقاومت 

𝑽𝑽𝒇𝒇𝒎𝒎 وتنین .شودمی جهینت لنگر و برش بکیتر از يقطر خوردگیترك هک يموارد در بتن، یاسم یبرش مقاومت 

𝑽𝑽𝒇𝒇𝒃𝒃 وتنین .منفرد مهار یک در بتن یاسم اهرمی مقاومت 

𝑽𝑽𝒇𝒇𝒃𝒃𝒃𝒃 وتنین .مهار گروه یک در بتن یاسم اهرمی مقاومت 

𝑽𝑽𝒇𝒇𝒄𝒄 جهینت جان در ادیز یاصل یششک تنش از يقطر خوردگیترك هک يموارد در بتن، یاسم یبرش مقاومت 
 .شودمی

 وتنین

𝑽𝑽𝒑𝒑 وتنین .بیضر بدونه مرد بار بکیتر از یناش مقطع، در یبرش يروین 

𝑽𝑽𝒆𝒆 وتنین ستمیب فصل مطابق زلزله آثار و بارها بکیتر از یناش ،یطراح یبرش يروین 

𝑽𝑽𝒎𝒎 با همزمان هک یخارج يبارها از یناش مقطع، در دارضریب یبرش يروین 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 وتنین .شودمی جادیا 

𝑽𝑽𝑴𝑴 وتنین .یاسم یبرش مقاومت 

𝑽𝑽𝑴𝑴𝒄𝒄 وتنین .یاسم یافق یبرش مقاومت 

𝑽𝑽𝒄𝒄 وتنین .است شده جادیا یبرش آرماتور با هک یاسم یبرش مقاومت 

𝑽𝑽𝒄𝒄𝒂𝒂 وتنین .است فوالد مقاومت تابع هک مهار، گروه در مهار یک ای منفرد مهار یک در یاسم یبرش مقاومت 

𝑽𝑽𝒖𝒖 وتنین .مقطع در دارضریب یبرش يروین 

𝑽𝑽𝒖𝒖𝒂𝒂 وتنین .مهار گروه یک ای منفرد مهار یک بر وارد دارضریب یبرش يروین 

𝑽𝑽𝒖𝒖𝒂𝒂,𝒃𝒃 وتنین .مهار گروه یک بر وارد دارضریب یبرش يروین لک 

𝑽𝑽𝒖𝒖𝒂𝒂,𝒎𝒎 وتنین .کندمی تجربه را مهار گروه در تنش نیترشیب هک يمهار بر وارد دارضریب یبرش يروین 

𝑽𝑽𝒖𝒖𝒄𝒄 وتنین .یبتن بکمر یخمش عضو در بتن،ه یال دو تماس سطح در دارضریب یبرش يروین 

𝑽𝑽𝒖𝒖𝒄𝒄 وتنین .طبقه یک در دارضریب یافق برش 

𝑽𝑽𝒖𝒖𝒎𝒎 جهت در دارضریب یبرش يروین X. وتنین 

𝑽𝑽𝒖𝒖𝒚𝒚 جهت در دارضریب یبرش يروین Y.  وتنین 

𝑽𝑽𝑴𝑴𝒎𝒎 جهت در یبرش مقاومت X. وتنین 

𝑽𝑽𝑴𝑴𝒚𝒚 جهت در یبرش مقاومتY . وتنین 

𝒄𝒄𝒇𝒇 بعکم متر بر لوگرمکی .کسب بتن معادل یچگال ای یمعمول بتن حجم واحد جرم ای یچگال 

𝒄𝒄𝒖𝒖 مترمیلی بر وتنین .طرفهیک دال ای ریت طول واحد به وارد دارضریب بار 

𝒄𝒄𝒄𝒄 مترمیلی بر وتنین  .بند) و بست (مدل یخرپای روش در بند موثر عرض 

𝒄𝒄 𝒇𝒇𝒎𝒎⁄  _ .یمانیس مواد به آب نسبت 

𝑾𝑾 آن از یناش آثار ای باد بار. _ 
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𝒎𝒎 مترمیلی لیمستط مربع مقطع در ترکوچک بعد 

𝒚𝒚 مترمیلی لیمستط مربع مقطع در بزرگتر بعد 

𝒚𝒚𝒄𝒄 مترمیلی .یششک وجه از لگردها،یم ردنک منظور بدون ناخالص، مقطع ثقل محور فاصله 

𝜶𝜶 آرماتور يراستا معرفه زاوی. _ 

𝜶𝜶𝒇𝒇 وارید یاسم یبرش مقاومت در بتن مقاومت ینسب سهم معرف بیضر. _ 

𝜶𝜶𝒇𝒇 هر در مجاور يهاپانل يزکمر خطوط به هک دال از یعرض یخمش یسخت به ریت مقطع یخمش یسخت نسبت 
 _  .شودمی محدود وجود، صورت در ر،یت طرف

𝜶𝜶𝒇𝒇𝒎𝒎 متوسط مقدار 𝛼𝛼𝑓𝑓 پانل یک اطراف يرهایت تمام يبرا. _ 

𝜶𝜶𝒇𝒇𝟏𝟏 مقدار 𝛼𝛼𝑓𝑓 جهت در  𝑙𝑙1 _ 

𝜶𝜶𝒇𝒇𝟐𝟐 مقدار 𝛼𝛼𝑓𝑓 جهت در  𝑙𝑙2 _ 

𝜶𝜶𝒎𝒎 هیال يلگردهایم و بست محور نیب هیزاو i بست آن با متقاطع آرماتورهاي ام _ 

𝜶𝜶𝒄𝒄 نییتع يبرا شده استفاده بیضر 𝑉𝑉𝑢𝑢 هاشالوده و هادال در. _ 

𝜶𝜶𝟏𝟏 بست یک با جهت یک در شده عیتوز آرماتورهاي يراستاه زاوی حداقل. _ 

𝜶𝜶𝟐𝟐 با متعامد آرماتورهاي يراستا هیزاو 𝛼𝛼1 بسست یک در   _ 

𝜶𝜶𝒗𝒗 بکمر دال مقطع یخمش یسخت به یبرش کالهک يبازو یخمش یسخت نسبت _ 

𝜷𝜷 بار شدن وارد سطح ستون، مقطع اضالع ،طرفهدو يهادال در آزاد هايدهانه :کوچک به بزرگ ابعاد نسبت 
 _ .یپ یک اضالع یاو العمل، سکع ای زکمتمر

𝜷𝜷𝒃𝒃 مقطع در یششک آرماتور مساحت لک به شده قطع آرماتور مساحت نسبت. _ 

𝜷𝜷𝒇𝒇 بند) و بست (مدل ییخرپا مدل در هاگره و هابست يبرا یشدگ محصور اصالح بیضر.  _ 

𝜷𝜷𝒑𝒑𝑴𝑴𝒄𝒄 یدائم يمحور يبارها اثر ریز ستون یسخت اهشک محاسبه در شده استفاده نسبت. _ 

𝜷𝜷𝒑𝒑𝒄𝒄 در بقه،ط آن در دارضریب برش ثرکحدا به طبقه یک در یدائم يبارها از یناش دارضریب برش ثرکحدا نسبت 
 _ .بار بکیتر یک

𝜷𝜷𝑴𝑴 ياگره ناحیه يفشار موثر مقاومت بر بندها يمهار اثر محاسبه جهت شده استفاده بیضر. _ 

𝜷𝜷𝒄𝒄  در تنب يفشار موثر مقاومت در نندهک محصور آرماتور و خوردگیترك اثر محاسبه جهت شده  استفاده  بیضر  
 .بست یک

_ 
 

𝜷𝜷𝒄𝒄 ریت زکرم تا زکمر دهانه طول معادل یعرض هب دال یخمش یسخت به لبه ریت مقطع یچشیپ یسخت نسبت _ 

𝜷𝜷𝟏𝟏 مقطع در یخنث محور عمق به معادل يفشار تنش یلیمستط كبلو عمق نسبت نییتع بیضر. _ 

𝜸𝜸𝒇𝒇 از ینسبت نییتع جهت شده استفاده بیضر 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 شودمی منتقل دال خمش با هک ستون به دال اتصال در. _ 

𝜸𝜸𝒄𝒄 شود داده قرار شالوده يزکمر نوار در دیبا هک آرماتور از یبخش نییتع جهت شده استفاده بیضر. _ 

𝜸𝜸𝒗𝒗 از یبخش نییتع جهت شده استفاده بیضر 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 منتقل برش يمحور برون با هک ستون به دال اتصال در 
 _ .شودمی

𝜹𝜹 يفشار عضو يانتها دو نیب انحنا از یناش آثار نییتع در لنگر، دیتشد جهت شده استفاده بیضر. _ 

𝜹𝜹𝒄𝒄  از یناش  یسب ن یجانب مکانتغییر نییتع يبرا جانبی، تکحر برابر در نشده  مهار هاقاب در لنگر دیتشد  بیضر  
 _ .یجانب و یثقل يهابار

𝜹𝜹𝒖𝒖 مترمیلی .یطراح ییجا به جا 

𝚫𝚫𝒇𝒇𝒇𝒇 خوردگیترك لنگر با متناظر وار،ید ارتفاع وسط در صفحه از خارج شکلتغییر 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐. مترمیلی 

𝚫𝚫𝒎𝒎𝒄𝒄 مترمیلی .سقف زکمر در یآن یکیاستات مکانتغییر 

𝚫𝚫𝑴𝑴 یاسم یخمش مقاومت با متناظر وار،ید ارتفاع وسط در صفحه از خارج شکلتغییر 𝑀𝑀𝑛𝑛. مترمیلی 

𝚫𝚫𝑵𝑵 از یناش طبقه ینسب یجانب مکانتغییر 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑠𝑠. مترمیلی 
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𝚫𝚫𝒇𝒇 سماند  شکل تغییر   شکل تغییر اول، آزمون در .شود می گیرياندازه آزمون بار حذف از بعد ساعت  24 هک پ
  سماند پ شکل تغییر دوم، آزمون در .شود می گیرياندازه اول آزمون شروع  در سازه  تیموقع به نسبت  پسماند 
 .شودمی گیرياندازه دوم آزمون شروع در سازه تیموقع به نسبت

 مترمیلی

𝚫𝚫𝒄𝒄 مترمیلی .يبردار بهره يبارها از یناش صفحه از خارج شکلتغییر 

𝚫𝚫𝒖𝒖 مترمیلی .دارضریب يبارها از یناش وار،ید ارتفاع وسط در صفحه از خارج شکلتغییر 

𝚫𝚫𝒎𝒎 ه طبق در یطراح ینسب یجانب مکانتغییرx. مترمیلی 

𝚫𝚫𝟏𝟏 مترمیلی .شودمی گیرياندازه آزمون بار املک اعمال از بعد ساعت 24 هک اول يبارگذار شیآزما در شکلتغییر ثرکحدا 

𝚫𝚫𝟐𝟐 شودمی گیرياندازه آزمون بار املک اعمال از بعد ساعت 24 هک دوم يبارگذار شیآزما در شکلتغییر ثرکحدا. 
 .شودمی گیرياندازه دوم يبارگذار شروع در سازه تیموقع به نسبت شکلتغییر نیا

 مترمیلی

𝜺𝜺𝒄𝒄 ش   ک خالص رنشک ش   ک آرماتور فیرد نیآخر در یش سم  مقاومت در یطول یش ش  رنشک بدون ،یا   از ینا
 _ .دما و یشدگ جمع ،یوارفتگ

𝜺𝜺𝒄𝒄𝒚𝒚 با برابر یطول یششک آرماتور فیرد نیآخر در یششک خالص رنشک 
𝑓𝑓𝑦𝑦
𝐸𝐸𝑠𝑠

 .  _ 

𝛉𝛉 عضو یششک وتر با فشار میدان یاو يفشار يقطر بست، محور نیبه زاوی. _ 

𝛌𝛌  صح  بیضر صات    اسکانع جهت حیت شخ سبت  کسب  بتنه افتی اهشک یکیانکم م   در ،یولمعم بتن به ن
 .سانیک يفشار مقاومت

 

𝛌𝛌𝐚𝐚 يمهار زا مشخص اربردهايک در کسب بتنه افتی اهشک یکیانکم مشخصات اسکانع جهت حیتصح بیضر  
 .بتن

 

𝛌𝛌𝚫𝚫 مدتدراز يبارها از یناش یاضاف شکلتغییر نیتع جهت شده استفاده بیضر. _ 

𝛌𝛌𝒄𝒄 اثر بیضر" معموال بیضر نیا .رودیم ارک به عضو عمق اثر يبرا یبرش مقاومت اصالح يبرا هک یبیضر 
 _ .شودمی دهینام "ابعاد

𝛍𝛍 كاکاصط بیضر. _ 

𝛏𝛏 یدائم يبارها يبرا زمان به وابسته بیضر. _ 

𝛒𝛒 نسبت 𝐴𝐴𝑠𝑠 به 𝑏𝑏𝑑𝑑. _ 

𝛒𝛒′ نسبت 𝐴𝐴𝑠𝑠′ به 𝑏𝑏𝑑𝑑. _ 

𝛒𝛒𝒔𝒔 هاآن بر عمود بتن ناخالص مقطع سطح به وارهاید در شده عیتوز قائم یطول آرماتور مساحت نسبت. _ 

𝛒𝛒𝒄𝒄  یرونب تا بیرون از شده  محصور  بتن حجم .هسته  در شده  محصور  بتن حجم به چیدورپ آرماتور حجم نسبت 
 _ .شودمی محاسبه چیدورپ

𝛒𝛒𝒄𝒄 هاآن بر عمود بتن ناخالص مقطع سطح به شده، عیتوز افقی یعرض آرماتور مساحت نسبت. _ 

𝛒𝛒𝒗𝒗 تماس سطح مساحت به یعرض آرماتور ای بند آرماتور مساحت نسبت.  

𝛒𝛒𝒄𝒄 نسبت 𝐴𝐴𝑠𝑠 به 𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑. _ 

𝛟𝛟 مقاومت اهشک بیضر. _ 

𝝉𝝉𝒇𝒇𝒇𝒇 الکمگاپاس .خورده كتر بتن در یچسب مهار مشخصه یوستگیپ تنش 

𝝉𝝉𝒖𝒖𝑴𝑴𝒇𝒇𝒇𝒇 الکمگاپاس .نخورده كتر بتن در یچسب مهار مشخصه یوستگیپ تنش 

𝚿𝚿𝒃𝒃𝒇𝒇𝒃𝒃,𝒄𝒄𝒔𝒔 رودیم ارک به ،يمحور بار اثر به توجه با آن ییاکات مقاومت اصالح يبرا هک یبرشه زبان ییاکات بیضر. _ 

𝚿𝚿𝒇𝒇 بتن مقاومت اساس بر ییرایگ طول اصالح بیضر. _ 

𝚿𝚿𝒇𝒇,𝑵𝑵 ارک به ها،كتر اثر به باتوجه مهارها، یششک مقاومت اصالح يبرا هک بتن ستکش خوردگیترك بیضر 
 _ .رودیم

𝚿𝚿𝒇𝒇,𝑷𝑷 ها،كتر راث به توجه با مهارها، دنیشک رونیب مقاومت اصالح يبرا هک دگییشک رونیب خوردگیترك بیضر 
 _ .رودیم ارک به



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   24  

 واحد فیتعر عالمت

𝚿𝚿𝒇𝒇,𝑽𝑽 ای وجود زین و هاكتر اثر به باتوجه مهارها، یبرش مقاومت اصالح يبرا هک بتن ستکش خوردگیترك بیضر 
 _ .رودیم ارک به ،یلیمکت آرماتور وجود عدم

𝚿𝚿𝒇𝒇𝒃𝒃,𝑵𝑵 بتن در یاشتنک يمهارها یششک مقاومت اصالح يبرا هک بتن یمخروط ستکش یختگیگس مقاومت بیضر 
 _ .رودیم ارک به ،یلیمکت آرماتور وجود بدون نخورده، كتر

𝚿𝚿𝒇𝒇𝒃𝒃,𝑵𝑵𝒂𝒂  كتر بتن در چسبنده  يمهارها یشش  ک مقاومت اصالح  يبرا هک بتن یوستگ یپ یختگیگس  مقاومت بیضر 
 _ .رودیم ارک به اشتنک از یناش یششک يهاتنش گرفتن نظر در يبرا ،یلیمکت آرماتور وجود بدون نخورده،

𝚿𝚿𝒆𝒆 آرماتور پوششه یال نوع يبرا ییرایگ طول اصالح بیضر. _ 

𝚿𝚿𝒆𝒆𝒇𝒇,𝑵𝑵  يارهاب يمحور برون به توجه با مهارها، ششیک مقاومت اصالح يبرا هک بتن ست کش  يمحور برون بیضر  
 _ .رودیم ارک به وارده،

𝚿𝚿𝒆𝒆𝒇𝒇,𝑵𝑵𝒂𝒂  صالح  يبرا هک بتن ست کش  يمحور برون بیضر شی   ک مقاومت ا سب  يمهارها ش  برون به توجه با ،یچ
 _ .رودیم ارک به وارده، يبارها يمحور

𝚿𝚿𝒆𝒆𝒇𝒇,𝑽𝑽 يورمح برون به توجه با مهارها، یبرش مقاومت اصالح يبرا هک بتن یمخروط ستکش يمحور برون بیضر 
 _ .رودیم ارک به وارده، يبارها

𝚿𝚿𝒆𝒆𝒑𝒑.𝑵𝑵 به عضو، بهل به هاآن یکینزد به توجه با مهارها، یششک مقاومت اصالح يبرا هک بتن ستکش لبه اثر بیضر 
 _ .رودیم ارک

𝚿𝚿𝒆𝒆𝒑𝒑.𝑵𝑵𝒂𝒂 لبه به هاآن یکینزد به توجه با ،یچسب يمهارها یششک مقاومت اصالح يبرا هک بتن ستکش لبه اثر بیضر 
 _ .رودیم ارک به عضو،

𝚿𝚿𝒆𝒆𝒑𝒑,𝑽𝑽 به عضو، هلب به هاآن یکینزد به توجه با مهارها، یبرش مقاومت اصالح يبرا هک بتن ستکش لبه اثر بیضر 
 _ .رودیم ارک

𝚿𝚿𝒃𝒃 آرماتوره رد به توجه با ییرایگ طول اصالح بیضر. _ 

𝚿𝚿𝒄𝒄,𝑽𝑽 با یبتن ياعضا در واقع يمهارها یبرش مقاومت اصالح يبرا هک بتن ستکش ضخامت بیضر h𝑎𝑎 < 1.5، 
 _ .رودیم ارک به

𝚿𝚿𝑵𝑵 یشدگ محصور و یجانب پوشش به توجه با ییرایگ طول اصالح بیضر. _ 

𝚿𝚿𝒃𝒃 ر لگردیم یراییگ طول اصالح بیضرموازي تنگ آرماتور به توجه با ، دارس. _ 

𝚿𝚿𝒇𝒇 نندهک محصور آرماتور به توجه با ،ییرایگ طول اصالح بیضر. _ 

𝚿𝚿𝒄𝒄 آرماتور قطر به توجه با ،ییرایگ طول اصالح بیضر. _ 

𝚿𝚿𝒄𝒄 بتن ریختن موقعیت به توجه با شش،ک در ییرایگ طول اصالح بیضر. _ 

𝚿𝚿𝒄𝒄 ششک در یجوش آجدار هايسیم يبرا ییرایگ طول اصالح بیضر. _ 

𝛀𝛀𝑵𝑵  شد  بیضر ضافه " دیت ستم   در "مقاومت ا   رراتمق ششم   مبحث در بیضر  نیا .زلزله برابر در مقاوم هايسی
 _ .است شده نییتع زلزله، يبارگذار به مربوط بخش در ساختمان، یمل

𝛀𝛀𝒗𝒗 نسبت با برابر "مقاومت اضافه" بیضر  
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑀𝑀𝑢𝑢
 _ .وارید یبحران مقطع در 

𝛚𝛚𝑽𝑽 یکینامید برش دیتشد بیضر. _ 
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 اصطالحات فیتعار 

 اصطالح فیتعر یسیانگل اصطالح یفارس اصطالح

 آرماتور
 

reinforcement 4 فصل مشخصات با هک بتن در شده يگذار جاي فوالدي هايسیم ای لگردیم 
 .باشند داشته تطابق

 ,reinforcement آجدار آرماتور
deformed 

 .صاف ریغه شد داده لکشه بدن با آرماتور

 تنب در شالوده به عضو کی یاو عضو کی از قطعه دو اتصال يبرا هک يآرماتور reinforcement, dowel انتظار آرماتور
 .دیرآب اتصال در بارها انتقاله عهد از بتواند دیبا آرماتور نیا .شودمی يگذار جاي

 ,reinforcement یلیمکت آرماتور
supplementary 

 انتقال در یول ؛کندمی عمل بتن ستکش لیپتانس از يریجلوگ جهت هک يآرماتور
 .ندارد تکشر ايسازه عضو به مهار از یطراح بار

 يورهاتآرما دور به يااستوانه چیمارپ کی لکش به وستهیپ طور به هک يآرماتور spiral reinforcement چیپدور آرماتور
 .باشد شده دهیچیپ یطول

 ساخته اتورآرم چند ای کی از هک پیوسته، طور به شده دورپیچ تنگ ای بسته تنگ hoop reinforcement ریدورگ آرماتور
 از دینبا ریدورگ آرماتور .دارند ايلرزه يهاقالب انتها دو در دامک هر و شده

 .شود ساخته دارسر آجدار يلگردهایم
 .صافه بدن با آرماتور reinforcement, plain ساده آرماتور
 ,reinforcement یجوش یمیس آرماتور

welded wire 
 .شوندیم ساخته صفحه صورت به هک شده جوش آجدار ای ساده هايسیم شبکه

 longitudinal یطول آرماتور
reinforcement 

 اروید و دال صفحه اضالع امتداد در ای ستون و ریت یطول جهت در هک يآرماتور
 یخمش ،يمحور يروهاین تحمل يبرا معموال آرماتور نیا .شودمی يگذار يجا
 .رودیم ارک به یچشیپ يحد تا و

 transverse یعرض آرماتور
reinforcement 

 .شودمی يگذارجاي یطول آرماتور به نسبت لیما ای عمود جهت در هک يآرماتور
 .رودیم ارک به چشیپ و برش تحمل يبرا معموال آرماتور نیا

 ,reinforcement مهار ماتوررآ
anchor 

 .ايسازه عضو به مهارها از یطراح بار انتقال جهت استفاده مورد آرماتور

 اتصال
 

 (ناحیه اتصال)

joint 
 

 (connection) 
 

 

شوند و عضو یا چند عضو به هم متصل می یکقسمتی از سازه است که در آن 
  مانند اتصال تیر به ستون. ،کنندمیبار منتقل 

هایی از اعضاي متصل شده به آن را در (ناحیه اتصال عالوه بر خود اتصال بخش
 مانند ناحیه اتصال تیر به ستون و دال) کند،منتقل می گیرد و باربر می

 بار از یناش يهاییجا به جا اثر در هک ساخته شیپ عضو چند ای کی نیب اتصال connection, ductile پذیرشکل اتصال
 .رسدیم میتسل حد به زلزله

 بار از یناش  يهاییجا به جا اثر در هک ساخته  شیپ عضو  چند ای کی نیب اتصال  connection, strong يقو اتصال
ــت زلزله ــال هک یحال در ماند؛یم یباق کیاالس ــل حد از مجاور يهااتص  میتس

 .اندگذشته
 .شده دیمق یحجم راتییتغ یاو بارها از یناش يهاشکلتغییر و روهاین load effects بار اثرات
 effective depth of مقطع موثر ارتفاع

section 
 کی عمقط در ،یششک آرماتورهاي ثقل زکمر تا بتن يفشار تار نیدورتر فاصله
 .یخمش عضو

 ،رمشاو مهندس توسط ،طرح كمدار در دیبا اربردک حد تا هک پروژه خاص اطالعات design information  یطراح اطالعات
 .دنشو آورده

 two-way طرفهدو ردکعمل با ياعضا
construction 

 هادال یبعض .کنندمی منتقل راستا دو در یخمش ردکعمل با را بارها هک ییاعضا
 .هستند گروه نیا در هاشالوده و

 .کنندمی تحمل راستا کی در یخمش ردکعمل با را بارها هک ییاعضا one-way construction طرفهیک ردکعمل با ياعضا
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 composite concrete بکمر یبتن یخمش ياعضا
flexural members 

 هب و شده ساخته درجا، ای ساخته شیپ جداگانه، ياجزا از هک یخمش ياعضا
 .کنندمی تحمل بار واحد صورت به هک اندشده متصل هم هب ايگونه

 الطاخت نیح در ای قبل مالت، و گروت بتن، به هک یمانیسه شوند اضافهه ماد admixture یافزودن ماده ،یافزودن
 حاصال را شده سخت بتن یاو آن رشیگ تازه، بتن مشخصاتو  شودمی اضافه

 .کندمی
 compliance  یاجرای الزامات

requirement 
سط  ،طرح كمدار در دیبا اربردک حد تا هک ساخت  به مربوط الزامات  مهندس تو
 .دنشو هیتوص ای ابالغ ارکمانیپ به ،مشاور

 جزء ،يمرز جزء ،يمرز المان
 لبه

boundary element یرضع و یطول آرماتورهاي با هک طول، امتداد در افراگم،ید ای وارید لبه از یقسمت 
 .شودمی تیتقو

ش  هايتالش گرید و روهاین load بار صالح،  وزن از ینا   ارآث ،هاآن متعلقات و نینکسا  م
 .يابعاد راتییتغ و ینسب يهاییجا به جا ،یطیمح

 .بیضر بدون ،شودمی وارد سازه به يبردار بهره نیح در هک يبار load, service يبردار بهره بار
 بدون شوند،ینم وارد سازه به يبردار بهره زمان در یدائم طور به هک ییبارها load, live زنده بار

 .بیضر
 .بار بیضر در شده ضرب بار load, factored دارضریب بار
 حضور الاحتما يبردار بهره زمان در هک آن یالحاق قطعات و سازه ياعضا وزن load, dead مرده بار

 .بیضر بدون دارند؛
 load, superimposed  یاضافه مرد بار

dead 
 در یاو ردیگیم قرار سازه يرو بر یدائم طور به هک سازه وزن از ریغ مرده بار

 .شودمی منظور یطراح
 load, self-weight وزن از یناش مرده بار

dead 
 به آن، به دهیچسب یبتن رویه گونه هر همراه به سازه، وزن اثر در هک يمردها بار

 .شودمی وارد سازه
 درشته دان سنگ ز،یره دان سنگ گر،ید یمانیسه ماد هر ای پرتلند مانیس مخلوط concrete بتن

  .یافزودن مواد بدون ای با آب، و
 نامهیینآ این يهافصل در شده نییتع حداقل زانیم به آرماتور، با هک ايسازه بتن concrete, reinforced آرمهبتن

 .باشد شده تیقوت
 concrete, steel fiber يفوالد افیال با بتن

reinforced 
 .مختلف يراستاها در وستهیپ ریغ و ندهکپرا يفوالد افیال ینیمع مقدار يحاو بتن

 يهاتنش اهشک جهت یداخل يفشار يهاتنش قبل از آن در هک ياآرمهبتن concrete, pre-stressed تنیدهپیش بتن
 .اندشده جادیا بارها از یناش یششک

 اختهس سازه، در استقرارش انکم از ریغ ،يگرید محل در هک ايسازه یبتن قطعه concrete, precast ساخته شیپ بتن
 .شودمی

 .آرمهبتن يبرا شده نییتع حداقل از ترمک آرماتور با ای آرماتور بدون ايسازه بتن concrete, plain ساده بتن
  structural concrete ايسازه بتن

 .شودمی برده ارک به بار تحمل يبرا هک یبتن
  2150 تا 1400 نیب تعادلی یچگال با ،کسب  ریغ و کسب  يهادانه سنگ  با بتن concrete, lightweight انه)دکسب مهی(ن کسب بتن

ست  چگالی تعادلی، چگالی .عبکم متر بر لوگرمیک  با برابر رطوبت میزان با که ا
  17733 ملی استاندارد  به آزمایش نحوه براي .شود می گیرياندازه محیط رطوبت

 .شود مراجعه ASTM C567 یا
 مهی(ن ياماسه کسب بتن
  دانه)کسب

concrete, sand-light 
weight 

 کسب درشت يهادانه سنگ و یمعمول زیر يهاسنگدانه با شده ساخته کسب بتن
 رطوبت میزان با که است چگالی تعادلی، چگالی .شود) مراجعه 2-2-3 بند (به
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 لیم استاندارد به آزمایش نحوه براي .شودمی گیرياندازه محیط رطوبت با برابر
 .شود مراجعه ASTM C567 یا 17733

 ,concrete تنیدهپیش ریغ بتن
 nonpre-stressed 

ــده نییتع آرماتور  حداقل   با  یمعموله آرم بتن  شیپ بدون  و آرمه بتن يبرا شـ
 .یدگیتن شیپ حداقل از ترمک با طرفهدو يهادال در یاو ؛یدگیتن

 concrete, all دانه کسب تمام بتن
lightweight 

  .کسب درشت و ریز يهادانه سنگ با بتن

 concrete, normal یمعمول بتن
weight 

 متر بر گرملویک 2550 تا 2150 نیب یچگال با ،یمعمول يهادانه ســنگ با بتن
  .عبکم

 يهاروین ندیبرآه ندینما هک بند) و بست (روش ییخرپا روش در يفشار عضو strut  بست
  .باشدمی يفشار ناحیه در یبزن باد ای يمواز

 .باشدمی خود ییانتها دو ینواح از ترعریض یانیم ناحیه در هک یبست strut, bottle shaped لکش يبطر بست
 بند) و بست (روش ییخرپا روش در یششک عضو tie بند

 هدیشــک بتن شــدن ســخت از بعد هاابلک آن در هک یدگیتن شیپ در یروشــ post tensioning یدگیشک پس
 .شوندیم

 cover, specified لگردیم یبتن پوشش
concrete 

 یخارج رویه تریننزدیک و شده يگذار يجا لگردیم رویه نیتریخارج نیب ناحیه
 .بتن

ش   ک مقاومت هک ریزيبتن از قبل شده  هیتعب مهار headed bolt   دارسر چیپ س  و قفل از را خود یش  تب
 .آوردیم دست به بتن در شده يگذار يجاه مهر ای يسر یکیانکم

ه درج 180 ای درجه 90 خمه یکت توسط مهار آن در هک درجا بتن در شده هیتعب چیپ hooked bolt دارقالب چیپ
 3𝑑𝑑𝑎𝑎 حداقل ،𝑒𝑒ℎ ،آن چیپ خم از لبه آزاد طول و شودمی نیتام بتن به آن
 .باشدمی

 .شوندیم دهیشک بتن ختنیر از قبل هاابلک آن در هک یدگیتن شیپ در یروش pre-tensioning یدگیشک شیپ
 هاآن يهاپوششو  هاابلک ها،يمهار از يامجموعه به دهیشک پس ياعضا در tendon تاندون

 .شودمی گفته گروت، با دهیچسب موارد يبرا هاغالف ای ده،ینچسب موارد يبرا
 اطراف بتن به شده يگذار جاي يهاغالف در گروت قیتزر با هک ییهاتاندون tendon, bonded دهیچسب تاندون

 .چسبندیم
 .شوندیم برده ارک به دهیشک پس عضو مقطع از خارج هک ییهاتاندون tendon, external یخارج تاندون
 دو از نهات را یدگیتن شیپ يروین و انددهینچسب اطراف بتن به هک ییهاتاندون tendon, unbounded دهینچسب تاندون

  .ندینمایم منتقل عضو به انتها
 .اختمانس یمل مقررات ششم مبحث از زلزله فصل در فیتعر مطابق سازهه یپا تراز base of structure سازهه یپا تراز

 design load یطراح بار بیکرت
combination 

 .هاآن از یناش اثرات ای دارضریب يبارها بیکتر

 مکانغییرت .شود می نییتع زلزله يبرا هک انتظار مورد یجانب مکانتغییر ثرکحدا design displacement یطراح یجانب مکانتغییر
  کیاالســت ریغ و کیاالســت هايمکانتغییر شــامل زلزله يبرا شــده محاســبه

 .شود مراجعه یمل مقررات ششم مبحث در زلزله فصل به .شودمی
ستط  ره،یدا لکش  به  میس  ای لگردیم از يا حلقه tie تنگ   نجک بدون یچندوجه یاو لیم

 فیتعر نیا .ردیگیم بر در را یطول آرماتورهاي هک داخل، سمت  به لیمتما يها
سته یپ طور به هک میس  ای لگردیم کی شامل  ستط  ره،یدا لکش  به و  چند ای لیم

 يبرا معموال تنگ عبارت .شود می زین چد،یپیم یطول آرماتورهاي دور به یضلع 
 .شود مراجعه زین ریدورگ و خاموت فیتعار به .رودیم ارک به يفشار ياعضا
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 چشیپ ای ،يمحور يروین بدون ای با برش، و خمش ریتاث تحت عمدتاً هک يعضو beam ریت
 .ردیگیم قرار

 و لگردهایم .شوندیم يگذارجاي بتن در هک مهارها و لگردهایم جز به یقطعات embedment بتن در شده يجاگذار
 به آن جزء شوند،یم يگذار جاي بتن در قطعات تیتثب يبرا هک یلیوسا ریسا

  .ندیآیم حساب
  ،درصد 14 از ترمک یرنشک ،یختگیگس حد در یششک آزمون در هک يفوالد جزء steel element, brittle ترد يفوالد جزء

 آزمون استاندارد  ضابطه  به .باشد  داشته  درصد  30 از ترمک مقطع سطح  اهشک ای
 .شود مراجعه 8103-1 ملی

 درصد 14 از بیشتر یرنشک ،یختگیگس حد در یششک آزمون در هک يفوالد جزء steel element, ductile پذیرشکل يفوالد جزء
 .باشد داشته درصد 30 از ترمک یمقطع سطح اهشکو 

 باربر قائم مستیس و افراگمید نیب روینه دهند انتقال هک يفشار ای یششک عضو collector کنندهجمع
 .است یجانب

 یآل ریغ مواد و یآل يمرهایپل بیکتر ای یآل يمرهایپل از بکمر ییایمیش ه ماد adhesive چسب
 .کندمی عمل اختالط صورت در هک

-compression ارفش با شده نترلک رنشک حد
controlled strain limit 

  .متوازن رنشک شرایط در خالص یششک رنشک

 ضو ع در یچش یپ و یبرش  يروهاین برابر در مقاومت يبرا هک یعرض  آرماتورهاي stirrup خاموت
 جوش یاو آجدار هايسیم  آجدار، يلگردهایم از معموال هاخاموت .روندیم ارک به

 يگذار جاي .شوندیم ساخته L ای U صورت هب یابکر یا لیمستط لکش با شده
 .باشــد یطول آرماتور به نســبت هیزاو با ای عمود جهت در اســت نکمم هاآن

 به .رودیم ارک به هادال و رهایت در یعرض  آرماتور يبرا معموال خاموت اصطالح 
 .شود مراجعه دورگیر و تنگ فیتعر

 و ارفش تحمل يبرا عمدتاً هک یکدیگر به شده متصله آرمبتن ياعضاه مجموع structural truss يا سازه يخرپا
  .اندشده دهید كتدار ششک

 slab, reinforced آرمهبتن دال
concrete 

 ،ت)(ضخام آن ابعاد از یکی هک شودمی اطالق يعضو به صفحه .آرمهبتن صفحه
 .باشد گرید بعد دو از ترکوچک يامالحظه قابل طور هب

 .ندینشیم ستون ای وارید يرو مایمستق و ندارد هیکت رهایت به هک یدال slab, flat تخت دال
 .توخالی مقطع با دال slab, hollow مجوف دال – توخالی دال
 مک ضخامت با يسراسر دال کی و متقاطع يهارچهیت از بکمر دال،-ریت ستمیس slab, waffle کمشب دال

 .هاآن يرو بر
 .توپر مقطع با دال slab, solid )پارچهیک( توپر دال
سر    دال کی و )رچهی(ت كریت از بکمر ،طرفهیک ریت -دال ستم یس  slab, ribbed كریت و دال  اب يسرا

 .هاآن يرو بر مک ضخامت
ضو  در هک ياریش  contraction joint انقباض درز ش  يهاخوردگیترك محل تیتثب يبرا یبتن ع   اهشک از ینا

 .شودمی جادیا بتن یشدگ جمع یاو دما
 .دنشویم ینیبشیپ ساختمان از بخش دو ردنک جدا يبرا هک ییدرزها isolation joint انقطاع درز
 .خرپا مانند سازه در يفشار عضو strut يفشار عضو ،کدست
 ت،خسار جادیا موجب هک یطیمح طیشرا با مقابله يبرا عضو ای سازه ییتوانا durability ییایپا ،دوام

  .گردندیم آن عمر طول اهشک و يبردار بهره در اختالل
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 ئمقا ياعضا به را خود صفحه انیم بر وارد يروهاین هک هافک دال مثل ییاعضا structural diaphragm ايسازه افراگمید
  املشــ تواندیم ايســازه افراگمید .کنندمی منتقل یجانب باربر مقاوم ســتمیســ

 .باشد زین هاکنندهجمع و هاکالف
ضا  wall وارید سبت  با قائم ياع شتر  ضخامت  به یافق طول ن   ،يمحور بار يبرا هک 3 از بی

  .شوندیم یطراح دو هر یاو یجانب بار
  دیوار جرز ه،یپا وارید

wall pier 
مک ای يمساو )hwl/( ضخامت به یافق طول نسبت آن در هک قائم يوارید قطعه

 .باشد 2 از تربزرگ )w/lwh( یافق طول به ارتفاع نسبتو  6 از تر
 .شودمی ساخته عیما ای كخا فشار با مقابله يبرا هک يوارید retaining wall  حائل وارید
 ,retaining wall ايطره حائل وارید

cantilever 
 .شودمی ساخته ايطره دال کی صورت به هک یحائل وارید

 ,retaining wall بند پشت با حائل وارید
counter fort 

 بر عمود ییوارهاید يدارا ن،یمع فواصــل در ،كخا ســمت در هک یحائل وارید
ست  وارید صفحه    ارک به حائل وارید ضخامت  اهشک يبرا متعامد وارهايید .ا

 .کنندمی ارک ششک در اصوالو  شوندیم برده
 ,retaining wall بند شیپ با حائل وارید

buttress 
شابه  یفیتعر شت  با حائل وارید م  بر مودع يوارهاید هک تفاوت نیا با دارد؛ بند پ

شار  در وارهاید نیا .شوند یم ساخته  آن آزاد سمت  در صفحه   به .کنندمی ارک ف
 .است توجه مورد يمعمار نظر از بند شیپ يریارگک

ش  آثار و بار اثر ریز خود صفحه  انیم در هک يوارید structural wall يا سازه وارید  وارید .دارد قرار آن از ینا
 .است ايسازه وارید کی یبرش

 ادیز پذیريشکل ،ايسازه وارید
 ژه)ی(و

structural wall, 
special 

 .20 فصل مطابق ادیز پذیريشکل به مربوط ضوابط با وارید

 مک پذیريشکل ،ايسازه وارید
 )ی(معمول

structural wall, 
ordinary 

 .20 فصل مطابق مک پذیريشکل به مربوط ضوابط با وارید

ه بست هم ايسازه وارید
 ریپذلکش

structural wall, 
ductile coupled 

 .20 فصل ضوابط مطابق ،بندهم ریت و وارید شامل ايلرزه باربر ستمیس

ست  یطراح و لیتحل روش کی strut and tie method دبن و بست روش ،ییخرپا روش  از D به موسوم  منطقه یاوعض  کی آن در هک ا
 )یشش  ک ي(اعضا  بندها و )يفشار  ي(اعضا  هابست  از يامجموعه صورت  هب آن
صل  هاگره در یهمگ هک شوند یم دهید  هیکت به را وارده بار توانندمی و شده  مت

  .نندک منتقل B به موسوم مجاور مناطق یاو هاگاه
شت  به شده  جوش لگردیم ای يفوالد جزء shear lug  یبرشه زبان   داخل در هک یالحاق صفحه  کی پ

  صـــورت به برش انتقال يبرا لهیوســـ نیا .شـــودمی يگذاريجا بتن قطعه
  اسـتفاده  هاسـتون  فک در یگاه زبانه نیا از .شـود می برده ارک به یکاکاصـط 

  .شودمی
 يارفش يمحور بار تحمل يبرا عمدتا هک قائم، حدودا ای قائم معموال است يعضو column ستون

 .ردیگ قرار زین چشیپ و برش خمش، تحت است نکمم یول رود؛یم ارک هب
سبت  آن در هک وتاهک ستون  pedestal هیپا ستون  يمساو  ای ترکوچک مقطع، بعد ترینکم به ارتفاع ن

شد  3 سط  بعد، ترینکم یهرم يهاستون  در .با  نییپا و باال در مقاطع ابعاد متو
 .است ستون

 تونس با و دارد قرار آنه بیتک ای دال ریز در هک ستون يبااله شد بزرگ ناحیه column capital ستونسر
 .شودمی ساخته همزمان
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 ریغ اثرات ریسا و خزش ،خوردگیترك ردنک منظور با ايسازه عضو کی یسخت effective stiffness موثر یسخت
 .یخط

ــطح يرو بر ايناحیه projected area شده ریتصو سطح ــو آزاد س  یهرم كبلو تربزرگه قاعد عنوان به هک عض
 .شودمی گرفته نظر در بتن ستکش

 projected influence شده ریتصو ریتاث سطح
area 

ساحت  صو  سطح  م ضو  آزاد سطح  يرو بر شده  ریت سبه  در هک ع   مقاومت محا
 .شودمی گرفته نظر در یچسپ يمهارها یوستگیپ

 طول با درجه 90 قالب و انتها کی در ايلرزه قالب با سرهکی یعرض لگردیم cross-tie دوخت لگردیم ،یسنجاق
 در را عضو یرامونیپ یطول آرماتورهاي هک گر،ید يانتها در b6d حداقل میمستق

 کی ورط به دیبا ،یطول آرماتور زوج کیه رندیگ بر در يهاقالب .باشد گرفته بر
 .شوند اجرا ته و سر انیم در

 و انمیس همراه به هک يآهنگداز ورهکه سربار یاو ماسه شن، مانند يادانه مصالح aggregate دانه سنگ
 .دنشویم برده ارک به بتن يبرا آب

 ,aggregate دانه کسب ،کسبه دان سنگ
lightweight 

 به .عبکم متر بر گرم لویک 1200 از ترمک ای يمساو یحجم یچگال باه دان سنگ
 .شود مراجعه 4985 یمل استاندارد

 يردکملع يازهاین با مقابله يبرا هک یکدیگر به متصله آرمبتن ياعضا مجموعه structural system ايسازه ستمیس
 .شوندیم برده ارک به سازه

 seismic force ايلرزه مقاوم ستمیس
resisting system 

 .شودمی یطراح زلزله آثار برابر در مقاومت يبرا هک سازه ستمیس از یبخش

 special seismic ژهیو ايلرزه هايسیستم
systems 

 یشبر يوارهاید از ای ادیز پذیريشکل با قاب از هاآن در هک ايسازه هايسیستم
 .است شده استفاده دو، هر از ای اد،یز پذیريشکل با

شیب .شود می ساخته  ياجعبه صورت  به ادیز ضخامت  علت به هک ياشالوده  caisson ياجعبه شالوده
س  یاو يارودخانه يهاپل يداریپا يبرا آن اربردک نیتر ست  ییایدر يهالهکا  .ا
 حمل محل به شناور  صورت  به و شده  ساخته  ساحل  در شالوده  موارد نیا در

 .شودمی مستقر محل در ردنک غرق با و دهیگرد
 در دنیوبک با هک ،يفوالد يهالیپروف یاو تنیدهپیش بتن ،آرمهبتن نوع از شمع  pile, driven یوبشک شمع

 .شودمی ساخته سست نیزم
 pile, drilled cast in درجا شمع

place in-situ 
 .شودیم ساخته آرمهبتن ای بتن با آن ردنک پر و نیزم در حفره جادیا با هک یشمع

 كناز غالف با درجا شمع
 يفوالد

pile, spiral welded 
thin steel casing 

 چیدورپ صورت هب هک كناز يفوالد غالف کی آن جداره در هک درجا شمع ینوع
ست  دهیگرد بینیپیش شده،  جوش   وادم اثرات از بتن حفظ يبرا غالف نیا .ا
 .شودمی گرفته نظر در ینیزم ریز آب سطح راتییتغ یاو مضر

ه لول با شده محصور درجا شمع
 يفوالد

pile, cased و كخا از آن ردنک یته ن،یزم در يفوالده لول کی دنیوبک با هک است یشمع 
 .شودمی ساخته بتن با آن ردنک پر

 .دارد قرار املک ششک تحت و ستین بتن با تماس در هک مهار از یطول stretch length یدگیشک رونیب طول
 .یبحران مقطع از فراتر شده يگذارجاي آرماتور طول embedment length يگذار جا طول
 .شود مراجعه 2-3-6 بند به .هاگاهتکیه نیب فاصله span length دهانه طول
  حلم از بتن، به لگردیم از ،یطراح مقاومت رینظ يروین انتقال يبرا الزم طول development length ییرایگ طول

 .یبحران مقطع
 anchor, effective مهار شده يگذارجا موثر عمق

embedded depth 
 نیا .است  الزم آن به بتن از یاو بتن به آن از بار انتقال يبرا هک مهار یلک عمق
 و  اردسر  هايپیچ در مهار اطراف یشش  ک بتن یختگیگس  عمق به معموال عمق
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ــر هايمیخگل ــودمی گفته زین  دارس ــطح از عمق نیا .ش  گاه هیکت تماس س
  .شودمی يریگاندازه

 ،آن به ضربه ای چشیپ ردنک وارد اثر در هک یانبساط مهار کی یخارج بخش expansion sleeve  یانبساط غالف
 .دهدیم قرار فشار تحت را اطراف بتن

  يهاآرماتور ،یطول يهاآرماتور مانند مجاور جزء دو نیب زکمر به زکمر فاصــله spacing فاصله
 .مهارها و یدگیتن شیپ يهاابلک ،یعرض

 .مجاور جزء دو پشت به پشت فاصله spacing, clear خالص فاصله
 .مهار تریننزدیک محور تا بتن سطح لبه فاصله edge distance لبه فاصله

وستهیپ هاستون به هادال ای هاستون به رهایت اتصاالت آن در هک یساختمان  قاب moment frame یخمش قاب
 .اند

 ادیز پذیريشکل با یخمش قاب
  ژه)ی(و

moment frame, 
special 

 .20 فصل ضوابط مطابق جا،در بتن با ،یستون - ریت یخمش قاب

 (با معمولی یخمش قاب
 م)ک پذیريشکل

 
moment frame, 

ordinary 

 وابطض مطابق درجا، بتن با ،یستون - تخت دال ای یستون - ریت یخمش قاب
 .20 فصل

 پذیريشکل با یخمش قاب
 متوسط

moment frame, 
intermediate 

 وابطض مطابق درجا، بتن با ،یستون - تخت دال ای یستون - ریت یخمش قاب
 .20 فصل

 از ای کندمی منتقل مهار به را بارها هک بتن یخارج سطح در واقع ايسازه قطعه attachment یالحاق قطعه
 .کندمی افتیدر آن

 .اشدب شده محدود وارید يهالبه و یافق ای قائم يبازشوها به هک وارید از یقسمت wall segment يوارید قطعه
 ,wall segment یافق يوارید قطعه

horizontal 
 دهش محدود لبه کی و بازشو کی یاو بازشو دو به قائم جهت در هک يوارید قطعه
 .شود مراجعه 1-20شکل  به .باشد

 ,wall segment قائم يوارید قطعه
vertical 

شو  دو به یافق جهت در هک يوارید قطعه شو  کی یاو باز  محدود لبه کی و باز
 مراجعه1-20شکل   به .دارد يجا گروه نیا در دیوار) (جرز پایه وارید .باشد  شده 
  .شود

 اب ،هاسنجاقی یاو رهایدورگ ،هاخاموت يرو بر بیشتر یاو درجه 135 خم با قالب seismic hook ايلرزه قالب
 به متعلق يهاقالب .مترمیلی 75 یاو قطر برابر 6 حداقل خم از بعد میمستق طول
 يهاقالب .باشند داشته بیشتر ای درجه 90 خم توانندیم يارهیدا يهاریدورگ
 داخل به رو هاآن میمستق طول و رندیگ بر در را یطول آرماتورهاي دیبا ايلرزه
 .باشد

 .شودمی گرفته نظر در دال یبرش مقاومت شیافزا يبرا هک دال ریز زدگیبیرون shear cap یبرشه بیتک
ــتون، يرو بر دال ریز زدگیبیرون drop panel داله بیتک   نیتام ای یمنف آرماتور اهشک يبرا هک س

 .شودمی بینیپیش دال یبرش مقاومت شیافزا یاو دال ضخامت حداقل
 جمع ،یوارفتگ از یناش يرنشهاک بدون ،یاسم  مقاومت با متناظر یشش  ک رنشک net tensile strain خالص یششک رنشک

 .دما و یشدگ
 وجود درصد 95 احتمال درصد، 90 نانیاطم با هک یمعن نیا به يآمار اصطالح five percent fractal پنجم) ك(صد درصد 5 سرک

 .ندک تجاوز یاسم مقاومت از یواقع مقاومت هک دارد
 .ششک تحته آرمبتن عضو tie بند الف،ک

 foundation seismic  شالوده ايلرزه يهاکالف
tie 

 ورتص به هاآن هک آن منظور به ،یکدیگر به هاشالوده اتصال يبرا هک یاعضای
-ریت و هادال رها،یت شامل اعضا نیا .شوندمی برده ارک به ند،ینما عمل واحد کی

 .شوندیم نیزم به یکمت يهادال
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 یاو هدیچسب ،یکدیگر مجاور قطعه دو در هک بتن یرفتگ فرو ای زدگیبیرون shear key یبرش دیلک
 بر را طعهق دو لغزش از ممانعت ای برش انتقال هک شودمی بینیپیش ده،ینچسب

 محلو  دهیچسب نوع از شالوده به حائل وارید اتصال .شودمی موجب هم يرو
   .باشندیم آنه دینچسب نوع از هاپایه يرو بر پله عرش منینش

 و هابست بندها، يمحورها آن در هک بند) و بست (مدل ییخرپا مدل در يانقطه node گره
 .نندکیم قطع را یکدیگر ز،کمتمر يروهاین

 .سازه در متقاطع ياعضا كمشتر بخش joint اتصاله گر
 ییرپاخ روش در گره کی فیتعر در هک وسته یپ يلگردهایم ای لگردیم خم ناحیه node, curved bar دار خم لگردیمه گر

 .رودیم ارک به بند) و بست (روش
 headed shear stud یبرش خیمگل

reinforcement 
 دو در هايسره وسیل به مهار هاآن در هک یگروه ای یکت  دارسر هايمیخگل

 گر،ید يانتها در كمشتر يفوالد صفحه کی و انتها کی در يسر کی ای انتها،
 .شودمی نیتام

 هیتعب ریزيبتن از قبل هک يفوالد صفحه کی به شده جوش يفوالد مهار welded headed stud یجوش  دارسر خیمگل
 .شودمی

 سطح هک یکدیگر از s فاصله با و يمساو حدودا عمق با مشابه، يمهارها يتعداد anchor group مهار گروه
 .دارند بار مقابل در یکمشتر ریتاث

 .بتن در شده يگذار جاي يهاغالف و هالوله embedments, pipe شده يگذارجا يهالوله
 construction ساخت كمدار

documents 
 ااعض یکیزیف اتیخصوص و مصالح ،یطراح محل، به مربوط يهانقشه  و كمدار

 .هستند الزم ساخت مجوز گرفتن يبرا هک طرح کی در
 مدول ،تهیسیاالست مدول
 یارتجاع

modulus of elasticity میتسل حد مقاومت از ترمک يفشار ای یششک يهاتنش در رنشک به تنش نسبت 
 .ماده

ضا  بیترت load path بار ریمس صاالت  و اع  ای یینها گاهتکیه تا شروع  از بار عبور يبرا هک سازه  ات
 .شودمی بینیپیش شالوده

 نیا "مقاومت طرح روش" اتیفرض و ضوابط طبق هک مقطع یاوعض مقاومت strength, nominal یاسم مقاومت
 .دنباش شده محاسبه مبحث

 anchor pullout مهار یدگیشک رونیب مقاومت
strength 

 تحمل شدن دهیشک رونیب به یاو بتن داخل دنیلغز از قبل مهار هک ییروین ثرکحدا
 .کندمی

سل  مقاومت حداقل yield strength میتسل مقاومت سل  حد ای شده  مشخص  میت  بقط بر هک شش ک در فوالد میت
 .شودمی نییتع 4 فصل ضوابط

 ,breakout strength بتن یمخروط ستکش مقاومت
concrete 

 
 .مهارها گروه ای مهار کی اطراف در بتن شدن کنقلوه مقاومت

 .ϕ مقاومت اهشک بیضر در ضرب یاسم مقاومت strength, design یطراح مقاومت
 ,concrete strength بتن مشخصه يفشار مقاومت

specified 
compressive (𝑓𝑓𝑢𝑢′) 

 وابطض اساس بر و ردیگیم قرار استفاده مورد یطراح در هک بتن يفشار مقاومت
 ،شودمی برده ارک به مبحث این روابط در هک ′𝑓𝑓𝑢𝑢�  ضمناً .شودمی یابیارز 3 فصل
 .دارد را ′𝑓𝑓𝑢𝑢 واحد

 ,pry out strength بتن یشدگ کنقلوه مقاومت
concrete 

 .مهار پشت در بتن شدن کنقلوه مقاومت

 افکش یششک مقاومت
 خوردگی

splitting tensile 
strength (𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐) 

 .)یلیرزب شی(آزما شدن مین دو صورت به خوردگی افکش در بتن یششک مقاومت

  مقطع
  نترلک-ششک

tension-controlled 
section 

 در یششک آرماتور فیرد نیآخر در خالص ششیک رنشک آن در هک یمقطع
𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 يمساو ای تربزرگ ،یاسم مقاومت +  .باشد 0.003
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 مقطع
  نترلک-فشار

compression-
controlled section 

شی   ک رنشک آن در هک یمقطع ش   ک آرماتور فیرد نیآخر در خالص ش  در یش
سم  مقاومت ساو  ای ترکوچک ،یا شار  حد رنشک يم سلیم  رنشک( نترلک-ف  )ت

 .باشد
  جادیا دارضــریب یداخل هايتالش با مقابله جهت مقطع یاوعضــ کی مقاومت strength, required ازین مورد مقاومت

 .عضو در شده
 فرض یخط آن مقطع در خمش از یناش يهارنشک عیتوز هک عضو کی از یبخش B   B-regionه منطق

 .شودمی
 یگوستیناپ یاورین یوستگیناپ محل از h از ترمک ايفاصله با عضو کی از یبخش D   D-regionه منطق

 .یهندس
 روش در بندها و هابست  يروهاین شود می فرض هک گره کی اطراف بتن حجم nodal zone ياگرهه منطق

 .شوندیم منتقل آن قیطر از بند) و بست (روش ییخرپا
 از و دشومی اشتهک شده سخت بتن در یاو نصب درجا بتن در هک يفوالد قطعه anchor مهار

 .شودمی استفاده بتن به بارها انتقال يبرا آن
 متمقاو یاو یجانب كاکاصط قیطر از بار انتقال آن در هک یاشتنک مهار ینوع anchor, expansion یانبساط مهار

 .ردیگیم صورت دو، هر یاو ،یگاهتکیه
 anchor, horizontal or لیما ای یافق مهار

upwardly inclined 
 .شودمی اشتهک باال سمت به لیما یاو یافق طور به هک يمهار

 يارهایش با هارزوهه بدن يریدرگ توسط را بار هک یاشتنک یکیانکم یچیپ مهار anchor, screw  یچیپ مهار
 .کندمی منتقل ،یقبل شده جادیاه حفر رامونیپ شده سخت بتن در شده جادیا

 بتن ختنیر از قبل هک دارقالب هايپیچ و  دارسر هايمیخگل ، دارسر هايپیچ anchor, cast in شده هیتعب مهار
 .شوندیم هیتعب

 بتن در مهار قطر برابر 5/1 از ترمک قطر با یسوراخ در هک یاشتنک مهار کی anchor, adhesive یچسب مهار
 نتقلم بتن به چسب قیطر از را مهار به وارده يبارهاو  شودمی اشتهک شده سخت

 .کندمی
 در دهش جادیا یکیانکم بست و قفل از را خود یششک مقاومت هک یاشتنک مهار anchor, undercut کیچا ریز مهار

 .آوردیم دست به خود يجاگذار يانتها در بتن زدن كچا اثر
 ریز و یانبساط ،یچسب يمهارها .شودمی اشتهک شده سخت بتن در هک يمهار anchor, post-installed یاشتنک مهار

 .هستند نوع نیا از یهاینمونه یکچا
 cementitious یمانیس مواد

materials 
ــ ارزش گروت ای مالت بتن، در هک يمواد ــبانندگ یمانیس  مانند دارند؛ )ی(چس

 در یا نهاییت به یانبساط  مانیس  خته،یآم یکیدرولیه هايمانیس  پرتلند، مانیس 
س ک ای خام یعیطب يهاپوزوالن ،يباد ستر کخا با ترکیب  و یس یلیس ه دود نه،یل

 .ياسرباره مانیس
 headed deformed  دارسر آجدار يلگردهایم

bars 
 .شودمی متصل هاآن انتهاي دو هر ای کی به ییسرها هک آجدار يلگردهایم

 .آن يبارگذار یاوعض هندسه در یناگهان رییتغ discontinuity یوستگیناپ
 میلتس مقاومت به زلزله يبارگذار در لگردهایم آن در هک یخمش عضو از ايناحیه plastic hinge region کیپالست مفصل ناحیه

 .دارد گسترش یبحران مقطع از h برابر حداقل یطول در هیناح نیا .رسندیم
 water-cementitious یمانیس مواد به آب نسبت

materials ratio 
سبت  سط  شده  جذب آب جز به آب، وزن ن  در یمانیس  مواد وزن به ها،دانه تو
  .مخلوط

 یسبن یجانب مکانتغییر نسبت
 طرح

design story drift 
ratio 

 .طبقه ارتفاع بر میتقس طبقه طرح ینسب یجانب مکانتغییر
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 اصطالح فیتعر یسیانگل اصطالح یفارس اصطالح

 بینیپیش وارید ای ستون يرو بر دال ای ریت يانتها منینش يبرا هک یکدست bracket and corbel منینش
 .شودمی

 .شودمی قطع جا آن در آرماتور هک یمحل cut-off point آرماتور قطع نقطه
 در يندب آرماتور جزییات و پذیريشکل  ،ینینامع مقاومت، قیطر از سازه  ییتوانا structural integrity  ايسازه (یکپارچگی) انسجام

س  بروز صورت  در سازه،  یلک يداریپا حفظ يبرا هاتنش مجدد عیتوز   يهابیآ
 .حد از شیبه مالحظ قابل يهاتنش ای یمحل
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 بتن مکانیکی مشخصات
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 موس فصل 3

 بتن یکانیکم مشخصات
 3 ت

س  یاصل متن  حی/توضریتف

 گستره 
 

 گستره 1-3 ت

 اشتهد اختصاص بتن یکانیکم مشخصات به فصل این ضوابط
 :نداریز موارد شاملو 

 ؛کسب بتن و یمعمول بتن –الف
 ؛بتن يبندرده -ب
 ؛بتن یکیانکم مشخصات -پ
 .خزش و یشدگجمع درازمدت، اثرات -ت

 هاهساز طراحی در که دارد اختصاص بتن از مشخصاتی به فصل این 
 ساخت حین در که الزاماتی و بتن اجرایی مشخصات .نیازاند مورد

 امهنآیین دوم جلد در ،شوند رعایت باید آن دوام تامین در مخصوصا
 کشور بودجه و برنامه سازمان )120-2 ضابطه شماره( بتن ایران

 .اندشده ارایه

 کسب بتن و یمعمول بتن 
 

 کسب بتن و یمعمول بتن 2-3 ت

 با و یمعمول يهاسنگدانه با است یبتن یمعمول بتن 
 یچگال .عبکممتر رب لوگرمکی 2550 تا 2150 نیب یچگال

 .شودمی منظور 2300 محاسبات در بتن نیا

 و یمعمول يهاسنگدانه با است یبتن ،کسب بتن 
 رب لوگرمکی 2150 تا 1400 نیب تعادلی یچگال با و کسب
 نییتع شیآزما جینتا اساس بر دیبا بتن نیا یچگال .عبکممتر

 گرفته نظر در 1400 از  از کمتر دینبا آن یچگال یول شود،
 .شود

 برخی ،کسب يهابتن مشخصات ردنک منظور يبرا 
 است، شده استفاده ′fc� از هاآن در هک نامهآیین این روابط از
 ضرب 2-3 جدول یاو 1-3 جدول مطابق λ بیضر در
 بکیتر به توجه با 1-3 جدول در λ بیضر .دنگردیم

 يااستاندارده مطابق بیترت به کسب و یمعمول هايسنگدانه
 تعادلی چگالی به توجه با 2-3 جدول در ای ،4985 و 302 یمل
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 بتن عریفت به تعادلی چگالی تعریف براي .شودمی نییتع بتن

 .شود مراجعه 2 فصل در ،سبک

 هادانه بیکتر به توجه با λ اصالح ضریب  1-3 جدول

  𝛌𝛌 هادانه یبکتر بتن

 75/0      کسب دانه:درشت و دانهریز دانه کسب تمام

 )1( دانهکسب مهین

 کسب و یمعمول بکیتر دانه:ریز
 کسب دانه:درشت

 تا 75/0
85/0 

 یمعمول دانه:ریز
 کسب دانه:درشت

85/0 

 یمعمول دانه:ریز
 و یمعمول بکیتر دانه:درشت

 کسب

 تا 85/0
00/1 

 00/1 یمعمول دانه:درشت و دانهریز یمعمول
را )1(  و 75/0 نیب یخط یابی درون از  λ مقدار ،یبکیتر دانهکسب مهین هايبتن يب

سبت به توجه با 85/0  تا 85/0 نیب و هریزدان لک حجم به یمعمول زدانهیر حجم ن
سبت به توجه با 00/1  بدست دانهدرشت لک حجم به یمعمول دانهدرشت حجم ن

 .آیدمی
 

 بتن یچگال به توجه با λ اصالح بیضر  2-3 جدول

  𝒄𝒄𝒇𝒇، بتن یچگال
 مکعب متر بر کیلوگرم

𝛌𝛌 

≤ 1600 0.75 

1600 < 𝑤𝑤𝑢𝑢 ≤ 2160 0.00046 𝑤𝑤𝑢𝑢 ≤ 1.00 

𝑤𝑤𝑢𝑢 > 2160 1.00 

 منظور 0/1 برابر یمعمول یچگال با بتن يبرا λ مقدار 
 .شودمی

 يبرا λ بیضر ،آرماتورها ییرایگ طول محاسبات در  
 .شود منظور 75/0 با برابر دیبا کسب يهابتن انواع

  

 بتن يبنددهر 
 

 بتن يبنددهر 3-3 ت

 صورت آن مشخصه يفشار مقاومت براساس بتن يبندرده
 است: ریز شرح به نامهآیین نیا در و ردیگیم

C10   C12   C16   C20   C25   C30   C35   C40   
C45   C50    C55   C60    C65   C70   

 احتیاط و دقت به نیاز C50 از بیشتر هايرده هايبتن از استفاده 
 جدیت با باید 3-1-4-3 بند الزامات .دارد بتن ساخت در بیشتري
 .شوند رعایت بیشتري
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 بر  ′𝑓𝑓𝑢𝑢 بتن مشخصه يفشار مقاومت گربیان C از بعد اعداد

 در بتن مشخصه يفشار مقاومت .باشندمی الکمگاپاس حسب
 .است شده فیتعر 1-4-3 بند

 بتن یکیانکم مشخصات 
 

 بتن یکیانکم مشخصات 4-3 ت

 
 

 ′𝒇𝒇𝒇𝒇 ،بتن مشخصه يفشار مقاومت 

 مقاومت« ای بتن، مشخصه يفشار مقاومت  3-4-1-1
 روي بر روزه 28 هايآزمایش اساس بر دیبا »بتن مشخصه

 متریمیل 300 ارتفاع و 150قطر به ايهناستوا نمونه دو حداقل
 200 ارتفاع و 100 قطر به يااستوانه نمونه سه حداقل ای
 مایشآز براي دیگري سن کهصورتی در .شود تعیین ترمیلیم

 .گردد رکذ ساخت كمدار در باید باشد، نظر مورد هانمونه

 و یابیارز به توجه با دیبا بتن مشخصه قاومتم  3-4-1-2
 نامهآیین دوم جلد از 8 و 5 هايفصل ضوابط طبق آن، رشیپذ
 .شود نییتع

 نییتع در دیبا ریز »ت« تا »الف« هايمحدودیت  3-4-1-3
 د:نشو تیرعا  ′𝑓𝑓𝑢𝑢 رمقدا

 برابر کسب و معمولی يهابتن انواع براي مقدار حداقل -الف
 .است الکپاسمگا 50 آن ثرکحدا و الکمگاپاس 20 با

 باو  شالوده يرو از طبقه 20 از بلندتر هايساختمان در -ب
 نشانکه  بتن تیفکی نترلي کبرا ژهیو ریتدابی نیبشیپ
 توانمیاست،  اجرا دری مقاومت نیچنهنده تامین د

 الکمگاپاس 70 تا یمعمول يهابتن در را مقاومت ثرکحدا
 .داد شیافزا

 مقدار حداقل ،20 فصل موضوع ژه،یو ربلرزه يهاسازه در -پ
𝑓𝑓𝑢𝑢′ و الکمگاپاس 25 کسب و یمعمول هايبتن يبرا 

  .باشدمی الکمگاپاس 35 کسب هايبتن يبرا آن ثرکحدا
 6 فصل ضوابط طبق دیبا ′𝑓𝑓𝑢𝑢 مقدار حداقل مواردتمام  در -ت

  .ودش نییتع بتن)، ییایپا ای (دوام نامهآیین دوم جلد از

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3-1-4-3 ت
 
 
 
 

 در مگاپاسکال 50 از بیشتر مقاومت با بتن از استفاده اجازه -ب
 اعضاي مخصوصا سازه اعضاي ابعاد در کاهش خاطر به بلند هايساختمان

 مخلوط طرح در مقاومت حدود این به دستیابی .است آن خمشی-فشاري
 سبتان سازه ساخت در آن کنترل ولی نیست روبرو چندانی مشکل با بتن

 یبازرس مورد این در .دارد خاص تمهیدات بینیپیش به نیاز و است دشوار
 .است الزامی مداوم کنترل و

 
 

 𝒇𝒇𝒇𝒇 بتن، گسیختگی مدول 

 بر 𝑓𝑓𝑐𝑐 .شودمی حاسبهم ریز رابطه از بتن، گسیختگی مدول
 .است الکمگاپاس حسب
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𝑓𝑓𝑐𝑐                                                                1-3 رابطه = 0.62𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′  

 
 

   𝑬𝑬𝒇𝒇بتن، االستیسیته مدول 

  :توانمی را بتن تهیسیاالست مدول  3-4-3-1

 بر لوگرمیک 2550 تا 1400 ینب ،𝑤𝑤𝑢𝑢 ،یچگال با هايبتن يبرا
 اب شیآزما قیطر از یاو نمود محاسبه ریز رابطه از عبکممتر
 :آورد بدست 2-3-4-3 بند ضابطه تیرعا

𝐸𝐸𝑢𝑢                                                    2-3 رابطه = 0.043𝑤𝑤𝑢𝑢1.5�𝑓𝑓𝑢𝑢′    

 

 بر لوگرمکی 2300 یچگال با یمعمول هايبتن يبرا فوق رابطه
 :شودمی نوشته ریز صورت به عب،کم متر

𝐸𝐸𝑢𝑢                                                              3-3 رابطه = 4700�𝑓𝑓𝑢𝑢′  

 .است الکمگاپاس حسب بر 𝐸𝐸𝑢𝑢 فوق روابط در

 

 يمبنا بر توانمی را بتن تهیسیاالست مدول  3-4-3-2
 هک يگرید سن هر ای بتنه روز 28 يهانمونه يرو بر شیآزما

 نیا هک آن شرط به ،نمود نییتع باشد، ردهک مشخص طراح
 جینتا و شده منظور بتن مخلوط طرح در زین پارامتر

 .دنشو ارائه ساخت كمدار در 𝐸𝐸𝑢𝑢 نییتع هايآزمایش

 خوبیب شده ارایه روابط طبق بر بتن االستیسیته مدول 1-3-4-3 ت 
 50 مقاومت با هايبتن براي مخصوصا طراحی، هاينیاز پاسخگوي
 رد بیشتر مقاومت با هايبتن براي .باشدمی کمتر، و مگاپاسکال

 آزمایشگاهی مشاهدات با روابط نتیجه بین اختالف موارد بعضی
 مبناي را یگاهآزمایش نتایج توانمی موارد این در است زیاد قدري

 .داد قرار طراحی

 که است خطی شیب ASTM تعریف طبق بر االستیسیته مدول
 بتن مقاومت 4/0 نقطه به را بتن کرنش-تنش منحنی صفر نقطه

 .کندمی متصل

 

 

 
 

 تعیین براي بتن روزه 28 از غیر مقاومت از استفاده 2-3-4-3 ت
 راث ايسازه عضو سختی تغییر که مواردي در االستیسیته مدول

 ،ايلرزه طراحی در حاالتی مانند باشد، داشته طراحی در نامطلوب
 تعیین را خاص موارد تواندمی مشاور مهندس .شود الزم است ممکن
 پذیرش ضوابط و آزمایش برنامه جزییات اوال، موارد این در .نماید
 انجام .شوند آورده طرح مدارك در و شوند مشخص باید آن نتایج
 .شود الزم مختلف سنین در است ممکن طرح یک در برنامه این

 
 

 𝝂𝝂 بتن، پواسون ضریب 

 اب برابر توانمی را پواسون ضریب ،یمعمول بتن در  3-4-4-1
 معتبر هايآزمایش طریق از را آن مقدار یاو د،نمو فرض 2/0
 .آورد دست هب

 اساس بر دیبا پواسون بیضر ،کسب يهابتن در  3-4-4-2
 .شود نییتع شیآزما
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 بتن حرارتی انبساط ضریب 

 را یحرارت انبساط ضریب ،یمعمول يهابتن در  3-4-5-1
 برابر درصد 20تقریب با و هاسنگدانه نوع به توجه با توانمی

10  با ×  .نمود منظور سلسیوسه درج هر رب 10−6

 دیبا را یحرارت انبساط بیضر ،کسب يهابتن در  3-4-5-2
 .آورد دست هب شیآزما قیطر از کسب بتن نوع به توجه با

  

   
 

  5-3 ت

 مشخصات بر عالوه بتن یشدگجمع درازمدت اثر  
 یبستگ نظر مورد عضو ابعاد و سازه یطیمح طیشرا به بتن
 .دشومی محاسبه بخش نیا ابطور از استفاده با اثر نیا .دارد

 اندازه حداکثر بند، این در بتن مشخصات از منظور 1-5-3 ت 
 و آن مصرفی مقدار و سیمان نوع ،هاآن اختالط نسبت سنگدانه،

 در را عمده تاثیر متن در شده برده نام پارامترهاي .باشدمی غیره
 در موئین هايترك ایجاد شدگیجمع اثر .دارد شدگیجمع مقدار
 پیامدهایی که باشدمی عضو طول کاهش درازمدت در و عضو سطح
 6-3 ت بخش به .دارد همراه به آورندمی بوجود خزش چهآن نظیر

 .شود مراجعه

 رابطه از استفاده با 𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠(𝑡𝑡) بتن، یشدگجمع رنشک 
 .شودمی حاسبهم ریز

𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠                                     4-3 رابطه = 𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐 + 𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐 
 

 نبت یدرون ییایمیش یشدگجمع رنشک 𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐 فوق، رابطه در
 زمان در بتن شدن کخش از ناشی یشدگجمع رنشک 𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐و 
t يبندها زا بتن یشدگجمع هايکرنش .است 
 دقت يدارا روابط نیا .ندیآیم ستبد 6-5-3 تا 3-5-3 

 .باشندمی درصد ± 30

 رابطه از t زمان در بتن یدرون یشدگجمع رنشک  
 .شودمی محاسبه ریز

 5-3 رابطه

  𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐 = 50 × 10−6(0.06𝑓𝑓𝑢𝑢′ − 1.0)(1.0 − 𝑒𝑒−0.1𝑐𝑐) 

 .باشدمی روز حسب بر بتن رشیگ از پس زمان t رابطه، نیا در

 از بتن شدن کخش از ناشی یشدگجمع رنشک  
 .شودمی محاسبه ریز رابطه
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𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐                                6-3 رابطه = 𝑘𝑘1𝑘𝑘4𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑏𝑏 

  

 از بیترت به هک هستند یضرایب 𝑘𝑘4 و 𝑘𝑘1 ،رابطه نیا در
 .شوندمی تعیین 6-5-3 و 5-5-3 يبندها

𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑏𝑏 بتن شدن کخش از ناشی یشدگجمع مبناي رنشک 
 .آیدمی دست به ریز رابطه از و بوده
ε𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑏𝑏                     7-3 رابطه = (1.0 − 0.008fc′)εcsd,b

∗ 

 

𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑏𝑏 رابطه نیا در
 ناشی یشدگجمع يمبنا ینهای رنشک ∗

 مورد هايسنگدانه جنس به یبستگ و بوده بتن شدن کخش از
 از یشگاهیآزما اطالعات نبودن صورت در .دارد استفاده
 .نمود فرض 001/0 برابر توانمی را آن مقدار ،هاسنگدانه

 .آیدمی دست به ریز رابطه از 𝑘𝑘1 بیضر  

𝑘𝑘1                                       8-3 رابطه = 𝛼𝛼1𝑐𝑐0.8

𝑐𝑐0.8+0.15𝑐𝑐ℎ
 

 

 يعضو یفرض ضخامت 𝑡𝑡ℎو  روز برحسب زمان t ، رابطه نیا در
 مقدارو  شود نییتع دیبا یشدگجمع رنشک آن در هک است

 .آیدمی دست به ریز رابطه از آن

𝑡𝑡ℎ                                                     9-3 رابطه = 2𝐴𝐴𝑔𝑔
𝑢𝑢𝑒𝑒

 
 

 یجانب سطح 𝑢𝑢𝑐𝑐 و عضو لک مقطع سطح 𝐴𝐴𝑔𝑔 ،رابطه نیا در
 یجانب سطح نصفه عالو به طیمح با عضو تماس معرض در

 .است عضو مقطع در حفره یا وبازش گونه هر یداخل

 .شودمی نییتع ریز رابطه از از 𝛼𝛼1 بیضر
𝛼𝛼1                        10-3 رابطه = 0.80 + 1.2𝑒𝑒−0.005𝑐𝑐ℎ 

 

 آب مک و کخش مناطق در بتن يبرا 𝑘𝑘4 بیضر  
 ،65/0 برابر هاساختمان یداخل يهاطیمح يبرا ،70/0برابر

 مناطق يبراو  60/0 برابر ایدر از دور و ریگرمس مناطق يبرا
 .شودمی منظور 50/0 برابر یدریای و یاستوای يهوا و آب با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محیط با مستقیم تماس سطح اثر نمایشگر 1k ضریب 5-5-3 ت

 .باشدمی اطراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قهمنط سه به بیرونی هايمحیط در بتن يبرا 𝑘𝑘4 بیضر  6-5-3 ت
 درونی محیط و مرطوب و مرطوب) (نیمه خشکنیمه خشک،

 کخش هايمحیط براي .شودمی تقسیم هاآن با متناسب ساختمانی
 براي 75/0 درصد)، 35-20 ساالنه نسبی رطوبت (میانگین

 50-35 ساالنه نسبی رطوبت (میانگین خشکنیمه هايمحیط
 نسبی رطوبت (میانگین مرطوب هايمحیط براي و 65/0 درصد)،
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 30 از (پس ینهای یشدگجمع رنشک 3-3 جدول در 
 .است هشد محاسبه 2-5-3 بند اساس بر ،∗𝜀𝜀𝑢𝑢𝑠𝑠 سال)،

 داخلی هايقسمت براي .باشدمی 55/0 درصد)، 50 از بیش ساالنه
 .شودمی گرفته نظر در 6/0 و 65/0 ،7/0 ترتیب، به ساختمان

 بتن خزش مدتدراز اثر 
 

 بتن خزش مدتدراز اثر 6-3 ت

 اعضاي در عضو طول شدگی کوتاه عمدتا بتن مدت دراز خزش اثر
 یکدیگر مجاور فشاري عضو دو که مواردي در .است سازه فشاري
 هاآن هب متصل دال یا تیر باشند،می نابرابر فشاري هايسختی داراي
 با است ممکن که شودمی هاگاهتکیه در نابرابر نشست دچار
 .باشد همراه بتن در هاییشکست یا هاییخوردگیترك

 مثال .است اهمیت حائز بلند هايساختمان در مخصوصا موضوع این
 دیوارروي بر سمت یک در که بنديهم تیرهاي در اغلب آن معمولی

 .شودمی دیده دارند، تکیه ستون روي بر دیگر سمت در و برشی
 داراي هشد گرفته نظر در زلزله برابر در مقاومت براي که برشی دیوار

 جهنتی در و است مجاور ستون از بیشتر مراتب به فشاري سختی
 .کندمی ایجاد را بندهم تیر يهاگاهتکیه در نشست اختالف

 

 

 سال) 30 از (پس ینهای یشدگجمع رنشک  3-3 جدول

   

𝒇𝒇𝒇𝒇′  

 الکمگاپاس

∗𝜺𝜺𝒇𝒇𝒄𝒄 ییهان رنشک (× 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟔𝟔) 

 یدریای و ییاستوا طیمح ایدر از دور گرم طیمح بناها یداخل طیمح آب مک و  کخش طیمح

 𝒄𝒄𝒄𝒄، متریلیم 𝒄𝒄𝒄𝒄، متریلیم 𝒄𝒄𝒄𝒄، متریلیم 𝒄𝒄𝒄𝒄، متریلیم 

50 100 200 400 50 100 200 400 50 100 200 400 50 100 200 400 

25 990 870 710 550 920 810 660 510 850 750 610 470 720 630 510 400 

30 950 840 680 530 880 780 640 500 820 720 590 460 690 610 500 390 

40 890 790 650 510 830 740 610 480 780 690 570 450 660 590 490 390 

50 830 740 610 490 770 690 580 460 720 650 540 440 620 550 470 380 

65 730 650 560 460 680 620 530 440 640 580 500 410 560 510 440 370 

80 630 570 500 420 590 540 480 410 560 520 450 390 500 460 410 360 

100 490 460 420 380 480 450 410 370 460 430 400 360 420 400 370 340 
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اثر درازمدت خزش بتن عالوه بر میزان بارهاي  
شوند، به مشخصات بتن ایی وارد میدایمی که به عضو سازه

و شرایط محیطی سازه و ابعاد عضو بستگی دارد. این اثر با 
 شود.استفاده از روابط این بخش محاسبه می

 تنش تحت ،𝜀𝜀𝑢𝑢𝑢𝑢 بتن، خزش اثر در شده جادیا رنشک 
 .شودمی محاسبه ریز رابطه از  𝑓𝑓0 مدتدراز و ثابت
𝜀𝜀𝑢𝑢𝑢𝑢                                           11-3 رابطه = ∅𝑢𝑢𝑢𝑢𝑓𝑓0/𝐸𝐸𝑢𝑢 

 

 خزش بیضر  𝑢𝑢𝑢𝑢∅ و بتن االستیسیته مدول 𝐸𝐸𝑢𝑢 ، رابطه نیا در
 محاسبه 3-6-3 بند مطابق آن مقدار هک باشدمی t زمان در
 .شودمی

 با توانمی را t زمان در ،𝑢𝑢𝑢𝑢∅ بتن، در خزش بیضر 
 یک يریگارک هب باو  𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑏𝑏∅ مبنا، خزش بیضر از استفاده

 تدس هب خزش در بتن رفتار يبرا شده شناخته یاضیر مدل
 ریز رابطه از استفاده با توانمی همچنین را بیضر نیا .آورد

 .ردک نییتع
𝑢𝑢𝑢𝑢∅                                   12-3 رابطه = 𝑘𝑘2𝑘𝑘3𝑘𝑘4𝑘𝑘5𝜙𝜙𝑢𝑢, 

  

 بند مطابق مبنا خزش رنشک بیضر 𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑏𝑏∅ ،رابطه نیا در

 يبندها مطابق 𝑘𝑘5 و 𝑘𝑘2، 𝑘𝑘3، 𝑘𝑘4 بیضراو  3-6-4 
 رابطه در  𝜙𝜙𝑢𝑢𝑢𝑢بیضر .وندشمی محاسبه 8-6-3 تا 3-6-5 

 در عضو کهصورتی درو  باشدمی ± %30دقت يدارا فوق
 ای وسیسلسه درج 25 حرارت درجه تحت مدت یطوالن
 شود، بیشتر ′𝑓𝑓𝑢𝑢 0.5 از آن بر وارد تنش یاو گرفته، قرار بیشتر
 .ندک تجاوز است نکمم زین فوق مقدار از خطا

 از است عبارت ،𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑏𝑏∅ مبنا، خزش رنشک بیضر 
 در .یکاالست رنشک به یینها خزش رنشک نسبت متوسط

 ′0.4𝑓𝑓𝑢𝑢 ثابت تنش تحت روزه 28 سن در هک یبتن نمونه یک
 بر شیآزما قیطر از ای توانمی را بیضر نیا باشد، گرفته قرار
 .نمود نییتع 4-3 جدول از یاو ،یبتن مشابه يهانمونه يرو
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 مبنا خزش رنشک بیضر  4-3 جدول

 يفشار مقاومت
 الکگاپاسم ،′𝒇𝒇𝒇𝒇 بتن،

20 25 30 40 50 65 80 100 

 مبنا، یرنشک بیضر
𝝓𝝓𝒇𝒇𝒇𝒇,𝒃𝒃 

2/5 2/4 4/3 8/2 4/2 0/2 7/1 5/1 

 

 .شودمی تعیین ریز رابطه از 𝑘𝑘2 بیضر  

𝑘𝑘2                                        13-3 رابطه = 𝛼𝛼2𝑐𝑐0.8

𝑐𝑐0.8+0.15𝑐𝑐ℎ
 

 

 9-3رابطه  از 𝑡𝑡ℎو  بوده روز برحسب زمان t ،رابطه نیا در
 نییتع ریز رابطه از α2 بیضر همچنین شودمی محاسبه

 .شودمی
𝛼𝛼2                           14-3 ابطهر = 1.0 + 1.12𝑒𝑒−.008𝑐𝑐ℎ 
 

 .آیدمی دست به 1-3شکل  نمودار از 𝑘𝑘3 بیضر 
 

 
 

 𝒌𝒌𝟑𝟑 بیضر 1-3شکل 

 
 

 .شودمی نییتع 6-5-3 بند مطابق 𝑘𝑘4 بیضر 

 يمساو يفشار مقاومت با يهابتن يبرا 𝑘𝑘5 بیضر 
 با يهابتن يبراو  0/1 با برابر پاسکالمگا 50از کمتر ای

 محاسبه ریز رابطه از پاسکالمگا 100 تا 50 يفشار مقاومت
 .شودمی

𝑘𝑘5                15-3 رابطه = (2.0 − 𝛼𝛼3) − 0.02(1.0 − 𝛼𝛼3)𝑓𝑓𝑢𝑢′ 
 

 يبارگذار هنگام در روز حسب بر بتن سن

یضر
 ب

𝑘𝑘 3 
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 .شودمی محاسبه ریز رابطه از α3 مقدار آن در هک

𝛼𝛼3                                                                  16-3 رابطه = 0.70
(𝛼𝛼2𝑘𝑘4 )

 
 

 از (پس یینها خزش رنشک بیضر 5-3 جدول در 
 بعد به روز 28 سن از هک ییهابتن يبرا ،∗𝑢𝑢𝑢𝑢∅  سال)، 30

 .است هشد محاسبه 3-6-3 بند اساس بر ،اندشده يبارگذار

 

 اندشده يبارگذار روز 28 سن از پس هک هاییبتن يبرا ،∗𝒇𝒇𝒇𝒇∅ سال)، 30 از (پس یینها خزش رنشک  5-3 جدول

 

𝒇𝒇𝒇𝒇′  

 الکمگاپاس

𝝓𝝓𝒇𝒇𝒇𝒇) یینها خزش رنشک
∗ ) 

 یدریای و ییاستوا طیمح ایدر از دور گرم طیمح بناها یداخل طیمح آب مک و کخش طیمح

𝒄𝒄𝒄𝒄  ، متریلیم 𝒄𝒄𝒄𝒄  ، متریلیم 𝒄𝒄𝒄𝒄  ، متریلیم 𝒄𝒄𝒄𝒄  ، متریلیم 

100 200 400 100 200 400 100 200 400 100 200 400 

25 82/4 90/3 27/3 48/4 62/3 03/3 13/4 34/3 80/2 44/3 78/2 33/2 
30 90/3 15/3 64/2 62/3 93/2 46/2 34/3 70/2 27/2 79/2 25/2 90/1 
40 21/3 60/2 18/2 98/2 41/2 02/2 75/2 23/2 87/1 30/2 86/1 56/1 
50 75/2 23/2 89/1 56/2 07/2 73/1 36/2 91/1 60/1 97/1 59/1 33/1 
65 07/2 75/1 53/1 95/1 66/1 46/1 84/1 59/1 38/1 61/1 38/1 23/1 
80 56/1 40/1 29/1 50/1 36/1 25/1 45/1 32/1 22/1 33/1 23/1 14/1 
100 15/1 14/1 11/1 15/1 14/1 11/1 15/1 14/1 11/1 15/1 14/1 11/1 

 



     

 
 

 چهارم فصل

 آرماتورها مکانیکی مشخصات
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 چهارم فصل 4

 آرماتورها یکیانکم مشخصات
 4 ت

س  یاصل متن  حی/توضریتف

 گستره 
 

 گستره 1-4 ت

 يفوالد آرماتورهاي یکیانکم مشخصات به فصل این ضوابط
  :است ریز موارد شامل و دارد اختصاص

 ؛آرماتورها يبندرده -الف
 ؛پذیريشکل و ساخت روش لحاظ به آرماتورها بنديطبقه -ب
 ؛آرماتورها یکیانکم مشخصات -پ
 ؛آرماتورها اربردک هايمحدودیت -ت
 ؛آرماتورها دوام به مربوط الزامات -ث
 .بتن در شده يجاگذار اقالم -ج

 رد هک دارد اختصاص فوالدي آرماتورهاي از مشخصاتی به فصل این 
 الزاماتی و آرماتورها اجرایی مشخصات .نیازاند مورد هاسازه طراحی

 نامهآیین دوم جلد در شوند، رعایت ساخت حین در باید که
 .اندشده ارایه بودجه) و برنامه سازمان 120-2 شماره نشریه( 

 اتیلک 
 

 اتیلک 2-4 ت

 3132 یمل ياستانداردها طبق ،يفوالد آرماتورهاي 
 يگذارنام »هامیس« و »لگردهایم« نیعناو با ،11558 و

 هامیس و »دهینورد گرم« آرماتورهاي به لگردهایم .شوندمی
 اطالق »شده اصالح سرد ای دهینورد سرد« آرماتورهاي به
 .شوندمی دیتول آجدار و ساده انواع در آرماتورها نیا .دنگردیم

 نوع قطر، جنس، شامل آرماتورها یعموم مشخصات 
 جلد در مختصر صورت به و فوق استاندارد دو در رهیغ و آج

 .اندشده هیارا نامهآیین نیا دوم

  

 آرماتورها يبندرده 
 

 آرماتورها يبندرده 3-4 ت

 ای مشخصه میتسل حد تنش اساس بر آرماتورها يبندرده
 هنامآیین نیا در و ردیگیم صورت مشخصه میتسل مقاومت
 .است 1-4 جدول مطابق
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 آرماتورها يبند رده 1-4 جدول

 میس ای لگردیم نوع آرماتوره رد

S240 ساده لگردیم 

S340 1(  آجدار لگردیم( 

S350 1(  آجدار لگردیم(
  

S400 1(  آجدار لگردیم(   

S420 1(  آجدار لگردیم(
   

S500 1(  آجدار لگردیم(  

S520 1( رآجدا لگردیم(   

S500C 2(  آجدار یاو ساده هايسیم( 
ق آج لکش  )1( دارد مطاب ستان  3132 یمل ا
ق آج لکش )2( دارد مطاب ستان  11558 یمل ا

 

 مقاومت ای مشخصه میتسل حد تنش گربیان  Sاز بعد اعداد
 .باشندیم الکمگاپاس حسب بر ،𝑓𝑓𝑦𝑦 ،تورهاآرما مشخصه میتسل

 .استشده فیتعر 1-1-6-4 بند در مشخصه میتسل مقاومت
 ییایمیش باتکیتر در یراتییتغ ساخت ندیفرآ در کهصورتی در
 سمت در د،نشو جادیا مشخص اهداف با  ساخت روش در یاو

 ،است آمده 5-1-6-4 بند در چهآن مطابق ،آرماتوره رد راست
 S500C رده يبرا هک C حرف .شودمی اضافه نیالت حرف یک

 نیهم يبرا ،11558 یمل استاندارد مطابق شده، برده کاربه
 .است منظور

 بـه  توجـه  بـا  آرماتورهـا  بنديطبقه 
 ساخت روش

 
  روش به  توجه  با  آرماتورها   بندي طبقه  4-4 ت

 ساخت

 يبنددسته ریز گروه سه در ساخت روش نظر از آرماتورها
 :شوندمی

 رمگ شمش ردنک نورد از ماًیمستق هک دهینورد گرم فوالد -الف
 ؛3132 یمل استاندارد اساس بر ،شودمی دیتول

 انجام اثر بر هک شده، اصالح سرد ای دهینورد سرد فوالد -ب
 یاو ،دنرک نورد دن،یشک چاندن،یپ رینظ یکیانکم اتیعمل

 در دهینورد گرم يلگردهایم يرو بر ده،یحد از گذراندن
 یمل استاندارد اساس بر آیدمی دست هب سرد حالت

  ؛11558
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 انجام اثر بر هک ژه،یو فوالد ای شده اصالح گرم فوالد -پ

 يرو بر دادن آب و شیگرما رینظ یکیانکم اتیعمل
 .آیدمی دست هب گرم حالت در دهینورد گرم يلگردهایم

 نظــر از آرماتورهــا بنــديطبقــه 
 پذیريشکل

 
قه      5-4 ت ب ندي   ط ها      ب تور ما ظر    از آر  ن

 پذیريشکل

 میتقس دسته سه به پذیريشکل نظر از يفوالد آرماتورهاي
 :شوندمی

 میلتسه پل يدارا آن رنشک - تنش یمنحن هک نرم، فوالد -الف
 .(S240) است مشهود

  يدارا آن رنشک - تنش یمنحن هک سخت،  مهین فوالد -ب
ــلــ ه پلــ   اســـــت مــحــدود  اریــبســــ میــتســـ

(S420, S400, S350, S340). 
 میسلته پل فاقد آن رنشک - تنش یمنحن هک ،سخت فوالد -پ

 .(S520, S500) است

  

 آرماتورها یکیانکم مشخصات 
 

 آرماتورها یکیانکم مشخصات 6-4 ت

 
 

 آرماتورها یششک هايویژگی 

  𝑓𝑓𝑦𝑦 ،»میتسل مقاومت« ای مشخصه میتسل مقاومت  4-6-1-1
 رنشک زین و »یششک مقاومت« ای یختگیگس مقاومت و

 یششک هايآزمایش جینتا از استفاده با آرماتورها یختگیگس
 به آزمونه، 5 از بکمر یشیآزما نمونه یک يرو بر شده انجام

 .شودمی نییتع آن از يسرک و وزن وتنیلونکی 500 هر ازاء
 هاآن جینتا رشیپذ و یبررس زین و هاآزمایش به مربوط الزامات

 .اندشده هیارا نامهآیین نیا دوم جلد 4 فصل در

 يهاروش از یکی طبق بر دیبا 𝑓𝑓𝑦𝑦 میتسل مقاومت  4-6-1-2
 د:شو آورده بدست ریز »ب« و »الف«

 ،ماندگار رنشک درصد 2/0 رینظ تنش :ییجابجا روش -الف
 بعد ورین شیافزا هک يانقطه رینظ تنش :روین توقف روش –ب

 يبرا روش نیا از استفاده .شودمین مشاهده آن از
 امالًک میتسل نقطه یک يدارا هک است مجاز یآرماتورهای

  .باشند مشخص و واضح

  

 

 

 

 

 

 هودمش نسبتا پلکان کشش آزمایش در آرماتورها اکثر 2-1-6-4 ت
 مقاومت با آرماتورهاي تنها .دهندمی نشان کرنش -تنش منحنی در

 مشاهدات بر بنا جابجایی، روش .باشندمی پلکان این فاقد زیاد
 برآورد متمادي هايسال طی تولیدکنندگان، توسط آزمایشگاهی

 .دهدمی نشان آرماتورها این تسلیم مقاومت از قبولی قابل
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 ای کمتر يهارنشک در ،𝑓𝑓𝑠𝑠 آرماتورها، در تنش  4-6-1-3
 :شودمی محاسبه ریز رابطه از ،𝜀𝜀𝑦𝑦 م،یتسل حد رنشک با يمساو
≥  𝜀𝜀𝑦𝑦                           1-4 رابطه  𝜀𝜀𝑠𝑠                    𝜀𝜀𝑠𝑠 = 𝐸𝐸𝑠𝑠 fs 

 

 آرماتورها در تنش م،یتسل حد رنشک از بزرگتر يهارنشک در
 :شودمی منظور ریز رابطه مطابق و بوده رنشک از مستقل

𝜀𝜀𝑦𝑦                   2-4 رابطه > 𝑓𝑓𝑦𝑦                             𝜀𝜀𝑠𝑠   =  𝑓𝑓𝑠𝑠 

 .آرماتورهاست در رنشک مقدار  𝜀𝜀𝑠𝑠 روابط نیا در
 

 دیبا رده هر در آرماتورها یششک يهاویژگی  4-6-1-4
 نسبت حداقل همچنین .باشد 2-4 جدول ریمقاد ابقطم

 و 25/1 دیبا لگردهایم در میتسل مقاومت به یششک مقاومت
 .باشد 03/1 هامیس در

 مقاومت نسبت و الزم مقاومت هک یآرماتورهای در  4-6-1-5
 دولج با مطابق هاآن در ثرکحدا میتسل حد تنش به یششک
 روش مانند( نترلک تحت برگشت و يارککنخُ روش به 4-2
تحرف ،شوندمی حاصل )سکرم T  به هک ییآرماتورها يبراو 

 دیتول نترلک تحت برگشت و يارککخن از ریغ یروش
 عناصر از استفاده با هک یآرماتورهای درو  U حرف ،شوندمی

 به A حرف ،شوندمی محقق هاآن در الزم مقاومت ياژیآل
 نشانه در زین و صادره یفن نامهگواهی در آرماتوره رد يانتها
   .شودمی درج آرماتور يرو يگذار

 
 

 آرماتورها تهیسیاالست مدول 

 200،000 با برابر آرماتورها براي 𝐸𝐸𝑠𝑠 االستیسیته مدول
 .است الکپاسمگا

  

 
 

 آرماتورها یحرارت انبساط بیضر 

 12×10-6 با برابر آرماتورهاتمام ي برای حرارت انبساط بیضر
 است. سانتی گرادبه ازاي هر درجه 
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 آرماتورها یششک يهاویژگی 2-4 جدول

 رده
 عالمت

 مشخصه

 بنديطبقه
 لکش نظر از

 هیرو

 نظر از بنديطبقه
 پذیريشکل

 یششک مقاومت
 حداقل،

 الکمگاپاس

 ،𝒇𝒇𝒚𝒚 میتسل مقاومت
 الکمگاپاس

 )1(  یختگیسک رنشک

 حداقل ثرکحدا حداقل
5A 

 حداقل
10A 

S240 18 25 - 240 360 نرم ساده 240 س 

S340 15 18 - 340 500 سخت مین چیمارپ آجدار 340 آج 

S350 2( 17 455 350 500 سخت مین چیمارپ آجدار 350 آج( - 

S400 12 16 - 40 600 سخت مین یجناغ آجدار 400 آج 

S420 2( 16 545 420 600 سخت مین یجناغ آجدار 420 آج( - 

S500 8 10 - 500 650 سخت بکمر آجدار 500 آج 

S500C 12 - 500 550 سخت  آجدار سرد 500 آج - 

S520 13 675 520 690 سخت بکمر آجدار 520 آج - 
را آزمون يهاطول از یکی انتخاب  )1( س رنشک زانیم نییتع يب  عمل كمال دیبا  5A حداقل طول آزمون، طول رکذ عدم صورت در .است یافک یختگیگ

ر 𝑨𝑨𝟏𝟏𝟏𝟏 و 𝑨𝑨𝟓𝟓 يهاطول .ردیگ قرار دارد طبق ب ستان رابر بیترت به ،3132 یمل ا رابر 10 و 5 با ب  .باشندمی آرماتور قطر ب
گردهایم براي  )2( سم قطر هک ییل شتر ای متریلیم 32 هاآن یا را شده فیتعر رنشک مقدار حداقل است، بی  3 هر يازا به درصد 2 تا است نکمم A5 يب
دی اهشک قطر، در شیافزا متریلیم   .شودمی محدود درصد 4 به جدول در شده ارائه ریمقاد حداقل از اهشک ثرکحدا .اب

 

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 آرماتورها اربردک هايمحدودیت 
 

 آرماتورها اربردک هايمحدودیت 7-4 ت

 در یمصرف یعرض و یطول آرماتورهايتمام  
 آرماتورهاي از استفاده .باشند آجدار دیبا آرمهبتن يهاسازه
 .است مجاز هاچیدورپ در فقط ساده

 در شده برده ارکب آرماتورهاي میتسل مقاومت 
 3-4 جدول ریمقاد از دینبا مختلف يهاداربرک در ،یطراح

 ساده آرماتورهاي يبرا 4-4 جدول و آجدار آرماتورهاي يبرا
 دیبا ساده) ای (آجدار آرماتورها نوع همچنین .دننک تجاوز
 .دنباش جداول نیا مطابق

 دیبا آجدار و ساده هايسیم از شده جوش يهاهکشب 
 .دنباش 11558 یمل استاندارد مطابق

 تا 5/1 طرهايق از استفاده فقط آجدار، هايسیم در 
 آجدار هايسیم از استفاده صورت دراست.  مجاز مترمیلی 16

 هاوصله و يمهار يهاطول ،متریلیم 16 از بزرگتر قطرهاي با
 استفاده باو  ساده هايسیم مشابه هامیس نیا نمودن منظور با
 .دنگردیم محاسبه 7-3-21 بند از

  

 

 

 براي مگاپاسکال 420 به  ytf و yf حداکثر محدودیت 2-7-4 ت
 مورب هايترك عرض کنترل بمنظور پیچش و برش در آرماتورها

 .است برداريبهره شرایط در ثقلی بارهاي اثر زیر
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 یعرض و یطول آجدار آرماتورهاي داربرک  3-4 جدول

 استفاده مورد محل داربرک
 مجاز  ytf ای  yf مقدار ثرکحدا
  محاسبات در اربردک يبرا

 )1(   )پاسکالمگا(

 آرماتور نوع

 يلگردهایم
 آجدار

 هايسیم
 آجدار

 مالحظات

 ،يمحور يروین خمش،
 انقباض و حرارت

 550 ژهیو ايلرزه هاقاب
 - مجاز ریغ 5-7-4 بند

 550 ژهیو ايلرزه يوارهاید ياجزاتمام 
 550 موارد ریسا

 يهارده همه
 آجدار

 يهارده همه
 آجدار

- 
 محصور آرماتورهاي

 آرماتورهاي یاو ،نندهک
 آرماتورهاي یگاهتکیه

 یطول

 700 ايلرزهه ژیو هايسیستم
 700 هاچیدورپ )2(

 550 موارد ریسا
 يهارده همه

 آجدار
 يهارده همه

 آجدار
- 

 برش

 يهارده همه  550 ژهیو ايلرزه هاقاب
 آجدار

 يهارده همه
 آجدار

- 
 550 ژهیو ايلرزه يوارهاید ياجزاتمام 

 420 هاچیدورپ
 يهارده همه

 آجدار
 يهارده همه

 آجدار

- 
 - 420 كاکاصط برش

 - 420 هاتنگ ،هابست ،هاخاموت

 420 یعرض و یطول آرماتورهاي چشیپ
 يهارده همه

 آجدار
 يهارده همه

 آجدار
- 

 مهارها
 550 ژهیو ايلرزه هايسیستم

 يهارده همه
 آجدار

 - مجاز ریغ

 550 موارد ریسا
 يهارده همه

 آجدار
 يهارده همه

 آجدار
- 

 در هک ییهامحل
 روش از آن یطراح

 دشومی استفاده ییخرپا

 استفاده برش يبرا هک ییرهایدورگ
 شوندمی

 يهارده همه 420
 آجدار

 يهارده همه
 آجدار

- 

 - 550 موارد ریسا

عداد شود توجه )1( گریب ستون نیا ا را 𝒇𝒇𝒚𝒚 مقدار ثرکحدا ان  .است آرماتور رده هر يب
ستفاده  )2(  .است مجاز زین یجوش آجدار يهاهکشب از ا

 ساده چیدورپ آرماتورهاي اربردک  4-4 جدول

 استفاده مورد محل داربرک
 يبرا مجاز ytf ای yf مقدار ثرکحدا

 الکمگاپاس ،محاسبات در اربردک
 ردهه شمار

 ساده هايسیم و لگردهایم

 گاهتکیه ای بتن نندهک محصور
 یطول آرماتورهاي یجانب

 هايسیستم در هاچیدورپ
  ژهیو ايلرزه

700 
 سرد و گرم آرماتورهاي انواع

 جدول هاویژگی يدارا هک دهینورد
 باشندمی 4-3

 700 هاچیدورپ
 420 هاچیدورپ برش

  420 هاچیدورپ چشیپ
 

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 و ژهیو هاقاب در آجدار یطول آرماتورهاي در 
 و هاپایه وارید جمله از هاآن ياجزا و ژهیو ايلرزه يوارهاید
 یاو ،يمحور يروین ،یخمش لنگر اثر تحت هک بندهم يرهایت

 ات »الف« شرط سه دیبا ،گیرندمی قرار توام صورت هب دو هر
 :دنشو ارضا ریز »پ«
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 مقاومت از شگاهیآزما در شده يریگاندازه میتسل تنش -الف
 فراتر پاسکالمگا 125 از بیش ،𝑓𝑓𝑦𝑦 ،محاسبات در میتسل
  ،نرود

 شده يریگاندازه میتسل مقاومت به یششک مقاومت نسبت -ب
  ،باشد بیشتر 25/1 از شگاهیآزما در

 200 آزمون طول در گسیختگی طول ادیازد درصد حداقل -پ
 متریلیم 20 تا 10 قطر به آرماتورهاي يبرا ،يمتریلیم

 35 تا 22 قطر به آرماتورهاي يبرا درصد، 14 با برابر
 قطر به آرماتورهاي يبراو  درصد 12 برابر ،متریلیم

 درصد 10 برابر ،متریلیم 57 تا متریلیم 35 از بزرگتر
 .باشد

 زا بیشتر میتسل مقاومت با آرماتورهاي از استفاده 
 در .باشدمین مجاز ژهیو هاقاب در الکمگاپاس 550

 میتسل مقاومت 4-4 جدول و 3-4 جدول در هک ییآرماتورها
 استاندارد مشخصات دیبا شده داده اجازه مگاپاسگال 700

ASTM A706 دنشو تیرعا. 
 
 

 

 

 

 
 

 دیتول S520T آرماتورهاي از استفاده ،هاسازه در 
 هک است مجاز یشرط به آن مشابه و سکترم روش با شده
 يهاسازه در .باشد شده تیرعا 3-4 جدول طیشرا تمام

 یالزام پروژه هر در الزم هايشیآزما انجام ژهیو ریپذلکش
 .است

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 در مگاپاسکال 550 مقاومت با آرماتورهاي از استفاده  6-7-4 ت
 .گیرد صورت احتیاط با باید خمشی-فشاري یا فشاري اعضاي
 شیکرن ظرفیت با فشاري بتن است ممکن مقاومت این به رسیدن

 ادهاستف آرماتور این از کهمواردي در .کند روبرو شکست با را 003/0
 ورمحص عرضی آرماتورهاي با پرتنش ناحیه که است مناسب شودمی

 ینا از استفاده اجازه .دهد افزایش را بتن کرنشی ظرفیت حد و شود
 فرضپیش همین مبناي بر ویژه اییلرزهمقاوم هايسازه در آرماتورها

  .دارد قرار

 مقاومت از استفاده کننده محصور آرماتورهاي براي 3-4 جدول در
 است آن بخاطر اجازه این .استشده شناخته مجاز مگاپاسکال 700

 شدبا بصورتی باید جوش طولی، آرماتورهاي جوشی يهاوصله در که
 در نیاز مورد نیروي اگر .دهد توسعه خود در را y25f.1 مقاومت که

 باید کننده محصور آرماتورهاي برسد، حد این به طولی ورتآرما
 .باشد داشته را هاآن نگهداري ظرفیت
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 آرماتورها دوام 
 

 آرماتورها دوام 8-4 ت

 
 

 یمعمول یطیمح طیشرا در دوام 
 رخورنده)ی(غ

 یطول آرماتورهايتمام  يرو یبتن پوشش ضخامت  4-8-1-1
  .باشد کمتر 5-4 جدول در شده داده ریمقاد از دینبا یعرض و

 يرو یبتن پوشش ضخامت لگردها،یم گروه يبرا 4-8-1-2
 کمتر ریز »ب« و »الف« مقدار دو نیترکوچک از دینبا ،هاآن

 :باشد

 ؛هالگردیم گروه معادل قطر -الف
 ختهیر كخا يرو بر بتن هک يموارد يبرا متریلیم 75 -ب

 يبرا متریلیم 50و  است یمئدا تماس در آن با و شده
 .است نشده ختهیر كخا با تماس در نبت هک يموارد

 پوشش ضخامت دار،سر یبرش آرماتورهاي يبرا  4-8-1-3
 پوشش ضخامت از دینبا هاآن ریز صفحه و سر يرو بر یبتن

 .باشد کمتر عضو در آرماتورها

 

 

  

 

 یبتن ياجزا يبرا آرماتورها يرو یبتن پوشش ضخامت حداقل 5-4 جدول

 آرماتورها عضو نوع یبتن سازه یطیمح طیشرا
 پوشش ضخامت

 ،آرماتورها يرو
 متریلیم

 75 لگردهایمتمام  اعضاتمام  .است كخا با دائم تماس در بتن
 ریغ تماس یاو هوا با تماس در بتن

 .است كخا با دائم
 اعضاتمام 

 50 متریلیم 58 تا 18 قطر به يلگردهایم
 40 کمتر و متریلیم 16 قطر به هايسیم و لگردهایم

 .ستین كخا یاو هوا با تماس در بتن
 وارهاید و هارچهیت ،هادال

 40 متریلیم 36 قطر از بزرگتر يلگردهایم
 20 تركناز و متریلیم 34 قطر يلگردهایم

 ستون ،هاستون رها،یت
 یششک ياعضا و هاپایه

 و هاچیدورپ ،هابست ،هاخاموت ،یطول آرماتورهاي
 هاتنگ

40 
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 نامناسب یطیمح طیشرا در دوام 
 )خورنده(

 مانند (خورنده) نامناسب یطیمح طیشرا در آرماتورها
 ،عوامل ریسا و ربناتک سولفات، د،یلرک ونی يدارا يهاطیمح
 .دشون یخوردگ و یفرسودگ دچار است نکمم و رندیپذبیآس
 تا دنشو برده ارک به خاص داتیتمه دیبا طیشرا نیا در

 جلد 6 فصل در داتیتمه نیا اتییجز .دشون حفظ آرماتورها
 دیبا و اندشده هیارا بتن) ییایپا ای وام(د نامهآیین نیا دوم
 .شوند تیرعا

  

 
 

 آتش برابر در دوام 

 صلف در آتش برابر در آرماتورها ییایپا و دوام به مربوط ضوابط
 .اندشده هیارا 23

  

 بتن در شده يجاگذار اقالم 
 

 بتن در شده يجاگذار اقالم 9-4 ت

 مقاومت يرو بر دینبا بتن در شده يجاگذار اقالم 
 هداشت عمده اثرات آن سوزيآتش با ییارویرو در دوام یاو سازه

 .باشند

 یاو بتن يرو بر دینبا شده يجاگذار اقالم جنس 
 .بگذارد نامطلوب اثرات آرماتورها

 قطعات نیا ،یمینیآلوم قطعات از استفاده صورت در 
 بتن نیب نشکوا از يریجلوگ يبرا مناسب پوشش يدارا دیبا
 .باشند فوالد و بتن ای مینیآلوم و

  

 سردار  میخگل – یبرش آرماتور 
 

 سردار  میخگل – یبرش آرماتور 10-4 ت

 هک نامه،نییآ نیا در سردار هايمیخگل مشخصات 
 برده ارکب طرفهدو يهادال در یبرش آرماتور عنوان به

 .باشند ASTM A1044 استاندارد مطابق دیبا ،شوندمی
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 و »الف« هايمحدودیت استاندارد نیا اساس بر  
 شوند: تیرعا دیبا ریز »ب«

 سطح برابر 10 حداقل دیبا میخگل سر سطح مساحت -الف
 ،باشد میخگل مقطع

 350 حداقل دیبا میخگل مشخصه میتسل مقاومت -ب
 .باشد الکمگاپاس

 .ستا 1-4شکل  مانند هامیخگل سر مشخصات 2-10-4 ت 

 
 آن سر قطر حداقل و میخگل  1-4شکل 

 میخگل بدنه قطر برابر 16/3

 میخگل بدنه قطر میخگل بدنه قطر

 

 



     

 

 پنجم فصل

 ايسازه هايسیستم الزامات
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 مپنج فصل 5

 ايسازه هايسیستم الزامات

 5 ت
س  یاصل متن  حی/توضریتف

 گستره 
 

 گستره 1-5 ت

 ،نامهآیین اهداف بخش در هک یالزامات شرح به فصل نیا
 از ییهابخش یاو یایسازه هايسیستم در ،1 فصل موضوع

 :ر استیز موارد شامل و دارد اختصاص شوند، تیرعا دیبا هاآن

 ؛هاآن ياجزا و ايسازه هايسیستم -الف
 ؛اتیلک -ب
 ؛بار انتقال يرهایمس -پ
 ؛ايسازه هايسیستم یطراح الزامات -ت
 .خاص ايسازه هايسیستم یطراح الزامات -ث

 شده نیتدو ايسازه هايسیستم الزامات یمعرف يبرا فصل نیا 
ابط ضو از تررانهیسختگ الزامات است نکمم داشت توجه دیبا .است
 و ساخت ای تداولرمیغ  يهاساز و ساخت يبرا نامه،نییآاین 
 است الزم همواره .باشد مطلوب باالتر ردکعمل سطح با ییهاساز

 یمهندس قضاوت و فهم ،تجربه دانش، همراه آن ریتفس و نامهنییآ
 .شود گرفته ارکب

 

 هاآن ياجزا و ايسازه هايسیستم 
 

 هاآن ياجزا و ايسازه هايسیستم 2-5 ت

 هم هب ياجزا از يامجموعه به ايسازه هايسیستم 
 يبرا كمشتر طور به هک شودمی اطالق ايسازه پیوسته
  .گردندیم یطراح یخاص عملکرد

  مورد چند ای یک شامل ايسازه هايسیستم ياجزا 
 :است ریز موارد از

 ؛طرفهدو و طرفهیک يهادال ،شامل هابام و هافک -الف
 ؛هارچهیت و رهایت -ب
 ؛هاستون -پ
 ؛وارهاید -ت
 ؛هادیافراگم -ث
 ؛هاشالوده -ج
 يرگید به عضو یک از بار انتقال يبرا هک مهارها و اتصاالت -چ

 .باشندمی الزم
 

  

 
 

 ياعضا یطراح از ايسازه بتن یطراح ر،یاخ يهاسال در 2-2-5 ت
 تهافی املکت امل،ک ستمیس یک عنوان به سازه یطراح به منفرد
 و مفاصل سازه، ياعضا از لکمتش ايسازه ستمیس یک .است

 عضو یک .دارند یخاص ردکعمل ای نقش یک هر هک است اتصاالت
 هک باشد متعلق ايسازه ستمیس چند ای یک به است نکمم سازه

 اتجزیی تمام دیبا و کندمی فایا را یمتفاوت نقش ستمیس هر در
 .ندک برآورده را ستآنها از یبخش هک ايسازه هايسیستم الزامات
 یقطعات ای متقاطع، ياعضا كمشتر يهابخش اتصاالت و مفاصل
 اما ،ودشمی استفاده گرید عضو به عضو یک اتصال يبرا هک هستند

 يازسآلدهیاه نحو به تواندیم اتصاالت و مفاصل اعضا، نیب زیتما
 اغلب »اعضا« اصطالح فصل، نیا لک در .باشد داشته یبستگ سازه

 .دارد اشاره »اتصاالت و مفاصل ،ايسازه ياعضا« به
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 اساس بر دیبا ايسازه هايسیستم در اجزا یطراح 

 .ردیگ صورت 20 فصل و 18 تا 9 يهافصل ضوابط

 اعضا نیا از ،ايسازه ستمیس یک هکنیا فرض با نامهنییآ نیا اگرچه
 اتبکیتر از استفاده انکام اما است،گردیده نیتدو شده، لکیتش
 ايسازه ياعضا انواع همه از رایز .است ریپذ انکام ياریبس نیگزیجا
 انتخاب .شودینم استفاده یساختمان ايسازه هايسیستم همه در

 ااعض نوع نیا هک ینقش و خاص پروژه یک در استفاده مورد ياعضا
 الزامات با مطابق مشاور مهندس توسط داشت، خواهند بعهده

  .شودمی نییتع نامهنییآ

 از ،شده هیارا الزامات ،ايسازه ياعضا اب طتبمر فصل هر در 5-2-3
 لزاماتا شامل؛ هک کنندمی تیتبع مشابهی و یلکه گستر و یتوال

 مقاومت از،ین مورد مقاومت ،یطراح يهاتیمحدود ،یعموم
 ریسا و يگذارآرماتور جزییات ،آرماتور يهاتیمحدود ،یطراح

 .باشندمی ،عضو نوع آن به منحصر الزامات

 اتیلک 
 

 اتیلک 3-5 ت

 دیبا ايسازه هايسیستم در آرماتور و بتن مشخصات 
 .شوند انتخاب 4 و 3 هايفصل ضوابط طبق بر

 7 فصل ضوابط طبق بر دیبا هاآن هايترکیب و بارها 
 .شوند گرفته نظر در

  
 

 یمل مقررات ششم مبحث اساس بر 7 فصل مفاد 2-3-5 ت
 يبارها مرده، يبارها شامل عموما یطراح يبارها .است ساختمان

 يبارها ،یدگیتنشیپ اثرات زلزله، اثرات باد، بار برف، بار زنده،
 و انبساط خزش، دما، راتییتغ انقباض، ضربه، لرزش، ل،یجرثق
 رمنحص یول باشدمی یگاهتکیه ناهمگون نشست از یناش يبارها

 مشاور مهندس توسط پروژه، خاصِ يبارها ریسا .ندستین هاآن به
 .شودمی مشخص

 بار انتقال يرهایمس 
 

 بار انتقال يرهایمس 4-5 ت

 هک شوند یطراح و میتنظ يطور دیبا ايسازه هايسیستم
 بدون ،7 فصل رد نظر مورد هايترکیب در را دارضریب يبارها

 چند ای یک قیطر از عضو، مربوط یطراح مقاومت از تجاوز
 .نندک تیهدا هاگاهتکیه تا وستهیپ ریمس

 هاآن یطراح مقاومت هک شود یاتصاالت و اعضا به منجر دیبا یطراح 
 قالانت ریمس طول در بارها انتقال يبرا ازین مورد تمواقم از شتریب

 چند ای یک مشاور مهندس هک باشد الزم است نکمم .باشد بار
 یتوال در ار فیضع يوندهایپ بتواند تا دنک یبررس را نیگزیجا ریمس

 ،دهندمی لکیتش را بار انتقال يهاریمس از یک هر هک ییاعضا
 .ندک ییشناسا
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 ايسازه هايسیستم یطراح الزامات  
 

 ايسازه هايسیستم یطراح الزامات 5-5 ت

 
 

 هاسیستم لیتحل 

 و روهاین تعادل دیبا هاسیستم لیتحل يهاروش 5-5-1-1
 .دنینما نیتأم را هاشکلتغییر يسازگار

 

 

 
 

 قابل لیتحل يبرا 6 فصل در شده ارائه يهاروش 5-5-1-2
 .شوندیم یتلق قبول

 و یداخل يروهاین عیینت ،لیتحل يهاروش نقش 1-1-5-5 ت 
 پایداري، مقاومت، کنترل براي ايسازه ستمیس يهاشکلتغییر

 در هانیرا از استفاده .باشدمی آن در برداريبهره تیقابل و يسازگار
 یعمل را دهیچیپ يهاسازه لیتحل و هیتجز انجام ،سازه یمهندس
 ادهاستف یلیتحل روش هک است الزم نامهنییآ نیا در .تاس ساخته
 .ندک يرویپ هاشکلتغییر يسازگار و تعادل یاساس اصول از شده،
 مورد یوستگیناپ يدارا مناطق يبرا هک یلیتحل يهاروش از يتعداد

 .است شده ارائه 6  فصل در است، ازین

 
 

 هاسیستم مقاومت 

 هک شودمی یتلق قبول قابل صورتی در هاسیستم مقاومت
 مرتبط هايفصل ضوابط مطابق یافک مقاومت يدارا آن ياجزا
 .باشند نامهآیین نیا در

 فصل در مختلف نیروهاي برابر در ايسازه اعضاي مقاطع مقاومت 
 .اندشده ارایه دیگر هايفصل در نامهآیین نیاز مورد الزامات سایر و 8

 
 

 يبارگذار طیشرا در هاسیستم عملکرد 
 برداريبهره

 قابل صورتی در ،برداريبهره طیشرا در هاسیستم عملکرد
 مطابق آن، ياجزا از یک هر عملکرد هک شودمی یتلق قبول

 .باشد قبول قابل نامهآیین نیا در مرتبط هايفصل ضوابط

 يبرا ايسازه عضو ای ايسازه ستمیس ییتوانا به يبرداربهره تیقابل 
 تمسیس بر موثر نیروهاي اعمال هنگام مناسب ردکعمل و رفتار ارائه

 لیقب از یالتکمش ،يبرداربهره الزامات تیرعا .شودمی اطالق
 .کندمی حل را خوردگیترك و شکلتغییر

 
 

 ییایپا ای دوام 

 است الزم ،هاسیستم در بتن دوام نیمتا يبرا 5-5-4-1
 تیرعا هاآن ياجزا در نامهآیین نیا  دوم جلد 6 فصل ضوابط
 .شوند

 

 

 در دیبا شد، خواهد ساخته آن در سازه هک یطیمح 1-4-5-5 ت 
 بیتخر احتمال تا شود نظرگرفته در یطراح جزییات و مواد انتخاب
 هساز یک دوام .برسد حداقل به یطیمح اثرات از یناش زهسا زودرس

 هدید آن ياجرا و طرح در هک است رانهیشگیپ اتکن از متاثر زین
 .استشده
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 است الزم ها، ستمیس در آرماتورها دوام نیتام يبرا 5-5-4-2

 .شوند تیرعا هاآن ياجزا در نامهنییآ جلد نیا 4 فصل ضوابط

 تنب از محافظت يبرا را یالزامات نامهآیین نیا دوم جلد ششم فصل
 .دهدمی ارائه یطیمح بمخر یاصل عوامل برابر در

 
 

 یکپارچگی ای انسجام 

 به دیبا ستمیس ياجزا نیب اتصاالت و آرماتورگذاري اتییجز
 متصل رموث طور به یکدیگر به اجزاتمام  هک شوند میتنظ ينحو
 منظور نیا يبرا .گردد نیتأم ستمیس یلک یکپارچگی و شده
 ا،هحداقل عنوان به ر،یز »ث« تا »الف« يبندها ضوابط تیرعا

  .است یالزام

 ،8-9 بخش :يارچهیت ستمیس با طرفهیک يهادال در -الف
 ،6-3-7-10 بند :فهطردو يهادال در -ب
 بند :يارچهیت ستمیس با طرفهدو يهادال در -پ

 10-8-1-6، 
 ،6-6-11 بند شده: ختهیر درجا يرهایت در -ت
 . 8-1-5-17 بند :ساختهپیش قطعات اتصاالت در -ث

 جزییات قیطر از هک است نیا سازه انسجام الزامات از هدف 
 بهبود را پذیريشکل و ینینامع درجه اتصاالت، و يبندآرماتور
 ،يادع ریغ يبارگذار ای یاصل ضوع یک به صدمه صورت در تا بخشد

 حفظ احتمال و شود انینما یمحل صورت به آن از یناش بیآس
 .باشد باالتر سازه، یلک ثبات

 رکذ ،ايسازه اعضا از یک هر به مربوط يهابخش در انسجام الزامات
  .است شده

 اشاره هاآن به بخش نیا در که هاآن اتصاالت و ايسازه ياعضا
 يبرا یخاص يازهاین که است ییاعضا انواع شامل فقط ،شودمی

 يبرا ازین مورد جزییات ن،یا رغمیعل .دارند ايسازه یکپارچگی
 دهش رکذ میرمستقیغ طور به ،اعضا انواع ریسا ايسازه یپارچگیک

 .است

 
 

 يماندگار 

 يبرا نامهآیین نیا الزامات تیرعا با هاسیستم يماندگار
 نیتام متعارف، حد در دوام و برداريبهره تیقابل مقاومت،

 الزامات توانمی ،بیشتر يماندگار به ازین صورت در .شودمی
 الزامات دیبا حال هر به داشت، منظور یطراح در را يگرید
 .شوند حفظ هاحداقل عنوان به نامهآیین نیا

 حداقل ،دوام و يبرداربهره مقاومت، يبرا نامهنییآ نیا مقررات 
 .ستا دوام با و منیا یبتن زهسا یک به یابیدست يبرا الزم طیشرا

 را یالزامات دهدمی اجازه مشاور مهندس  ای کمال به نامهنییآ نیا
 الزامات نیا .ندک مشخص نامهنییآ نیا در مجاز يهاحداقل از باالتر

 ودتر،محد يهاشکلتغییر ،شتریب مقاومت شامل دنتوانیم ياریاخت
 .باشد يداریپا ترسختگیرانه مقررات و افتهیشیافزا دوامِ

 
 

 آتش برابر در مقاومت 

 حفاظت ضوابط دیبا هاسیستم ياجزا یطراح در 5-5-7-1
 زین و نامهآیین نیا 23 فصل الزامات مطابق آتش، برابر در

 .دنشو تیرعا ساختمان، یمل راتمقر سوم مبحث الزامات

 نمودن منظور 23 فصل ضوابط هک يموارد در 5-5-7-2
 در لگردهایم يرو یبتن پوشش يبرا را يبیشتر ضخامت

 هايساختمان تراکم و شهرها در جمعیت افزایش 1-7-5-5 ت 
 نای بر .استداده افزایش را سوزيآتش خطر موضوع هاآن در بیشتر
 در .استشده الزامی آتش با ییرویارو در هاساختمان طراحی اساس
 .اندشده ارایه آرمهبتن هايسازه براي الزم جزییات 23 فصل
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 پوشش ضخامت دارد،یم یالزام 4 فصل ضوابط با سهیمقا

 .گردد تیرعا دیبا بیشتر

ــات   هــايسیســتم یطراحــ الزام
 خاص ايسازه

 
ستم    یطراح الزامات 6-5 ت  ايسازه  هايسی

 خاص

 
 

 ايلرزه مقاوم هايسیستم 

 ساخت از خاصی نوع به مربوط که است الزاماتی شامل بخش این
 نآ با نشریه در اعضا این به مربوط اضافی الزامات .باشدمی ساز و

 .دنگرد رعایت باید که شده ارایه ساز و ساخت نوع

 ثمبح ضوابط طبق دیبا ايلرزه مقاوم هايسیستم  5-6-1-1
 .شوند انتخاب ساختمان یمل مقررات ششم

 پذیريشکل با ايلرزه مقاوم هايسیستم در 5-6-1-2
 مربوط ضوابط بر عالوه ،20 فصل ضوابط دیبا اد،یز ای متوسط

 20 فصل ضوابط رابطه نیا در .شوند تیرعا ها،فصل ریسا در
 .هستند مقدم

 ايلرزه مقاوم ستمیس از ییجز هک ايسازه ياعضا 5-6-1-3
 ند:ینما برآورده را ریز الزامات دیبا ،شوندمین محسوب

 طبق ايلرزه مقاوم ستمیس پاسخ در اعضا نیا اثرات -الف
 .دنشو تیرعا یطراح در و شده منظور 20 فصل ضوابط

 تیرعا 20 فصل در مربوط ضوابط دیبا اعضا نیا یطراح در -ب
 یبررس زین اعضا نیا یاحتمال هايخسارت اثراتو  دنگرد
 .دنشو

 مقاوم ستمیس پاسخ در ايسازه ریغ ياعضا اثرات 5-6-1-4
 تیرعا یطراح در و شده منظور 20 فصل ضوابط طبق ايلرزه
 یررسب دیبا زین اعضا نیا به یاحتمال هايخسارت اثرات .دنگرد
 .دنشو

  

 

 

 

 

 برابر در مقاوم ستمیس از یبخش هک ايسازه ياعضا 3-1-6-5 ت
 يسازگار يبرا هک است الزم شوند،ینم گرفته نظر در زلزله
 نیزم به ساختمان نشکوا اثر در هک ییروهاین و ینسب مکانتغییر
 .شوند یطراح شوند،یم جادیا لرزه

 

 

 

 زلزله اثرات يبرا ايسازه ریغ عناصر یطراح اگرچه 4-1-6-5 ت
 القوهب یمنف راتیتأث است الزم اما ت،سین نامهنییآ نیاه گستر در

 نشکاندر .شود گرفته درنظر ايسازه رفتار بر ايسازهغیر عناصر
 نستو اثر مثال، عنوان به -ايسازه ستمیس با ايسازه ریغ عناصر

 رد ها سازه از یبرخ یفروپاش و سازه ياعضا یخراب به منجر -وتاهک
 .بود شده گذشته در زلزله هنگام

 
 

 ساختهپیش بتنی هايسیستم 

 اتصاالت و ساختهپیش ياعضا یطراح الزامات 5-6-2-1
 388ه شماره ینشر موضوع مربوط، اتییجز با همراه هاآن

 نیا در چه آن .شوند تیرعا دیبا هک ،بودجه و برنامه سازمان

 مورد در نامهنییآ نیا در موجود الزاماتتمام  1-2-6-5 ت 
 طور به هکنیا مگر د،نشویم اعمال ساخته شیپ ياعضا و هاستمیس

 ماتالزا از یبرخ ن،یا بر عالوه .باشند شده یمستثن امر نیا از خاص
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 هک هستند اتییجز یبعض به مربوط ضوابط شده، آورده بخش

 هايسیستم در ساختهپیش قطعات از استفاده صورت در
 .شوند تیرعا دیبا ايسازه

 

 

 

 

 

 

 

 ادهاستف ساختهپیش قطعات از هک یهایسیستم در 5-6-2-2
 رد و اتصاالت در شده جادیا هايشکلتغییر و روهاین ،شودمی

 .شوند منظور یطراح در دیبا قطعات در هاآن مجاورت

 دیبا ياصفحه داخل يروهاین هک یهایسیستم در 5-6-2-3
 شوند، منتقل وارهاید یاو هافک ساختهیشپ قطعات نیب

 شوند: تیرعا دیبا ریز ضوابط

 و قطعات در هم دیبا ياصفحه داخل يبارها يرهایمس -الف
 ورمنظ یطراح در و بوده وستهیپ هاآن نیب اتصاالت در هم

 .شوند
 ریسم دیبا هستند، یششک یانتقال يروهاین هک يموارد در -ب

 دونب یاو با ،يفوالد يهالیپروف یاو آرماتورهاه وسیل به بار
 .شود نیتأم ،يارک وصله

 ساختهپیش قطعات در صفحه بر عمود يروهاین عیتوز -پ
 با ایو شده، شناخته لییتحل يهاروش از استفاده با دیبا

 .گردد نییعت شیآزما انجام

 لشام قسمت نیا .شودمی اعمال ساخته شیپ بتن در خاص طور به
 نیهمچن .است ساخته شیپ هايسیستم يبرا یخاص الزامات
 ینبت پوشش مانند یخاص الزامات ،نامهنییآ نیا گرید يهاقسمت

 .دهدمی ارائه ساخته شیپ هايسیستم يبرا را ازین مورد

 در هارم نوع نظر از پارچهیک هايسیستم با ساختهشیپ هايسیستم
 هبدن در وارده يهاتنش و هاگاهتکیه يریقرارگ محل ها،گاه هکیت

 يدربنیکپ و نصب نقل، و حمل ردن،ک انبار ساخت، هنگام در عضو
 یحطرا يروهاین جه،ینت در .هستند متفاوت وسته،یپ هم به یینها

 عمقاط با جهت، و اندازه نظر از است نکمم شده گرفته نظر در عضو
 انعنو به .باشند متفاوت ساخت مختلف مراحل در یبحران مختلف

 بار اثرات يبرا است نکمم ساخته شیپ یخمش عضو یک مثال،
 لیلد به است نکمم و باشد ساده گاهتکیه يدارا نصب، از قبل مرده

 و ممتد يعضو نصب، از پس اتصاالت توسط شده جادیا انسجام
 .باشد یطیمح ای زنده بار اثرات يبرا سرهیک

 
 3-2-6-5 ت

 

 

 

 

 

 
 

 رطش به ردک عیتوز اعضا نیب توانیم را یخط و زکمتمر يبارها -پ
 قیرط از برش و باشند برخوردار یافک یچشیپ یسخت از اعضا هکآن

 يهادال مانند یچشیپ سخت يدارا ياعضا .شود منتقل اتصاالت
 ریپذانعطاف ياعضا به نسبت يبهتر بار عیتوز صلب،  ای یتوخال

 فراهم كناز يهابال با دوتایی لکش T مقاطع مانند یچشیپ
 هانهد در هک دارد یبستگ يادیز عوامل به بار یواقع عیتوز .کنندمی
 ادجیا روهاین عیتوز در یتوجه قابل راتییتغ ندتوانمی بزرگ يها
 .نندک
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   بکمر هايسیستم 

 یبتن بکمر هايسیستم 5-6-3-1
 

 یبتن بکمر هايسیستم 1-3-6-5 ت

 رد درجا بتن با که است بتنی ايسازه اعضاي به مربوط بند این
 در بتن آوريعمل از پس و شوندمی ساخته مختلف هايزمان

 را وارده بارهاي مشترکا ،عضو یک صورتبه باید مرحله آخرین
 .نمایند تحمل

 کهآن مگر شوند،می نامهآیین این الزاماتتمام  مشمول اعضا این
 ضافیا الزمات برخی نامهآیین این در .باشندشده مستنثنی مشخصا

 .است شده توصیه خمش تحت مرکب اعضاي براي

 مراحل همه يبرا دیبا بکمر ياعضا تمام 5-6-3-1-1
 یطراح ايگونه به دیبا اعضا .شوند یطراح يبارگذار یبحران
 مقاومت املکه توسع از قبل هک را ییبارهاتمام  هک شوند
  .ندینما تحمل ،شوندمی وارد هاآن به یطراح

 يبرا یافک يهاآرماتور دیبا قطعات از یک هر در 5-6-3-1-2
 از يریجلوگ يبرا زین و خوردگیترك گسترش از يریجلوگ

 .دنشو بینیپیشیکدیگر يرو بر قطعه دو لغزش

  

 يفوالد -یبتن بکمر هايسیستم 5-6-3-2
 

 يفوالد -یبتن بکمر هايسیستم 5-6-3-2

 ضوابط دیاب ،يفوالد -یبتن بکمر هايسیستم یطراح در
 .دنشو تیرعا ساختمان یمل مقررات دهم مبحث

 برش دهنده انتقال هايمیخگل فوالدي، – بتنی مرکب اعضاي در 
 نقش مختلف هايزمان در شده ریخته درجا قطعات بین افقی

 ادبیات در هامیخگل مکانیکی مشخصات .دارند عهده بر اساسی
 مبحث ضوابط به نامهآیین این در .شودمی آورده فوالدي هايسازه
 .است شده داده ارجاع ساختمان ملی مقررات دهم

 
 
 





     

 

 ششم فصل

 هاسیستم تحلیل
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 گستره 
 

 گستره 1-6 ت

 اشتهد اختصاص هاسازه لیتحل یلک اصول به فصل نیا ضوابط
 راند:یز موارد شامل و

 ؛لیتحل يهاروش -الف
 ؛یایسازه هايسیستم در اعضا سازيمدل -ب
 .بارها اثرات -پ

 یراحط در بار تاثرا تعیین براي اعضا لیتحل در فصل نیا ضوابط 
 زیراند: موارد شامل ضوابط این .شودمی اعمال

 ؛لیتحل مراحلتمام  يبرا استفاده قابل یعموم الزامات - 2-6 بخش

 جادیا در استفاده مورد سازيمدل اتیفرض یبررس به - 3-6 بخش
 ؛یلیتحل مدل

 نظر در لیتحل در هک يازنده يبارها دمانیچ نحوه - 4 -6 بخش
  ؛شوندیم گرفته

 ؛اول مرتبه یکاالست یخط لیتحل الزامات - 5-6 بخش

  ؛دوم مرتبه یکاالست یخط لیتحل الزامات - 6-6 بخش

  ؛یکاالست ریغ لیتحل الزامات - 7-6 بخش

 ؛محدود ياجزا روش به لیتحل از استفاده الزامات- 8-6 بخش

 تدمم يرهایت يبرا یبیتقر لیتحل روش یک یبررس - 9-6 بخش
 ،قیدق يهالیتحل يجا به تواندیم هک طرفهیک يهادال و وسته)ی(پ
 .رندیگ قرار استفاده مورد شده، نییتع طیشرا در

 اتیلک 
 

 اتیلک 2-6 ت

 
 

 لیتحل يهاروش 

 شامل نامهآیین نیا در لیتحل مجاز يهاروش 6-2-1-1
 :اندزیر صورت به ،»ث« تا »الف« يبندها

 ؛5-6 بند مطابق اول مرتبه یکاالست یخط لیتحل –الف
 
 

  1-1-2-6 ت 

 

 هندسه از استفاده با اول مرتبه یکاالست یخط لیتحل -الف
 اثرات .کندمی قناعا را تعادل معادالت سازه، افتهین لکرشییتغ

 محاسبات در خوردگیترك بیضرا با خزش و مقاطع خوردگیترك
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 ؛6-6 بند مطابق دوم مرتبه یکاالست یخط لیتحل –ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ؛7-6 بند مطابق االستیکغیر لیتحل –پ
 
 
 
 
 

 
 ؛8-6 بند مطابق محدود اجزاي روش به لیتحل -ت
 دممت طرفهیک يهادال و رهایت يبرا یبیتقر هايتحلیل –ث

 .9-6 بند مطابق قائم، يبارها اثر تحت وسته)ی(پ

 »الف« يبندها شامل گرید مجاز خاص يهاروش 6-2-1-2
 :اندریز »ث« تا

 :یثقل يبارها يبرا طرفهدو يهادال در –الف
 ؛9-10 خشب مطابق میمستق یطراح روش -1
 ؛10-10 خشب مطابق معادل قاب یطراح روش -2
 ؛11-10 خشب مطابق یکپالست طراحی روش -3
 بخش مطابق خمشی لنگر ضرایب طراحی روش -4

 10-12. 

 گرفته نظر در اول مرتبه لیتحل جینتا تنها هک یوقت .شودمی ملحوظ
 اثرات نیا هکنیا لیدل به .است نشده لحاظ يالغر اثرات شود،

 اثرات محاسبهه نحو 5-6 بخش در باشند، تیاهم يدارا توانندیم
 جینتا زا استفاده با )∆𝑃𝑃( سازه لک يبرا و )𝑃𝑃𝑃𝑃( عضو يبرا يالغر
  .است شده هیارا اول مرتبه لیتحل

 ادهاستف با را تعادل معادالت دوم مرتبه یکاالست یخط لیتحل -ب
 دوم رتبهم لیتحل اگر .کندمی قناعا سازه افتهی لکرشییتغ هندسه از
 لیلد به يالغر اثرات ند،ک استفاده يفشار عضو طول در ییهاگره از
 یبجان انکرمییتغ  نیهمچن و عضو طول در یجانب يهالکرشییتغ
 يهاگره از فقط دوم مرتبه لیتحل اگر .کندمی محاسبه را سازه لک

 اثرات صورت نیا در ند،ک استفاده اعضا تقاطع نقاط در موجود
 يرالغ اثرات از و ردهک محاسبه را سازه لک يبرا یجانب انکرمییتغ

 يغرال اثرات نییتع يبرا حالت نیا در .کندمی صرفنظر )𝑃𝑃𝑃𝑃( عضو
 لیتحل در است الزم .شودمی استفاده هالنگر دیتشد روش از عضو
 ملحوظ خزش و خوردگیترك اثرات دوم مرتبه یکاالست یخط

  .شوند

 :هک ،یکراالستیغ لیتحل -پ

 ار سازه در استفاده مورد مصالح رنشک-تنش یرخطیغ پاسخ -1
 ،دهدیم نشان

  کندمی اقناع را هالکرشییتغ يسازگار -2

 ای اول رتبهم لیتحل يبرا افتهین لکرشییتغ يربندیکپ در تعادل -3
 اقناع را دوم مرتبه لیتحل يبرا افتهی لکرشییتغ يربندیکپ در تعادل

   .کندمی
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 از خارج يبارها اثرات نییتع يبرا الغر يوارهاید در –ب

 ؛8-13 بند مطابق صفحه
 صفحه داخل يبارها اثرات نییتع يبرا هادیافراگم در –پ

 ؛2-4-14 بند مطابق
 مدل با لیتحل روش سازه، از هیناح یک یا وعض یک در –ت

 ؛22 فصل مطابق ییخرپا
 خمش و فشار تحت ياعضا در يالغر از یناش اثرات -ث

 .4-5-6 بند مطابق

 
 

 يالغر اثرات 

 تهگرف نظر در فصل نیا ضوابط مطابق يالغر اثرات 6-2-2-1
  نمود: نظر صرف اثرات نیا از توانمی ریز موارد در .شوندمی

 زیر: رابطه برقراري شرط به نشده مهار يهاستون در -الف

𝑘𝑘𝑙𝑙𝑢𝑢                                                   1-6 رابطه
𝑐𝑐
≤ 22 

 
 :زیر رابطه برقراري شرط به شده مهار يهاستون در -ب

𝑘𝑘𝑙𝑙𝑢𝑢                       2-6 رابطه
𝑐𝑐
≤ min �34 + 12 �𝑀𝑀1

𝑀𝑀2
� ، 40� 

 

𝑀𝑀1   نسبت ،2-6 رابطه در
𝑀𝑀2

 یک يدارا هک ییهاستون يبرا 
 يادار هک ییهاستون يبراو  یمنف هستند، جهت یک در انحنا
 .شودمی گرفته نظر در مثبت هستند، جهت دو در انحنا

 تکحر از هک مهاري ياعضا تمام یسخت جمع هک يموارد در
 لک یسخت برابر 12 حداقل ،کنندمی يریجلوگ طبقه یجانب

 هک شودمی داده اجازه باشد، امتداد آن در طبقه يهاستون
 .گرفت نظر در شده مهار را هاستون آن

 
 

 يهاروش از یکی از توانمی را ،r ون،یراسیژ شعاع 6-2-2-2
 :نمود محاسبه ریز »پ« تا »الف«

 زیر: رابطه از استفاده با -الف

 توانیم هاسازه از ياریبس در دوم مرتبه اثرات از 6-2-2-1 
 يغرال اثرات نظرگرفتن در به يازین ط،یشرا نیا در .ردک نظرصرف

 مهاربندها و وارهاید ،هاستون رینظ يفشار ياعضا و باشدینم
 یراحط اول مرتبه لیتحل از شده نییتع يروهاین براساس توانندیم

 هم و يمهاربند هايسیستم در هم توانیم يالغر اثرات از .شوند
𝑘𝑘𝑙𝑙𝑢𝑢(  اعضا يالغر نسبت به بسته يمهاربند فاقد

𝑐𝑐
  .ردک نظر صرف )

𝑀𝑀1 نسبت
𝑀𝑀2

 در و یمنف باشد، جهت یک در انحنا کهصورتی در 
  .شودمی گرفته نظر در مثبت باشد، جهت دو در انحنا کهصورتی

 هیاول یطراح يبرا  k موثر طول بیضر نیتخم منظور به 1-6شکل 
 مقطع يدارا يهاستون يبرا k موثر طول بیضر هک است شده هیارا

  .ندکمی نییتع یکیگراف صورت به را دهانه چند يهاقاب در ثابت

 يلنگرها در شیافزا درصد 5 بودن قبول قابل فرض با 2-6 رابطه
  .است شده آورده بدست يالغر از یناش

 مربوط قاب یاصل يهاجهت يمبنا بر يمهار ياعضا یسخت
 شامل متعارف يها سازه در يمهار ياعضا نیا .شودمی محاسبه

 از خروج از یناش یچشیپ پاسخ .باشندیم مهاربند ای ايسازه وارید
 شیفزاا باعث تواندیم یجانب بار برابر در مقاوم ستمیس در تیزکمر

  .شود گرفته نظر در دیبا و شود دوم مرتبه اثرات

 ارایه ،4-2-4-5-6 بند 1-6شکل  نموگرام در موثر طول ضریب
 .استشده
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𝑟𝑟                                                     3-6 رابطه = �
𝐼𝐼𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑔𝑔

 

 با برابر امتداد هر در ،لیمستط مقطع با يهاستون در -ب
 ،امتداد آن در ستون مقطع بعد 30/0

 مقطع قطر 25/0 با برابر ،رهیدا مقطع با يهاستون در -پ
 .ستون

 

  لیتحل اساس بر يالغر اثرات هک مواردي در 6-2-2-3
 ،شوندیم نییتع االستیکغیر لیتحل ای دوم مرتبه یکاالست

 از دینبا هاآن از یناش یخمش يلنگرها و يمحور يروهاین
  .باشند بیشتر اول مرتبه اثرات برابر 4/1

 

 

 
 

 

 

  تواندیم دوم مرتبه اثرات گرفتن نظر در با یطراح  3-2-2-6 ت
 یاو ومد مرتبه یکاالست یخط لیتحل لنگر، دیتشد روش اساس بر

  .باشد دوم مرتبه االستیکغیر لیتحل

 و وارهاید ،هاستون رینظ يفشار ياعضا در ییانتها يلنگرها
 .شود گرفته نظر در مجاور یخمش ياعضا یطراح در دیبا مهاربندها

 يلنگرها اثرات دیتشد به يازین ،یجانب تکحر بدون يهاقاب در
 با يهاقاب در .باشدینم مجاور يرهایت یطراح در شده ییانتها
 يضااع یطراح در دیبا شده دیتشد ییانتها يلنگرها ،یجانب تکحر

  .شود گرفته نظر در مجاور یخمش

 هک ییجا در باشد، ادیز آن یجانب یسخت به نسبت سازه وزن اگر
 مازاد اثرات .باشند هیاول يلنگرها درصد 25 از شیب هیثانو يلنگرها
𝑃𝑃∆ اثرات .شوند جادیا است نکمم 𝑃𝑃∆ جادیا به منجر تینها در 

 يداریناپا دهنده نشان هک شودمی تعادل معادالت حل در ییتایک
  .باشدمی سازه یکیزیف

 هک یزمان است داده نشان آرمهبتن يهاقاب یلیتحل مطالعات
 با برابر هک ،رود فراتر 2/0 از 4-6 رابطه در شده فیتعر  Q شاخص
 به يداریناپا احتمال ،باشدمی 25/1 هیاول به هیثانو لنگر نسبت
 25/0 هانامهآیین یبرخ در Q شاخص حد .ابدییم شیافزا سرعت

 ،33/1  هیاول به هیثانو لنگر نسبت با است برابر هک شده اریاخت
 شده انتخاب هیاول به هیثانو لنگر نسبت يبرا 4/1 ییباال حد نیبنابرا
  .است

 سازيمدل 
 

 سازيمدل 3-6 ت

 
 

 اتیلک 

 يهامدل به را هاآن توانمی هاسازه لیتحل يبرا 6-3-1-1
و  ياصفحه ياعضا ،يالهیم ياعضا از بکمر ياشده ساده
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 لیتبد ریز »پ« تا »الف« يبندها مطابق ،يبعد سه ياعضا

 :ردک

  يالهیم ياعضا –الف

 ظهمالح قابل طور هب ابعاد از یکی هاآن در هک هستند یاعضای
 با یچندان اختالف ریاخ بعد دوو  باشد بزرگتر گرید بعد دو از

 ينگرهال با مقطع دو نیب فاصله اعضا نیا در .باشند نداشته هم
 ها،ریت .باشد عضو ارتفاع برابر دو حداقل دیبا صفر یخمش
 يالهیم اعضاي جمله از هاقوسو  بندها مهار ،هاستون

 .باشندمی

  ياصفحه اعضاي –ب

 طور هب (ضخامت) ابعاد از یکی هاآن در هک هستند ییاعضا
 ،هادال .باشد گرید بعد دو از ترکوچک مالحظه قابل

 از هاپوستهو  میضخ ریغ يهاشالوده ها،غهیت ریت ،هادیافراگم
 .باشندمی ياصفحه اعضاي جمله

 يبعد سه اعضاي –پ

 قابل اختالف ابعاد از یک چیه هاآن در هک هستند ییاعضا
 ،میضخ يهاشالوده .باشد نداشته گرید بعد دو با يامالحظه

 هس اعضاي جمله از میحج بتن با اعضاي و میضخ يهاپوسته
 .باشندمی يبعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بعديسه اعضاي -پ

 طیشرا نترلک و نظر مورد مقاومت هک لیتحل هر هدف به توجه با
 یسخت ی(وقت اعضاست ازین ردنک محدود هدف ای است يبردار بهره

 یختس يبرا یمتفاوت اتیفرض است)، یبحران و نندهک نترلک عامل
 رفتار و خوردگیترك زانیم اثرات آلدهیا حالت در .شودمی اریاخت

 آن رسیدن تسلیم مقاومت به از قبل عضو هر طول در یکراالستیغ
 در یول .شود گرفته نظر در عضو یچشیپ و یخمش یسخت در دیبا

 قاب لیتحل قاب، یک در اعضا يبرا متفاوت يهایسخت گرفتن نظر
 يترساده اتیفرض است الزم لذا .کندمی دشوار یطراح روند در را
 .شوند گرفته نظر در یچشیپ و یخمش يهایسخت يبرا

 فرض .باشندیم مهم هایسخت ینسب ریمقاد شده، مهار يهاقاب در
 هاستون يبرا  Ig و رهایت يبرا Ig 0.5 از استفاده متداول،
 هانیگرا واقع ینیتخم است الزم نشده، مهار يهاقاب در .اندمناسب

 .شود گرفته ارکب دوم مرتبه لیتحل اگر بخصوص داشت، I از
 .است شده ارایه 4-5-6 بند در نهیزم نیا در ییراهنما

 انساختم یک لیتحل در یچشیپ یسخت گرفتن نظر در به ازین
 دارد: موضوع دو بررسی به نیاز مشخص

  ،یخمش و یچشیپ يهایسخت ینسب مقدار )1
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 هايسیستم يهامدل در اعضا ینسب یسخت 6-3-1-2
 شود نییتع منسجم و یمنطق اتیفرض بر یمبتن دیبا ايسازه

 يهایسخت نیزو  عضو طول در خوردگیترك اثرات آن درو 
  .دنگرد منظور عضو یچشیپ و یخمش

 و رهایت مقطع در راتییتغ دیبا یلیتحل مدل در 6-3-1-3
 .دنشو منظور ها،کدست و هاچهیماه مانند ،هاستون

 هکنیا ای )یتعادل چشی(پ است الزم سازه تعادل يبرا چشیپ ایآ )2
 .)يسازگار چشی(پ است يسازگار اقناع يبرا اعضا چرخش از یناش
 رنظ در لیتحل در دیبا یچشیپ یسخت ،یتعادل چشیپ مورد در

 نظر در دیبا لبه يرهایت یچشیپ یسخت مثال، يبرا .شود گرفته
 در یچشیپ یسخت معموال ،يسازگار چشیپ مورد در .شوند گرفته

 یک ردهخو كتر یچشیپ یسخت رایز شودینم گرفته نظر در لیتحل
 در .است آن به متصل ياعضا یخمش یسخت از کیوچک نسبت ر،یت

 .اشدبمی رهایت فصل ضوابط مطابق یطراح در چشیپ گرفتن نظر

 
 

 هاهدهان 

 اساس بر سازه مختلف اعضاي در موثر دهانه طول 6-3-2-1
 :شودمی نییتع ریز ضوابط

 خود يهاگاهتکیه با هک يعضو يبرا موثر دهانه طول -الف
 محور تا محور فاصله معادل دیبا نباشد، یکپارچه

 هر عضو، ارتفاعه اضاف به دهانه آزاد طول ای ،هاگاهتکیه
 .شود گرفته نظر در است، ترکوچک هک دامک

 یکپارچه خود يهاگاهتکیه با هک يعضو يبرا موثر طول -ب
 محل در اعضا ینسب یسخت و مقاومت به توجه با است،
 زا يدرصد و دهیگرد نییتع یمهندس قضاوت با و اتصال
 است، شده واقع اتصال هیناح در هک عضو يانتها طول
 .شودمی منظور صلب

 ولط با برابر املک يرداریگ با طرّه اعضاي يبرا موثر طول -پ
 .ستهاآن آزاد

 با يارچهیت هايسیستم و توپر طرفهیک يهادال -ت
 با هک را متر سه يمساو ای کمتر آزاد هايدهانه
 ،شوندمی ساخته یکپارچه صورت به خود يهاگاهتکیه
 يهاگاهتکیه يرو سرهیک يهادال صورت به توانمی

  1-2-3-6 ت 

 

 

 

 

 ردنک منظور باشد، زیاد گاهتکیه طول چانچه پیوسته اعضاي در -ب
 یرغ تحلیل براي عضو طول در ،گاهتکیه به متصل ناحیه از نیمی
 ترمناسب مورد این در مهندسی قضاوت از استفاده .است بینانهواقع
 .باشدمی
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 آزاد طول باو  گاهتکیه عرض نمودن منظور بدون ساده،
 .گرفت نظر در هاآن هايدهانه

 
 

 – ریت یهندس مشخصات 

 یاو یکپارچه دال يدارا هک لکش T يرهایت در 6-3-3-1
 جان عرض با برابر دیبا ،𝑏𝑏𝑓𝑓 بال، موثر عرض ،باشندمی بکمر

 مطابق ریت طرف هر در بال از یقسمته اضاف به ،𝑏𝑏w ر،یت
 دال ضخامت ℎ جدول نیا در .شود گرفته نظر در 1-6 جدول

 آن مجاور ریت جان و نظر مورد ریت جان نیب آزاد فاصله 𝑠𝑠𝑤𝑤 و
 .باشدمی

 

 T ریت جان بر از بال موثر عرض يبرا ابعاد تیمحدود  1-6 جدول
 لکش

 ریت جان بر از بال، موثر عرض تیوضع

 از: ترینکم جان طرف دو در بال
8ℎ 

𝑠𝑠𝑤𝑤 2⁄  

𝑙𝑙𝑛𝑛 8⁄  

 از: ترینکم جان طرف یک در بال
6ℎ 

𝑠𝑠𝑤𝑤 2⁄  

𝑙𝑙𝑛𝑛 12⁄  
 

 

 نیتام يبرا ریت بال از هک منفرد لکش T يرهایت در 6-3-3-2
 دیاب بال ضخامت حداقل ،شودمی استفاده یاضاف يفشار سطح
 اب برابر ،بال موثر عرض ثرکحداو  جان عرض نصف با برابر
 .شود گرفته نظر در جان عرض برابر چهار

 مجاز طرف هر در دهانه هشتم یک تا بال موثر عرض 1-3-3-6 ت 
 آن ریتاث و شده انجام 1-6جدول   يسازساده يبرا امر نیا .باشدمی
 .باشدمی زیناچ یطراح يرو بر

 زنده يبارها دمانیچه نحو 
 

 زنده يبارها دمانیچه نحو 4-6 ت

 توانمی ،یثقل يبارها يبرا هابام ای هافک یطراح در 
 وارد نظر مورده طبق به فقط زنده يبارها هک نمود فرض

 .شوندمی

 دو از توانمی طرفهیک يهادال و رهایت یطراح در 
 نمود: استفاده ریز »ب« و »الف« فرض

  

 

 
 تنگرف نظر در با دیبا یطراح يبارها بکیتر ترینبحرانی 6-4-2

 .شود حاصل یبحران مختلف يالگوها در زنده بار اثرات
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 وسط یکنزد در مثبت یخمش لنگر ثرکحدا نییتع يبرا -الف

 هايدهانهو  نظر مورد دهانه يرو بر را زنده بار دیبا دهانه،
 .داد قرار انیم در یک طور به مجاور

 زنده بار دیبا ،گاهتکیه در یمنف لنگر ثرکحدا نییتع يبرا -ب
 به هادهانه سایرو  گاهتکیه آن مجاور هايدهانه يرو بر را

 .داد قرار میان، در کی صورت

 اساس بر دیبا یخمش يلنگرها ،طرفهدو يهادال در 
 دیبان لنگرها نیا ریمقاد مواردتمام  در .دنشو نییتع ریز ضوابط

 دال، يهاچشمه تمام يرو بر هک یطیشرا در متناظر لنگر از
 .دنباش کمتر ،اندشده داده قرار زنده يبارها

 لنگرها زنده، بار دمانیچ بودن مشخص صورت در 6-4-3-1
 .دنشو نییتع دمانیچ نیا به توجه با دیبا

 کمتر مرده بار درصد 75 از زنده بار هکيموارد در 6-4-3-2
 هک است ايگونه به زنده بار دمانیچ هکيموارد در یاو باشد،

 ریمقاد ،کندمی اثر دال يهاچشمهتمام  يرو بر همزمان
 هاچشمه تمام يرو بر زنده بار دادن قرار با توانمی را لنگرها

 .آورد دست به

 ای 1-3-4-6 يبندها طیشرا هک يواردم در 6-4-3-3
 يبندها طبق توانمی را لنگرها ،دننباش برقرار 6-4-3-2
 آورد: دست به ریز »ب« و »الف«

 با توانمی را چشمه وسط یکنزد در مثبت لنگر ثرکحدا -الف
و  نظر مورد چشمه يرو بر زنده بار درصد 75 دادن قرار

 دست به انیم در یک صورت به آن مجاور يهاچشمه
  .آورد

 ادند قرار با توانمی را گاهتکیه هر در یمنف لنگر ثرکحدا -ب
 دست به آن مجاور يهاچشمه يرو بر زنده بار درصد 75

  .آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يبرا دارضریب زنده يبارها از درصد 75 تنها از استفاده  6-4-3-3

 هک است اساس نیا بر يبارگذار باتکیتر از یناش لنگر ثرکحدا
 طور هب توانندینم زنده بار از یناش یمنف و مثبت يلنگرها ثرکحدا

 بلق لنگرها ثرکحدا عیتوز باز انکام نیبنابرا .شوند جادیا همزمان
 تحت یمحل تنش اضافه يمقدار روش نیا .دارد وجود ستکش از

 هک کندمی نیتضم همچنان اما داندیم مجاز را زنده دارضریب بار
 ارمقد از مترک لنگر عیتوز باز از بعد دال ستمیس یطراح مقاومت

 تمام در زنده و مرده دارضریب يبارها برابر در مقاومت يبرا الزم
   .نباشد ها چشمه

 اول مرتبه یکاالست یخط لیتحل 
 

 اول مرتبه یکاالست یخط لیتحل 5-6 ت

 
 

 اتیلک 

 يالغر اثرات اول، مرتبه یکاالست یخط لیتحل در 6-5-1-1
 .دنگردیم نییتع 4-5-6 بند مطابق لنگرها دیتشد روش به

 ل،او مرتبه یکاالست یخط لیتحل از استفاده هنگام 1-1-5-6 ت 
 .شوندیم محاسبه لنگر دیتشد روش از استفاده با يالغر اثرات
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 ،شوندمی 1-2-2-6 بند ضوابط مشمول هک ییاعضا در
 .نمود نظر صرف يالغر اثرات از توانمی

 پخش باز اول، مرتبه یکاالست یخط لیتحل در 6-5-1-2
 صورت 5-5-6 بند ضوابط طبق بر و است مجاز لنگرها

 .ردیگیم

 
 

 ايسازه هايسیستم و اعضا سازيمدل 

 نیب هاآن عیتوز با دیبا بام ای طبقه هر يلنگرها 6-5-2-1
 یسبن یسخت نسبت به ،بام ای طبقه پایین و باال يهاستون
 .شوند عیتوز هاآن يرداریگ طیشرا زین و هاستون

 
 دمانیچ اثرات وسته،یپ هايسیستم یاو هاقاب در 6-5-2-2

 يهاستون به لنگر انتقال در دیبا را هابام و هافک در بارها
 عوامل ریسا از یناش محوري برون اثر زینو  یخارج و یداخل

 .نمود منظور

 زا یک هر از استفاده ل،یتحل ردنک ساده منظور به 6-5-2-3
 است: مجاز هاآن يدو هر یاو ریز »ب« و »الف« يهاروش

 ،»ت«1-2-3-6 بند ضوابط از استفاده -الف
 چشمه توانمی وسته،یپ ايسازه و ساخت یاو هاقاب در -ب

 .نمود فرض صلب را اتصال

 هاشار ياعضا در هکنیا از نانیاطم منظور به بخش نیا 1-2-5-6 ت 
 ،اندشده لحاظ هاستون یطراح در لنگرها ،1-1-9-6 بند در شده

 ییتهاان يلنگرها نیب اختالف از لنگر نیا .است شده گرفته نظر در
 حاصل ،کنندمی عبور ستون محور از هک ستون به متصل ياعضا
 .شودمی

 

 

 
 در سازه، لیتحل يافزارهانرم جیرا يهایژگیو از یکی 3-2-5-6 ت

 .است صلب اتصاالت گرفتن نظر

 

 نستو-ریت اتصاالت رینظ هاقاب در اتصاالت به مربوط »ب« بند
 .باشدمی

 
 

 اعضا مقطع مشخصات 

 
 

 دارضریب بارهاي براي اعضا 1-3-5-6 ت

 در شده هیارا يهایسخت از توانیم ،یجانب يبارها لیتحل در
 شرط، دو هر .ردک استفاده 2-1-3-5-6 و 1-1-3-5-6 يبندها
 فراتر ای یکینزد تا را شده يبارگذار آرمهبتن ايسازه ستمیس یسخت

 نتایج ها،سختی این براي .زنندمی تقریب میتسل مقاومت از
 دتایی را قبولی مورد یمنطق یهمبستگ هالیتحل و آزمایشگاهی

 .کنندمی

 سطح و ینرسیا ممان شامل مقطع مشخصات 6-5-3-1-1
 »ب«2-6 جدول یا »الف«2-6 جدول اساس بر دیبا اعضا مقطع

 با ،هاقاب لیتحل و شیآزما جینتا از A و I ریمقاد 1-1-3-5-6 ت 
 انتخاب ،یمحاسبات يهاشکلتغییر در هاتفاوت داشتن منظور
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 هايتحلیل از را هاآن بتوان هک آن مگر ،شوند محاسبه

 یجانب يبارها وجود صورت در .آورد دست به يترقیدق
 بیضر بر دیبا را وارهاید و هاستون ینرسیا ممان ،یدائم

)1 + 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑠𝑠( نمود میتقس. 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑠𝑠 در یدائم برش نسبت با برابر 
 بار بکیتر همان در طبقه لک برش ثرکحدا به طبقه لک

 منظور با لکش T يرهایت ناخالص ینرسیا ممان .باشدمی
 ممان برابر دو یاو ،شودمی محاسبه بال موثر عرض ردنک
 .شودمی منظور جان یلیمستط مقطع ناخالص ینرسیا

 

 

 

 

 

 

 

 
 نتوامی دارضریب یجانب يبارها يبرا لیتحل در 6-5-3-1-2

 ای ،گرفت نظر در 0.5𝐼𝐼𝑔𝑔 برابر را اعضاتمام  ینرسیا ممان
 يهاروش از استفاده با را اعضا ینرسیا ممان توانمی
 منظور را بار تحت اعضا همه موثر یسخت هک يترقیدق
  .نمود محاسبه د،نینمایم

 

 در اعضا مجاز مقطع سطح و ینرسیا ممان  الف-2-6 جدول
 دارضریب يبارها يبرا یکاالست لیتحل

 آن طیشرا و عضو
 ممان

 ینرسیا

 مقطع سطح
 يبرا
 شکلتغییر

 يمحور

 مقطع سطح
 يبرا يبرا

 شکلتغییر
 یبرش

 g7I.0 هاستون     

g0A.1 hwb 
 g7I.0 نخورده كتر وارهاید

 g35I.0 خورده كتر
 g35I.0 رهایت

 يهادال و تخت يهادال
 g25I.0 یقارچ

 

𝑘𝑘∅  یسخت اهشک بیضر در هاینرسیا ممان .اندشده = 0.875  
 با برابر هاستون يبرا ینرسیا ممان مثال يبرا .اندشده ضرب

 0.875(0.80Ig) = 0.70Ig باشدمی. 

 فیتعر موثر بال عرض اساس بر دیبا ل،کش T يرهایت ینرسیا ممان
 نظر در ،لکش T ریت يبرا .شود محاسبه 1-3-3-6 بخش در شده

 است برخوردار یافک دقت از ریت جان  gI2 مقدار به gI گرفتن
/12)3hwb2(. 

 بر لیتحل از حاصل دارضریب هايبرش و لنگرها هک کهمواردي در
 وارید هک باشد آن انگریب 0.70Ig با برابر  وارید ینرسیا ممان اساس

 با دیبا لیتحل خورد،یم كتر یختگیگس مدول اساس بر ،خمش در
 در خوردگیترك احتمال هک یطبقات در I=0.35Igگرفتن نظر در
  .شود رارکت ،دارد وجود هاآن

 گرفتن نظر در با را I ینرسیا ممان ریمقاد ب-2-6جدول  روابط
 مقاومت و آرماتورها درصد ت،یزکمر از خروج ،يمحور يبارها
 يبرا جدول نیا در شده هیارا يهایسخت .دهدمی هیارا بتن يفشار
 قابل دارضریب و يبرداربهره يبارها رینظ يبارگذار سطوح تمام

 هاآن رینظ ینرسیا ممان يبرا 𝑘𝑘∅ یسخت اهشک بیضر  و اعمال
 ریغ يبارگذار سطح يبرا کهصورتی در .استشده گرفته درنظر هم
 ریمقاد با دیبا 𝑃𝑃𝑢𝑢و 𝑀𝑀𝑢𝑢 رد،یگ قرار استفاده مورد دارضریب بار از

 .شوند نیگزیجا موردنظر يبارگذار سطح با متناسب

 اردضریب يبارها تحت سازه یجانب يهاانکرمییتغ 2-1-3-5-6 ت
 یسخت اهشک و اعضا یرخطیغ پاسخ لیدل به توانندیم ،یجانب

 لیتحل از استفاده با شده محاسبه ریمقاد از متفاوت يحد تا موثر،
 آرمهبتن قاب ياعضا يبرا مناسب موثر یسخت انتخاب .باشند یخط
 دارد: دوگانه یهدف

  ؛یجانب انکرمییتغ انهیگراواقع نیتخم )1

 تمسیس بر شده لیتحم يهاناکرمییتغ از یناش اثرات نییتع )2
  .)∆-P( سازه یثقل باربر

 یک .دهدیم نشان یخوب به را اثر دو نیا قیدق یرخطیغ لیتحل
 با معادل یرخطیغ یجانب انکرمییتغ نیتخم يبرا ساده روش

 سازيمدل یبتن ياعضا یسخت اهشک ،یخط لیتحل از استفاده
 ریمقاد انتخاب بر ،یجانب بار لیتحل نوع .باشدمی سازه در شده
 هک ادب بار شامل يهالیتحل در .گذاردیم ریتأث مناسب موثر یسخت

 قبل فتارر انگریب دیبا موثر یسخت ست،ین مطلوب یرخطیغ رفتار از
 به ،یرخطیغ شکلتغییر سطح زلزله، يبارگذار يبرا .باشد میتسل از
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 لیتحل در اعضا ینرسیا ممان ترقیدق ریمقاد  ب-2-6 جدول
 دارضریب يبارها يبرا یکاالست

 عضو
 ینرسیا ممان ریمقاد

 ثرکحدا I حداقل

 و هاستون
g35I.0 (0.8 وارهاید + 25

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑔𝑔

)(1 −
𝑀𝑀𝑢𝑢

𝑃𝑃𝑢𝑢ℎ
− 0.5

𝑃𝑃𝑢𝑢
𝑃𝑃0

)𝐼𝐼𝑔𝑔 g875I.0 

 رها،یت
 يهادال

 و تخت
 يهادال

 یقارچ

g25I.0 (0.10 + 25𝜌𝜌)(1.2− 0.2
𝑏𝑏𝑤𝑤
𝑑𝑑

)𝐼𝐼𝑔𝑔 g5I.0 

عضا در -تبصره ش يا را توانمی ممتد یخم ا مقاطع در را آن متوسط مقدار I يب  ب
ش يلنگرها را همچنین .گرفت نظر در یبحران یمنف و مثبت یخم  𝑴𝑴𝒖𝒖 و 𝑷𝑷𝒖𝒖 يب

 به را   I مقدار حداقل هک یبکیتر یاو نظر، مورد بار بکیتر به متعلق ریمقاد از دیبا
ستفاده دهد،یم دست  .ردک ا

ییجز هک ریت بدونه طرفدو يهادال لیتحل در 6-5-3-1-3
 I ینرسیا ممان ،شوندمی منظور زلزله یجانب باربر ستمیس از
 و هاآزمایش جینتا با هک یمدل اساس بر دیبا را هادال يبرا

 I .وردآ دست به باشند، داشته یقبول قابل مطابقت هالیتحل
 و 1-1-3-5-6 يبندها اساس بر دیبا اعضا ریسا يبرا
.شود محاسبه 6-5-3-1-2

 یتگبس زلزله بازگشت دوره و سازه يبرا شده نییتع ردکعمل سطح
  .دارد

 یمحاسبات یسخت دقت به ساده یخط لیتحل یک از استفاده دقت
 انتکس یسخت اساس بر تواندیم یسخت نیا .است وابسته اعضا موثر

 کهورتیص در میتسل نقطه از قبل یاو آن از فراتر ای میتسل نقطه در
  .شود محاسبه نباشد، انتظار مورد اعضا میتسل

 یمدل ازمندین ر،یت بدونه دوطرف يهادال لیتحل 3-1-3-5-6 ت
 یختس .ندک لحاظ را قائم ياعضا نیب یجانب يبارها انتقال  هک است

  .دباش لیتحل و شیآزما جینتا بر منطبق دیبا سازيمدل از حاصل

اعضا مدتدراز و یآن يزهایخ محاسبه يبرا 6-5-3-2-1
 .شوند تیرعا 19 فصل ضوابط دیبا قائم، يبارها اثر تحت

يبارها از یناش یآن مکانتغییر محاسبه يبرا 6-5-3-2-2
 بند ریمقاد برابر 4/1 را اعضا ینرسیا ممان توانمی یجانب

را ینرسیا ممان توانمی همچنین .گرفت نظر در 6-5-3-1
 ریمقاد هک آن شرط به ،آورد دست به يترقیدق هايتحلیل از

 .دیننما تجاوز 𝐼𝐼g از آن

 تناوب زمان و ارتعاش ،انکرمییتغ محاسبه 2-2-3-5-6 ت
 يبرا ب)یضر (بدون يبرداربهره بار مختلف سطوح در ساختمان

 مانم .است ازین مورد يبرداربهره سطح در ساختمان ردکعمل نییتع
 نگرایب دیبا يبرداربهره يبارها لیتحل در ايسازه ياعضا ینرسیا
 یبررس يبرداربهره يبارها مختلف سطوح در خوردگیترك زانیم

 رد خوردگیترك زانیم از يترقیدق نیتخم هکآن مگر .باشد شده،
 ممان برابر 4/1 از استفاده باشد، موجود يبرداربهره بار سطح

 شتریب  Ig از کهآن شرط با ،1-3-5-6 بخش در شده هیارا ینرسیا
 .کندمی تیفاک يبرداربهره يبارها لیتحل يبرا ،نباشد
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 لنگرها دیتشد روش –يالغر اثرات 

  اتیلک  6-5-4-1
 اتیلک 1-4-5-6 ت

 را خمش و فشار تحت ياعضا در يالغر اثرات 6-5-4-1-1
 اهآن در یخمش يلنگرها دیتشد روش از استفاده با توانمی
 طبق هاسازه در طبقات و هاستون روش نیا در .نمود نییتع

 يبندگروه نشده ای شده مهار صورت به 2-4-5-6 بند ضوابط
 اساس بر هاآن از یک هر در لنگرها دیتشد روشو  شوندمی

   .شوندمی برده ارک به 4-4-5-6 و 3-4-5-6 يبندها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد، برقرار ریز شرط دو از یکی هک يموارد در 6-5-4-1-2
 ،گرفت نظر در شده مهار توانمی را سازه طبقات و هاستون

 یتلق نشده مهار طبقات، یاو هاستون نیا صورت نیا ریغ در
 .شوندمی

 بهمرت لیتحل اثر در هاستون ییانتها يلنگرها شیافزا -الف
 بهمرت لیتحل در هاستون ییانتها يلنگرها درصد 5 از دوم
 .نباشد بیشتر اول

  يبرا یبیتقر روش یک فیتوص به بخش نیا 1-1-4-5-6 ت 
 اثرات محاسبه يبرا لنگر دیتشد مفهوم از هک پردازدیم یطراح
 لیحلت از استفاده با شده محاسبه يلنگرها .کندمی استفاده يالغر

 يمحور يبارها از یتابع هک لنگر دیتشد بیضر در اول، مرتبه
 ضرب است، هاستون يبرا  Pc مانشک یبحران بار و  Pu دارضریب

 از یتابع لنگر دیتشد ضریب نشده، مهار يهاقاب در .دنشویم
 طبقه در شده یجانب مهار يهاستون Pc مجموع و طبقه Pu مجموع

 .باشدمی ،کنندمی مقاومت جانبی مکانتغییر مقابل در که نظر مورد
 قرار یبررس مورد مجزا طور به نشده، مهار و شده مهار يهاقاب

 آن رد هک است یکاالست لیتحل یک اول مرتبه لیتحل .رندیگیم
  .شودینم لحاظ انکرمییتغ از یناش یداخل يبارها ریتاث

 مهار يهاقاب انیم  طراح است الزم لنگر، دیتشد یطراح روش در
 اعمال ي(برا نشده مهار و )3-4-5-6 بند ضوابط اعمال ي(برا شده

 سهیمقا با امر نیا معموال .شود قائل زیتما )4-4-5-6 بند ضوابط
 ندهنکمهار عناصر یجانب یسخت و طبقه در هاستون یجانب یسخت

 ،مهاربند ای وارید ستون، مثل يفشار عضو .شودمی انجام طبقه آن
 باشند شده واقع ياطبقه در اگر شوندمی گرفته نظر در مهارشده

 ریسا ای یبرش يخرپاها ،ايسازه يوارهای(د آن يمهار ياعضا هک
 تحمل يبرا يامالحظه قابل یجانب یسخت از )،یجانب مهار انواع

 لکرشییتغ هک يطور باشند برخوردار طبقه یجانب يهالکرشییتغ
 را ستون مقاومت هک نباشند بزرگ يااندازه به شده جادیا یجانب

 نییتب انکام محاسبه بدون اگر .دهند رییتغ مالحظهقابل طوربه
 گرفتن نظر در يبرا نکمم شرط دو 2-1-4-5-6بند  در نباشد،
  .است شده هیارا ،مهارشده طبقات و هاستون

 2-1-4-5-6 ت
 
 
 

 

 اثر از حاصل یجانب يبارها از یناش يلنگرها شیافزا اگر -الف 
  P-∆ ظرن مورد طبقه نند،کن تجاوز اول مرتبه يلنگرها درصد 5 از 

  .شودمی یتلق مهارشده قاب، در
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 ،1-2-4-5-6 بند فیتعر با مطابق ،Q يداریپا شاخص -ب

 .نباشد بیشتر 05/0 از
 دهمهارش قاب عنوان به قاب يبندطبقه يبرا نیگزیجا روش یک ب)
 در حالت نیا در .باشدمی Q طبقه يداریپا شاخص اساس بر

 دباش یجانب يبارگذار از یحالت با متناظر دیبا Q،  ∑𝑃𝑃𝑢𝑢 محاسبه
 شامل است نکمم قاب .است ثرکحدا 𝑃𝑃𝑢𝑢∑ مقدار آن در هک

 .باشد مهارنشده و مهارشده طبقات

 نگرفت نظر در با قاب یجانب يبارها از یناش يهاشکلتغییر اگر
  بند يبرداربهره يبارها ینرسیا ممان و يبرداربهره يبارها

 يبارها مجموع برابر 2/1 از استفاده شوند، محاسبه 6-5-3-2-2
 4/1 و يبرداربهره يبارها از یناش طبقه برش ،يبرداربهره یثقل

 مجاز 𝑄𝑄 محاسبه يبرا طبقه اول مرتبه يهامکانتغییر برابر
 .باشدمی

  يداریپا مشخصات 6-5-4-2
 يداریپا مشخصات 2-4-5-6 ت

   يداریپا شاخص 6-5-4-2-1

 :شودمی محاسبه ریز رابطه از ،Q طبقه، يداریپا شاخص

𝑄𝑄                                                    4-6 رابطه = ∑𝑃𝑃𝑢𝑢∆0
𝑉𝑉𝑢𝑢𝑠𝑠𝑙𝑙𝑐𝑐

 
 

 اب متناظر طبقه دارضریب قائم بار لک 𝑃𝑃u∑ فوق، رابطه در
 قائم يبارها مجموع مقدار آن در هک است یجانب بار حالت آن
 لک در هابرش مجموع 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑠𝑠 .باشدمی ثرکحدا ،طبقه لک در

 يانتها دو اول مرتبه ینسب یجانب مکانتغییر 0∆و  طبقه
 است ستون طول 𝑙𝑙𝑢𝑢 .باشندمی 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑠𝑠 اثر در طبقه در هاستون

 در تونس به ریت اتصال ناحیه زکمر تا زکمر فاصله با برابر هک
 .شودمی منظور انتها دو

 ستون یمانشک یبحران بار 6-5-4-2-2

 :شودمی محاسبه ریز رابطه از ،𝑃𝑃𝑢𝑢 ستون، یمانشک یبحران بار 

𝑃𝑃𝑢𝑢                                             5-6 رابطه = 𝜋𝜋2(𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
(𝑘𝑘𝑙𝑙𝑢𝑢)2

 
 

 ،رابطه نیا در
𝐸𝐸c : ــیــتــه  مــدول ــتــیســ ند    مــطــابــق بــتــن، االســ  ب
3-4-3، 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 یسخت انتخاب مانش،ک یبحران يبارها محاسبه در 6-5-4-2-2
(𝐸𝐸𝐼𝐼)eff خوردگیترك از یناش یسخت راتییتغ هک يطور به، 

 یمنطق طور به را بتن رنشک-تنش یمنحن بودن یرخطیغ و خزش
 به تواندیم 3-2-4-5-6 بند .دارد را تیاهم نیشتریب بزند، بیتقر

  .ردیگ قرار استفاده مورد eff(𝐸𝐸𝐼𝐼)  محاسبه منظور

 بند،مهار ای وارید ستون، رینظ يفشار ياعضا يبرا موثر طول بیضر
 .دارد قرار 0/1 تا 5/0 محدوده در شده مهار رفتار گرفتن نظر در با

 ریمقاد اگر .شود گرفته نظر در k، 0/1 مقدار هک شودمی هیتوص
 لیتحل اساس بر دیبا k  محاسبه گرفت، قرار استفاده مورد ترکوچک

 از  .باشد 2-1-3-5-6 بند در شده ارائه I ریمقاد از استفاده با قاب
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س  یاصل متن  حی/توضریتف
(𝐸𝐸𝐼𝐼)eff : ــ ــ تی لبصـ ــتون، موثر یخمشـ طابق  سـ ند  م  ب

 6-5-4-2-3، 
𝑘𝑘 : ــر ــتــون، مــوثــر طــول بیــضــ ند    مــطــابــق ســ  ب
  .است 6-5-4-2-4
6-5-4-2-3  (𝐸𝐸𝐼𝐼)eff نییتع ریز روابط از یکی از استفاده با 

 شود:

𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐸𝐸𝐼𝐼)                                     6-6 رابطه = 0.4𝐸𝐸𝑐𝑐𝐼𝐼𝑔𝑔
1+𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠

 

𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐸𝐸𝐼𝐼)                          7-6 رابطه = (0.2𝐸𝐸𝑐𝑐𝐼𝐼𝑔𝑔+𝐸𝐸𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠𝑒𝑒)
1+𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠

 

𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐸𝐸𝐼𝐼)                                      8-6 رابطه = 𝐸𝐸𝑐𝑐𝐼𝐼
1+𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠

 

 یمدائ يمحور بار ثرکحدا نسبت با برابر  𝛽𝛽𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠 فوق، روابط در
 در ستون دارضریب يمحور بار ثرکحدا به ستون دارضریب

 با برابر 8-6رابطه  در I ینرسیا ممانو  بوده نظر مورد بکیتر
 وارهاید و هاستون يبرا »ب«2-6 جدول از شده نییتع مقدار

 .باشدمی

 

 

 

 

 هاينموگرام از توانمی را ،𝑘𝑘 ،موثر طول بیضر 6-5-4-2-4
 :هانموگرام نیا در .آورد دست هب 1-6شکل 

 ΨA : نسبت (𝐸𝐸𝐼𝐼)/𝑙𝑙𝑢𝑢∑ به هاستون (𝐸𝐸𝐼𝐼)/𝑙𝑙𝑐𝑐∑ در رهایت 
 ،A يانتها

 ΨB: نسبت  (𝐸𝐸𝐼𝐼)/𝑙𝑙𝑢𝑢∑ به هاستون (𝐸𝐸𝐼𝐼)/𝑙𝑙𝑢𝑢∑ در رهایت 
  ،B يانتها

l: مقادیر l تعیین 3-5-6 بند از هاستون و تیرها براي 
 .شودمی

 

 

 

 

 مقدار آوردن بدست يبرا توانیم 4-2-4-5-6 بند 1-6شکل 
 .ردک استفاده k یبیتقر

 ستون یسخت دهنده نشان 8-6 یال 6-6 روابط 3-2-4-5-6 ت
 سطح و کوچک تیزکمر از خروج يهانسبت از 7-6 رابطه .باشندیم

 ساده بیتقر 6-6 رابطه .است آمده بدست يمحور يبارها يباال
 يبرا .است برخوردار يمترک دقت از و باشدمی 7-6 رابطه شده
 نیتخم 8-6 رابطه از استفاده با توانیم را 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐸𝐸𝐼𝐼) دقت، شیافزا
  .زد

 یجانب يهالکرشییتغ شیافزا باعث ،یمیدا يبارها از یناش خزش
 با ،یطراح در خزش اثرات .شودمی لنگر دیتشد جهینت در و ستون

 در و  cP محاسبه يبرا استفاده مورد 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐸𝐸𝐼𝐼) یسخت اهشک
 تا 6-6 يعدد معادالت از حاصل EI میتقس قیطر از δ جهینت
1 بر 6-8  + 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠 يسازساده منظور  به .شودمی زده بیتقر 
𝛽𝛽𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠 توانیم =  با برابر 6-6 رابطه حالت نیا در .ردک فرض 0.6

(𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0.25𝐸𝐸𝑢𝑢𝐼𝐼𝑔𝑔  شودمی.  

 دارند، قرار یمیدا يبارها معرض در هک آرمهبتن يهاستون در
 دکنمی منتقل یطول يآرماتورها به بتن از را بارها از يمقدار خزش

 فوالد، مک يهاستون در .شودمی آرماتورها تنش شیافزا سبب هک
 يارفش يآرماتورها زودرس میتسل سبب است نکمم بار انتقال نیا

 رابطه در رو نیا از .شودمی موثر 𝐸𝐸𝐼𝐼 اهشک به منجر هک شده
 ثرا گرفتن نظر در يبرا یطول يآرماتورها و بتن مولفه دو هر ،6-7 

  .اندافتهی اهشک خزش
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 شده مهار يهاقاب – الف

 
  نشده مهار هاقاب -ب

 𝒌𝒌 موثر، طول بیضر  1-6شکل 

 

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

  شده مهار هاقاب  - لنگرها دیتشد روش 6-5-4-3
 شده مهار هاقاب  - لنگرها دیتشد روش 3-4-5-6 ت

 یخط لیتحل از هک وارهاید و هاستون ينگرهال 6-5-4-3-1
 ردنک منظور يبرا دیبا ،اندشده تعیین اول مرتبه یکاالست
 یطراح در و شده دیتشد ریز رابطه مطابق هاآن انحناي اثرات

  .شوند برده ارک هب
𝑀𝑀𝑢𝑢                                                  9-6 رابطه = δ𝑀𝑀2 

 

 ریز رابطه اساس بر هک است دیتشد بیضر  δ رابطه نیا در
 :شودمی محاسبه

δ                                      10-6 رابطه =
𝐶𝐶𝑚𝑚

1−
𝑃𝑃𝑢𝑢

0.75𝑃𝑃𝑐𝑐

≥ 1.0 

 

 اهشک بیضر ،10-6 رابطه در 75/0 بیضر 1-3-4-5-6 ت 
 ستون یک مقاومت مبودک احتمال يمبنا بر هک است  𝑘𝑘∅ یسخت

 هک است آن انگریب نهیزم نیا در مطالعات .باشدمی الغر منفرد
 مقطع سطح مقاومت اهشک بیضراو  𝑘𝑘∅  یسخت اهشک بیضر
 یختس اهشک بیضر هک شودمی هیتوص .ندارند یسانیک ریمقاد ∅
∅𝑘𝑘 75/0 با برابر دارتنگ و جیدورپ شده يجداساز يهاستون يبرا 
 قاب و ستون لکرشییتغ طبقه، چند يهاقاب در .شود گرفته نظر در
 کی در بتن مقاومت از هک است وابسته بتن نیانگیم مقاومت به

 مقدار لیدل نیهم به .است شتریب یبحران منفرد مقاومت فاقد ستون
∅𝑘𝑘  ریمقاد يبرا I نظر در 875/0 با برابر 1-1-3-5-6 بند در 

  .است شده گرفته
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 دو از یکی به دیبا را 10-6 رابطه در 𝐶𝐶𝑚𝑚 بیضر 6-5-4-3-2
 آورد: دست به ریز روش

 يهاگاهتکیه فاصله در یعرض يروین هک ییهاستون در -الف
 :شودمین وارد آن

𝐶𝐶𝑚𝑚                                      11-6 رابطه = 0.6 − 0.4 𝑀𝑀1
𝑀𝑀2

 

 يهاگاهتکیه فاصله در یعرض يروین هک ییهاستون در -ب
 :شودمی وارد آن

𝐶𝐶m                                                   12-6 رابطه = 1.0  

 

 طرفهیک انحناي يدارا ستون هک يموارد در ،11-6 رابطه در
𝑀𝑀1 نسبت است،

𝑀𝑀2
 يانحنا يدارا ستون هک يموارد درو  یمنف  

 𝑀𝑀2 و 𝑀𝑀1 رابطه این در .شودمی منظور مثبت است، طرفهدو
 نسبتو  ودهب ستون يانتها دو بزرگتر و ترکوچک يلنگرها

 .باشدمی یک از ترکوچک همواره هاآن مطلق قدر

 

 مقدار از دینبا 11-6 رابطه در 𝑀𝑀2 مقدار 6-5-4-3-3
𝑀𝑀2،𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  محور هر يبرا ،شودمی محاسبه ریز رابطه از هک 

 هک ستین يازین .شود گرفته نظر در کمتر ستون مقطع
𝑀𝑀2،𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  شود منظور محور دو هر در همزمان طور به. 

𝑀𝑀2،𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛                            13-6 رابطه = 𝑃𝑃𝑢𝑢(15 + 0.03ℎ)   

 

 𝐶𝐶𝑚𝑚 مقدار باشد، بزرگتر 𝑀𝑀2 از 𝑀𝑀2،𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 مقدار هک يموارد در
 دادن قرار با توانمی یاو ،نمود منظور 0/1 برابر توانمی را

𝑀𝑀1 نسبت
𝑀𝑀2

  .ردک محاسبه را آن مقدار 11-6 رابطه در  

 اگرامید هک است یاصالح بیضر یک 𝐶𝐶𝑚𝑚 بیضر 2-3-4-5-6 ت
 .دهدیم ارتباط معادل نواختیک لنگر اگرامید به را یقیحق لنگر
 تونس لنگر ثرکحدا هک است استوار فرض نیا بر لنگر دیتشد روش

 در نگرل ثرکحدا اگر .افتدیم اتفاق آن یکینزد در ای ارتفاع انهیم در
 لنگر اساس بر دیبا یطراح دهد، رخ ستون يانتها دو از یکی

 لنگر همان جادیا  به منجر هک شود انجام 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑀𝑀2 معادل نواختیک
  .شودمی دیتشد زمان در ستون ارتفاع انهیم در ثرکحدا

𝑀𝑀1 نسبت يبرا يقرارداد عالمت
𝑀𝑀2

 يرویپ راست دست قانون از 

𝑀𝑀1  باشد جهت یک در  انحنا اگر رو نیا از ،کندمی
𝑀𝑀2

 اگرو  یمنف 
  .است مثبت باشد دوجهت در انحنا

 رارق  هاگاهتکیه نیب یجانب يبارها تحت هاستون هک یطیشرا در
 ياانته از خارج یمقطع در ثرکحدا لنگر است نکمم باشند، داشته
 هک شده محاسبه لنگر نیبزرگتر مقدار صورت نیا در .دهد رخ عضو

 رابطه در 2M عنوان به دیبا باشد آمده وجود به عضو قسمت هر در
 .است 0/1برابر 𝐶𝐶𝑚𝑚 بیضر حالت نیا در .شود گرفته نظر در 6-9

 
 

 ییانتها يلنگرها دیتشد با يالغر ،نامهآیین در 3-3-4-5-6 ت
 ای کوچک ستون دارضریب يلنگرها اگر .شودمی محاسبه ستون

 لحداق اساس بر دیبا هاستون يالغر یطراح باشند، صفر با برابر
 به يازین .شود انجام 13-6 رابطه در شده هیارا تیزکمر از خروج
 همزمان طور به محور دو هر به تیزکمر از خروج حداقل اعمال

  .باشدینم

 باشد تیزکمر از خروج حداقل اساس بر یطراح هکمواردي در
 رابطه در ستون يانتها در لیتحل از حاصل دارضریب يلنگرها

𝑀𝑀1 نسبت نییتع يبرا 6-11 

𝑀𝑀2
 نیا به .رندیگیم قرار استفاده مورد 

 از خروج از مترک تیزکمر از خروج با يهاستون« یوستگیناپ ،نحو
 تربزرگ ای برابر تیزکمر از خروج با يهاستون«و  »حداقل تیزکمر
 .رودیم نیب از ،»حداقل تیزکمر از خروج از

 
 

 نشده مهار هاقاب – لنگرها تشدید روش 4-4-5-6 ت

 يانتها دو در  𝑀𝑀2 و M1 شده دیتشد يلنگرها 6-5-4-4-1
 .دنگردیم محاسبه ریز روابط از ستون هر

𝑀𝑀1                                          14-6 رابطه = 𝑀𝑀1𝑛𝑛𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑀𝑀1𝑠𝑠  

 به تنها فصل نیا در شده داده شرح يهالیتحل 1-4-4-5-6 ت 
 دجایا باعث هک پردازدیم ياشده يبارگذار مسطح يهاقاب یبررس

 یناش يهالکرشییتغ اگر .شوندیم يبارگذار صفحه در لکرشییتغ
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/توضیح اصلی متن سیر  تف
𝑀𝑀2       15-6 رابطه = 𝑀𝑀2𝑛𝑛𝑠𝑠 + δs𝑀𝑀2𝑠𝑠   

 ضوابط از یکی اساس بر ،δs لنگر، دیتشد بیضر 6-5-4-4-2
 δs مقدار هک يموارد در .شودمی محاسبه ریز »پ« تا »الف«
 »پ« ای »ب« ضوابط از یکی از دیبا تنها باشد، بیشتر 5/1 از

 .شود استفاده

 زیر: صورت به پایداري شاخص اساس بر -الف

δ𝑠𝑠  16-6 رابطه  = 1
1−𝑄𝑄

 ≥ 1.0

 یتوجهقابل یچشیپ يهالکرشییتغ شامل یجانب يبارگذار از
 نیترشیب هک ییهاستون در لنگر دیتشد از حاصل ریمقاد باشند،
 دیتشد روش با است نکمم باشند داشته را چشیپ زکمر از فاصله
 از دیبا یحاالت نیچن در .شوند گرفته نظر در نییپا دست لنگر
 .شود استفاده دوم مرتبه يبعد سه لیتحل

 لنگر دیتشد بیضر محاسبه يبرا زیر روش سه 2-4-4-5-6 ت
 مجموع مفهوم ،Q روش شامل هاروش نیا .است شده شمرده مجاز

P هستند دوم مرتبه یکاالست یخط يهالیتحل و. 

 :Q روش الف)

 توانیم را دوم مرتبه يلنگرها  يبرا PΔ رارشوندهکت لیتحل روش
 هرابط توسط مجموعه نیا حل راه .داد نشان تینها یب يسر یک با
.است شده ارائه 6-16

 یزمان تا مهارنشده قاب یک در شده دیتشد يلنگرها 16-6 رابطه
 .زندیم نیتخم دقت با را رودن فراتر 5/1 از 𝑃𝑃𝑠𝑠 هک

 لکش یمنحن افته،ی شکلتغییر ستون يبرا PΔ لنگر ينمودارها
 .است هاستون افتهی انحراف لکش با متناسب Δ و هستند

 دوم مرتبه لیتحل موجود يهاروش نیترجیرا زین و 16-6 رابطه
 يمساو و متقابل ییروهاین از یناش PΔ يلنگرها هکنیا فرض با قاب،

 استخراج ،شودمی اعمال طبقه يباال و نییپا در هک PΔ/𝑙𝑙𝑢𝑢 با
 .کنندمی جادیا PΔ لنگر يبرا یخط نمودار یک روهاین نیا .اندشده

 در یجانب هايجابجایی به منجر PΔ لنگر لکش یمنحن ينمودارها
 نیا .شوندیم PΔ لنگر یخط ينمودارها از شتریب درصد 15 حد
-1( يجا به )1.15Q-1( نوشتن با 16-6 رابطه در توانمی را اثر
Q( رابطه از يسازساده يبرا 15/1 بیضر .ردک اعمال مخرج در 
.است شده حذف 6-16

 هشد محاسبه يبرداربهره يبارها از استفاده با هالکرشییتغ اگر
 بند ریتفس در هک یروش به دیبا 16-6 رابطه در Q باشند،

.شود محاسبه شده داده حیتوض 6-5-4-1-2

 ریمقاد از استفاده با هک است شکلتغییر بر یمبتن Q بیضر لیتحل
I اهشک بیضر معادل هک ،شودمی محاسبه 1-3-5-6 بند از 

 25 تا 20 برآورد شیب به منجر I ریمقاد نیا .است KΦ یسخت
 اهشک بیضر معادل هک شودمی یجانب يهاشکلتغییر از يدرصد
 جه،ینت در .است ΔP يلنگرها در 85/0 تا 80/0 نیب KΦ یسخت

 با لنگرها هک یهنگام .ستین ازین مورد یاضاف Φ بیضر چیه
 مشمول هاستون مقطع انتخاب شد، نییتع 16-6 رابطه از استفاده

 .بود خواهد 7 فصل ،الزمه مقاومت اهشک بیضرا
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  زیر: صورت به طبقه يهاستون محوري بار اساس بر -ب

𝑃𝑃𝑠𝑠                                17-6 رابطه  = 1

1− ∑𝑃𝑃𝑢𝑢
0.75∑𝑃𝑃𝑐𝑐

≥ 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لنگرهاي دوم، مرتبه یکاالست یخط لیتحل انجام با -پ
 .شوندمی تعیین مستقیما ،شده تشدید

 طبقه یک در قائم يبارها مجموع با برابر 𝑃𝑃𝑢𝑢∑ فوق، روابط در
 تمام يبرا یمانشک یبحران يبارها مجموع با برابر 𝑃𝑃𝑢𝑢∑و 

 .ندباشمی طبقه یجانب مکانتغییر برابر در مقاوم يهاستون
𝑃𝑃𝑢𝑢  نمودن منظور با و 5-6رابطه  اساس بر k يهاستون يبرا 

  بند از 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐸𝐸𝐼𝐼) مقدار .آیدمی دست به نشده مهار
 يجا به بند نیا روابط در هک ،شودمی محاسبه 6-5-4-2-3

𝛽𝛽𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠 دیبا 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑠𝑠 نمود جایگزین را. 

 يبرا دیبا اتصال به یمنته یخمش ياعضا 6-5-4-4-3
 اتصال رِب در هاستون شده دیتشد ییانتها يلنگرها مجموع

 .شوند یطراح

 

 :P مجموع مفهوم (ب)

 متوسط مقدار یک عنوان به 𝑃𝑃𝑠𝑠 طبقه، يداریپا راتیتأث یبررس يبرا
𝑃𝑃𝑢𝑢∑ از استفاده با طبقه لک يبرا /∑𝑃𝑃𝑢𝑢 هک شودمی محاسبه 

 اثرات بر طبقه نندهکمهار يهاستون تمام نشکاندر دهنده نشان
PΔ  در دیبا طبقه يهاستون همه یجانب انکرمییتغ رایز است 

 یک هک است نکمم عالوه،به .باشد برابر یچشیپ يهاییجابجا ابیغ
 شکلتغییر يدارا نشده، مهار قاب یک در الغر خاص منفرد ستون
 توسط یافک اندازه به اگر یحت باشد، ارتفاعش انهیم در یتوجه قابل

 مهار یجانب ییجابجا و لکرشییتغ برابر در طبقه در گرید يهاستون
 .شودمی یبررس 4-4-5-6 بند از استفاده با یستون نیچن .باشد

 .است KΦ یسخت اهشک بیضر 17-6 رابطه مخرج در 75/0 عدد

 نشده، مهار قاب یک يبرا معمول طور به eff(EI) ، dsβ محاسبه در
 اثر یوتاهک زمان مدت در معموالً یجانب يبارها رایز ،است صفر
 ای باد مانند مدت، وتاهک يبارها از یناش یجانب شکلتغییر .کنندمی
 ايدوره از پس هاستون مدتوتاهک یسخت از یتابع لرزه، نیزم

 .است داریپا یثقل بار تحمل

 صفر برابر 1-1-3-5-6 بند در فیتعر مطابق dsβ حالت، نیا يبرا
 یجانب يبارها آن در هک نشده مهار قاب معمول ریغ حالت در .است

 یصورت در است نکمم امر نیا .بود نخواهد صفر dsβ هستند، داریپا
 تحت جهت یک از و باشد داربیش نیزم در ساختمان هک دهد رخ

 .جهات تمام از نه و ردیبگ قرار نیزم فشار

 .شود مراجعه 6-6 بند تفسیر به -پ

 
 
 
 
 
 
 

 

 يداریپا توسط نشده مهار قاب یک مقاومت 3-4-4-5-6 ت
 ودموج يرهایت توسط شده نیتام ییانتها يرداریگ درجه و هاستون

 نندهکرداریگ ریت در یکپالست مفاصل اگر .شودمی نترلک قاب در
 ،یخراب سمیانکم به سازه شدن یکنزد با رد،یبگ لکش ستون

 بند نیا ضابطه اعمال .ابدییم اهشک شدت به آن يمحور مقاومت
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مقاطع در دیبا يالغر اثرات نشده مهار هاقاب در 6-5-4-4-4
 يبرا .دنشو گرفته نظر در ستون يانتها دو يهاگاهتکیه نیب
 يبرا و نمود فرض شده مهار را قاب توانمی منظور نیا

 به متعلق  𝑀𝑀2 و 𝑀𝑀1 ریمقاد ،3-4-5-6 بند در 𝐶𝐶m محاسبه
 .برد ارک به را 4-4-5-6 بند در نشده مهار هاقاب

 رد یافک مقاومت هک شودمی منجر یخمش نندهکرداریگ ياعضا به
 .باشند داشته را اتصال گره در ستون ییانتها يلنگرها برابر

 تون،س یک مانند ،يفشار عضو یک در نهیشیب لنگر 4-4-4-5-6 ت
 یحال در .شود جادیا آن يانتها دو نیب است نکمم مهاربند، ای وارید
 يلنگرها دیتشد یابیارز به دوم مرتبه لیتحل يافزارهانرم هک

 يبرا جز انتها دو نیب دیتشد است نکمم پردازند،یم ییانتها
 .نشود گرفته نظر در ،اندشده میتقس خود طول در هک ییاعضا
 شده رکذ 4-4-5-6 بند در هک یروش از استفاده با باید دیتشد

 .شود یابیارز است،

 ممتد یخمش ياعضا در لنگرها پخش باز

ساده روش اساس بر لیتحل هک يموارد در جز به 6-5-5-1
 يهاتحلیل در ،شودمی انجام یبیتقر صورت به 9-6 بند شده
 از استفاده با لنگرها هک طرفهدو يهادال در نیز و یخط

 توانمی ،شوندمی نییتع 3-3-4-6 بند بارگذاري الگوهاي
 گونههر يبرا را ثرکحدا یمنف ای مثبت يلنگرها ریمقاد

 »الف« طیشرا هک آن شرط به ،داد اهشک يبارگذار چیدمان
 د:نباش شده نیتام ریز »ب« و

 باشند؛ ممتد صورت به یخمش ياعضا -الف
𝜀𝜀𝑐𝑐 ،شودمی داده اهشک لنگر هک یمقطع در -ب ≥ 0.0075 

 .باشد

  یاحنو در یافک پذیريشکل وجود به لنگرها پخش باز 1-5-5-6 ت
 هک یمقاطع در یکپالست مفاصل .دارد یبستگ یکپالست مفاصل

 اعثب و شده لکیتش شوندیم جادیا یمنف ای مثبت لنگر ثرکحدا
 اهشک معمول، ریغه جینت .شوندیم یکاالست لنگر  نمودار در رییتغ

 ریادمق شیافزا و یگاهتکیه مناطق در یمنف لنگر ثرکحدا ریمقاد
 دهش محاسبه ریمقاد به نسبت هاگاهتکیه نیب مثبت، يلنگرها
 یمنف يلنگرها هک آنجا از حال، نیا با .است یخط لیتحل توسط
 گرید حالت يبرا مثبت يلنگرها و يبارگذار يالگو یک يبرا معموالً

 طیشرا یبرخ يبرا را استثنا یک 3-4-6 بند( شوندمی نییتع
 يلنگرها ثرکحدا اهشک با توانیم دهد)،یم حیتوض ژهیو يبارگذار
 رفهص يآرماتورگذار در ،یمنف يلنگرها شیافزا و یکاالست مثبت

 هر در مثبت و یمنف يلنگرها ثرکحدا پوش نیبنابرا رد،ک ییجو
 زا استفاده اجازه یکپالست مفاصل .شودمی محدود دهانه از قسمت

 يهابار در یخمش عضو یک در يشتریب مقاطع سطح املک تیظرف
 .دهندمی را یینها

 شکلتغییر و خوردگیترك که دهدمی نشان شده انجام مطالعات
 هب يبرداربهره يبارها در لنگرها، پخش باز با شده یطراح يرهایت
 اررفت فرض با شده یطراح يرهایت از شتریب یتوجه قابل زانیم

 تیفظر هک دهدمی نشان مطالعات نیا ن،یهمچن .ستندین کیاالست
 در نامه،نییآ توسط مجاز يلنگرها پخش باز يبرا یافک یدوران

 .دارد وجود نند،ک قناعا را 1-5-5-6 بند ضوابط اعضا کهصورتی

 ریمقاد از استفاده صورت در ،5-5-6 بند طبق لنگرها پخش باز
 نگرهال پخش باز نیهمچن .ستین مناسب یخمش يلنگرها یبیتقر
 بند يبارگذار يالگو از استفاده با هک طرفهدو دال هايسیستم يبرا
هابارگذاري نیا در .ستین مناسب شوند،یم لیتحل 6-4-3-3
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دیبا دهانه طول در شده پخش باز يلنگرها ریمقاد 6-5-5-2
 طیراش تیرعا با و افتهی اهشک يلنگرها ریمقاد از استفاده با

 محاسبه هادهانه در يبارگذار بیترت هر يبرا یکیاستات تعادل
 يهاالعملسکع و هابرش مورد در دیبا بند نیا ضابطه .دنشو

 .شود تیرعا زین یگاهتکیه

 دخو هک ،شودمی استفاده املک دارضریب زنده بار از درصد 75 فقط
 .است لنگرها پخش باز لحاظ با امر نیا

 دوم مرتبه یکاالست یخط لیتحل 6-6 ت دوم مرتبه یکاالست یخط لیتحل

 اتیلک

 اثرات نظرگرفتن در يبرا دوم، مرتبه یکاالست یخط لیتحل در
PΔ، ودشمی وارد تعادل معادالت در سازه افتهی لکرشییتغ هندسه. 

 یخوردگترك اثرات اما شده فرض یکاالست سازه رفتار حالت نیا در
 در .شودمی گرفته نظر در EI موثر یسخت از استفاده با خزش و

 لتعاد معادالت اول مرتبه یکاالست یخط لیتحل روش در هکیحال
 و شوندیم اقناع سازه افتهین لکرشییتغ یاصل هندسه از استفاده با

 زا دهاستفا با ستون يانتها مهارنشده يلنگرها دیتشد با PΔ اثرات
 .شودمی برآورد 17-6 ای 16-6 روابط

يبارها اثرات دوم، مرتبه یکاالست یخط لیتحل در 6-6-1-1
 طول آثارو  عضو طول در خورده كتر ینواح وجود ،يمحور
 با اثرات نیا .ندریگ قرار یبررس مورد دیبا بار شدن وارد زمان

 فیتعر 2-6-6 بند در هک مقطع، مشخصات نمودن منظور
 .دنگردیم نیتام است، شده

 یطراح يبرا لیتحل در استفاده مورد EI یسخت 1-1-6-6 ت
 نیا .شدبا ستکش از قبل بالفاصله اعضا یسخت نیمب دیبا مقاومت

 یجانب يهالکرشییتغ دیبا هک دوم مرتبه لیتحل يبرا بخصوص امر
 ینیبشیپ ،شوندیم یکنزد خود یینها مقدار به بارها هک یهنگام را
-لنگر روابط اساس بر تنها دینبا EI ریمقاد .است صادق زین ند،ک

 لکهب شود، گرفته نظر در عضو هر طول در بحرانی مقطع يبرا انحنا
  .باشد عضو لک دوران-لنگر رابطه با مطابق دیبا

 وردم مشخصات اعضا، واقعی مشخصات راتییتغ نظرگرفتن در يبرا
 از ترکوچک KΦ یسخت اهشک بیضر در دیبا لیتحل در استفاده

 بند در شده فیتعر اعضا مقطع مشخصات در .شوند ضرب یک
اهشک بیضر .است شده دهید یسخت اهشک بیضر اثر 6-6-2

 توجه دیبا .گرفت نظر در 875/0 با برابر توانمی را KΦ یسخت
 بتن تهیسیاالست مدول هکنیا گرفتن نظر در با لک یسخت هک داشت
𝐸𝐸𝑢𝑢 اهشک مجددا است، آن يفشار مشخصه مقاومت با متناسب 

 نیگانیم از یتابع مهارنشده يهالکرشییتغ کهصورتی در .ابدییم
 .دارد يشتریب مقدار معموال و بوده بتن مقاومت

06/04/1400
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.دنشو یبررس دیبا ستون طول در يالغر اثرات 6-6-1-2
3-4-5-6 بند مطابق را اثرات نیا توانمی منظور نیبد

 .نمود محاسبه

کیاالست یخط لیتحل از هک ییلنگرها پخش باز 6-6-1-3
 .است مجاز ،5-5-6 بند اساس بر ،اندشده محاسبه دوم مرتبه

 دو نیب در است نکمم يفشار عضو در خمشی لنگر 2-1-6-6 ت
 ،يوتریامپک لیتحل يهابرنامه در .برسد ثرکحدا مقدار به آن يانتها
 با انتها دو نیب ،يالغر اثرات یابیارز يبرا را هاستون توانمی

 ونست اگر .نمود میتقس قسمت چند به هاآن طول در گره صیتخص
 با توانیم را يالغر اثرات باشد، نشده میتقس قسمت چند به

3-4-5-6 بند در هک شده مهار قاب لنگر دیتشد روش از استفاده
 از لحاص عضو يانتها يلنگرها گرفتن نظر در با است، شده حیتشر
 .درک یابیارز ،يورود عنوان به دوم مرتبه یکاالست یخط لیتحل

 نظر رد وعض يانتها ینسب انکرمییتغ اثر دوم مرتبه لیتحل در طبعا
 .است شده گرفته

 اعضا مقطع مشخصات

از توانمی ،دارضریب يبارها يبرا لیتحل در 6-6-2-1
 محاسبه 1-3-5-6 بند اساس بر هک اعضا مقاطع مشخصات

 .نمود استفاده ،اندشده

و یآن هايشکلتغییر نییتع يبرا لیتحل در 6-6-2-2
 19 فصل ضوابط از دیبا ،برداريبهره قائم يبارها مدتدراز

 را یآن هايشکلتغییر ریمقاد توانمی همچنین .نمود استفاده
 بند اساس بر هک 𝐼𝐼 مقدار برابر 4/1 ینرسیا ممان از استفاده با
ه،آمد دست به يگرید یلیتحل ترقیدق روش هر یاو 6-5-3-1

 نظر در 𝐼𝐼𝑔𝑔 از بزرگتر  دینبا حال هر در 𝐼𝐼 مقدار .نمود محاسبه
 .شود گرفته

 کیاالستریغ لیتحل 7-6 ت کیاالستریغ لیتحل

 اتیلک

دیاب مصالح خطیغیر رفتار ،االستیکغیر لیتحل در 6-7-1-1
 در تعادل اول، مرتبه یکاالستریغ لیتحل در .شود منظور

 االستیکرغی لیتحل .شودمی نیتام افتهین شکلتغییر تیوضع
 نیتام افتهی شکلتغییر تیوضع در را تعادل دوم، مرتبه

  .کندمی

هدد نشان بتواند دیبا االستیکغیر لیتحل روش 6-7-1-2
 دهش محاسبه هايشکلتغییر و مقاومت نیب یکینزد تطابق

 عوامل بواسطه است نکمم مصالح شدن یرخطیغ 1-1-7-6 ت
 تحت خزش و یشدگجمع ،يبارگذار زمان مدت رینظ يمتعدد

 .ردیگ قرار ریتاث

 گزارش پاسخ در مشخصه نقاط در دیبا تطابق نیا 2-1-7-6 ت
 دفه به بسته دیبا یانتخاب مشخصه نقاط .شوند داده نشان ،شده
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 ریز ،آرمهبتن اجزاي بر یکیزیف هايآزمایش جینتا با اعضا

 هاآن يرفتار ارک و ساز هک ايسازه هايسیستم ای ها،مجموعه
 .دارد وجود باشد، نظر مورد سازه مشابه

لحاظ دیبا يالغر اثرات االستیکغیر لیتحل در 6-7-1-3
 نظر صرف هاآن از بتوان 2-2-6 بند طبق هک نیا مگر د،نشو

 طول در 3-4-5-6 بند ضوابط از استفاده ارتباط نیا در .نمود
 .باشدمی مجاز ستون

لیتحل با هک هاییسازه در لنگرها پخش باز 6-7-1-4
 .ستین مجاز ،اندشده محاسبه االستیکغیر

 ای هارمجموعهیز اعضا، يرفتار ارک و ساز ،یاعمال يبارها ل،یتحل
 یطراح يبرا یرخطیغ لیتحل در .شوند انتخاب ايسازه ستمیس

 قاطن يهالکرشییتغ و بارها ریمقاد ،يبرداربهره سطح يبارها تحت
 ترکوچک آرماتورها میتسل زمان در هاآن رینظ ریمقاد از دیبا مشخصه

 ياباره تحت پاسخ به یابیدست يبرا یرخطیغ لیتحل در .باشد
 زا مترک دیبا مشخصه نقاط يهالکرشییتغ و بارها ،یطراح سطح
 اهشک شروع و آرماتورها میتسل زمان در هاآن متناظر ریمقاد

 اهشکه مرحل تا یطراح يبارها کهصورتی در .باشد مقاومت
 مقاومت اهشک گرفتن نظر در به ازین ابندین شیافزا مقاومت

 یکراالستیغ يهالیتحل از استفاده با یطراح يبرا معموال .باشدینم
 مشخصات ریسا نیانگیم ریمقاد و مصالح مشخصه مقاومت دیبا

 خپاس خچهیتار لیتحل در .شوند گرفته نظر در یسخت و مصالح
 برابر در مقاوم يهاسازه یطراح یسنج صحت يبرا ،یکراالستیغ

 الحمص انتظار مورد مشخصات مصالح، انتظار مورد مقاومت دیبا زلزله
  .شوند گرفته ارک به اعضا انتظار مورد یسخت و

 .2-1-6-6 بند شده هیارا ریتفس با مطابق 3-1-7-6 ت

 شده محاسبه يلنگرها پخش باز 5-5-6 بخش در  4-1-7-6 ت
 یکراالستیغ پاسخ محاسبه يبرا یکاالست لیتحل از استفاده با
 لیتحله لیوس به لنگرها محاسبه در .است مجاز ستمیس
 ،دهش محاسبه یکراالستیغ پاسخ حیصر بصورت ،یکراالستیغ

 .باشدینم مجاز حالت نیا در لنگرها مجدد پخش باز نیبنابرا

 محدود اجزاي روش به لیتحل 8-6 ت محدود اجزاي روش به لیتحل

 توانمی هاسازه لیتحل يبرا محدود اجزاي روش از 
 حد ات دیبا روش نیا در شده گرفته ارک به مدل .نمود استفاده

 .باشد مناسب نظر مورد هدف يبرا انکام

 هدف يبرا مناسب یلیتحل مدل از دیبا طراح مهندس 1-8-6 ت
 وعن مناسب، افزارنرم انتخاب شامل امر نیا .ندک استفاده نظر مورد

  .باشدمی سازيمدل اتیفرض ریسا و مدل يبندشبکه المان،

 دسترس در محدود ياجزا لیتحل يافزارهانرم از یمتنوع انواع
 ،کیینامید ،یکیاستات يهالیتحل هک ییافزارهانرم شامل هستند

  .دهندمی انجام را یکاالست ریغ و یکاالست

 .باشد ازین مورد پاسخ نییتع به قادر دیبا استفاده مورد المان
 باشند ستون -ریت المان يدارا است نکمم محدود، ياجزا يهامدل

 صفحه المان مسطح، تنش المان همراه به را ايسازه قاب ياعضا هک
 يهایپ ،هادال سازيمدل يبرا یحجم المان انواع و پوسته و



 93   01/01/1400 هاتحلیل سیستم –فصل ششم  

/توضیح  اصلی متن سیر  تف
 

 
 

 رمعتب آثار جمع اصل روش نیا با خطیغیر لیتحل در 
 داده انجام ياجداگانه لیتحل بار بکیتر هر يبرا دیباو  ستین

  .شود

 
 روش با شده لیتحل يهاسازه در لنگرها پخش باز 

 .ستین مجاز خطیغیر محدود اجزاي

 يمحدود طول در هاپاسخ يریگمتوسط از استفاده 
 طول .باشدمی مجاز محدود ياعضا روش به لیتحل در عضو از

 يهاقسمت در دال، در یستون نوار بعد رینظ نظر، مورد محدود
 .اندشده نییتع نامهآیین نیا مختلف

 هاهشبک اندازه .کنند مدل ،اتصاالت و وارهاید ،هادیافراگم گسترده،
 اتییجز با ياسازه پاسخ نییتع به قادر هک شوند انتخاب يطور دیبا
 اعضا یسخت يبرا یمنطق اتیفرض نوع هر از استفاده .باشند یافک

  .است مجاز

 جمع اصل از استفاده محدود، ياجزا یرخطیغ لیتحل در 2-8-6 ت
 ییهان پاسخ نییتع يبرا مثال عنوان به .باشدینم معتبر قوا آثار

 متعاقبا و يبرداربهره يبارها تحت لیتحل انجام عضو، یرخطیغ
 حیصح بار بیضرا از استفاده با یخط صورت به جینتا بکیتر
 یرخطیغ لیتحل یک دیبا دارضریب بار بکیتر هر يبرا  .باشدینم

 .شود انجام جداگانه

 کیاالست لیتحل شده ساده يهاروش 
 

 کیاالست لیتحل شده ساده يهاروش 9-6 ت

 
 

 ممتد طرفهیک يهادال و رهایت 

 کهصورتی در ممتد، طرفهیک يهادال و رهایت در 6-9-1-1
 و یخمش يلنگرها باشند، موجود ریز »ث« تا »الف« طیشرا

 از استفاده با مختلف مقاطع در توانمی را یبرش هايتالش
 .نمود نییتع 3-6 جدول

 ؛باشد داشته دهانه دو حداقل دال ای ریت -الف
 ؛باشند ثابت مقطع يدارا خود طول در اعضا از یک هر -ب
 طول درصد 20 از مجاور، دهانه دو از بزرگتر دهانه طول -پ

  ؛دیننما تجاوز ترکوچک دهانه
 واختیکن صورت به باًیتقر دال، ای ریت طول سراسر در بارها -ت

 ؛باشند شده عیتوز
 .دنباش بیشتر مرده بار شدت برابر سه از زنده بار شدت -ث
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 ممتد طرفهیک يهادال و رهایت در هابرش و لنگرها یبیتقر ریمقاد 3-6 جدول

 مثبت لنگر -1

 ،انتهایی هايدهانه -فال
wu )گیردار غیر( ساده صورت هب ،ممتد غیر انتهاي با -

nl
2

11
 

wu گاهتکیه با یکپارچه صورت هب ،ممتد غیر انتهاي با -
nl
2

14
 

wu ی:داخل هايدهانه -ب
nl
2

16 

  یمنف لنگر -2

 خارجی وجه در منفی لنگر - الف
 :داخلی یگاهتکیه اولین

 

wu دهانه دو -
nl
2

9
 

wu دهانه دو از بیشتر  -
nl
2

10
 

wu داخلی يهاگاهتکیه دیگر وجوه در منفی لنگر -ب
nl
2

11
 

 در یمنف لنگر -3
  خاص موارد

 در که تیرهاییو  متر 3 حداکثر هايدهانه با هادال یخارج يهاگاهتکیه وجوه در منفی لنگر -الف
wu باشد 8 از بیشتر دهانه انتهاي هر در تیرها سختی مجموع به هاستون سختی مجموع نسبت هاآن

nl
2

12
 

 داخلی وجه در منفی لنگر -ب
 براي خارجی يهاگاهتکیهتمام 

 هب خود يهاگاهتکیه با که اعضایی
 ،باشند شده ساخته یکپارچه صورت

wu باشد لبه تیر یک ،گاهتکیه هک يموارد در -
nl
2

24
 

wu باشد ستون ،گاهتکیه هک يموارد در -
nl
2

16
 

 يرهایت در برش -4
 ممتد

w 1.15 :داخلی گاهتکیه اولین وجه در انتهایی اعضاي در برش - الف 2u
nl 

wu :هاگاهتکیه سایر وجوه در برش -ب
nl

2
 

رابر دیبا nl ،یمنف يلنگرها محاسبه در ادداشت:ی کیه نیطرف يها دهانه طول متوسط با ب   .شود گرفته نظر در گاهت
 

/توضیح  متن اصلی سیر  تف

 شده محاسبهی خمشي لنگرها در لنگر، پخشباز 6-9-1-2
 باشد.مین مجاز 3-6 جدول طبق بر

 وجوه در شده محاسبهی خمشي لنگرها اختالف 6-9-1-3
 وجود صورت در ،1-9-6بند  طبق بر رهایتي هاگاهتکیه

 طبقه نییپا و باالهاي ستون نیب دیبا ،یگاهتکیههاي ستون
 .شود عیتوزها ی آنسخت نسبت به

  
 
 

طرفه ممتد جزئی هاي یککه تیرها و دالدر صورتی 3-1-9-6ت 
 هاي تقریبیاز قاب یا ساخت و ساز یکپارچه باشد، لنگرها و برش
دهند. به این مقادیري منطقی را براي شرایط مقرر شده ارائه می

دلیل که الگوهاي بارگذاري که مقادیر بحرانی را براي لنگر 
با ترکیباتی که لنگرهاي منفی  کنندمیهاي قاب ایجاد ستون

، متفاوت هستند، لنگرهاي ستون کنندمیحداکثر در تیرها را ایجاد 
 باید به طور جداگانه ارزیابی شوند.

 



     

 

 هفتم فصل

 و يبارگذار باتکیتر بار، يهابیضر

 مقاومت اهشک يهابیضر
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 مهفت فصل 7

 مقاومت اهشک يهابیضر و يبارگذار باتکیتر ،بار يهابیضر
 7 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 1-7 ت  گستره 

 یطراح در بارگذاري هايترکیب و بار يهاضریب به فصل این
 موارد شامل و دارد اختصاص مقاومت اهشک يهاضریب نیز و

 :ندزیرا

 ؛بار يهاضریب -الف
 ؛بارگذاري هايترکیب -ب
 .مقاومت اهشک يهاضریب -پ

  

 اتیلک 2-7 ت  اتیلک 

 مبحث در مندرج موارد اساس بر سازه بر وارد بارهاي 
 انتخاب سازه اربريک نوع و ساختمان ملی مقررات ششم

 باران، برف، زنده، مرده، بار شامل عمدتا بارها این .شوندمی
 تغییرات از ناشی بارهاي آب، فشار ،كخا فشار زلزله، باد،

 بتن حجمی تغییرات از ناشی رهايبا نیزو  حرارت درجه
 است نکمم مشاور مهندس .هستند خزش) و یشدگجمع(

 در نیز را دیگري بارهاي آن، عملکرد و سازه نوع به بسته
   .دهد قرار توجه مورد بارگذاري

 چگونگی نیز و هاساختمان سازه بر وارد بارهاي 
 مشش مبحث موضوع ثر،کحدا آثار تعیین در هاآن هايترکیب
 بیان .است الزامی هاآن رعایت و باشندمی ملی مقررات
 این زا استفاده سهولت براي تنها فصل این در بار هايترکیب

 ضوابط در تغییري چهچنان است بدیهی .است نامهآیین
 رتغیی آن آید، پیش بار هايترکیب موضوع در ششم مبحث

  .گردد رعایت باید نیز فصل این در

و  باد برف، زنده، مرده، بارهاي عمدتا فصل این الزامات 1-2-7 ت 
 چه آن اساس بر را آب و كخا فشار نظیر بارهایی همچنینو  زلزله

 ارائه است، شده آورده ساختمان ملی مقررات ششم مبحث در
 سطح در باد بار براي شرایطی و ضوابط ،هانامهآیین ،آن در .دهدمی

 برداريبهره ضوابط نترلک جهت هک است شده ارائه برداري بهره
ي هاضریب و بارها هک است بدیهی .گیردمی قرار استفاده مورد
 مقاومت طرح روش و مقاومت سطح در طراحی براي برداري،بهره

  .شوند گرفته ارک به نباید و نبوده مناسب
 

 ششم مبحث 1398 سال ویرایش اساس بر فصل این 2-2-7 ت
  .است شده تنظیم ساختمان، ملی مقررات
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 از دتوانمی مشاور مهندس خاص، يهاحالت در 
 خاص بارهاي برآورد براي المللیبین معتبر استانداردهاي

  .نماید استفاده
 

 ششم مبحث اساس بر سربار اهشک يهاضریب 
 .شوندمی تعیین رانیا یمل مقررات

 هک دهد تشخیص مشاور مهندس اگر خاص هايسازه در 3-2-7 ت
 مطرح موارد اساس بر سازه در نندهک اثر بارهاي از بعضی برآورد

 استانداردهاي از استفاده نیست، پذیر انکام نامهآیین این در شده
 .است مجاز مرجع رکذ با المللیبین معتبر

 

 

ــریب  ــاض ــار يه ــب و ب ــايترکی  ه
 بارگذاري

 بارگذاري هايترکیب و بار يهاضریب 3-7 ت 

  
 بار يهاضریب 

 تاثیرات معادل حداقل دیبا ،𝑈𝑈نیاز، مورد مقاومت 7-3-1-1
 گرفتن نظر در با و 1-7 جدول در مندرجضریب  با بارهاي

 .باشد 3-7 بخش الزامات ریسا

 ،بارگذاري یبکتر کی در »اصلی بار« از منظور ،1-7 جدول در
 در لیو بار، آن عملکرده پای بر اصوال یبکتر آن هک است باري

 .است شده تنظیم مرتبط بارهاي سایر تاثیر نارک

 زیر شرح به 7-7 رابطه تا 1-7 رابطه در رفته کاربه متغیرهاي
 هستند:

𝑈𝑈= بارهاي تحمل براي نیاز مورد مقاومت یاو ترکیبی بار 
 مربوط، داخلی نیروهاي و لنگرها یاو دارضریب

𝐷𝐷= مربوط، داخلی نیروهاي و لنگرها یاو مرده بارهاي  

 بیان دارضریب بارهاي اساس بر ،𝑈𝑈نیاز، مورد مقاومت 1-1-3-7ت 
 مبحث در شده مشخص بارهاي همان دارضریب بارهاي .شودمی

 ضرب مناسب ضرایب در هک هستند ساختمان ملی مقررات ششم
 اردو بارهاي با خطی صورت به داخلی لنگرهاي و نیروها اگر .اندشده

 حسب بر توانمی را ،𝑈𝑈 نیاز، مورد مقاومت باشند، مرتبط سازه بر
 به و نموده تعیین مرتبط ضرایب در ضرب داخلی هايتالش آن

 با خطی غیر صورت به داخلی هايتالش اگر .رسید واحد جواب
 دست به قاب ∆-P تحلیل از چه آن نظیر باشند، مرتبط بارها
 دارضریب داخلی هايتالش تعیین از قبل بارها است الزم ،آیدمی

    .شوند

 بارگذاري هايترکیب  1-7 جدول

 بارگذاري هايترکیب اصلی بار رابطهه شمار

7-1 𝐷𝐷 1) 𝑈𝑈 = 1.4𝐷𝐷 

7-2 𝐿𝐿 2) 𝑈𝑈 = 1.2𝐷𝐷 + 1.6𝐿𝐿 + 0.5(𝐿𝐿𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑅𝑅) 

7-3 𝐿𝐿𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑅𝑅  3) 𝑈𝑈 = 1.2𝐷𝐷 + 1.6(𝐿𝐿𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑅𝑅) + (1.0L or 0.5(1.6W)) 

7-4 𝑤𝑤 4) 𝑈𝑈 = 1.2𝐷𝐷 + 1.0L + 1.6W + 0.5(𝐿𝐿𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑅𝑅) 

7-5 𝐸𝐸 5) 𝑈𝑈 = 1.2𝐷𝐷 + 1.0E + 1.0L + 0.2S 

7-6 𝑊𝑊 6) 𝑈𝑈 = 0.9𝐷𝐷 + 1.6W 

7-7 𝐸𝐸 7) 𝑈𝑈 = 0.9𝐷𝐷 + 1.0E 
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𝐹𝐹= چگالی با سیاالت با مرتبط فشارهاي یاو وزن از ناشی بارهاي 
 نیروهاي  و لنگرها یاو کنترل، قابل ارتفاع حداکثر با و مشخص

 مربوط؛ داخلی

𝐿𝐿 = مربوط؛ داخلی نیروهاي و لنگرها یاو زنده بارهاي 

H= مصالح، سایر یا خاك در آب خاك، فشار یا وزن از ناشی بارهاي 
 مربوط؛ داخلی نیروهاي و لنگرها یاو

𝐿𝐿𝑐𝑐= مربوط؛ داخلی نیروهاي و لنگرها یاو بام زنده بار 

S= مربوط؛ داخلی نیروهاي و لنگرها یاو برف بار 

𝑅𝑅 = مربوط؛ داخلی نیروهاي و لنگرها یاو باران بار 

W= مربوط؛ داخلی نیروهاي و لنگرها یاو باد بار 

E= وطمرب داخلی ينیروها و لنگرها یاو زلزله نیروهاي تأثیرات. 

 اثر همزمان طور به هک باري چند یا کی تاثیرات 7-3-1-2
 رد جداگانه طور به باید زلزله)، بار و باد بار (مثال کنندمین

 منظور همزمان طور به هاآن تاثیرات ولی ،دنشو گرفته نظر
  .دنگردینم

 اساس این بر 1-7 جدول در باد بار يهاضریب 7-3-1-3
 متمقاو سطح بارهاي مبناي بر باد بارگذاري هک شده تعیین
 بارهاي اساس بر باد بار اگر وجود این با .باشد شده تعیین
 يهارابطه در است الزم باشد، شده تعیین برداريبهره سطح

  .شود استفاده 1.0W از 1.8W جاي به ،6-7 تا 7-4

 یمل مقررات ششم مبحث اساس بر هک مواردي در 7-3-1-4
 وهعال زلزله قائم مولفه اثرات نمودن منظور به نیاز ساختمان

 بارگذاري هايترکیب باشد، آن یافق يهامولفه اثرات بر
 :شوندمی اصالح زیر صورت به 7-7 و 5-7 يهارابطه

1.2)    8-7رابطه  0.6 ) 1.0 0.2hU AI D E L Sρ= + + + +  

0.9)                         9-7رابطه 0.6 ) hU AI D Eρ= − + 

 

 اساس بر هک است طرح مبناي شتاب نسبت 𝐴𝐴 هارابطه این در
 زیاد، زیاد، خیلی نسبی خطر با پهنه براي ششم مبحث

 20/0و  25/0 ،30/0 ،35/0 معادل ترتیب به مک و متوسط
 اساس بر هک است ساختمان اهمیت ضریب 𝐼𝐼و  شودمی منظور
 در ساختمان بنديطبقه براي یمل مقررات ششم مبحث

 از: متاثر بار هر براي شده تعیین ضریب 

 رد،ک تعیین توانمی را بار آن معمول طور به هک دقتی میزان -1

 ساختمان مفید عمر دوره طول در بار آن در هک تغییراتی میزان -2
  .رودمی انتظار

 تريمک تغییرات و شده تعیین تريدقیق صورت به مرده بار اصوال
 ضریب آن به جهت همین به است؛ محتمل زمان طول در آن براي

 ربا ضرایب .شودمی داده اختصاص زنده بار به نسبت تريکوچک
 و لنگرها تعیین براي هک را سازه تحلیل در دقت عدم همچنین

  .ندکمی جبران نیز ،شودمی انجام داخلی هايبرش

 .دهدمی ارائه بار از مشخصی هايیبکتر براي را بار ضرایب نامهآیین
 نیز بارها همزمان وقوع احتمال به بارگذاري، هايضریب تعیین در

 نظر در بارگذاري متداول هايیبکتر غالب چه اگر .شودمی توجه
 دهش داده پوشش حاالتتمام  هک نمود فرض نباید است، شده گرفته
  .است

 به مناسب توجه است الزم بارگذاري، هايیبکتر براي 𝑈𝑈 تعیین در
 تاس نکمم بار نوع کی زیرا ،گردد مبذول منفی) یا (مثبت عالمت

 ،دشومی حاصل بار از دیگري نوع از چه آن مقابل جهت در تاثیراتی
 هک اندشده آورده حالتی براي 0.9𝐷𝐷 با بار هايیبکتر .ندک ایجاد

 این .دهدمی اهشک را بارها سایر تاثیرات تر،بزرگه مرد بار کی
 وضعیت در ستون مقطع براي است نکمم همچنین بارگذاري حالت

 ارب در اهشک حالتی چنین در .باشد بحرانی نیز نترلک-ششک
 نکمم لنگر، افزایش بدون یا با ششه کتوسع یا فشاري، محوري

   .شود منجر بحرانی بار یبکتر کی به است

 نتریبحرانی تعیین براي مختلف بارگذاري هايیبکتر به است الزم
 مشخص طور به مورد این .شود مبذول ویژه توجه بارگذاري شرایط
 بار اثر کی از بیش به مقاومت هک گیردمی قرار توجه مورد وقتی

 یاو محوري، بار و لنگر یبکتر براي مقاومت مانند ،باشد وابسته
  .محوري بار با اعضاي در برشی مقاومت

 یمشخص اعضاي مقاومت به بیشتري اعتماد متعارفغیر شرایط اگر
 آیدمی پیش عمل در معمول طور به هک شرایطی با مقایسه در را

 φ مقاومت اهشک هايضریب در اهشک است نکمم ند،ک ایجاب
 بعضی در شده، تصریح بار هايضریب در افزایش یاو شده، تصریح

  .باشد مناسب اعضا از

 محتمل انباشتگی تمام باید 4-7 تا 2-7 هايرابطه در 𝑅𝑅 باران بار
 طراحی افیک افتادگی یاو شیب با باید هابام .بگیرد نظر در را آب

 اثر بر بام مدت دراز خیز احتساب با آب مناسب خروج از تا شوند
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 8/0و  0/1 ،2/1 ،4/1 معادل ترتیب به 4 و 3 ،2 ،1 هايگروه

 است سازه نامعینی ضریب 𝜌𝜌 همچنین شودمی گرفته نظر در
 برايو  شده تعیین یمل مقررات ششم مبحث در هک

 گرفته نظر در 0/1 برابر افیک نامعینی میزان با هايساختمان
 و لنگرها یاو زلزله افقی نیروهاي بار تأثیرات 𝐸𝐸ℎو  شودمی

   .است مربوط داخلی ينیروها

 مبحث  اساس بر هک جا هر مقاومت اضافه اثرات 7-3-1-5
 و لهزلز بار برآورد در باید د،نباش نیاز مورد یمل مقررات ششم

  .دنشو منظور بارگذاري هايترکیب

 بارهاي باشد، داشته قرار سیل ناحیه در سازه اگر 7-3-1-6
 مبحث در مندرج ضوابط اساس بر باید ،𝐹𝐹𝑎𝑎 سیل، از ناشی
 المللیبین معتبر مقررات یاو ساختمان، ملی مقررات ششم
  .دنشو تعیین دیگر

 یزدگ یخ از ناشی نیروهاي تاثیر تحت سازه اگر 7-3-1-7
 𝐷𝐷𝑖𝑖 یخ، از ناشی بارهاي باشد، داشته قرار یخ روي باد و جوي

 در مندرج ضوابط اساس بر باید ،𝑊𝑊𝑖𝑖 یخ، روي باد از ناشیو 
 معتبر مقررات یاو ساختمان، ملی مقررات ششم مبحث

 .دنشو تعیین دیگر المللیبین

 بار تاثیرات شامل باید ،𝑈𝑈 نیاز، مورد مقاومت 7-3-1-8
 اساس بر شده ایجاد هايالعملسکع از ناشی داخلی
 .باشد 0/1 بار ضریب با تنیدگی،پیش

 به احتماال بام اعضاي خیز اگر .شود حاصل اطمینان مرده بارهاي
 ،شودیم همراه اضافی انباشتگی و بیشتر خیز با همراه آب انباشتگی

 خود خودي به عمل این هک شود حاصل اطمینان باید طراحی در
   .شد خواهد محدود

 در زلزله نیروهاي به طراحی بار مراجع و ساختمانی هاينامهآیین
 مبحث ،کنندمی اشاره 0/1 با برابر متناظر بار ضریب و مقاومت تراز

 رد المللی،بین هاينامهآیین اکثر و ساختمان ملی مقررات ششم
 در زلزله تاثیرات هک ساختمانیه نامآیین کی به اکات عدم صورت

 نیاز مورد 𝐸𝐸 براي بزرگتري بار ضریب ند،ک توصیف را مقاومت تراز
 استانداردهاي و ساختمانی هاينامهآیین در 𝐸𝐸 تاثیر ضریب .است

 ترتیب به زمین، قائم و افقی تکحر دو هر شامل طراحی بار مرجع
𝐸𝐸ℎ و 𝐸𝐸𝑣𝑣، یا جمع صورت به زمین قائم هايتکحر تاثیر .است 

 عناصر تمام به تاثیر این .شودمی اعمال ،𝐷𝐷 مرده، بار اثر از سرک
 نیروهاي مقابل در مقاوم سیستم از جزئی هک این از اعم ايسازه
 طتوس مشخص طور به هک آن مگر ،شودمی اعمال نه، یا باشند زلزله
  .باشد شده منع ساختمانیه نامآیین

 مشخص سیل پذیري خطر هاينقشه توسط لیس معرض در مناطق
  .شوندمی تعیین ربطذي مسئول زکمرا توسط معموال و شده

 معرض در آمده پیش سطح و وارده بار ،ايسازه عضو بر یخ یلکتش
 را هایینقشه معموال مرتبط هاينامهآیین .دهدمی افزایش را باد

 3 با همزمان هک یخی هايباران اساس بر یخ محتمل ضخامت براي
 50 بازگشت زمان کی با شوند،می همراه باد جهشی سرعت ثانیه
   .کنندمی تهیه سال،

  
 بار هايترکیب در زنده بار ضوابط 

 مشش مبحث ضوابط بر مبتنی زنده سربار اهشک 7-3-2-1
 در بنابراین ،است پذیرانکام ساختمان یمل مقررات
 تهیاف اهشک زنده بار توانمی شده، ارائه بارگذاري هايترکیب

  .برد ارک به 𝐿𝐿 عنوان به را

 ،3-7 يهارابطه در را 𝐿𝐿 بار به مربوط بار ضریب 7-3-2-2
 بارگذاري در مگر ،داد کاهش 5/0 به توانمی ،5-7 و 7-4

 هاییمحلو  عمومی ازدحام هايمحل بارگذاري ها،پارکینگ
 مربع متر بر وتنینلوکی 5 از بیش زنده بار میزان هاآن در که

 زنده بار نارک در اشاره مورد 5/0 ضریب از استفاده .باشد
  .است مجاز نیز یافته اهشک

  

 

 
 اهشک از قسمت این در شده ارائه بار اصالح ضریب 2-2-3-7 ت

 هاينامهآیین در هک شده بارگذاري سطح اساس بر زنده سربار
 بر زنده سربار اهشک .است متفاوت شده، شمرده مجاز ساختمانی

 مبحث در 𝐿𝐿0 از را، اسمی زنده بار شده، يبارگذار سطح اساس
 سربار اهشک .ندکمی اصالح 𝐿𝐿 به ساختمان، ملی مقررات ششم
 شده مشخص ساختمانی هاينامهآیین در هک صورتی به را زنده
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 زیره مجموع از نکمم موارد همه شامل زنده بار 7-3-2-3

 :است

 ؛زکمتمر زنده بارهاي -الف
 ؛نقلیه وسایل به وابسته بارهاي -ب
 ؛جرثقیل بارهاي -پ
 حفظ هايسیستمو  حفاظ نرده ها،نرده بر وارد بارهاي -ت

 ؛نقلیه وسایل
 ؛ضربه اثر -ث
 .ارتعاش تاثیر -ج

 مشخص جا این در هک 5/0 بار ضریب با یبکتر در توانمی است،
 .برد ارک به است، شده

 

 

 

 

  
 در )–( یرنشک خود يبارها ضوابط 

 ربا هايترکیب

 تنشس و حجم تغییر با مرتبط دیتقّ از ناشی نیروهاي اگر
 ایمنی و عملکرد بر مخالف طور به دنبتوان 𝑇𝑇 بار در نامساوي

 ایرس با یبکتر در تاثیرات این است الزم د،نبگذار اثر سازه
 موارد اساس بر باید 𝑇𝑇  بار ضریب .دنشو گرفته نظر در بارها
  شود: تعیین زیر

  ،𝑇𝑇  بار بزرگی با مرتبط قطعیت عدم گرفتن نظر در -
 با همزمان طور به 𝑇𝑇تاثیر ثرکحدا هک این احتمال میزان -

  ،دهد رخ اعمالی بارهاي سایر
 فرض چه آن از 𝑇𝑇 اثر هک این محتمل نامناسب عواقب نیز و -

  .شود بزرگتر شده،

 .شود منظور کمتر 0/1 از نباید 𝑇𝑇  بار ضریب حال هر در

 تغییر از ناشی هايتکحر ردنک وارد جهت مختلفی هايروش از 
تکحر چنین تقید .نمود استفاده توانمی نامساوي نشست یاو حجم
 نظیر ايمالحظه قابل لنگرهاي و نیروها ایجاد باعث تواندمی هایی

 اعضاي در خمشی لنگرهاي و برشی نیروهاي یاو دال در ششک
 نشده محاسبه عموما 𝑇𝑇 اثرات از ناشی نیروهاي .شود عضو در ،قائم

 بر یهکت با هاطراحی در هکبل .شوندنمی یبکتر بار تاثیرات سایر با و
 و اعضا از شده، انجام آمیز موفقیت صورت به گذشته در چه آن

 نشست از ناشی هايتکحر تا شودمی استفاده پذیرلکش اتصاالت
 مورد مقاومت هک حالی در ،گردد سازگار حجمی تغییر و نامساوي

 درزهاي از .شودمی فراهم نیز جانبی و ثقلی بارهاي مقابل در نیاز
 هايتکحر تا شودمی استفاده ساخت در فاصله نوار ایجاد و انبساط

 محدود مشابه هايساختمان ردکعمل اساس بر حجم تغییر از ناشی
 مقطع سطح اساس بر معموال حرارت و افت آرماتورهاي .گردد

 اگر ،دشومی تعیین شده محاسبه نیروي اساس بر نه و بتن ناخالص
  .باشد نیاز مورد خمشی آرماتورهاي از بیش است نکمم چه

 آسیب به منجر است نکمم ايسازه هايتکحر کهمواردي در
 در با ایدب نیرو بینیپیش جهت محاسبه شود، پذیرلکش غیر عناصر

 راههم ايسازه پاسخ و انتظار مورد تکحر ذاتی تغییر گرفتن نظر
  .شود

 هايروش و بلند هايسازه در حجم تغییر تاثیرات بزرگی مورد در
 مفصلی تحقیقات طراحی، در هاآن از ناشی نیروهاي نمودن شامل
 .دنمو جستجو توانمی هاساختمان نوع این ادبیات در که شده انجام
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 و سیال فشار با مرتبط بارهاي ضوابط 

 بار هايترکیب در كخا

 در بار این است الزم ،𝐹𝐹سیال، بار حضور صورت در 7-3-4-1
 وارد زیر موارد همه اساس بر 1-7 جدول بارگذاري هايترکیب

 .شود

 شود، اضافه 𝐷𝐷 تاثیرات به یاو ردهک عمل تنهایی به 𝐹𝐹اگر -الف
  .گردد وارد 1-7 رابطه در 4/1 بار ضریب با است الزم

 2/1 بار ضریب با است الزم گردد، اضافه اصلی بار به 𝐹𝐹اگر -ب
 .شود وارد 5-7 تا 2-7 يهارابطه در

 ند،ک مک را اصلی بار تاثیر و بوده دائمی 𝐹𝐹بار تاثیر اگر -پ
  .گردد وارد 7-7 رابطه در 9/0 بار ضریب با است الزم

 تاثیر حضور، صورت در ولی نبوده دائمی 𝐹𝐹بار تاثیر اگر -ت
 7-7 تا 1-7 يهارابطه در نباید 𝐹𝐹 ند،ک مک را اصلی بار

  .شود وارد

 الزم باشد،داشته حضور ،𝐻𝐻،كخا جانبی فشار اگر 7-3-4-2
 اساس بر 1-7 جدول بار هايترکیب يهارابطه همه در است
 شود: وارد زیر موارد

 هاضاف اصلی بار اثر به یاو ردهک عمل تنهایی به 𝐻𝐻 اگر -الف
  .گردد وارد 6/1 بار ضریب با است الزم شود،

 ،ندک مک را اصلی بار تاثیر و بوده دائمی 𝐻𝐻 بار تاثیر اگر -ب
 .گردد وارد 9/0 بار ضریب با است الزم

 تاثیر حضور، صورت در ولی نبوده دائمی 𝐻𝐻 بار تاثیر اگر -پ
  .شود وارد بار هايترکیب در نباید 𝐻𝐻ند،ک مک را اصلی بار

 ،كخا جانبی فشارهاي براي نیاز مورد بار هايضریب 1-4-3-7 ت 
 آن هک این انکام و هاآن در پذیري تغییر مواد، سایر و كخا در آب

 مفید هايبحث ادبیات در .دهدمی اسکانع را شوند برداشته مواد
 .نمود مالحظه توانمی H بار هايضریب با ارتباط در را بیشتري

 مقاومت اهشک يهاضریب 4-7 ت  مقاومت اهشک يهاضریب 

 2-7 جدول اساس بر ،ϕ مقاومت، کاهش يهاضریب 
 .شوندمی تعیین

 
 
 

 عبارت φ مقاومت اهشک هايضریب از استفاده اهداف 1-4-7 ت 
 از: است

 دلیل به پایین مقاومت با اعضاي وجود احتمال ردنک جبران -1
 ابعاد، و مصالح مقاومت در تغییرات

 ،یطراح روابط در دقت میک جبران -2
 ااعض در نیاز مورد اعتماد قابلیت و موجود پذیريشکل اسکانع -3

  نظر، مورد بار تاثیرات تحت
  .سازه در عضو اهمیت اسکانع -4
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 ارائه بار هايیبکتر با نامهآیین این در مقاومت اهشک هايضریب

 همساز ساختمان ملی مقررات ششم مبحث در و فصل این در شده
  .هستند هماهنگ و

 رفتار هک است رکذ به الزم ،2-7 جدول در 6 مورد با ارتباط در
 ،شودمی نترلک برش با مشخص طور به وربل)ک و (براکت نشیمن
0.75φ مقدار از بنابراین  ستکش بالقوه يهاحالت همه براي =
  .شودمی استفاده
 جدول از 9 (مورد ساده بتنی اعضاي در مقاومت اهشک ضریب

 هک جا آن از .است سانیک ستکش بالقوه يهاحالت تمام براي )7-2
 به ساده بتن در برشی مقاومت و خمشی ششیک مقاومت دو هر

 یا ذخیره مقاومت بدون است، وابسته بتن ششیک مقاومت
 هايضریب شود، فراهم آرماتور توسط است نکمم هک پذیريشکل

 هک دشومی گرفته نظر در برش و لنگر براي سانکی مقاومت اهشک
 .رسدمی نظر به مناسب

 
 

 

   مقطع طراحی در نظر مورد وضعیت اساس رب φ مقاومت کاهش يهاضریب  2-7 جدول

 φ مقطع طراحی در نظر مورد وضعیت
 محوري نیروي و یخمش لنگر یبکتر یاو محوري، نیروي لنگر، )1

 )2-4-7 بند( کنترل -ششک مقاطع الف)       

 

90/0 

  )3-4-7 بند( کنترل -فشار مقاطع ب)       
 75/0 دورپیچ با اعضاي -              

 65/0 اعضا سایر -              

 65/0 تا 90/0 )4-4-7 بند( انتقال ناحیه در مقاطع پ)       

 75/0  برش )2

 75/0  پیچش )3

 65/0 (لهیدگی) اییکات مقاومت )4

 85/0 کشیده پس مهاري نواحی )5

 75/0 ها)وربلک و هاتک(برا هانشیمن )6

 75/0 بند و بست هايمدل در مختلف نواحی )7

 90/0 .شوندمی نترلک ششک  در فوالدي عناصر تسلیم با هک ايساخته پیش اعضاي اتصاالت اجزاي )8

 60/0 فوالد) (بدون ساده بتنی عناصر )9

  45/0تا75/0  بتنی عناصر در مهار )10
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 یاو محوري، نیروي خمشی، لنگر تحت هک قاطعیم 
 کی حالتی در اند،گرفته قرار محوري نیروي و لنگر یبکتر

 اب زمان هم هاآن در که شوندمی تلقی نترلک-ششک مقطع
 رتریندو در ثرکحدا رنشک که وقتی و مقطع گسیختگی لحظه

 خالص کرنش رسد،می 003/0 مرز به ،cuεبتن، فشاري تار

 یا بزرگتر ،tεمقطع، کششی آرماتور دورترین در کششی

0.003tyeمساوي  ردیف دورترین تسلیم رنشک tyε .باشد +
 تقسیم از آجدار هايآرماتور برايو  است ششیک آرماتورهاي

  .ودشمی تعیین فوالد االستیسیته مدول بر تسلیم تنش

 یاو محوري، نیروي خمشی، لنگر تحت هک مقاطعی 
 کی حالتی در اند،گرفته قرار محوري نیروي و لنگر یبکتر

 با همزمان هاآن در که شوندمی تلقی نترلک-فشار مقطع

 003/0 مرز به cuε که وقتی و مقطع گسیختگی لحظه
 کششی فوالد دورترین در کششی خالص کرنش رسد،یم

 آرماتور براي .باشدtyε  با مساوي یا کوچکتر ،tεمقطع،
S420، 002/0 با برابر کرنش حد این که شودمی داده اجازه 

  .شود گرفته نظر در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعم .است شده تعریف کنترل کشش مقطع بند این در 2-4-7 ت 
 ارایه 4-3-7ت  بند در مقاطع این جزییات همراه به کنترل فشار
  .است شده

 

 

 

 

 
 

 یبکتر یاو خمشی لنگر تحت عضو کی اسمی مقاومت 3-4-7ت
 اريفش تار دورترین در رنشک هک شرایطی براي محوري بار و لنگر

 گرفته نظر در باشد، 003/0 مفروض رنشک حد معادل مقطع

 در هک است ششیک رنشیک tε خالص ششیک رنشک .شودمی
 محاسبه اسمی مقاومت تاثیر تحت ششیک آرماتور دورترین

 خزش، تنش، پیش از ناشی هايرنشک شامل هک آن بدون ،شودمی
 دورترین در خالص ششیک رنشک .باشد حرارت درجهو  انقباض
 نتعیی اسمی مقاومت تحت رنشک خطی توزیع از ششیک آرماتور

   .1-7شکل  ،شودمی

 
 عضو کی در خالص ششیک رنشک و رنشک توزیع  1-7شکل 

 آرمهبتن

و  »لنترک-فشار« باشند خاص فشار تاثیر تحت فقط هک اعضایی
 در »نترلک-ششک« باشند خالص ششک تحت فقط هک اعضایی

  .شوندمی گرفته نظر

 (فشاري)

 کششی وجه به آرماتور تریننزدیک
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 افیک اندازه به ششیک آرماتور دورترین در خالص ششیک رنشک اگر
𝜀𝜀𝑐𝑐 باشد بزرگ ≥ 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 + -ششک صورت به مقطع ، 0.003

 را ستکش خطر زنگ مقطعی چنین براي ،شودمی تعریف نترلک
 حد .داشت انتظار اندازه از بیش خوردگی كتر یاو خیز از توانمی

𝜀𝜀𝑐𝑐 ≥ 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 +  را اربردهاک غالب براي افیک پذیريشکل  0.003
 005/0 میزان به 𝜀𝜀𝑐𝑐 براي نترلک-ششک حد قبال .ندکمی فراهم
 تنیدهپیش غیر فوالد S420ه رد براي ابتدا در هک بود، شده تعیین

 باالتر هايرده براي مالحظاتی باو  بود شده تعیین تنیدهپیش و
 به دح این حاضر حال در .بود اربردک قابل نیز تنیدهغیرپیش فوالد
𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 مقدار +  ی،تجرب نتایج اساس بر هک است یافته ارتقا 0.003
 را آرمهبتن مقطع پذیريشکل حد این هک است شده داده نشان
  .ندکمی فراهم فوالد هايهرد تمام براي

 احیطر ،باشدمی نیاز مورد تريپذیرلکش رفتار هک خاص حالت کی
 بازتوزیع چون .است پیوسته هايقاب و اعضا در لنگر بازتوزیع جهت
 دارد، گیبست کپالستی مفصل نواحی در موجود پذیريشکل به لنگر

 ششیک رنشک هک است شده محدود مقاطعی به لنگر بازتوزیع
  .باشد 0075/0 حداقل هاآن در خالص

 باشد کوچک ششیک آرماتور دورترین در ششیک رنشک اگر
𝜀𝜀𝑐𝑐 < 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦، ستکش از اخطار ترینکم با ترد فشاري ستکش شرایط 

  .رودمی انتظار وقوع، حال در

 هک حالی در ،هستند نترلک-ششک غالبا آرمهبتن هايدال و تیرها
 نظیر اعضا از بعضی .باشند نترلک-فشار است نکمم هاستون

 قرار زیاد خمشی لنگرهاي و مک محوري نیروهاي تحت هک هاییآن
 محدوده در کششی تار دورترین در خالص ششیک رنشک دارند،
𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 و 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 +  ناحیه در مقاطعی چنین .کنندمی تجربه را 0.003

   .هستند »نترلک-ششک« و »نترلک-فشار« بین انتقال

 قرار خمشی لنگر و محوري بار یبکتر اثر تحت هک مقاطعی در

 کی در nM و nP مقادیر ضرب با طراحی هايمقاومت دارند،
  .شوندمی تعیین φ از مناسبی سانکی مقدار

 آن زا نترلک-ششک مقاطع با مقایسه در نترلک-فشار مقاطع براي
 مقاطع این هک شودمی استفاده تريمک φ ضریب از جهت
 غییراتت به نسبت بیشتري حساسیت و داشته یکاند پذیريشکل

 سطوح بار هک شوندمی ظاهر اعضایی در معموالو  دارند بتن مقاومت
 نترلک-ششک مقاطع با اعضاي به نسبت را بزرگتري شده بارگذاري

 با مقایسه در دورپیچ آرماتور با يهاستون به .کنندمی تحمل
 اختصاص ريتبزرگ φ ضریب عرضی، آرماتورهاي سایر با يهاستون
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 یاو محوري، نیروي خمشی، لنگر تحت مقطع در اگر 
 گسیختگی، لحظه با همزمان محوري، نیروي و لنگر یبکتر

 حد بین کششی فوالد دورترین در کششی خالص کرنش
 نترل،ک-ششک رنشک حدو  tyε کنترل،-فشار کرنش

0.003tye  منظور انتقال ناحیه در مقطع گیرد، قرار ،+
 مقاومت کاهش ضریب انتقالی، مقطع براي .شودمی
ϕ اساس بر قبلی، يهاحالت بین خطی یابیدرون با 

 مقطع این براي .شودمی محاسبه »ب« و »الف« 10-7رابطه 
  مقطع به مربوط ϕ از هک شودمی داده اجازه همچنین

  .گردد استفاده نترلک-فشار

)  دورپیچ) با (اعضاي   الف 10-7رابطه  )
0.75 0.15

0.003
t tyε ε

φ
−

= + 

)           اعضا) (سایر   ب 10-7 رابطه  )
0.65 0.25

0.003
t tyε ε

φ
−

= + 

 

 در طراحی براي مقاومت اهشک ضریب تعیین در 
 ه،ویژ خمشی قاب عملکرد با هک هاییسازه براي برش، مقابل
 رد ساختهپیش متوسط ايسازه دیوار یاو ویژه، ايسازه دیوار

 مقابل در زیاد، خیلی و زیاد نسبی خطر با ايلرزه مناطق
 رعایت را زیر موارد باید ،کنندمی مقاومت ،E زلزله، تاثیرات

  نمود:

 التريبا طاقت و پذیريشکل از دورپیچ با ستون زیرا ،است شده داده
 φ مقدار انتقال، ناحیه محدوده در مقطع براي .است برخوردار

  .شودمی تعیین خطی یابیدرون با 2-7شکل  مطابق

 
 در خالص ششیک رنشک اساس بر φ تغییرات  2-7شکل 

 ششیک فوالد دورترین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 نظیر برش تحت نترلک با اعضاي به مربوط بند این 5-4-7 ت
 یاو دارند، قرار بازشوها بین هک دیوار از هاییبخش وتاه،ک دیوارهاي
 برش از ترمک اسمی برشی مقاومت هاآن در هک ستهادیافراگم
 بارگذاري شرایط براي اسمی خمشی مقاومت توسعه با متناظر
  .است مرتبط

 بلمقا در مقاوم سیستم اصلی قائم اعضاي وتاه،ک ايسازه دیوارهاي
 هايزلزله در هاینگکپار هايسازه از بسیاري در جانبی نیروي

 در .دیدند جدي آسیب )1994 سال در نورتریجه زلزل (نظیر گذشته

 دورپیچ

 عرضی آرماتورهاي سایر

 کنترل-فشار ناحیه

 انتقالی ناحیه
- کشش ناحیه

 کنترل
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 ،E مقابل در مقاومت جهت شده طراحی عضو هر در -الف
 اب متناظر برش از کمتر عضو اسمی برشی مقاومت اگر

 اهشک ضریب باشد، عضو اسمی خمشی مقاومته توسع
0.60φ برش در مقاومت  .شودمی گرفته نظر در =
 ثرکحدا مقدار باید اشاره مورد اسمی خمشی مقاومت
 از دارضریب محوري بارهاي ردنک منظور با شده محاسبه

 نظر در است، E شامل هک بارگذاري هايترکیب آن
 .شود گرفته

 برشی 𝜙𝜙 ترینکم از نباید برش در 𝜙𝜙 ،هادیافراگم براي -ب
 هاينیرو برابر در مقاومه اولی سیستم قائم اجزاي براي هک

  .شود بیشتر است، شده استفاده ايلرزه
 یروين برابر در مقاومه اولی سیستم هک شالوده عناصر براي -پ

 ترینکم از نباید برش در  𝜙𝜙 ،کنندمی تحمل را ايلرزه
ه اولی سیستم قائم اجزاي براي  𝜙𝜙 استفاده مورد مقدار
  .باشد بیشتر ،ايلرزه نیروي برابر در مقاوم

 در نیز و ویژه خمشی هايقاب ستون -تیر اتصاالت در -ت
 مسلح قطري گذاريآرماتور با هک يبندهم تیرهاي

0.85φ برش در ،اندشده   .شودمی منظور =

 رد ،داشتند خطی کاالستی رفتار اساسا دیوارها موارد آن از بعضی
 نای .دادند نشان خود از کاالستی غیر پاسخ هادیافراگم هک حالی

 در آن اتصاالت و دیافراگم مقاومت افزایش منظور به بند
 برشی مقاومت اهشک ضریب هاآن در هک است ییهاانساختم

 اضافه دارند تمایل هک هاییسازه نظیر ،است 6/0 برابر وارهاید
  .باشند داشته باالیی نسبتا مقاومت

 هک ار برشی تحت نترلک با دیوارهاي بار که هاییشالوده عناصر در
 در ،کنندمی تحمل ،اندشده طراحی 6/0 مقاومت اهشک ضریب با

 مینه به .شود فراهم برش براي سازگار اعتماد قابلیت هک است نظر
 اجزاي براي استفاده مورد مقدار ترینکم از برش در φ نباید دلیل
 دباش بیشتر ،ايلرزه نیروي برابر در مقاومه اولی سیستم قائم





     

 

 هشتم فصل

ارزیابی مقاومت مقطع در خمش، 

 -بارمحوري، برش، پیچش و برش 

 اصطکاك
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         تمشه فصل 8

 و چشیپ برش، ،يبارمحور خمش، در مقطع مقاومت یابیارز

 كاکاصط - برش
 8 ت
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 گستره 
 

 گستره 1-8 ت

 مقاطع اسمی مقاومت نییتع به فصل این ضوابط 
 شامل و داشته اختصاص داخلی مختلف نیروهاي اثر تحت
 :ندزیرا موارد

 ؛خمشی مقاومت -الف
 ؛محوري -خمشی توام مقاومت یاو محوري مقاومت -ب
 ؛طرفهیک برشی مقاومت -پ
 ،طرفهدو برشی مقاومت -ت
 ،پیچشی مقاومت -ث
 ،اییکات مقاومت -ج
 .یکاکاصط برش مقاومت -چ

 

 »مقاومت طرح« روش ،آرمهبتن اعضاي طراحی روش 
 ضرب حاصل با برابر مقطع کی طراحی مقاومت و است

 ،φ مرتبط، مقاومت اهشک ضریب در ،nS اسمی، مقاومت
 يمبنا بر »مقاومت رحط« روش در مقاطع یطراح .باشدمی

nS رابطه تامین Uφ  به فصل نیا در .ردیگیم صورت ≤

 داخلی نیروهاي مختلف يهاحالت در nS ابییارز یچگونگ
 .شودمی پرداخته

 اعضاي همه براي فصل این الزامی ضوابط رعایت 
 رب عضو از ايناحیه یا وعض هک آن مگر ،است ضروري آرمهبتن

  .شوند طراحی 22 فصل مطابق ییخرپا روش اساس

 مقاطع در عضو کی مقاومت هک جا هر در فصل نیا ضوابط 1-1-8ت 
 .رودمی ارک به ،شودمی ارزیابی بحرانی

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقاومت هک است آن مقاومت طرح روش در یاساس الزام 2-1-8ت
  .باشد نیاز مورد مقاومت يمساو یا تربزرگ یطراح
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 بر هک شودمی انجام طوري آرمهبتن مقطع طرح 

 مورد مقاومت از ،nSφ طراحی، مقاومت ،1-1  رابطه اساس
 مقاطع یطراح يبرا 1-1  رابطه .نباشد کمتر ،U نیاز،
 یروين خمشی، لنگر کنترل براي تفصیلی صورت به آرمهبتن

 در ترتیب به فشاري، محوري نیروي و پیچشی لنگر برشی،
 :شوندمی بیان زیر صورت به »ت« تا »الف« 1-8 رابطه

                                            الف 1-8 رابطه

                                               ب 1-8 رابطه
                                             پ 1-8 رابطه
n                                           ت 1-8 رابطه uP Pφ ≥ 

 

 مقاومت ترتیب به به nPو nM،nV،nTفوق يهارابطه در
 اسمی پیچشی مقاومت اسمی، برشی مقاومت اسمی، خمشی

 فرضیات اساس بر که هستند مقطع اسمی فشاري مقاومت و
 هارائ فصل نیا در هک مقاومت طرح روش بر مبتنی معادالت و

ازین مورد يهامقاومت همچنین .گردندمی محاسبه ،شودمی

uM،uV،uT وuP برشی نیروي خمشی، لنگر ترتیب به، 
 حلیلت با که هستند نیاز مورد محوري نیرويو  پیچشی لنگر

 .آیندمی دست به دارضریب بارهاي تحت سازه االستیک

 یخمش مقاومت 
 

 یخمش مقاومت 2-8 ت

 
 

 اتیلک 

 »الف« 1-8 رابطه تامین يمبنا بر مقطع یخمش مقاومت
 .شودمی نترلک

  

 
 

 یطراح اتیفرض 

 موثر نیروهاي بین تعادل است الزم مقطع هر در 8-2-2-1
  .گردد برقرار

 

 

 بر عضو کی محوري و خمشی مقاومت محاسبه در 1-2-2-8 ت 
 تامین اساسی شرط دو هک است الزم مقاومت، طرح روش اساس
 روي هک نیروهایی به تعادل .هارنشک سازيهم )2و  تعادل )1 شود:
 بین ارتباط .دارد اشاره کنندمی اثر یاسم مقاومت در مقطع سطح
 در ،یاسم مقاومت در هکنند تقویت آرماتور و بتن در رنشک و تنش

n uM Mφ ≥

n uV Vφ ≥

n uT Tφ ≥
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 هب هاآرماتور در نیز و بتنی مقطع تارهاي در رنشک 8-2-2-2
 ثیخن محور از آرماتور یا تار آن فاصله با متناسب خطی صورت

 .شودمی نییتع

 

 

 

 
 با ربراب بتن فشاري تار دورترین در ثرکحدا رنشک 8-2-2-3

  .شودمی گرفته نظر در 003/0

 

 

 

 
 نظر صرف مقطع در بتن ششیک مقاومت از  8-2-2-4

 .شودمی

 

 

 
 به نتوامی را بتن فشاري رنشک و تنش بین رابطه 8-2-2-5

 منحنی و لکش هر یاو سهمی اي،ذوزنقه مستطیلی، صورت
 هايآزمایش نتایج با هک آن شرط به ،گرفت نظر در دیگري
 زا توانمی ارتباط این در .باشد داشته تطابق ،مرتبط جامع
 6-2-2-8 بند مشخصات طبق معادل مستطیلی تنش توزیع

 .نمود استفاده

 

 

 

 شده داده اجازه 2-2-8 بخش در هک طراحی فرضیات محدوده
   .شودمی برقرار است،

 آرمهبتن عضو مقطع در رنشک یخط توزیع فرض 2-2-2-8 ت
 هک مواردي در مگر اسمی، مقاومت به کنزدی ی(حت است منطقی

 رب فرض این .است) شده بیان خرپایی روش به مربوط پیوست در
 رییغت از پس مسطح مقاطع آن اساس بر هک است برنولی اصل مبناي

  .مانندمی باقی مسطح خمشی لکش

 تارهاي و آرماتور ردیف هر در رنشک هک شودمی فرض اساس این بر
 در رضف این .باشد خنثی محور از فاصله با متناسب مستقیما بتن

 اهمیت از آرماتور در متناظر تنش و رنشک تعیین براي طراحی
  .است برخوردار اساسی

 نآ شدگی خرد آستانه در بتن ثرکحدا فشاري رنشک 3-2-2-8 ت
 شرایط تحت 008/0 از باالتر تا 003/0 از مختلف هايآزمایش در

 مقاومت آن در هک رنشیک وجود این با .است شده مشاهده ویژه
 لیمعمو هاينسبت با و صالحم با اعضاي براي یابدمی توسعه عضو
 ثرکا .است 004/0 تا 003/0 معموال متداول، هايمقاومت و اجزا
 فرض 003/0 را رنشک این اطمینان جهت در دنیا هاينامهآیین
 حدي يهاحالت در طراحی اساس بر هک اانادک نامهآیین .کنندمی

  .ندکمی فرض 0035/0 را رنشک این است، استوار

 مدول نام به هک خمش در بتن ششیک مقاومت  4-2-2-8 ت
 مقاومت درصد 15 تا 10 بین معموال ،شودمی خوانده گسیختگی

 یشترب مقاومت با بتن به ربوطم بزرگتر نسبت .است بتن فشاري
 محافظه طور به مقطع اسمی خمشی مقاومت محاسبه در و است

 این با .شودمی نظر صرف خمش در بتن ششیک مقاومت از ارانهک
 لکش تغییر و خوردگی كتر برآورد در بتن ششیک مقاومت وجود،
  .است اهمیت حائز امالک سرویس بارهاي تحت عضو

 تنب براي رنشک-تنش رابطه رنش،ک باالي سطوح در  5-2-2-8 ت
 در هک طور همان .نیست رنشک با متناسب تنش و بوده خطی غیر
 طراحی در استفاده قابل رنشک ثرکحدا شد، رکذ 3-2-2-8 بند
  .شودمی منظور 003/0 بتن يبرا

 معموال و بوده پیچیده عضو مقطع در بتن فشاري تنش واقعی توزیع
 شتن توزیع مهم خصوصیات .نیست شده شناخته واضح صورت به

 استفاده با خوب تقریب با توانمی را اثر) نقطه و (برآیند بتن فشاري
 ارائه ینمحقق توسط تنش توزیع لکش براي هک مختلفی فرضیات از

  .زد تخمین است، شده

 معادل توزیع از هک است داده اجازه نامهآیین طراحی، براي
 هاییتخمین جاي به بتن، فشاري) ك(بلو فشاري تنش مستطیلی
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0.85 با برابر بتن فشاري تنش 8-2-2-6 cf  توزیع با و ′

 و مقطع جانبی وجوه به هک معادل فشاري ناحیه در یکنواخت
 تار دورترین از a فاصله به و خنثی تار با موازي خط کی

 كبلو عمق .شودمی فرض ،شودمی محدود مقطع فشاري
 .شودمی تعیین زیر رابطه از ،a بتن، فشاري

1a                                                 2-8 رابطه cβ=  

 

  :رابطه نیا در

c ثرکاحد با یبتن تار موقعیت فاصله یعنی خنثی، تار عمق 
 .ستا خنثی تار بر عمود راستاي در خنثی تار تا يفشار رنشک

 تنش معادل مستطیل كبلو عمق ضریب هک 1β بیضر
 :شودمی تعیین زیر صورت به است، فشاري

17 يبرا -الف 28MPacf ′≤ ≤  

1                                        الف 3-8 رابطه 0.85β = 

 

28MPacf  يبرا -ب ′ > 

1            ب 3-8 رابطه
0.050.85 ( 28) 0.65

7 cfβ ′= − − ≥ 

 

 
 

 55 از بیش مقاومت با بتن از هک يموارد در 8-2-2-7
 برابر نتوامی را بتن فشاري تنش ،شودمی استفاده الکمگاپاس

1  با cfα  ینا در .گرفت نظر در قبلی بند مشابه توزیع با و′
   .شودمی تعیین زیر صورت به 𝛼𝛼0 ضریب موارد

1         4-8 رابطه
0.00220.85 ( 55) 0.7

7 cfα ′= − − ≥ 

 

 تنش وزیعت این .شود استفاده بتن، تنش توزیع از تربیش جزئیات با
  .شودمی خوانده »ویتنی فشاري كبلو« نام به

 شتن توزیع گربیان معادل مستطیلی تنش توزیع  6-2-2-8 ت
 همان اساسا ولی نبوده، اسمی مقاومت در فشاري ناحیه واقعی

 آزمایش در چه آن اساس بر محوري فشار و خمشی یبیکتر مقاومت
   .ندکمی فراهم را آیدمی دست به

 آن پایینی حد و است شده تعیین تجربی صورت به 1β مقدار
 55 از بیش بتن مقاومت با هک تیرهایی از آزمایش نتایج بر مبتنی

  .باشدمی ،اندشده ساخته الکپاسمگا

 لحظه در بتن فشاري تنش معادل مستطیلی و حقیقی توزیع
 نارک در ،a تنش، فشاري كبلو عمق از نمایشی با نهایی گسیختگی

  .است شده ارائه 1-8شکل  در ،c خنثی، تار عمق

 

 
 لحظه در بتن فشاري تنش معادل و حقیقی توزیع  1-8شکل 

  نهایی گسیختگی

 

 مستطیلی كبلو شدت هک است داده نشان تحقیقات 7-2-2-8 ت
 از رتمک باال، مقاومت ای بتن در بتن، فشاري تنش براي ویتنی

0.85 cf  از ACI 318 جمله از هانامهآیین از بعضی .باشدمی ′
 همن مبحث (و ایران بتن نامهآیین .اندردهک نظر صرف تفاوت این

 با هايبتن براي هک است داده اجازه نیز ساختمان) یمل مقررات
 ار تنش كبلو شدت و نموده نظر صرف تفاوت این از باال مقاومت

0.85 با برابر cf  نوآور اريک گروه چه آن اساس بر یاو ،نمود فرض ′
 از بیش فشاري مقاومت براي است، ردهک رکذ 2-9-8 مرجع مطابق

 را شاريف مستطیلی كبلو شدت تردقیق صورت به ،الکپاسمگا 55
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 رنشک هک يموارد در مقطع، آرماتورهاي در تنش 8-2-2-8
 حاصل از است، ،𝜀𝜀y ،آرماتور تسلیم رنشک از کمتر هاآن در

 محاسبه آن رنشک در آرماتور االستیسیته مدول ضرب

 است، yε از بیشتر ای يمساو رنشک هک يموارد درو  شودمی

  .شودمی منظور ،yf ،آرماتور تسلیم تنش با برابر

0 با برابر cfα  تعیین 4-8 رابطه از 0α مقدار هک گرفت نظر در ′
    .شودمی

 
 

 غیر( بکمر یبتن ياعضا خمشی مقاومت 
 )پارچهکی

 بتنی اعضاي در مقاطع اسمی خمشی مقاومت 8-2-3-1
 و شده ریخته یاو ساخته مجزا طور به محل در هک را بکمر
 مقابل در واحد طور به هک انددهیگرد متصل هم به صورتی به

 ارچهپکی بتنی اعضاي مشابه توانمی ،کنندمی مقاومت بارها
  .نمود تعیین بکمر مقطع تمام مشخصات از استفاده با و

 ب،کمر بتنی هايدال و تیرها در nMمحاسبه در 8-2-3-2
 نظر رد شمع بدون و شده بنديشمع اعضاي بین یفاوتت نباید

  .گرفت

 

 

 

 

 اگر ب،کمر بتنی اعضاي در nMمحاسبه در 8-2-3-3
 د،باش متفاوت مختلف اجزاي در بتن مشخصه فشاري مقاومت

 .ردک استفاده جز همان براي اجزا از کی هر مشخصات از باید

cf از توانمی همچنین  ترینبحرانی هک جزئی به مربوط ′
  .نمود استفاده دهد،می دست به را nM مقدار

  

 

 

 
 یبتن خمشی ياعضا هک است آن بر بنا فصل این در  2-3-2-8 ت
 خاص موارد در .شوند منظور مقاومت به مربوط ضوابط در نیز بکمر
 ورمنظ طراحی در طوري باید جداگانه ریزيبتن درجا، ریزيبتن با

 اتصال موارد این در .ندک عمل پارچهکی صورت به عضو هک شود
 .شوندمی منتقل تماس سطح در هک شودمی طراحی بارهایی براي

 داده پوشش فصل این در بتنی -فوالدي بکمر ايسازه تیرهاي
 در بکمر اعضاي از نوع این براي طراحی تمهیدات .شوندنمی

 یاو ساختمان، ملی مقررات دهم مبحث در جمله از دیگري مراجع
    .است یابیدست قابل 1-9-8 مرجع در
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 تـوام  مقاومـت  یـا  محـوري  مقاومت 
 محوري و خمشی

 
  خمشی توام مقاومت یا محوري مقاومت 3-8 ت
 محوري و

 
 

 اتیلک 

 1-8 رابطه تامین يمبنا بر مقطع يمحور مقاومت 8-3-1-1
 یخمش و يمحور توام مقاومت همچنین .شودمی نترلک »ت«

 و »ت«1-8 رابطه و »لف«1-8 رابطه تامین يمبنا بر مقاطع
 نترلک خمشی لنگر و محوري بار نشکاندر ردنک منظور با

   .شودمی

  

 
 

 یطراح اتیفرض 

 توام مقاومت یاو يمحور مقاومت يبرا یطراح اتیفرض
 موضوع خمش، يبرا یطراح اتیفرض مشابه یخمش و يمحور

 .باشندمی 2-2-8 بند

  

 
 

 محوري فشاري مقاومت ثرکحدا 

 ،یاتفاق يمحور از خروج گرفتن نظر در منظور به 8-3-3-1

 هايبند مطابق ،maxnP, از دینبا ،nP،یاسم يفشار مقاومت
  .ندک تجاوز زیر »پ« تا »الف«

 :بسته تنگ با ستون براي  -الف

max,                                      الف 5-8رابطه 00.8nP P=  

 
   :دورپیچ با ستون براي   -ب

max,                                     ب 5-8 رابطه 00.85nP P=  

 
 :بسته تنگ با عمیق شالوده اعضاي براي   -پ

max,                                       پ 5-8 رابطه 00.8nP P= 

 

 تصادفی، زیتکمر از خروج ردنک منظور جهت 1-3-3-8 ت 
 85 تا 80 به خالص فشار در مقطع کی محوري یطراح مقاومت

 تقریبی درصدها این .شودمی محدود اسمی يمحور مقاومت درصد
𝑐𝑐( عمق به محوري برون هاينسبت در محوري هايمقاومت از

ℎ
( 

 اشاره مورد الزامات اساس بر هک اعضایی براي 05/0 و 10/0 معادل
 .ندکمی فراهم ،اندشده تقویت دورپیچ یا تنگ با 2-3-3-8 بند در

  و درجا ریزيبتن با فشاري اعضاي براي محوري بار محدودیت این

 550 به جهت آن از yf مقدار .شودمی اعمال ساختهپیش یا
 ظرفیت به بتن رودمی انتظار هک است شده محدود الکپاسمگا

 .اشدب رسیده تنش، این از طولی آرماتور گذشتن از قبل خود فشاري
 گسترش عمیق هايشالوده اعضاي به ستون عرضی آرماتور الزامات

 شده ارائه 15 فصل در اعضایی چنین الزامات جزئیات .شودنمی داده
  .است
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 بار اثر تحت یاسم فشاري مقاومت 0P ،هارابطه نیا در
 تعیین زیر صورت به و بوده زیتکمر از خروج بدون محوري

  .شودمی

0                 6-8 رابطه 0.85 ( )c g st st yP f A A A f′= − + 

 

 سطح stA و لک مقطع سطح ساحتم gAآن در هک
 550 به 𝑓𝑓𝑦𝑦 مقدار رابطه این در .است یطول يفوالدها مقطع

  .شودمی محدود پاسکالمگا

 یاو بسته يهاتنگ صورت به عرضی آرماتورهاي 8-3-3-2
 ياعضا در یطول آرماتورهاي یجانب مهار عنوان به هک دورپیچ

 هايلفص در هک را مرتبط ضوابط باید روند،می ارک به يفشار
  .نمایند تامین ،اندشده ارائه 21 و 12

 
 

 محوري ششیک مقاومت ثرکحدا 

 از نباید ،ntPاسمی، محوري ششیک مقاومت 8-3-4-1

 رابطه اساس بر هک maxntP, محوري ششیک مقاومت ثرکحدا
 .شود بیشتر ،شودمی محاسبه زیر

maxnt,                                          7-8 رابطه st yP A f= 

  

 طرفهیک برشی مقاومت 
 

 طرفهیک برشی مقاومت 4-8 ت

 
 

 اتیلک 

 تامین يبنام بر مقاطع طرفهیک برشی مقاومت 8-4-1-1
 .شودمی نترلک »ب« 1-8 رابطه

 به ،nV مقطع، اسمی طرفهیک برشی مقاومت 8-4-1-2
  :شودمی تعیین زیر صورت

n                                            8-8 رابطه c sV V V= + 
 

  

 

 هک شودمی فرض برشی، آرماتور بدون عضو کی در  2-1-4-8 ت
 رضف برشی، آرماتور با عضو کی در .شودمی تحمل بتن توسط برش
 وسطت آن بقیه و بتن توسط برشی مقاومت از قسمتی هک شودمی

   .شودمی تحمل برشی آرماتور

 کی برش روابط نامهآیین این در جمله از و جدید هاينامهآیین در
 تاثیر هک است ردهک تغییر طوري تنیدهپیش غیر بتن براي طرفه
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 رابطه این در
cV و sV شده نیتام يهامقاومت بیترت به 

 اساس بر هک هستند مقطع در یبرش آرماتورهاي و بتن توسط
  .شوندمی تعیین 5-4-8 و 4-4-8 هايبند

 

 

 

 

 

 یرز رابطه هک شوند انتخاب طوري دیبا مقطع ابعاد 8-4-1-3
 :شود برآورده

)                        9-8 رابطه )'0.66u c c wV V f b dφ≤ + 
 

 مقطع موثر عمق و جان عرض ترتیب بهd و wb آن در هک
   .هستند

 

 در nV محاسبه در دیبا اعضا در بازشو گونه هر اثر 8-4-1-4
 .شود گرفته نظر

 
 

 یشدگجمع و خزش از یناش يمحور ششک اثر 8-4-1-5

 .شود منظور cV محاسبه در دیبا شده دیمق ياعضا در بتن

 

 

 

 عمق با ياعضا در خمش از ناشی مورب فشار اثر 8-4-1-6

  .گرفت نظر در cV محاسبه در توانمی را ریمتغ

 بتنس تاثیراتو  شودمی نامیده »اندازه اثر« عنوان به هک عضو عمق
  .شود گرفته نظر در برشی مقاومت بر طولی آرماتورهاي

 خوردگی كتر باعث هک برشی صورت به ،cV بتن، برشی مقاومت
 كتر از پس .شودمی گرفته نظر در ،شودمی مقطع در مورب

 يازبانه اثر دیگر،کی در هادانه درگیري عامل سه به cV خوردگی،
 بتنس ،شودمی منتقل بتن فشاري ناحیه در هک برشی و آرماتورها

 کی بر متوسط برشی تنش کی به برشی مقاومت .شودمی داده
wb موثر مقطع سطح d، است وابسته.   

 هر برشی طراحی در خرپایی روش از استفاده ،22 فصل اساس بر
  .است مجاز عضو، در ناپیوسته ناحیه هر یاو بتنی، ايسازه عضو

 منظور بدین بند این در مقطع ابعاد در محدودیت  3-1-4-8 ت
 و هرسید حداقل به بتن در قطري فشاري محتمل ستکش هک است

  .گردد محدود كتر عرض و خوردگی كتر میزان

 
 

 

 
 

 آن برشی مقاومت تواندمی عضو کی جان در بازشو  4-1-4-8 ت
 هجمل از و مرتبط منابع در بازشویی چنین تاثیرات .دهد اهشک را
 نیز خرپایی روش از .است گرفته قرار بحث مورد 3-9-8 مرجع در
 طراحی براي توانمی است، شده اشاره 22 فصل در هک صورتی به

  .نمود استفاده بازشو با اعضاي

 یمهندس قضاوت به نیاز محوري ششک گرفتن نظر در  5-1-4-8ت
 اما ،دهدمی رخ حجمی تغییرات دلیل به غالبا محوري ششک .دارد
 درزهاي با سازه کی ردکعمل در هک باشد مک حدي در است نکمم

 نندهک تعیین طولی، آرماتور حداقل الزامات تامین و افیک انبساطی
 اطمینان عدم محوري ششک مقدار در هک صورتی در .نشود تلقی
 تحمل جهت آرماتور برشی طراحی است نکمم باشد، داشته وجود

  .باشد مطلوب برش لک

 مقطع هر در داخلی برش متغیر، مقطع با عضو کی در  6-1-4-8ت
  .یابدمی اهشک یا افزایش مورب، خمشی هايتنش قائم مولفه با

 

 تحت است نکمم تیر و ستون نظیر آرمهبتن اعضاي  7-1-4-8ت
 متقارن صورت به هک دایروي مقاطع در .گیرند قرار طرفهدو برش
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 نظر صرف زیر، شرایط از یکی تامین صورت در 8-4-1-7
 حورم دو راستاي در هک برشی نیروهاي متقابل تاثیر از ردنک

 .باشدمی مجاز ،کنندمی اثر y و x متعامد

                                                             الف 10-8 رابطه
𝑉𝑉𝑢𝑢,𝑥𝑥
∅ 𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑥𝑥

≤ 0.5      

                                                              ب 10-8 رابطه
𝑉𝑉𝑢𝑢,𝑦𝑦

∅ 𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑦𝑦
≤ 0.5            

 

 

 

 

 برآورده »ب«10-8 رابطه و »الف«10-8 رابطه اگر 8-4-1-8
   .گردد تامین زیر رابطه است الزم نشود،

𝑉𝑉𝑢𝑢,𝑥𝑥                                  11-8 رابطه
∅ 𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑥𝑥

+ 𝑉𝑉𝑢𝑢,𝑦𝑦

∅ 𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑦𝑦
≤ 1.5        

 ره راستاي در طرفه کی سمیا برشی مقاومت باشند، شده تقویت
 در دایروي مقطع وقتی بنابراین .بود خواهد سانکی خواه،دل محور

 را برشی مقاومت گیرد، قرار برش تحت متعامد محور دو راستاي
 طیلیمست مقاطع در .نمود ارزیابی برآیند برش از استفاده با توانمی

 راستاي در طرفه کی اسمی برشی مقاومت محاسبه مقاطع، سایر و
 يهاستون تحلیلی نتایج و هاآزمایش .نیست عملی برآیند، برش
 از برشی مقاومت محوره، دو برش در هک است داده نشان آرمهبتن

 الزم هک طوري به ،ندکمی تبعیت لکش بیضی نشکاندر نمودار کی
 جهت دو راستاي در طرفه کی اسمی برشی هايمقاومت است

 برش مستقل گرفتن نظر در حالت این در .گردد محاسبه متعامد
 موارد این در .بود خواهد اطمینان جهت خالف در راستا هر در

 ود برش تاثیرات گرفتن نظر در براي خطی نشکاندر از توانمی
   .نمود استفاده محوره

 
 

   هامحدودیت و فرضیات 

 عمق ،يرویدا مقاطع در  sV و cV محاسبه يبرا 8-4-2-1
 جان، عرضو  قطر 8/0 با برابر توانمی را ،d  مقطع، موثر

wb، معادلو  توپر يرویدا مقاطع در مقطع قطر با معادل را 
 نظر در خالیتو يرویدا مقاطع در دیواره ضخامت برابر دو با

 .گرفت

 

cf مقدار ،طرفهیک برش يبرا 8-4-2-2  شده برده ارک به ′
 در مگر ،باشد بیشتر الکمگاپاس 3/8 از دینبا ،cV محاسبه در

 برشی آرماتور حداقل از هاآن در هک بتنی هايتیرچه و تیرها
  .باشد شده استفاده 2-5-11 بند ضوابط مطابق جان،

 

 

 

 

 دایروي مقاطع با اعضاي ايبر برشی هايآزمایش 1-2-4-8 ت 
 ناخالص سطح صورت به توانمی را موثر سطح هک دهدمی نشان

  .گرفت نظر در معادل مستطیلی سطح کی یاو مقطع،

 مستقیم هايساق دایروي مقطع کی در عرضی آرماتورهاي چه اگر
 تفرضیا از استفاده هک است داده نشان هاآزمایش نتایج اما ندارند،

 اتورآرم و بتن برشی ظرفیت محاسبه به مربوط روابط در بند این
  .بود خواهد ارانهک محافظه برشی،

 عملی تجربه و تجربی اطالعات وجود عدم دلیل به  2-2-4-8 ت
 حال در نامهآیین ،الکپاسمگا 70 از باالتر مقاومت با هايبتن با

cf براي را الکپاسمگا 3/8 ثرکحدا مقدار حاضر  محاسبه در ′
 و تیرها براي .گیردمی نظر در بتنی اعضاي برشی مقاومت
 را 2-5-11 بند الزامات هاآن عرضی آرماتورهاي هک هاییتیرچه
 ینا دلیل .است شده داده اجازه محدودیت این از استثنا ند،ک تامین
 تیرهاي بر آزمایش نتایج از بعضی اساس بر هک است آن مسئله
 تمقاوم با بتن براي عرضی آرماتور حداقل مقدار در افزایش بتنی،

cf افزایش با هک دهدمی نشان هاآزمایش این .است ضروري باال ′ 
 هک طوري به باشند، شده تقویت عرضی آرماتور با هک تیرهایی در

 مقاومت از باشد، شده فراهم الکپاسمگا 35/0 موثر برشی تنش
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 تسلیم مقاومت 8-4-2-3
yf و 

ytf محاسبه در هک  sV به 
 ندب در شده تعیین حدود اساس بر باید ،شودمی گرفته ارک
شده جوش سیمی شبکه از کهصورتی در .دنباش 4-7-2

 پاسکالمگا 550 از دینبا ،هامقاومت این باشد، شده استفاده
 .دنباش بیشتر

 آرماتور قلاحد ردنک تامین با .شودمی استهک شده ذخیره برشی

cf افزایش با هک عرضی برشی مقاومت در اهشک یابد،می افزایش ′
  .شودمی جبران

ytf و yfمقادیر براي الکپاسمگا 420 باالیی حد  3-2-4-8 ت
 .است شده تعیین قطري هايكتر عرض نترلک جهت طراحی در

 بکمر بتنی اعضاي

محل در هک بیکمر ياعضا براي nV محاسبه در 8-4-3-1
 به هک اندشده متصل هم به صورتی به و شده ساخته مجزا
 نیب یتفاوت چیه ،کنندمی مقاومت بارها مقابل در واحد طور
  .ندارد وجود شمع به اکات بدون یاو شمع به یکمت ياعضا

 کهصورتی در بکمر ياعضا براي nV محاسبه در 8-4-3-2
 يبرا بتن گرید يهامشخصه یاو یچگال ،يفشار مقاومت

 مشخصات از دیبا عضو هر يبرا د،نباش متفاوت مختلف ياجزا
 گر،ید ارکراه عنوان به .ردک استفاده عضو همان به مربوط بتن

nV مقدار ترینبحرانی هک ییجز بتن يهامشخصه از توانمی
 .نمود استفاده دهد،یم دست به را

یبرش يروین تحمل در بکمر عضو کی تمام اگر 8-4-3-3

uV محاسبه در توانمی د،ینما تکمشار cV، بکمر عضو آن
 سطح لکش همان با یبتن یکپارچه عضو کی صورت به را

 در توانمی همچنین حالت این در .گرفت نظر در مقطع
 یکپارچه عضو کی صورت به را بکمر عضو آن ،sV محاسبه

 نآ شرط به ،گرفت نظر در مقطع سطح لکش همان با یبتن
 قطعات در املک طور به بکمر عضو یبرش يهاآرماتور هک

 ییرایگ ضوابط رعایت با عضو، آن یکدیگر به شده متصل
 .باشند شده مهار برشی، هايآرماتور

 نیز بکمر بتنی اعضاي شامل حاضر فصل گستره 1-3-4-8 ت
 است نکمم درجا، ریزيتنب با خاص يهاحالت در .شودمی

 عنوان به تا شود طراحی بتن براي ايجداگانه جزئیات و دادنجاي
 بارهایی براي تماس سطح هاحالت این در .ندک عمل واحد کی

 ايسازه تیرهاي .شوندمی منتقل سطح آن در هک شودمی طراحی
 داتتمهی .شوندنمی داده پوشش فصل این در بتنی-فوالدي بکمر

 مقررات دهم مبحث در در بکمر اعضاي از نوع این براي طراحی
    .است دستیابی قابل 1-9-8 مرجع در یاو ساختمان، ملی
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cV

 
 شده تامین برشی مقاومت محاسبه 

 cV،بتن توسط

 حداقل از هاآن در هک بتنی ياعضا يبرا 8-4-4-1

minv,( باشد شده استفاده عرضی آرماتورهاي vA A≥(،cV را 
 »ب« 12-8 رابطه از یاو ،»الف« 12-8 رابطه از توانمی

 مثبت فشار در ،uN محوري، بار هارابطه این در .نمود محاسبه

 منفی نباید cV نینمچه .شودمی منظور منفی ششک درو 
  .شود گرفته نظر در

0.17                                 الف 12-8 رابطه
6

u
c c w

g

NV f b d
A

λ
 

′= +  
 

 

1/30.66                       ب 12-8 رابطه ( )
6

u
c w c w

g

NV f b d
A

λ ρ
 

′= +  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فوالد حداقل از هاآن در هک بتنی ياعضا يبرا 8-4-4-2

minv, باشد، نشده استفاده عرضی vA A<،cV  13-8 رابطه از 
  .شودمی تعیین

 نشان آرماتور بدون و آرمهبتن اعضاي آزمایش نتایج  1-4-4-8 ت 
 نسبت به بتن، براي شده گیرياندازه برشی مقاومت هک دهدمی

 نوانع به غالبا پدیده این .یابندنمی افزایش عضو عمق با مستقیم
 عضو عمق اگر مثال عنوان به .گیردمی قرار اشاره مورد »اندازه اثر«

 ترمک است نکمم ترعمیق تیر براي گسیختگی برش شود، برابر دو
 داقلح آرماتور .باشد ترعمق مک تیر در گسیختگی برش برابر دو از

 فهطر کی دال و تیر براي بند، این در رفته ارک به )minvA,( برشی
  .است شده ارائه 2-11 روابط در

 رايب گسیختگی نظیر برشی تنش هک است داده نشان تحقیقات
 طولی، آرماتورهاي ترمک مقطع سطح و تربیش عمق با تیرهایی

  .بود خواهد ترمک

minv, اگر 12-8 روابط در vA A> ،نکمم رابطه دو از کی هر باشد 
 کی عنوان به الف-12-8 رابطه هک ،گیرد قرار استفاده مورد است

  .است شده فراهم ترساده انتخاب

 باعث است نکمم ششیک محوري نیروي کی ،cV محاسبه در

 نامهآیین هاحالت این در .ندک پیدا منفی مقدار کی cV هک شود

  .شود گرفته نظر در صفر معادل باید cV هک ندکمی تصریح

 در است، گرفته قرار استفاده مورد بند این در هک minvA, مبناي
  .است شده ارائه 1-12 و 2-11 روابط

 محاسبه در هک sA تعیین براي ،13-8 و 12-8 روابط از استفاده در

wρ آرماتورهاي تمام مقطع سطح مجموع توانمی است، نیاز مورد 
 دورترین از عضو لیک عمق سوم دو فاصله از خارج در هک را طولی

 d و wb تعریف .داد قرار استفاده مورد اند،گرفته قرار فشاري تار
  بند در گیرد،می قرار استفاده مورد دایروي مقاطع در هک
 .است شده رائها 8-4-2-1
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1/30.66           13-8 رابطه ( )
6

u
c s w c w

g

NV f b d
A

λ λ ρ
 

′= +  
 

 

 

sλ14-8 رابطه اساس بر و بوده اندازه تاثیر اصالح ضریب 
   .شودمی تعیین

 در uN محوري بار ،13-8 رابطه و 12-8 رابطه در 8-4-4-3
 ارمقد همچنین .شودمی منظور منفی ششک درو  مثبت فشار

6
u

g

N
A

0.05 از بیش نباید  cf   .شود منظور ′

8-4-4-4 cV 0.42 از بزرگتر نباید c wf b dλ کوچک یاو ،′
 .شود گرفته نظر در صفر از تر

 زیر صورت به ،sλ اندازه، تاثیر اصالح ضریب 8-4-4-5
   .شودمی تعیین

𝜆𝜆𝑠𝑠                               14-8 رابطه = �
2

1+𝑐𝑐 250�
≤ 1.0            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sλ اندازه، تاثیر اصالح ضریب با مرتبط پارامترهاي  5-4-4-8ت
     .هستند سازهم آرمهبتن ستکش تئوري با ،

 

sV

 
 شده نیتام طرفهیک برشی مقاومت 

 sV ،یبرش آرماتورهاي توسط

cu هک یمقطع هر در 8-4-5-1 VV φ> ،است الزم باشد 
 برآورده زیر رابطه هک شود فراهم يمقدار به برشی آرماتور

 .شود

u                                            15-8 رابطه
s c

VV V
φ

≥ − 

 عرضی آرماتور با توانمی را برش مقابل در طرفهیک اعضاي
 رابطه یاو 16-8 رابطه اساس بر sV برشی نیروي تامین براي

 18-8 رابطه اساس بر شده خم طولی آرماتور با یاو ،8-17
    .نمود تقویت

 از عضو از قسمت کی تیتقو يبرا هک يموارد در 8-4-5-2
 با برابر sV باشد، شده استفاده یبرش آرماتور نوع کی از شیب

 آرماتور انواع از کی هر يبرا شده محاسبه sV ریمقاد مجموع
 گرفته نظر در عضو، از قسمت آن در شده استفاده یبرش
  .شودمی

 مقابل در طرفه کی اعضاي براي بند این تمهیدات 1-5-4-8 ت 
 دورگیر، تنگ، خاموت، شامل عرضی آرماتور انواعه هم در برش،

  .شوندمی گرفته ارک به دورپیچو  سنجاقی
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 یعرض آرماتور از یناش طرفهیک برشی مقاومت 8-4-5-3

  :عضو طولی محور بر عمود

 »الف« يهاحالت از یکی در عرضی یبرش آرماتور از استفاده
 :باشدمی مجاز ،الزم شرایط تامین با ریز »پ« تا

 طولی محور بر متعامد دورگیرهاي ای هاتنگ ،هاخاموت -الف
 ،عضو

 محور بر متعامد هايسیم با شده جوش مییس شبکه -ب
  ،عضو طولی

  .هاچیدورپ -پ

 :شودمی محاسبه ریز رابطه از sV حالت این در

                                         16-8 رابطه
s

dfA
V ytv

s = 

 

 آرماتورهاي نیب یطول فاصله ای چیدورپ گام s رابطه نیا در

 عضو طولی محور بر عمود هايشاخه مقطع سطح vA و یبرش
 همچنین .شودمی محاسبه 5-5-4-8 بند مطابق هک است

ytf باشدمی عرضی هايآرماتور تسلیم مقاومت.  

 عرضی آرماتور از یناش طرفهیک برشی مقاومت 8-4-5-4
 :عضو یطول محور به نسبت مورب

 نسبت درجه 45 حداقله زاوی با مورب يهاخاموت از استفاده
 قطع را محتمل یبرش كتر صفحه هک عضو یطول محور به

 این در .باشدمی مجاز یبرش آرماتور عنوان به نیز کنندمی
 :شودمی محاسبه ریز رابطه از sV حالت

                17-8 رابطه
s

dfA
V ytv

s

)cos(sin αα +
= 

 

 یطول محور و مورب يهاخاموت نیب زاویهα ،رابطه نیا در
 نیب )یطول يلگردهایم امتداد با ي(مواز یطول فاصله sعضو،

 است مورب هايشاخه مقطع سطح vAو  یبرش آرماتورهاي
  .شودمی محاسبه 5-5-4-8 بند مطابق هک

 ای حلقه تنگ، ل،کش یلیمستط خاموت هر يبرا 8-4-5-5

 ای لگردهایم تمام يهاساق مقطع سطح vA،یعرض قالب
 تنگ هر يبرا همچنین .است s فاصله در موجود هايسیم

 اصالح خرپایی تشابه کی بر برشی آرماتور طراحی  3-5-4-8ت
 ند)(ب ششیک اعضاي در نیرو خرپایی، تشابه در .است استوار شده
 است الزم برشی آرماتور .شودمی تحمل برشی آرماتورهاي با قائم

 كتر باعث چه آن بر مازاد برش فقط هک شود طراحی طوري
 شود فرض هک آن شرط به ،ندک تحمل را شودمی مورب خوردگی

 بتن هک شودمی فرض .دارند درجه 45 وربم خرپا قطري اعضاي
 يدرگیر بتن، فشاري ناحیه در مقاومت طریق از برشی ظرفیت در

 باعث چه آن معادل میزانی تا ،ايزبانه عملو  دیگرکی در هادانه
  .دارد تکمشار ،شودمی مورب خوردگی كتر

 یاسم برشی مقاومت برحسب  لفا-18-8 و 17-8 ،16-8 روابط

 وقتی .اندشده ارائه )،sV( شودمی فراهم برشی آرماتور توسط هک
 د،گیرمی قرار استفاده مورد عضو ولیط محور بر عمود طولی آرماتور

 ،s ،هاآن فاصلهو  vA طولی، آرماتور براي نیاز مورد مقطع سطح
 :شودمی محاسبه زیر رابطه از

)                         1-8ت  رابطه )u cv

req yt

V VA
s f d

φ
φ

−  = 
 

 

 
 
 

 صفحه هک موربی هايخاموت از استفاده چه اگر  4-5-4-8 ت
 از استفاده است، مجاز کنندمی قطع را برشی محتمل هايكتر
 تغییر عبوري بارهاي دلیل به خالص برش جهت هک جایی در هاآن
  .نیست مناسب ند،کمی

 هاآن هک است ضروري امالک مورب، هايخاموت بودن موثر براي
 مورب هايخاموت اگر .نندک قطع را بالقوه برشی هايكتر صفحه

 یچه گیرند، قرار برشی محتمل هايكتر با موازي تقریبا راستاي در
  .کنندمین فراهم برشی ظرفیت گونه

 
 
 
 

 
 ،دایروي مقطع کی در عرضی آرماتورهاي چه اگر 5-5-4-8 ت

 هک است داده نشان هاآزمایش نتایج اما ندارند، مستقیم هايساق
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 ای لگردهایم مقطع سطح برابر دو vAچ،یدورپ ای يرویدا
 .باشدمی s فاصله در هامیس

 یطول آرماتورهاي از یناش طرفهیک برشی مقاومت 8-4-5-6
 :شده خم

 لطو میانی چهارم سه توانمی یطول يهامیلگرد ردنک خم با 
 به ،گرفت نظر در یبرش آرماتور عنوان به را هاآن شده خم

 یطول يهاآرماتور هشد خم قسمت نیب αزاویه هک آن شرط
 حالت این در .نباشد درجه 30 از کمتر عضو، یطول محور و
sV ریز »ب« و »الف« يبندها از شده خم یطول آرماتور يبرا 

 :شودمی محاسبه

 چند ای کی از شده خم یطول آرماتور کهصورتی در -الف
 مخ شروع فاصله با و يمواز لگردهايیم گروه یاو میلگرد

 ترینکم با برابر sV باشد، شده لیکتش گاهتکیه از سانکی
 :است زیر مقدار دو

sinαs                                   الف 18-8 رابطه v yV A f= 

0.25s                                 ب 18-8 رابطه c wV f b d′= 
 

و شده خم يهامیلگرد لک مقطع سطحvA  ،هارابطه این در
α است عضو یطول محور با لگردهایم خم قسمته زاوی. 

 يهاآرماتور از شده خم یطول آرماتورهاي کهصورتی در -ب
 متفاوت يهاخم شروع با يمواز گروهی یاو منفرد طولی

 محاسبه 17-8 رابطه از sV دنشو لیکتش گاهتکیه از
 .شودمی

 ارانهکمحافظه ،16-8 رابطه در 1-2-4-8 بند فرضیات از استفاده
  .بود خواهد

 

 برش، در شده خم طولی هايمیلگرد بودن موثر براي  6-5-4-8ت
 هايكتر صفحه هاآن نشده خم قسمت هک است ضروري امالک

 یباتقر راستاي در شده خم میلگرد اگر .ندک قطع را بالقوه برشی
 ظرفیت گونه هیچ گیرد، قرار برشی محتمل هايكتر با موازي
  .ندکنمی فراهم برشی

 

 

 طرفهدو یبرش مقاومت 
 

 طرفهدو یبرش مقاومت 5-8 ت

 
 

 اتیلک 

 مقاطعه طرفدو اسمی برشی مقاومت برآورد براي 8-5-1-1
 ضوابط از برشی آرماتور بدون یاو با )ايمنگنه برشی مقاومت(

 از کهصورتی در .شودمی استفاده 4-5-8 و 3-5-8 بندهاي
 باشد، شده استفاده ناودانی یاو I مقطع با برشی کالهک

 از ناشی ضریب با »برشی تنش« طرفهدو اعضاي در 1-1-5-8 ت 
 محاسبه 5-4-6-10ند ب الزامات اساس بر لنگر انتقال و برش
 مقطع در اسمی برشی مقاومت تعیین الزامات 5-7  بخش .شودمی

 ايتقاض .ندکمی فراهم را برشی آرماتور با یاو برشی آرماتور بدون
 اساس بر جهت آن از دارضریب برشی مقاومت و دارضریب برش
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 5-5-8 بند ضوابط اساس بر برش براي طرفهدو اعضاي
  .شوندمی طراحی

 با و بدون طرفهدو اعضاي در اسمی برشی مقاومت 8-5-1-2
 اساس بر ،)شودمین برشی کالهک شامل( برشی آرماتور
 بند در شده نییتع مقطع و زیر »ب« و »الف« يهارابطه

  :شودمی آورده بدست 8-5-1-3
 :برشی فوالد بدون -الف 

n                                                                     الف 19-8 رابطه cv v=  
 :برشی فوالد با -ب 

n                                                                  ب 19-8 رابطه c sv v v= + 

 برشی مقاومت با متناظر معادل تنش sv و cv روابط نیا در
 هاتورآرما و بتن توسط ترتیب به هک باشندمی اسمی طرفهدو

  .شوندمی فراهم

 از نباید ولی ،شودمی ارزیابی 20-8 رابطه اساس بر cv مقدار
 در مندرج شرایط اساس بر 22-8 رابطه و 21-8 رابطه مقدار

  .شود بیشتر 2-3-5-8 بند

 کی يهاخاموت با شده مسلح طرفهدو اعضاي برايsv مقدار
 اب شده مسلح طرفهدو اعضاي براي نیزو  شاخه چند یا شاخه

 ارزیابی 24-8 رابطه اساس بر دارسر برشی هايمیخگل
  .شودمی

 کی و d عمق با مقطعی توسط طرفهدو برش 8-5-1-3
 شده تعریف 2-5-8 ندب در هک 0b بحرانی ايمنگنه محیط
 و ندکن اثر نامتعادل لنگر مقطع بر اگر .شودمی مقاومت است،
 نواختکی را بحرانی مقطع پیرامون در برشی تنش توزیع بتوان

 یاو ،cV بتن، با متناظر طرفهدو برشی نیروي گرفت، نظر در

 سطح در sv و cv ضرب با ترتیب به ،sV فوالد، با متناظر
0b ،طرفهدو برش بحرانی d، شوندمی تعیین.  

cf مقدار 8-5-1-4  براي cv محاسبه در شده برده ارک به ′
 همچنین .باشد بیشتر الکمگاپاس 3/8 از دینبا طرفهدو برش

 ،شودمی گرفته ارک به sv محاسبه در هک yf تسلیم مقاومت
 .باشد بیشتر 2-7-4 بند در شده داده مقادیر از نباید

 

 

 قیممست برش از ناشی اثرات جمع انکام هک دشونمی تعیین تنش
 .گردد فراهم لنگر انتقال و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مورد در محدودي آزمایشی اطالعات حاضر حال در 4-1-5-8ت

 دوجو زیاد مقاومت با بتن با طرفهدو بتنی هايدال برشی مقاومت
 رفهطدو بتنی هايدال مورد در بیشتري تجربیات هک زمانی تا .دارد

 الکمگاپاس 70 از بیش فشاري مقاومت با هايبتن با شده ساخته
 ردنک محدود نشود، حاصل

cf  محاسبات در الکپاسمگا 3/8 به ′
  .بود خواهد عاقالنه برشی

 نترلک جهت به محاسبه در ytf براي الکپاسمگا 420 باالیی حد
 .است شده اعمال خوردگی كتر
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 بحرانی مقطع موثر سطح بر دال در بازشو أثیرت  2-8شکل 
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 طرفهدو برش براي بحرانی مقاطع 

 یجانب سطح ،طرفهدو برش يبرا یبحران مقطع 8-5-2-1
 محل و بوده یبرش يروین با يمواز آن وجوه هک است يمنشور

 آن،ه قاعد محیط هک شود گرفته نظر در طوري دیبا  هاآن

0b، ره در منشور وجوه فاصله نیست الزم ولی ،باشد حداقل 
 گرفته نظر در 0.5d از کمتر ریز »ب« و »الف« موارد از کی

 :شود

 نواحی ای زکمتمر يبارها ،هاستون هايگوشه یاو هالبه -الف
 ،یگاهتکیه

 يهالبه رینظ شالوده ای دال ضخامت در رییتغ محل -ب
  .یبرش يهاکالهک ای بهیتک ،ستونسر

 متوسط با برابر هک است d برابر یبحران مقطع در منشور مقع
  .شودمی گرفته نظر در متعامد جهت دو موثر عمق

 تعریف بند این »الف« قسمت در هک بحرانی مقطع 1-2-5-8ت 
 محوره دو خمش معرض در هايپی و هادال در برش براي شده
 در بار زیر سطح .ندکمی تبعیت بار زیر سطح لبه محیط از هک است
 سطوحو  زکمتمر بارهاي ،هاستون شامل هاپی و طرفهدو هايدال

/ فاصله به آلایده بحرانی مقطع کی .است العملیسکع 2d از 
  .شودمی گرفته نظر در بار زیر سطح محیط

 رشب نترلک برشی، فوالد بدون و نواختیک ضخامت با اعضاي براي
 ضخامت با هايدال براي .بود خواهد افیک بحرانی مقطع کی در

 هب مقطع چندین در برش است الزم برشی، آرماتور با یاو متغیر
 نترلک 2-2-5-8 و 1-2-5-8 بندهاي در شده تعریف صورت

  .شود

 رانیبح محیط است نکمم دال،ه گوش یا لبه کنزدی يهاستون براي
 .شود داده امتداد دال لبه تا

 موثر ریغ

 لبه مشابه
 آزاد

 موثر ریغ

وار
ن

 
تون

س
 ی

 یستون نوار

 موثر ریغ

 موثر ریغ

 موثر ریغ

 موثر ریغ درصد 50
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 سطوح و زکمتمر يروهاین ،هاستون يبرا 8-5-2-2
 یحرانب مقطع ل،کش یلیمستط ای یمربع مقطع با یگاهتکیه

 مقطع همچنین .گرفت نظر در میمستق اضالع با توانمی را
 ظممن یضلع چند یاو يرویدا مقطع با يهاستون يبرا یبحران

 رابرب مقطع سطح با معادل یمربع ستون کی رینظ توانمی را
 .گرفت نظر در یاصل ستون مقطع سطح با

 اب هک طرفهدو رفتار با ياعضا يبرا یبحران مقطع 8-5-2-3
  دارسر یبرش يلگردهایم یاو شاخه چند ای کت يهاخاموت

 اب و حداقل پیرامون با یوجه چند کی باشند، شده تیتقو

 نیتریرونیب از 5d.0 فاصله در هک باشدمی 0bه قاعد محیط
  .ردیگیم قرار ،یبرش شده تیتقو طیمح مرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 برشی میلگردهاي با یاو خاموت با طرفهدو اعضاي در  3-2-5-8 ت
/ فاصله به مقطع کی در بتن در برشی تنش است الزم سردار، 2d 

 .شود نترلک است، نشده داده ادامه برشی آرماتور هک جایی از پس
 دهش تعریف محدوده از نباید مقطع این در محاسباتی برشی تنش

 باید بحرانی مقطع ترینبیرونی لکش .شود تربیش 3-5-7 بخش در

 مستطیل یاو مربع لزوما هک ،باشد 0b مقدار ترینکم با متناظر
 و ب الف، 3-8 هايلکش در بحرانی مقطع از مواردي .بود نخواهد

 وشه،گ ستونو  ناريک ستون میانی، ستون پیرامون ترتیب به ،پ
 تقویت هايدال ها،لکش این در هک شود توجه .است شده آورده
 مقطع ترینبیرونی لکش .است شده داده نشان خاموت با شده

 با همشاب نیز دارسر هايمیخگل با شده تقویت هايدال براي بحرانی
  .بود خواهد لکش همین

 صله،فا اندازه، در تغییر نظیر برشی آرماتور در تغییراتی هک جا هر
 یبحران مقطع در برشی تنش نترلک دهد، رخ آن چیدمان لکش یاو

/ فاصله به جدیدي 2d بود خواهد الزم آن از.   

 

 
 با دال در طرفهدو برش بحرانی مقاطع  الف  3-8شکل  

   میانی ستون کی پیرامون برشی آرماتور

خارج از  در بحرانی مقطع  دال در بحرانی مقطع
 آرماتورهاي برشی

 پالن دال                          

 اولین (بین 
 برشی آرماتور

 بعد) به
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 آرماتور با دال در طرفهدو برش بحرانی مقاطع  ب 3-8 لکش

   ناريک ستون کی پیرامون برشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آرماتور با دال در طرفهدو برش بحرانی مقاطع  پ 3-8 لکش

   گوشه ستون کی پیرامون برشی

 

 ها)پی (و هادال در بازشو طراحی تمهیدات و ضوابط  4-2-5-8ت
 موقعیت .اندشده آورده 3-9-8 مرجع جمله از مرتبط مراجع در

 و متعارف بازشوهاي یکنزدی در بحرانی مقطع از موثر هايقسمت
  .است شده داده نشان 4-8شکل  در چین خط صورت به آزاد لبه

 از رتبزرگ فواصلی در بازشو وقتی هک است داده نشان تحقیقات
4d اي دوطرفه برشی مقاومت باشد، شده واقع ستون کی محیط از

 انسیک بازشو بدون دال ايدوطرفه برشی مقاومت با آن )ايمنگنه(
  .بود خواهد

 
 :(توجه بحرانی مقطع بر آزاد هايلبه و بازشو تاثیر  4-8شکل 

   .)اندشده فرض ستون محیط از 4h محدوده در بازشوها
 

گوشه کناري  
 دال

 به برشی آرماتور اولین (بین دال در بحرانی مقطع
 بعد)

خارج از  در بحرانی مقطع
 آرماتورهاي برشی

 پالن دال                      

 غیر موثر

 بازشو

 مقطع بحرانی

 گوشه آزاد
بعنوان 

گوشه آزاد 
 دیده شود

 (بین دال در بحرانی مقطع
 به برشی آرماتور اولین

 بعد)

     
  

 دال                         پالن                       

 لبه دال

خارج از  در بحرانی مقطع
 آرماتورهاي برشی
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 کی محیط از 4h از کمتر فاصله در بازشو کی اگر 8-5-2-4
 از یبخش رد،یگ قرار یگاهتکیه سطح ای زکمتمر بار ستون،

0b ارب ستون، زکمر از شده میترس میمستق خطوط با هک
 بازشو محدوده به مماس و یگاهتکیه سطح یاو زکمتمر

 .)1-8شکل ( شودمین گرفته نظر در ،شودمی محصور

 شده نیتامه طرفدو برشی مقاومت
 بتن توسط

در هک ياطرفهدو اعضاي براي بتن برشی مقاومت 8-5-3-1
 مقداري ترینکم باشد، نشده استفاده برشی آرماتور از هاآن

 .شودمی تعیین زیر رابطه سه از هک است

0.33c                                           الف 20-8 رابطه s cv fλ λ ′= 

  ب 20-8 رابطه
20.17 1c s cv fλ λ
β

  ′= + 
 

   پ 20-8 رابطه
0

0.083 2 s
c s c

dv f
b

α λ λ
 

′= + 
 

 

 کچوک وجه به بزرگ وجه نسبت β فوق، يهارابطه در

 يهاستون براي sα مقدار همچنین .است ستون مقطع
 منظور 20 و 30 ،40 با برابر ترتیب به گوشه و ناريک میانی،

 بر و بوده اندازه تاثیر اصالح ضریبsλ عالوه به .شودمی
   .شودمی تعیین 14-8 رابطه اساس

 برشی مقاومت هک است ردهک تایید تحقیقات 1-3-5-8ت
 یبرش آرماتور بدون طرفهدو اعضاي در بتن براي شده گیرياندازه

 عنوان هب پدیده این .یابدنمی افزایش عضو، عمق با مستقیم نسبت با

 وابستگی sλ اصالح ضریب .گیردمی قرار اشاره مورد »اندازه اثر«
  .دنکمی بیان عضو موثر عمق با با را هادال طرفهدو برشی مقاومت

 یبرش آرماتور حداقل بدون و تنیدهپیش غیر طرفهدو هايدال براي
250mmd با و  بیان 5-4-4-8 بند در هک اندازه تاثیر ،<

 از ترمک به را طرفهدو هايدال برشی مقاومت شد،

00.33 cf b d′ دهدمی اهشک. 

 میاس طرفهدو برشی مقاومت با متناظر تنش مربعی، يهاستون در
0.33 به محوره، دو خمش تحت هايدال در بتن s cfλ ′ 

 هک است داده نشان آزمایش نتایج وجود، این با .شودمی محدود
 ستون از ترکوچک وجه به تربزرگ وجه نسبت هک β وقتی

 مقدار باشد، تربزرگ 0/2 از است بار زیر سطح یاو مستطیلی

0.33 s cfλ  چنین در .بود خواهد اطمینان جهت خالف در ′
 دوطرفه برش در بحرانی مقطع بر واقعی برشی تنش ییهاحالت

0.33 تقریبی ثرکحدا مقدار کی از ست،کش با متناظر s cfλ ′ 
 مقدار تا بار، زیر سطح یا ستون هايگوشه پیرامون

0.17 s cfλ  مقطع دو بین تربزرگ وجوه طول در ترمک یا ′
 اب هک دهندمی نشان دیگري هايآزمایش .ندکمی تغییر انتهایی

0 نسبت افزایش /b d، مقدار cv 20-8 روابط .یابدمی اهشک-
 .اندشده داده توسعه اثر دو این ردنک منظور براي پ-20-8 و ب

 نسبت صورت به β نسبت مستطیل، جز به هاییلکش براي
 سطح رد متعامد بعد بلندترین به بار زیر موثر سطح بعد بزرگترین
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 مقدار برشی، گذاريآرماتور با طرفهدو اعضاي براي 8-5-3-2

cv حدود از نباید شودمی محاسبه بحرانی مقاطع در هک 
 :باشد بیشتر زیر »ب« و »الف« بندهاي از آمده بدست

 :باشد شده استفاده خاموت از اگر -الف

0.17c                                   21-8 رابطه s cv fλ λ ′≤  

 

 ضوابط ،باشد شده استفاده دارسر برشی میخگل از اگر -ب
 :ریز )2( و )1( يبندهایرز

 لمح یاو ز،کمتمر بار ستون، اطراف در بحرانی مقطع براي -1
 حداقل ،1-2-5-8 بند طبق ،دال در ضخامت تغییر

 »پ«20-8 رابطهو  »ب«20-8 رابطه ،22-8 رابطه مقادیر
  .شودمی منظور

 سطحی بار زیر ،موثر سطح .)5-8شکل ( شودمی منظور بار زیر موثر
 محیط و گرفته بر در را شده بارگذاري واقعی سطح تمام هک است

  .است حداقل آن

 با ابربر ترتیب به گوشهو  ناريک میانی، يهاستون براي sα مقدار
 ستون« ،»میانی ستون« عبارت .شودمی منظور 20و  30 ،40

 بیتتر به ممتد دال با بحرانی مقاطع به ،»گوشه ستون«و  »ناريک
  .ندکمی داللت وجه دو یاو سه، چهار، در

 

 
  مستطیلی غیر بار زیر سطح براي βمقدار  5-8شکل 

 

 برشی، آرماتور با طرفهدو اعضاي براي بحرانی مقاطع  2-3-5-8ت
 سطح یا ز،کمتمر بار ستون، مجاور مقاطع براي 1-2-5-8 بند در
 از خارج در هک مقاطعی براي 3-2-5-8 بند درو  العملسکع

 قرار دارسر هايمیخگل یا خاموت محیطی خط ترینبیرونی

 مقاطع چنین براي cv ثرکحدا مقادیر .اندشده تعریف اند،گرفته
 محدود مقادیرو  2-3-5-8 بند در شده ارائه روابط در بحرانی

  .است شده ارائه 4-3-5-8 بند در بحرانی مقاطع در uvه نندک

 ترینداخلی درuvه نندک محدود مقدار و cv ثرکحدا مقدار
 استفاده دارسر برشی هايمیخگل از هک حالتی در بحرانی مقطع
 رمقادی .شودمی استفاده خاموت از هک است حالتی از رتبیش شود،

 خط ترینبیرونی از خارج در بحرانی مقاطع در cv ثرکحدا
 رفته ارک به برشیِ آرماتور نوع از مستقل برشی، آرماتورهاي محیطی

   .است

 مقطع
 بحرانی

 شده بارگذاري ناحیه
 موثر

 واقعی شده بازگذاري ناحیه
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0.25c                                     22-8 رابطه s cv fλ λ ′≤ 

 اب شده تقویت محیط بیرونی مرز در بحرانی مقطع براي -2
 رابطه مقدار ،2-5-8 بند طبق ،برشی گذاريآرماتور

  .شودمی منظور 8-21
 
 زیر، »ب« و »الف« شرایط از یکی تامین صورت در 8-5-3-3

1.0sλ از استفاده   :باشدمی مجاز فوق يهارابطه در =

 7-3-7-10 بند اساس بر هاخاموت جزییات و طراحی الف)
/0 و بوده 0.17 /v c ytA s f b f′≥ باشد.  

 250 ثرکحدا ساق طول با  دارسر صاف برشی میخگل ب)
 8-3-7-10 بند بر منطبق جزییات و طراحی با مترمیلی
/0 و بوده 0.17 /v c ytA s f b f′≥ باشد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الزم برشی، گذاريآرماتور با طرفهدو اعضاي براي 8-5-3-4

 محاسبه uv هک شود انتخاب طوري مقطع موثر عمق است
 »الف« بندهاي از آمده بدست مقادیر از بحرانی مقاطع در شده

 :نشود بیشتر زیر »ب« و

 :خاموت از استفاده صورت در -الف

 با برابر خاموت، با طرفهدو هايدال در cv ثرکحدا مقدار
0.17 s cfλ λ  كتر در هاخاموت زیرا ،شودمی گرفته نظر در ′

 این .کنندمی تحمل را مقدار این بر مازاد برش تمام مورب خوردگی
 فاقات برشی آرماتور با دال کی ظرفیت نصف در تقریبا وضعیت

 cv باالتر مقدار .است) 33/0 عدد نصف بایتقر 17/0 (عدد افتدمی
 ساسا بر دارسر برشی هايمیخگل با شده مسلح طرفهدو هايدال در

  .است استوار تحقیقات

 در برشی آرماتور حداقل کی از استفاده صورت در 3-3-5-8ت
250 با هايدال mmd  توانایی .یابدمی اهشک »اندازه تاثیر« ،<
 موثرتر ردنک مک در (صاف) معمولی دارِسر برشی هايمیخگل

 در است نکمم را هادال طرفهدو برشی مقاومت بر »اندازه تاثیر«
 استفاده مترمیلی 250 از بلندتر میخگل از هک یحالت با مصالحه

 تایید هاآزمایش هک زمانی تا وجود این با .نمود منظور ،شودمی

1.0sλ از استفاده نگیرد، قرار دسترس در نندهک  هايدال براي =
250 با mmd  آن ساق طول هک يدارسر برشی میخگل بدون <
 هايمیخگل اتصال .بود نخواهد مجاز نشود، تربیش مترمیلی 250 از

 میخگل سر به میخگل کی ساق انتهاي دادن جوش با دارسر برشی
 ندکمی ایجاد حاصله برشی میخگل وسط در دیگر سر کی دیگر،

  .)6-8شکل ( ندکمی مهار تربیش را میخگل هک

 

 
  دیگرکی به سردار برشی هايمیخگل اتصال  6-8شکل 

 

 مطابق جوش
 الزامات

 دهم مبحث
 ملی مقررات

 ساختمان
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0.5u                                                    الف 23-8 رابطه cv fφ ′≤ 

 
 : دارسر برشی میخگل از استفاده صورت در -ب

0.66u                                                   ب 23-8 رابطه cv fφ ′≤ 

 
 

 خاموت توسط شده نیتام یبرش مقاومت 
 یبرش

 از شده ساخته شاخه چند ای کی با يهاخاموت از 8-5-4-1
 و »الف« شرط دو شدن برآورده صورت در م،یس ای لگردیم
 لودهشا و طرفهدو دال یبرش تیتقو عنوان به توانمی زیر »ب«

 :ردک استفاده

 .باشد متریلیم 150 برابر حداقل d موثر عمق -الف
 .باشد خاموت قطر برابر 16 حداقل d موثر عمق -ب

 :شودمی محاسبه ریز رابطه از استفاده با sv حالت این در

                                            24-8 رابطه
sb
fA

v
o

ytv
s = 

 

vA يهاخاموت تمام قائم يهاشاخه مقطع سطح مجموع 
 طیمح مشابه یهندس نظر از هک است یطیمح خط کی بر واقع

 یطیمح خطوط بین فاصله 𝑠𝑠و  باشدمی ستون مقطع
  .است ستون وجه بر عمود جهت در یبرش يلگردهایم

 عنوان به توانمی دارسر یبرش هايمیخگل از 8-5-4-2
 نآ شرط به ،ردک استفاده هاشالوده و هادال در یبرش تیتقو

 مرتبطی موارد با مطابق هاآن جاگذاري روش و هندسه هک

 از sv حالت این در .اندشده آورده 10 فصل در هک دنباش

 مقطع سطح مجموع vA .شودمی محاسبه 24-8 رابطه
 یطیمح خط کی بر واقع دارسر يهامیلگرد تمام ياهقسا

و  باشدمی ستون مقطع طیمح مشابه یهندس نظر از هک است
s ر یبرش يلگردهایم یطیمح خطوط بین فاصلهدر دارس 

   .است ستون وجه بر عمود جهت

 از طرفهدو برش براي فصل این در هک جاآن از 1-4-5-8 ت 
 آرماتورهاي برشی مقاومت است، شده استفاده برشی هايتنش

 گیريمتوسط 24-8 رابطه در بحرانی مقطع لیک سطح روي عرضی
   .است شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برشی هايمیخگل هک است داده نشان آزمایش  2-4-5-8 ت
 یکانیکم صورت به دال پایین و باال به نکمم حد تا هک سرداري

 .ندهست موثر دوطرفه برش مقابل در مقاومت در باشند، شده درگیر
 کی به عموما برشی میخگل از پس بحرانی مقطع حالت این در
 هايتنش محاسبه براي الزم روابط .شودمی فرض ضلعی چند لکش

  .یافت 4-9-8 مرجع در توانمی را مقاطعی چنین بر برشی
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،دارسر یبرش هايمیخگل از استفاده صورت در 8-5-4-3

vA/نسبت s  دینما برآورده را ریز رابطه دیبا:

0.17v  25-8 رابطه o
c

yt

A bf
s f

′≥

 کالهک توسط شده نیتام یبرش مقاومت
 آن طراحی ضوابط و یبرش

مقاطع از دیبا )یبرش سر( برشی کالهک هر 8-5-5-1
 لمتص آن بر عمود يبازو به املک ينفوذ جوش با هک يفوالد

 مقطع داخل در دینبا یبرش يبازوها .شود ساخته ،شودمی
 .شوند قطع ستون

از شیب دینبا یبرش کالهک يفوالد مقطع عمق 8-5-5-2
 .باشد آن جان ضخامت برابر 70

درجه 30 حداقله زاوی با توانمی را بازو هر يانتها 8-5-5-3
 یخمش ظرفیت هک آن شرط به ،ردک قطع افق به نسبت
 ،کیپالست

pM، مانده، یباق ریمتغ مقطع يفوالد مقطع در 
 .باشد یافک بازو آن به دهیرس برش تحمل يبرا

محدوده در دیبا يفوالد مقاطع يفشار يهابال 8-5-5-4
0.3d رندیگ قرار دال مقطع يفشار ناحیه از. 

 با شده تقویت طرفهدو اعضاي براي طراحی ضوابط 1-5-5-8 ت
 و تاس شده تنظیم برشی نیروهاي اساس بر ابتدا از برشی کالهک
 اساس بر .شودمی ارائه صورت همان به بخش این در دلیل همین به

 برشی کالهک براي طراحی روش شده، گزارش تجربی اطالعات
 طراحی ضوابط .شودمی ارائه ايسازه فوالدي هايلکش دربردارنده

 مانجا لنگر انتقال آن در هک ستون اتصال کی در برشی کالهک
  .است شده ارائه 6-5-5-8 تا 2-5-5-8 بندهاي در شودمی

 از ناشی برش انتقال با اتصالی ناحیه براي برشی کالهک طراحی
 انجام رزی »پ« تا »الف« ضوابط گرفتن نظر در با باید ثقلی، بارهاي

 شود:

 اطمینان تا گردد فراهم خمشی مقاومت حداقل کی باید -الف
 ،خمشی مقاومت به رسیدن از قبل برشی کالهک هک شود حاصل

  .بود خواهد حصول قابل آن دال برشی مقاومت

 .شود محدود برشی کالهک انتهاي در دال در برشی تنش باید -ب

 انتومی را دال منفی آرماتورهاي قبلی، ضابطه دو تامین از بعد -پ
 مقطع در خمشی لنگر در برشی کالهک تکمشار با متناسب
  .داد اهشک طراحی،
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 هر یخمش یسخت نسبت صورت به هک vα نسبت 8-5-5-5

 هخورد كتر بکمر دال مقطع یسخت به یبرش کالهک يبازو

)2 عرض با آن اطراف )c d+ از کمتر نباید ،شودمی تعریف 
 .باشد 15/0

 یخمش تیظرف ،یبرش کالهک يبازو هر يبرا 8-5-5-6

 :دینما برآورده را ریز رابطه دیبا pM کیپالست

1                        26-8 رابطه

22
u

p v v v
V cM h

n c
α

φ
  

≥ + −  
  
l 

 

-ششک ياعضا مقاومت اهشک بیضر φ ،رابطه نیا در
 يبازوها تعداد n ،یبرش کالهک مقطع عمق ℎ𝑣𝑣 ،نترلک

 یبرش کالهک يبازو هر حداقل طول vl و یبرش کالهک
  و 8-5-5-8 يبندها ردنکبرآورده يبرا ازین مورد

 یاو مستطیل عدب𝑐𝑐2  و 𝑐𝑐1 همچنین .باشدمی 8-5-5-10
 راستاي در ترتیب به ،ستونسر یا ستون معادل مستطیل

 متعامد راستاي و شوندمی تعیین آن در لنگرها هک ايدهانه
  .باشندمی آن،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کی یاسم یخمش تیظرف از ستونی نوار هر سهم 8-5-5-7
 ند:ک تامین را ریز رابطه دیبا ،یبرش کالهک

 
 
 
 
 

 کالهک بازوي طول در آلایده صورت به برش توزیع  6-5-5-8 ت
 .است شده داده نشان 7-8شکل  در داخلی ستون کی در برشی
v/ صورت به بازوها از دامک هر طول در برش cV nα φ گرفته 
 هک ،شودمی

cV 0 معادلcv b d است. cv 1-3-5-8 بند در 
   .است شده تعریف

 براي شده منظور برش لک عنوان به ستون وجه در ثرکحدا برش
uV/ بازو، هر n، ناحیه توسط ستون به انتقالی برش منهاي 

) دال، بتن فشاري / )(1 )c vV nφ α−، شودمی گرفته نظر در. 
 شودمی منتقل ستون به دال بتن فشاري ناحیه توسط هک برشی
 کی براي و بوده صفر به کنزدی سنگین برشی کالهک کی براي

) به کسب کالهک / )cV nφ این بر 26-8 رابطه .شودمی کنزدی 
 ،اردضریب برشی نیروي نصف تقریبا cVφ هک است استوار فرض

uV، رابطه این در .باشد pM مورد کیپالست خمشی مقاومت 
 رسیدن با هک شود حاصل اطمینان هک است، کالهک بازوي هر نیاز
 vl میتک .شد خواهد حاصل uV ،کالهک خمشی مقاومت به

 کهالک به بعد به آن از هک است اينقطه تا ستون زکمر از بازو طول
1 فاصلهو  نیست نیازي / 2c نظر مورد راستاي در ستون بعد نصف 
  .است

 
  برشی کالهک در آلایده برش  7-8شکل 

 

 ،vM خمشی، مقاومت در برشی کالهک تکمشار  7-5-5-8 ت
 رابطه این .شودمی محاسبه 27-8 رابطه از ارانهک محافظه صورت به
 نظر صرف ستون وجه در برش قلّه از هک است فرض این اساس بر

 ستون وجه
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1                                27-8 رابطه

2 2
v u

v v
V cM
n

φ α  ≤ − 
 
l 

 

 نترلک-ششک ياعضا مقاومت اهشک بیضر φ ،رابطه نیا در
 تا »الف« ریمقاد حداقل از دینبا vMصورت هر در .باشدمی

 :شود بیشتر زیر، »پ«

 ؛یستون نوار هر در uM درصد 30 -الف

 ؛vl طول در یستون نوار هر در uM یراتیتغ -ب

 .26-8 رابطه در شده داده pM -پ

 با طرفهدو رفتار با ياعضا يبرا یبحران مقطع 8-5-5-8
 از کی هرو  باشد عمود دال صفحه بر دیبا یبرش کالهک

 فاصله در را یبرش کالهک يبازوها













−

24
3 1c

vl وجه از 

 .دینما قطع ستون

 حداقل  0bهک ردیگ قرار صورتی به دیبا یبحران مقطع نیا

 از ترکینزد هک ستین الزم یول ،شود
2
d مورد ستون وجه تا 

 .باشد نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظور ،uV ،دارضریب برشی نیروي نصف تقریبا cVφو  شودمی
 بیان 26-8 رابطه آوردن دست به در چه آن با فرضیات این .شودمی

  .است سازگار شد،

 
 
 
 
 
 
 

 شامل هايدال در هک است داده نشان آزمایش نتایج  8-5-5-8ت 
 از قبل برشی بازوهاي خمشی مقاومت هاآن در هک برشی کالهک
 از ترمک برشی تنش در ستکش ،شودمی حاصل دال برشی ستکش

0.33 cf  پیوسته وقوع به کالهک انتهاي در بحرانی مقطع در ′
 بازوهاي خمشی مقاومت هک برشی کالهک کی در مقابل در .است

 رشیب مقاومت بود، نشده حاصل دال برشی ستکش از قبل آن برشی

0.33 حدود به تقریبا cf  محدود اطالعات .شد برگردانده ′
 هارانک محافظه طرح کی از هک ندکمی ایجاب زمینه این در آزمایش

0.33 صورت به برشی مقاومت بنابراین .شود استفاده cf  در ′
 نآ انتهاي از قبل و کالهک داخل در واقع فرضی بحرانی مقطع کی

  .شودمی محاسبه

 چهارم سه فاصله به برشی کالهک بازوهاي در بحرانی مقطع

1( / 2)v c−l گرفته نظر در کالهک انتهاي طرف به ستون وجه از 
 زا ترکنزدی نباید حال هر در فرضی بحرانی مقطع چنین .شودمی
/ 2d بحرانی مقطع این جزئیات 8-8شکل  .باشد ستون به نسبت 

  .دهدمی نشان را
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 نوار در یبرش کالهک با يهادال در بازشو کی اگر 8-5-5-9
 رد،یگ قرار ستون کی از 10h از کمتر فاصله در یاو یستون
 بند در شده داده مقدار نصف با برابر 0bموثر ریغ مقدار

 .باشدمی 8-5-2-4 

 در قائم، يبارها از یناش دارضریب یبرش تنش 8-5-5-10
 از شیب دینبا 8-5-5-8 بند در شده فیتعر یبحران مقطع

0.33 cfφ  یا هالبه از 0.5d فاصله به یبحران مقطع درو  ′
 شیب دینبا ی،گاهتکیه ناحیه یاو زکمتمر بار ستون، هايگوشه

0.58 از cfφ  .شود ′

 
 یا ستون و دال بین لنگر انتقال هک مواردي در 8-5-5-11

 يبرا یافک مهار دیبا یبرش کالهک گیرد،می صورت دیوار
 انتقال

pM  باشد داشته را ستون به. 

 

 

 

 

 

 

 یا ستون و دال بین لنگر انتقال هکمواردي در 8-5-5-12
 یناش بیضر با یبرش يهاتنش مجموع گیرد،می صورت دیوار

 بند در دهش فیتعر یبحران مقطع بر هک قائم بار از
 انتقال از یناش یبرش يهاتنشو  کندمی عمل 8-5-5-8

 سطح زکمر به نسبت برش تیزکمر از خروج توسط لنگر
 از 0.5d فاصله به هک ستون به یبحران مقطع تریننزدیک

 ثرا یگاهتکیه ناحیه یاو زکمتمر بار ستون، هايگوشه یا هالبه
0.33' از دینبا ،کندمی cff l شود بیشتر. 

 
  برشی کالهک در بحرانی مقطع موقعیت  8-8شکل 

 

 

 

 

 این در برشی تنش هايمحدودیت دو هر یا کی اگر 10-5-5-8 ت
 تلقی افیکنا دارضریب برش براي دال مقطع نشود، تامین بند
 از بحرانی مقطع در دارضریب برشی تنش اگر .شودمی

0.58 cfφ cf یاو دال موثر عمق است الزم رود، فراتر ′  افزایش ′

0.33 از بحرانی مقطع در دارضریب برشی تنش اگر .یابد cfφ ′ 

cf موثر، عمق است الزم شود، تربیش  برشی کالهک طول یاو ،′
    .یابد افزایش

 از استفاده صورت در هک اندداده نشان هاآزمایش 11-5-5-8 ت
 2-5-8 بخش جزئیات بر منطبق بحرانی مقاطع برشی، کالهک

 .تندهس مناسب لنگر انتقال از ناشی برشی هايتنش محاسبه براي
 زا ناشی برش و مستقیم برش براي بحرانی مقاطع جه اگر واقع در

 هايگوشه در ستکش آغاز در ولی هستند، متفاوت لنگر انتقال
 جانآ از .گیرندمی قرار هم یکنزدی در یاو شده منطبق هم بر ستون

 منظور ند،کمی جذب خود به را برش غالب برشی کالهک کی هک
 (برش جزء دو هر جمع صورت به ثرکحدا برشی تنش نمودن

  .دبو خواهد ارانهک محافظه لنگر) انتقال از ناشی برش و مستقیم

 تقالان با برشی کالهک اتصال نواحی در هک ندکمی ایجاب بند این
 لنگر لنگر،

pM توسط است نکمم مورد این .شود منتقل ستون به 
  .شود انجام یکانیکم مهار توسط یاو ایی)کات (مقاومت ستون در اکات

 برشی کالهک بدون -الف
 کوچک برشی کالهک -ب

 )n=4( داخلی ستون در
 بزرگ برشی کالهک -پ

 n=4 داخلی ستون در

 کناري وجه در کوچک برشی کالهک  -ت
)n=3( 

 در بزرگ برشی کالهک  -ت
 )n=3( کناري وجه
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 پیچشی مقاومت 
 

 پیچشی مقاومت 6-8 ت

 
 

 اتیلک 

 1-8 رابطه تامین يمبنا بر مقاطع پیچشی مقاومت 8-6-1-1
 .شودمی نترلک »پ«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیچش مقابل در آرمهبتن مقطع طراحی فصل این در 1-1-6-8 ت 
 ارائه نازك جدار ياهلوله ییفضا يخرپا تشابه يتئور اساس بر

 هب ،كناز جداره لول کی صورت به پیچش تحت تیر کی .شودمی
 پرتو تیر در هسته بتن مقطع از و شده سازيشبیه آلایده صورت
 در آرمهبتن تیر کی هک وقتی .الف) 9-8شکل ( شودمی نظر صرف

 توسط اساسا آن پیچشی مقاومت خورد،می كتر پیچش
 سطح کنزدی در هک پیچشی طولی هايآرماتور و بسته هايخاموت

 فرض ،كناز جداره لول تشابه در .شودمی فراهم دارند، قرار عضو
 قریبیت زیتکمر با مقطع بیرونیه پوست توسط مقاومت هک شودمی

 قبل چه توپر و توخالی مقاطع دو هر .گردد فراهم بسته هايخاموت
 صورت به كناز جداره لول کی مثل خوردگی كتر از بعد چه و

  .شوندمی سازي شبیه آلایده

 ضخامتو  τ برشی، تنش ضرب حاصل ،كناز جداره لول کی در
 شناخته »برش جریان« نام به محیط از نقطه هر در ،t دیوار،

q ،شودمی tτ=. برش جریان q نشان صورت به پیچش از ناشی 
 پیرامونی نقاط تمام در و ردهک عمل الف-9-8شکل  در شده داده
 در .ندکمی عمل لوله دیوارهاي تار میان مسیر در و بوده ثابت لوله
 اب معادل پیچش از ناشی برشی تنش لوله، پیرامونی نقطه هر

0/ (2 )T A tτ   .است =

0A به و بوده برش جریان مسیر با شده محصور ناخالص سطح 
  ،است شده داده نشان ب-9-8شکل  در خورده هاشور صورت

t هک است اينقطه در دیوار ضخامت τ کی در .شودمی محاسبه 
 پیوسته، دیوارهاي با توخالی عضو

0A هم حفره سطح شامل 
   .شودمی

 نبنابرایو  شودمی نظر صرف پیچشی مقاومت در بتن تکمشار از
 رد بتن تکمشار از نیست الزم پیچش، و برش یبیکتر حالت در

 دهش استخراج آزمایش نتایج از طراحی روش این .شود استهک برش
    .دارد مطابقت نتایج آن با و
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 هک دنرویم کار به اعضایی براي بخش این ضوابط 8-6-1-2
u هاآن در thT Tφ≥ باشد، φ پیچش در مقاومت اهشک ضریب 

 همچنین .شودمی منظور 75/0 با برابر و است
thT لنگر 

  .شودمی محاسبه 28-8 رابطه اساس بر و است پیچش آستانه

thu چهچنان TT φ< ،نظر صرف پیچش اثرات از توانمی باشد 
  .نمود

cf پیچش، محاسبات در 8-6-1-3  3/8 از بیش نباید ′

 بر طولی و عرضی میلگردهاي براي yf و ytfو  الکمگاپاس
 420 از بیشتر نباید 4 فصل در شده تعیین حدود اساس

     .دنشو گرفته نظر در الکپاسمگا

 
u اگر 8-6-1-4 crT Tφ≥ مقدار و بوده uT تعادل تامین براي 

 ابلمق در مقاومت براي باید عضو تعادلی)، (پیچش باشد الزم
 که است خوردگیترك پیچش crT ،شود طراحی uT پیچش

 يهاسازه در مقابل در .شودمی تعیین 29-8 رابطه اساس بر

u که استاتیکی نامعین crT Tφ≥ مقدار کاهش و است uT 
 وقوع از پس داخلی نیروهاي توزیع باز به دتوانمی

 
 مسیر با شده محصور سطح و كناز جداره لول  9-8شکل 

  برش جریان

 

 آستانه پیچش از بتنی اعضاي در پیچش اگر 2-1-6-8 ت
thT در 

 مقاومت در مالحظه قابل اهشک باعث باشد، مترک 2-6-8 بند
   .نمود نظر صرف آن از توانمی و نشده برشی یا خمشی

 
 
 
 

 از عملی تجربه و یافک اطالعات وجود عدم دلیل به 3-1-6-8 ت
 محاسبه در نامهآیین ،الکپاسمگا 70 از تربیش مقاومت با هايتنب

cf براي را الکپاسمگا 3/8 ثرکحدا محدودیت پیچشی مقاومت ′ 

 و yf براي الکپاسمگا 420 باالیی حد همچنین .ندکمی الزام

ytf كتر عرض نترلک منظور به پیچشی آرماتورهاي طراحی در 
  .است قطري

 دو ،آرمهبتن هايسازه در پیچشی طراحی منظور به 4-1-6-8 ت
 شود: مشخص باید وضعیت

 یروهاين توزیع باز با را پیچشی لنگر تواننمی آن در هک حالتی الف)
 هخواند »تعادلی پیچش« نام به پیچش نوع این .داد اهشک داخلی

 یازن مورد سازه در تعادل حفظ جهت به پیچشی لنگر زیرا ،شودمی

 )q( برش جریان

 نازك جدار لوله -الف

 جریان مسیر توسط شده محصور مساحت -ب
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 )،سازيهم (پیچش شود منجر پیچشی هايخوردگیترك

  .یابد کاهش crTφ حد تا uT مقدار شودمی داده اجازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیچشی آرماتورهاي باید الف -10-8شکل  وضعیت این در .است
  .گردد فراهم طراحی پیچشی لنگر لک تحمل براي الزم

 وهاينیر توزیع باز با را پیچشی لنگر توانمی آن در هک حالتی ب)
 امن به پیچش نوع این .داد اهشک خوردگیكتر وقوع از پس داخلی

 پیچش از پیچشی لنگر زیرا ،شودمی خوانده »سازيهم پیچش«
 رد .شودمی نتیجه هالکش تغییر سازيهم حصول منظور به عضو
 خوردگی كتر از قبل پیچشی سختی ب-10-8شکل  وضعیت این

 »ونانت سنت« تئوري اساس بر نخورده كتر مقطع سختی همان
 یاديز پیچیدگی پیچشی، خوردگیكتر ضمن در وجود این با .است
 باز هب منجر هک پیونددمی وقوع به ثابت پیچشی لنگر تحت اساسا
 تحت خوردگی كتر پیچشی لنگر .شودمی نیروها وسیع توزیع

 یکاند هک اصلی ششیک تنش کی با پیچش،و  خمش برش، یبکتر

0.33 از ترمک cfλ  متناظر است، 2-2-6-8 ت بند در رفته ارک به ′
  .باشدمی

 

 
 پیچشی لنگر آن در هک تعادلی پیچش  الف -10-8شکل 

   .شودنمی داده اهشک طراحی

  

 
 پیچشی لنگر آن در هک سازيهم پیچش  ب -10-8 لکش

   .شود داده اهشک است نکمم طراحی

 ندارد وجود پیچشی لنگر کردن کم امکان

 اردد وجود لبه نیر در پیچشی لنگر کردن کم امکان
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شده توزیع باز قبل بند با مطابق uT مقدار اگر 8-6-1-5
 یطراح در استفاده مورد دارضریب لنگر و برش مقادیر باشد،

 رد یافته کاهش پیچش با باید عضو، به متصل مجاور اعضاي
  .باشند تعادل

 ود،ش بیشتر خوردگی كتر پیچشی لنگر از پیچشی لنگر اگر
 عادلم ثر،کحدا دارضریب پیچشی لنگر کی هک نمود فرض توانمی

 جوهو به کنزدی بحرانی مقاطع در خوردگی، كتر پیچشی لنگر با
 نترلک جهت به ثرکحدا پیچشی لنگر این .افتدمی اتفاق گاه یهکت

  .است شده مقرر پیچشی هايكتر عرض

 متعارف و معمول شدگی قاب شرایط به 4-1-6-8 بند تمهیدات
 در مالحظه قابل پیچشی چرخش هک ییهاحالت در .شودمی اعمال
 لنگر هک حالتی نظیر ،شودمی تحمیل عضو از محدودي طول

 تونیس یاو باشد، شده وارد سخت ستون کی کنزدی بزرگی پیجشی
 هتوصی پیچد،می وسکمع جهت در دیگر يهابارگذاري دلیل به هک

  .شود استفاده بیشتري جزئیات با تحلیل از شودمی

 ساسا بر کاالستی تحلیل کی از حاصل دارضریب برشی لنگر اگر
 پیچشی آرماتورهاي باشد، crTφ و thTφ بین نخورده كتر مقطع

  .شوند طراحی محاسباتی پیچشی لنگرهاي تحمل براي باید

 خوردگیترك پیچش و آستانه پیچش

 اساس بر توپر مقاطع براي ،thT آستانه، پیچش  8-6-2-1
 uN مقدار ،هارابطه این در .شودمی محاسبه 28-8 رابطه
 شکش براي و مثبت فشار براي که است محوري نیروي معرف
  .شودمی گرفته نظر در منفی

 28-8 رابطه اساس بر نیز خالی تو مقاطع براي thT پیچش

از ،cpAمتغیر جاي به هک تفاوت این با ،شودمی محاسبه

gA هاحفره سطح گرفتن نظر در بدون ناخالص مقطع (سطح(
 .شودمی استفاده

محیط و محصور مساحت ترتیب بهcppو cpAمتغیرهاي
  .باشندمی مقطعه برگیرند در خطوط ترینبیرونی

 :محوري نیروي حضور بدون  -الف

 پیچشی لنگر چهارم کی صورت به آستانه پیچش 1-2-6-8 ت
 توپر، اعضاي مقاطع براي .شودمی تعریف ،crT خوردگی، كتر

 وردگیخ كتر برش و خوردگی كتر پیچشی لنگر بین متقابل عمل
 کی ارتباطی، چنین براي .است گونبیضی یا دایروي تقریبا مورب
 با ،1-2-6-8 بند در شده ارائه صورت به آستانه پیچشی لنگر

 متناظر مورب خوردگی كتر برش در درصد 5 از ترمک اهشیک
  .شودمی تلقی اغماض قابل هک است،

 کی از بیش یا کی شامل هک است آن پیچش در توخالی مقطع کی
 ،ايحفره چند یا ايحفره کی ايجعبه حمال نظیر ،طولیه حفر
 (نظیر کوچک طولی هايحفره از توانمی thT محاسبه در .باشد

 هاآن نتیجه در هک گروت) تزریق بدون تنیدگی پس تکدا کی
/ 0.95g cpA A  هک شودمی فرض .نمود نظر صرف باشد، ≤

 رد پیچشی خوردگی كتر و برشی خوردگی كتر بین نشکاندر
 ،کوچک هايحفره با اعضاي در گونبیضی ارتباط از توخالی مقاطع

 رمتغی بزرگ، هايحفره با كناز جدار مقاطع در مستقیم خط کی تا
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                                الف 28-8 رابطه
2
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T f
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 :محوري نیروي وجود صورت در  -ب

  ب 28-8 رابطه
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 و توپر مقاطع براي ،crT ،خوردگیترك پیچش 8-6-2-2
 این در .شودمی محاسبه 29-8 رابطه اساس بر خالی تو

 فشار، براي که است محوري نیروي معرف uN مقدار ،هارابطه
  .شودمی گرفته نظر در منفی کشش، برايو  شده فرض مثبت

 :محوري نیروي حضور بدون  -الف

                                       الف 29-8 رابطه
2

0.33 cp
cr c

cp

A
T f

p
λ

 
′=   
 

 

 

 :محوري نیروي حضور با  -ب

    ب 29-8 رابطه

2

0.33 1
0.33

cp u
cr c

cp g c

A NT f
p A f

λ
λ

 
′= +   ′ 

 

 یپیچش لنگر کی مستقیم، خط صورت به نشکاندر براي .باشد

thT به را مورب خوردگی كتر برش در درصد 25 تقریبا اهشک 
 ینتعی براي بنابراین .باشدمی اهمیت حائز هک داشت، خواهد دنبال
 اب توپر مقاطع به مربوط روابط توخالی، مقاطع به مربوط روابط

)2 ضریب / )g cpA A بر شده انجام هايآزمایش .شوندمی اصالح 
 كتر پیچشی لنگر هک است داده نشان توخالی و توپر تیرهاي

) تقریبا توخالی مقطع براي خوردگی / )g cpA A متناظر مقدار برابر 
 افیاض ضریب کی .است سانکی بیرونی ابعاد با توپر مقطع براي

( / )g cpA A ینب دایروي نشکاندر از انتقال تا است رفته ارک به نیز 
 به توپر، اعضاي در پیچش و برش در مورب خوردگی كتر بارهاي

    .رددگ سکمنع ،كناز جدار توخالی مقاطع در خطی تقریبا نشکاندر

 با ،crT ثابت، پیچش در خوردگی كتر پیچشی لنگر 2-2-6-8ت
 بلق ضخامت با كناز جداره لول کی با واقعی مقطع ردنک جانشین

0.75 برابر وارید خوردگی كتر از /cp cpt A p= به محصور سطح و 
 معادل تار میان

0 2 / 3cpA A= هک شودمی فرض .شودمی تعیین 
0.33 به اصلی ششیک تنش رسیدن با خوردگی كتر وقوع cfλ ′ 

0.33 خوردگی كتر تنش .دهدمی رخ cfλ  در مقدار کی عمدا ′
 هک ايتنیدهپیشغیر تیر در .است شده گرفته نظر در پایین حد

 از ناشی برشی تنش با اصلی ششیک تنش باشد، پیچش تحت فقط
 ،شودمی داده قرار مساوي پیچش

0/ (2 )T A tτ  ترتیب بدین .=
0.33 به τ هک افتدمی اتفاق وقتی خوردگی كتر cfλ  ،برسد ′
 صورت به ،crT خوردگی، كتر پیچشی لنگر تعیین به منجر این هک

     .شودمی 29-8 رابطه در شده تعریف

 تربیش crTφ از دارضریب پیچشی لنگر نامعین سازه کی در اگر
 دارضریب پیچشی لنگر کی هک شود فرض است نکمم شود،
 یهکت وجوه کنزدی بحرانی مقطع کی در ،crTφ با معادل ثر،کحدا

 ايهكتر عرض نترلک منظور به حد این .پیونددمی وقوع به گاهی
 gA با cpA ردنک جانشین جااین در .است شده تعیین پیچشی

 هرفت ارک به توخالی مقاطع در thT محاسبه در هک صورتی (به
 وزیعبازت از پس پیچشی لنگر ترتیب بدین .شودنمی اعمال )،است

        .بود خواهد ترارانهک محافظه و بوده تربزرگ
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 و عضو در شده نیتام پیچشی مقاومت   
 ابعاد تیمحدود

 بر ،nT ،آرمهبتن عضو اسمی پیچشی مقاومت 8-6-3-1
 ،پیچشی طولی فوالدهاي و بسته يهاخاموت توام عمل اساس
  .ودشمی منظور زیر مقدار دو از ترینکم با برابر و شده تامین

02                                              الف 30-8 رابطه
cott yt

n

A A f
T

s
θ= 

02                               ب 30-8 رابطه
tany

n
h

A A f
T

p
θ= l 

 

 :هارابطه این در

0A برش جریان مسیر با هک است ناخالصی مقطع سطح 
 قطعم فرض با و تحلیل از استفاده باو  شودمی احاطه پیچشی

 هک نمود فرض توانمی همچنین .شودمی تعیین كناز جدار

0 0.85 ohA A= باشد. ohA ترینبیرونی به محصور مساحت 
  .است پیچشیه بست يهاخاموت

 و درجه 30 از کمتر نباید ،2 فصل فیتعر مطابق ،θه زاوی
 توانمی را θ مقدار .شود گرفته نظر در درجه 60 از بزرگتر

  .گرفت نظر در درجه 45 با برابر

tA است ییهابست خاموت از ساق یک مقطع سطح مقدار 
 .کندمی مقاومت پیچش مقابل در که

 Al است، پیچشی طولی هايآرماتور مقطع سطح  

hp است بسته خاموت ترینبیرونی یانیم خط محیط.  

 

 

 

 

 

 

 مساوي یا بزرگتر باید nTφ طراحی پیچشی مقاومت 1-3-6-8 ت 
 فرض ،nT محاسبه در .باشد ،uT ضریب، با بارهاي از ناشی پیچشی

 صرف باو  طولی رماتورهايآ و هاخاموت توسط پیچش لک شودمی
 .شودمی تحمل پیچشی، مقاومت در بتن تکمشار گونه هر از نظر
 cV بتن، از ناشی برشی مقاومت هک شودمی فرض ارتباط همین در
  .ندکن تغییر پیچش حضور با

  در دهش داده نشان فضایی خرپاي تشابه بر مبتنی الف-30-8 رابطه
 قرار θه زاوی در فشاري هايقطري آن در هک است الف-11-8شکل 
 ورهاآرمات و ننموده ششک تحمل بتن هک شودمی فرض .است گرفته
 مقاومت پیچشی، خوردگی كتر توسعه از پس .شوندمی تسلیم

 لیطو آرماتورهاي پیچشی، بسته هايخاموت توسط عمدتا پیچشی
 از خارج در بتن .شودمی تامین فشاري هايقطريو  پیچشی
 0A دلیل همین به .است موثر غیر نسبتا هاخاموت این محدوده

 پیرامون برش جریان مسیر توسط شده احاطه ناخالص سطح هک
 تعریف 0hA حسب بر خوردگی كتر از پس است، لوله محیط

 ترینبیرونی تار میان توسط شده احاطه سطح 0hA هک ؛شودمی
  .است بسته عرضی پیچشی آرماتورهاي

 4V تا 1V نیروهاي به توانمی را لوله دیوارهاي در q برش جریان
  مطابق فضایی خرپاي یا لوله وجوه از کی هر در هک نمود تجزیه
  .کنندمی عمل الف -11-8شکل 

 دیوار هر در است، شده داده نشان ب-11-8شکل  در هک طور همان
 ،شودمی تحمل بتن در قطري فشاري جزء با iV برش جریان لوله

/ sinθi iD V=. ه تجزی میلکت براي حالiV محوري نیروي کی 
co) معادل ششیک t θ)i iN V= نیاز مورد طولی آرماتورهاي در 

  .است

 محیط اطراف نقاط تمام در پیچش از ناشی برش جریان هک جا آن از
 اثر i وجه ارتفاع وسط در iN و iD برآیند است، ثابت لوله
 لکش در هک طور همان هک نمود فرض توانمی نتیجه در ؛ندکمی

 پایین و باال هايمیله از کی هر با iN نصف است، شده داده نشان
 هک )∑iN (یعنی iN نیروهاي جمع تحمل براي .شود تحمل خرپا

 با طولی آرماتورهاي به ،کنندمی عمل لوله دیوارهاي همه در
t مقاومت yA f بود خواهد نیاز.  
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 وجوه طول در ششیک محوري نیروهاي ب،-30-8 رابطه تعیین در
 لیکتش را محیطی طول وجوه این .شوندمی بسته جمع 0A سطح

 هايآرماتور زهايکمر هک خطی طول با تقریبا هک )0p( دهندمی
 براي .است مساوي ند،کمی وصل هم به را لوله هايگوشه در واقع

 ،hp بسته، هايخاموت محیط با طول این محاسبات، در سهولت
   .شودمی جایگزین

 با برابر 0A مساحت
00.85 hA 0 سطح .شودمی گرفته نظر درhA 

 براي .است شده داده نشان پ-11-8شکل   در مختلف مقاطع براي
 سطح صورت به 0hA روي،یدا مقطع و لکش Lو  I، T مقاطع
  .شودمی منظور عرضی آرماتورهاي ترینبیرونی با شده احاطه

 مقاطع در را آن یاو آورد دست به آنالیز با توانمی را θه زاوی
 میزان ،θ ترمک مقادیر با .نمود منظور درجه 45 با برابر آرمهبتن

 طور به و یافته اهشک الف-20-8 رابطه در نیاز مورد هايخاموت
 ب-30-8 رابطه در نیاز مورد طولی آرماتورهاي میزان زمان،هم

  .یابدمی افزایش

 
 

 
   فضایی خرپاي تشابه  الف -11-8شکل  

 
  

 
 فشاري نیروي به iV برشی نیرويه تجزی  ب 11-8 لکش

   لوله دیوار کی در iN محوري ششیک نیروي و iD قطري

 

 عضو قطري فشاري (بتن)

 آرماتور طولی

 هاخاموت

 هاترك
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 هک دنشو تعیین طوري باید مقطع سطح ابعاد 8-6-3-2

 د:نگرد تامین زیر »ب« و »الف« ضوابط

 :توپر مقاطع براي -الف

      الف 31-8 رابطه
2 2

2 0.66
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u u h c
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w oh w

V T p V f
b d A b d
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′+ ≤ +     
     

  

 :خالی تو مقاطع براي -ب

    ب 31-8 رابطه
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 مختلف مقاطع در ohA تعریف  پ 11-8 لکش

 .شودمی محدود دلیل دو به عضو مقطع سطح اندازه  2-3-6-8 ت
 به جهت به دومو  حد از بیش خوردگی كتر اهشک دلیل به اول

 هايتنش دلیل به بتن سطح شدن خرد پتانسیل رساندن حداقل
  .پیجش و برش از ناشی مورب فشاري

 ناشی برشی هايتنش رابطه چپ سمت قسمت دو ،31-8 روابط در
 هب منجر تنش از نباید هاتنش این جمع .هستند پیچش و برش از
0.66ه عالو به برشی خوردگی كتر cf  اخیر مقدار .شود بیشتر ′

 برش براي 3-1-4-8 بند در هک است ثريکحدا مقاومت مشابه
 داده cV حسب بر محدودیت این .است هشد داده پیچش بدون
 .باشد رداربک قابل تنیدهپیش و تنیدهپیش غیر بتن براي هک شده
 .است آمده دست به كتر نترلک اساس بر ابتدا از محدودیت این
 رازی ،نیست جان در بتن شدگی خرد نترلک به نیازي جا این در

  .پیونددمی وقوع به تريیشب برشی هايتنش در بتن شدن خرد

 شپیچ و برش دو هر از ناشی برشی هايتنش توخالی مقطع کی در
شکل   در شده داده نشان صورت به پیرامونیه جعب دیوارهاي در
 جمع هم با A نقطه در مستقیما بنابراینو  دهدمی رخ الف-8-12

 کی در .است شده آورده ب-31-8 رابطه در هک طوري به ،شوندمی
 ايلوله قسمت در پیچش از ناشی برشی هايتنش توپر، مقطع

 در كناز جدار مقطع کی فرض دلیل به ،کنندمی عمل پیرامونی
 مقطع عرض در uV از ناشی برشی هايتنش هک حالی در ،پیچش

 به .یابندمی گسترش ب-12-8شکل  در شده داده نشان صورت به
 جمع جاي به ب-31-8 رابطه در هاتنش جمع دلیل همین

   .است شده انجام مربعات مجموع جذر از استفاده با مستقیم،
  

 بسته خاموت            بازشو

0hA دار سایه ناحیه 

 بازشو
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 در هاآن جداره ضخامت که یخال تو مقاطع براي 8-6-3-3
 در باید »ب«31-8 رابطه ،کندمی تغییر محیط پیرامون
 عبارت که موقعیتی

21.7
u u h

w oh

V T p
b d A

   
+   

   
 حداکثر مقدار به 

 .گردد یابیارز رسد،می

 از کمتر جداره ضخامت که یتوخال مقاطع براي 8-6-3-4
/oh hA p ،عبارت است 

21.7
u h

oh

T p
A

 
 
 

 یدبا ،»ب« 31-8رابطه  در 

 عبارت با
1.7

u

oh

T
A t

 
 
 

 تو مقطعه دیوار ضخامت t .شود جایگزین 

 .شودمی نترلک آن در تنش که است موقعیتی در یخال

 پیچشی و برشی هايتنش جمع  12-8شکل 

 رد عموما ثرکحدا پیچشی تنش توخالی مقطع کی در 3-3-6-8ت
 جمع برشی و پیچشی هايتنش هک جایی در و مقطع دیوار

 یا باال بال اگر .الف-12-8شکل  در A ناحیه بود خواهد شوند،می
 الزم است نکمم باشد، طرف دو در قائم هايجان از ترکناز پایین
شکل  در شده داده نشان C و B نواحی در ب-31-8 رابطه هک باشد

برش از ناشی هايتنش واحین این در .شودمی ارزیابی الف-8-12
 .هستند اغماض قابل معموال

 اییکات مقاومت 7-8 ت  اییکات مقاومت

 یبکتر هر براي (لهیدگی) اییکات طراحی مقاومت 
 :شودمی نترلک ریز رابطه تامین يمبنا بر بارگذاري،

n       32-8 رابطه uB Bφ ≥ 

 رابطه: نیا در

  

 پیچشهاي برشی ناشی از هاي برشی ناشی از برش            تنشتنش
 ایی)(جعبه توخالی مقطع – الف

 هاي برشی ناشی از پیچشهاي برشی ناشی از برش          تنشتنش
 توپر مقطع –ب 
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nB الزامات اساس بر هک است مقطع اسمی یایکات مقاومت
 ،شودمی نییتع 2-7-8 يبندها

uB است اکات سطح به وارد دارضریب یایکات بار،

φ صلف ضوابط مطابق هک است یایکات مقاومت اهشک ضریب 
 .شودمی منظور 65/0 با برابر ،7

 از استفاده با ،nB مقطع، اسمی اییکات مقاومت 
 :شودمی محاسبه ریز »ب« و »الف« يهارابطه

 سطح از ترعریض وجوه تمام در یگاهتکیه سطح اگر -الف
 ر:یز يهارابطه از مقدار ترینکم باشد، بارگذاري

)  الف 33-8 رابطه )2

1

0.85n c g
AB f A
A

′=

)  ب 33-8 رابطه )12 0.85n cB f A′=

 موارد: سایر در -ب

10.85n  پ 33-8 رابطه cB f A′=

ه قاعد سطح 2A و شده بارگذاري سطح 1A ،هارابطه نیا در
 هک است ايگوه یاو ناقص مخروط یا هرم ینبزرگتر پایین

 حسط همان آن بااليه قاعد و گرفته قرار گاه یهکت در سراسر
 2 به 1 افقی به قائم شیب با آن وجوه و بوده شده بارگذاري

 .است شده ساخته

 عیینت آزمایشگاهی ایجتن بر مبتنی  مجاز اییکات تنش  2-7-8 ت
 بار زیر سطح از وجوه تمام در یگاهتکیه سطح اگر .است شده

 هک د،نکمی محصور را اییکات سطح پیرامونی بتن باشد، ترعریض
 حداقل عمق گاهتکیه براي .یابدمی افزایش اییکات مقاومت نتیجه در

 نترلک 5-8 بخش دوطرفه برش الزامات با بنابراینو  نشده داده
   .شودمی

 از تربزرگ ولی بوده، بار زیر سطح 33-8 روابط در 1A سطح
  .ودشنمی گرفته نظر در اییکات مقطع سطح یاو اییکات صفحه

 هم ازب باشد، ايپله یاو دارشیب گاهتکیه باالیی سطح هک درحالتی
 بار زیر سطح به نسبت یگاهتکیه عضو بودن تربزرگ از توانمی

 یلیخه زاوی با یگاهتکیه عضو شیب هک آن شرط به ،ردک استفاده
 ناقص) مخروط (یا ناقص هرم اربردک 13-8شکل  در .نباشد زیاد
 ادهد نشان قائم بار انتقال تحت گاهتکیه کی در 2A تعیین براي
  .است شده

 يعمود غیر راستاي کی در فشاري نیروي انتقال هک ییهاحالت در
 یایکات مقاومت است الزم ،شودمی انجام اییکات سطح به نسبت

 مولفه براي حاضر بخش ضوابط هاحالت این در .گردد فراهم افیک
 توسط است الزم نیرو مماسی مولفهو  رودمی ارک به نیرو عمودي

   .یابد انتقال برشیه زبان یاو هاهارم مانند تمهیدات سایر

 به ربا گسترش مسیر با نباید جا این در ناقص) (مخروط ناقص هرم
 وجوه بار گسترش مسیر .شود گرفته اشتباه اهکیهکت در پایین سمت

 جانای در شده توصیف ناقص هرم وجود این با .دارد تیزتري زاویه با
 مونیپیرا بتن هک شود حاصل اطمینان تا دارد تريمک جانبی شیب
   .دارد وجود اییکات تنش پر ناحیه براي

 اهشک مثل اقداماتی ند،ک اثر اییکات صفحه بر ششیک نیروهاي اگر
 هر یاو ننده،ک محصور آرماتورهاي ردنک فراهم ایی،کات مجاز تنش

 يبرا زمینه این در تربیش اطالعات .بود خواهد مطلوب هاآن دو
 یافت 5-9-8 مرجع در )تنیدهپیش بتن نیز (و ساختهپیش بتن
  .شودمی
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 در 2A تعیین براي ناقص هرم اربردک  13-8شکل 
 دارشیب یا ايپله يهاگاهتکیه

 یکاکاصط برش مقاومت 8-8 ت یکاکاصط برش مقاومت

 اتیلک

دنشو برده ارک به يموارد در دیبا بخش نیا ضوابط 8-8-1-1
 ص،مشخ صفحه یک سطح در برش انتقال گرفتن نظر در هک

 حمصال انیم كمشتر فصل بالقوه، ای موجود كتر کی مانند
 در شده اجرا بتن دو انیم كمشتر فصل یاو مشابه ریغ

  .باشد مناسب ،مختلف هايزمان

 طراحی روش کی ردنک فراهم بخش این از هدف 1-1-8-8 ت
 را فحهص کی بر برشی لغزش توسط نکمم ستکش بتوان هک است
 اب شده یلکتش صفحه شامل شرایطی چنین .داد قرار توجه مورد

 طحسو  فوالد و بتن بین تماس سطح ،پارچهکی بتن در كتر کی
 شوند،می ریخته مختلف هايزمان در هک هاییبتن بین تماس

  .باشدمی

 لیو است، قوي نسبتا مستقیم برش در نخورده كتر بتن چه اگر
 موقعیت کی در كتر کی هک دارد وجود احتمال این همیشه

 هک دنکمی فرض »كاکاصط-برش« مفهوم .شود یلکتش ناخوشایند
 فراهم آرماتورهایی كتر محل درو  شودمی یلکتش یکتر چنین
 .دنک مقاومت كتر طول در نسبی لکش تغییر مقابل در تا شده

 A1سطح بارگذاري شده 

 پالن

 بارگذاري سطح
A1 شده

 بار

نما

A2 گیري شده در پالنسطح اندازه 
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-برش براي نیاز مورد هايآرماتور مقطع سطح 8-8-1-2

 بند با مطابق دیبا ،vfA نظر، مورد برش صفحه در كاکاصط
يهاروش از استفاده جایگزین طور به .شود محاسبه 8-8-2

 و دهش مقاومت بینیپیش به یمنته هک برش انتقال یطراح
 هايآزمایش از آمده دست به جینتا با یتوجه قابل یخوانهم

 .است مجاز د،نباش داشته جامع

برش محاسبه يبرا استفاده مورد yf مقدار 8-8-1-3
 4 فصل در شده ارائه حدود اساس بر ،nV اسمی یکاکاصط

 .شود بیشتر پاسکالمگا 420 ثرکحدا از دینبا

يبرا نظر مورد برش صفحه سطح يساز آماده 8-8-1-4
 .باشد  شده مشخص ساخت كمدار در دیبا یطراح

 به نسبت كتر وجه کی هک است آن كتر کی طول در برش عمل
 نای باشد، نامنظم و ناصاف كتر وجه دو اگر .لغزدمی آن دیگر وجه

 اسمی، مقاومت در .شد خواهد همراه كتر وجوه شدن جدا با لغزش
 كرت با متقاطع آرماتورهاي در ششیک تنش ایجاد براي جدایش این

 .بود خواهد افیک ،آرماتور مشخصه تسلیم مقاومت حد تا

vf معادل ايگیره نیروي کی ششک تحت آرماتورهاي yA f در 
 شده، اعمال برش حالت این در .کنندمی فراهم كتر وجوه عرض
 رونبی بریدگی مقابل در مقاومت ،كتر وجوه بین كاکاصط توسط
 ،كتر با قاطعمت آرماتورهاي ايزبانه عملو  كتر وجوه هايزدگی
 حصحی انتخاب به بخش این آمیز موفقیت اربردک .شودمی تحمل

   .داشت خواهد بستگی مفروض كتر کی موقعیت

 عمتقاط آرماتورهاي و برش انتقال مقاومت بین ارتباط 2-1-8-8 ت
 روابط .ردک بیان مختلف هايروش به توانمی را برش صفحه با
 تخمین کی و بوده استوار كاکاصط-برش مدل بر 36-8 و 8-35

   .کنندمی فراهم برش انتقال مقاومت از ارانهکمحافظه

 انتقال مقاومت از تريدقیق تخمین هک دیگري روابط از توانمی
 .نمود استفاده بخش این الزامات تحت ،کنندمی فراهم برش
 مرجع در توانمی را موضوع با مرتبط هايروش از هاییمثال

.نمود جستجو 5-9-5

سازي و مقدار ناهمواري مهندس مشاور باید آماده  4-1-8-8 ت
1-8جدول در  µچه براي ضریب سطح مورد نظر را بر اساس آن

در نظر گرفته، در مدارك طرح مشخص نماید.

 طراحی مقاومت

صفحه عرض در یطراح یکاکاصط برش مقاومت 8-8-2-1
 ریز طهراب تامین يمبنا رب بار، بیکتر هر يبرا نظر مورد یبرش

 :شودمی نترلک

n     34-8 رابطه uV Vφ ≥

 رابطه: نیا در
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uV رنظ مورد برش صفحه عرض در دارضریب برشی يروهاین 
 يبارگذار هايترکیب و بار يهاضریب اساس بر باید هک است

 لیتحل يهاروشو  نامهآیین این 7 فصل در شده معرفی
 .گردد تعیین 6 فصل در شده معرفی متعارف

nV رب هک است برش صفحه یاسم کیاکاصط برش مقاومت 
 نییتع 6-2-8-8 تا 2-2-8-8 هايبند الزامات اساس

 .شودمی

φ مطابق هک است کیاکاصط برش مقاومت اهشک ضریب 
  .شودمی منظور 75/0 با برابر ،7 فصل ضوابط

 يموارد در ،nV اسمی، کیاکاصط برش مقاومت 8-8-2-2
 به نسبت مورب ای عمود اصطکاك - برش آرماتورهاي هک

 محاسبه ریز »ب« و »الف« صورت به باشند، برش صفحه
  :شودمی

 برش صفحه بر عمود ،كاکاصط-برش آرماتورهاي گرا -الف
 شد:با

n                                         35-8 رابطه vf yV A fµ= 

 برش صفحه به نسبت كاکاصط -برش آرماتورهاي اگر -ب
 در ششک جادیا سبب یبرش يروین و بوده مورب

 شود: كاکاصط -برش فوالدهاي

)                      36-8 رابطه )sin cosn vf yV A f µ α α= +

 -برش آرماتورهاي مقطع سطحvfA فوق: يهارابطه در
 µ ،است برش تحمل يبرا نظر مورد صفحه در كاکاصط
 نیبه زاوی αو  بوده 1-8 جدول با مطابق كاکاصط بیضر

  .است نظر مورد برش صفحه و كاکاصط -برش آرماتور

 با كاکاصط -برش آرماتور براي الزم مقطع سطح 2-2-8-8 ت
 .شودمی تعیین زیر رابطه از استفاده

u                 2-8 ت رابطه
vf

y

VA
fφ µ

=

 روابط در ،35-8 رابطه از استفاده در برشی مقاومت باالیی حد
.است شده داده 8-37

 مقاومت تمام هک شودمی فرض ،كاکاصط-برش همحاسب روش در
 از ستا الزم بنابراین .باشد كتر وجوه بین كاکاصط از ناشی برشی
 كاکاصط-برش روابط در كاکاصط ضریب باالي ساختگی مقادیر

 نتایج اب منطقی طور به شده محاسبه برشی مقاومت تا شود استفاده
  .باشد منطبق آزمایش

 این ساسا بر و شده ریخته شده سخت بتن مقابل در هک بتنی براي
 ايانهزب عمل از ناشی اساسا برشی مقاومت باشد، نشده ناصاف بخش

 هیافت اهشک مقدار هک دهدمی نشان آزمایش نتایج .است آرماتورها
0.6µ λ= باشدمی مناسب شده، مشخص حالت این براي هک.  

 تقالان آرماتور گیرد،می قرار ايسازه فوالد مقابل در هک بتنی براي
 .ودنم انتخاب دارسر میخگل یاو میلگرد صورت به توانمی را برش

 بکمر عمل براي برشی هايدهنده اتصال طراحی بخش این ضوابط
 تمهیدات .دهدنمی پوشش را فوالدي تیرهاي و بتنی هايدال

 ارایه ساختمان ملی مقررات دهم مبحث در هاسیستم این طراحی
     .است شده

 شده داده نشان الف-14-8شکل  در مورب یکاکاصط -برش آرماتور
 برش صفحه و آرماتور بین حقیقیه زاوی α لکش این در .است
 نیروي از ايمولفه هک رودمی ارک به وقتی فقط 36-8 رابطه .است
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و  ندک ایجاد ششک آرماتور در است، موازي آرماتور با هک برشی
 .ایدنم تحمل را برش از قسمتی برش صفحه با موازي نیروي مولفه

 دباش شده داده قرار مورب صورتی به یکاکاصط -برش آرماتور اگر
 ند،ک ایجاد فشار آن در آرماتور با موازي برشی نیروي مولفه هک

 یکاکاصط برش شده، داده نشان ب-14-8شکل  در که چه آن مانند
0nV( رودنمی ارک به =(.  

  یکاکاصط برش آرماتور در ششک  الف -14-8شکل 

  آرماتور در فشار  ب -14-8 لکش

 كاکاصط يهاضریب  1-8 جدول

 تماس سطح طیشرا ردیف
 بیضر

µ ،كاکاصط
λ4.1یکپارچه صورت به شده ختهیر بتن الف
 ب

 6 یتقریب عمق به عمداًو  بوده ضعیفه الی از يعار و زیتم هک شده سخت بتن مجاور در گرفته قرار بتن
λ0.1 .باشد شده مضرّس متریلیم

 پ
برز يعمد صورت بهو   بوده ضعیفه الی از يعار و زیتم هک شده سخت بتن مجاور در گرفته قرار بتن

λ6.0 .باشد نشده

 ت
عرض رد برش انتقالو  بوده رنگ از يعار و زیتم هک شده، نورد یساختمان فوالد مجاور در گرفته قرار بتن

λ7.0 .شودمی انجام شده جوش هايسیم ای شده جوش آجدار لگردیم ای میخگل توسط تماس سطح

را را ،λ=0.1 یمعمول بتن يب ر λ وزن، کسب بتن يب شتر 85/0 از نباید ولی ،شودمی تعیین 2-3 بخش اساس ب  .باشد بی

 ترك فرض شده بر سطح برش

 برش وارده

 تنش در ارماتور
آرماتور برش 

 اصطکاکی

ترك فرض شده بر سطح 
 برش

 برش وارده

 فشار در آرماتور

 آرماتور

 اصطکاك کاربرد ندارد –برش 
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 از دینبا نظر مورد برش صفحه عرض درnV مقدار 8-8-2-3
 .شود بیشتر زیر »ب« و »الف« بندهاي در شده ارائه ریمقاد
 اجرا یکدیگر مجاورت در مختلف هايمقاومت با هايبتن اگر

cf مقدار ترینکم شوند،  استفاده مورد هارابطه این در دیبا ′
  .ردیگ قرار

 تنب مقابل در یاو یکپارچه طور به هک معمولی بتن براي -الف
 6 تقریبی عمق به عمدا و شده ریخته قبلی سخت
 یرز مقادیر ترینکم از باید باشد، شده مضرّس مترمیلی

 نمود: استفاده

0.2n                                                      الف 37-8 رابطه c cV f A′≤ 

3.3)                                       ب 37-8 رابطه 0.08 )n c cV f A′≤ + 

11n                                                                   پ 37-8 رابطه cV A≤ 

 زیر: مقادیر از ترینکم ،موارد سایر در -ب

0.2n                                                          ت i 8-37رابط c cV f A′≤ 

5.5n                                                             ث 37-8 رابطه cV A≤ 

 بتنی مقطع سطح مربع) متر(میلی cA فوق، يهارابطه در
 .کندمی مقاومت برش انتقال مقابل در هک است

 يفشار يروین اثر ریز برش صفحه هک يموارد در 8-8-2-4
 به را آن از یناش كاکاصط يروین توانمی دارد، قرار یدائم

 -برش آرماتور بیترت نیا به و ردک اضافه nV اسمی مقاومت

 .داد اهشک راvfA اصطکاك

 یششک يروین اثر ریز یبرش صفحه هک يموارد در 8-8-2-5
 ماتورآر به دیبا را یششک بار تحمل يبرا الزم آرماتور دارد، قرار

vfA ردک اضافه برش تحمل يبرا الزم. 

 

 

 

 

 جهت آن از یکاکاصط برش مقاومت براي باالیی حدود 3-2-8-8ت 
 از بعضی براي است نکمم 36-8 و 35-8 روابط هک است الزم

    .باشند ارانهکمحافظه غیر حاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ایدب فقط و بوده تجربی اطالعات اساس بر تمهید این  4-2-8-8 ت
 هب است، ثابت برش صفحه عرض در فشاري نیروي هک حالتی در
 اهشک نیاز مورد كاکاصط-برش آرماتور میزان تا شود گرفته ارک

  .شود داده
 

 مقید اثر در است نکمم برش صفحه عرض در ششک  5-2-8-8 ت
 یاو خزش، حرارت، درجه تغییر از ناشی هايلکش تغییر ردنک

  .شود ایجاد بتن انقباض

 زا ناشی فشاري نیروي ند،کمی عمل برش صفحه بر لنگر وقتی
 رد تغییري و بوده دیگر کی با تعادل در ششیک نیروي و خمش
vf فشاري برآیند yA f یاو ند،کمی عمل برش صفحه عرض در هک 

 راهمف به نیازي بنابراین .کنندمین ایجاد ،كاکاصط-برش مقاومت
 از ناشی ششیک هايتنش تحمل براي اضافی آرماتورهاي ردنک

 ناشی ششک جهت نیاز مورد آرماتورهاي هک آن مگر نیست؛ خمش
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 املک طور به دیبا كاکاصط - برش آرماتورهاي 8-8-2-6

 مهار برش صفحه سمت دو در yf میتسل تنش توسعه براي

vf رويین انتقال به قادر و شوند yA f يگرید به صفحه یک از 
 .باشند

 ششک ناحیه در هک برش انتقال آرماتورهاي میزان از خمش، از
  .رود فراتر است، شده فراهم خمش از ناشی

 ند،کن عمل برش صفحه عرض در خمشی لنگر اگر  6-2-8-8 ت
 ات شود توزیع نواختکی طور به برش صفحه طول در باید آرماتور
 صفحه عرض در خمشی لنگر کی اگر .برسد حداقل به كتر عرض
 ناحیه در عمدتا باید برش انتقال آرماتورهاي ند،ک عمل برش

  .شوند داده قرار خمش از ناشی ششیک

 ی،کانیکمه وسیل کی توسط پیوستگی، توسط است نکمم مهارها
 .شوند تامین دارغالف هايپیچ و آجدار هايمیخگل توسط یاو

 ایجاب را یکانیکم مهار وسایل از استفاده اغلب فضا هايمحدودیت
 را ساختهپیش بتن در دارسر هايمیخگل مهار جزییات .ندکمی
   .نمود مشاهده 5-9-8 مرجع در توانمی

 درگیر اصلی آرماتورهاي در باید كاکاصط-برش آرماتورهاي مهار
 بین از بالقوه كتر کی است نکمم صورت، این غیر در شود،

 ورط به الزام این .ندک عبور بتن جسم و كاکاصط-برش آرماتورهاي
 غالف همراه به شده جوش دارسر هايمیخگل مورد در مشخص
   .رودمی ارک به فوالدي

ــع  ــافی مراج ــورد اض ــتفاده م  در اس
 فصل این

 این در اســتفاده مورد اضــافی مراجع 9-8 ت 
 فصل

 

 

 

 

 

  

 



     

 

 نهم فصل

 طرفهیک هايدال
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 همن فصل 9

 طرفهیک يهادال 
 9 ت

س یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 1-9 ت گستره

 يهادال سیستم طراحی به مربوط فصل این ضوابط 
 يبرا امتداد کی در دال هاآن در که است آرمهبتن طرفهیک

 ها ستمیس نیا .شودمی آرماتورگذاري و یطراح خمش تحمل
 ند:رایز موارد شامل

 ؛توپر يهادال -الف
 ؛يفوالده عرش يرو درجا بکمر ریغ يهادال -ب
 هختیر جداگانه طور به آن ياجزا هک ،یبتن بکمر يهادال -ت

 کی صورت به هک اندشده متصلیکدیگر به يطورو  شده
 .کنندمی تحمل را بارها واحد

 :اندشده داده پوشش ریز موارد فصل نیا در 

 ؛هاتیمحدود و یطراح یلک ضوابط -الف
 ؛یطراح و لیتحل اتییجز -ب
 .يآرماتورگذار اتییجز -پ

 در يفوالد هايقالب يرو بر هادال ساخت و یطراح 1-1-9 ت
 شده حیتشر فوالدي) هاي(سازه ساختمان ملی مقررات دهم مبحث

 .است

 ارائه 11 فصل در كبلو - رچهیت طرفهیک يهادال به مربوط الزامات
 .است شده

 اتیلک 2-9 ت اتیلک

 ،زکمتمر يبارها اثر دیبا طرفهیک يهادال یطراح در 
  .شود گرفته نظر در )هاداکت( یخال يفضاها و بازشوها وجود

 و لنگر دیتول موجب بازشوها و زکمتمر يبارها وجود 1-2-9 ت
 رفتار مشابه يرفتار و شده طرفهیک يهادال در یموضع هايبرش
 و دال داخل در بازشوها وجود .شودمی لیتحم آن به دوطرفه دال

 نیهمچن و یبرش ،یخمش مقاومت بر دال در ها)(داکت هاحفره
 ادجیا مستعد را دال ها،حفره و بازشوها .دارد ییبسزا ریتاث دال زیخ

   .ردیگ قرار توجه مورد یطراح ندیفرآ در دیبا و ردهک یبحران مقاطع
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 مصالح 

 انتخاب 3 فصل طبق دیبا بتن یطراح اتیخصوص 9-2-2-1
 .دنشو

 4 فصل طبق دیبا آرماتورها یطراح اتیخصوص 9-2-2-2
 .دنشو انتخاب

 يجاگذار ياجزا اتییجز و یطراح مصالح، الزامات 9-2-2-3
 .دنباش 10-4 خشب طبق دیبا بتن در شده

  

 
 

 اعضا گرید به اتصال 

 هايریزيبتن در ستون -دال و ریت-دال اتصاالت 9-2-3-1
 .دنباش 16فصل ضوابط مطابق دیبا درجا

 الزامات دیبا ساختهپیش يهادال در اتصاالت 9-2-3-2
 .دنینما نیتام 17 فصل ضوابط مطابق را نیرو انتقال به مربوط

  

 طراحی کلی ضوابط 
 

 طراحی کلی ضوابط 3-9 ت

 
 

 دال ضخامت حداقل 

 یا )هاغهی(ت هاکننده جدا به هک توپر يهادال يبرا 9-3-1-1
 بیآس ادیز زیخ اثر در دارد احتمال که ساختمانی اجزاي دیگر

 ریمقاد از نباید ،ℎ ،دال کل ضخامت ستند،ین متصل نند،یبب
 ،𝑓𝑓𝑦𝑦 ،میتسل تنش با آرماتور و معمولی بتن يبرا هک 1-9 جدول

 هک آن مگر ،باشد کمتر است، شده میتنظ الکمگاپاس 420
 .شود تیرعا 2-3-9 بند اساس بر هاآن خیز هايمحدودیت

 در باید 1-9 جدول ادیرمق الکمگاپاس 420 بزرگتر از  yf يبرا
(0.4+fy/700) دنشو ضرب. 

 

 توپر طرفهیک يهادال ضخامت حداقل  1-9 جدول

 h ،ضخامت حداقل یگاهتکیه طیشرا

 l/20 ساده گاهتکیه
 l/24 ممتد انتهاي یک
 l/28 ممتد انتهاي دو

 l/10 (کنسولی) هطرّ
 

 يهادال در ضخامت حداقل به مربوط يهاتیمحدود 1-1-3-9-ت 
 بند به جزییات يبرا .است رهایت يهاتیمحدود مانند طرفهیک
  .شود مراجعه  6-2-11ت 
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 ،سبک بتن با شده ساخته آرمهبتن هايدال براي 9-3-1-2

 ینبزرگتر در باید 1-9 جدول مقادیر ،2-3 بند فیتعر مطابق
 :دنگرد ضرب ریز »ب« و »الف« مقدار

−1.65  -الف 0.0003𝑤𝑤𝑢𝑢 ؛ 
 . 09/1 -ب

 بتن و یمعمول بتن بیکتر از هک ییهادال براي 9-3-1-3
 رد سبک بتن و شوندمی ساخته شمع از استفاده با و کسب

 بند مطابق دیبا 1-9 جدول ریمقاد رد،یگیم قرار فشار
 .شوند اصالح 9-3-1-2

 رااج یکپارچه صورت هب دال با یبتن پوشکف اگر 9-3-1-4
 شخب طبق فک دال با بکمر صورت هب پوشکف اگر ای شود،

 شامل دتوانمی ،ℎ ،دال یلک ضخامت شود، یطراح 17-3
 باشد زین پوشکف ضخامت

 
 

 هادال زیخ هايمحدودیت 

 ضخامت حداقل هايمحدودیت هک ییهادال در 9-3-2-1
 زیخ و یآن زیخ دیبا ،دننشو برآورده 1-3-9 بند در مندرج

 شخب( برداريبهره حالت به مربوط ضوابط با مطابق مدتدراز
 4-2-19 بند در مندرج حدود ازو  دنگرد محاسبه )19-2

 .دننشو بیشتر

  بند ضوابط هک بکمر یبتن يهادال در 9-3-2-2
 بکمر از پس زیخ محاسبه به يازین ،شوندمی تامین 9-3-1

 بکمر از شیپ هک يزیخ است الزم اما ،باشدمین عضو شدن
 دال ضخامت هک آن مگر ،گردد یبررس دهد،یم رخ عضو شدن

 .دینما تامین ار ورکمذ بند ضوابط شدن، بکمر از شیپ

 طرفهیک يهادال در زهایخ محاسبه به مربوط یمبان 1-2-3-9-ت 
 مراجعه 4-2-19ت  بند به شتریب جزییات يبرا .است رهایت مانند
 .شود

 

 
 

 آرماتور رنشک تیمحدود 

-ششک رفتار 2-4-7 بند مطابق دیبا طرفهیک يهادال
 .باشند داشته نترلک

 يهادال در یطول يآرماتورها رنشک به مربوط يهاتیمحدود 
 تیمحدود نیا يریارگکب .است رهایت يهاتیمحدود مانند طرفهیک
 يبارها طیشرا در تا است مقطع در آرماتور مقدار نترلک يبرا

  .نشود لیتبد تُرد رفتار به یخمش رفتار ،یاضاف
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 ازین مورد مقاومت 
 

 ازین مورد مقاومت 4-9 ت

 
 

 اتیلک 

 يبارها بیکتر اساس بر دیبا ازین مورد مقاومت 9-4-1-1
 .شود محاسبه 7 فصل در شده هارائ دارضریب

 قمطاب لیتحل ندیفرآ طبق دیبا ازین مورد مقاومت 9-4-1-2
 .شود محاسبه 6 فصل

  

 
 

 دارضریب برش و لنگر 

 یکپارچه صورت هب گاهتکیه با هک ییهادال يبرا 9-4-2-1
 .شودمی محاسبه گاهتکیه رب در 𝑀𝑀𝑢𝑢  باشند، شده ساخته

 یکپارچه صورت هب گاهتکیه با هک ییهادال يبرا 9-4-2-2
 گاهتکیه رب در توانمی را ،𝑉𝑉𝑢𝑢 ،دار بیضر برش شوندمی ساخته

 .نمود محاسبه

 ،ریز »پ« تا »الف« طیشرا يبرقرار صورت در 9-4-2-3
و  بوده گاهتکیه بر از 𝑑𝑑 فاصله در برش در یبحران مقطع

 قطعم تا گاهتکیه رب نیب فاصله در را برش در یطراح توانمی
 :داد انجام یبحران مقطع در برش اساس بر بحرانی،

 ،یاعمال برش جهت در یگاهتکیه العملعکس يروین -الف
 .شود دال ییانتها ناحیه به فشار اعمال موجب

 عمالا دال یفوقان سطح به یکنزد ای یفوقان سطح در بارها -ب
 .گردد

 جودو بحرانی مقطع تا گاهتکیه بر فاصله در يمتمرکز بار -پ
 .باشد نداشته

  

 

 

 
 برش در یبحران مقاطع انتخاب به مربوط الزامات 3-2-4-9-ت
 جزییات يبرا .است رهایت الزامات مانند طرفهیک يهادال يبرا

 .شود هجعارم 3-11ت  بند به  شتریب

 

 یطراح مقاومت 
 

 یطراح مقاومت 5-9 ت

 
 

 اتیلک 

 صورت به 1-1  رابطه ،دارضریب بار بیکتر هر يبرا 9-5-1-1
∅𝑆𝑆𝑛𝑛 ≥ 𝑈𝑈 در دیبا است، ریز »ب« و »الف« موارد شامل هک 
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 رفتهگ نظر در بار آثار نشکاندر گرفتن نظر در با مقاطع تمام
 .شود

𝑀𝑀𝑛𝑛∅  -الف ≥ 𝑀𝑀𝑢𝑢 ؛دهانه طول در مقاطع همه در 

𝑉𝑉𝑛𝑛∅ -ب ≥ 𝑉𝑉𝑢𝑢 دهانه طول در مقاطع همه در.  

 4-7 بند با مطابق دیبا ،∅ مقاومت، اهشک ضریب 9-5-1-2
 .شود محاسبه

 
 

 𝑴𝑴𝑴𝑴اسمی، خمشی لنگر 

9-5-2-1  𝑀𝑀𝑛𝑛 شود محاسبه 2-8 خشب با مطابق دیبا. 

 T تیر بال مانند هاآن از یبخش هک ییهادال در 9-5-2-2
 یاصل خمشی آرماتورهاي اگر ،شوندمی گرفته نظر در شکل
 قمطاب یآرماتورهای باید د،نباش تیر طولی محور با موازي دال

 رب عمود جهت در ،دال يباال در ریز »ب« و »الف« يبندها
 مورد در ضوابط نیا .شوند اضافه دال در ،تیر طولی محور

  .شوندمین اعمال هارچهیت

 مقاومت يبرا باید تیر یطول محور بر عمود آرماتورهاي -الف
 ندمان هک دال عرض از یبخش بر وارد دارضریب بار برابر در

  .دنگرد یطراح ،شودمی فرض کنسول
 بند مطابق دیبا را دال ینسولک قسمت موثر عرض -ب

  .گرفت نظر در 6-3-3

  
 

 لکش T ریت هک مواردي در فقط بند نیا يمحتوا 2-2-5-9-ت
 يبرا .است اعمال قابل ،باشدمی طرفهیک دال هايدهانه يمواز

 به رقاد دال هک یثقل يبارها ای وارید تحمل يبرا يریت نیچن مثال،
 يآرماتورها ،موارد این در .رودیم ارکب ست،ین هاآن از یک هر تحمل

 صرفا هاآن بر عمود يآرماتورها و بوده ریت يمواز دال یاصل و هیاول
 يآرماتورها .شوندیم استفاده حرارت و شدگیجمع نترلک يبرا

 یمنف يلنگرها يآرماتورها رندهیگ بر در دیبا بند، نیا ازین مورد
 يآرماتورها از شتریب و آیندمی بوجود تیر روي بر هک یاحتمال
       .دنباش ،هستند شدگیجمع ای یحرارت

 

 
 

 𝑽𝑽𝑴𝑴 ،یاسم رشب 

9-5-3-1 𝑉𝑉𝑛𝑛 شود محاسبه 4-8 خشب با مطابق دیبا.  

 ،یافق یبرش مقاومت ،یبتن بکمر يهادال يبرا 9-5-3-2
𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ، شود محاسبه 4-17 بند با مطابق دیبا.  

  

 آرماتورها هايمحدودیت 
 

 آرماتورها هايمحدودیت 6-9 ت

 
 

 خمشی آرماتور حداقل 

 با برابر دیاب ،یششک وجه در 𝐴𝐴𝑠𝑠,min ،خمشی آرماتور حداقل
0.0018Ag شود گرفته نظر در.  

  براي آرماتور حداقل با برابر شده ذکر خمشی آرماتور حداقل 
 کهحالی در داشت توجه باید فقط .باشدمی حرارت و شدگیجمع
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 داد، قرار دال وجه دو در توانمی را حرارتی و شدگیجمع آرماتور
 .نمود گذاريجا کششی وجه نزدیک باید را خمشی آرماتور حداقل

 
 

 برشی آرماتور حداقل 

𝑉𝑉𝑢𝑢شرط هک یمقاطع همه در 9-6-2-1 > ∅𝑉𝑉𝑢𝑢  باشد، برقرار 
 .شود تامین ،𝐴𝐴𝑠𝑠,min ،برشی آرماتور مساحت حداقل است الزم

 محاسبه 11 فصل روابط مبناي بر باید برشی آرماتور این مقدار
 .شود

 𝑀𝑀𝑛𝑛 ریمقاد هک شود مشخص شیآزما انجام با اگر 9-6-2-2
 يازین هستند، نیتام قابل یبرش آرماتور از استفاده بدون 𝑉𝑉𝑛𝑛 و

 آثار دیبا شیآزما نیا در .ستین 1-2-6-9 بند تیرعا به
 هب حرارت درجه راتییتغو  خزش انقباض، نامتقارن، نشست

   .دنگرد منظور نانهیب واقع طور

 يهادال در یبرش يآرماتورها حداقل به مربوط یمبان 2-6-9-ت 
 2-5-11 بند به شتریب جزییات يبرا .است رهایت مانند طرفهیک

 .شود مراجعه

 

 
 

 شدگی جمع و حرارتی آرماتور حداقل 

 دیبا بتن، شدگی جمع و یحرارت يهاتنش با مقابله يبرا
 .شود گرفته نظر در 4-19 بند مطابق الزم آرماتور حداقل

  

 آرماتورگذاري جزییات 
 

 آرماتورگذاري جزییات 7-9 ت

 8-4 بند مطابق دیبا هاآرماتور يبرا بتن پوشش 
 .باشد

 ندب مطابق دیبا آجدار آرماتورهاي ییرایگ طول 
 .باشد 21-3 

 بند مطابق دیبا آجدار آرماتورهاي وصله طول 
 .باشد 21-4 

 .باشند 5-21 بند مطابق دیبا شده گروه آرماتورهاي 

  

 
 

 آرماتورها فاصله 

 خشب مطابق دیبا هاآرماتور فاصله حداقل 9-7-5-1
 .باشد 21-2
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 وجه مجاورت در هک یطول آرماتورهاي فاصله 9-7-5-2
 .باشد بیشتر 3-19 خشب ریمقاد از دینبا ،دارند قرار یششک

 نیترکوچک دیبا آجدار آرماتورهاي فاصله ثرکاحد 9-7-5-3
 .باشد متریلیم 350 و 3h  مقدار دو از

 بند اساس بر نیاز مورد يآرماتورها فاصله حداکثر 9-7-5-4
 .باشد متریلیم 350 و 5h از کمتر باید 9-5-2-2

 
 

 خمشی آرماتورهاي 

 اهآرماتور در شده محاسبه فشاري یا کششی نیروي 9-7-6-1
 طول اب مقطع آن طرف هر در دیبا دال، از یمقطع هر در
 .شود نیتام الزم ییرایگ

 لشام ییرایگ طول نترلک يبرا بحرانی يهامقطع 9-7-6-2
 :نداریز »ب« و »الف« موارد

  ؛رثکحدا تنش محل در -الف
 کششی آرماتور به يازین هک دهانه طول در ییهامحل در -ب

 محل آن در و ستین خمش برابر در مقاومت يبرا
 .شوندمی خم یا قطع هاآرماتور

 بعد ،bd12 و d از ینبزرگتر طول به باید آرماتورها 9-7-6-3
 ادامه ،نباشد خمش برابر در مقاومت به ينیاز که یمقطع از

 در و ساده هايدهانه يهاگاهتکیه در آرماتور ادامه .دنشو داده
 .ندارد ضرورت هاطره آزاد انتهاي

 باید شده داده ادامه یششک خمشی آرماتورهاي 9-7-6-4
 قطع یا خم نقطه از بعد 𝑙𝑙𝑐𝑐 با برابر یطول اندازه به حداقل

 خمش برابر در مقاومت به يازین آن در که کششی لگردیم
 .دنیاب ادامه ست،ین

 کششی ناحیه در دینبا را یششک-خمشی آرماتور 9-7-6-5
 ریز »پ« ای »ب« ،»الف« موارد از کیی هک نیا مگر ،ردک قطع

  .باشد شده تامین

V𝑢𝑢 شرط لگردیم قطع نقطه در -الف ≤ (2
3
)φ𝑉𝑉𝑛𝑛 باشد برقرار. 

 ادامه آرماتور ،کمتر و متریلیم 36 قطر با آرماتورهاي براي -ب
 زمال سطح برابر دو یمساحت دیبا قطع نقطه در شده داده

 يهادال در آرماتورها توسعه به مربوط الزامات 1-6-7-9 ت 
 بند به شتریب جزییات يبرا .است رهایت مانند طرفهیک
 .شود هجعارم 2-6-11ت 
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V𝑢𝑢 شرط و ندک نیتام خمش براي ≤ (3

4
)φ𝑉𝑉𝑛𝑛 برقرار 

 .باشد
 برابر در مقاومت يبرا چه آن بر عالوه ،یاضاف خاموت -پ

 آرماتور يانتها از d75.0 با برابر طولی در است، الزم برش
 رکمت نباید اضافه خاموت مساحت .شود نیتام شده قطع

 bd/(8β( از بیش دینبا s فاصلهو  باشد yt/fbw41s.0 از
 .باشد

آن تنش هک ییهامحل در یخمش آرماتور يبرا 9-7-6-6
 يهادال مانند ست،ین یخمش لنگر با متناسب مایمستق
 کششی آرماتور که ییجا در یاو ،ياچهیماه یا پلکانی ،دارشیب

 .شود نیتام دیبا یافک مهار نیست، فشاري وجه با موازي

شبکه از توانمی متر 3 از کمتر دهانه با هايدال در 9-7-6-7
 هبو  بوده متریلیم 16 از کمتر آن قطر هک شده جوش میسی

 روي در دال باالي به نزدیک اينقطه از یمنحن صورت
 عبور دهانه وسط در دال پایین به نزدیک اينقطه تا گاهتکیه
 از ممتد صورت هب دیبا ياهکشب نیچن .شود استفاده ،کندمی

 .شود مهار گاهتکیه در یاو گذشته گاهتکیه روي

 یخمش آرماتورهاي قطع

آرماتور سوم کی حداقل باید ساده، يهاگاهتکیه در 9-7-7-1
 گاهیهتک داخل هب دال، پایین در مثبت لنگر حداکثر به مربوط
 هاآرماتور این متدادا ،ساخته پیش هايدال يبرا .یابد ادامه
 .ابدی ادامه گاهتکیه طول وسط تا حداقل باید

چهارم کی حداقل باید ،هاگاهتکیه ریسا براي 9-7-7-2
 ال،د پایین در مثبت لنگر حداکثر يبرا شده محاسبه آرماتور
 .یابد ادامه ،گاهتکیه داخل هب متریلیم 150 اندازه به حداقل

آرماتور قطر عطف، نقاط و ساده يهاگاهتکیه در 9-7-7-3
 محدود صورتی هب باید ،مثبت لنگر به مربوط ،bd ،کششی

 را ریز »ب« یا »الف« طیشرا ،𝑙𝑙𝑐𝑐 ،آن مهاري طول که گردد
 مرکز از بعد آرماتور انتهاي کهصورتی در .نماید تامین
 عادلم (حداقل یمکانیک مهار یا استاندارد قالب هب هاگاهتکیه

 یا »فال« طیشرا تامین به يازین ،شود ختم استاندار)، قالب با
 .ستین »ب«

 طرفهیک يهادال در آرماتورها قطع به مربوط الزامات 1-7-7-9 ت
 مراجعه 3-6-11ت  بند به شتریب جزییات يبرا .است رهایت مانند
 .شود
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 عملالعکس يروین توسط لگردیم انتهاي کهصورتی در -الف

𝑙𝑙d :باشد شده محصور فشاري ≤ �1.3 𝑀𝑀𝑑𝑑
Vu

+ 𝑙𝑙a� ؛ 
 لالعمعکس يروین توسط لگردیم انتهاي کهصورتی در -ب

𝑙𝑙d :باشد نشده محصور فشاري ≤ �𝑀𝑀𝑑𝑑
Vu

+ 𝑙𝑙a� . 

 در هاآرماتور تمام میتسل فرض با 𝑀𝑀𝑛𝑛 ،فوق يهارابطه در
 𝑙𝑙a همچنین .شودمی محاسبه مقطع همان در زین 𝑉𝑉𝑢𝑢و  مقطع

 مرکز از بعد افتهی ادامه طول از است عبارت گاهتکیه در
 نقطه از بعد طول از است عبارت عطف نقطه در 𝑙𝑙aو  گاهتکیه
 bd12 و d ریمقاد از ینبزرگتر با معادل حداقل دیبا که عطف
  .باشد

یمنف لنگر به مربوط آرماتورهاي سوم یک حداقل 9-7-7-4
  𝑙𝑙𝑛𝑛/16 ای d، bd12 مقدار نیبزرگتر اندازه به دیبا ،یگاهتکیه
 .شوند داده ادامه دهانه داخل ،عطف نقطه از بعد

 شدگی جمع و یحرارت آرماتورهاي

 ،3-6-9 بند مطابق دیبا شدگی جمع و یحرارت آرماتورهاي
 .شوند گرفته نظر در یخمش يلگردهایم بر عمود امتداد در

ــارچگی( انســجام آرماتورهــاي  )یکپ
 درجا طرفهیک يهادال در ايسازه

هاي     8-9 ت ماتور جام   آر ــ پارچگی)       انس (یک
 درجا طرفهیک يهادال در ايسازه

 ثرکحدا به مربوط آرماتورهاي چهارم یک حداقل 
 ،ايسازه انسجام یطول آرماتورهاي عنوان به دیبا مثبت، لنگر

 .شوند داده ادامه دال در

 يهاگاهتکیه در ايسازه انسجام یطول آرماتورهاي 
 نشت نیتام انکام هک شوند مهار ايگونه به دیبا وستهیناپ

 .شود تامین گاهتکیه بر در یششک میتسل

 به ازین ايسازه انسجام آرماتورهاي دادن ادامه در اگر 
 .برد ارک به هاگاهتکیه برِ یکینزد در را وصله دیبا باشد، وصله
 ای یکیانکم نوع از 7-4-21 بند اساس بر ندتوانمی هاوصله
 ،B یششک پوششی نوع از 1-2-4-21 بند اساس برو  یجوش

 .باشند

 در مثبت لنگر تحمل يبرا سازه انسجام يآرماتورها 1-8-9 ت
 نظورم به شتریب جزییات يبرا .است رهایت همانند طرفهیک يهادال

 .شود هجعارم 6-6-11ت  بند به دال انسجام به یابی دست





     

 

 دهم فصل

 طرفهدو هايدال
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 طرفهدو يهادال
  10 ت

س یاصل متن  حی/توضریتف

 گستره 1-10 ت گستره

 تمسیس طراحی و تحلیل به مربوط فصل این ضوابط 
 امتداد دو در دال هاآن در که است آرمهبتنه دوطرف يهادال

 آرماتورگذاري امتداد دو این درو  گیردمی قرار خمش اثر تحت
 ینب گرفته قرار تیرهاي داراي تواندمی هادال سیستم .شودمی

 هاستون ای دیوارها روي مستقیم طوربه یاو ،باشد هاگاهتکیه
 هتکی )قارچی دال( سرستون با ای )تخت دال( سرستون بدون

 :ندرایز موارد شامل هاستمیس نیا .باشد داشته

 توپر؛ يهادال -الف
 شده ریخته جداگانه هاآن اجزاي هک ،یبتن بکمر يهادال -ب

 هیکپارچ صورتبه که اندشده متصل گریدیک به طوري و
 ؛کنندمی تحمل را بارها

 فوالدي؛ عرشه روي درجا بکمر ریغ يهادال -پ

 ایو با )کمشب دال( دوطرفه يهارچهیت با دال هايسیستم -ت
 .هاتیرچه بین کنندهپر قطعات بدون

 :اندشده داده پوشش ریز موارد فصل نیا رد 

 ؛2-3-10 بند ،یطراح يهاروش -الف
 ؛ها تیمحدود و یطراح یلک ضوابط -ب
 ؛یطراح و لیتحل اتییجز -پ
 ؛يآرماتورگذار اتییجز -ت
 ؛»میمستق یطراح«روش اتییجز -ث
 ؛»معادل قاب یطراح« روش اتییجز -ج
 ؛»یکپالست یطراح« روش یلک ضوابط -چ
 .»یخمش لنگر بیضرا« روش اتییجز -ح

 به استناد با فصل نیا در شده ارائه یطراح يهاروش 1-1-10 ت
 شورک داخل و خارج در شده انجام قاتیتحق از حاصل جینتا یبررس

 حققت بمنظور شورک طیشرا و استانداردها و ضوابط ریسا با منطبق و
 یبانم .است شده گرفته نظر در مختلف هايسیستم مناسب ردکعمل

 هک یلکش يمستو ياسازه هايسیستم تمام يبرا شده ارائه یطراح
 .ستا اعمال قابل رند،یگ قرار صفحه در و برصفحه ثقلی يبارها تحت

 ،یطراح ضوابط از استفاده و یخیتار نهیشیپ به تیعنا با فصل نیا در
 يهادال .شوندیم حدود نییتع طرفهدو يهادال ستمیس انواع

 يهادال شامل ،شوندیم یطراح فصل نیا با مطابق هک ياطرفهدو
 .است ریت يدارا يهادال و ضیعر ينوارها ،یقارچ ،کمشب تخت،

 از ار قائم بار چگونهیه و باشند داشته قرار نیزم يرو بر هک ییهادال
 فصل نیا شامل ،کنندمین منتقل كخا به ياسازه ياعضا ریسا
 دهش ارائه یطراح روش از استفاده ، دال -ریت سیستم يبرا .شوندینم
 رب ای دال، لبه در رهایت هک هک است مجاز یطیشرا در فصل نیا در
 دچار اساسا هک دال يهاگوشه در یگاهتکیه گونههر ای هاستون يرو

 کی در رهایت با طرفهدو يهادال .باشند داشته قرار نباشد، نشست
 قرار حمال يرهایت يرو بر اًکمشتر هک گرید جهت در رهایت ای جهت،
 نیا .ردک یطراح فصل نیا یلک الزامات طبق توانیم باشند، داشته
 نشست مقدار با سازگار يهالیتحل براساس دیبا هایطراح
 يور بر هک ییهادال يبرا .باشد باربر يرهایت و رهایت يهاگاهتکیه

 هاستفاد فصل نیا در یطراح يهاروش از توانیم نند،ینشیم وارهاید
 ،تینهایب یسخت يدارا ریت یک با را وارید هکنیا به مشروط ردک

 ملتح را دال لبه طول تمام دیبا وارید هر ن،یبنابرا .ردک يساز معادل
 دال املک طول از مترک شانطول هک ییوارهاید .3-2-10 بند ند،ک

 .گرفت درنظر معادل ستون یک بصورت توانیم باشد،
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 ژهیو تعاریف 2-10 ت ژهیو تعاریف

 دال سیستم

 ودشمی گفته تیر بدون یا با ايصفحه قطعات از ايمجموعه به
 .گیرندمی قرار خود صفحه بر عمود بارهاي اثر تحت که

 معادل قاب

 رد اصلی متن به است بهتر است مفصل قدري معادل قالب تعریف .شود مراجعه 3-10-10 بند به
 .شود مراجعه شده یاد بند

 دال چشمه

 ای تیرها ،هاستون محورهاي به که است دال سیستم از قسمتی
 .شودمی محدود یگاهتکیه دیوارهاي

 پوششی نوار یا دال نوار

 ورمح سمت دو در که شودمی گفته دال سیستم از قسمتی به
 طولی محورهاي بهو  گیردمی قرار پالن در ردیفهم يهاستون

 نوارهاي .دنشویم محدود مجاور هايچشمه وسط از گذرنده
 .شوندمی تعریف دال جهت دو هر در پوششی

 یستون نوار

 محور سمت دو در که شودمی گفته دال نوار از قسمتی به
 با برابر ،محور سمت هر در آن عرضو  شود واقع هاستون

 وجود ریت اگر .باشد 0.25𝑙𝑙2 یا 0.25𝑙𝑙1 مقدار دو نیترکوچک
 .نمود منظور یستون نوار در را آن دیبا باشد، داشته

 تا زکمر نیب فاصله در موجود یخمش ياعضا تمام شامل چشمه هر
 وارن هر باشد، داشته وجود يریت اگر ،نیبنابرا .است هاستون زکمر

 .شودمی هم ریت بر مشتمل ستون

 میانی نوار

 رارق مجاور یستون نوار دو بین در که است دال سیستم از نواري
 .گیردمی
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 کناري نوار

 رد تیر سمت هر در که است دال از نواري ،دال -تیر سیستم در
 .گیردمی قرار یستون نوار

 تیر - دال سیستم در تیر

 هر در که است دال از قسمتی و تیر جان شامل هادال در تیر
 قسمت آنه درج 45 مایل تصویر با برابر عرضی داراي تیر سمت

 ارتفاع کدام هر دال، روي در یا زیر در که باشد تیر جان از
 جان سمت هر در عرض این ولی ،گیردمی قرار دارد، يبیشتر
 .شود گرفته نظر در دال ضخامت برابر چهار از بزرگتر نباید

 ،بکمر امالک ای ریز درجا يسازها و ساخت يبرا تیر دال سیستم در
شکل  در .است ر،یت بال بعنوان دال، از یبخش و جان شامل رهایت

.است شده داده نشان ضابطه نیا اعمال از مورد دو 10-1

 بعنوان دال از یبخش گرفتن نظر در نحوه از مورد دو  1-10شکل 
8-2-10 بند بر یمبتن ریت بال

 اتیلک 3-10 ت اتیلک

 يروهاین نییتع و طرفهدو دال سیستم طراحی براي 
 روشی هر زین و محدود ياجزا روش به لیتحل آن، ياجزا یداخل
 رعایت هاشکلتغییر سازيهم و نیروها تعادل شرایط آن در که
 تامین را برداريبهره طیشرا همه و یطراح مقاومتو  دنشو
 بند در شده ارائه روش سه عالوه، به .است قبول قابل د،ینما
به دنتوانمی شده عنوان هايمحدودیت رعایت با زین 10-3-2

 .دنشو هبرد کار

 اساس بر میمستق طور به را هادال یطراح نامهنییآ نیا 1-3-10 ت
 و مقاومت يارهایمع نیتام به مشروط و سازه یکانکم اصول
 بیکتر استفاده با توانیم را دال یطراح  .داندیم مجاز يبرداربهره

 ته،وسیپ یارتجاع طیمح یخط يتئور براساس هک یکالسک يهاروش
 روش روش ای محدود، ياجزا روش بر یمبتن يعدد يهاحل راه

 تنش عیتوز یابیارز روش ،هاحالت همه يبرا .داد انجام پالستیک
 زا متاثر روش زینو  هاگاهتکیه یحوال در خمش و چشیپ برش، يبرا

 هندسه و یخوردگ كتر لیدل به عناصر افتهی اهشک یتخس آثار
 شیب الد ستمیس یطراح هک دانست دیبا .شود رعایت باید ،هاگاهتکیه

 ،دال ابعاد در رییتع هرگونه رایز ،ستا تیاهم حائز آن لیتحل از
 نانیاطم حصول و انتظار مورد عملکرد ،یاعمال يبارها مقدار محاسبه

 مخدوش را شده محاسبه يهالکشرییتغ و ها تنش عیتوز و مقدار از
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 توجه شیپ از شیب موارد نیا به یطراح در دیبا نرویا از ند،ک یم

  .شود

 متعامد يهاقاب يبرا قطف معادل قاب روش و میمستق یطراح روش
 .است قبول قابل باشند، یثقل يبارها حتت صرفا هک

 :ندزیرا شرح هب نامهآیین این در اشاره مورد روش سه 

 ؛مستقیم یطراح روش -الف
 ؛معادل قاب روش -ب
 .پالستیک روش -پ

 يهادال همه طراحی براي توانمی را »ب« و »الف« يهاروش
 صورت در( هاگاهتکیه تیرهاي و هاتیمحدود تیرعا با طرفهدو

 طرفهدو دال از لیکش هر طراحی براي را »پ« روشو  )وجود
 به هاروش این جزییات .داد قرار استفاده مورد مجزا طور به

 سه بر عالوه .اندشده ارائه 11-10 تا 9-10 هايبخش در ترتیب
 بخش مطابق یخمش لنگر بیضرا روش از توانمی فوق، روش

 .نمود استفاده زین 10-12

  

 يبارها آثار است الزم هادال طراحی و تحلیل در 
 گرفته نظر در )هاحفره( یخال يفضاها و بازشوها وجود ز،کمتمر
 .شود

 برش و لنگر دیتول دال در بازشو وجود و زکمتمر يبارها 3-3-10 ت 
 ای و هاحفره بازشوها، وجود اثر .کنندمی جهت دو هر در یاضاف
 و دال لکرشییتغ ،یبرش و یخمش مقاومت يرو بر ها)تک(دا يمجار

 د،ریقرارگ یبررس و توجه مورد دیبا یبحران مقاطع يرو بر نیهمچن
 زیخ به مربوط ضوابط ویژه هب الزامات به مربوط ضوابط هک ينحو به

 دال يبازشوها ز،کمتمر يبارها آثار گرفتن نظر در يبرا .گردند تامین
 .شود مراجعه 1-2-9ت  بند به هاحفره وجودو 

 مصالح 
 

 مصالح 4-10 ت

 انتخاب 3 فصل طبق دیبا بتن یطراح مشخصات 
 .شوند

 4 فصل طبق دیبا هاآرماتور یطراح مشخصات 
 .شوند انتخاب

 در مدفون اجزاي اتییجز و یطراح مصالح، الزامات 
  .دنباش 10-4 بند طبق دیبا بتن
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 اعضا گرید به اتصال 5-10 ت اعضا گرید به اتصال

 نیتام را 16 فصل ضوابط دیبا ستون -دال و ریت -دال اتصاالت
  .ندینما

 هب دال از بار صحیح انتقال دال سیستم مطلوب عملکرد از اطمینان
 .است برش و پیچش خمش، طریق از ستون

 هادال طراحی کلی ضوابط 6-10 ت هادال طراحی کلی ضوابط

 دال ضخامت حداقل

 تا 1-1-6-10 يبندها در کهبطوري دال ضخامت حداقل الزامات
تنب یارتجاع مدول و يبارگذار نوع به وابسته شده گفته 10-6-1-4
 .ارندد یتوجهقابل ریتأث زیخ يرو بر عامل دو نیا هکیحال در ست،ین
 معمولی هايبتن و عادي يهابارگذاري در هادال عملکرد حال این با

 ییهادال يبرا ضخامت حداقل تیرعا .است بوده بخشرضایت نسبتا
 هک یهایبتن يبرا ای دارند قرار رمنتظرهیغ و نیسنگ يبارها تحت هک

 ،است یمعمول بتن یارتجاع مدول از مترک اریبس هاآن یارتجاع مدول
 .ددگر محاسبه دقیق بطور خیز باید موارد این در .باشدنمی صحیح

بین یداخل يرهایت بدون دوطرفه يهادال در 10-6-1-1
 هب بزرگ دهانه نسبت حداکثر باو  هالبهتمام  در هاگاهتکیه
 يبارها يبرا دال ضخامت حداقل ،2 با برابر کوچک دهانه

 برآورده را زیر »پ« تا »الف« بند هايمحدودیت دیبا متعارف
  رد شده محاسبه زیخ به مربوط هايمحدودیت هکنیا مگر کند،
  :شود برآورده 2-6-10 بند

 ؛1-10 جدول ریمقاد با برابر -الف
 ؛متریلیم 125 با برابر بهیتک بدون هايدال يبرا -ب
 .متریلیم 100 با برابر بهیتک با هايدال يبرا -پ

 الکمگاپاس 550 از شیب آرماتور میتسل تنش هک يموارد در
 دیبا ،2-6-10 بند طبق بر شدهمحاسبه زیخ محدودیت است،

 با برابر بتن افتهیاهشک گسیختگی مدول فرض با
'

c0.42rf f=، شود تامین. 

 یط 1-10جدول  در شده داده هايضخامت حداقل 1-1-6-10-ت
  .اندیافته توسعه متمادي يهاسال

 منجر است نکمم  S550 از بزرگتر هايرده یطول آرماتور از استفاده
 يریگارکب با هک باشد يزیخ از شتریب هک شود یمدت یطوالن زیخ به

 يهاتنش هکنیا مگر .شودمی جادیا  S550 از کوچکتر رده آرماتور
 آرماتورها در خورده كتر مقطع يبرا هک يبرداربهره حالت به مربوط

 حال هر در .شود مگاپاسکال 280 از ترکوچک ،اندشده محاسبه
 .شود انجام دیبا زیخ قیدق محاسبه
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همه در هاگاهتکیه بین تیرهاي با دوطرفه هايدال 10-6-1-2
 باید متعارف بارهاي براي دال ضخامت حداقل ،هالبه

 هکنیا مگر ،دینما نیتأم را 2-10 جدول هايمحدودیت
 .دنشو برآورده 2-6-10 بند در شده محاسبه زیخ هايمحدودیت

 به بزرگتر دهانه طول نسبت هک ییهاچشمه يبرا 2-1-6-10-ت
 در  (ت) و (ب) روابط از استفاده است، 2 از ترشیب هاآن ترکوچک

 دهانه طول از يسرک عنوان به را ضخامت حداقل هک ،2-10جدول 
 .ودش یمنطقریغ جینتا به منجر است نکمم دهد،یم بدست بزرگتر

 طرفهیک يهادال به مربوط ضوابط از دیبا ییهاچشمه نیچن يبرا
 .ردک استفاده 1-3-9 بند مطابق

 یک ،2-1-6-10 بند هايدال ممتد ریغ يهالبه در ٣-١-٦-١٠
𝛼𝛼𝑓𝑓 با لبه ریت ≥  مورد ضخامت حداقل یاو شود، نیتأم دیبا 0.80
 10 حداقل دیبا ،2-10 جدول »ت« ای »ب« يهاقسمت در ازین

 .ابدی شیافزا ممتد ریغ لبه با چشمه در درصد

)1(  یداخل يرهایت بدون طرفهدو يهادال ضخامت حداقل  1-10 جدول

yf
)2( (مگاپاسکال)

)3( بهیتک با )3(بهیتک بدون

 یداخل يهاچشمه یرونیب يهاچشمه یداخل يهاچشمه یرونیب يهاچشمه
 لبه ریت با هلب ریت بدون - )4( لبه ریت با لبه ریت بدون

)4(-

280 𝑙𝑙𝑛𝑛/33 𝑙𝑙𝑛𝑛/36 𝑙𝑙𝑛𝑛/36 𝑙𝑙𝑛𝑛/36 𝑙𝑙𝑛𝑛/40 𝑙𝑙𝑛𝑛/40 

420 𝑙𝑙𝑛𝑛/30 𝑙𝑙𝑛𝑛/33 𝑙𝑙𝑛𝑛/33 𝑙𝑙𝑛𝑛/33 𝑙𝑙𝑛𝑛/36 𝑙𝑙𝑛𝑛/36 

550 𝑙𝑙𝑛𝑛/27 𝑙𝑙𝑛𝑛/30 𝑙𝑙𝑛𝑛/30 𝑙𝑙𝑛𝑛/30 𝑙𝑙𝑛𝑛/33 𝑙𝑙𝑛𝑛/33 
)1(  nl ر از هک بزرگتر جهت در آزاد دهانه ر تا ب کیه ب دازه هاگاهت  .)mm( شودمی يریگان
را )2(  .شود محاسبه یابی درون با دیبا حداقل ضخامت جدول، در شده ارائه ریمقاد نیب  yf يب
 .اندشده ارائه 6-6-10 بند رد هابهیتک )3(
ز کمتر 𝜶𝜶𝟏𝟏 اگر .یرونیب يهالبه طول در هاستون نیب ییرهایت با يهادال )4( شمه باشد، 8/0 ا  .شوند گرفته نظر در لبه ریت بدون دیبا یرونیب يهاچ

را 𝜶𝜶𝟏𝟏 مقدار ا لبه ریت يب ق دیب  .باشد 6-2-9-10 بند با مطاب

 هالبه همه در هاگاهتکیه نیب يرهایت با طرفهدو يهادال ضخامت حداقل  2-10 جدول

 mfα)1(مقدار حداقل h )حالت )متریلیم 

 0.2≤ αfm  الف«1-1-6-10 بند« 

2 ≤ mfα <2.0 از مقدار نیبزرگتر: 
𝑙𝑙n �0.8 +

𝑓𝑓𝑦𝑦
1400�

36 + 5β�𝛼𝛼𝑓𝑓𝑚𝑚 − 0.2�
)3( و )2( »ب« 

 »پ« 125

2 >fmα  از مقدار نیبزرگتر: 
𝑙𝑙n �0.8 +

𝑓𝑓𝑦𝑦
1400�

36 + 9β
)3( و )2( »ت«

 »ث« 90
)1(  𝜶𝜶𝒇𝒇𝒎𝒎 گیم مقدار را 𝜶𝜶𝒇𝒇 نیان شمه لبه يرهایت همه يب   .است چ
)2( nl  ر و بلند جهت در آزاد دهانه سب ب ر از هک باشدمی متریلیم ح ر تا ب دازه رهایت ب  .شودمی يریگان
)3( 𝜷𝜷 سبت .باشدمی دال وتاهک به بلند جهت در آزاد هايدهانه ن
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اجرا یکپارچه صورت هب دال با یبتن پوشکف اگر 10-6-1-4
 بند طبق فک دال با بکمر صورت هب پوشکف اگر ای شود،

 شامل دنتوامی ،ℎ ،دال یلک ضخامت شود، یطراح 17-3 
 .بشود هم پوشکف ضخامت

لگردیم عنوان به شاخه چند ای کی يهاخاموت از اگر 10-6-1-5
4-5-8 بند در 𝑑𝑑 الزامات دیبا دال ضخامت شود، استفاده یبرش

 .دینما برآورده را

 دال زیخ تیمحدود

باید فصل این مشمول هايدال مدتدراز و یآن زیخ 10-6-2-1
 19 فصل طبق برداريبهره الزامات به مربوط ضوابط با مطابق
 و »لفا« طیشرا با طرفهدو يهادال يبرا نیزو  دنشو همحاسب

 :دننشو بیشتر 4-2-19 بند در مندرج حدود از زیر »ب«

 در شده رکذ ضخامت حداقل هايمحدودیت هک ییهادال -الف
 .کنندمین تامین را 1-6-10 بند

 هاگاهتکیه نیب یداخل يرهایت فاقد هک ياطرفهدو يهادال -ب
 کوچک دهانه به بزرگ دهانه نسبتو  بوده هالبهتمام  در
 .باشد 2 از بیشتر هاآن

 را 1-6-10 بند ضوابط هک یبکمر یبتن يهادال در  10-6-2-2
 .ودش محاسبه شدن مرکب از پس خیز ستین الزم ،نندک تأمین

 یبررس مورد دیبا ،دهدیم رخ دال شدن بکمر از شیپ هک يزیخ
 ضوابط شدن، بکمر از شیپ دال ضخامت هکآن مگر ،گیرد قرار
 .ندک برآورده را 1-6-10 بند

 دادن شپوش يبرا یاضاف ضخامت نامهنییآ نیا رد 1-2-6-10-ت
 ارائه ،شوندیم واقع رمعمولیغ شیسا طیشرا معرض در هک یسطوح
 شیسا با متناسب هک یاضاف ضخامت نیچن نیتام .استنشده

 فک به مربوط ضخامت .است سازه طراح عهده به باشد، رمعمولیغ
 ودنش اجرا دال با پارچهیک بصورت و همزمان بطور هک را یبتن يساز

 عملکرد دال مقاومت نیتام يبرا بتواند 3-17 بند با مطابق یول
 .گرفت نظر در محاسبات يبرا توانیم باشد، داشته یبکیتر

گرا ای باشد، دهیتنشیپ بکمر عضو یک از یبخش اگر 10-6-2-2
 يبرا 1-2-6-10 بند ضوابط شود، تنیده پس يبند قالب از پس عضو

 شیپ قسمت ضخامت هکیصورت در .شودمی اعمال زیخ محاسبه
 ،باشد 1-10جدول  در رجمند ضخامت حداقل از مترک عضو ساخته

 با شده محاسبه زیخ ده،یتن شیپ ریغ بکمر يعضوها يبرا توانیم
 ضخامت ،ژهیو يسازها و ساخت در .شوند سهیمقا 2-19جدول  ریمقاد
 زیخ مقدار ایآ هک است نیا به وابسته بکمر عضو یک در نظر مورد
 بهمحاس و شده گرفته نظر در موثر آن، شدن پارچهیک از بعد ای قبل
 نه؟ ای است شده

 آرماتورها رنشک تیمحدود

 دال که باشد حدي در باید کششی آرماتورهاي در کرنش مقدار
 .باشد داشته ،2-4-7 بند مطابق ،نترلک-ششک رفتار طرفهدو

 يهادال در هاآرماتور رنشک تیمحدود نترلک 1-3-6-10-ت
 .است ،11 فصل رها،یت در هاآرماتور رنشک تیمحدود مانند طرفهدو
 .ودش گرفته نظر در نترلک - ششک دیبا دال رفتار گرید عبارت به
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 ازین مورد مقاومت 

 
 

 اتیلک  1-4-6-10 ت

 اردضریب يبارها بکیتر اساس بر دیبا ازین مورد مقاومت -الف
 .شود محاسبه 7 فصل در شده ارائه

 صلف مطابق لیتحل هايروش اساس بر دیبا ازین مورد مقاومت -ب
 یطراح يهاروش توانمی صورت نیا ریغ در .شود تعیین 6
 کاربه جایگزین روش عنوانبه را »معادل قاب« و »مستقیم«

 .برد
 یا 𝐶𝐶1 ابعاد دیوارها یا هاستون به متکی هايسیستم براي  -پ

𝐶𝐶2 و 𝐿𝐿𝑛𝑛 تعیین گاهتکیه موثر مقطع سطح اساس بر باید 
 یا دال زیرین سطح تقاطع محل گاهتکیه موثر سطح .دنگرد

 و ائمق هرم یا مخروط قاعده سطح ینبزرگتر با برشی کتیبه
 یا ستون داخل در هاآن سطوح که ،باشدمی سرستون
 محور به نسبت هاآن بارهاي تمایل و داشته قرار سرستون

 .باشدمی ،است درجه 45  از کمتر ستون
 ناشی جانبی بارهاي و ثقلی بارهاي براي تحلیل نتایج ترکیب -ت

 .است مجاز زلزله یا باد از

  

 
 

 دارضریب لنگر 2-4-6-10 ت

 هساخت یکپارچه صورت به گاهتکیه با هک ییهادال يبرا -الف
 محاسبه گاهتکیه بر در را گاهتکیه در 𝑀𝑀𝑢𝑢 توانمی ،شوندمی

 .شود انجام ریز »ب« بند مطابق تحلیل هک نیا مگر ،نمود
 میمستق یطراح روش از استفاده با شده لیتحل يهادال يبرا -ب

 روش به بیترت به دیبا گاهتکیه در 𝑀𝑀𝑢𝑢 معادل، قاب روش ای
 .شود نییتع 10-10 ای 9-10 هايبند

 ولا درجه در ستون به دال اتصاالت در دارضریب خمشی لنگر انتقال 
 است )ریت بدون ال(د ستون-دال يها ستمیس به مربوط

 
 

 اتصاالت در دارضریب خمشی لنگر انتقال 3-4-6-10 ت
 ستون به دال

 هک شوندمی موجب زلزله ای باد ،یثقل يبارها که مواردي در -الف
 دل،متعانا دارضریب لنگر ر،یت بدون ستون به دال اتصال در

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢، معادل لنگر نیا از یبخش دیبا شود، جادیا 𝛾𝛾𝑓𝑓𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 با 
 هک یبرش يروین اثر قیطر از آنه ماندباقیو  یخمش عملکرد

 اقدامات اگر هکاندداده نشان آمده بدست تجارب و هاشیآزما یبرخ 
 لبعم یبرش و یچشیپ يهاتنش برابر در مقاومت نیتام يبرا الزم

 خمشی لنگر از یبخش است قرار هک ییآرماتورها تمام ،شود آورده
 ،نندک منتقل ستون به 𝛾𝛾𝑓𝑓𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 یخمش ردکعمل با را 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑀𝑀 دارضریب

 



 175   01/01/1400 ،طرفههاي دودال –فصل دهم  

س یاصل متن /توضیتف  حیر
 ،شودمی جادیا دال در ستون اطراف تیزکمر از خروج توسط

  .گردد منتقل ستون به
 :شودمی محاسبه ریز رابطه از  𝛾𝛾𝑓𝑓 مقدار

𝛾𝛾𝑓𝑓  1-10 رابطه = 1

1+�2
3��

𝑏𝑏1
b2

 عرض برابر دیاب 𝛾𝛾𝑓𝑓𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 تحمل يبرا 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑙𝑙𝑎𝑎𝑏𝑏 دال، موثر عرض -ب
 اندازه به و طرف هر در يافاصلهه اضاف به ستونسر ای ستون
 شود: گرفته نظر در زیر مقادیر

نکوچکتری اندازه به سرستون، یا کتیبه بدون هايدال در -1
 دال؛ لبه تا فاصله و دال ضخامت برابر 5/1 مقدار دو

کوچکترین اندازه به سرستون، یا کتیبه داراي هايدال در -2
 ات فاصله و سرستون یا کتیبه ضخامت  برابر 5/1 مقدار دو
 .دال ضخامت برابر 5/1 اضافه به سرستون یا کتیبه لبه

3-10 جدول در 𝜀𝜀𝑐𝑐 و 𝜈𝜈𝑢𝑢𝑣𝑣 هايمحدودیت هک يموارد در -پ
 یاصالح مقدار ثرکحدا به را 𝛾𝛾𝑓𝑓 مقدار توانمی د،نشو تامین

3-6-8 بند طبق 𝜈𝜈𝑢𝑢 .ادد شیافزا جدول این در شده ارائه
 .شودمی محاسبه

𝜈𝜈𝑢𝑢𝑣𝑣 رد هک است دال یبحران مقطع در دارضریب یبرش تنش 
 لنگر انتقال بدون ،یثقل يبارها از یناش طرفهدو عملکرد
 .شودمی حاصل

 با هک نامتعادل دارضریب لنگر از قسمت آن براي طراحی -ت
 محور از خارج برشی نیروي اثر باو  شودمین منتقل خمش

 ،𝛾𝛾𝑣𝑣𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 شودمی منتقل داله کتیب یا دال در ستون اطراف در
 .گیرد صورت 2-5-4-6-10 بند ضوابط اساس بر باید

 و رستونس ای بهیتکبر ای ستون بر نیطرف از سانیک فاصله در دیبا
 ونسرست ای بهیتک ضخامت ای دال ضخامت برابر مین و یک يمساو

1.5h، شوند عیتوز.  

 توانیم را خمش و برش از یناش ،scM انتقالی لنگر موارد یبرخ در
 .نمود عیتوز ،یداخل یا یرونیب ستون، و دال نیب يشتریب انعطاف با

 رامونیپ در یبحران طیمح ای محدوده ستون، -دال هايسیستم در
 ياراد بیترت به ياگوشه و یرونیب ،یداخل یلیمستط يهاستون
 حول لنگر این ،یرونیب يهاستون در .است ضلع دو و سه چهار،
  .شودمی مقاومت است بهل يمواز هک يمحور

 طتوس شده دیتول برش ياستثنا به( دارضریب برش کهمواردي در
 بیترت به گوشه يهاستون و ينارک يهاستون يبرا نگر)ل انتقال

 بند در هکcv φ یبرش مقاومت درصد 50 و درصد 75 از شیب
منتقل لنگر از بخش آن توانمی .باشد است، دهش ائهار 8-5-3-1

 شده انجام يهاشیزماآ .داد اهشک را scM vγ برش از یناش شده
 يدار یمعن نشکاندر گونهچیه يموارد نیچن در هک است داده نشان

 توجه دیبا .ندارد وجود ،scM ،متعادلنا دارلنگرضریب و برش نیب
 عیتوز در .ابدییم شیافزا scM fγ مقدار scM vγ  اهشک با هک داشت

 به نسبت بیشتري يهاتیمحدود یداخل يهاستون به ،scM ،لنگر
 ياستثنا به( دارضریب برش چنانچه .دارد وجود یرونیب يهاستون

 از شیب یداخل يهاستون يبرا نگر)ل انتقال توسط شده دیتول یبرش
 است، شده ارائه  1-3-5-8 بند در هک cv φ یبرش مقاومت درصد 40

 برش مقدار اگر .داد شیافزا درصد 25 تا را ،scM ،لنگر توانیم .باشد
 -الد اتصال باشد، بزرگ ستون -دال ستمیس اتصال يبرا دارضریب
 ارائه مؤثر عرض در هک را یتیتقو تمام دتوانیمن شهیهم ستون

 توانیم یوقت فصل، نیا ضوابط مطابق .دهد گسترش شودمی
 ياآرماتوره هک ردک یبازطراح و اصالح را ستون-دال ستمیس اتصاالت

 یششک رنشک به موثر عرض در ،scM fγ دیتول يبرا ازین مورد یتیتقو
008.0 + tyε ≥ tε برسند.  

 بدون .شودمی نییتع 4-4-7 تا 1-4-7 يبندها برطبق tyε مقدار
 رابطه يریارگکب یلک بطور بند، نیا در مجاز یبازطراح و اصالح

اتصال لمح در حد از شیب تنش هک دارد یطیشرا از تیاکح 10-1
 ستمیس پذیريشکل شیافزا و نیتام يبرا بند نیا .باشد شده جادیا

 ونست یک متقابل وجوه در اگر .است شده گرفته نظر در ستون-دال
 و باال يآرماتورها شود، جادیا )یمنف و (مثبت جهته دو لنگر یداخل

 هک شودمی گفته .نمود زکمتمر موثر عرض محدوده در دیبا را نییپا
 نییپا يآرماتورها مقطع سطح به باال يآرماتورها مقطع سطح نسبت

 يریارگکب انکام آوردن فراهم منظور به .است مناسب 0/2 حدود در
 به 3-10جدول  در هک رنشک تیمحدود زیاد مقاومت با يآرماتورها
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 .دارد وجود است، آمده )0tyε+.008( و )0tyε+.003( روابط صورت
 تا شودمی برده ارکب tε حدود يبرا هک است يارابطه همان اول رابطه

هاي بند در و شوند يبنددسته هستند نترلک-ششک هک ییعضوها
 در رابطه نیا مورد در شتریب حیتوض .است آمده 4-4-7 تا 7-4-1

 حدود دوم رابطه .است شده آورده  4-4-7 تا 1-4-7بندهاي  ریتفس
tε  رده يآرماتورها يبرا را S500 مقدار به یکنزد هک دهدیم بدست 

 .است 001/0

 ستون باالي در آرماتورها تراکم با باید 𝛾𝛾𝑣𝑣𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 نامتعادل لنگر -ث
 رد اضافی آرماتورهاي با یاو آرماتورها فاصله کردن کم با یاو

 .گردد تحمل ،اندشده معرفی فصل این در که دال موثر عرض

 دارضریب طرفهیک برش 4-4-6-10 ت

 ،هااهگتکیه با یکپارچه صورت به شده ساخته يهادال يبرا -الف
 .گرفت نظر در گاهتکیه بر در را 𝑉𝑉𝑢𝑢 براي بحرانی مقطع باید

 باشند، شده تامین زیر )3( تا )1( طیشرا کهمواردي در -ب
 نظر در گاهتکیه بر از d فاصله در را بحرانی مقطع توانیم

 :گرفت
ینواح بر ،یاعمال برش جهت در گاهتکیه العملعکس -1

 .دینما وارد فشار دال ییانتها
.شوند اعمال آن به یکنزد ای دال یفوقان سطح در بارها -2
وارد یبحران مقطع و گاهتکیه بر نیب يزکمتمر بار چیه -3

 .نشود

 اب مطابق دیبا ستون اطراف در دال، در شده محاسبه یبرش يهاتنش
 .رندیگ قرار دییتا مورد 5-8 بند الزامات

طرفهدو يهادال يبرا شده اصالح 𝜸𝜸𝒇𝒇 ثرکحدا  3-10 جدول

 شده اصالح 𝜸𝜸𝒇𝒇 ثرکحدا   )slabb(عرض در  uvv   tε دهانه جهت ستون تیموقع

≥ جهت هر در گوشه ستون 0.5∅𝑣𝑣c ≥ 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 + 0.003 1 

 ينارک ستون

≥ نارهک بر عمود 0.75∅𝑣𝑣c ≥ 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 + 0.003 1 

≥ نارهک يمواز 0.4∅𝑣𝑣c ≥ 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 + 0.008 
1.25

1 + �2
3��

𝑏𝑏1
𝑏𝑏2

≤ 1 

≥ جهت هر در یانیم ستون 0.4∅𝑣𝑣c ≥ 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑦𝑦 + 0.008 
1.25

1 + �2
3��

𝑏𝑏1
𝑏𝑏2

≤ 1 
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 دارضریب هطرفدو برش 5-4-6-10 ت

باید  هاآن در برش که بحرانی مقاطع بند این در 1-5-4-6-10ت  یبحران مقطع 10-6-4-5-1
 .اندشدهداده شرح مختلف حاالت در شود، کنترل

 يبارها ،هاستون مجاورت در طرفهدو برش يبرا دیبا هادال -الف
 ندب با مطابق ،یبحران مقاطع در یگاهتکیه ینواح و زکمتمر

.شوند یابیارز 8-5-2
 دیبا یبرش  دارسر میخگل ای خاموت با شده تیتقو يهادال -ب

 بند با مطابق ،یبحران مقاطع در طرفهدو برش يبرا
.شوند یابیارز 8-6-2

 رفهطدو برش يبرا دیبا برشی کالهک با شده تقویت هايدال -پ
 .شوند یابیارز 5-5-8 بند با مطابق یبحران مقاطع در

 و برش از یناش نامتعادله طرفدو یبرش تنش  10-6-4-5-2
 ستون به شده منتقل دال دارضریب لنگر

ش نامتعادله طرفدو یبرش تنش 2-5-4-6-10 ت  و برش از ینا
 ستون به شده منتقل دال دارضریب لنگر

 دارضریب لنگر و برش از ناشی نامتعادل طرفهدو برش يبرا -الف
 در دیبا ،𝜈𝜈𝑢𝑢 ،دارضریب یبرش تنش ستون، به شده منتقل
 تنش .شود محاسبه 1-5-4-6-10 بند مطابق یبحران مقاطع

 برشی تنش از بکیتر هر به مربوط ،𝜈𝜈𝑢𝑢 ،دارضریب یبرش
 به شده منتقل یبرش تنشو  𝜈𝜈𝑢𝑢𝑣𝑣 مستقیم برش از ناشی
 بند در 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 و زیر »ب« بند در 𝛾𝛾𝜈𝜈 .است 𝛾𝛾𝜈𝜈𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢ه وسیل

؛است شده معرفی 10-6-4-3
یم انتقال برش تیزکمر از خروج لیدل به هک 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 از یبخش -ب

 .شود اعمال یبحران مقطع سطح زکمر در دیبا ، 𝛾𝛾𝜈𝜈𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 ،ابدی
𝛾𝛾𝜈𝜈 آیدمی دست به ریز رابطه از: 

𝛾𝛾𝜈𝜈 2-10 رابطه = 1 − 𝛾𝛾𝑓𝑓

 به دیبا ،𝛾𝛾𝜈𝜈𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 از یناش دارضریب یبرش تنش راتییتغ -پ
 بند با مطابق یبحران مقطع سطح زکمر حول ،یخط صورت

.شوند گرفته نظر در 10-6-4-5-1

 لنگر لک از درصد 60 هک است داده نشان شده انجام قاتیتحق نتایج
 سراسر در 1-2-5-8 بند با مطابق دیبا ،ستون و دال نیب افتهی انتقال

 با ماندهباقی درصد 40 و یخمش انتقال بصورت یبحران مقطع طیمح
 .گیرد صورت ،یبحران مقطع تقارن محور حول برش زیتکمر از خروج

 بصورت هک افتهی انتقال لنگر از بخش آن ،یلیمستط يهاستون يبرا
 برابر در مقاوم ،یبحران مقطع وجه عرض شیافزا با است، یخمش
 .است شده منظور 1-10 رابطه در موضوع نیا .ابدییم شیافزا ،لنگر
 مقطع با يهاستون شیآزما از آمده بدست یقاتیتحق يهاداده اغلب
 یتوجهقابل اطالعات ره،یدا مقطع با يهاستون يبرا .است بوده مربع

 معادل لکش مربع مقطع از توانیم هاآن يبراو  ستین دست در
کل ش در ينارک ای یداخل ستون یک يبرا تنش عیتوز .ردک استفاده

 با مطابق ،ABCD ،یبحران مقطع طیمح .است شده داده نشان 10-2
 نگرل و uvv دارضریب یبرش تنش .شودمی نییتع 1-2-5-8بند 

 تقارن محور حول و ستون توسط دال scM دال، دارضریب یخمش
 توانیم را دارضریب یبرش تنش ثرکحدا .شودمی مقاومت )c-c( آن
 :ردک محاسبه 2-10ت و 1-10ت رابطه از

1-10-ت رابطه
,

v sc AB
u AB uv

c

M cv v
J

γ
= + 

 2-10-ت رابطه
,

v sc CD
u CD uv

c

M cv v
J

γ
= −
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 ستون يبرا .شودمی محاسبه 2-10رابطه از )v γ( مقدار روابط نیا در
 ینرسیا ممان مشابه یبحران مقطع يبرا cJ مقدار )ی(داخل یانیم

 :شودمی محاسبه 3-10-ت رابطه از و شده فرض یقطب

3 3-10-ت رابطه 3 2
1 1 2 1( ) ( ) ( )( )
6 6 6c

d c d c d d d c d c dJ + + + +
= + + 

 گوشه و ينارک يهاستون يبرا cJ يبرا توانیم را یمشابه معادالت
 .آورد بدست

 ستون به برش يزکمر از خروج توسط هک scM یانتقال لنگر از یبخش
 .شود منتقل خمش توسط 3-2-4-6-10بند قمطاب دیبا نشده منتقل

 در خمش بصورت لنگر انتقال يبرا ارانهک محافظه روش یک بند نیا
 یکینزد در یستون نوار تقویت غالبا، .دهدبدست می دال موثر عرض
 بوجود را scM تحمل يبرا الزم مقاومت تا شودمی زکمتمر ستون
 تیرعا با هک رسدیم بنظر نیچن یشگاهیاآزم جینتا اساس بر .آورد

 شیافزا نیکل داد، شیافزا را یبرش مقاومت توانینم فوق الزامات
 .سازدیم نکمم را ستون -دال اتصاالت یسخت

 یانیم ستون - الف

 ينارک ستون - ب

 یبرش تنش یفرض عیتوز  2-10شکل 
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 یطراح مقاومت

 اتیلک 1-5-6-10 ت

 موارد دیبا یطراح مقاومت ،دارضریب بار بکیتر هر يبرا -الف
 .دینما تامین را زیر »ث« تا »ب«

φ𝑀𝑀𝑛𝑛 -ب ≥ 𝑀𝑀𝑢𝑢 جهت هر در دهانه طول در مقاطع همه در. 
φ𝑀𝑀𝑛𝑛 -پ ≥ 𝛾𝛾𝑓𝑓𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 دال عرض در 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑙𝑙𝑎𝑎𝑏𝑏 بند در کهصورتی به 

.است شده فیتعر 10-6-4-3
φ𝑉𝑉𝑛𝑛 -ت ≥ 𝑉𝑉𝑢𝑢 يبرا جهت هر در دهانه طول در مقاطع همه در 

 .طرفهیک برش
φ𝑣𝑣𝑛𝑛 -ث ≥ 𝑣𝑣𝑢𝑢 یمعرف 5-4-6-10بند در هک یبحران مقاطع در 

 .طرفهدو برش يبرا است، شده
 .باشد 1-4-7 بند با مطابق دیبا φ  -ج
 استفاده دال تیتقو يبرا یبرش کالهک از هک يموارد در -چ

 مجاورت در فوق »ب« بند و 5-5-8 بند ضوابط ،شودمی
 ،یبرش کالهک ناحیه از رونیب در .شوند تامین دیبا ستون

 .گردند تیرعا فوق »ث« تا »ب« يبندها دیبا

 توجه شود کنترل هاآن در باید طراحی که مقاطعی به بند این در
 .است شده داده

 خمشی لنگر 2-5-6-10 ت

 .شود محاسبه 2-8 بند ضوابط با مطابق دیبا 𝑀𝑀𝑛𝑛  -الف
 در بهیتک ضخامت به،یتک با يهادال يبرا 𝑀𝑀𝑛𝑛 محاسبه در -ب

 ای ونست بر تا بهیتک لبه فاصله چهارم یک از دینبا دال، ریز
 .شود گرفته نظر در بیشتر ستونسر

 تهگرف نظر در شده، وصیهت چهآن از بیش کتیبه ابعاد کهمواردي در
 .شود گرفته نادیده باید محاسبات در آن بعد اضافه ،شودمی

 برش 3-5-6-10 ت

 ،هاستون مجاورت در هادال اسمی یطراح یبرش مقاومت -الف
 يبندها مطابق دیبا العمل،سکع ینواح ای زکمتمر يبارها

  :باشد زیر »پ« و »ب«
 ايصفحه در باید یبحران مقطع در 𝑣𝑣𝑛𝑛 طرفهیک برش يبرا -ب

 .شود محاسبه 4-8 بند طبق دال لک عرض در
 .شود محاسبه 5-8 بند طبق دیبا 𝑣𝑣n ،طرفهدو برش يبرا -پ
 دیبا ،𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ ،یافق یبرش مقاومت ب،کمر یبتن يهادال يبرا -ت

  .شود محاسبه 3-17 بند طبق

 لیوط دال و ندکیم عمل ریت یک مانند به هک یکبار دال نیب دیبا
 نکمم دال ردکعمل رایز .شد قائل تفاوت ندکیم عمل دوطرفه هک

 فاطرا در هرم ای وتاهک مخروط بصورت طرفهدو برش ستکش با است
 يبرا هکیحال در باشد، همراه یالعملسکع يروین ای زکمتمر بار

 .شودیمن هیتوج یستکش نیچن ریت ردکعمل
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 هاداله کتیب

 آمده 5-6-6-10 تا 1-6-6-10بندهاي  در هک سرستون ای بهیتک ابعاد
 بند مفاد مطابق هک شود برده ارکب دیبا یطیشرا در است،

اهشک یمنف لنگر به مربوط يآرماتورها باشد الزم  10-6-4-2-3
 شده نیتام دال ضخامت حداقل 1-6-10 بند مفاد مطابق ای ابدی

 ندب در مندرج ریمقاد از مترک سرستون ای بهیتک ابعاد اگر .باشد
شیافزا با را دال یبرش )تیظرف( مقاومت توانیم باشد،  10-6-6-3

 در رییغت اگر. ردک نیتام  سرستون ای بهیتک ریز هیناح یزدگرونیب
 در را یبرش مقاومت است الزم باشد، ریناپذ اجتناب هادال ضخامت

 .ردک نترلک 1-2-5-8بند  مطابق دال مقطع نیچند

ازین مورد ضخامت حداقل اهشک براي که مواردي در 10-6-6-1
 یا تخت هايدال يهاستون روي منفی آرماتور مقدار کاهش ای

 ضوابط ،شودمی ستون روي در دال کتیبه ایجاد به اقدام قارچی،
 .شوند رعایت باید 4-6-6-10 تا 2-6-6-10 بندهاي

زا کمتر نباید ستون محور سمت هر در کتیبه بعد 10-6-6-2
 آن امتداد در )هاگاهتکیه مرکز تا (مرکز دهانه طول ششم یک

 .شود گرفته نظر در دهانه

الد ضخامت چهارم یک از کمتر نباید کتیبه ضخامت 10-6-6-3
 .باشد

کتیبه، ناحیه در منفی آرماتورهاي مقدار محاسبه در 10-6-6-4
 از بهیتک لبه فاصله چهارم یک از بیشتر را کتیبه ضخامت نباید

 .کرد منظور ستونسر ای ستون بر

برش یبحران مقطع سطح شیافزا يبرا هک يموارد در 10-6-6-5
 هاستفاد ستون اطراف در برشی) (کتیبه دال ضخامت شیافزا از

 هب حداقلو  شود اجرا دال نیریز سطح در تیبهک دیبا ،شودمی
 .باشد داشته یزدگرونیب ستون بر از کتیبه عمق اندازه

 هادال سیستم در بازشوها

اندازه هر با بازشوهایی توانمی هادال سیستم در 10-6-7-1
 نشان وانبت ویژه تحلیل انجام با که آن بر مشروط ،کرد بینیپیش

 مربوط ضوابط و است برخوردار کافی مقاومت از سیستم هک داد
 امینت را زیخ به مربوط ضوابط ویژه به برداريبهره حدي حاالت به

 .کندمی

 است، »محدود اجزاي روش« از استفاده ویژه تحلیل براي روش یک
 .است شده ارایه رایج افزارهاينرم اکثر در که
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طضواب باید نشود، انجام ايویژه تحلیل که مواردي در 10-6-7-2

 ابعاد و محل تعیین در را 6-7-6-10 تا 3-7-6-10 بندهاي
 در باید مواردتمام  در .گردد رعایت ریت بدون يهادال يبازشوها
 با معادل اضافی آرماتورهاي امتداد، هر در بازشوها اطراف

 .دنشو داده قرار شده قطع آرماتورهاي

دال، متقاطع میانی نوار دو بین مشترك نواحی در 10-6-7-3
 .کرد بینیپیش اياندازه هر با را بازشویی هر توانمی

دال، متقاطع یستون نوار دو بین مشترك نواحی در 10-6-7-4
 هر در نوار عرض هشتم - یک از کمتر ابعاد با بازشوهایی فقط

 .کرد بینیپیش توانمی جهت

قطف میانی، نوار یک و یستون نوار یک یتالق محل در 10-6-7-5
 قطع توانمی را جهت هر در نوار هر آرماتورهاي چهارم - یک
 .کرد

ضخامت برابر چهار از کمتر يافاصله در بازشو اگر 10-6-7-6
 هداشت قرار العملسکع سطح ای زکمتمر بار ستون، طیمح از دال

 بند ای ،یبرش کالهک بدون يهادال يبرا 4-2-5-8 بند باشد،
.شود تامین دیبا یبرش کالهک با يهادال يبرا 8-5-5-9

ضوابط باید دال، سیستم در بازشو ایجاد صورت در 10-6-7-7
 .شوند رعایت 4-2-5-8 بند مطابق برش براي طراحی

عبور تیرها محل از نباید بازشوها تیر، با هايدال در  10-6-7-8
 .شود ارائه قبولی قابل تحلیل که آن مگر ،کنند

 هادال در آرماتورگذاري 7-10 ت هادال در آرماتورگذاري 

  کلی ضوابط

 بر ،امتداد هر در دال مختلف مقاطع در الزم آرماتورهاي مقادیر
 محاسبه مقاطع آن بر وارد دارضریب خمشی لنگرهاي مبناي

 .شوندمی
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 يهادال در یخمش آرماتور حداقل
 طرفهدو

 gA0018.0 با برابر ،mins,A ،یخمش آرماتور مساحت حداقل -الف
 است، شده تعریف زیر »ب« بند در آنچه مطابق یاو بوده

 یششک سطح یکینزد در دیبا آرماتور نیا .شودمی محاسبه
 .شود هیتعب  ،slabb ،دال عرض درو  دهانه جهت در

 برش یبحران مقطع يرو بر برشی تنش کهمواردي در  -ب
 ،العملسکع سطح ای زکمتمر بار ستون، اطراف در طرفهدو
'

c0.17uv sv fφ> λ λ ،باشد mins,A دال، عرض در هک 
slabb، دینما تامین را 3-10 رابطه دیبا ،شودمی هیتعب. 

 3-10 رابطه
5

= uv slab o
s,min

s y

v b bA
α fφ

 بصورت چه یخمش مقاومت نیتام يبرا ازین مورد آرماتور حداقل
 ياتورهاآرم با برابر ،یجوش یمیس هکشب بصورت ای باشد آجدار گردیم

 به .است آمده 3-4-19 بند در هک است شدگیجمع و یحرارت
 وجه دو در شدگیجمع و یحرارت يآرماتورها عیتوز رغمیعل هرحال،

 یشخم آرماتور حداقل دیبا خاص، طیشرا يبرا ژهیبو دال نییپا و باال
 در .ودش هیتعب بتن یششک وجه به یکنزد است یعمل هک آنجا تا را

 یکینزد در ازین مورد یخمش آرماتور حداقل هیتعب نحوه 3-10شکل 
 ،دارد قرار نواختیک یثقل يبارها تحت هک طرفهدو دالوجه فوقانی 

 نشان الزامات براساس دیبا آرماتورها قطع محل .است شده داده نشان
 فراهم و كتر بهتر نترلک يبرا .شود مشخص 1-10شکل  در شده دهدا
 است الزم ،طرفهدو برش با یششک يآرماتورها یتالق احتمال ردنک

 و جهت هر در هاآرماتور ممتد عیتوز يبرا را الزم اتدیتمه طراح،
 يهاوانیا دال انتقال، دال مانند م،یضخ دوطرفه دال وجوه به یکنزد

 بند الزامات نیهمچن، کند تامین را گسترده يهاشالوده و ژهیو
شود.باید رعایت هاي سطحی شالوده ،15-3

 یفوقان  وجه یکنزد آرماتورها حداقل عیتوز  3-10شکل 
 دوطرفه دال

-دال اتصاالت يرو بر شده انجام يهاشیآزما از آمده بدست جینتا
 است داده نشان یبرش آرماتور بدن و با آرماتور پر يهادال با ستون

 منطقه ای ستون مجاورت در یخمش يآرماتورها یششک میتسل هک
 همحدود یک در زکمتمر ریغ بار ای زکمتمر بار (مانند شده يبارگذار

 در مورب كتر یبازشدگ و دوران شیافزا و زکتمر موجب )کوچک
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 موجب مورب كتر طول در لغزش مواردي، نیچن در .شودمی دال

 با ظرمنتا ستکش نیا .شودمی (پانچ) منگنه ستکش به منجر خمش
  ود:ش داده قیتطب ریز مورد دو از یکی با دیبا هک است یبرش يروین

 تمقاوم از مترک هستند، یبرش آرماتور بدون هک ییهادال يبرا -الف
  .1-3-5-8 بند در دوطرفه برش معادله بر یمبتن یبرش

 مقاومت از مترک هستند، یبرش آرماتور يدارا هک ییهادال يبرا -ب
 .2-3-5-8 بند در برش معادله بر یمبتن یبرش

 یخمش يآرماتورها مقدار اگر هک است داده نشان هادال شیآزما
 برش مقاومت ندتوانیمن یبرش يآرماتورها باشد، s,minA از مترک

 است نکمم یبرش يآرماتورها هرحال،به .دهد شیافزا را طرفهدو
 (پانج) منگنه ستکش به منجر خمش از قبل را یکپالست دوران

 برش با متناظر دال (ضخامت) عمق در مورب يهاكتر .دهد شیافزا
2'یبیتقر s cfλ λ مقدار .شوندیم دیتول sλ بدست 3-10 ت رابطه از 

  .دیآیم

 نشود، ایمه  s,minA تحقق شرط اگر اد،یز یبرش يها تنش در ضمناً
 دارمق .ابدییم شیافزا (پانچ) منگنه ستکش به منجر خمش احتمال

s,minA هک ينحو به است، شده انیب )یانی(م یداخل يهاستون يبرا 
 يروین با برابر یبرش يبرا یبحران مقطع در دارضریب یبرش يروین

 .است دهش گرفته نظر در ستون وجوه یموضع میتسل با متناظر یبرش
 میتسل با متناظر یبرش يروین مقدار 3-10 رابطه آوردن بدست يبرا

 در و slabb/dyfs,minA8 با برابر یانیم ستون اتصال يبرا یموضع
 گوشه و دال لبه طیشرا دادن ریتاث يبرا ،هاستون همه ،یلک حالت
 .است شده گرفته نظر در  )slabb/dyfs,minA/5)sα با برابر

2 3-10-ت رابطه 1
1 0.004dsλ = ≤

+  

 
 

 آرماتورگذاري جزییات 

 
 

 کلیات 1-3-7-10 ت

 .باشد 9-4 بند مطابق دیبا آرماتورها يبرا بتن پوشش -الف
 تعیین 3-21 بند مطابق آجدار آرماتورهاي ییرایگ طول  -ب

  .شودمی
 تعیین 4-21 بند مطابق آجدار آرماتورهاي وصله طول  -پ

  .شودمی
 .دنشو تعیین 5-21 بند مطابق دیبا آرماتورها گروه جزییات -ت
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 یخمش آرماتورهاي فاصله 2-3-7-10 ت

 بند طبق دیبا  ،𝑠𝑠 ،خمشی آرماتورهاي فاصله حداقل  -الف
،باشد 21-2

 در یطول آرماتورهاي فاصله ثرکحدا توپر، يهادال يبرا  -ب
و  متریلیم 350 و h2 از مقدار ترینکم باید یبحران مقاطع

 .باشد مترمیلی 350 و h3 از مقدار ترینکم مقاطعه یبق در

 شتریب دینبا هک یخمش يهاآرماتور زکمر به زکمر يگذارفاصله تیرعا
 اعمال پارچهیک يهادال يبرا فقط باشد، دال ضخامت برابر دو از

 یالزام مشبک طرفهدو و طرفه یک يارچهیت يهادال يبرا و شودمی
 نترلک دال، ردکعمل از نانیاطم حصول يبرا تیمحدود نیا .ندارد

 کوچک يامحدوده در زکمتمر يگذاربار انکام ردنک فراهمو  كتر
 .دنشو رعایت 19 فصل  برداريبهره الزامات دیبا نیهمچن .است دال از

 هاآرماتور قطع 3-3-7-10 ت

 هکیت وارهاید ای هاستون لبه، يرهایت بر دال هک يموارد در -الف
 و )1( موارد دیبا وستهیناپ لبه بر عمود آرماتورهاي مهار دارد،

  :دینما تامین را زیر )2(
 و ابندی ادامه دال لبه تا دیبا مثبت یخمش آرماتورهاي )1(

 150 برابر حداقل ،انتهایی قالب با ای میمستق صورت به
 مهار وارهاید ای هاستون لبه، يرهایت داخل مترمیلی
 .شوند

 ایو ،شوند قالب ای خم با دیبا یمنف یخمش آرماتورهاي )2(
 به وارهاید ای هاستون لبه، يرهایت در گرید صورت به

 یداخل بر از یافک يمهار طول هک شوند مهار ايگونه
   .گردد نیتام وارید یاو ستون لبه، ریت

 نتهیم دیوار یا لبه تیر به ناپیوسته لبه در دال که مواردي در  -ب
 کردن مهار شود، کنسول گاهتکیه از فراتر یاو نشود،

 .گیرد صورت دال داخل دتوانمی لبه این بر عمود هايآرماتور

 به است نکمم یشانیپ يرهایت مجاورت در هادال یخمش يلنگرها
 وارهاید با یشانیپ يرهایت اگر .باشند ریغتم يامالحظه قابل زانیم

 در هک شده رداریگ امالک دال يمرز طیشرا د،نشو ساخته پارچهیک
 بودن پارچهیک بدون .شودمی ایجاد رداریگ یخمش لنگر حالت نیا
 لبه ای یشانیپ ریت یچشیپ یسخت هکنیا به بسته ،یشانیپ ریت با وارید

 لیم ساده گاهتکیه يسو به دال يمرز طیشرا باشد، جقدر دال
 کی در معموالً هک است ياناشناخته طیشرا يبرا الزامات نیا .ندکیم

 .دهدیم رخ زهسا

 خارجی هايگوشه در آرماتورگذاري 4-3-7-10 ت
 هادال

 هايدال یاو دیوارها به که ییهادال خارجی هايگوشه در -الف
 یک از بزرگتر α𝑓𝑓 مقدار با ،ضلع چند یا یک در لبه تیر داراي
 »ب« بندهاي شرح به گوشه آرماتورهاي باید ،هستند متکی

 .گردند بینیپیش دال باالي و پایین در زیر »ث« تا
 عرض، واحد در ،دال باالي و پایین در را گوشه آرماتورهاي  -ب

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

 يهاگوشه ،ردیگیم قرار یثقل بار تحت دوطرفه دال هک یهنگام
 یدگش بلند از اگر .دارند شدن بلند به لیتما باال سمت به آن دینامق

 دال در ،شود يریجلوگ رهایت ای لبه يهاوارید توسط دال يهاگوشه
 هگوش در كتر نترلک و تیظرف جادیا يبرا .کندمی خمشی لنگر
 .ردک استفاده يلنگر نیچن تحمل يبرا یاضاف آرماتور از دیبا دال،

 نیا زین دال یاصل يها جهت در یاضاف آرماتور يریگ ارکب با توانیم
 دو 4-10شکل  .نمود يریجلوگ یخوردگ كتر از و نیتام را مقاومت

  .دهدمی نشان را هاتیتقو نوع نیا از مورد
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 يمحور حول باید ،uM گوشه، آثار لیدل به دارضریب لنگر -پ

 يمحور حولو  دال يباال در گوشه از گذرنده قطر بر عمود
 .شودمی فرض دال نییپا در گوشه از گذرنده قطر يمواز

 دال يباال در قطر با يمواز راستاي در باید گوشه هايآرماتور -ت
 دو صورت به یاو دال نییپا در قطر بر عمود راستاي درو 

 باال در ها،گوشه در هاچشمه اضالع موازات به و متعامد شبکه
  .داد قرار دال نییپا و

 برابر طولی تا گوشه از امتداد، هر در باید گوشه آرماتورهاي -ث
 .شوند داده قرار بزرگتر، دهانه پنجم یک حداقل با

 یادداشت:
 .باشد fα 0<.1  داراي B-2 ای B-1 -الف
 .باشد دال ضخامت برابر دو آرماتورها فاصله ثرکحدا  که رديامو در -ب

 دال گوشه در يگذارآرماتور  4-10شکل 

 تخت هايدال در آرماتورگذاري 5-3-7-10 ت

 ضوابط بر عالوه قارچی و تخت هايدال آرماتورگذاري در -الف
 نیز زیر »ث« تا »ب« بندهاي ضوابط باید ،3-3-7-10 بند

 :شوند رعایت
 حداقل باید آرماتورها ردنک قطع یا خم محل تعیین براي  -ب

  .شوند رعایت 5-10شکل  در مندرج هايطول
 طول نباشند، برابر مجاور هايدهانه طول که مواردي در -پ

ل شک در چه آن مطابق گاهتکیه بر از فراتر منفی آرماتورهاي
ربزرگت دهانه طول مبناي بر باید است، شده داده نشان 10-5
 .شود حاسبهم

 عنوان به هاآنه ادام براي مثبت يآرماتورها کردن خم  -ت
 هايطول تأمین در که است مجاز شرطی هب منفی آرماتور
 45 از بزرگتر خمه زاوی ،5-10شکل  در شده توصیه حداقل
 .نشود گرفته نظر در درجه

 دهانه طول از يسرک عنوان به آرماتورها  طول اضافه و طول حداقل
 هک است ییهادال يبرا است، شده داده نشان 5-10شکل  در هک آزاد
 نیا .دارند قرار یثقل يبارها تحت و بوده متداول يابعاد نسبت يدارا

 اب یتالق يبرا است نکمم آرماتورها طول اضافه و طول حداقل مقدار
 يهادال در دوطرفه برش از یناش یبرش يهاكتر رخداد احتمال

 يهاشالوده و  ژهیو يهاوانیا دال ،انتقال يهادال ل:یقب از میضخ
  .نباشد یافک گسترده

 را یستون نوار یفوقان يآرماتورها از یمین اقلحد است الزم ،نیبنابرا
 ای بهیتک يدارا يهادال يبرا .داد ادامه 5d با برابر یطول حداقل تا

 يهادال در .است سرستون ای بهیتک مؤثر عمق d مقدار سرستون،
 یکینزد در و جهت دو هر در آرماتورها دادن ادامه ،میضخ دوطرفه

 نترلک ،یپارچگیک به یابیدست بمنظور دال نییپا و باال وجه دو هر
  .است يضرور خزش از یناش زیخ اهشک و یخوردگكتر

دال عرض

 دال طول پنجم یک

 دال طول پنجم یک

 دال طول پنجم یک

دال عرض

دال طول

دال طول

8-7-3

8-7-3
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 ریت بدون طرفهدو يهادال در دارآج آرماتورهاي طول حداقل  5-10شکل 

س یاصل متن /توضیتف  حیر

 در شده توصیه مقادیر ازکوچکتر  نبایدآرماتورها  طول -ث
 عنوان بهها دال اگرو  شوند گرفته نظر در 5-10شکل 

 ولط نیا نند،ک عملی جانب بار برابر در مقاومی اصلي اعضا
 در ،آیدمی دست به محاسبه از چه آن با برابر حداقل باید
 .شود گرفته نظر

 احتمال میضخهاي دال در ،است آمده 6-10شکل  در هک همانطور
 درجه 20 حدود تا هیزاو با هک دوطرفه برش ازی ناشهاي ترك هکنیا

 است ادیز اریبس ابندینی تالقی ششي کرماتورهاآ با ،رندیگیم لکش
 رابربی طول تا را آرماتورها نیا دیبا تیوضع نیا ازي ریجلوگي برا هک
 h/nl نسبت هکنیا بر مشروط داد ادامه گاهتکیه ای ستون بر از 5d با

 يبرا .شود مکحا دال دری برش رفتار تا باشد 15 از مترک باًیتقر
 لطو است نکمم ،یجانب وی ثقلي بارها بکیتر ازی ناشي لنگرها

 از ندرت بهی تیوضع نیچن در .نباشند یافکها آن امتداد و آرماتورها
 يدشوار باها آن مناسب يگذاريجا هک (مورب) خمي آرماتورها

 خمي آرماتورها از استفاده هرحال درشود. می استفاده ،است همراه
 و 2-3-7-10بندهاي  الزامات با هک است مجاز یشرط به (مورب)

.باشند داشته مطابقت 10-7-3-4
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س یاصل متن /توضیتف  حیر

 معمولی هايدال در دوطرفه برش از ناشی هايترك  6-10شکل 
 ضخیم و

 انسجام آرماتورهاي 6-3-7-10 ت

 دیبا جهت هر در یستون نوار در زیرین آرماتورهايتمام  -الف
 شده وشج وصله امل،ک یکیانکم وصله با یاو باشند، پیوسته

 در دیبا هاوصله .شوند وصله B نوع یپوشش وصله یاو املک
 .شوند داده قرار 5-10شکل  مطابق ايناحیه

 دیبا جهت هر در یستون نوار در زیرین آرماتور دو حداقل -ب
 ستون یطول آرماتورهايه وسیل به شده محدود ناحیه از

  .شوند مهار یخارج يهاگاهتکیه درو  ندینما عبور
 زیرین آرماتورهاي عبور که برشی کالهک با هايدال در -پ

 آرماتور دو حداقل نیست، عملی فوق »ب« بند مطابق دال
 ستون، به ترنزدیک چه هر کالهک، زیر از باید جهت هر در

 ،مکانیکی يهاوصله یا پیوسته صورت به و شده داده عبور
 .شوند وصله B نوع پوششی يهاوصله یاو جوشی يهاوصله

 .شوند مهار خارجی يهاگاهتکیه در باید آرماتورها این

 هاهسازتمام  در .است دال در یکپارچگی تامین براي شده ارایه الزامات
 شوند بافته درهم نحوي به باید هادال و هاستون تیرها، آرماتورهاي

 .نیاید پیش سراسري قطاعان قطعیم هیچ در که

 هاخاموت -یبرش آرماتورهاي 7-3-7-10 ت

 و گانه چند U ساده، U ه،یپا کت هايخاموت از استفاده -الف
 .باشدمی مجاز یبرش آرماتور عنوان به بسته خاموت

 .باشد 5-21 بند با مطابق دیبا هاخاموت لکش و مهار  -ب
 و رگیريقرا محل خاموت، از استفاده صورت در -پ

 .باشد 4-10 جدول با مطابق دیبا هاآن يگذارفاصله

 یشبر يآرماتورها اگر هک است داده نشان شده انجام قاتیتحق جینتا
 .دابییم شیافزا طرفهدو برش مقاومت شوند، قالب یحیصح بنحو
 يهاخاموت ها،میس لگردها،یم :از عبارتند یبرش يآرماتورها انواع

 يگذارفاصله به مربوط الزامات .بسته يهاخاموت ه،یپاچند ای هیپاکت
 را 6-21 خشب الزامات  .است شده ارائه بنداین  در یبرش يآرماتورها

 است، هاخاموت نوع از یبرش يآرماتورها ردنکقالب به مربوط هک
 .اربردکب دال یبرش يآرماتورها بعنوان هامیس لگردها،یم يبرا توانیم

 .است شده داده نشان 7-10شکل  در هک همانطور

 رد را دال نییپا و باال یطول يلگردهایم دیبا دال یبرش يآرماتورها
 شانتمضخا هک ییهادال در یبرش يآرماتورها ردنکقالب .رندیبرگ
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س یاصل متن /توضیتف  حیر

يگذار فاصله هايمحدودیت و خاموت نیاول تیموقع  4-10 جدول

 لهفاص نیبیشتر يریگاندازه فیتعر يریگاندازه جهت

 ستون وجه بر عمود
 تخامو نیاول تا ستون رب از فاصله

2
d

 هاخاموت نیب فاصله
2
d

 2d هاخاموت يعمود ساق نیب فاصله ستون وجه با يمواز

  خشب الزامات با مطابق یبراحت توانیمن است، متریلیم 250 از مترک
از لکمتش هک را یبرش يآرماتورها از دسته آن .برد ارکب 21-6

 یک هب انتها هر در یکیانکم بصورت توانیم هستند، قائم يلگردهایم
 ومتمقا به بتوانند یبرش يآرماتورها هک يبنحو نمود ریدرگ صفحه

  .برسند میتسل

 ،است زیناچ لنگر انتقال آن در هک ستون -دال ستمیس اتصال در
 يزکمر محور به نسبت ت-7-10شکل  مانند دیبا یبرش يآرماتورها

 مطابق هاآن يگذار فاصله .باشد متقارن یبحران مقطع
 لبه در .است شده داده نشان ث-7-10شکل و  ت-7-10شکل  

 ست،ا مالحظه قابل انتقال لنگر هک یانیم اتصاالت يبرا ای هاستون
 هاگرچ .شودمی هیتوص متقارن بصورت بسته يهاخاموت از استفاده

 مانند ينارک ستون از BC و AD وجوه در یبرش تنش نیانگیم
 يریگ ارکب است، AB وجه در یانتقال لنگر از مترک ث-7-10شکل 

 شیافزا موجب BC و AD وجوه از هاآن ادامه و بسته يهاخاموت
 .شودمی دال لبه در یچشیپ مقاومت

 ينارک ستون (ث) یانیم ستون (ت)

 ها)(خاموت دال یبرش يآرماتورها عیتوز و میتنظ نحوه  7-10شکل 
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 دار سر میخگل -یبرش آرماتورهاي 8-3-7-10 ت

 هک است مجاز دارسر یبرش میخگل از استفاده یصورت در -الف
  .شود داده قرار دال صفحه بر عمود

 برابر حداقل دیبا یبرش میخگله مجموع یلک ارتفاع -ب
 باشد: زیر )3( تا )1( مقادیر مجموع يمنها دال ضخامت

،یفوقان یخمش آرماتورهاي بتن پوشش -1
،میخگله یپا ریل يرو بتن پوشش -2
.ششک در یخمش لگردیم قطر نصف -3

 دیبا  دارسر یبرش میخگل يگذارفاصله و رگیريقرا محل -پ
 .دنباش 5-10 جدول طبق

 یبرش يآرماتورها عنوان به سردار يهاخیمگل هعمومج از استفاده
 ،میخگل هیپا قطر تا است الزم هاآن اربردک نوع به بسته ،هادال در

 تحقیقات .باشد مشخص هاآن ارتفاع و گریدیک از هامیخگل فاصله
 به کینزد اریبس هک قائم يهامیخگل از استفاده هک که نداداده نشان

 ریتاث باشند، ریدرگ یکیانکم بصورت هادال نییپا و باال يهالبه
   .دارند  طرفهدو برش برابر در مقاومت در یتوجهقابل

 انتها در هک هیپا کت يهاخاموت با سهیمقا در سردار هايمیخگل
 مترک موجب جهینت در و شده يمترک لغزش دچار ،هستند خم يدارا

 هاخیمگل ردکعمل بهبود .دنشویم یبرش يهاكتر عرض شدن
 یطیمح خطوط نیب فاصله و یبرش مقاومت دامنه شیافزا موجب

 در یبرش خیمگل نصب نیترمتداول از یکی .شودمی هاآن نصب يبرا
 یبحران مقطع یهندس لکش معموالً .استشده داده نشان 8-10شکل 

 فاصله .است یعضل چند بصورت یبرش يآرماتورها رامونیپ در
 ايهشیآزما توسط یبرش تیتقو یطیمح خطوط نیب شده مشخص

 باشد يااندازه به دیبا هاخیمگل سرِ نیب آزاد فاصله .است شده دییتا
 .نمود هیتعب را یخمش يهاآرماتور بتوان یبراحت هک

 يگذار فاصله هايمحدودیت و یبرش میخگل تیموقع  5-10 جدول

 فاصله ثرکحدا الز شرط يریگاندازه شرح يریگاندازه جهت

 ستون وجه بر عمود

 یطیمح خط نیاول تا ستون وجه فاصله
 هامیخگل

 موارد همه
2
d 

 ايهمیخگل یطیمح خطوط نیب ثابت فاصله
  یبرش

0.5u' اگر: cv fφ≤
3
4
d

0.5u' اگر: cv fφ>2
d 

 ستون وجه با يمواز
 يرو بر مجاور هايمیخگل نیب فاصله

  ستون وجه به طیمح تریننزدیک
 2d موارد همه
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1 ت

 ها براي تحمل برشمیخلمحل گ  8-10شکل 

/ اصلی متن سیر  توضیح تف

 طرفهدو تیرچه هايسیستم 8-10 ت طرفهدو تیرچه هايسیستم

 اتیلک

یکپارچه بکیتر شامل طرفهدو تیرچه یستمس 10-8-1-1
 يابر هک ،باشدمی یفوقان دال یک و منظم فواصل با يهارچهیت

 .شودمی یطراح طرفهدو عملکرد

دینبا ،مقطع ارتفاع کل در رچهیت عرض حداقل 10-8-1-2
 .باشد مترمیلی 100 از کمتر

 حداقل عرض برابر 5/3 از دینبا رچهیت لک ارتفاع 10-8-1-3
  .شود بیشتر آن

 این مناسب عملکرد بر مبتنی پیشنهادي الزامات 1-1-8-10 ت
 دهیتن شیپ يها رچهیت از استفاده در .باشدمی گذشته در هاتیرچه

 .ردک استفاده راهنما بعنوان بخش نیا الزامات از توانیم
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/ اصلی متن سیر  توضیح تف
متریلیم 750 از دینبا هارچهیت نیب آزاد فاصله 10-8-1-4

 .باشد بیشتر

 شده محاسبه مقدار برابر 1/1  توانمی را 𝑉𝑉𝑢𝑢 مقدار 10-8-1-5
 .ردک اریاخت 5-8 بند در

پایین در آرماتور یک حداقل ،ايسازه انسجام يبرا 10-8-1-6
 تنش نتامی يبرا هاگاهتکیه بر در و بوده وستهیپ دیبا رچهیت هر

yf  شود مهار. 

با دیبا هارچهیت بر عمود آرماتورهاي مقطع سطح 10-8-1-7
 را دال یخمش مقاومت الزامات بارها، زکتمر گرفتن نظر در

 یشدگجمع آرماتورهاي سطح برابر حداقل دیباو  دینما تامین
 .دنباش جهت دو هر در 4-19 بند مطابق حرارت و

يبندها هايمحدودیت هک ايطرفهدو تیرچه سازه 10-8-1-8
-دال عنوان به دیبا ند،کینم تامین را 4-1-8-10 تا 10-8-1-1
 .شود یطراح ریت

 اعضا  دوطرفه، رچهیت با دال ستمیس در هک آنجا از 4-1-8-10 ت
 يشتریب یبرش مقاومت هاآن از و هستند يرارکت و کوچک نسبتا
 لکش مترک ضخامت با هاآن يآرماتورها پوشش و است انتظار مورد

 قتد با گریدیک از هاآن فاصله ثرکحدا تیمحدود است الزم ،ردیگیم
 .شود تیرعا يشتریب

 اساس بر سیستم این در یبرش مقاومت شیافزا 5-1-8-10-ت
 است: زیر »ب« و »الف« عملکردهاي تحقق

 يهارچهیت از هک ییسازها و ساخت از بخشتیرضا ردکعمل -الف
 هايویرایش ضوابط اساس بر که ،باالتر یبرش مقاومت با شده یطراح
  .باشدمی ،اندشده انجام قبل

 به یوضعم يبارها اضافه عیتوز باز مستعد دوطرفه يهارچهیت -ب
 .هستند خود مجاور يهارچهیت

 هايکننده رپ با رچهیت هايسیستم
 ايسازه

یسفال كبلو ای یبتن كبلو هايکننده رپ از اگر 10-8-2-1
 استفاده هارچهیت در ′𝑓𝑓𝑢𝑢 با برابر حداقل يفشار مقاومت يدارا

 .شوند اعمال دیبا 3-2-8-10 و 2-2-8-10 يبندها شود،

برابر حداقل دیبا هانندهک پر يرو دال ضخامت 10-8-2-2
 و هاهرچیت نیب آزاد فاصله دوازدهم - یک نیب مقدار نیبزرگتر

 .باشد مترمیلی 40

مجاز ،یمنف یخمش مقاومت و برش محاسبه يبرا 10-8-2-3
 به هارچهیت با تماس در هايکننده پر قائم يها جداره هک است



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   192  

/  اصلی متن سیر  توضیح تف
 در دینبا نندهک پر يهابخش سایر .شوند آورده حساب

 .باشند سهیم مقاومت محاسبات

 
 

 هايکننده رپ با رچهیت هايسیستم 
 ايسازهغیر

 از ای نباشند 1-2-8-10 بند با تطابق در ها،نندهک پر اگر
 پر يرو دال ضخامت شود، استفاده برداشت قابل هايقالب

 - یک مقدار دو از یکی نیبزرگتر با برابر حداقل دیبا هانندهک
 .باشد متریلیم 50 ای هارچهیت نیب آزاد فاصله دوازدهم

  

 »مستقیم یطراح« روش 
 

 »مستقیم یطراح« روش 9-10 ت

 
 

 اتیلک 

 يبرا هک استی ضوابط از يامجموعه شامل میمستق یطراح روش
 ورمنظ به ریت و دال مقاطع بهها آن عیتوز و خمشی لنگرهاي محاسبه

 روش نیا دررود. می ارکبي برداربهره و یمنیا الزامات همزمان نیتام
 است: نظر مورد زیر »پ« تا »الف« شرح به عملیات مرحله سه

 ؛1-4-9-10 بند مطابقیکی استات دارضریب لنگر لک محاسبه -الف

 مثبت و یمنف لنگرهاي بهیکی استات دارضریب نگرل لک عیتوز -ب
 ؛6-9-10بند  مطابق دال وسط و هاگاهتکیه  مقاطع در

 ينوارها و ستون به یمنف و مثبت دارضریب ينگرهال عیتوز -پ
 .9-9-10 تا 7-9-10بندهاي  مطابق رهایت و یانیم

 هانگرل محاسبهي براي نظری مبان از استفاده با میمستق یطراح روش
 ساخت وی  طراح روش به مربوط الزامات ،رهایت بدون و باي هادال در
 توسعه آمده، بدست دال هايسیستم ردکعمل از هکی اتکن و ساز و
 یطراح میمستق یحطرا روش به ههایی کدال نرویا از. است افتهی
 .باشند داشته طابقتم 2-9-10بند  الزامات با دیبا شوندیم

 يبرا توانمی را میمستق طراحی روش 10-9-1-1
 (در هاگاهتکیه نیب يرهایت ،هادال هاآن در هک یهایسیستم
 ،دهندمی متعامد هايقاب تشکیل هاستون و وجود) صورت
 .برد کار به قائم يبارها اثر تحت

 یجانب بارهاي تحلیل و قائم بارهاي تحلیل نتایج 10-9-1-2
 براي .برد کار به طراحی در و کرد ترکیب هم با توانمی را

 هايتالش توانمی ،جانبی و قائم بارهاي تحلیل نتایج ترکیب
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 صورت درو  هاستون و تیرها به فقط را جانبی بارهاي از ناشی
 .نمود اعمال ستون و یستون نوار به تیر، وجود عدم

 یصورت در 2-9-10 بند هايمحدودیت در تغییرات 10-9-1-3
 يسازگار و تعادل که داد نشان لیتحل با بتوان هک ندمجازا
 حداقل مقطع هر در یطراح مقاومت .دنشومی تامین یهندس
 شامل يبرداربهره طیشراو  است ازین مورد مقاومت با برابر

  .شوند تیرعا باید زیخ هايمحدودیت

را منظم یضلع چند ای يارهیدا يهاگاهتکیه 10-9-1-4
 نظر در مساحت همان با یمربع گاهتکیه صورت هب توانمی

 .گرفت

 باشدن لکش لیمستط یگاهتکیه عضو یک مقطع اگر 4-1-9-10 ت
 يمواز دال يهادهانه جهت با یلیمستط مقطع اضالع هکنیا ای

 در چهآن مانند معادل، مربع به را گاهتکیه مقطع مساحت دیبا نباشند،
  .نمود لیتبد ،است شده داده نشان 9-10شکل 

 دال یگاهتکیه مقطع لیتبد از ییهانمونه  9-10شکل 

 میمستق یطراح روش هايمحدودیت

دهانه سه حداقل امتداد هر در باید دال سیستم 10-9-2-1
 .باشد داشته پیوسته

زکمر تا زکمر از هک امتداد هر در متوالی هايدهانه 10-9-2-2
 یک زا بیشتر نباید ،شوندمی يریگاندازه جهت هر در هاگاهتکیه

 .باشند داشته طول اختالف یکدیگر با بزرگتر دهانه سوم -

نسبت و ودهب شکل مستطیلی باید هادال چشمه 10-9-2-3
 زا بزرگتر دینبا ،هاگاهتکیه محور تا محور از هاآن عرض به طول

 .باشد 2

 قدارم ،تیمحدود نیا اعمال يبرا یاصل لیدل 1-2-9-10 ت
 ود يدارا فقط هک است ياسازه یداخل گاهتکیه در یمنف يهالنگر

 م،یمستق یطراح روش از استفاده به مربوط ضوابط در .است دهانه
 ،یاخلد یمنف نگرل مقطع نینخست در دال ستمیس هک شودمی فرض

 .وستهیناپ نه و است رداریگ نه چرخش برابر در اشيمرز طیاشر

 یمنف يهانگرل جادیا حتمالا به مربوط تیمحدود نیا 2-2-9-10 ت
 تهکن نیا .است یمنف لنگر به مربوط يآرماتورها قطع محل از دورتر

 .است شده داده نشان 5-10شکل  در

 الد وتاهک دهانه طول به بزرگتر دهانه طول نسبت اگر 3-2-9-10 ت
 در و ندک یم مقاومت وتاهک دهانه نگرل برابر در دال باشد، 2 از شتریب

 .شودمی حسوبم طرفه یک دال یک عنوان به واقع
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دهانه طول درصد 10 از دینبا ستون زدگیبیرون 10-9-2-4
 يهاستون يزکمر خط نیب محور هر از زدگیبیرون جهت در

 .دینما تجاوز یمتوال

یکنواخت طور به و بوده یثقل بار دیبا بارها همه 10-9-2-5
 از دینبا بیضر بدون زنده بار .باشندشده پخش دهانه لک يرو
 .دینما تجاوز بیضر بدونه مرد بار برابر دو

تیرهاي با سمت چهار در که یهایدال در 10-9-2-6
 در یرهات سختی نسبت دیبا دارند، یکپارچه عملکرد یگاهتکیه

 کند: صدق زیر رابطه در هم، بر عمود امتداد دو

   4-10 رابطه
2
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 :شوندمی محاسبه ریز رابطه اساس بر 2fα و 1fα  مقادیر
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 از یمشخص محدوده در توانیم را هاستون انحراف 4-2-9-10 ت
 تانباش يباال رانهک .گرفت نظر در معمول یلیمستط دمانیچ یک

 .است شده نییتع دهانه طول از درصد 20 هاستون انحراف

 زا آمده بدست جینتا اساس بر میمستق یطراح روش  5-2-9-10 ت
 ثقلی يبارها تحت يهادال يرو بر نیمحقق يهاشیآزما نتایج

 ،یکیاستات تعادل در هاستون یالعملسکع يروین محاسبه و نواختیک
 ستمیس به زین زلزله ای باد مانند یجانب يبارها اگر .است شده نیتدو

 .شوند محاسبه هاتالش قاب لیتحل روش به دیبا شود اعمال
 يهادال عنوان به و ردهک وسکمع توانیم را گسترده يهاشالوده

 .گرفت نظر در هاستون يبارها دانستن با 4-3-15 بند طرفهدو
 دیاب شود، فرض نواختیک صورت به كخا نشکوا اگر یحت ،نیبنابرا
  .شود انجام قاب لیتحل

 است، 0/2 از مترک بارمرده به زنده بار نسبت دال، هايسیستم ثرکا در
 .ستین يبارگذار يالگو اثر نترلک به يازین لیدل نیهمبه

 يلنگرها االستیک توزیع نشود، تامین 4-10رابطه اگر 6-2-9-10 ت
 پیدا شده گفته مستقیم روش در چهآن با ايعمده اختالف خمشی

 .کندمی

 طراحی روش

در هم بر عمود قاب تعدادي از متشکل سازه هر 10-9-3-1
 سازه ضیعر و طولی امتداد در دیوارها، یا هاستون ردیف امتداد

 .شودمی گرفته نظر در

خمشی يلنگرها حداکثر مطلق قدر مجموع 10-9-3-2
 هااهگتکیه منفی خمشی لنگرهاي متوسط و مثبت دارضریب

 نامیده دارضریب استاتیکی خمشی لنگر قاب، از دهانه هر در
  .شودمی تعیین 4-9-10 بند اساس برو  شودمی

در هآمد دست به دارضریب استاتیکی خمشی لنگر 10-9-3-3
 دارضریب خمشی لنگرهاي بین ،5-9-10 بند مطابق دهانه هر
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 منفی دارضریب خمشی لنگرهاي و دهانه وسط مثبت
 .شودمی تقسیم پوششی نوار در هاگاهتکیه

یپوشش نوار منفی و مثبت دارضریب خمشی لنگر 10-9-3-4
 نبی سپس و میانی و ستونی نوارهاي بین 6-9-10 بند مطابق

 .شوندمی تقسیم دال و تیر

و هاستون در دارضریب خمشی لنگرهاي توزیع 10-9-3-5
 تعیین 10-9-10 بند ضوابط از استفاده با یگاهتکیه دیوارهاي

 .شودمی

از استفاده با هادال و تیرها در برشی هايتالش 10-9-3-6
 .شوندمی ینیتع 11-9-10 بند ضوابط

 هر در دارضریب استاتیکی خمشی لنگر
 0M ،دهانه

 نوار یک يبرا oM دارضریب یکیاستات خمشی لنگر 10-9-4-1
 متوسط و مثبت uM مطلق قدر مجموع دهانه، هر در یپوشش

uM محاسبه زیر رابطه از استفاده با ،دهانه طرف دو یمنف 
 :شودمی

𝑀𝑀0 6-10 رابطه = 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑙𝑙2𝑙𝑙1𝑑𝑑
2

8
  

 عرض 2l و خمش جهت در آزاد دهانه طول  nl1رابطه این در
 یرز »پ« تا »الف« بندهاي ضوابط از استفاده با پوششی نوار

 :شوندمی محاسبه

 ،هاستون داخلی بر تا بر فاصله nl1 دهانه آزاد طول -الف
 مقدار .است یگاهتکیه دیوارهاي یا هانشیمن ،هاستونسر

nl1 0.65از کوچکتر نباید حال هر در𝑙𝑙1 محاسبات در 
 چند یا اییدایره مقطع با يهاگاهتکیه در .شود منظور
 تا nl1 .رودمی کار به 4-1-9-10 بند ضابطه منظم ضلعی

شودمی گرفته نظر در فرضی مقطع این رِب. 
 خط طرف هر در هاچشمه یعرض دهانه که مواردي در -ب

 نیانگیم با برابر دیبا 2l ند،ک رییتغ هاگاهتکیه يزکمر
 .شود گرفته نظر در مجاور یعرض هايدهانه

 هک است يانندهک ساده رضف بر یمبتن 6-10 رابطه 1-4-9-10 ت
 مورد دهانه بر عمود گاهتکیه وجوه امتداد در یالعملسکع يروهاین

 همحاسب ه،ک است سهیشا ،یلک طور به .ردیگیم نظر در را یبررس
 نوار یک شامل هک مجاور  دال چشمه مین دو يبرا یکیستاتا يهانگرل

 .شود انجام است، طرف هر در یانینوارم مین با یستون
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 در دال لبه یک يمواز و مجاور دهانه کهمواردي در -پ

  نجایگزی دیبا چشمه يزکمر خط تا لبه از فاصله ،باشدمی
2l شود. 

 دارضریب یکیاستات خمشی لنگر عیتوز
0M پوششی نوار در 

:یانیم هايدهانه در 10-9-5-1

 ؛oM65.0 :گاهتکیه هر منفی خمشی لنگر -الف
 .oM35.0:دهانه وسط مثبت خمشی لنگر -ب

6-10 جدول مطابق دیبا oM ،ينارک هايدهانه در 10-9-5-2
 .شود عیوزت

 گرفتننظر در با ينارک دهانه يبرا نگرل بیضرا 2-5-9-10 ت
 نگرل بیضرا .است آمده بدست یتجرب روابط از ،ستون معادل یسخت

 وارید مثل هساد گاهتکیه يرو بر هک یدال انندم هم دینامق لبه يبرا
 روابط نیهمچن .است استفاده قابل باشد، داشته قرار یبتن ای ییبنا

 یمشخ یسخت هکنیا به مشروط زین دیمق امالًک يهالبه يبرا یتجرب
 دال و ودهب دال یخمش یسخت از شتریب اریبس یگاهتکیه یبتن وارید
 دوران)( چرخش ترینکم تا باشد شدهساخته پارچهیک بصورت وارید با

 ریسا يبرا .است استفاده قابل دهد رخ وارید به اتصال محل در دال
 در موجود بیضرا ،دیقم امالک و دینامق لبه با يهادال مانند موارد

 یفوقان رانهک به یکنزد یداخل یمنف و مثبت ينگرهال يبرا جدول
 رانهک به معموال یرونیب یمنف ينگرهال ،جهینت در .شوندیم انتخاب

 دال هايتمسیس ثرکا در یرونیب یمنف نگرل .شوندیم تریکنزد نییپا
 .ودشمی گرفته نظر در كتر نترلک يبرا آرماتور حداقل هیتعب با

 لامک طور به هک اندشده میتنظ ايگونه به جدول در لنگر بیضرا
 0M با برابر ينارک دهانه در نیانگیم و مثبت يهانگرل مطلق جمع
 از یتابع عنوان به لنگر عیتوز بیضرا قبلی هايویرایش در .باشد

 لنگر لک نمودن متناسب يبرا یخارج گاهتکیه معادل یتخس نسبت
 توانیم روش آن از .شدیم گرفته نظر در ییانتها دهانه 0M یکاستات

 .ردک استفاده بخش نیا الزامات يجا به

ينارک يهادهانه در دارضریب استاتیکی خمشی لنگر عیتوز  6-10 جدول

 خمشی لنگر
 کناري گاهتکیه شرایط طرف چهار در تیر با دالتخت دال

 ساده گیردار کامالً یکپارچه لبه تیر با لبه تیر بدون
 75/0 65/0 70/0 70/0 0/0 میانی گاهتکیه در منفی

 63/0 35/0 57/0 50/0 52/0 دهانه وسط در مثبت
 0 65/0 16/0 30/0 26/0 کناري گاهتکیه در منفی
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 هاگاهتکیه بر درباید  منفی خمشی لنگرهاي 10-9-5-3
 .دنشومحاسبه 

 براي باید میانی يهاگاهتکیه مجاور مقاطع  10-9-5-4
 طراحی گاهتکیه سمت دو در موجود خمشی لنگر ینبزرگتر
 اب مطابق نامتعادل لنگر، لیتحل انجام با هک آن مگر، شوند
 .شود عیتوز مجاوري اعضای سخت

 

 شیپیچ لنگر براي باید دال يهالبه یا ،لبه تیرهاي 10-9-5-5
 راحیط کناري گاهتکیه در دال سهم منفی خمشی لنگر با برابر

 .شوند

 
 

 یمنف و مثبت دارضریب خمشی لنگرهاي پخش باز 10-9-5-6
 شرط به ،کرد زیاد یا کم درصد ده حد تا توانمی را دهانه هر در
 رفتهگ نظر در خمشی لنگرهاي سایر در آن متقابل تأثیر که آن

 در oM چشمه یک يبرا یلک دارضریب یکیاستات لنگرو  شود
 استفاده با شده محاسبه مقدار با برابر حداقل ،نظر مورد جهت

 مجاز 5-5-6 بند مطابق لنگرها پخش باز .باشد 6-10 رابطه  از
 .نیست

  

 
 هرنوع ای ستون دوطرف در دال لنگر نیب اختالف 4-5-9-10 ت

 روش با اگر. شود منظور گاهتکیه یطراح در دیبا گرید گاهتکیه
 یخمش یسخت شود، عیتوز )نندهک نامتعادل( یاختالف لنگر یلیتحل

 همحاسب ریگ در اعضاي مقطع بتن مساحت لک يمبنا بر توانمی را
 . ردک

 شده جادیا آن بر عمود و دال لبه در هک ییلنگرها 5-5-9-10 ت
 يهاتنش. شود منتقل وارید ای ستون از اعم گاهتکیه به دیبا است،

 .ردیگ قرار ییشناسا و یبررس مورد دیبا دال لنگر از یناش یچشیپ

 دال بهل خمشی لنگر با است برابر معموال اعضا این پیچشی لنگرهاي
 .باشدمی

 يلنگرها درصد 10 تا دهدیم اجازه شرط نیا 6-5-9-10 ت
 شوندیم محاسبه 7-10 بخش با مطابق هک را مثبت ای یمنف دارضریب

 رد هک ياچشمه يبرا یکاستات نگرل لک هکآن شرط به ،داد اهشک
 يبرا تهکن نیا .نباشد 0M از مترک است، محاسبات نظر مورد جهت
 است الد در لنگر عیتوز باز و یرخطیغ رفتار از یکاند بخش صیتشخ

 رب هک نگرل عیتوز باز .شودمی یطراح میمستق یطراح روش با هک
 ریمقاد از هک ییجا در استفاده يبرا ،است مجاز 6-5-5 بند طبق

 .شودیمن هیتوص  ،شودمی استفاده هانگرل یبیتقر

 
 

 نوار استاتیکی خمشی لنگرهاي عیتوز 
 دال نوارهاي در پوششی

 اب ابقمط توانمی را پوششی نوار رد استاتیکی خمشی لنگرهاي
 بین ابتدا ،9-9-10 و 8-9-10 و 7-9-10 بندهاي ضوابط

 .ردک تقسیم دال و تیر بین سپسو  میانی و یستون هاينوار

  

 
 

 یستون نوار در خمشی يلنگرها 

 پوششی نوار یمنف uM از یبخش دیبا ستونی نوار 10-9-7-1
 .دینما تحمل 7-10 جدول  مطابق را یداخل يهاگاهتکیه در
 
 
 

 و ارهیت ستونی، نوار در لنگر یابیارز يبرا هک یالزامات 7-9-10ت 
 هب مربوط قاتیتحق جینتا بر یمبتن است، شده ارائه یانینوارم

 یتسخ با يرهایت همراههب دال یکاالست-یخط رفتار رینظ يلنگرها
 .است شده دییتا تیموفق با لنگر بیضرا کمک به هک است متفاوت

 يرو رب هک دال يالبه با مجاور ستون نوار از یمین در لنگر جادیا يبرا
 nl با برابر را 6-10 رابطه در nl مقدار توانیم است، نشسته وارید

 نظر در دارد قرار آن در ستون هک يادهانه با يمواز و مجاور ستون
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 يهاگاهتکیه در یستون نوار در یمنف uM از یبخش  7-10 جدول
 داخلی

2
1

1

lf
l

α 
2

1

l
l

5/0 0/1 0/2 
0/0 75/0 75/0 75/0 
۰/۱≥ 90/0 75/0 45/0 
 یادداشت:

شان مقادیر بین  .شود خطی یابیدرون باید شده داده ن

 پوششی نوار یمنف uM از یبخش دیبا ستونی نوار 10-9-7-2
 .دینما تحمل 8-10 جدول با مطابق را یخارج يهاگاهتکیه در

 گاهتکیه در یستون وارن در یمنف uM از یبخش  8-10 جدول
 خارجی

2
1

1

lf
l

α tβ
2

1

l
l

5/0 0/1 0/2 

0/0 
0/0 0/1 0/1 0/1 

≥ 2/5 75/0 75/0 75/0 

۰/۱≥ 
0/0 0/1 0/1 0/1 

≥ 2/5 90/0 75/0 45/0 
 یادداشت:

شان مقادیر بین  .شود خطی یابیدرون باید شده داده ن

 یسخت به لبه تیر پیچشی سختی نسبت tβ فوق: روابط در
 ال)د (لبه دال-تیر عمقط پیچشی سختی ضریب C آن، خمشی

 هايبخش بزرگ و کوچک اضالع ترتیب به y و x و
  .اندمستطیلی

 ثابت مقدار محاسبه براي ،لکش L ای T مقاطع در 10-9-7-3
C هردک میتقس مجزا یلیمستط يهابخش به را مقطع توانمی 

 7-10 رابطه

2
cb

t
cs s

E C
E I

β =

3 8-10 رابطه

1 0.63
3

x x yC
y

 
= − 

 
∑

 ینرسیا ممان با يریت مانند را وارید توانیم طیشرا نیا در .گرفت
 .ردک فرض تینهایب

 يلنگرها همه يبرا صرفا ،tβ یچشیپ یسخت پارامتر 2-7-9-10 ت
 ودشمی گرفته نظر در یستون نوار )یخارج( ينارک یمنف دارضریب

 یسخت هکنیا مگر اربرد،کب یانیم ينوارها از یکچیه يبرا آنرا دینبا و
 در .باشد ادیز یلیخ دال یخمش یسخت با سهیمقا در ریت یچشیپ

 در .است شده گرفته نظر در 2cbE/ با برابر یبرش مدول ،tβ فیتعر
 دارند، قرار هاستون يراستا در گاهتکیه عنوان به وارهاید هک ییجا
 ℓ2ℓ1αf/11<مقدار با و سخت اریبس يرهایت عنوان به را هاآن توانیم

 یچشیپ مقاومت بدون ییبنا وارید ينارک گاهتکیه اگر .گرفت نظر در
 محاسبه جهت آن در لنگر است قرار هک باشد یجهت بر عمود و باشد
 با و یبتن وارید اگر و شودمی گرفته نظر در صفر با برابر tβ شود،

 اختهس پارچهیک بصورت دال باو  باشد ادیز اریبس یچشیپ مقاومت
 .گرفت نظر در 5/2 با برابر را tβ توانیم باشد، شده
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 طعمق بنديتقسیم .نمود جمع هم با را بخش هر از C ریمقاد و

  .باشد خود مقدار ینبیشتر C که باشد صورتی به باید

 0.75𝑙𝑙2 با برابر حداقل وارید ای ستون عرض اگر 10-9-7-4
 عیزتو 𝑙𝑙2 طول در یکنواخت صورت به دیبا یمنف 𝑀𝑀𝑢𝑢 باشد،
 .شود

 پوششی نوار مثبت uM از یبخش دیبا ستونی نوار 10-9-7-5
  .دینما تحمل 9-10 جدول با مطابق را

 یستون نوار در مثبت uM از یبخش  9-10 جدول

2
1

1

lf
l

α 
2

1

l
l

5/0 0/1 0/2 
0/0 75/0 75/ 75/0 
۰/۱≥ 90/0 75/0 45/0 
 یادداشت:

شان مقادیر بین  .شود خطی یابیدرون باید شده داده ن

الد بخش ،هاگاهتکیه نیب ییرهایت با يهادال يبرا 10-9-7-6
 رهایت هوسیل به هک را یستون نوار يلنگرها دیبا یستون ينوارها
 .دینما تحمل ،دنشومین تحمل

 یانیم ينوارها در خمشی يلنگرها

در مثبت و یمنف دارضریب يلنگرها از بخش آن 10-9-8-1
 دیبا دشونمین تحمل ستونی ينوارهاه وسیل به که پوششی نوار
  .شود داده اختصاص متناظر یانیم ينوارها نیم به تناسب به

داده اختصاص يلنگرها مجموع دیبا یانیم نوار هر 10-9-8-2
 .دینما تحمل را خود میانی نوار یمن دو به شده

بر کیمت لبه یک يمواز و مجاور یانیم نوار یک 10-9-8-3
 یانیم نوار نیم به شده داده اختصاص لنگر برابر دو دیبا ،وارید

 .دینما تحمل را یداخل يهاگاهتکیه فیرد نیاول به مربوط

 رهایت در خمشی يلنگرها

 نوار uM از یبخش دیبا هاگاهتکیه نیب يرهایت 10-9-9-1
  .ندینما تحمل 10-10 جدول با مطابق را ستونی

 هک ییبارها جمعحاصل از رهایت بر یاعمال بارهاي 1-9-9-10 ت
 يبارها ،دال نواختیک مرده بار بعالوه دارد قرار هاآن يرو بر مایمستق
 يوارهاید ،يسازفک ،کاذب سقف مانند یاضاف نواختیک مرده
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 رهایت در یستون نوار uM از یبخش  10-10 جدول

2
1

1

lf
l

α عیتوز بیضر

0/0 0/0 
۰/۱≥ 85/0 

 یادداشت:
شان مقادیر بین  .شود خطی یابیدرون باید شده داده ن

نوار شده محاسبه يلنگرها بر عالوه دیبا رهایت 10-9-9-2
 هک يدارضریب يبارها توسط شده جادیا يلنگرها ستونی
 ریت زدگیبیرون وزن شامل ،شوندمی اعمال هاآن بر ماًیمستق

 .ندینما تحمل زین ،را دال نییپا و باال در

 uq با معموال بارها نیا همه .است زنده نواختیک يبارهاو  نندهکجدا
 مایمستق هک یخط يبارها .است شده داده صیتخص 6-10 رابطه در
 يرو بر مستقر نندهکجدا يوارهاید شامل ،شوندیم اعمال رهایت به

 ریت زده رونیب هیناح به مربوط یاضاف مرده بار و رهایت يزکمر خط
 ریت به ریز از ای دارند قرار ریت يرو بر ای زکمتمر يبارها .شودمی
 دیبا دارند قرار ریت ساق عرض در هک ییبارها فقط .هستند زانیآو

 بند رد هک همانطور .شوند گرفته نظر در رهایت يرو بر میمستق بطور
و مقاومت همحاسب يبرا فقط ریت موثر عرض است، آمده 10-2-8

 يرو زکمتمر يبارها و یخط يبارها .شودمی منظور ینسب یسخت
 با دال و ریت سهم نییتع يبرا دیبا دارند، قرار ریت از دورتر هک دال

 هب توانیم شتریب توجه يبرا نیهمچن .رندیگ قرار توجه مرد دقت
 .ردک مراجعه 11-10 بخش

 دیوارها و هاستون در خمشی لنگر

صورت به شده ساخته يوارهاید و هاستون 10-9-10-1
ه لوسی به شده جادیا يلنگرها دیبا دال، ستمیس با یکپارچه

 .ندینما تحمل را دال ستمیس بر وارد دارضریب يبارها

را خارجی گاهتکیه که دیوارهایی و هاستون 10-9-10-2
 یپوشش نوار خمشی لنگر تحمل براي باید ،دهندمی تشکیل

 .شوند طراحی ،شودمی تعیین 2-5-9-10 بند از هک گاهتکیه
 رد دیوارها یا هاستون خمشی هايسختی نسبت به لنگر این
 .شودمی تقسیم طبقه پایین و باال

باال يوارهاید ای هاستون ،یداخل يهاگاهتکیه در 10-9-10-3
 سبتن به را زیر شده محاسبه دارضریب لنگر دیبا دال نییپا و

 تريیلک لیتحل هک آن مگر ،ندینما تحمل خود یسخت میمستق
  .شود انجام

2   9-10 رابطه ' ' '
2 20.07[( 0.5 ) ( )]

Dusc Du Du n nM q q l l q l l= + − 

 زا لنگر انتقال يبرا آرماتورگذاري اتیجزئ و یطراح 1-10-9-10 ت
 يهادال یمنیا يبرا هم و ردکعمل يبرا هم ينارک يهاستون به دال

 اریسب و یبحران ياطره يهادال ای لبه ریت بدون تخت صفحات ای تخت
 مثل هانقشه در یطراح از قیدق و املک اتیجزئ ارائه .است مهم

 یاضاف يآرماتورها ای مک فاصله با ستون يآرماتورها زکتمر و تجمع
 .است الزم آن رعایت و مهم اریبس یفن كمدار و اسناد ریسا همراه به

 یکی هک است مجاور دهانه دو به مربوط 9-10 رابطه 3-10-9-10 ت
 هب زنده بار از یمین همراه به املک مردهبار .است يگرید از تریطوالن
 مالاع تر وتاهک دهانه به مرده بار تنها و شودمی اعمال تریطوالن دهانه

 .شودمی
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'رابطه: این در
Du

q،'
2l و'

nl تروتاهک دهانه به مربوط
 .باشندمی

با مطابق لبه ستون و دال نیب هک یثقل بار لنگر 10-9-10-4
 .باشد oM3.0 از کمتر دینبا ابد،ییم انتقال 3-4-6-10 بند

 یسخت هک دهدیم نشان دال هايسیستم لیتحل 4-10-9-10 ت
 حتت گاهتکیه به لنگر مقدار انتقال در ستون و رهایت دال، ینسب
 يهادال يبرا .است موثر محدود بازه یک در فقط یثقل يبارها طیشرا

 در دهش ارائه ریمقاد نیب نانهیب واقع یفوقان رانهک ،یمعمول هندسه با
 o3M.0 با برابر دیمق امالًک و دیرمقیغ يمرز طیشرا يبرا 7-10 جدول
 .است

 تیر - دال هايسیستم در برشی تالش

رشب از یبخش براي باید هاگاهتکیه نیب تیرهاي 10-9-11-1
 ،10-10شکل  با مطابق ریبارگ سطح در دارضریب يهابار از ناشی

   .شوند طراحی 11-10 جدول اساس بر

یداخل يرهایت برش محاسبه يبرا ریبارگ سطح  10-10شکل 

 تحمل ریت توسط هکنوار ستونی  برش از یقسمت  11-10 جدول
 .شودمی

121 / llfα عیتوز بیضر

0/0 0/0 

۰/۱≥ 1 

 یادداشت:
شان مقادیر بین  .شود خطی یابیدرون باید شده داده ن

121نسبت هاآن در که تیرهایی 10-9-11-2 / llfα حداقل 
 وندش طراحی باري از ناشی برش براي باید باشد، یک با مساوي

 هايگوشه از شده رسمه درج 45 مورب خطوط محدوده در که

 برش محاسبه يبرا که دال بارگیر سطح مساحت 1-11-9-10 ت
 شده داده نشان خورده هاشور صورت به 10-10شکل  در یداخل ریت

 دال و تیر در برش محاسبه براي تنها سطح این به وارده بارهاي .است
 لنگرها این .برد بکار تیرها پیچشی لنگر محاسبه ايبر نباید و است
 ریت یجانب وجه بر هک شده محاسبه یخمش لنگرهاي اساس بر باید

 .شوند گرفته نظر در ،شودمی اعمال
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 هادال به اطراف هايچشمه محورهاي و تیر طرف دو هايدال
 هاستون به دال از ایممستق برشی موارد این در .شودمی وارد
 .شودمین وارد

121نسبت هاآن در که تیرهایی 10-9-11-3 / llfα کوچکتر 
 زا که شوند طراحی باري از ناشی برش براي باید ،است یک از

121بیضر در و آمده دست به 2-11-9-10 بند / llfα ضرب 
 ردوا ستون به مستقیما دال به وارده برش ماندهباقی .اندشده
 .شود منظور طرفهدو برش براي دال طراحی در باید و شودمی

شده منتقل برش بر عالوه باید تیرها طراحی در 10-9-11-4
 روي مستقیما که را يدارضریب بارهاي از ناشی برش ،هادال از

 نییپا و باال در ریت زدگیبیرون وزن شامل ،شوندمی وارد هاآن
 .دنمو منظور ،دال

،تیر با مشترك مرز طول در دال برشی مقاومت 10-9-11-5
 تیر، به دال از شده منتقل برش بتواند دال که باشد چنان باید

 .کند تحمل را 11-9-10 بند موضوع

تعیین 8 فصل مطابق باید دال برشی مقاومت 10-9-11-6
 .شود

 که است برشی میزان بیانگر 11-10جدول  اعداد 3-11-9-10 ت
 سختی اگر .شودمی منتقل هاستون به دال و تیر از یک هر توسط

 شودیم منتقل تیر توسط برش همه باشد، یک مساوي یا بزرگتر تیر
 توسط بقیه و تیر توسط برش از تیمسق باشد، یک از کوچکتر اگر و

 .ودشمی تعیین خطی یابی درون با یک هر سهم .شودمی منتقل دال
 مانند دوطرفه بصورت باید شودمی منتقل دال توسط که برشی

 دال مورد در مربوط الزامات و شده گرفته نظر در تخت هايدال
 .شود رعایت

 »معادل قاب« طراحی روش 10-10 ت »معادل قاب« طراحی روش

 لیاتک

سیستم در را هاآن یگاهتکیه هايتیر و هادال 10-10-1-1
 آمده بدست هايبرش و لنگرها براي توانمی دوطرفه هايدال

 طراحی بخش، این ضوابط مطابق معادل هايقاب تحلیل از
 .نمود

بارهاي تحلیل نتایج توانمی معادل هاقاب يبرا 10-10-1-2
 ترکیب 2-1-9-10 بند مطابق را جانبی بارهاي تحلیل و قائم
 .نمود

 قاب یک جایگزینی براي روشی معادل قاب روش 2-1-10-10 ت
 تعدادي به عرضی تیرهاي و هادال تیرها،،هاستون از مرکب بعدي سه
 و شده تحلیل ثقلی بارهاياثر  تحت که است بعدي دو هايقاب از

 معادل قاب لیتحل از پس .شودمی تعیین هاآن در داخلی هايتالش
 يبرا و یستون ينوارها يبرا هاآن در مثبت و یمنف يلنگرها نییتع و
 .شوندیم عیتوز دال يبعد سه ستمیس در یانیم ينوارها يبرا و رهایت
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 4-6 بند ضوابط طبق باید زنده بارهاي چیدمان 10-10-1-3
 .شود گرفته نظر در هاسیستم تحلیل فصل در

 هاستون براي فلزي يهاستونسر که مواردي در 10-10-1-4
 ختیس بر را قطعات این کمکی اثر توانمی ،شودمی برده کار به

 .گرفت نظر در ،آن برشی و خمشی مقاومت نیز و قاب

 هادال و هاستون طول تغییر از ناشی اثرهاي 10-10-1-5
 تیرها در برش از ناشی شکلتغییر نیز و محوري بارهاي اثر تحت

 .گرفت نادیده توانمی را

 نیب هک است یمطالعات يها گزارش بر یمبتن معادل قاب روش
 .است شده انجام 1970 تا 1961 يهاسال

 
 

 معادل قاب 

 مطابق متعامد جهت دو در هاقاب سازه هر در 10-10-2-1
 .شوندمی مدل معادل قاب تعدادي صورتبه بند این ضوابط

 در موجود دیوارهاي یا هاستون از معادل قاب هر 10-10-2-2
 و اهستون بین موجود تیرهاي شامل پوششی نوارو  ردیف یک

 محورهاي به که تیر طرف دو هايدال عرض از قسمتیو  دیوارها
 .شودمی تشکیل است، محدود هاچشمه وسط از گذرنده طولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 یمعمول سازه یک يبرا معادل قاب یک حدود و فیتعر 2-10-10 ت
 تمام در يبعد سه ساختمان .است شده داده نشان 11-10شکل  در

 نسبت هک معادل) يها(قاب يبعد دو يهاقاب از يامجموعه به ارتفاع
 بقا هر عرض .شودمی میتقس هاگاهتکیه ای هاستون يزکمر خط به

 .شودمی محدود مجاور يهاچشمه وسط يزکمر خط هب معادل
 لیتحل با ساختمان، یک يبرا يبعد سه دال ستمیس املک لیتحل

 ای یداخل يهاقاب از اعم معادل يبعد دو يهاقاب از يامجموعه
 قاب .شودمی نیگزیجا ساختمان یعرض و یطول جهت دو در یرونیب

 است: شده لکیشت زیر قسمت سه از معادل

 مورد قاب جهت در دهانه هر با ریت هر شامل هک یافق دال نوار -الف
 نظر؛

  ؛دال نییپا و باال در قائم یگاهتکیه ياعضا ریسا ای هاستون -ب

 يدعمو و یافق ياعضا نیب لنگر دهنده انتقال هک ياسازه عناصر -پ
 .هستند
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 تحلیل پوششی نوار به وارده بارهاي براي قاب هر 10-10-2-3
 .شودمی

 هک قاب -تیر نوارهاي پیچشی سختی از ناشی اثر 10-10-2-4
 خمشی سختی بر دارند، قرار معادل قاب بر عمود امتداد در

 نگرفت نظر در با ،معادل قاب در یگاهتکیه دیوارهاي و هاستون
 در ،5-10-10 و 4-10-10 بندهاي مطابق پیچشی قطعات

 .شودمی منظور محاسبات

 تیرهاي به پوششی نوار کناري، هايقاب در 10-10-2-5
 محور تا دال عرض از قسمتی و دیوارها یا هاستون بین موجود
 .شودمی محدود آن مجاور چشمه وسط از گذرنده طولی

 در قاب یک صورت به توانمی را معادل قاب هر 10-10-2-6
 ،قائم بارهاي براي همچنین  .نمود لیتحل آن ارتفاع سرسرا

 را طبقه هر هايقاب زیر توانمی ،جایگزین روش یک بعنوان
 گیردار انتها در که طبقه، آن پایین و باال يهاستون با همراه
 .نمود تحلیل ،اندشده

 لیتحل مجزا صورت به تیر -دال کهمواردي در 10-10-2-7
-الد که فرض نیا با توانمی را گاهتکیه یک در لنگر ،شودمی
 چشمه دو از بیشتر ای مجاور چشمه دو يهاگاهتکیه در تیر

 دال، هک نیا بر مشروط نمود، محاسبه ندهست گیردار مجاور،
 .باشد وستهیپ مفروض، رداریگ يهاگاهتکیه از فراتر

 
 معادل قاب فیتعر  11-10شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :از است عبارت گاهتکیه فیتعر معادل، قاب هر در 7-2-10-10 ت
 گاهکیهت یک عنوان به توانیمن را رهایت .وارید و تکبرا به،یتک تون،س
 .گرفت نظر در
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 معادل قاب در اعضا اینرسی ممان

،را معادل قاب در تیر - دال مقاطع اینرسی ممان 10-10-3-1
 اساس بر توانمی سرستون، یا ستون اتصال ناحیه در جز به

 .کرد محاسبه نخورده ترك بتن مقطع

در ابعاد تغییرات از ناشی اینرسی ممان تغییرات 10-10-3-2
 منظور محاسبات در باید دیوارها یا هاستون و هادال تیرها،

 .دنشو

بر تا ستون زکمر از دال – ریت ینرسیا ممان 10-10-3-3
 -ریت ینرسیا ممان با يمساو دیبا ،ستونسر ای منینش ستون،

 مقدار بر میتقس ستونسر ای منینش ستون، بر در دال
2)2l/2c-1( 2  .شود گرفته نظر درc2 وl  ايدهانه جهت بر عمود 

 .شوندمی تعیین آن براي لنگرها که هستند

ریت -دال نییپا تا باال از هاستون ینرسیا ممان 10-10-3-4
 .شودمی فرض تینها یب اتصال، یک در

 الد انهیم تا باال دال انهیم از هک آن ارتفاع تمام يبرا ستون یسخت
 حسط اساس بر ستون ینرسیا ممان .شودمی محاسبه است، نییپا

 ای بهیتک وجود از یناش یسخت شیافزا گرفتن نظر در با و آن مقطع
 .شودمی محاسبه وجود) صورت (در سرستون

 هجداگان طور به ثقلی يبارها يبرا ر)یت-(دال ریت و دال مجموعه اگر 
 یتسخ از یبیکتر هک معادل ستون مفهوم از توانیم ،شوند لیتحل
 ،مرکب ضوع یک عنوان به عرضی) (تیر یشچیپ عضو و ریت-دال

 اهشک باعث ستون به دال اتصال یچشیپ يریپذانعطاف .ردک استفاده
 زا يریجلوگ يبرا نرویا از ،شودمی لنگرها انتقال (راندمان) ییاراک
 تونس يریپذ انعطاف تا است الزم لنگر، انتقال در ییاراک نیا اهشک
 ستون ،شودمی دهید 12-10شکل  در هک همانطور .ردک اصالح را

 ریت-لدا ضخامت و ینییپا ستون و ییباال ستون رندهیگبر در معادل
 زکمر -به-زکمر خطوط حدفاصل طول به یچشیپ عضو بعالوه
 .نظر مورد معادل ستون نیطرف يهاستون

 یچشیپ عضو و ستون از لکمتش معادل ستون  12-10شکل 

 پیچشی ياعضا

 این با ،4-2-10-10 بند موضوع یچشیپ ياعضا 10-10-4-1
 هاآن مقطع و دارند یثابت مقطع سطح خود طول در که فرض

 .دارد هنندک ساده فرض نیچند به ازین یچشیپ عضو یسخت محاسبه
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 ورمنظ محاسبات در ،یستن کوچکتر زیر مقادیر از یک هیچ از

 گردند:می

 ستون، عرض با برابر عرضی داراي هک دال از قسمتی –الف
 آن يلنگرها هک يادهانه جهت در ستونسر ای منینش
   ؛شوندمی نییتع

 هک دال از قسمتی ب،کمر امالًک ای یکپارچه يهاسازه براي -ب
 بقا بر عمود تیر جانه اضاف به شد تعیین »الف« بند در

  ؛دال زیر و رو در نظر مورد معادل
 در ریت« تعریف با مطابق نظر مورد معادل قاب بر عمود تیر -پ

 .8-2-10 بند در »دال- تیر ستمیس

 بند مطابق C مقطع پیچشی سختی ضریب 10-10-4-2
.شودمی محاسبه 10-9-7-3

 زیر روابط از استفاده با ،taK عضو، پیچشی سختی 10-10-4-3
 :شودمی محاسبه

 به الد از یقسمت نباشد، متصل ستون به یعرض ریت چیه اگر -الف
 نوانع به ستون) سر ای( بهیتک عرض ای ستون عرض با برابر یعرض
 .شودمی منظور یچشیپ عضو

 Tریت یا لکش Lریت صورت به آنرا باشد ریدرگ ستون با يریت اگر -ب
 ریت یجانب وجه نیطرف در بال عرض هک ينحو به ردهک فرض لکش

 بند هب .باشد شتریب دال ضخامت برابر چهار از دینبا ریت عرض بعالوه
.شود مراجعه 10-2-8

 گاههتکی عرض با برابر یطول در یچشیپ دوران گونهچیه ریت در -پ
  .دهدیمن رخ

 یتسخ محاسبه در هک ییعضوها مقطع سطح نظرگرفتن در نحوه -ت
 .است شده ارائه 5-10-10 بند در رندیگیم قرار استفاده مورد یچشیپ

 با يهادال يرو بر شده انجام يبعد سه يهالیتحل جینتا -ث
 ابلق یچشیپ یسخت مقدار هک است داده نشان گوناگون، هايهندسه
 در یشچیپ لنگر واحد ریمتغ و یخط عیتوز فرض با توانیم را قبولی
 زکمر به زکمر فاصله  با برابر یطول در و یچشیپ عضو امتداد
 در است، آمده 13-10شکل  در هک آنچه با مطابق ن،یطرف يهاستون

 و ستون زکمر در لنگر واحد مقدار ثرکحدا عیتوز نیا در .گرفت نظر
   .شودمی گرفته نظر در چشمه وسط در آن صفر مقدار

 هرابط از توانیم ،یچشیپ عضو یبیتقر یسخت محاسبه يبرا -ج
 هايهندسه با يهادال يبعد سه يهالیتحل جینتا زا هک 5-10-ت 

 .ردک استفاده است، آمده بدست اگوننگو

53-10-ت رابطه
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 :هارابطه این در
 sbI و  پوششی نوار در تیر-داله مجموع اینرسی ممانsI ممان 

 ودخ تار میان به نسبت یک هرو  نوار این در دال فقط اینرسی
 و معادل قاب بر عمود هايدهانه به  2l و2c  پارامترهاي .هستند

 قاب بر عمود دهانه هر براي tK .شوندمی مربوط آن طرف دو در
 قفو رابطه در سپس و شده محاسبه جداگانه ستون طرف دو در
 .شوندمی جمع هم با

 
 

 معادل قاب در هاستون خمشی سختی 

 گره هر در پیچشی قطعات اثر کردن منظور براي 10-10-5-1
 ،ecK ،معادل خمشی سختی با را ستونی توانمی معادل، قاب از

 گرفت: نظر در ،آیدمی دست به زیر رابطه از که

  12-10 رابطه
tacec KKK
111

+
∑

= 

 
 و باال يهاستون خمشی هايیسخت مجموع ∑cK رابطه این در

 .است پیچشی عضو پیچشی سختی taK و است پایین

  

 
 

 نوار در دارضریب خمشی لنگرهاي 
 پوششی

 يهاگاهتکیه در منفی خمشی لنگر حداکثر 10-10-6-1
 نگرل با برابر میانی، و یستون نوارهاي ،پوششی نوار در میانی،

 ستون محور فاصله .است ستون بر از گذرنده مقطع در خمشی
1175.0 از بزرگتر نباید حال هر در بر این از l، گرفته نظر در 

 .شود
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 يهاگاهتکیه در منفی خمشی لنگر حداکثر 10-10-6-2

 دال، لبه بر عمود دهانه در  منینش یا ستونسر بدون خارجی
 .باشدمی یگاهتکیه عضو بر در خمشی لنگر برابر

 يهاگاهتکیه در منفی خمشی لنگر حداکثر 10-10-6-3
 ابربر دال، لبه بر عمود دهانه در من،ینش یا ستونسر با خارجی

 فقیا تصویر نصف فاصله به ثرکحدا مقطعی در خمشی لنگر
  .است یگاهتکیه عضو بر از منینش یا ستونسر

 شکل بـه مقطعی داراي گاهتکیه که مواردي در 10-10-6-4
 مقطع یک توانمی آن براي باشد، منظم ضلعی چند یا دایره
 ینا برِ را گاهتکیه برِو  کرد منظور مساحت همان با شکل مربع
 .گرفت نظر در مربع

 هايمحدودیت دال سیستم کی کهمواردي در 10-10-6-5
 مطلق قدر مجموع توانمی باشد، داشته را 2-9-10 ندب

 در منفی خمشی لنگرهاي متوسط و مثبت خمشی لنگرهاي
  6-10 رابطه در شده ارائه مقدار تا را معادل قاب از دهانه هر

 و مثبت خمشی لنگرهاي مقادیر آن با متناسبو  داد کاهش
 .نمود اصالح را منفی

 
 

 نوار در دارضریب خمشی لنگرهاي عیتوز 
 پوششی

 پوششی نوار در بحرانی مقاطع خمشی لنگرهاي 10-10-7-1
 لفمخت نوارهاي بین »مستقیم روش« ضوابط مطابق توانمی را

 هر در  6-2-9-10 بند ضابطه کهآن بر وطرمش کرد، توزیع
  .باشد شده تامین چشمه

 هايبخش در دارضریب خمشی لنگرهاي توزیع 10-10-7-2
 صورت زیر »پ« تا »الف« بصورت پوششی نوار مختلف

 گیرد:می

 بند مطابق یستون هاينوار در دارضریب يهالنگر -الف
 ؛10-9-7

 بند مطابق میانی ينوارها در دارضریب يلنگرها -ب
 ؛10-9-8

 .9-9-10 بند مطابق رهایت در دارضریب يلنگرها -پ
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 و هاستون در دارضریب خمشی لنگرهاي 
 دیوارها

 که چهآن مطابق باید ،دیوارها و هاستون در خمشی لنگرهاي
 .دنشو گرفته نظر در ،آمده بدست معادل قاب تحلیل از

  

 
 

 و هادال  در دارضریب برشی هايتالش 
 هاتیر

 تیر -دال هايسیستم در تیرها در و هادال در برشی هايتالش
 .دنشو تعیین 11-9-10 بند ضوابط طبق باید

  

 »یکپالست طراحی« روش 
 

 »یکپالست طراحی« روش 11-10 ت

 
 

 کلیات 

 مورد در توانمی را هادال یکپالست یطراح روش 10-11-1-1
 ،هاآن يمرز طیشرا و یهندس لکش از نظر صرف ،هادالتمام 
 .برد ارک به دارضریب قائم يبارها اثر تحت

 8 فصل ضوابط طبق باید دال یبرش تمقاوم 10-11-1-2
 .شود تامین و کنترل

 باید ،يبرداربهره شرایط در دال مطلوب عملکرد 10-11-1-3
 .شود تامین و کنترل 19 فصل ضوابط طبق

  

 
 

 یطراح یلک ضوابط 

 ریز يهاروش به توانمی را یکپالست یطراح 10-11-2-1
 داد: انجام

 »یتحتان حد« حل راه هک یکیاستات روش ای نواري روش -الف
 .شودمی دهینام

 لح راه هک یکینماتیس روش ای یختگیگس خطوط روش -ب
 .شودمی دهینام »یفوقان حد«

 

 استفاده مورد کمتر اخیر هايسال در پالستیک طراحی هايروش 
 اتادبی به شودمی توصیه هاروش این با آشنایی براي .گیردمی قرار

 .شود مراجعه هاآن خاص
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 هک ردیگ صورت چنان دیبا دال در آرماتورگذاري 10-11-2-2
 حاصل نانیاطم دال مقاطع یدوران تیظرف نیتام به نسبت
 در یششک آرماتور در رنشک است یافک منظور نیا يبرا .گردد

 نظر در نترلک-ششک مقطع در رنشک حد حدود در امتداد هر
 .شود گرفته

 يهاگاهتکیه يرو در یخمش يلنگرها نسبت 10-11-2-3
 از رکمت دینبا دهانه وسط مثبت یخمش يلنگرها به وستهیپ

 .شود اریاخت 0/2 از بیشتر و 5/0

 ،شودمی برده ارک به ينوار روش هک يموارد در 10-11-2-4
 اب مطابق انکام حد تا یخمش يلنگرها عیتوز تابع است بهتر
 .شود ینیبشیپ ،آیدمی دست به دال یخط لیتحل در چه آن
 یکیپالست رییتغ اساس بر دتوانمی دال در الزم آرماتور نییتع
 .ردیگ صورت تعادل طیشرا نیتأم با و عیتوز نیا

 ارک به یختگیگس خطوط روش هک يموارد در 10-11-2-5
 یمتفاوت محتمل یختگیگس يهازمیانکم دیبا ،شودمی برده

 ینتعی هک گردد حاصل نانیاطمو  شود گرفته نظر در دال يبرا
   .است گردیده انتخاب هاآن ترینکننده

 »یخمش لنگر بیضرا« یطراح روش 
 

 »یخمش لنگر بیضرا« یطراح روش 12-10 ت

 هايدال مورد در را خمشی لنگر ضرایب روش 
 هداشت را ریز »ت« تا »الف« هايمحدودیت که شکل مستطیلی

 :کاربرد به توانمی ،باشند

 داشته تکیه دیوارهایی یا تیرها روي طرف چهار در دال -الف
 .باشد

 رقرارب زیر رابطه که باشند چنان دال سري زیر تیرهاي ابعاد -ب
 باشد:

𝑏𝑏𝑤𝑤ℎ𝑏𝑏3 13-10 رابطه

𝑙𝑙𝑛𝑛ℎ𝑠𝑠3
≥ 2 

 
 ای کوچکتر دال، آزاد هايدهانه عرض به طول نسبت -پ

 .باشد 0/2 با مساوي

هاي هاست که در سالهاي اولیه دالراه حلاز جمله این روش  
هاي اخیر کمتر مورد استفاده قرار قبل مطرح بوده و در سال

ي هاگاهتکیهها با گیرد. این روش مبتنی بر حل دالمی
 هاگاهتکیه شودمیپیوسته و پیوسته است که در آن فرض غیر

این  اند. کاربردتغییر شکل قائم ندارند و به عبارت دیگر صلب
 ت.هاسحلتنها براي کنترل کردن تقریبی سایر راه هروش امروز

به هر حال بکارگیري این روش، استفاده از تعدادي جداول براي 
 هاي برشییافتن ضرایب تقریبی لنگرهاي خمشی یا تالش

 نیازي به تفسیر یا توضیح ندارد.و  باشدمی
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/ اصلی متن سیر  توضیح تف
 طور هب و بوده ثقل بارهاي تنها ،دال به وارد بارهاي -ت

 .باشند شده پخش یکنواخت

 طراحی روش

در انتهایی شرایط به توجه با باید را دال هر 10-12-2-1
 به امتداد هر درو  گرفت نظر در مجزا صورت هب هاگاهتکیه

 کرد: تقسیم زیر »ب« و »الف« مشخصات با نوارهایی

 طوسه نیم در دال عرض نصف با برابر عرض با میانی نوار -الف
 ،دال

 عرض چهارم یک با برابر عرضی با یک هر کناري نوارهاي -ب
 .میانی نوار طرف دو در دال

در منفی و مثبت خمشی لنگرهاي تغییرات 10-12-2-2
 .دنشومی گرفته نظر در یکنواخت ،میانی نوار عرض

در منفی و مثبت خمشی لنگرهاي تغییرات 10-12-2-3
 صورت هب ولی ،یکنواخت غیر کناري نوارهاي از یک هر عرض
 نوار اب مشترك مرز در لنگرها این .دنشومی گرفته نظر در خطی
 رابرب خارجی مرز درو  میانی نوار در مربوط مقادیر با برابر میانی

 .شوندمی منظور مقادیر این سوم یک با

و دهانه وسط مثبت خمشی لنگر حداکثر مقادیر 10-12-2-4
 نوار عرض واحد در هاگاهتکیه بر در منفی خمشی لنگرهاي

 :شوندمی تعیین زیر »پ« تا »الف« شرح هب میانی

 دهمر بارهاي براي گاهتکیه بر در منفی خمشی لنگرهاي -الف
 و 12-10 جدول در شده داده ضرایب از استفاده با زنده و

 :شوندمی تعیین زیر روابط

2  14-10 رابطه
)()( ALDALDA lWCM +

−−
+ =

2  15-10 رابطه
)()( BLDBLDB lWCM +

−−
+ =

 اـب مرده بارهاي براي دهانه وسط مثبت خمشی لنگرهاي -ب
 زیر روابط و 13-10 جدول در شده داده ضرایب از استفاده
 :شوندمی تعیین

2 16-10 رابطه
ADADAD lWCM ++ =
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/ اصلی متن سیر  توضیح تف
2 17-10 رابطه

BDBDBD lWCM ++ =

 با زنده بارهاي براي دهانه وسط مثبت خمشی لنگرهاي -پ
 ریز رابطه و 13-10 جدول در شده داده ضرایب از استفاده
 :شوندمی تعیین

2 18-10 رابطه
ALALAL lWCM ++ =

اهگتکیه طرف یک در خمشی لنگر که مواردي در 10-12-2-5
 گاهتکیه دیگر طرف در لنگر این درصد 80 از کمتر دال دو

 ،دال ود خمشی هايسختی نسبت به باید لنگرها اختالف باشد،
 .شود تقسیم هاآن بین

ادامه گاهتکیه دیگر طرف در دالی که يموارد در 10-12-2-6
 منفی خمشی لنگر براي نوار هر در را آن باید باشد، نداشته
 نوار همان در دهانه وسط مثبت خمشی لنگر چهارم سه معادل

 .کرد یحاطر

 دال ضخامت

نباید حالت هیچ در دال ضخامت روش این در 10-12-3-1
 شود: گرفته نظر در ریز »پ« تا »الف« مقادیر از کمتر

 پیوسته غیر بیشتر یا سمت یک در که یهایدال در -فال
  ،140 بر یمستق دال محیط هستند،

 دال محیط هستند، پیوسته سمت چهار در که یهایدال در -ب
 ،160 بر تقسیم

  .مترمیلی 100 -پ

 دال و تیر در برشی تالش

یحاطر ییبارها از ناشی برش براي باید تیرها 10-12-4-1
 از شده رسمه درج 45 مورب خطوط محدوده در که شوند
 دو هايچشمه محورهاي و تیر طرف دو هايدال هايگوشه
 ياذوزنقه توزیع از که باري یعنی ،شوندمی وارد هادال به طرف

 .آیدمی دست به مثلثی یا
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/  اصلی متن سیر  توضیح تف
 از شده منتقل برش بر عالوه تیرها طراحی در 10-12-4-2
 اردو هاآن روي مستقیما که را بارهایی از ناشی برش باید ،هادال
 .دنمو منظور نیز شوندمی

 تیر با مشترك مرز طول در دال برشی مقاومت 10-12-4-3
 ضوعمو دال، از شده منتقل برش بتواند دال که باشد چنان باید
 طور هب برش این شودمی فرض .کند تحمل را 1-4-12-10بند

 .شود تقسیم دال گاهتکیه درطول یکنواخت

 را تیرها روي بارهاي و هادال در برشی تالش 10-12-4-4
 این در .آورد دست به 14-10 جدول ضرایب کمک با توانمی

 دو در که دال به وارد یکنواخت بار تقسیم هاينسبت جدول
 این شودمی فرض .اندشده داده ،شوندمی منتقل B و A جهت
 تقسیم دال يهاگاهتکیه طول در یکنواخت طور هب هابرش
 .شوندمی

 تعیین 8 فصل ضوابط طبق دال برشی مقاومت 10-12-4-5
 .شودمی

 
 

 تیرها در خمشی لنگرهاي 

 منتقل بارهاي اساس بر یا تیرها خمشی لنگر 10-12-5-1
 بار اساس بر یاو ،4-12-10 بند مطابق هادال از هاآن به شده

 محاسبه ریز »ب« و »الف« مقادیر با برابر معادلی یکنواخت
 .شودمی

 دال: کوتاه ضلع گاهتکیه تیرهاي براي -الف

 19-10 رابطه
3

Aulw 

 
 دال: بلند ضلع گاهتکیه تیرهاي براي -ب

(  20-10 رابطه
2

3)(
3

(
2mlw Au − 

 

 ضلع به کوتاه ضلع نسبت m و دال کوتاه ضلع Al روابط این در
 .است دال بلند
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  ازدهمی فصل 11

 رهایت
  11 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 1-11 ت

 ،تنیب بکمر يرهایت ساده، يرهایت یطراح به فصل نیا ضوابط
 شامل و اشتهد اختصاص قیعم يرهایت و طرفهیک يهارچهیت

 راند:یز موارد

 ؛یطراح یلک ضوابط -الف
 ؛یطراح مقاومت و ازین مورد مقاومت -ب
 ؛چشیپ و برش خمش، در آرماتورها تیمحدود -پ
 ؛يآرماتورگذار اتییجز -ت
 ؛طرفهیک يهاتیرچه یطراح اتییجز -ث
 .قیعم يرهایت یطراح اتییجز -ج

 رفتهنگ قرار یبررس مورد فصل نیا در يفوالد -یبتن بکمر يرهایت 
 ساختمان ملی مقررات دهم مبحث در رهایت نیا یطراح ضوابط .است

 .است شده هیارا

 اتیلک 
 

 اتیلک 2-11 ت

 ايگونه به دیبا يفوالد آرماتورهاي و بتن مشخصات 
 جلد 4 و 3 هايفصل در مندرج دوام و یطراح ضوابط هک دنباش
 مصالح، .شوند برآورده نامهآیین نیا ،دوم جلد 6 فصل و اول

 مطابق دیبا بتن در يجاگذار اقالم يقرارگیر الزامات و یطراح
 .دنباش نامهآیین نیا 4 فصل در مندرج ضوابط

 ،یوستگیپ به مربوط ضوابط تیرعا رهایت یطراح در 
 رد ستون، به دال و ستون به ریت اتصاالت ضوابطو  21 فصل در

 لفص ،یبتن بکمر یخمش ياعضا به مربوط ضوابطو  16 فصل
 .است یالزام ،17

0.10u' يمحور يروین با تیرهاي  c gP f A<، به باید 
 بر .شوند طراحی 2-4-7 بند با منطبق نترلک-ششک صورت

   .مودن تعیین را مجاز ششیک آرماتور ثرکحدا توانمی اساس این
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س یاصل متن /توضیتف  حیر

 ياهگاهتکیه فاصله اساس بر رهایت یجانب پایداري 
 هارم وستهیپ صورت به يریت اگر .شودمی تعیین آن جانبی

 در دیبا »ب« و »الف« بندهاي زیر ضوابط باشد، نداشته یجانب
 :شود تیرعا آن

 عرض حداقلِ برابر 50 از دینبا یجانب يهاگاهتکیه فاصله -الف
 .باشد بیشتر يفشار وجه یا فشاري بال

 را بار يمحور برون اثرات دیبا یجانب يهاگاهتکیه فاصله -ب
 .ندک منظور

 يرهایت هک دهدیم نشان شده انجام هايشیآزما نتایج 4-2-11 ت
 کیبار و قیعم یلیخ هک یصورت در یحت یجانب نشده مهار یبتن

 هک نباشند، تیمحور از خروج با يبارگذار يدارا هک یشرط به باشند،
 دونب تیرهاي .افتند ینم ارک از یجانب مانشک با د،نکن ایجاد پیچش

 بارگذاري مختصر تمایل یا محوریت از خروج با که جانبی مهار
 که گیرندمی قرار هاییشکل تغییر و هاتنش تاثیر تحت شوند،می

 شده مهار طول با عمیق تیرهاي و نازك تیرهاي براي است ممکن
 براي عمدتا شده خواسته برابر 50 مقدار .باشد خطرناك بزرگ جانبی
 .تیرهاست اینگونه

 لکش – يرهایت

 به دال از یبخش ت،یامپوزک تمام و پارچهیک يسازها و ساخت در
 .شودمی گرفته نظر در ریت بال عنوان

 به دیبا جان و بال ل،کش T يرهایت ساخت در 11-2-5-1
 است الزم صورت، این غیر در .شوند ساخته یکپارچه صورت

 .شود تأمین مناسب طور به بال و جان بین پیوستگی

1-3-3-6 ندب ضوابط مطابق باید بال موثر عرض 11-2-5-2
 .باشد

یدال در یخمش یاصل آرماتورهاي هک يموارد در 11-2-5-3
 يمواز است شده گرفته نظر در لکش T ریت بال عنوان به هک

 در دیبا ریت محور بر عمود یآرماتورهای باشند، ریت طولی محور
 بر هک ضریبی با بارهاي مقابل در مقاومت اساس بر و دال يباال

 بند مطابق ،کنندمی عمل نسولک صورت به بال موثر عرض
ضابطه نیا از یتنب يهارچهیت ستمیس .شوند داده قرار 9-5-2

 .باشندمی یمستثن

بال ف،ک دال هک درجا مقاطع یچشیپ یطراح در 11-2-5-4
 عنوان به ثروم طوربه که دال از عرضی دهد،یم لیکتش را ریت

 ارک به cpp و cpA،gA محاسبه در و کندمی عمل تیر بال
 اریاخت ریز »ب« و »الف« بندهاي زیر موارد اساس بر رود،یم

 :شودمی

 رثوم طور به که جان بر به نسبت دال از زدهبیرون عرض -الف
 ود از نیترکوچک اندازه به ،کندمی عمل تیر بال عنوان به

 از جانه زد رونیب ارتفاع و بال ضخامت برابر چهار مقدار

 دال از بخشی مرکب و یکپارچه سازهاي و ساخت در 1-5-2-11 ت
 .شودمی گرفته نظر در تیر بال بعنوان

 یچشیپ یطراح براي دیبا هک یمقاطع يبرا مثال دو 4-5-2-11 ت
  .اندشده آورده 1-11شکل  در ،دنشو گرفته نظر در
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 رفتهنظرگ در است)، بزرگتر هک دامک (هر بال باالي یا پایین
 .شود

2 ریمقاد اگر -ب /cp cpA p 2 و توپر مقاطع يبرا / cg pA p يبرا 
 محاسبه مقدار از کمتر داربال ریت کی در یخال تو مقاطع

 زده بیرون عرض از  د،نباش بال بدون ریت همان يبرا شده
 صرف ،کندمی عمل تیر بال عنوان به موثر طور به که دال از

 .شودمی نظر

 
 در باید تیرها پیچشی طراحی در که دال از هاییقسمت  1-11شکل 

 .شوند گرفته نظر

 
 

 ریت ارتفاع حداقل 

 يهابارگذاري تحت و متعارف هايساختمان در 11-2-6-1
 جدول در مندرج ریمقاد از هاآن ارتفاع هک رهایییت در معمول،

 به ،باشدمین یالزام )افتادگی( خیز محاسبه است، بیشتر 11-1
 متصل هاتیغه مانند ايسازهغیر قطعات هب رهایت نیا هکآن شرط

 یتخسار هاآن در ادیز خیزو  نندکن يدارنگه را هاآن یاو نباشند
    .ندکن جادیا
 

 ریت ارتفاع حداقل  1-11 جدول

 عضو
 يهاگاهتکیه

 ساده

 يهاگاهتکیه
 از پیوسته

 طرف کی

 يهاگاهتکیه
 از پیوسته

 طرف دو
 نسولک

𝑙𝑙 هارچهیت یا تیرها
16 

𝑙𝑙
18.5 

𝑙𝑙
21 

𝑙𝑙
8 

را جدول ریمقاد تبصره: سل مقاومت با آرماتورهاي و یمعمول بتن يب  420  میت
را .باشندمی پاسکالمگا ع حداقل موارد، ریسا يب  ضوابط اساس بر دیبا ارتفا

د رییتغ 3-6-2-11 و 11-2-6-2   آزاد طول یا تیر دهانه طول جدول در l .یاب
سول  .است کن

 

 دیبا 1-11 جدول مقادیر ،آرماتورها انواع سایر يبرا 11-2-6-2
) بیضر در / 700)0.4 yf+ شوند ضرب. 

 يهاریت يبرا ضوابط نیا اربردک نحوه با ییآشنا جهت 1-6-2-11 ت 
 .شود مراجعه 6-6-2-11 بخش به بکمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نیب  yf  براي اما ،است یبیتقر  yf  اصالح ضریب 2-6-2-11 ت

 نتایج آرماتور معمولی هاينسبت و الکمگاپاس 690 تا 280
 .دهدمی بدست ايکارانهمحافظه
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مطابق ،کسب بتن با شده ساخته يرهایت يبرا 11-2-6-3
 در دیبا 1-11 جدول مقادیر ،2-2-3 بند فیتعر

1.65 0.0003 1.09cw−  يرهایت يبرا همچنین .شوند ضرب ≤
 هک کبس و یمعمول بتن از یبیکتر با شده ساخته بتنی بکمر
 بتن هکیزمان نیزو  باشند داشته بنديشمع ساخت زمان در
 .شودمی اعمال ضریب همین ،باشد فشار تحت کسب

ارتفاع محاسبه در وقتی یبتن يساز فک ضخامت 11-2-6-4
 دهش ختهیر ریت با یکپارچه صورت به هک شودمی لحاظ مقطع
 داشته ریت با بکمر عملکرد هک شود یطراح يطور یا باشد،
 .باشد

جدول در شده رکذ ارتفاع حداقل هک ییرهایت در 11-2-6-5
خیز ضوابط مطابق دیبا مدتدراز و یآن خیزهاي ندارند، را 11-1

 19 فصل مطابق برداريبهرهه مرحل در یثقل يبارها از یناش
  .شوند نترلک و همحاسب

1-6-2-11 بند ضوابط هک بتنی بکمر تیرهاي در 11-2-6-6
 بکمر از بعد هک هاییخیز محاسبه به نیازي ،کنندمی تامین را

 قبل هک هاییخیز تیرها این در .نیست ،دنافتمی اتفاق تیر شدن
 ،دنگیر قرار بررسی مورد باید د،نافتمی اتفاق تیر شدن بکمر از

 را فوق ضوابط نیز شدن بکمر از قبل تیر عمق هک آن مگر
  .ندک تامین

 جینتا اساس بر کسب يهابتن يبرا اصالح ضریب 3-6-2-11 ت
 1840 از بزرگتر ،wc با بتن يبرا اصالحی هیچ و است آزمایشگاهی

  .ستین يازین مترمکعب بر کیلوگرم

 در هک است یبتن يرهایت يبرا 1-11 جدول ریمقاد 6-6-2-11 ت
 يهاگاهتکیه برداشتن از پس و شوندمی يگذارشمع ساخت، هنگام
 در .شودمی تحمل مرکب، بخش توسط مرده بار وزن لک موقت،

 در زیخ هک است آن به وابسته ریت موثر عمق شمع، بدون يهاسازه
 ودن،ب بکمر به ریت املک یابیدست از بعد ای قبل شده گرفته نظر

 .افتدیم اتفاق

 هیاول يبارگذار از یناش یشدگ جمع و خزش از یناش یاضاف يزهایخ
 زانیم هک هیاول يروزها در مورد نیا .شود گرفته نظر در مجزا دیبا

  .دارد يشتریب تیاهم است نییپا مقاومت و باال رطوبت

 براي دهش ریخته جدا الیه دو بتن پیوستگی بواسطه افقی برش انتقال
 این در برشی کلید از استفاده .است اهمیت حائز لغزش، از ممانعت

 .شودمی توصیه موارد

 ازین مورد مقاومت 3-11 ت ازین مورد مقاومت

 لنگر اساس بر مقطع هر در نیاز مورد مقاومت 
 لنگر و )لزوم صورت (در يمحور يروین برشی، نیروي ،یخمش

  .شودمی تعیین مقطع آن در دارضریب پیچشی

 صورت به خود يهاگاهتکیه با هک یقطعات در 
 لنگر و برشی نیروي ،یخمش لنگر ،شوندمی ریزيبتن یکپارچه
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 وردم تالش اساس بر توانمی را گاهتکیه يرو مقاطع در پیچشی

  .گرفت نظر در گاهتکیه رب در نظر

 را هاگاهتکیه در ،uV،یینها یبرش يروین ثرکحدا 
 محل تا گاهتکیه یداخل بر محدوده در هک یمقاطع تمام براي

d فاصله در uV برش يبرا توانمی دارند، قرار یبحران مقطع
 ايبنده زي ضوابط هک آن شرط به ،نمود یطراح گاهتکیه بر از
 :باشند شده تیرعا ریز »پ« تا »الف«

 در شده اعمال برش جهت در یگاهتکیه العملعکس -الف
 .ندک فشار جادیا عضو ییانتها ینواح

 .شوند اعمال آن به کنزدی یاو عضو باالیی سطح در بارها -ب
 لهفاص تا گاهتکیه یداخل رب محدوده در يزکمتمر بار چیه -پ

d ر زانشود اعمال گاهتکیه ب. 

 تا و باال سمت به ریت گاهتکیه از مورب كتر نیتریکنزد 3-3-11 ت
 .ندکیم دایپ گسترش )گاهتکیه رب از d اندازه به بایتقر ( يفشار هیناح
 در يهاخاموت الف،-2-11شکل  دنشو وارد ریت به باال از بارها اگر

 در ارب اعمال از یناش یبرش يروین برابر در دیبا فقط كتر يراستا
 هیاحن در هک ییروهاین .نمایند مقاومت ،گاهتکیه رب از d هیناح از خارج

 از يفشار صورت به ،شودمی اعمال ریت به آن رب از d و گاهتکیه نیب
  .دنشویم منتقل گاهتکیه به كتر يباال جان قیطر

 دارضریب برشی نیروي براي طراحی اجازه نامهآیین منظور، همین به
 .دهدمی را آرمهبتن تیرهاي در گاهتکیه برِ از d فاصله در حداکثر

 وارد باال از بار که حالتی براي بحرانی مقطع  الف- 2-11شکل 
 شودمی

 نیا در .شوندیم اعمال ریت نییپا یکینزد در بارها ب،-2-11شکل  در
 .گرفت نظر در گاهتکیه بر از را برش یبحران مقطع توانیم حالت

 اصلهف به دیبا یبرش يروین هک یگاهتکیه طیشرا مختلف يها حالت
d است: آمده 2-11شکل  در شود يریگاندازه گاهتکیه بر از 

 نپایی نزدیکی از بار که حالتی براي بحرانی مقطع  ب-2-11 شکل
 شودمی وارد

 بحرانی مقطع

   بحرانی مقطع

تیر لبه   

 وارد پایین نزدیکی از بار
شودمی
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 توانمی تر،دقیق تحلیل از استفاده عدم صورت در 
 با ار باربر تیرهاي روي هادال اثر از ناشی نهایی پیچشی لنگر
 .نمود جایگزین ،یکنواخت خطی توزیع یک

 یداخل رب از d از کمتر فاصله در هک را یمقاطع تمام 
 فاصله در uT یچشیپ لنگر يبرا توانمی دارند، قرار گاهتکیه

d ر ازنیا در هک آن شرط به ،دنمو یطراح گاهتکیه یداخل ب 
  .نباشد موجود يزکمتمر یچشیپ لنگر چیه فاصله

 باز اثر در یچشیپ لنگر اهشک انکام هک يموارد در 
 وجود نینامع سازه کی از يعضو در یداخل يروهاین توزیع
 رلنگ ثرکحدا شودمی داده اجازه )سازيهم (پیچش باشد داشته

 اهشک crTφ به 4-1-6-8 بند اساس بر ازین مورد یچشیپ
 هايبرش و لنگرها اتاثر است الزم حالت این در .شود هداد
 رابطه از استفاده با مجاور، ياعضا ریسا در عضو یافته لیتعد

 لنگر .شوند گرفته ارک به یطراح در و شده محاسبه تعادل،
 محاسبه 2-2-6-8 بند اساس بر ،crT ،خوردگیترك پیچشی

   .شودمی

ل شک در بحرانی مقطع محل و یگاهتکیه طیشرا مختلف يها حالت
 بر از باید برشی نیروي حالت این در .اندشده داده نشان پ-11-2

 .شود گیرياندازه گاهتکیه
 

 
 و بار کردن وارد براي تیر گاهتکیه معمول شرایط  پ-2-11 شکل

 بحرانی مقطع محل

)1( )2( 

)3( )4( 

 بحرانی مقطع

 بحرانی مقطع
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 یطراح مقاومت 
 

 یطراح مقاومت 4-11 ت

 سازه مختلف ياعضا یطراح مقاومت، طرح روش در 
 تیظرف ثرکحدا ای طرح مقاومت هک ردیگیم صورتچنان
 یداخل نیروهاي با يمساو ای بزرگتر مقطع، هر در عضو يباربر

 سازه به وارد دارضریب يبارها اثر تحت مقطع آن در موجود
 مقطع طرح مقاومت نییتع در »ت« تا »الف« 1-8 رابطه باشد

 نیز و مقاومت اهشک بیضرا ،دارضریب يبارها تعیین زین و
 .شوندمی منظور نامهآیین نیا 7 فصل مطابق بار ضرایب

 يفشار يمحور يروین هکيموارد در خمش: 
0.10u' ،ضریب با دارضریب c gP f A< ،یخمش مقاومت باشد 
n  نترلک با و »الف« 1-8 رابطه اساس بر مقطع uM Mφ ≥ 

0.10u' هک يموارد در .شودمی نییتع c gP f A≥ یششک یاو بوده 
 »الف« 1-8 رابطه اساس بر محوري و خمشی توام مقاومت باشد،

 و خمشی لنگر متقابل اثر ردنک منظور با ،»ت« 1-8 رابطه و
 توام نترلک با و محوري بار

n uM Mφ  و ≤
n uP Pφ  نییتع ≤

  .شودمی

 برشی مقاومت برش، اثر تحت مقاطع در :برش 
 نترلک با و »ب« 1-8 رابطه اساس بر مقطع

n uV Vφ  تعیین ≤
  .شودمی

 افقی، برشی مقاومت ب،کمر بتنی تیرهاي در 
nhV، 

  .شودمی محاسبه 3-3-17 ندب اساس رب

 مقاومت پیچش، اثر تحت مقاطع در :پیچش 
 نترلک با و »پ« 1-8 رابطه اساس بر مقطع پیچشی

n uT Tφ  از دارضریب پیچشی لنگر اگر .شودمی نییتع ≤
 مقاومت اهشک ضریب ردنک منظور با مقطع آستانه پیچش

 باشد، کمتر پیچشی
u thT Tφ<، صرف چشیپ اثرات از توانمی 

 شیپیچ حداقل آرماتور تامین به يازین حالت این در و نمود نظر
  .نیست

 را چشیپ يبرا ازین مورد یعرض و یطول آرماتورهاي 
 محوري نیروي و خمش برش، يبرا الزم آرماتورهاي به باید

 افهاض ،کنندمی عمل پیچش با یبیکتر صورت به هک نهایی
  .نمود

 ات »الف« يبندها در شده گرفته نظر در یطراح طیشرا 1-4-11 ت 
 هر است یهیبد .باشدیم سازه بر وارد متداول يروهاین شامل ،»ت«

 است ذارگریتاث سازه ردکعمل بر هک فوق ستیل از خارج يبارگذار گونه
 .شود گرفته نظر در یطراح در دیبا

 

 
 

 رقرا مالحظه قابل يمحور يروین اثر تحت که ییرهایت 2-4-11 ت
 .دنشو یطراح یخمش لنگر و يمحور يروین بکیتر براي باید دارند

 دیبا اما ،ندارند را 12 فصل در مربوط طیشرا قناعا به يازین رهایت نیا
  بند در مندرج یاضاف هايپیچدور و هاسنجاقی به مربوط ضوابط

 قابل يمحور يروین با كناز يرهایت يبرا .نندک اقناع ،را 8-3-3
 بند در هاستون همانند يالغر اثر به مربوط طیشرا ،مالحظه

  .شود تیرعا دیبا 6-5-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معج یکدیکر با یبرش و یچشیپ يآرماتورگذار الزامات 6-4-11 ت
 گرفته نظر در دو هر جمع اساس بر دیبا مقطع يهاخاموت و شده
 هاخاموت يهاساق تمام شامل برش يبرا vA الزم آرماتور .شود
 ساق یک شامل چشیپ بخش يبرا  tA آرماتور کهیحال در شودمی
  .شودمی
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 لنگر با همزمان uM ازین مورد یخمش لنگر اگر 
 آرماتور مقطع سطح شود، وارد مقطع به uT ازین مورد یچشیپ
 هب توانمی را یخمش عضو يفشار ناحیه در الزم یطول یچشیپ

 مقدار
( )0.9

u

y

M
df

 مطابق حداقل آرماتور از نباید ولی ،داد اهشک 

  .باشد کمتر 3-5-11 بند ضابطه

/ ابعادي نسبت با توپر مقاطع در  3th b ≥  
) hو مقطع ارتفاع tb در قسمت عرض يهاخاموت دارنده رب 

 یطراح روش هر از توانمی است)، مقطع از پیچشیه بست
 جیانت با يسازگار و لیتحله وسیل به آن صحت هک جایگزین
 دموار این در .نمود استفاده باشد، شده تأیید جامع هايآزمایش

 بند ضابطه از پیچشی آرماتور حداقل نترلک به يازین
  هايبند ضوابط آرماتورگذاري الزامات اما ،باشدمین 11-5-3 

  .شوند تیرعا دیبا 9-5-6-11 تا 6-5-6-11 و 11-6-4

 ابعادي نسبت با توپر ساخته پیش مقاطع براي 
/ 4.5th b  آرماتور و جایگزین یطراح روش کی از توانمی ،≤

 هب آن صحت هک آن شرط به ،نمود استفاده باز صورت به جان

 

 
 تنها باشند، ساق 2 از شیب برش براي مقطع يهاخاموت گروه اگر

 يهاساق هک چرا ،شوندیم محاسبه جمع نیا در ریت نارک يهاساق
 .داشت نخواهند ینقش چشیپ تحمل در مقطع یداخل

 به مقطع هر در دیبا چشیپ تحمل براي الزم یطول يهاآرماتور
 .شوند اضافه خمش از یناش یطول يهاآرماتور

 طولی آرماتور به مقطع هر در پیچش براي نیاز مورد طولی آرماتور
 جمع این براي طولی آرماتور .شودمی اضافه خمش براي نیاز مورد

 نگرل حداکثر براي الزم مقدار از کمتر نباید اما ،شودمی گرفته نظر در
 همزمان پیچشی و خمشی لنگر که حالتی در مقطع، آن در خمشی

 رد مثال مقطع یک در خمشی لنگر حداکثر اگر .باشد ،کنندمی اثر
 گاهکیهت بر مانند دیگري مقطع در پیچشی لنگر حداکثر و تیر وسط
 براي که مقداري از کمتر است ممکن طولی آرماتور مجموع باشد،
 نیاز مورد طولی آرماتور مواردي چنین در .باشد است الزم هاآن جمع
 .شود محاسبه مقطع چند در باید
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 شده تأیید جامع هايآزمایش جینتا با يسازگار و لیتحل وسیله
 زا پیچشی آرماتور حداقل نترلک به يازین موارد این در .باشد

 بندهاي جزییات الزامات رعایت نیز و 3-5-11 بند ضابطه
  .باشدمین 9-5-6-11 تا 6-5-6-11 و 11-6-4 

 يآرماتورگذار هايمحدودیت 
 

 يآرماتورگذار هايمحدودیت 5-11 ت

 
 

 یخمش آرماتور مقدار حداقل 

 در باید ،minsA, ،یخمش آرماتور مقدار حداقل 11-5-1-1
 نیأمت باشد، ششیک آرماتور به نیاز هک یخمش عضو مقاطعتمام 
 .گردد

 

 

 

 

 

 

 

 
 از دینبا یخمش آرماتورهاي مقدار حداقل 11-5-1-2

 هطضاب در هک يمورد جز به ،باشد کمتر ریز ریمقاد نیبزرگتر
 اب یکیاستات نیمع ياعضا در .است شده اشاره 3-1-5-11 بند

 بر wb مقدار دارد، قرار ششک در مقطع بال هک داربال مقطع
2 و بال) (عرض fbمقدار ترینکم با یجایگزین اساس wb 

 پاسکالمگا 550 ثرکحدا به باید yfمقدار .شودمی محاسبه
  .شود محدود

                                                                  الف-1-11 رابطه
'

0.25 c
w

y

f
b d

f
 

1.4                                                  ب-1-11 رابطه
w

y

b d
f

 

 

 ربراب در یخمش مقاومت مختصر شیافزا يبرا بند نیا 1-1-5-11 ت 
 شروع با هک است آن هدف .است شده گرفته نظر در یخوردگ كتر
 يبارگذار همچنان مشاهده، قابل لکرشییتغ و یخمش خوردگی كتر
 ورآرمات هک ییرهایت .دهد هشدار را یاحتمال یاضاف بار و ندک تحمل را
 ستکش توانندیم یخمش یخوردگكتر شروع با دارند، يمترک

 ار یطراح يآرماتورها فقط بند نیا واقع در .باشند داشته یناگهان
 زرگترب مقطع سطح گر،ید لیدال ای يمعمار لیدال به هک ییرهایت يبرا
  .ندکیم نترلک دارند، یمقاومت ازین مورد از

 مک مقاومت يبرا ازین مورد یششک آرماتور مقدار هک یطیشرا در
 لیتحل و هیتجز از استفاده با هک آرمهبتن بخش مقاوم لنگر باشد،
 بتن یختگیگس مدول از مترک شده محاسبه خوردهكتر بخش

 و كتر نیاول با حالت نیا در ستکش .است آن متناظر رمسلحیغ
 ،یستکش نیچن نیا از يریجلوگ يبرا .افتدیم اتفاق هشدار بدون

 الزم یمنف و مثبت لنگر با نواحی براي کششی آرماتور مقدار حداقل
  .است

 مقدار ،است ششک در بال مقطع کهمواردي در 2-1-5-11 ت
 تیتقو مقطع مقاومت ردنک يمساو يبرا ازین مورد یششک آرماتور

 مقطع ای یلیمستط مقطع مقدار برابر دو باًیتقر نشده، تیتقو و شده
 يرهایت در ژهیو به ،حداقل یششک آرماتور .است يفشار بال با داربال

 انکام هاآن در هک یکیاستات نیمع يرهایت ریسا و )نسولک( ايطره
  .است ازین مورد يشتریب مقدار به ندارد، وجود لنگر عیتوز باز
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 در شده نیتأم یطول آرماتورهاي مقطع سطح اگر 11-5-1-3
 مورد مقدار از بیشتر سوم کی اندازه به حداقل ،ششیک وجه
 يدهابن ضوابط نترلک به يازین باشد، محاسبه اساس بر نیاز
  .باشدمین 2-1-5-11 و 11-5-1-1

 
 

   یبرش آرماتور حداقل 

 همه در باید ،minvA, ،یبرش آرماتورهاي حداقل 11-5-2-1
 مقاومت نصف از مقطع ازین مورد یبرش يروین هک یعاطقم

 مقاومت اهشک بیضر احتساب با بتن توسط شده نیتأم یبرش
𝑉𝑉𝑢𝑢 ،است بیشتر > 0.083∅𝜆𝜆�𝑓𝑓′𝑢𝑢𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑𝑢𝑢، جز به ،شود نیتأم 
 اگر موارد این در .استشده وردهآ 2-11 جدول در هک يموارد

u cV Vφ> ،حداقل باشد ,minvA گردد تامین باید.  

 

u  اگر هک يموارد  2-11 جدول cV Vφ≤ ،آرماتور حداقل باشد 
 نیست الزم یبرش

 طیشرا ریت نوع

 ≥mmh 250   عمق مک

} دال با پارچهکی }  max 2.5 ,0.5f wh t b≤ 

 ≥mmh 600    و

 7-11 بند وابطض مطابق طرفهیک تیرچه ستمیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشان قبول قابل هايآزمایش کمک به بتوان اگر 11-5-2-2
 نظر مورد مقطع ،یبرش آرماتور حذف صورت در هک داد

 ك(تر يقطر یخوردگ كتر رشد ،یبرش آرماتور 1-2-5-11 ت 
 هب هشدار و ابدی بهبود ریت پذیريشکل تا ندکیم مهار را )یبرش

 بدون ریت جان در يقطر یخوردگ كتر جادیا .دشو تامین ستکش
 شداره بدون ستکش باعث مایمستق است نکمم ،کافی برشی آرماتور

 ،گیرد ارقر بار اضافه ای منتظرهریغ یششک يروین تحت ریت اگر .شود
 .دهدمی نشان را خود مالحظه قابل ارزش برشی آرماتور

 دهستن یمسثتن از،ین مورد یبرش آرماتور حداقل الزامات از هارچهیت
  گیريبکار .دارد وجود يقو و فیضع سطح نیب بار میتقس احتمال رایز

 از کمتر uV که وقتی حتی تیرچه جان در برشی آرماتور
0.083∅�𝑓𝑓′𝑢𝑢𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑𝑢𝑢 اعضاي الغر، جان با اعضاي همه براي باشد 

 براي شکل T تیرهاي و مشبک هايدال ها،تیرچه مانند تنیدهپس
 کابل موضعی انحراف نتیجه در که جان کششی نیروي برابر در تقویت

 براي تقویتی راهکار یک بعنوان آید پیش است ممکن طراحی
 صورت در .شودمی توصیه ساخت، حین در طراحی کابل نگهداري

 یجابجای و لرزش ریزيبتن هنگام در است ممکن کافی تقویت عدم
 چنین در .شود ایجاد کابل پروفیل در موضعی انحراف و جانبی

 شده برطرف هاآنانحراف ها،کابل به تنش اعمال صورت در شرایطی،
 کششی هايتنش است ممکن فرآیند این .شودمی صاف مجددا و

 خوردگیترك جان تقویت عدم صورت در و کند ایجاد جان در زیادي
 این براي استفاده مورد هايخاموت بین فاصله حداکثر .یابد گسترش

 در برشی آرماتور الزامات .باشدمی متر 5/0 یا 1.5h از کمتر منظور
 زنیا ترينزدیک فواصل به است ممکن 3-5-6-11 و 2-5-11 بندهاي
 .باشد داشته

 یششک يهاكتر جادیا احتمال باید رها،یت در ررکم يبارگذار يبرا
 در یطراح در یکیاستات يبارگذار از ترکوچک يهاتنش در يقطر
 هیوصت یبرش آرماتور حداقل از استفاده موارد، نیا در .شود گرفته نظر
 نشان ،یکیاستات بار براساس محاسبات ای هاشیآزما اگر یحت شودمی

  .باشدینم ازین یبرش آرماتور به دهد
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 توانمی داشت، خواهد را الزم یبرش و یخمش يهامقاومت
 دیبا هاآزمایش نیا در .گرفت دهیناد را 1-2-5-11 بند ضابطه
 درجه رییتغ و یشدگجمع خزش، ،ينامساو يهانشست اثرات

 در چه آن از يابینانه واقع یابیارز اساس بر طیمح حرارت
 .دنشو هگرفت نظر در دارد، وجود برداريبهره طیشرا

 از بتوان و دنباش نیاز مورد یبرش آرماتورهاي اگر 11-5-2-3
 لهفاص در یبرش آرماتور حداقل نمود، نظر صرف یچشیپ اثرات
𝑠𝑠، یعنی , min /vA s دباش کمتر ریز ریمقاد نیبزرگتر از دینبا: 

0.062'                                                             الف-2-11 رابطه w
c

yt

bf
f

 

0.35                                                                         ب-2-11 رابطه w

yt

b
f

    

 

 

 
 

 بودن کافی دادن نشان براي تیر یک کهمواردي در 3-2-5-11 ت
 و ابعاد کهآن به توجه با ،شودمی آزمایش برشی و خمشی مقاومت
 توانیم را آزمایش نتایج ،اندشده برده بکار واقعی بتن مصالح مقاومت
 نوانبع نتایج این گرفتن نظر در .نمود تلقی nM و nV اسمی مقاومت
 و ابعاد هم اگر که دهدمی بدست را اطمینان این اسمی هايمقاومت

 نوزه باشند، داشته خطا اندکی شده برده بکار بتن مصالح مقاومت هم
 ،∅ قاومتم تقلیل ضریب گیريبکار بعلت تیر در کافی ایمنی حاشیه
 .دارد وجود

 
 

 یچشیپ آرماتور حداقل 

 هک یمناطقتمام  در یچشیپ آرماتور حداقل 11-5-3-1

u thT Tφ≥ ،شود نیتأم دیبا است. 

 عمقط سطح حداقل باشد، الزم چشییپ آرماتور اگر 11-5-3-2
 بسته، یچشیپ و یبرش خاموت صورت به عرضی آرماتور

( )min
2 /v tA A s+، ب« و »الف« مقدار نیبیشتر با برابر دیبا« 

 گرفته نظر در شد، رکذ برش يبرا 3-2-5-11 بند در هک
 .شودمی

 

 

 
 

 آرماتور حداقل باشد، الزم یچشیپ آرماتور اگر 11-5-3-3
 نظر در »ب« و »الف« مقدار ترینکم ،minlA, ،پیچشی یطول

 :شودمی گرفته

                                     الف-3-11 رابطه
'

0.42 c cp ytt
h

yt y

f A fA p
f s f

 −  
 

 

                            ب-3-11 رابطه
' 0.1750.42 c cp ytw

h
yt yt y

f A fb p
f f f

 
−   

 
 

  

 

 .گیرد قرار توجه مورد دیبا tA و vA فیتعار در تفاوت 2-3-5-11 ت
vA هک یحال در است، بسته خاموت هیپا دو مساحت tA مساحت تنها 

 هیپا دو از شیب خاموت گروه یک اگر .است بسته خاموت هیپا یک
 د،نشویم گرفته نظر در ریت طرف دو مجاور يهاهیپا فقط باشد، داشته
 انجام يهاشیآزما .است شده ارائه 4-6-11ت  بند در هک طورهمان
 شیافزا به ازین ،بتن زیاد مقاومت با آرمهبتن يرهایت روي بر شده

 یاشن یبرش ستکش از يریجلوگ يبرا را یبرش آرماتور سطح حداقل
 از يمحدود تعداد چه اگر .دهندمی نشان يقطر یخوردگ كتر از

 سطح حداقل به مربوط رابطه اما دارد، وجود هاشیآزما این
 آرماتور حداقل يبرا ازین مورد محاسبات با یعرض بسته يهاخاموت

  .است شده سازگار یبرش

 یچشیپ يهاكتر برش، و چشیپ بکیتر اثر تحت 3-3-5-11ت
 ببس آن جهینت هک ابد،ییم اهشک برش اعمال اثر در لنگر از یناش

 ،ترد ستکش از يریجلوگ يبرا ازین مورد یچشیپ آرماتور اهشک
 معرض در تیر هکمواردي در .شودمی یخوردگكتر از بعد بالفاصله

 آن در پیچشی آرماتور حجمی مقدار اگر ردیگیم قرار خالص چشیپ
 دچار یچشیپ یخوردگكتر نیاول در ،باشد درصد یک از مترک
 تنش 1 به 2 نسبت اساس بر الف-3-11 رابطه .شودمی ستکش
 یچشیپ آرماتور یحجم نسبت و باشدیم یبرش تنش به یچشیپ

 .است شده گرفته نظر در درصد 5/0 باًیتقر
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 آرماتورگذاري اتییجز 
 

 آرماتورگذاري اتییجز 6-11 ت

 
 

 اتیلک 

 در مندرج ضوابط دیبا آرماتورها يرو بتن پوشش 11-6-1-1
 .سازد برآورده را نامهآیین نیا دوم جلد از 6 فصل و 4 فصل

 ضوابط مطابق دیبا آرماتورها وصله و ییرایگ طول همچنین
 روهگ از استفاده صورت در .دنشو نییتع نامهآیین نیا 21 فصل

  .باشند برقرار دیبا نامهآیین نیا 21 فصل ضوابط لگردها،یم

 هايآرماتور پوششی وصله و ییرایگ طول محاسبه 11-6-1-2
550MPayf با طولی 0.5 از کمتر نباید trKپارامتر ،< bd 
  .شود اختیار

 نیا 21 فصل ضوابط مطابق آرماتورها فاصله حداقل 11-6-1-3
 یولط آرماتورهاي تریننزدیک فاصله .شودمی نییتع نامهآیین

 بخش ضوابط ریمقاد از دینبا یششک وجه تا گروهی
 .باشد بیشتر 19-3 

 900 از h هاآن در هک زیاد ارتفاع با يرهایت در 11-6-1-4
 ورط به دیبا (گونه) يجلد آرماتورهاي ،است بیشتر مترمیلی

/ فاصله در ریت وجه دو در یکنواخت 2h عیتوز یششک وجه از 
 اساس بر s مقدار از دینبا يجلد آرماتورهاي فاصله .شوند

 فاصله cc آن در هک ،باشد بیشتر 3-19 بخش يهاضابطه
 راث .است ينارک وجه از يجلد آرماتورهاي خالص یبتن پوشش

 سازيهم لیتحل با توانمی را مقاومت بر يجلد آرماتورهاي
 یاو ،مترمیلی 16 تا 10 قطر با آرماتورهاي .نمود اعمال رنشک

 210 با برابر حداقل مقطع سطح با شده جوش میلگرد شبکه
 اسبمن جلدي فوالد عنوان به ارتفاع، متر کی در مربع مترمیلی

  .هستند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در دیبا آرماتور مقدار ق،یعم نسبتا يرهایت يبرا 4-1-6-11 ت
 یخوردگ كتر تا ردیبگ قرار چشیپ محل قائم سطح وجوه یکینزد
 نکمم ،کیمک يآرماتورها نیچن وجود بدون .شود نترلک جان در

 آرماتور سطح در هاكتر عرض از شیب جان يهاكتر عرض است
  .شود یخمش یششک

 

 
 بزرگتر h عمق با هاتیرچه و تیرها براي جلدي آرماتور  3-11شکل 

 مترمیلی 900 از

 منفی خمشی لنگر براي کششی آرماتور

 جلدي آرماتور

 جلدي آرماتور
 مثبت خمشی لنگر براي کششی آرماتور
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 یخمش آرماتور 

 براي شده محاسبه فشاري یا کششی يروین 11-6-2-1
 تامین با مقطع آن طرف هر در باید تیر از مقطع هر آرماتورهاي

  .شود منتقل بتن به و یافته توسعه افیک ییرایگ

 سمت دو در هک یبحران مقاطع ،یخمش قطعات در 11-6-2-2
 از عبارتند شود، نترلک دیبا ماتورآر ییرایگ بودن یافک هاآن

 یرت دهانه طول در یمقاطع نیزو  تنش نیبیشتر يدارا مقاطع
 مورد خمش مقابل در مقاومت يبرا ششیک آرماتور هاآن در هک

  .گردند یم خم ای قطع ،نیست نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 محلی« به یبحران مقطع نامهآیین قبلی ویرایش در 2-2-6-11 ت
 مقاومت به نیازي دیگر و شده قطع یا شده خم کششی آرماتور که
 این در تعریف این بود شده تعریف ،»نیست خمش برابر در هاآن

  .است شده حفظ نیز ویرایش

 »c« با یمعمول وستهیپ ریت یک يبرا یبحران سطوح 4-11 شکل در
 یششک آرماتور هک ینقاط يبرا »x« ای تنش ثرکحدا يدارا نقاط يبرا

 خمش برابر در آن مقاومت به يازین گرید و شده قطع ای و شده خم
 يآرماتورها نواخت،یک يبارگذار يبرا .است شده داده نشان ست،ین

 اماتالز اساس بر احتماال ،گاهتکیه سمت به افتهی گسترش مثبت
 از يمهار طول تا شوندیم نترلک 3-3-6-11 ای 1-3-6-11 بندهاي

  .شود يریگاندازه آرماتور قطع نقطه ای لنگر ثرکحدا نقطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثبت خمشی لنگر عطف نقطه

 گاهوجه تکیه

  دیاگرام عطف نقاط
 ).P.I( خمش

  مقاومت
  خمشی

  

 دهانه وسط محور

  لنگر دیاگرام
 خمشی

  داده ادامه طول
 براي شده

 .dl≥a آرماتورهاي

 b آرماتورهاي

 a آرماتورهاي

 فشار در آرماتور گیرایی طول

  خمشی مقاومت
 a آرماتورهاي

 توسعه طول (گیرایی آرماتور خمشی) در تیر پیوسته معمولی  4-11شکل 
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 تحمل براي دیگر که مقطعی از باید هاآرماتور 11-6-2-3

12و dبزرگتر مقدار اندازه به نیستند، نیاز مورد خمش bd 
 گاهتکیه با هايدهانه يانتها در ضابطه نیا تیرعا .ابندی امتداد
 .ستین الزم ايطره آزاد يانتها یاو ساده

 

 

 

 

 

 

 
 حداقل دیبا شده داده ادامه یششک آرماتورهاي 11-6-2-4

 قطع آرماتورهاي به گرید هک يانقطه از پس را dl ییرایگ طول
  .نندک نیتام نیست، يازین خمش تحمل براي شده خم یا

 

 

 

 

 در نباید خمش از ناشی ششک تحت آرماتورهاي 11-6-2-5
 ات »الف« موارد از یکی هک آن مگر ،شوند قطع یششک ناحیه

 :شود مینات ریز »پ«

 اندازه به آرماتور قطع محل در مقطع مقاوم یبرش يروین -الف
 موجود ازین مورد یبرش نیروي از بیشتر درصد 50 حداقل

) ،باشد مقطع در )2 / 3u nV Vφ≤. 
 مقدار ،مترمیلی 36 ثرکحدا قطر با آرماتورهاي براي -ب

 نیاز مورد مقدار برابر دو حداقل یابد،یم امتداد که آرماتوري
 يروینو  باشد آرماتور قطع محل مقطع براي خمش در

 حداقل اندازه به آرماتور قطع محل در مقطع مقاوم یبرش
 مقطع در موجود یینها یبرش نیروي از بیشتر درصد 33

) ،باشد )3 / 4u nV Vφ≤. 

 در معمول طور به هک خمشی لنگر ينمودارها 3-2-6-11 ت
 رد جابجایی قدري چون ،هستند یبیتقر شوند،یم استفاده هایطراح
 نشست ،يبارگذار در رییتغ لیدل به است نکمم لنگر ثرکحدا
 يطرق یششک كتر .دهد رخ گرید لیدال ای و یجانب بار ،یگاهتکیه
 یششک تنش محل است نکمم خاموت بدون یخمش عضو یک

 صفر لنگر هک يانقطه سمت به d مقدار به باًیتقر را شده محاسبه
 نیا يحدود تا چه اگر خاموت، وجود صورت در .دهد رییتغ دارد،

  .باشدیم برخوردار يمترک شدت از آن ریتاث اما دارد وجود رییتغ

 به هتوصی نامهنییآ ثر،کحدا لنگر محل رییتغ در آمادگی جادیا يبرا
 آن در هک يانقطه از دورتر b12d و bd اندازه به آرماتور گسترش

 هک يموارد در مگر ست،ین خمش برابر در مقاومت به يازین گرید
 لکش در ازین این نیتام يبرا آرماتورها قطع نقطه .دارد ،شده رکذ

 يهاقطر با هايآرماتور از استفاده صورت در .است شده داده نشان
  .باشد شده قطع آرماتور قطر با مطابق دیبا طول اضافه مختلف،

 در ماندهیباق يهاآرماتور در یموضع ثرکحدا تنش 4-2-6-11 ت
 وجود شوند،یم قطع یششک ناحیه در مجاور يلگردهایم هک محلی
 يبرا گرید هک يانقطه دادن نشان يبرا »x« از ،4-11شکل  در .دارد

 ،ستین يازین شده قطع یششک آرماتور به خمش برابر در مقاومت
 (مطابق شوند قطع انکم نیا در هاآرماتور اگر .است شده استفاده

 ثرکحدا تنش است)، »x« از دورتر نظر مورد قطع نقطه ، 11-6-2-3
 يضرور نیبنابرا .دنرسیم  yf به »x« در وستهیپ يهاآرماتور در

 طول یک شد، داده نشان هک طورهمان ،وستهیپ يآرماتورها است
 .باشند داشته dl املک

 رد پذیريشکل رفتن نیب از و یبرش مقاومت اهشک 5-2-6-11 ت 
 نشان لکش در که طورهمان یششک هیناح در آرماتورها قطع صورت

 هک دهدینم اجازه نامهنییآ .است گردیده گزارش ،است شده داده
 یاضاف طیشرا کهآن مگر شود قطع یششک هیناح در یخمش آرماتور
 ودشمی قطع یششک هیناح در آرماتور کهمحلی هر در .دنشو برآورده

 نشت اگر .دارند ترمک بار سطح در بازشدن به لیتما یخمش يهاكتر
 ارمقد به تریکنزد دامک هر ،یبرش مقاومت و وستهیپ يآرماتورها در

 از ات دارند بیشتري تمایل يقطر یششک يهاكتر باشند، خود يحد
  .دکنن گسترش یخمش يهاكتر محل

 هايترك ،باشد کم آرماتور در کششی تنش یاو کم برشی تنش اگر
 را قطري هايترك .دارند گسترش براي کمتري احتمال قطري،

 این .کرد محدود یکدیگر به نزدیک هايخاموت گیريبکار با توانمی
 شده، ذکر )هاوصله( 4-21 بخش در کششی يهاوصله براي ابطهض

 .ندارد کاربرد
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 طول به ايناحیه در شده قطع هايآرماتور انتهاي در -پ

 دورگیر یا خاموت صورت به یعرض آرماتور ،0.75d حداقل
 است، الزم پیچش و برش تحمل براي چه آن بر اضافه
 باید الزم اضافی عرضی آرماتور مقطع سطح .شود تأمین

0.41 با برابر حداقل w

yt

b s
f

 آرماتورهاي فاصله همچنین .اشدب 

 از بیشتر دینبا ناحیه این در یکدیگر از عرضی
8 b

d
β

 ،اشدب 

 یششک آرماتور لک به شده قطع آرماتور نسبت bβ هک
 .است مقطع

 

 آرماتور در تنش هاآن در که خمشی قطعات در 11-6-2-6
 ندمان ،باشدمین خمشی لنگر با متناسب مستقیماً کششی

 ینهمچن و شونده کیبار یاو یانکپل ر،یمتغ مقطع با يرهایت
 هک اعضایی یاو اد،یز ارتفاع با یخمش ياعضا ها،گاهمنینش

 ییرایگ دیبا ست،ین يمواز بتن فشاري وجه با یششک آرماتور
 .گردد نیمات کششی آرماتورهاي براي مناسب

 را یخمش قطعات در یششک آرماتورهاي ییرایگ 11-6-2-7
 پیوسته یاو مهار با همراه ،ریت جان در هاآن ردنکخم با توانمی

  .نمود تامین ،تیر مقابل وجه آرماتورهاي با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در و شوندیم خم ریت مقابل وجه در هک ییآرماتورها 7-2-6-11 ت
 ضابطه کردن برآورد در است نکمم کنندمی پیدا ادامه جاآن

 عبور تیر ارتفاع وسط از هاآرماتور هک يانقطه تا ،11-6-2-3 
 .دنباش موثر ،کنندمی

 
 

 آرماتور قطع 

 آرماتورهاي سوم کی حداقل ساده، يهاگاهتکیه در 11-6-3-1
 در و یافته ادامه تیر پایین در دیبا ثر،کحدا مثبت یخمش
 براي مگر ،یابند امتداد مترمیلی 150 اندازه به حداقل گاهتکیه

 ولط زکمر تا حداقل باید آرماتورها این هک ساختهپیش تیرهاي
  .شوند داده ادامه گاهتکیه داخل در اییکات

 
 آرماتورهاي چهارم کی حداقل ،هاگاهتکیه سایر در 11-6-3-2

 در و یافته ادامه تیر پایین در دیبا ثر،کحدا مثبت یخمش
 تیر اگر .یابند امتداد مترمیلی 150 اندازه به حداقل گاهتکیه

 نینچ است، جانبی بار مقابل در مقاوم اصلی سیستم از قسمتی

 رد تا ابدییم ادامه گاهتکیه تا مثبت لنگر آرماتور 1-3-6-11 ت 
 نشست ،يبارگذار رییتغ لیدل به لنگرها در جابجایی صورت

 یپارچگیک و کند تامین را الزم مقاومت ،یجانب بار و یگاهتکیه
 .دنمای حفظ را يساختار

 نظر در را آرماتور پوشش و رواداري دیبا ساخته،شیپ يرهایت در
 ،شده قطع آرماتور هک محلی در بتن سطح يرو يباربر از تا گرفت
  .شود يریجلوگ

 ییهاریت يبرا گاهتکیه در مثبت لنگر آرماتور گسترش 2-3-6-11 ت
 يراب هستند یجانب بار برابر در مقاوم هیاول ستمیس از یبخش هک

 ازین مورد لنگر، در جهت تغییر بروز صورت در پذیريشکل نیتام
 .باشدیم
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 مهار yf تسلیم تنشه توسع براي گاهتکیه در باید هاییآرماتور

  .شوند

 یمنحن عطف نقاط در و ساده يهاگاهتکیه در 11-6-3-3
 هک باشد چنان دیبا مثبت یخمش آرماتورهاي قطر ،شکلتغییر
 در .ندک تامین را »ب« و »الف« موارد هاآن ییرایگ طول
 هب گاهتکیه محور از فراتر مثبت یخمش آرماتورهاي هک يموارد
 داستاندار قالب معادل حداقل یکیانکم مهار یا استاندارد قالب
  :نیست ریز »ب« یا »الف« موارد تامین به يازین شوند، ختم

) -الف ) 1.3 /d n u al M V l≤  با خمشی آرماتور انتهاي اگر ،+
 .باشد شده محصور گاهتکیه فشاري العمل عکس

𝑙𝑙𝑐𝑐 -ب ≤ (𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑢𝑢

+ 𝑙𝑙𝑎𝑎) ، عکس با خمشی آرماتور انتهاي اگر 
 .باشد نشده محصور گاهتکیه فشاري العمل

 اساس بر هک بوده مقطع یاسم یخمش لنگر nM رابطه، نیا در
 uVو  شودمی محاسبه مقطع آرماتورهاي تمام شدن میتسل

 al ،گاهتکیه در .است مقطع در موجود ازین مورد یبرش يروین
 رد .باشدمی آن يانتها تا گاهتکیه محور محل از جاگذاري طول
 برابر هک بوده عطف نقطه از پس جاگذاري طول al عطف، نقطه

12 و d از بزرگتر مقدار با bd شودمی گرفته نظر در. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دارد تیمحدود مثبت لنگر یششک هايآرماتور قطر 3-3-6-11 ت
 اندازه به وتاهک طول یک در آرماتورها هک شود حاصل نانیاطم تا
 از شتریب لنگر تحمل تیظرف هک يطور به ،یابندمی گسترش یافک

 5-11شکل  در هک همانطور .باشد ریت طول لک در شده اعمال لنگر
 بیش هک یحال در ،است uV لنگر، نمودار بیش است، شده داده نشان
 مقطع یاسم یخمش مقاومت nM .باشدمی d/lnM افتهی توسعه لنگر
 uV يتقاضا بیش با برابر d/lnM تیظرف بیش هک یصورت در است
 نیبنابرا .باشدیم مناسب ،شده بینیپیش يآرماتورها اندازه باشد،

u/VnM  طیشرا در .دهدیم نشان را موجود يآرماتورها اییرگی طول 
 است مجاز  u/VnM يبرا يدرصد 30 شیافزا ،یگاهتکیه مطلوب
 حصورم يفشار العملسکع یک با آرماتور يانتها کهآن بر مشروط

   .شود

شکل  در و ساده گاهتکیه يبرا ب-5-11شکل  در بند نیا اربردک
 اندازه مثال عنوان به .باشدیم منحنی عطف نقطه يبرا پ -11-5

 تاس قبول قابل یصورت در ساده گاهتکیه یک در شده ارائه آرماتور
 شتریب و باشد هشد محاسبه 21 فصل با مطابق متناظر، آرماتور dl هک
  .نباشد a+lu/VnM 3.1 از

al  تیر موثر عمق به عطف نقاط در استفاده مورد d و b12d دامک هر 
 ،است شده ارائه تیمحدود al يبرا .شودمی محدود باشد، تربزرگ هک
 را ریتاث نیشتریب هک( را انتها يمهار طول که ،یشیآزما يهاداده رایز
 ثرکداح نقطه و عطف نقطه نیب را فاصله نیوتاهترک هک يآرماتور بر

 .نیست موجود دارد) تنش

 uM مثبت دیاگرام – الف 

Mn بداخل که آرماتورهایی 
 شوندمی برده گاهتکیه

𝑴𝑴𝑴𝑴ظرفیت شیب

𝒔𝒔𝒑𝒑
 uV  نیاز مورد شیب مساوي یا بزرگتر 
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 موجود یمنف یخمش آرماتورهاي سوم کی حداقل 11-6-3-4
 حداقل دیبا عطف، نقطه از پس یخمش عضو کی گاهتکیه در

12 و d مقدار ینبزرگتر با برابر bd 16/ وnl یابند امتداد.  

 

 
 3-3-6-11 بند طبق آرماتور قطر حداکثر تعیین  5-11شکل 

 
 

 یطول یچشیپ آرماتورهاي 

 ازین مورد یطول یچشیپ آرماتور هک يموارد در 11-6-4-1
 طیمح داخل در مقطع پیرامون دیبا آرماتورها نیا باشند،
 لهفاص .شوند عیتوز یکنواخت طور به دورگیر یاو بسته خاموت

 الزم .باشد مترمیلی 300 از بیشتر دینبا یکدیگر از آرماتورها این
 آرماتور کی حداقل یپیچشه بست خاموته گوش هر در است

 دبای طولی پیچشی آرماتورهاي .شود داده قرار یطول پیچشی
0.042 ،هاخاموت فاصله برابر 042/0 معادل يقطر s، نه ولی 

  .باشند داشته مترمیلی 10 از کمتر

 بر هک یمقطع از پس یطول یچشیپ آرماتورهاي 11-6-4-2
 اندازه به حداقل دیبا ،ستین نیازي هاآن به محاسبه اساس

tb d+ دو هر در دیبا یطول یچشیپ آرماتورهاي .ابندی امتداد 
 .شوند مهار تیر انتهاي

 يروهاین مجموع برابر در مقاومت يبرا آرماتورها این 1-4-6-11 ت 
 هاروین هک آن به توجه با .ندازاین مورد چش،یپ از یناش یطول یششک

  محوري ثقل مرکز ،کنندمی عمل مقطع يزکمر يمحور امتداد در
 حورم این بر منطبق بایتقر دیبا چشیپ يبرا یاضاف یطول آرماتور

 اطراف در را، یچشیپ یطول آرماتور عیتوز به ازین نامهنییآ .باشد
 هاکابل یا یطول يآرماتورها .داردمی الزامی بسته يهاخاموت طیمح
 يآرماتورها .است الزم خاموت گوشه هر در خاموت هیپا مهار يبرا

  .دنباشیم موثر هاكتر نترلک و یچشیپ مقاومت جادیا در گوشه
 

 گرید آن در هک ستیانقطه از دورتر dtb+ فاصله 2-4-6-11-ت
 شتریب مقدار نیا .ستین شده محاسبه یچشیپ یطول آرماتور به يازین

 رایز باشد؛یم یخمش و یبرش آرماتور يبرا استفاده مورد حد از
 .ابندییم گسترش چیمارپ صورت به ،يقطر یچشیپ یششک يهاكتر

  .باشدیم یعرض یچشیپ آرماتور يبرا 7-5-6-11 در الزم فاصله

 گاهکیهت در یافک اندازه به دیبا گاهتکیه در ازین مورد یطول يآرماتورها
 هاکابل یا هاآن در ازین مورد یششک يروین جادیا يبرا و شوند مهار

 .شود جاگذاري گاهتکیه یداخل قسمت از خارج در یافک طول دیبا

 ساده گاهتکیه در گیرایی طول حداکثر -ب

 را آرماتور انتهایی العملعکس که رودمی بکار زمانی تنها 3/1 ضریب
 کند محصور

 ییانتهامهار  طول

 در نقطه عطف منحنی» a«طول گیرایی براي آرماتورهاي  حداکثر -پ

 یا  ،d به شده جاگذاري طول حداکثر
b12d است محدود al 

 aآرماتور 

 شده جاگذاري طول
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 U یپوشش يآرماتورها ای قالب به ازین است نکمم موضوع نیا يبرا
 .باشد ،شودمی وصله یچشیپ یطول آرماتور با که یافق لکش

 
 

 یهکت و پیچشی برشی، یعرض آرماتورهاي 
 يفشار آرماتور جانبی گاه

 به بخش نیا ضوابط اساس بر یعرض آرماتورهاي 11-6-5-1
 نیترنندهک محدود دیبا حالت نیا در .شوندمی گرفته ارک

 دیبا یعرض آرماتورهاي ییاجرا اتییجز .شوند تیرعا ضوابط
 .شود انجام نامهآیین نیا 6-21 بخش ضوابط مطابق

 توسط برشی آرماتور باید لزوم صورت در :برش 11-6-5-2
 فراهم مقطع در شده خم یطول آرماتورهاي یاو گیردور خاموت،

 ارک به 5-5-6-11 تا 3-5-6-11 ضوابط حالت این در .شود
  .شوندمی گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هايآرماتور نیاز وردم یبرش مقاومت هک يموارد در 11-6-5-3
0.33'برشی c wsV f b d≤ ،نیب افقی فاصله ثرکحدا باشد 

 مقدار ترینکم از دینبا عضو محور بر عمود یبرش آرماتورهاي
/ 2d در هاساق فاصله ثرکحداو  بوده بیشتر مترمیلی 600 و 

 بیشتر مترمیلی 600 و d مقدار ترینکم از دینبا مقطع عرض

  

 
 

 
 صورت به باربر ریت یک با آرمهبتن ریت یک اگر 2-5-6-11-ت
 ریت ند،ک قطع را باربر ریت طرف دو هر ای یک و شود اجرا پارچهیک

 هک آن مگر رد،یگ قرار یناگهان ستکش معرض در است نکمم باربر
 افیاض آرماتور این .شود بینیپیش محل رآن د یاضاف یعرض آرماتور

 آرماتور .باشدیم معروف »زیآو بسته خاموت« یا  »زیآو« آرماتور به
 آرماتور بر عالوه آرماتور این .است شده داده نشان 6-11شکل  در زیآو

 گرفته نظر در شدهتحمل ریت يانتها از برش انتقال يبرا ،یعرض
 باالتر دهش تحمل ریت نییپا اگر دهدیم نشان قاتیتحق نتایج .شودمی
 در یینها شده منتقل برش اگر ای و کننده تحمل ریت یانیم عمق از
0.25 از مترک کننده تحمل ریت c wf b d′ ،آرماتور به ازین باشد 

  .ستین زیآو

 
 برش انتقال براي آویز آرماتور  6-11شکل 

 

 انتقال ر،یت طول در هاخاموت فاصله اهشک صورت در 3-5-6-11-ت
 اعثب و شودمی جادیا ریت جان سراسر در يقطر فشار از يترنواختیک

 رد دندهیم نشان هاشیآزما نتایج .شودمیی برش تیظرف شیافزا
 يرسراس یبرش آرماتور يهاهیپا ادیز فاصله با و پهن عرض با تیرهاي

 از هدف .دیآینم دست به یاسم یبرش تیظرف شهیهم ،تیر عرض

 آویز آرماتور تیر تحمل کننده
 نشده داده نشان عرضی آرماتورهاي سایر

 است

 تیر تحمل شده
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0.33' اگر .باشد c wsV f b d> ،نیب فاصله ثرکحدا باشد 
/ مقدار ترینکم از دینبا عضو طول در یبرش آرماتورهاي 4d و 

 عرض در هاساق فاصله ثرکحداو  بوده بیشتر مترمیلی 300
/ مقدار ترینکم از دینبا مقطع 2d باشد بیشتر مترمیلی 003 و. 

 یطول آرماتورهاي یاو لیما يهاخاموت نیب فاصله 11-6-5-4
 از هک يادرجه 45 خط هر هک باشد ايگونه به دیبا شده خم

/ اندازه به مقطع وسط 2d یگاهتکیه العملعکس جهت در 
 توسط حداقل شود، رسم یطول یششک آرماتورهاي طرف به
 .گردد قطع یبرش آرماتورهاي از فیرد کی

 آرماتور عنوان به هک شده خم یطول آرماتورهاي 11-6-5-5
 متدادا یششک ناحیه در کهصورتی در ،شوندمی استفاده یبرش

 هناحی در اگرو  شوند داده ادامه یطول آرماتورهاي با دیبا ابند،ی
/ طول اندازه به دیبا ابند،ی امتداد يفشار 2d ارتفاع وسط از 

 .شوند مهار مقطع

 یچشیپ آرماتورهاي لزوم، صورت در :پیچش 11-6-5-6
 بند مطابق بسته يهاخاموت صورت به ندتوانمی یعرض

  بندهاي ضوابط حالت این در .باشند دورگیر یاو 21-6-1-7
 .شوندمی گرفته ارک به 9-5-6-11 تا  11-6-5-7

 

 

 
 بر هک یمقطع از پس یعرض یچشیپ آرماتورهاي 11-6-5-7

 هب حداقل دیبا ندارد، يازین یچشیپ آرماتور به محاسبه اساس
tb اندازه d+ ابندی امتداد. 

 

 یشترب دینبا یعرض یچشیپ آرماتورهاي نیب فاصله 11-6-5-8
/ مقدار دو از 8hp شود اریاخت مترمیلی 300 و. 

 

 

 پهن هايریت عرض سراسر در هیپا دو خاموت چند بینیپیش بند، نیا
  .دارند ازین خاموت به هک است طرفه یک يهادال و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 باشند، بسته دیبا پیچش براي ازین مورد يهاخاموت 6-5-6-11 ت
 تمام در چشیپ از یناش یخوردگ كتر به لیتما است نکمم رایز

  .شود جادیا تیر وجوه

 یتنب پوشش رند،یگیم قرار چشیپ تحت عمدتا هک مقاطعیب مورد در
 اساس نیا بر .شودمی ردخُ اد،یز یچشیپ لنگر در هاخاموت يرو بر

 یشچیپ ستکش به منجر و باشدیم اثریب هاخاموت یپوشش وصله
 ت)(جف عدد دو از دینبا بسته يهاخاموت نیبنابرا  .شودمی یناگهان

 لیکتش ،اندشده وصله بهم پوششی صورت به هک لکش U خاموت
  .شود

 استفاده مورد حد از شتریب شده تعیین dtb+ فاصله 7-5-6-11 ت
 یچشیپ یششک يهاكتر رایز ،باشدیم یخمش و یبرش آرماتور يبرا

 دبن در فاصله همین .ابندییم گسترش چیمارپ صورت به ،يقطر
 .باشدیم طولی یچشیپ آرماتور يبرا 11-6-4-2 
 

 ر،یت یچشیپ مقاومت شیافزا از نانیاطم يبرا فاصله 8-5-6-11 ت
 یخوردگ كتر از بعد یچشیپ یسخت حد از شیب اهشک از يریجلوگ

 ،شکل یمربع مقطع يبرا .است شده محدود كتر عرض نترلک و
 مطابق هک باشدیم d/2 باًیتقر هاخاموت ازین مورد  8hp/ تیمحدود

 .است 2-5-6-11 بند
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 فاصله پیچش، اثر تحت یتوخال مقاطع در 11-6-5-9

 مقطع یداخل وجه تا یچشیپ بسته خاموت اضالع يمحورها
0.5 از کمتر دینبا /oh hA p باشد.  

 آرماتورهاي :فشاري آرماتور جانبی گاه یهکت 11-6-5-10
 يفشار یطول آرماتورهاي هک يافاصله سرتاسر در دیبا یعرض
 یطول آرماتورهاي یجانب گاهتکیه .شوند نیتأم ،نداازین مورد
 نیتأم دورگیر ای بسته يهاخاموت از استفاده با دیبا يفشار
 تا 12-5-6-11 يبندها ضوابط حالت این در .گردد

 .شوندمی گرفته ارک به 11-6-5-13

 موارد حداقل دیبا یعرض آرماتورهاي اندازه 11-6-5-11
 ای آجدار هايسیم از استفاده انکام .دنباش ریز »ب« یا »الف«

 .دارد وجود معادل مساحت با شده جوش

 به یطول آرماتورهاي يبرا مترمیلی 10 قطر به آرماتور -الف
 ؛ترکوچک و مترمیلی 32 قطر

 قطر به یطول آرماتورهاي يبرا مترمیلی 12 قطر به آرماتور -ب
 .یلطو يلگردهایم گروه براي زین و بزرگتر و مترمیلی 36

 گاهتکیه عنوان به هک یعرض آرماتورهاي فاصله 11-6-5-12
 ریمقاد حداقل از دینبا رود،می ارک به فشاري آرماتور جانبی

 :دنباش بیشتر ریز »پ« تا »الف«

 ؛یطول آرماتور قطر برابر 16 -الف
 ؛ضیعر آرماتور قطر برابر 48 -ب
 .ریت مقطع بعد نیترکوچک -پ

 به دیبا يفشار یطول آرماتورهاي دمانیچه نحو 11-6-5-13
 اب عضو هايگوشه در يفشار آرماتورهاي تمام هک باشد ايگونه

 داري نگه درجه 135 ثرکحدا خمه زاوی با یعرض آرماتورهاي
 ي گوشه در واقع غیر یطول آرماتورهاي آزاد فاصله .شوند

 دینبا ،مجاوره شد ينگهدار طولی آرماتورهاي تا عرضی آرماتور
 .باشد بیشتر مترمیلی 150 از

 در دیبا ،یتوخال مقاطع در یعرض یچشیپ آرماتور 9-5-6-11 ت
 هوارید ضخامت .باشد چشیپ يبرا موثر وارهید ضخامت یخارج مهین

0.5توانیم را /oh hA p گرفت نظر در.  

 يآرماتورها از استفاده با دیبا رهایت يفشار آرماتور 10-5-6-11 ت
 .شود يریجلوگ هاآن مانشک از تا شوند محصور یعرض
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 ايسازه )یپارچگکی( انسجام آرماتورهاي 

 درجا يرهایت در

 توانیم گذاريآرماتور در یجزئ راتییتغ جادیا با دهدیم نشان تجربه
 شافزای بخش نیا هدف .داد شیافزا را سازه یپارچگیک یلک طور به

 رد خسارت جادیا صورت در تا هاستسازه در پذیريشکل و نامعینی
 بیآس ،يعادریغ یناگهان يبارگذار ای و یگاهتکیه یاصل عضو یک
 يربهت احتمال تواندب ساختار نیا و باشد یموضع موارد نیا از یناش
  .باشد داشته سازه یلک يداریپا حفظ در

 گاهیهتک يرو بر هک ییباال يآرماتورها ،گاهتکیه یک به بیآس اثر در
 هب لیتما ،اندشدهن محصور هاخاموت توسط ولی ،کنندمی دایپ ادامه
عمل خم زنجیري الزم را براي پل زدن  و دندار را بتن از شدن خارج
 از قسمتی ادامه با .کنندمین فراهمرا  دیدهآسیب گاهتکیه روي

خم زنجیري پیوسته  عمل گاهتکیه روي بر پایین آرماتورهاي
 .پذیر خواهد بودامکان

 ینییپا رآرماتو ند،ک رییتغ گاهتکیه یک در وستهیپ ریت یک عمق اگر
 در ردارس آرماتور ای استاندارد قالب با دیبا شتریب عمق با عضو در

 دایپ ادامتد مترک عمق با تیر در نییپا آرماتور و ابدی خاتمه گاهتکیه
 .شود مهار املک طور به ترقیعم تیر در و ندک

 آرماتورهاي سازه، پیرامون در واقع يرهایت يبرا 11-6-6-1
 ریز »پ« تا »الف« بندهاي زیر ضوابط اساس بر ايسازه انسجام
 :شوندمی اختیار

 ولی ثر،کحدا مثبت لنگر آرماتورهاي چهارم کی حداقل -الف
 ؛شوند اجرا سراسري باید ،آرماتور دو حداقل از کمتر نه

 لیو ،گاهتکیه در یمنف لنگر آرماتورهاي ششم کی حداقل -ب
 ؛شوند اجرا سراسري باید ،آرماتور دو حداقل از کمتر نه

 ای بسته يهاخاموت با باید سازه انسجام یطول آرماتورهاي -پ
 .شوند محصور ریت آزاد دهانه طول در دورگیر

 

 

 

 

 

 

 دتوانیم ،لبه يرهایت در وستهیپ يآرماتورها به ازین 1-6-6-11 ت 
 یک هب ازین طیشرا نیا در .ندک جادیاسازه دور به پیوسته کالف یک

 اشد،بینم سازه طیمح لک به ثابت اندازه با يسراسر آرماتور از کالف
 قطهن از بعد تا باال یخمش آرماتور از یمین هک است آن به ازین هکبل

 هک يمقدار همان به و ابدی ادامه 4-3-6-11 بند ضابطه طبق عطف
  .شود وصله دهانه وسط در شده گفته 5-6-6-11 بند در

 داخل در امتداد يبرا ازین مورد نییپا يآرماتورها ب،یترت نیهم به
 يآرماتورها با ای دنباش وستهیپ دیبا 2-3-6-11 بند طبق گاهتکیه

 يهاگاهتکیه در .شوند وصله گریدیک به مجاور يهادهانه از نییپا
  .شودمی مهار 4-6-6-11 بند ازین با مطابق یطول آرماتور وسته،یرپیغ

 ازین هک دهدیم نشان را هکت دو خاموت از يانمونه 7-11شکل  در
 دال قسمت در درجه 90 قالب .ندکیم نیتام را پ-1-6-6-11 بند
 لکش U يهاخاموت .دهد بدست يبهتر یمحصورشدگ تا دارد قرار

 در ،21 فصل ضوابط به توجه با ،اندشده داده قرار گریدیک يرو بر هک
 بیآس صورت در .دنباشینم مجاز لبه يرهایت و یرامونیپ هايرتی
 یطول آرماتور است نکمم جانبی وجوه در بتن، پوشش در یدگید

 لهوص توسط یافک اندازه به و شود جدا و ختهیگس بتن از ییباال
خم  عمل باال یطول آرماتور نیبنابرا .نشود مهار خاموت یپوشش
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 سازه، پیرامون در واقع ریغ يرهایت يبرا 11-6-6-2
 »ب« و »الف« يبندها زیر اساس بر سازه مانسجا آرماتورهاي

 :شوندمی اریاخت ریز

 ولی  ثر،کحدا مثبت لنگر آرماتورهاي چهارم کی حداقل -الف
  ؛شوند اجرا سراسري باید ،آرماتور دو حداقل از کمتر نه

 مطابق بسته يهاخاموت با سازه انسجام یطول آرماتورهاي -ب
 محصور ریت آزاد دهانه طول در دورگیر یاو 7-1-6-21 بند

 .شوند

 

 ناحیه از دیبا ايسازه انسجام یطول آرماتورهاي 11-6-6-3
 .نندک عبور ستون طولی آرماتورهاي توسط شده احاطه

 يهاگاهتکیه در ايسازه انسجام یطول آرماتورهاي 11-6-6-4
 طعمق آرماتورهاي تا شوند مهار املک طور به دیبا وستهیپ ریغ

 .برسند خود شدن يجار تنش به گاهتکیه بر در

 نیهمچن .ندکینم نیتام گاهتکیه روي زدن پل برايرا  ايزنجیره
 موثر ادیز یچشیپ يلنگرها در شده وصله لکش U يهاخاموت

  .است شده بحث 6-5-6-11 بند ریتفس در که طورهمان ،ستندین

 

 
 1-6-6-11 بند ضوابط با که تکه دو خاموت از مثالی  7-11شکل 

 دارد خوانایی

 

 مورد یطول هايآرماتور وسته،یپ ریغ يهاگاهتکیه در 2-6-6-11 ت
 .دنشویم مهار 4-6-6-11 بند با مطابق ازین

 

 

 

 

 

 
 م)قائ گاهتکیه( قائم هايبند پشت هک ییوارهاید در 3-6-6 -11 ت

 .دنشو مهار ای ،دننک عبور وارید داخل از دیبا یطول يآرماتورها ،دارند

 با شکل  U هايخاموت
 درجه 135 خم

 رویی سنجاقک
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 مورد ايسازه انسجام آرماتورهاي براي وصله اگر 11-6-6-5
 لهوص زیر »ب« و »الف« موارد اساس بر دیبا آرماتورها باشد، نیاز

 :شوند

 مجاورت یاو گاهتکیه در مثبت یخمش لنگر آرماتورهاي -الف
 ؛شوند وصله آن

 مجاورت یاو دهانه وسط در یمنف یخمش لنگر آرماتورهاي -ب
 .شوند وصله آن

 تمام صورت به باید انسجام يآرماتورهاه وصل 11-6-6-6
 B نوع از ششیک پوششی وصله یاو ،یجوش تمام ،یکیانکم

 .باشد

 طرفهیک تیرچه ستمیس 
 

 طرفهیک تیرچه ستمیس 7-11 ت

 
 

 اتیلک 

 یبکتر از لکمتش طرفهیک یبتن تیرچه ستمیس 11-7-1-1
 تاس یفوقان دال کی و منظم فواصل با يهارچهیت از ايیکپارچه

  .است شده یطراح راستا کی در باربري براي هک

 در خرپایی بتنی تیرچه هايمحدودیت و ضوابط 11-7-1-2
 الزامات دیبا ضوابط، این بر عالوه .اندشده بیان 2-7-11 بخش
 شود، تیرعا خرپایی یرچهت براي 2909-1 یمل ردااستاند

 اندارداست الزامات با مطابق دیبا دهیتنشیپ يهارچهیت همچنین
  .دنباش 2909-3  یمل

  

 
 

 ضوابط و هامحدودیت 

 دینبا آن، ارتفاع از موقعیتی هیچ در رچهیت عرض 11-7-2-1
 از تربیش دینبا رچهیت لک ارتفاع .باشد مترمیلی 100 از کمتر

 هارچهیت نیب آزاد فاصله .باشد آن عرض حداقل برابر مین و سه
 .باشد مترمیلی 750 از بیشتر دینبا

 را هرچیت در بتن توسط شده نیتأم یبرش مقاومت 11-7-2-2
 8 فصل در شده رکذ مقدار از بیشتر درصد ده اندازه به توانمی

 با نتوامی را رچهیت یبرش مقاومت .گرفت نظر در نامهآیین نیا
  .داد شیافزا یرشب آرماتور از استفاده
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 کی حداقل ،ايسازه یکپارچگی تأمین منظور به 11-7-2-3

 داشته یافک مهار و بوده وستهیپ دیبا رچهیت هر پایین در آرماتور
 .برسد خود شدن يجار تنش به گاهتکیه در تا باشد

 بر دیبا یفوقان دال در رچهیت بر عمود آرماتورهاي 11-7-2-4
 نیتأم محتمل زکمتمر يبارها گرفتن نظر در با و خمش اساس

 ضوابط اساس بر هاآرماتور این فواصل و حداقل ضوابط .دنشو
 نییتع 4-19 بخش مطابق یشدگجمع و یحرارت آرماتور

 .شوندمی

 ضوابط مشمول هک طرفهیک يهارچهیت ستمیس 11-7-2-5
 صورت به دیبا ،شودمین 1-2-7-11 و 1-1-7-11 يبندها

 .شود یطراح دال و ریت ستمیس

 دائمی، کننده پر اجزاي از که یهایسیستم در 11-7-2-6
 هاتیرچه بین فواصل در بتنی، یاو سفالی هايبلوك مانند

 ربراب حداقل اجزا این مصالح فشاري مقاومت و شودمی استفاده
 بندهاي زیر ضوابط دیبا است، هاتیرچه بتن مشخصه مقاومت با
  :نمود اعمال را زیر صورت به »ب« و »الف«

 دوازدهم کی از دینبا نندهک پر ياجزا يرو دال ضخامت -الف
 ؛شود اریاخت کمتر مترمیلی 40 و هارچهیت بین آزاد فاصله

 تماس در که اجزا این قائم هايجداره مقاومت از توانمی -ب
 مقاومت و برشی مقاومت محاسبه در هستند، هاتیرچه با

 سایر مقاومت از .نمود استفاده هاتیرچه منفی خمشی
 نظر صرف سیستم مقاومت در کننده پر اجزاي هايقسمت

 .شودمی
 

 شودمی استفاده موقت قالب از که یهایسیستم در 11-7-2-7
 بند ضابطه مشمول نندهک پر اجزاي هک حالتی در نیزو 
 فاصله دوازدهم کی از دینبا دال ضخامت ،شوندمین 11-7-2-6

 .باشد کمتر مترمیلی 50 و هارچهیت بین آزاد
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 قیعم يرهایت 
 

 قیعم يرهایت 8-11 ت

 
 

 اتیلک 

 وجه کی در هک هستند ییاعضا قیعم يرهایت 11-8-1-1
 ،نددار قرار هاگاهتکیه روي مقابل وجه در و گرفته قرار بار تحت

 از »بست« فشاري هايالمان آمدن وجود به امکان کهطوري به
 حداقل نیزو  باشد داشته وجود هاگاهتکیه سمت به بار سمت

 :باشند برقرار ریز »ب« یا »الف« بندهاي زیر ضوابط از یکی

nl/ مقطع، لک ارتفاع به آزاد دهانه طول نسبت -الف h، بیشتر 
 ؛نباشد 4 از

 شده اعمال گاهتکیه بر از 2h محدوده در زکمتمر يبارها -ب
 .باشند

 

 عیتوز گرفتن نظر در با قیعم يرهایت یطراح 11-8-1-2
 وشر .شودمی انجام تیر مقطع ارتفاع در طولی رنشک خطیغیر

 براي 22 فصل ضوابط اساس بر بند) و (بست ییخرپا طراحی
  .شودمی تلقی مناسب رنشک یخط غیر توزیع ردنک منظور

 ،ندکمی تحمل را ثقلی بارهاي هک قیعم ریت یک يبرا 1-1-8-11 ت 
 و شوند اعمال ریت يباال در بارها هک دارد کاربرد یصورت در بند نیا
 ای طرف دو از بارها اگر .ردیگ قرار گاهتکیه روي نییپا وجه در ریت

 طراحی براي باید ،22 فصل خرپایی روش دونش اعمال تیر به نییپا
 يالبا به بارها یداخل انتقال روش این با .شود گرفته بکار آرماتورها

 .کندمی پیدا امکان مجاور، يهاگاهتکیه به هاآن عیتوز و ریت

 

 

 

 

 قیعم يرهایت یطراح يبرا یقیدق الزمات نامهنییآ 2-1-8-11 ت
 رد یرخطیغ رنشک عیتوز هک آن جز به ،دهدینم بدست لنگر يبرا

 تعداد در خمش يبرا قیعم يرهایت یطراح يراهنما .شود گرفته نظر
 توانمی ،PCA پرتلند سیمان انجمن جمله از انتشارات از زیادي
 .یافت

 
 

 آرماتورگذاري و يابعاد هايمحدودیت 
 قیعم يرهایت

 در هک مواردي در مگر ،قیعم يرهایت مقطع ابعاد 11-8-2-1
 ايگونه به باید ،اندشده نییتع ییخرپا طراحی روش ضوابط
     باشد: برقرار زیر رابطه هک دنشو انتخاب

𝑉𝑉𝑢𝑢                                                           4-11 ابطهر ≤ 0.83∅�𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑   
  

 يرهایت ينارک وجوه در شده عیتوز آرماتورهاي  11-8-2-2
 :ندباش ریز »ب« و »الف« بندهاي زیر ضوابط مطابق دیبا قیعم

 عمود راستاي در شده توزیع یبرش آرماتورهاي مساحت -الف
0.0025 دیبا حداقل ،vA ر،یت یطول محور بر wb s باشد، 
  .است یعرض برشی آرماتورهاي فاصله ،s آن در هک

 تحت یخوردگ كتر نترلک يبرا تیمحدود نیا 1-2-8-11 ت 
 يرهایت در يقطر يفشار ستکش برابر در محافظت و سیسرو يبارها

 .باشدیم قیعم

 

 

 روش به توجه بدون بخش نیا آرماتور حداقل الزامات 2-2-8-11 ت
 رد يقطر يهاكتر گسترش و عرض کنترل براي و تعیین ،یطراح
 ائم،ق یبرش آرماتور هک دهندیم نشان هاشیآزما .اندشده گرفته نظر

 محور اب يمواز ،یافق یبرش آرماتور به نسبت ،تیر یطول محور بر عمود
 در حال نیا با .باشدیم موثرتر تیر یبرش مقاومت يبرا ،تیر یطول
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 اب يمواز راستاي در شده توزیع یبرش آرماتورهاي مساحت -ب

20.0025 دیبا حداقل ،vhAر،یت یطول محور wb s باشد، 

  .است یطول برشی آرماتورهاي فاصله ،2s آن در هک

 

 عمیق تیر در یششک خمشی آرماتورهاي حداقل 11-8-2-3
  .شودمی نییتع 1-5-11 بند اساس بر

 طضواب اساس بر عمیق تیر در آرماتور بتن پوشش 11-8-2-4
 مجاور طولی آرماتورهاي فاصله حداقل .شودمی تعیین 4 فصل

 دنب مطابق تیر طولی هايآرماتور فاصله محدودیت اساس بر
  .شودمی تعیین ،21-2-1

 تیر در عرضی و طولی برشی آرماتورهاي فاصله 11-8-2-5
/  مقادیر از دینبا عمیق، 5d باشد بیشتر مترمیلی 300 و.  

 رب عمیق تیر در ششیک آرماتورهاي گیرایی طول 11-8-2-6
 لنگر تابع مستقیما هک آرماتورهایی در تنش توزیع اساس

  .شودمی انجام 6-2-6-11 بند مطابق نیستند، خمشی

 

 
 

 لنگر ششیک آرماتورهاي ساده، يهاگاهتکیه در 11-8-2-7
 به اهگتکیه بر در بتواند آرماتور هک شوند مهار طوري باید مثبت
 روش اساس بر عمیق تیر اگر .رسدب خود شدن يجار تنش
 رلنگ از یناش یششک آرماتورهاي باشد، شده یطراح ییخرپا
 .شوند هارم 22 فصل ضوابط مطابق دیبا مثبت یخمش

 زیر ضوابط ،عمیق تیرهاي یداخل يهاگاهتکیه در 11-8-2-8
 :باشند برقرار دیبا ریز »ب« و »الف« بندهاي

 هايآرماتور با دیبا یمنف یخمش لنگر یششک آرماتورهاي -الف
 .دنباش وستهیپ مجاور هايدهانه

 آرماتورهاي با دیبا مثبت یخمش لنگر یششک آرماتورهاي -ب
 .دنباش شده وصله هاآن به یاو بوده وستهیپ مجاور هايدهانه

 يبرا جهت دو هر در شده مشخص آرماتور حداقل ،قیعم ریت یک
 .باشدیم سانیک ،يقطر يهاكتر عرض رشد و گسترش نترلک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 امتداد در ،یطول آرماتور در تنش ق،یعم يرهایت در 6-2-8-11 ت

 ست،ین قیعم هک آن از یقسمت ای ریت یک از و نواختیک ریت یطول
 يزکمر هیناح در معمول طور به که آرماتور ادیز يهاتنش .دارد وجود

 قیعم ریت يهاگاهتکیه به تواندیم دارد، وجود یمعمول ریت یک
 ییهامهار به احتماال یطول يآرماتورها يانتها نیبنابرا .ابدی گسترش

 ای و ردار)س هايلگردی(م هاخیمگل استاندارد، يهاقالب لکش به
    .باشد داشته ازین هاگاهتکیه در یکیانکم يمهارها

 قیعم يرهایت لیتحل يبرا خرپایی روش از استفاده 7-2-8-11 ت
 مهار به ازین هابند هايآرماتور در یششک يروین هک دهدیم نشان
 وستهیپ دیبا هابند هايآرماتور نظر نیا از .دارند گاهتکیه برِ در شدن

 .شوند مهار گاهتکیه بر در ای دنباش
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 دوازدهم فصل 12

 هاستون
  12 ت

س یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 1-12 ت گستره

 هاپایه ستون و هاستون یطراح به فصل نیا ضوابط
 زیراند: موارد شامل و داشته اختصاص ها)(پداستال

 طراحی؛ کلی ضوابط -الف
 طراحی؛ مقاومت و نیاز مورد مقاوت -ب
 آرماتورها؛ هايمحدودیت -پ
   .آرماتورگذاري جزییات -ت

 و يفوالد  بکمر يهاسازه يهاستون به مربوط ضوابط فصل نیا در
 هک است ییهاستون بکمر يهاستون از منظور .دنشوینم ارائه یبتن
 مقاطع ای آرمهبتن در شده محصور يفوالد مختلف مقاطع يدارا

 نیا یاحطر به مربوط ضوابط .باشندمی بتن با پرشده یتوخال يفوالد
 ساختمان ملی مقررات دهم مبحث در بکمر يهاستون لیقب

 .اندشده ارائه فوالدي) هاي(سازه

 هامحدودیت و اتیلک 2-12 ت هامحدودیت و اتیلک

 ايگونه به دیبا يفوالد آرماتورهاي و بتن مشخصات 
 و سوم هايفصل در مندرج دوام و یطراح ضوابط هک باشند
 برآورده را نامهآیین نیا دوم جلد ششم فصل در نیز و چهارم

 .ندینما

 مربوط 21 فصل ضوابط تیرعا هاستون یطراح در 
 و بتن نیب روهاین املک انتقال از نانیاطمو  یوستگیپ به

 .است یالزام هاآرماتور

-دال و ستون -تیر اتصاالت درجا، هايریزيبتن در 
 هايسیستم در .شوند تیرعا 16 فصل ضوابط باید ستون
 ضوابط اساس بر را نیرو انتقال الزامات باید اتصاالت ساخته،پیش
 به ستون اتصاالتتمام  همچنین .نمایند برآورده 17 فصل

 .نندک تامین را 17 فصل ضوابط باید شالوده،

 و منتظم یضلع چند یا مربع مقطع با يهاستون در 
 ،یطراح در لک مقطع ردنک منظور يجا به ،دیگر الکاش

 در کوچک مقطع با آرمهبتن يهاستون ابعاد حداقل 1-2-12 ت
 يهاساختمان مانند رند،یگیم قرار مک يبارها تحت هک هاییسازه
 حیصر بصورت ،کسب يادار يهاساختمان و مرتبه وتاهک یونکمس

 يهامقطع از اگر هک داشت توجه دیبا نرویا از .است نشده مشخص
 يهاتنش و اجرا مراحلتمام  است، الزم شود،نمی استفاده کوچک

 .شوند نترلک يشتریب دقت با بتن یشدگ جمع از یناش

 در مقاومت يبرا ستون لک مقطع سطح که يموارد در 4-2-12 ت
 ورآرمات درصد داقلح .است الزم حد از شتریب ،دارضریب يهابار برابر



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   250  

س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 و ازین مورد آرماتور مقدار مقطع، ناخالص مساحت توانمی

 ینبزرگتر با يرویدا مقطع کی اساس بر را یطراح مقاومت
  .نمود تعیین شود، محاط لکش آن داخل در بتواند هک قطري

 الزم مقدار از بزرگتر هاآن مقطع هک ییهاستون در 
 مقطع، لک مساحت است، نظر مورد يبارها تحمل يبرا

 اساس بر توانمی را یطراح مقاومت و ازین مورد آرماتورهاي
 لک مساحت نصف از کمتر هک یافته اهشک موثر مساحت
 یخمش هاقاب يهاستون يبرا بند نیا .گرفت نظر در نباشند،

 یروهاين برابر در مقاوم سیستم از بخشی هک ییهاستون یاو ویژه
 یطراح نامهآیین نیا 20 فصل ضوابط اساس بر و نبوده زلزله
 .نیست معتبر ،اندشده

 اردیو با یکپارچه صورت به ستون کی که مواردي در 
 هايآرماتور از خارج مترمیلی 40 ثرکحدا ،شودمی ساخته بتنی

 نظر در آن موثر مقطع محاسبه در توانمی را ستون عرضی
 .گرفت

 سطح متداخل، دورپیچ چند یا ود با يهاستون يبرا 
 ششپو حداقل برابر يافاصله اساس بر دیبا ستون موثر مقطع

   .شود محاسبه هادورپیچ از خارج در ازین مورد یبتن

 موثر مقطع سطح ستون کی در هک مواردي در 
 منظور 7-2-12 تا 5-2-12 بندهاي اساس بر یافته اهشک

 آن با هک سازه هايقسمت سایر طراحی و سازه آنالیز شود،
 تونس واقعی مقطع سطح اساس بر باید هستند، مرتبط ستون
  .پذیرند انجام

 کاربه مساحت نه و ازین مورد مقطع سطح مساحت اساس بر دیبا
 رمتک دیبان رهاآرماتو مساحت حال هر در ،شود محاسبه شده، گرفته

 .باشد شده برده کاربه یواقع مقطع سطح مساحت درصد 5/0 از

 ازین مورد مقاومت 
 

 ازین مورد مقاومت 3-12 ت

 لاصو گرفتن نظر در با هاستون در ازین مورد مقاومت 
 اساس برو  شد رکذ 6 فصل در هک هاسازه یطراح و لیتحل
  .شودمی نییتع 7 فصل يبارگذار يهابکیتر

 uP ،دارضریب خمشی لنگر و دارضریب ريمحو بار 
 همزمان طور به اربردک قابل بارگذاري یبکتر هر در هک ،uM و

 تهگرف نظر در نیاز مورد مقاومت عنوان به باید ،شوندمی حاصل
   .شوند

  7فصل  يبارها بکیتر اساس بر دیبا ازین مورد مقاومت 1-3-12 ت 
 .شود محاسبه

 

 بدون است نکمم یبحران بار هايترکیب صیتشخ 2-3-12 ت
 هک همانطور .باشد دشوار هابار بکیتر از یک هر صیتشخ و یبررس

 دارضریب بار بکیتر فقط اگر است، شده داده نشان 1-12شکل  در
 2LC یخمش لنگر ثرکحدا با ای 1LC يمحور يروین ثرکحدا با متناظر
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 با سازگار یطراح به یابیدست مفهوم به لزوماً شوند، گرفته نظر در
 .بود نخواهد 3LC مانند بار هايترکیب ریسا يبرا ،نامهنییآ

 ستون بحرانی بار ترکیب  1-12شکل 

 یطراح مقاومت 4-12 ت یطراح مقاومت

 رد طراحی مقاومت ،اربردک قابل بار یبکتر هر براي 
nS صورت به 1-1 رابطه باید ستون مقاطع همه Uφ  تامین را ≤

 و بوده برقرار باید »ت« تا »الف«  1-8 رابطه ترتیب بدین .ندک
 .گردد منظور بار تاثیرات بین توام عمل

 تعیین 2-7 جدول اساس بر ،φ مقاومت، اهشک ضرایب
  .شوندمی

 nP اسمی، خمشی مقاومت و اسمی محوري مقاومت 
 محاسبه 3-8 بخش ضوابط و فرضیات اساس بر ،nM و

 .شوندمی

 اسمی پیچشی مقاومت و اسمی برشی مقاومت 
 بخش و 4-8 بخش ضوابط اساس بر ترتیب به ،nT و nV ستون،

.شوندمی محاسبه 8-6

 ت) تا (الف 1-8 رابطه در هک یطراح طیشرا از یک هر 1-4-12 ت
 ،گرفت نظر در دیبا هک را الزم لنگر و روین معمول بطور است، آمده

 دهدیم نشان U ≥ nSϕ یعموم شرط حال، نیا با دهد،یم بدست
 یاحطر يبرا دیبا خاص، سازه یک با مرتبط يلنگرها و روهاین همه هک

 .شوند گرفته نظر در

 قابل ها،ساختمان يهاستون بر یاعمال چشیپ معموالً 3-4-12 ت
 یطراح در نندهک نییتع عامل یک بعنوان بندرت و هستند اغماض
 .شودمی محسوب هاستون
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 هاآرماتور هايمحدودیت 
 

 هاآرماتور هايمحدودیت 5-12 ت

 کمتر دینبا یطول آرماتورهاي مساحت ،هاستون در 
 ،gAآن، ناخالص مقطع سطح درصد 8 از بیشتر و درصد یک از

 یپوشش يهاوصله محل در دیبا ثرکحدا مقدار تیمحدود .باشد
  .شوند تیرعا زین لگردهایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.5uهک ستون از ايناحیه هر در  cV Vφ> ،الزم باشد 

 حداقل .شود فراهم ناحیه آن در برشی فوالد حداقل است
 به »ب« و »الف« موارد از بزرگتر مقدار minvA, برشی، آرماتور
  است: زیر صورت

0.062'                                          الف 1-12 رابطه w
c

yt

b sf
f

 

0.35                                                   ب 1-12 رابطه w

yt

b s
f

 

 درصد ثرکحدا و حداقل يبرا محدودیت ،هاستون در 1-5-12 ت 
 »ب« و »الف« بندهاي مالحظات به توجه با سازه یطول يآرماتورها

  :شودمی گرفته نظر در زیر

 یطول يآرماتورها حداقل -الف

 جینتا به توجه بدون ،یخمش مقاومت نیتام يبرا محدودیت این
 بتن یشدگ جمع و خزش اهندهک اثرات گرفتن نظر درو  یلیتحل

 هدیپد .استشده تعیین ،(درازمدت) مانا يفشار يهاتنش اثر تحت
 و شودمی آرماتور به بتن از بار انتقال موجب یشدگ جمع و خزش

 ورآرمات کاهش صورت در .ابدییم شیافزا هاآرماتور در تنش جهینت در
 در امهنگ زود تسلیم است ممکن و شودمی بیشتر تنش افزایش این

 .آیدپیش درازمدت بارهاي اثر زیر آرماتورها

 یطول يآرماتورها ثرکحدا -ب

 رندهیبرگدر بتن براي خالی فضاي تامین براي محدودیت این
 ات شوند، پارچهیک و مکمترا موثر طور به تا شده تعیین آرماتورها

 اساس بر شده طراحی يهاستون هک شود حاصل یافک نانیاطم
 نامهنییآ هک باشند ياشده شیآزما يهانمونه مشابه نامه،آیین ضوابط

 براي درصد 8 ثرکحدا تیرعا .استشده برهیالک هاآن هیپا بر
 پوششی يهاوصله محل در و مقاطع تمام يبرا یطول يآرماتورها
 اقتصاد تامین براي توانمی را حد نیا .است یالزام ها)ی(همپوشان

 قرار صورت در .نمود تلقی هاستون در مناسب آرماتورگذاري و طرح
 بطور یطول يآرماتورها مقدار ،هاستون در یپوشش وصله گرفتن
 یپوشش يهاوصله همه اگر رایز باشد، درصد 4 از شیب دینبا معمول

 ودخ مقدار برابر دو به آرماتور مقدار باشند، داشته قرار هیناح یک در
  .رسد یم

 هاریت و هاستون يبرا یبرش آرماتور حداقل نییتع يمبنا 2-5-12 ت
  .شود مراجعه 3-6-9ت  بند به ،است سانیک
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 آرماتورگذاري اتییجز 
 

 آرماتورگذاري اتییجز 6-12 ت

 
 

 اتیلک 

 اساس بر آرماتور ترینبیرونی روي بتن پوشش 12-6-1-1
  .شودمی تعیین 4 فصل ضوابط

 21 فصل ضوابط اساس بر آرماتورها ییرایگ  طول 12-6-1-2
  .شودمی تعیین

 پوششی وصله و گیرایی طول محاسبه رد 12-6-1-3
550MPayf با طولی هايآرماتور  نباید trKپارامتر ،<

0.5 از کمتر bd شود اختیار.  

 بوده مجاز ستون در گروهی آرماتورهاي از استفاده 12-6-1-4
  .شوندمی تعیین 5-21 بخش اساس بر آن ضوابط و

 ضوابط اساس بر مجاور آرماتورهاي حداقل فاصله 12-6-1-5
  .شودمی تعیین 1-2-21 بند

  

 
 

 طولی آرماتور 

 ریز موارد اساس بر ستون در یطول آرماتورهاي تعداد حداقل
 :شوندمی نییتع

 ؛عدد 3 :یمثلث هايتنگ داخل -الف
 ؛عدد 4 :يرویدا یا یلیمستط هايتنگ داخل -ب
 محصور ویژه یخمش هاقاب يهاستون در یاو چیدورپ داخل -پ

 .عدد 6 :يرویدا يرهایدورگ با شده

 حداقل ،يارهیدا ای یلیمستط هاتنگ با آرماتورها بستن صورت در 
 یهندس الکاش ریسا يبرا .شودمی برده ارکب یطول آرماتور چهار
 و شود برده ارکب یطول آرماتور یک (راس) گوشه هر در دیبا هاتنگ

 در مثال، يراب .گردد استفاده نیاز مورد یعرض آرماتور متناسبا
 تنگ (راس) گوشه هر در یطول آرماتور سه حداقل یمثلث يهاستون

 دهش بسته یطول يهاآرماتور يبرا .شودمی برده ارکب لکش یمثلث
 اگر .است الزم یطول آرماتور شش حداقل چ،یپدور هايتنگ توسط
 باشد، هشت از مترک يارهیدا ستون یک در یطول يهاآرماتور تعداد

 بر نامطلوب ریتاث ايتوجه قابل طور به هاآن شیآرا است نکمم
 ند،ریگیم قرار  مرکز از خارج بار تحت هک ییهاستون یخمش مقاومت

 .ادد قرار توجه مورد یطراح ندیفرآ در باید را ریتاث نیا .باشد داشته

 
 

 امتداد)هم (غیر شده خم طولی آرماتور 

 ری(غ شدهخم یطول آرماتور کی لیما قسمت بیش 12-6-3-1
 .باشد بیشتر 6 به 1 از دینبا ستون محور به نسبت امتداد)هم
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 نستو محور با يمواز دیبا لیما قسمت پایین و باال يهابخش
 .باشند

مترمیلی 75 از شیب وارید یا ستون وجه اگر 12-6-3-2
 امتداد یطول آرماتورهاي باشد، داشته یآمدگشیپ یا رفتگیپس

 در حالت این در .شوند استفاده شده خم صورت به دینبا یافته
 یپوشش وصله و مجزا انتظار آرماتورهاي دیبا رفتگیپس محل

 .شوند فراهم رفته عقب وجوه آرماتورهاي به اتصال منظور به
 محل در هاوصله و مهارها به مربوط ضوابط دیبا حال هر در
  .شوند تیرعا مقطع رییتغ

 ستون طولی آرماتور وصله

سر یجوش ،کیانیکم ،یپوشش يهاوصله از استفاده 12-6-4-1
 دیبا آرماتورهاه وصل .است مجاز هاستون در ییاکات و سر به

 اب منطبق و نموده نیتام را يبارگذار يهابکیتر تمام الزامات
 بر وصله ضوابط لزوم، صورت در .باشد 4-21 بخش ضوابط
  .ردندگ رعایت باید نیز 20 فصل الزامات اساس

دارضریب يبارها اثر در هاآرماتور يروین اگر 12-6-4-2
 .تاس مجاز يفشار یپوشش يهاوصله از استفاده باشد، يفشار
 زیربندهاي اساس بر توانمی را فشاري یپوشش وصله طول

 دینبا حال هر در طول این اما ،داد اهشک زیر »ب« یا »الف«
 باشد: مترمیلی 300 از کمتر

 سطح ،یپوشش وصله ناحیه در هک تنگ با يهاستون براي -الف
 برابر حداقل جهت دو هر در یعرض آرماتورهاي موثر مقطع

 در توانمی را پوششی وصله طول باشد، 0.0015hs با
 ،هاتنگ موثر سطح محاسبه در .نمود ضرب 83/0 ضریب

 منظور h امتداد بر عمود يهاشاخه مقطع سطح تنها
 .شودمی

 انتومی را وششیپ وصله طول چ،یدورپ با يهاستون براي -ب
 .نمود ضرب 75/0 ضریب در

در ستون طولی آرماتور در شده ایجاد نیروي اگر 12-6-4-3
 در ایدب پوششی وصله طول باشد، ششیک دارضریب بارهاي اثر
 آرماتور ششیک تنش اگر حالت این در .شود تعیین ششک

0.5 ثرکحدا yf وصله مقطع کی در هک ییهاآرماتور تعداد و بوده 

 ندهنک نترلک یثقل یاصل بار بکیتر موارد، اغلب در  1-4-6-12 ت
 لهزلز ای باد اثرات شامل هک هاییبار بکیتر اما است، ستون یطراح

 از یبرخ در شتریب ششک جادیا موجب است نکمم د،نباشمی
 يآرماتورها در یپوشش وصله هر نرویا از .دنشو ستون يآرماتورها

 یطول يآرماتورها در آمده بوجود یششک يروین ثرکحدا يبرا یطول
 .شودمی یطراح و محاسبه ،کششی) پوششی وصله (یعنی

 يهاوصله يبرا dℓ ییرایگ طول محاسبه منظور به  2-4-6-12 ت
 ،ا)راستهم (غیر شده خم يآرماتورها با يهاستون در یششک یپوشش
 .شودمی گرفته نظر در 2-12شکل  مطابق هاآن نیب آزاد فاصله

 ستون شده خم آرماتورهاي  2-12شکل 

 لنگر تحت هک ییهاستون در یپوشش يهاوصله  3-4-6-12 ت
 قرار ادیز ای متوسط تیزکمر از خروج با يمحور يروین و یخمش

 روروب یششک يهاتنش با ستون وجه یک در است نکمم ،گیرندمی
 یششک يهاوصله از 3-4-6-12 بند مطابق حالت نیا در د،نشو
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 ضمن درو  باشد یششک يهاآرماتور نصف ثرکحدا ،شوندمی

 در dlمعادل حداقل مجاور هايآرماتور پوششی يهاوصله
 شده محسوب A نوع از وصله باشند، داشته فاصله ستون طول

 نیا ریغ در .شود اریاخت dl با برابر حداقل دیبا پوشش طول و
 حداقل دیبا پوشش طول و شده محسوب B نوع از وصله صورت،

1.3 با برابر dl دینبا وصله طول حال هر در .شود گرفته نظر در 
  .شود گرفته نظر در مترمیلی 300 از کمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هايترکیب همه در ستون طولی آرماتور نیروي اگر 12-6-4-4
 ،ودب خواهد مجاز اییکات يهاوصله از استفاده باشد، فشاري بار
 مختلف مقاطع در ستون طولی آرماتورهاي وصله کهآن شرط به

 استفاده یاضاف هايآرماتور از وصله، محل در یاو ،شود انجام
 در هک هاییآرماتور یششک مقاومت حداقل هک يطور به ،شود

 حاصل معادل ،یابندمی امتداد وصله محل در ستون وجه هر
0.25 ضرب yf آن در موجود يهاآرماتورتمام  مقطع سطح در 
  .باشد ستون وجه

 و یخمش لنگر نشکاندر محدوده 3-12شکل  در ،شودمی استفاده
 .است شده داده نشان يمحور يروین

 

 
 هاستون در پوششی يهاوصله الزامات  3-12شکل 

 

 يهاوصله هک،اندشده میتنظ يبنحو اساسا هاوصله به مربوط الزامات
  yf25.0  با برابر یششک مقاومت يدارا حداقل يفشار یپوشش
 بند مطابق ستون یطول يآرماتورها اگر یحت ن،یبنابرا .باشند

 مقاومت مقدار يدارا باشند، شده یطراح فشار يبرا ،12-6-4-1
 .باشدمی اضافی ذاتی یششک

 

 ورمحص و بسته یافک يهاتنگ با وصله طول تمام اگر  4-4-6-12-ت
 (ساق) شاخه مساحت .داد اهشک را پوشش طول توانیم ،باشد شده
شکل  در .شودمی محاسبه جداگانه بطور جهت هر بر عمود تنگ

 شاخه چهار هک است شده داده نشان مثال يبرا تنگ دو شیآرا 12-4
 .دارند ییاراک گرید جهت در (ساق) شاخه دو و جهت یک در (ساق)
 بمنظور یچیدورپ يهاتنگ توسط وصله، طول تمام اگر نیهمچن

 ود،ش برده ارکب یاصل یششک تنش ای شدن نیمدو مقاومت شیافزا
 ییاکات يهاوصله اتیجزئ يبرا .داد اهشک را پوشش طول توانیم

 .شود رجوع 6-4-21 بند به

 2-4-6-12 بند مطابق
 ،3-4-6-12 بند مطابق
 A نوع وصله

 ،3-4-6-12 بند مطابق
 B نوع وصله
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  پوششی طول در کننده محصور تنگ کارگیريبه  4-12شکل 

 هاوصله

 
 

 یعرض آرماتور 

 الزامات نیترنندهک محدود دیبا یعرض آرماتورهاي 12-6-5-1
 عرضی هايآرماتور جزییات .دنساز برآورده را آرماتورها فاصله

  .باشند 3-6-21 تا 1-6-21 هايبند ضوابط مطابق باید

 ،هاتنگ از استفاده با یطول آرماتورهاي است الزم 12-6-5-2
 یجانب صورت به 6-6-12 بند قمطاب هادورپیج یاو دورگیرها

 نشان ايسازه هايلیتحل و هاآزمایش کهآن مگر ،شوند مهار
 .دارد وجود اجرا انکام و افیک مقاومت هک دهند

 
 
 
 
 
 
 
 

 يباال قسمت در يمهار هايپیچ که مواردي در 12-6-5-3
 یرضع آرماتورهاي توسط دیبا شوند، هیتعب پایه ستون یا ستون

 بر در را پایه ستون یا ستون یطول آرماتور 4 حداقل هک
 ای تنگ صورت به یعرض آرماتورهاي .شوند محصور اند،گرفته

 یا ستون باالي قسمت متريمیلی 125 طول در دیبا دورگیر

  

 
 يآرماتورها توسط فشار تحت یطول يآرماتورها تمام 2-5-6-12-ت

 بصورت عرضی يآرماتورها اگر .شوندمی بسته ها)(تنگ یعرض
 امگ هر در املک يارهیدا تنگ یک است الزم ند،باش هیتعب يارهیدا

 نیا .ودش گرفته نظر در )يبعد ای یقبل تنگ با هرتنگ نیب (فاصله
 نیا در هک رد،ک نیتام چیدورپ مدور تنگ یک با توانیم را الزام

 .اشدب هاتنگ شده نییتع فاصله با برابر دیبا گام ثرکحدا صورت
 وصله يانتها دو از یک هر در هاتنگ از يامجموعه يریارگکب

 مناطق ریز فاصله حداقل درو  تکاییا يهاوصله  نییپا و باال ،یپوشش
 .است محتاطانه امالک شده، میتنظ دهش خم يهاآرماتور داربیش

 يهاستون ،متریلیم 40 از مترک پوشش با ساختهشیپ يهاستون
 ریاس و مانند وارید يهاستون ،ابعاد کوچک سنگی مصالح با یبتن

 آرماتور يبرا یخاص يهایطراح به است نکمم رمعمولیغ يهاستون
 .باشند داشته ازین یعرض

 و هارهام در ،بتن شدگی محصور 4-5-6-12 ت و 3-5-6-12 ت
 ندکمی جلوگیري بتن خوردگی كتر از یکیانکم هايدهنده اتصال

 ای ستون به را یکیانکم دهنده اتصال و مهارها از بار انتقال انکام و
 اثر در تواندیم ییهایخوردگ كتر نیچن .زدسامی نکمم هیپا-ستون

 رد یشدگ جمع دما، راتییتغ از یناش نشده ینیبشیپ  يروهاین
 بوجود مشابه اثرات و ساخت نیح در یتصادف ضربه د،یمق اعضاي

 .دیآ
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 12 قطر به آرماتور 2 شامل حداقل و شوند توزیع پایهستون
  .باشند مترمیلی 10 قطر به آرماتور 3 یاو مترمیلی

 به پایهستون یا ستون اتصال جهت که مواردي در 12-6-5-4
 هايآرماتور یاو یکانیکم وپلرک از انتها در ساختهپیش جز کی

 هايآرماتور توسط باید هاآن ،شودمی استفاده یافته ادامه
 طول در حداقل باید عرضی هايآرماتور .شوند احاطه عرضی

 شامل و شده توزیع پایه ستون یا ستون انتهاي از مترمیلی 125
 10 قطر به آرماتور 3 یاو مترمیلی 12 قطر به آرماتور 2 حداقل

  .باشند دورگیر یاو تنگ صورت به مترمیلی

 
 

 یطول آرماتورهاي یجانب گاهتکیه 

 از ستون دورگیر یا تنگ اولین فاصله طبقه، هر در 12-6-6-1
 نییعت فواصل نصف از بیشتر دینبا دال، یا شالوده باالي سطح
 .باشد دورگیرها یا هاتنگ براي شده

 ستون دورگیر یا تنگ نیآخر فاصله طبقه، هر در 12-6-6-2
 ایو تیبه)،ک( پهنه دال، افقی يهاآرماتور نیترنییپا ریز از
 براي هشد نییتع فواصل نصف از بیشتر دینبا ،یبرش کالهک

 نشیمن یا ریت اتصال صورت در .باشد دورگیرها یا هاتنگ
 یردورگ یا تنگ باالترین توانمی ستون، وجوه همه به )ک(دست

 نیترنییپا ریز از مترمیلی 75 ثرکحدا فاصله به یمقطع در را
 .دنمو متوقف کدست یا تیر نیترارتفاع مک در افقی آرماتور

 تا دال یا شالوده يرو از دیبا دورپیچ طبقه، هر در 12-6-6-3
 .ابدی امتداد یفوقان طبقه آرماتورهاي نیترنییپا تراز

 مطابق دیبا دورپیچ باالي قسمت طبقه، هر در 12-6-6-4
  .باشد 1-12  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 هاآن وجه چهار هک لیمستط مقطع با يهاستون يبرا 2-6-6-12-ت
 محصور خود، يباال وجه در ترازهم يهامنینش ای رهایت توسط

 رابرب هک شودمی گرفته نظر در دیمق اتصال هیناح از یعمق شوند،یم
 ریسا با يهاستون مقطع يبرا .باشد منینش ای ریت عمق ترینکم با

 متصل ستون به متعامد جهت دو از هک يریت چهار هر ال،کاش
 .کنندمی فراهم را معادل شدن دیمق شوند،یم
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 ستون باالي در دورپیچ امتداد الزامات  1-12  جدول

 يانتها تیوضع
 ستون

 دورپیچ امتداد الزامات

 ریت اتصال درصورت
تمام  به کدست یا

 ستون وجوه

 ییاعضا در ،یافق آرماتورهاي نیترنییپا تراز تا امتداد
 .هستند یفوقان گاهتکیه يدارا هک

 عدم صورت در
 یا ریت اتصال

تمام  به کدست
 ستون وجوه

 ییاعضا در یافق آرماتورهاي نیترنییپا تراز تا امتداد
 یعرض آرماتور .هستند یفوقان گاهتکیه يدارا هک

 قسمت تا هادورپیچ یفوقان قطع محل از پس یاضاف
 .یابدیم امتداد یبرش کالهکو  پهنه دال، پایین

 با يهاستون
 ستونسر

 طرق برابر دو ستونسر عرض ای قطر هک يتراز تا امتداد
 .باشد ستون عرض ای

 

 داشته انحرافی طولدر مواردي که آرماتورهاي  12-6-6-5
 ،تنگي ریارگک به با خم محل درها آن براي است الزم باشند،

 ف،اي کسازه ستمیس ازیی هاقسمتیا و دورپیچ دورگیر،
 معادلی یرویني برا باید گاهتکیه این، شود فراهم افقی گاهتکیه

ورهاي آرمات لیما قسمتی محاسباتي روینی افقه مؤلف برابر 5/1
 به عرضی هايآرماتور چنین. فاصله شود طراحی انحراف، با

 دهش خم نقاط از نباید دورپیچ، و دورگیر بسته، تنگ صورت
 .  باشدمتر میلی 150 ازبیشتر  انحراف، با میلگرد

 
 

 برشی عرضی آرماتور 

 برشی آرماتور از ستون در توانمی لزوم صورت در 12-6-7-1
  .نمود استفاده دورپیچ یاو دورگیر تنگ، صورت به

 اگر ستون برشی آرماتورهاي ثرکحدا فاصله 12-6-7-2
'0.33 c wsV f b d≤ ،از ترینکوچک با برابر باشد / 2d 600 و 
0.33' اگر و   مترمیلی c wsV f b d> ،با برابر باشد 

/ از ترینکوچک 4d است مترمیلی 300 و.  

  

 

 



     

 

 سیزدهم فصل

 دیوارها
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  زدهمیس فصل 13

 وارهاید
  13 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 1-13 ت

 آرمهبتن دیوارهاي طراحی به فصل این ضوابط 
 راند:یز موارد شامل و داشته اختصاص

 ؛یطراح یلک ضوابط -الف
 ؛طرح مقاومت و ازین مورد مقاومت -ب
 ؛هاآرماتور هايتیمحدود -پ
 ؛يآرماتورگذار اتییجز -ت
 .وارهاید در يالغر اثر -ث

 

 رب باید زیاد پذیريشکل با ايسازه دیوارهاي طراحی 
 .شود انجام 20 فصل ضوابط اساس

 

 ضوابط اساس بر باید ايطره حائل دیوارهاي طراحی 
  .شود انجام 7-3-15 بند

 بر باید نیزم يرو ریت عنوان به دیوارها طراحی 
 این کهصورتی در .شود انجام 5-3-15 بند ضوابط اساس

 باید باشند، عمیق تیر نوع از 8-11 بخش ضوابط مطابق دیوارها
  .دنشو رعایت هاآن مورد در بخش آن ضوابط

 تحت آرمهبتن يدیوارها یطراح ضوابط فصل این در 1-1-13 ت 
 بار میزان به بسته دیوارها .شودمی ارائه ،یجانب و يمحور يبارها
 باربر دیوار .شوندیم میتقس غیرباربر یا باربر دیوار به ،یاعمال يمحور

 .کندمی تحمل را يمحور بارهاي از مشخصی حد که است دیواري
 نیست ياتوجه قابل يمحور بار تحت هک است يدیوار غیرباربر دیوار

 .باشدیمن يمحور بار میزان به وابسته آن یخمش مقاومت بنابراین و
 تحت هاآن مقاومت باربر،غیر و باربر يدیوارها یطراح یلک ضوابط

 هامحدودیت صفحه، خارج و داخل یخمش و یبرش ،يمحور يبارها
   .است آمده فصل این در دیوارها يگذارآرماتور جزئیات و

 تحمل براي هک يباربرغیر یا باربر ياسازه يهادیوار 2-1-13 ت
 در )یبرش ي(دیوارها دنشویم طراحی صفحه داخل جانبی بارهاي

 ود،ش منظور هاآن يبرا زیاد پذیريشکل ضوابط باشد الزم هک یصورت
 .نمایند برآورده را 20 فصل ضوابط باید

 کلیات 
 

 کلیات 2-13 ت

 و بتن مشخصاتتمام  باید دیوارها طراحی در 
 الزامات طبق بر بتن در شده يجاگذار قطعات نیز و آرماتورها

 .باشند 4 و 3 فصول
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 لتحم براي موثر ناحیه عنوان به که دیوار افقی طول 
 ،شودمی گرفته نظر در دیوار بر وارد متمرکز بارهاي از یک هر

 در اردیو ضخامت برابر دوه اضاف به بار اثر سطح پهناي از نباید
 متمرکز بارهاي مرکز تا مرکز فاصله از یاو اثر، سطح طرف هر

 از خارج نباید اییکات باربري موثر افقی طول .باشد بیشتر
 طراحی اساس بر که آن مگر ،ردگی قرار دیوار قائم درزهاي
 صورت درزها در مناسبی روش به نیروها انتقال گرفته، صورت
  .پذیرد

 

 

 

 

 

 

 

 یکدیگر به قطعات اتصال ،ساخته پیش يدیوارها در 
 .گیرد صورت 5-17 خشب ضوابط اساس بر باید

 ضوابط اساس بر دیبا هاشالوده به دیوارها اتصال 
  .گیرد صورت 2-17 خشب

 قطعات در را هاآن باید دیوارها پایداري تامین براي 
 هايبند پشت ،هاستون ها،بام ها،کف مانند مجاور متقاطع
 مهار هاشالوده و متقاطع دیوارهاي دیواري، يهاستون دیواري،

  .کرد

 ستون یطراح مشابه يمحور يبارها تحت دیوار یطراح 2-2-13ت
 منظور یطراح در هک یطول ز،کمتمر يمحور يبارها در .باشدیم

 امتضخ برابر دو اضافه به بار اثر سطح ياپهن با است برابر شودمی
 زکرم تا زکمر فاصله از نباید البته هک بار اثر سطح طرف هر در دیوار
 قائم يدرزها دیوار، در هک یصورت در .باشد شتریب زکمتمر يبارها

 گرفته نظر در درزها این از خارج نباید موثر طول باشد، داشته وجود
 .باشند شده یطراح نیرو انتقال يبرا قائم يدرزها هک آن مگر شود،

 

 
 زکمتمر يبارها تحت دیوار موثر عرض  1-13شکل 

 

 

 
 

 یگاهتکیه شرایط بر حضورشان که متقاطعی قطعات 5-2-13 ت
 بهتر ،نیهمچن .شوند متصل دیوار به نیست الزم ندارد، تاثیري دیوار
 هالکتغییرش میزان تفاوت به توجه با سنگین حائل دیوارهاي است

 .شوند جدا متقاطع دیوارهاي از

 هادیوار ضخامت حداقل 
 

 هادیوار ضخامت حداقل 3-13 ت

 »پ« تا »الف« مقادیر از کمتر نباید دیوارها ضخامت 
 رد تنها کمتر هايضخامت از استفاده .دنشو گرفته نظر در زیر

 یوارد کافی پایداري و مقاومت گربیان سازه تحلیل که شرایطی
 .باشدمی مجاز باشد، وارده بارهاي اثر زیر

 پذیريشکل با ايسازه يوارهاید و باربر دیوارهاي ضخامت -الف
 از دینبا مک

25
 و دیوار شدهن مهار ارتفاع ،نشده مهار طول 1

 دیوارهاي در ضخامت، حداقل با مرتبط ضوابط عمالا 1-3-13 ت 
 که دیواري شالوده يدیوارها و زیرزمین یرونیب دیوارهاي و باربر

 8-13 بند براساس ،یاو باشد شده طراحی 8 فصل ضوابط براساس
 یطراح يهاروش این در چون نیست ضروري باشد، شده حلیلت

 .شودمی منظور یطراح و لیتحل در دیوار يالغر اثرات

 

ùwz ûáv í ∂ •
  

 ‘ · µ Çî É ùv· Íô ûá· ⁄
Ÿtw… ùwz

 بار اثر سطح

 طول موثر دیوار تحت بار قائم
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 محدودیت این .شود گرفته نظر در کمتر ،مترمیلی 100
 روش با که کندمی صدق يباربر دیوارهاي مورد در فقط
  .باشند شده طراحی 2-5-13 بند شده ساده

 از دینبا باربر غیر دیوارهاي ضخامت -ب
30
 نشده، مهار طول 1

 هگرفت نظر در کمتر ،رمتمیلی 100 و دیوار نشده مهار ارتفاع
   .شود

 شالوده يوارهاید و هازمین زیر بیرونی دیوارهاي ضخامت -پ
 دیانب دارند قرار خاك با تماس در دائماً که دیوارهایی سایر و
 محدودیت این .شود گرفته نظر در کمتر مترمیلی 200 از

 شده ساده روش با دیوار که کندمی صدق يموارد در فقط
 .باشد شده طراحی 2-5-13 بند

 ازین مورد مقاومت 
 

 ازین مورد مقاومت 4-13 ت

 
 

 کلیات 

 وارد هاآن به که بارهاییتمام  براي باید دیوارها 13-4-1-1
 جانبی، بارهاي و محوري برون با بارهاي جمله از ،شوندمی

  .شوند طراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روي بر معمول طور به که نیروهایی ،2-13شکل  در 1-1-4-13 ت 
 یطراح باید نیروها این تحمل يبرا دیوار و شوندمی وارد دیوارها

 و داخل همزمان بار تحت دیوار ندرت به .اندشده داده نمایش ،شود
 بار یبکتر تحت دیوار یطراح معموالً .گیردمی قرار صفحه خارج
 لنگر و يمحور بار یبکتر یاو صفحه داخل یخمش لنگر و يمحور
  .گیردمی صورت صفحه خارج یخمش

 

 
 دیوار صفحه خارج و داخل نیروهاي  2-13شکل 

وزن دیوار

برش خارج صفحه

نیروي محوري

لنگر داخل 
صفحه

لنگر خارج 
صفحه

برش داخل 



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   264  

س یاصل متن /توضیتف  حیر

بارهاي براي باید دیوارها در ازین مورد مقاومت 13-4-1-2
 منظور با سازه تحلیلو  7 فصل ضوابط اساس بر ،دارضریب
  .شوند تعیین 6 فصل الزامات داشتن

ضوابط اساس بر باید دیوارها در الغري اثرات 13-4-1-3
 دیوارهاي در .دنشو تعیین 7-6 و 6-6 ،4-5-6 يهاخشب

 از خارج الغري اثرات توانمی ،8-13 خشب ضوابط مشمول
   .نمود تعیین بند آن الزامات اساس بر را صفحه

 گرا خصوصاً باشد یطراح نندهک نترلکتواندمی دیوار يالغر میزان
 به باید يالغر اثرات .گیرد قرار خود صفحه از خارج بار تحت وارید

 .شود منظور دیوار یطراح در یمناسب نحو

 دارضریب محوري نیروي و یخمش لنگر

 که ، uM ،دارضریب یخمش لنگر حداکثر يبرا باید دیوارها
 هر در ،uP ،دارضریب محوري نیروهاي با همراه است ممکن

 .گردند طراحی ،شود وارد دیوار به بارگذاري هايترکیب از یک
 از بیشتر نباید محوري، برون با دارضریب محوري بار مقدار
n,maxPφ ضریب مقدار .باشد 8 فصل مطابق φ مقاطع يبرا باید 
 اردضریب خمشی لنگر .شود تعیین 2-7 جدول از نترلک-فشار

uM يهاخشب موضوع الغري اثرات اساس بر باید 
 .دناشب شده تشدید ،7-6 یاو 6-6 ،6-5-4 

 دارضریب برش

 برش نیز و uV صفحه داخل برش حداکثر براي باید دیوارها
  .شوند طراحی uV صفحه از خارج

 طراحی مقاومت 5-13 ت طراحی مقاومت

 کلیات

 1-8 رابطه نیتام اساس بر باید مقاطعتمام  در دیوارها یطراح
 و يمحور ينیرو نشکاندر اثر اعمالو  »ت« و »ب« ،»الف«
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 بر φ  ضریب مقدار .گیرد صورت بار ترکیب هر در خمشی لنگر

  .شودمی تعیین 7 فصل ضوابط اساس

 خمشی لنگر و محوري بار براي طراحی
 صفحه خارج ای داخل

 و nP یاسم يمحور مقاومت باربر، دیوارهاي در 13-5-2-1
 توانمی را ،صفحه از خارج یا داخل ،nM یاسم یخمش مقاومت
 روش یک عنوان به .نمود محاسبه 8 فصل ضوابط با مطابق

 خارج خمشی لنگر و محوري بار اثر زیر دیوارهاي در ،جایگزین
 شده ساده رابطه اساس بر توانمی را طراحی صفحه، از

  .داد انجام 4-2-5-13 و 3-2-5-13بندهاي

قابل محوري بار هاآن در که باربر، غیر دیوارهاي در 13-5-2-2
 خشب ضابطه اساس بر باید را nM نیست، مالحظه

.نمود محاسبه 8-2

هاآن در که توپر مستطیل مقطع با دیوارهاي در 13-5-2-3
 ششم یک از کمتر ،دارضریب يهابار برآیند محوري برون

 ،nP مقطع، اسمی محوري مقاومت توانمی است، دیوار ضخامت
 .نمود تعیین زیر تجربی رابطه از استفاده با را

 1-13 رابطه
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 صفحه از خارج جهت در دیوار موثر طول ضریب k رابطه، این در
 .شود تعیین ریز »پ« تا »الف« يبندها طبق باید هک است

 و باال در جانبی حرکت مقابل در شده مهار دیوارهاي در -الف
 انتها دو هر یا یک حول چرخش از هاآن در که پایین

 k=8/0 :باشد شده جلوگیري
 و باال در جانبی حرکت مقابل در شده مهار دیوارهاي در -ب

 پایین و باال( انتها دو حول چرخش از هاآن در که پایین
 k=0/1 :باشد نشده جلوگیري )دیوار

 k=0/2 :جانبی حرکت مقابل در نشده مهار دیوارهاي در -پ

 يبرا تنها بند، این در شده یمعرف شده ساده روش  3-2-5-13 ت
 االتح يبرا و است استفاده قابل توپر یلیمستط مقطع با يدیوارها

 بارهاي .شودمی تعیین 8فصل  ضوابط با مطابق یاسم مقاومت ،دیگر
 صفحه، از خارج نیروهاي از ناشی لنگرهاي و محور از خارج محوري

 محوري بار کل مرکزیت از خروج میزان حداکثر تعیین براي
تمام  براي محوري نیروي برآیند هرگاه .روندیم ارک به ،uP ،دارضریب
 ومس-یک در دیوار، نیافته تغییرشکل طولتمام  در و بارها ترکیب
 مشش یک از کمتر مرکزیت از (خروج گیرد قرار دیوار ضخامت میانی

 روش و شودنمی وارد دیوار به ايکششی تنش هیچ باشد)، ضخامت
 ارب شرایط، این در .گیرد قرار استفاده مورد تواندمی شده سازيساده

 مرکزیت از خروج بدون محوري بار عنوان به ،uP ،دارضریب محوري
 یطراح محوري مقاومت مساوي یا کمتر دیبا و شودمی گرفته نظر در

nPφ داده نشان تحقیقات .باشد ،شودمی محاسبه 1-31 رابطه از که 
 قابل که شودمی منجر مقاومت از مقادیري به 1-13 رابطه است

-یک در که اعضایی براي 1-2-5-13 بند از حاصل مقادیر با مقایسه
 .باشدمی ،اندشده يبارگذار ضخامت میانی سوم
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 مقاطع يبرا باید ،شودمی ضرب nP در هک φ ضریب 13-5-2-4

 .شود تعیین 2-7 جدول از نترلک-فشار

 صفحه داخل برش براي طراحی

 ،nV دیوارها، صفحه داخل اسمی یبرش مقاومت 13-5-3-1
5-3-5-13 تا 2-3-5-13 يبندها ضوابط اساس بر باید

/2 با رهايدیوا براي .شود محاسبه <ww lh، برش براي طراحی 
 نیز ،22 فصل ،ییخرپا روش اساس بر توانمی را حهصف داخل
  .داد انجام

 بیشتر نباید nV مقدار دیوار، از افقی مقطع هیچ در 13-5-3-2
cvc از Af   .شود منظور 66.0'

 :شودمی محاسبه زیر رابطه از nV مقدار 13-5-3-3

𝑉𝑉𝑛𝑛                       2-13 رابطه = �𝛼𝛼𝑢𝑢𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ + 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐�𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣 

 تا »الف« يبندها مطابق که است ضریبی αc  رابطه این در
  :شودمی تعیین ریز »پ«

 ايسازه دیوارهاي یطراح در عموماً صفحه داخل برش 1-3-5-13ت
 طور هب بلند، دیوارهاي در .شودمی مکحا کم، طول به ارتفاع نسبت با

 رفتار باشد، شده گذاريآرماتور یکنواخت بطور دیوار اگر خاص
 تحت بلند ايسازه دیوارهاي در البته .است یطراح بر مکحا خمشی

 است نکمم باالتر يمدها تاثیر دلیل به زلزله، شدید هايتحریک اثر
 .باشد داشته وجود مسئله این براي استثنائی موارد

 فشاري خرابی از جلوگیري براي محدودیت، این 2-3-5-13 ت
 مقطع سطح cvA رابطه این در .استشده تعریف برشی دیوار در قطري
 عموما .است آن طول در دیوار ضخامت ضرب با برابر هک است دیوار
 قیرط از برش انتقال در بتن تکمشار اساس بر دیوار یبرش تیظرف
 یطول يآرماتورها تکمشار و كتر سطح در هادانه بین بست و قفل

 بین حدفاصل در يفشار یخراب هک آن بر مشروط است، یعرض و
 مقاومت مقدار یخراب نوع این از يجلوگیر منظور به .ندهد رخ هاكتر

 ودشمی محدود هاكتر بین يفشار ینواح يفشار تیظرف به یبرش
 .3-13 لکش

 هاكتر نیب هیناح در فشار 3-13 شکل

 داخل یبرش مقاومت تعیین يبرا هک 2-13 رابطه 3-3-5-13 ت
 يادیواره یبرش مقاومت رابطه مشابه ،شودمی استفاده دیوارها صفحه
 مطابق .است شده یمعرف 20 فصل در هک است يالرزه يبارها تحت

 یبرش ينیرو نسبت با يدیوارها در یبرش مقاومت یقبل تحقیقات با
 ارتفاع بتنس اعمال با موضوع این .است شتریب بزرگتر، یخمش لنگر به
 در .استشده منظور 2-13 رابطه در يدیوار قطعات طول به

ℎ𝑤𝑤 نسبت توپر يدیوارها
𝑙𝑙𝑤𝑤

 يبرا و است دیوار لک يبعادا نسبت معرف 
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𝒄𝒄𝒄𝒄 نسبت هاآن در که هاییدیوار در  -الف
𝒔𝒔𝒄𝒄

 مساوي یا بزرگتر  
𝛼𝛼𝑢𝑢   است: 2 = 0.17 

𝒄𝒄𝒄𝒄  نسبت هاآن در که دیوارهایی در  -ب
𝒔𝒔𝒄𝒄

 مساوي یا کوچکتر 
𝛼𝛼𝑢𝑢  است: 5/1 = 0.25 

𝒄𝒄𝒄𝒄 نسبت هاآن در که ییدیوارها در  -پ
𝒔𝒔𝒄𝒄

 است، 2 و 5/1 نیب  
 تعیین فوق اعداد بین خطی یابی درون با αc ضریب

 .شودمی

خالص محوري نیروي اثر تحت دیوارهاي در 13-5-3-4
 زیر رابطه اساس بر 2-13 رابطه در 𝛂𝛂𝐜𝐜 ضریب مقدار کششی،

 :شودمی تعیین

𝛼𝛼𝑐𝑐                    3-13 رابطه = 0.17 �1 + 0.29 𝑁𝑁𝑢𝑢
𝐴𝐴𝑔𝑔
� ≥ 0

 .شودمی گرفته نظر در منفی کشش، براي uN عالمت

وارید قطعه تعدادي از متشکل که دیوارهایی در 13-5-3-5
 در  𝑉𝑉𝑛𝑛،کنندمی تحمل را یکمشتر جانبی نیروي و بوده قائم

cvc از بیشتر نباید لک Af  به قطعات از کی هر درو  66.0'

cwc از بیشتر نباید ییتنها Af  𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣 .گردد منظور 83.0'
 مجموع و جان ضخامت عرض به محدود بتن لک مقطع سطح
 وارید قطعه هر مقطع سطح 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑤𝑤و  يوارید مقاطع طول
  .باشدمی

 اساس بر ،دیوار يابعاد نسبت بازشوها، مجاورت در يدیوار قطعات
 ینتعی دیوار لبه و بازشو یاو بازشو دو بین محدود دیوار قطعه ابعاد
 .شودمی

 خالص يمحور ينیرو تحت ياسازه يدیوارها در 4-3-5-13 ت
 ابدی می اهشک شدت به یبرش مقاومت در بتن سهم میزان ،یششک

 عمده اعضا، این يبرا .است شده منظور 3-13 رابطه در موضوع این
 .شودمی تحمل یعرض يآرماتورها توسط باید برش

 ساختمان، تراز کی در یبرش ينیرو هک یصورت در 5-3-5-13 ت
 يدیوارها (مانند قائم يوارید قطعه چند ای دیوار چند توسط

 سطح واحد متوسط یبرش مقاومت مقدار .شودمی تحمل بازشودار)
 مقدار به دیوارهاتمام  مقطع سطح يبرا )یبرش مقاوم (تنش

0.66�𝑓𝑓′𝑢𝑢 از قطعه هر یبرش مقاوم تنش البته و شودمی محدود 
 مقطع سطح .شود گرفته نظر در 𝑓𝑓′𝑢𝑢�0.83 از شتریب نباید دیوار
3-13شکل  در ،𝐴𝐴𝑢𝑢𝑤𝑤 ،يدیوار قطعات مقطع سطح و𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣   دیوار،

 .است شده داده نمایش

 سطح مقطع قطعات دیواري  3-13شکل 
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 صفحه از خارج برش براي طراحی

 اساس بر باید ،nV دیوارها، صفحه از خارج اسمی برشی مقاومت
 .شود محاسبه 4-8 خشب ضوابط

 آرماتورها هايمحدودیت 6-13 ت آرماتورها هايمحدودیت

 از کمتر نباید دیوارها در یعرض و یطول آرماتورهاي 
 .شوند اختیار 3-6-13 و 2-6-13 بندهاي در مندرج مقادیر

 صفحه داخل برش براي که مواردي در 

cvccu AfV '5.0 λφα≤ ،مساحت نسبت حداقل است 
 حداقلو  lρ مقطع، کلی مساحت به یطول آرماتور مقطع
 مقطع، کل مساحت به یعرض آرماتور مقطع مساحت نسبت

tρ، و 1-2-6-13 هايبند طضواب اساس بر باید 
.شوند تعیین 13-6-2-2

 شرح به مختلف آرماتورهاي براي lρ حداقل 13-6-2-1
 :ندزیرا »ث« تا »الف« زیربندهاي

 با و کمتر و مترمیلی 16 قطر با آجدار آرماتورهاي براي -الف
 :پاسکالمگا 420 از بیشتر یاو يمساو تسلیم تنش

  ؛0012/0
 با و کمتر و مترمیلی 16 قطر با آجدار آرماتورهاي براي -ب

 ؛ 0015/0 :الکمگاپاس 420 از کمتر تسلیم تنش
 :مترمیلی 16 از بیشتر قطر با آجدار آرماتورهاي براي -پ

 ؛ 0015/0
 ؛ 0012/0 :شده جوش یسیم هايشبکه براي -ت
 سیم یا میلگرد يهاهکشب با ساخته پیش يدیوارها در -ث

 .0010/0 شده: جوش

 يضرور دیوار در یعرض و یطول آرماتور دو هر وجود 1-6-13 ت
 يآرماتورگذار دیوار، در یبرش يهاكتر موثر نترلک منظور به .است

 نواختکی صورت به یعرض و یطول يراستا دو هر در باید دیوارها
 آرماتور درصد بیان براي tρ دیوار، قطعه یک در .شود توزیع
 هب یطول شدهتوزیع آرماتور درصد بیان براي lρو  یعرض شدهتوزیع

 ارتفاع در یعرض آرماتورهاي قائم، يدیوار قطعه کی در .رودمی کار
 ردیگ عبارت به .شوندمی توزیع آن طول در یطول يرماتورهاآ و دیوار

 يآرماتورها و باشندمی یافق يآرماتورها همان یعرض يآرماتورها
 .باشندیم قائم يراستا در یطول
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 شرح به مختلف آرماتورهاي براي tρ حداقل 13-6-2-2
 :ندزیرا »ث« تا »الف« زیربندهاي

 با و کمتر و مترمیلی 16 قطر با آجدار آرماتورهاي براي -الف
 0020/0 :پاسکالمگا 420 از بیشتر یاو يمساو تسلیم تنش

 با و کمتر و مترمیلی 16 قطر با آجدار آرماتورهاي براي -ب
  0025/0 :پاسکالمگا 420 از کمتر تسلیم تنش

 :مترمیلی 16 از بیشتر قطر با آجدار آرماتورهاي براي -پ
0025/0 

  0020/0 :شده جوش سیمی هايشبکه براي -ت
 سیم یا میلگرد يهاهکشب با ساخته پیش يدیوارها در -ث

 0010/0 شده: جوش

 صفحه داخل برش يبرا که مواردي در 
 𝑉𝑉𝑢𝑢 > 0.5∅𝛼𝛼𝑢𝑢𝜆𝜆√𝑓𝑓′𝑢𝑢𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣 حداقل ،است 𝜌𝜌𝑙𝑙 و 𝜌𝜌𝑐𝑐 برابر باید 
 :شود منظور زیر »ب« و »الف« مقادیر با

 دهش محاسبه مقدار دو ینبزرگتر با برابر دیبا 𝜌𝜌𝑙𝑙 حداقل -الف
 الزم ولی ،شود گرفته نظر در 0025/0 و 4-13 رابطه از

 بند یاسم مقاومت يبرا نیاز مورد 𝜌𝜌𝑐𝑐 مقدار از نیست
.شود اختیار بیشتر 13-5-3-3

)       4-13 رابطه )00250525000250 .
l
h

... t
w

w
l −








−+≥ ρρ 

 .شود گرفته درنظر 0025/0 با برابر دیبا tρ حداقل -ب

 لبمط این موید آزمایشگاهی مطالعات و تحقیقات نتایج 3-6-13 ت
 نسبت با دیوارهاي برشی مقاومت در یعرض يآرماتورها اثر که است

 .است یطول يآرماتورها از کمتر ،کم ردیوا آزاد طول به آزاد ارتفاع
 يآرماتورها متر،ک یا 5/0 با برابر طول به ارتفاع نسبت با يدیوارها در

 باالتر، wl به wh نسبت در .دارند را برش تحمل در یاصل نقش یطول
 5/2 يباال   w/lwhدر و ابدیمی افزایش یعرض يآرماتورها سهم

  .دارند را برش تحمل در یاصل نقش یعرض يآرماتورها

 رابطه در یعرض و یطول آرماتور حداقل تعیین يبرا موضوع این
مطابق هک نیاز مورد یعرض آرماتور مقدار اگر .است شده وارد 13-4
 مقدار باید باشد، 0025/0 از مترک ،شودمی تعیین 3-3-5-13 بند

 تامین مقطع سطح 0025/0 حداقل میزان به یطول و یعرض آرماتور
 مقطع سطح 0025/0 از شتریب یطراح یعرض آرماتور مقدار اگر .شود

 يبرا یطول آرماتور حداقل هک ندکیم تضمین 4-13 رابطه باشد،
 اگر هک صورت بدین .شود تامین وتاهک يدیوارها در یبرش تحمل
 یزانم حداقل باشد، 5/0 از کمتر دیوار آزاد طول به آزاد ارتفاع نسبت

 از البته هک بود خواهد یعرض يآرماتورها با برابر یطول يآرماتورها
 دیوار زادآ طول به آزاد ارتفاع نسبت اگر .باشد مترک نباید نیز 0025/0
  0025/0 با برابر یطول آرماتور مقدار حداقل باشد، 5/2 از بزرگتر

 .باشدیم
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 آرماتورگذاري جزییات 7-13 ت آرماتورگذاري جزییات

 کلیات

 و بتن در هاآرماتور ییرایگ نیز و هاآرماتور روي بتنی پوشش
 وابطض مطابق ترتیب به باید یکدیگر به هاآن وصله چگونگی

 .دنباش 21 و 4 هايفصل

 طولی آرماتورهاي فاصله

رد شبکه هر در یکدیگر از یطول آرماتورهاي فاصله 13-7-2-1
 350 و دیوار ضخامت برابر سه از بیشتر نباید ،درجا يیوارهاد

 تمقاوم براي برشی آرماتور اگر .شود گرفته نظر در مترمیلی
 زا نباید یطول يآرماتورها فاصله باشد، الزم دیوار صفحه داخل

 .باشد بیشتر ،3wl/ ،دیوار طول سوم یک

رد هکشب هر در یکدیگر از یطول آرماتورهاي فاصله 13-7-2-2
 دیوار ضخامت برابر پنج از بیشتر نباید ،ساخته پیش يیوارهاد
 يبرا مترمیلی 750و  یخارج يدیوارها يبرا مترمیلی 350 و

 براي برشی آرماتور اگر .شود گرفته نظر در یداخل يدیوارها
 یطول يآرماتورها فاصله باشد، الزم دیوار صفحه داخل مقاومت

 .باشد بیشتر ،مترمیلی 350 و 3wl، h3/ از نباید

،مترمیلی 250 از بیشتر ضخامت با دیوارهاي در 13-7-2-3
 ،ايطره حائل دیوارهاي و طبقه یک زمینزیر دیوارهاي جز به
 ،هکشب دو در حداقل باید یعرض و یطول آرماتورهاي از یک هر
 .شوند گرفته نظر در دیوار وجه کی به کنزدی کی هر

صورت به باید خمش يبرا الزم کششی آرماتور 13-7-2-4
 یکشش وجه به است، ممکن که جایی تا و شده توزیع مناسبی
 .باشد نزدیک

 عرضی آرماتورهاي فاصله

شبکه هر در یکدیگر از یعرض آرماتورهاي فاصله 13-7-3-1
 350 و دیوار ضخامت برابر سه از بیشتر نباید درجا يدیوارها در

 صفحه داخل مقاومت براي برشی آرماتور اگر .باشد مترمیلی



 271   01/01/1400 هادیوار –فصل سیزدهم  

س یاصل متن /توضیتف  حیر
 مپنج یک از نباید یعرض يآرماتورها فاصله باشد، الزم دیوار
 .باشد بیشتر ،5wl/ دیوار، طول

شبکه هر در یکدیگر از یعرض آرماتورهاي فاصله 13-7-3-2
 ضخامت برابر پنج از بیشتر نباید ساخته پیش يدیوارها در

 مترمیلی 750و  یخارج يدیوارها يبرا مترمیلی 350 و دیوار
 مقاومت براي برشی آرماتور اگر .باشد یداخل يدیوارها يبرا

 از نباید یعرض يآرماتورها فاصله باشد، الزم دیوار صفحه داخل
/5wl، h3 باشد بیشتر مترمیلی 350 و. 

 یطول آرماتورهاي جانبی گاهتکیه

 يمحور مقاومت تامین يبرا یطول آرماتورهاي به کهمواردي در
 درصد یک از stA یطول آرماتور کل مقطع سطحو  است نیاز

 يهاتنگ از باید است، بیشتر ،gA01.0 مقطع، کل مساحت
 .شود استفاده یطول آرماتورهاي مهار يبرا یعرض

 بازشو اطراف آرماتورگذاري

 دو حداقل ،6-13 بند نیاز مورد آرماتورهاي حداقل بر عالوه
 سفره دو با دیوارهاي در آن معادل یا مترمیلی 16 قطر با آرماتور
 در مترمیلی 16 قطر با آرماتور یکو  جهت دو در آرماتور

 اطراف در باید جهت، دو در آرماتور سفره یک با دیوارهاي
 تعبیه مشابه اندازه با يبازشوها یاو هاپنجره درها، يبازشوها

 هايگوشه در میتسل تنش توسعه يبرا باید آرماتورها این .شوند
 .شوند مهار بازشو

 خــارج تحلیــل يبــرا جــایگزین روش
 الغر دیوارهاي صفحه از

یل  يبرا جایگزین  روش 8-13 ت  از خارج  تحل
 الغر دیوارهاي صفحه

 کلیات

 ضوابط هک ییوارهاید صفحه از خارج يالغر اثرات تحلیل
 به دنتوانیم ،کنندمی برآورده را ریز »ث« تا »الف« زیربندهاي

 صورت بخش این ضوابط مطابق جایگزین روش یک عنوان
 .گیرد

 .باشد ثابت وارید ارتفاع در مقطع سطح -الف

 نردک برآورده يبرا نیگزیجا روش یک بند، نیا در شدهیمعرف روش
 يالغر يوارهاید صفحه از خارج یطراح يبرا 1-2-5-13 بند ضوابط

 ییوارهاید .اندشده مهار دوران، مقابل در خود، باالیی لبه در هک است
 رد یثابت مقطع سطح هستند، بزرگ يبازشوها ای پنجره يدارا هک
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 رلنتک-ششک صورت به وارید صفحه از خارج خمشی رفتار -ب

 .باشد
 از استفاده با crM ،باشد crM با برابر nMφ مقدار حداقل -پ

 محاسبه 3 فصل ضوابط اساس بر rf یگسیختگ مدول
  .شودمی

gc از وار،ید ارتفاع وسط مقطع در uP مقدار -ت Af  بیشتر ′06.0
 .نباشد

 يبارها براي شده محاسبه صفحه از خارج شکلتغییر -ث

 از ،P- ∆ اثرات گرفتن نظر در با ،∆s ،برداريبهره
150

cl 

 .نباشد بیشتر

 راتاث نظرگرفتن در با دیبا وارهاید نیا یطراح .داشت نخواهد ارتفاع
  .شود انجام بازشو حضور

 سازيمدل

ادهس يهاگاهتکیه با عضو یک عنوان به دیبا وارید 13-8-2-1
 خارج یکنواخت گسترده یجانب بار اثر زیر هک يمحور بار تحت و
 رلنگ ثرکحدا ط،یشرا نیا در .شود لیتحل دارد، قرار صفحه از

  .دهدیم رخ وارید ارتفاع وسط در لکش رییتع و خمشی

باالي در وارید به شده وارد زکمتمر یثقل يبارها 13-8-2-2
 عرض اب برابر یعرض يرو یکنواخت عیتوز فرض با دیبا مقطع هر

 ی(افق 2 به 1 بیش با هک سمت دو در یعرض اضافه به بار اعمال
 لک عرض مقدار .دنشو گرفته نظر در ،شودمی ادیز قائم) به
 جاوزت ریز »ب« ای »الف« ریمقاد از دینبا یکنواخت عیتوز يبرا
 ند:ک

 ؛زکمتمر يبارها نیب فاصله -الف
  .وارید يهالبه -ب

 روش به صفحه از خارج لیتحل در دیوار مدل 1-2-8-13 ت
 .است شده ارئه 4-13شکل  در الغر، يدیوارها يبرا گزینیجا

 به الغر يدیوارها صفحه از خارج لیتحل در دیوار دلم  4-13شکل 
 گزینیجا روش

 دارضریب یخمش لنگر

 و خمش بکیتر از یناش وار،ید ارتفاع وسط در uM لنگر مقدار
 اساس بر وارید شکلتغییر اثرات رندهیبرگ در دیبا ،يمحور بار

  باشد: زیر »ب« ای »الف« يهابندزیر ضوابط

 ر:زی رابطه اساس بر محاسبات رارکت روش از استفاده با -الف

 وسط  لنگر  مقدار در را ∆-P اثرات 𝑃𝑃𝑢𝑢Δ𝑢𝑢 عبارت ،13-5 رابطه در
 uM حضور .)4-13شکل  به شود (رجوع ندکمی منظور دیوار ارتفاع

 به نیاز uM تعیین يبرا هک شده باعث ،5-13 رابطه سمت دو در
 uaM=uM هیاول فرض با ییعن .باشد محاسبات رارکت روش از استفاده

 و uM جدید مقدار 5-13 رابطه در يگذاریجا با و تعیین ∆u مقدار
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uuuau       5-13 رابطه PMM ∆+=

 وار،ید ارتفاع وسط در دارضریب لنگر ثرکحدا uaM آن، در که
 و است زکمر از خارج يمحور يبارها و یجانب يبارها از یناش

 .شودمین شامل را ∆-P اثرات

 :شودمی محاسبه ریز رابطه از ∆u مقدار

6-13 رابطه
crc

cu
u IE).(

lM
48750

5 2
=∆

 است برابر ،crI مقطع،ه خورد ترك اینرسی ممان رابطه، نیا در
  با:

)             7-13 رابطه )
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 .شود گرفته نظر در 6 حداقل با برابر دیبا c/EsE نسبت

 زیر: رابطه اساس بر میمستق روش از استفاده با -ب

8-13 رابطه
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 یوارد وسط لنگر مقدار ،رارکت بار چند با .شود تعیین ∆u آن با متناظر
 .شودمی تعیین ∆-P اثر گرفتن نظر در با

 رابطه آن ردنک مرتب و 5-13 رابطه در 6-13 رابطه يگذاریجا با
  .آیدمی بدست ، uM )يرارکت (غیر میمستق تعیین يبرا ،13-8

 شود منظور باید uP يمحور ينیرو اثر ،c،یخنث تار عمق تعیین در
 ،se,wA ،یطول يهاآرماتور معادل مقطع سطح از توانمی منظور بدین

 نمود: استفاده
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 داشت: خواهیم حالت این در

 يبارها – صفحه از خارج شکلتغییر
 برداريبهره

يبارها از یناش صفحه از خارج شکلتغییر 13-8-4-1
 »ب« و »الف« 9-13 رابطه اساس بر دیبا ،∆s ،برداريبهره

 .شودمی نییتع 10-13 رابطه از استفاده با aM .شود محاسبه

𝑀𝑀𝑎𝑎  که مواردي در -الف ≤ �2
3
�𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐 : 

cr الف 9-13 رابطه
cr

a
s M

M
∆∆ 








=

𝑀𝑀𝑎𝑎  که مواردي در  -ب > �2
3
�𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐 : 

 روش از استفاده شرایط از کیی ،1-8-13 بند مطابق 1-4-8-13 ت
 هک است آن الغر دیوارهايه صفح از خارج تحلیل يبرا جایگزین

 ،يبرداربهره يبارها براي شده محاسبهه صفح از خارج لکش رییتغ
s∆، اثرات گرفتن نظر در با ∆ -P، پنجاهم و صد کی  از cl بیشتر 

 .شود محاسبه 4-8-13 بند اساس بر تواندیم ∆s مقدار .نباشد

 نگرل مقدار هک یحالت در است داده نشان یشگاهیآزما مطالعات نتایج
 ،crM ،یخوردگ كتر لنگر سوم دو از برداريبهره يبارها از یناش

 شیافزا شدت به صفحه از خارج يهالکش رییتغ مقدار شود، بیشتر
 نیب یخط ییابدرون با را ∆s مقدار توانمی شرایط این در .ابدییم
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    ب 9-13رابطه
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 یناش وار،ید ارتفاع وسط در aM لنگر مقدار ثرکحدا 13-8-4-2
 از خروج يدارا يمحور يبارها و یجانب برداريبهره يبارها از
 استفاده با دیبا ،شودمی شامل زین را s∆sP اثرات هک ت،یزکمر
 .ودش نییتع هاشکلتغییر يرو يرارکت حل با و 10-13 رابطه از

sssaa 10-13 رابطه PMM ∆+=

 رابطه و 11-13 رابطه اساس بر دیبا ∆n و ∆cr مقادیر 13-8-4-3
شوند: محاسبه 13-12

=𝑢𝑢𝑐𝑐∆11-13 رابطه 5𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑙𝑙𝑐𝑐2

48𝐸𝐸𝑐𝑐𝐼𝐼𝑔𝑔
  

12-13 رابطه
crc

cn
n IE

lM
48
5 2

=∆

7-13 رابطه از استفاده با 12-13 رابطه در crI مقدار 13-8-4-4
 .شودمی محاسبه

 يسازساده موجب هک ب) 9-13 (رابطه نمود تعیین ∆n و ∆cr ریمقاد
  .شودمی الغر يوارهاید یطراح در

 استفاده برداري،بهره يبارها در یجانب يهالکرشییتغ محاسبه يبرا
 :شودمی هیتوص ریز بار يهابکیتر از

D + L5.0 + aW
0.7E + 0.5L + D

 ،بطوار این در هک

 aW ؛يبرداربهره سطحبر موثر باد بار 

E زلزله بار. 



چهاردهم فصل

هادیافراگم
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 چهاردهم فصل 14

 هادیافراگم
  14 ت

س یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 1-14 ت گستره

 آرمهبتن يهادیافراگم طراحی به فصل این ضوابط 
 راند:یز موارد شامل و داشته اختصاص

 رچهیکپا يدرجا بتنی هايدال صورت به که ییهادیافراگم -الف
 ؛اندشده ساخته

 روي بر درجا بتنی رویه یک صورت به که ییهادیافراگم -ب
 ؛اندشده اجرا ساخته پیش اجزاي

 لبه نوار داراي ساخته پیش اجزاي از که ییهادیافراگم -پ
 نیبت رویه توسط ندتوانمی لبه نوارهاي .اندشده تشکیل

 ؛باشند شده تامین لبه تیرهاي توسط یاو درجا،
 گریکدی به متصل ساخته پیش اجزاي از هک ییهادیافراگم -ت

 .اندشده یلکتش درجا رویه بتن بدون و

 يبرا را ریز »پ« تا »الف« يهاموضوع فصل نیا 
 دهد:یم پوشش هادیافراگم یطراح

 یمسطح و افقی تقریباً یاو افقی ياعضا هادیافراگم 1-1-14 ت
 باربر سیستم قائم اعضاي به را جانبی بارهاي انتقال نقش که هستند
 یکدیگر به را ساختمانی اجزاي همچنین، هادیافراگم .دارند جانبی
 یجادا سازه در کاملی بعديسه سیستم که نحوي به ،کنندمی متصل

 ربارب سیستم به ساختمانی اجزاء اتصال با این، بر عالوه .شودمی
 عمدتاً، .شودمی ایجاد اجزاء براي مناسبی جانبی گاهتکیه جانبی،

 مورد پارکینگ هايرمپو  سقف و کف يهادال عنوان به هادیافراگم
 ملتح توان باید اعضاء این دلیل، همین به .گیرندمی قرار استفاده
 از لمتشک تواندمی دیافراگم یک .باشند داشته نیز را ثقلی بارهاي

 .باشد نندهکجمع و لبه ياجزا

 صفحه داخل اینرسی بارهاي جمله از جانبی، بارهاي با مواجهه در
 دیافراگم یک )،1-14شکل ( کنندمی عمل سقف يهادیافراگم در که

 کی قائم اجزاء بین افقی يراستا در که تیر یک عنوان به ضرورتا
 یافراگمد بنابراین، .کندمی عمل است،گرفته قرار جانبی باربر سیستم

 قرار محتمل نیروهاي سایر و برش صفحه، داخل خمش معرض در
 عمقتمام  در جانبی باربر سیستم قائم اجزاء هرگاه .گرفت خواهد

 هانندهکجمع تعبیه به نیاز است ممکن باشند، نیافته امتداد دیافراگم
 مقائ اعضاي به آن انتقال و دیافراگم برشی نیروهاي تجمیع براي
 و هادیافراگم طراحی نیازهاي حداقل فصل، این در .باشد
 هايمدل ،يربندکپی شامل مربوط جزئیات همراه به ها،نندهکجمع

 .گیردمی قرار بحث مورد مقاومتو  مصالح تحلیلی،

 هاکف از را بار انتقال افقی خرپاهاي بصورت است ممکن هادیافراگم
 هامدیافراگ نوع این .دهند انجام جانبی باربر سیستم قائم اعضاي به
 .اندشدهن داده پوشش فصل این در
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 ؛یطراح يروهاین -الف
 ؛سازيمدل -ب
 ؛یطراح مقاومت و ازین مورد مقاومت -پ
 .يآرماتورگذار اتییجز -ت

 جانبی بار تحمل براي که هاییسازه يهادیافراگم 
 برآورده نیز را 20 فصل ضوابط باید ،شوندمی طراحی زلزله

 .نمایند

 ايگونه به هادیافراگم دیبا ها،سازه يالرزه طرح در 3-1-14 ت
 ستمیس به زلزله یجانب بار انتقال و تحمل به قادر هک شوند یطراح
 طضواب رعایت بر عالوه است الزم حالت این در .باشند یجانب باربر
 .شوند برآوده نیز 20فصل  ضوابط فصل، این

 دیافراگم طراحی نیروهاي 2-14 ت دیافراگم طراحی نیروهاي

 تا »الف« نیروهاي آثار باید هادیافراگم طراحی در 
 .شود) توجه 1-14شکل  (به گیرند قرار توجه مورد زیر »ث«

 جانبی بارهاي از ناشی دیافراگم صفحه داخل نیروهاي -الف
 ؛سازه بر وارد

  ؛دیافراگم به شده منتقل نیروهاي -ب
 قائم اعضاي و دیافراگم اتصاالت در آمده وجود به نیروهاي -پ

 ؛ايسازه غیر اجزاي یا قاب
 يمهار قائم اجزاي وجود اثر در شده ایجاد یافق نیروهاي -ت

 ؛سازه در مایل اجزاي یاو
 سایر و ثقلی بارهاي از ناشی صفحه از خارج نیروهاي -ث

 .دیافراگم سطح بر وارد بارهاي

 است،شده داده نشان 1-14شکل  در که همانطور 1-2-14 ت
 مختلف هايالعملعکس و نیروها از ايمجموعه برابر در هادیافراگم

 گیرند:می قرار

 همچون جانبی نیروهاي دیافراگم: صفحه داخل نیروهاي -الف
 اعثب خاك، فشار یا سیل به مربوط افقی نیروهايو  زلزله باد، بارهاي
 دیافراگم در صفحه داخل برشی و خمشی محوري، نیروهاي ایجاد

 قرار مختلف هايدهانه در قائم اعضاي بین در ،هادیافراگم .شودمی
 ینبجا باربر ستمیس قائم اعضاي به را شده ایجاد نیروهاي و گرفته
 ينما روي باد فشار از جانبی بار باد، بار مورد در .نمایندمی منتقل

 قلمنت قائم اجزاء به سپس، و هادیافراگم به و شودمی ایجاد ساختمان
 دیوارها، و هادیافراگم در اینرسی نیروهاي زلزله، بار مورد در .شودمی

 هب هادیافراگم بواسطه سپس، و شودمی ایجاد اجزاء سایر و هاستون
  .شوندمی منتقل قائم اعضاي

 سیستم یک قائم اجزاء دیافراگم: به شده منتقل نیروهاي -ب
 شندبا ارتفاع در متفاوتی هايمشخصه يدارا است ممکن جانبی باربر

 دیگر هطبق به طبقه یک از جانبی، باربر سیستم در هاآن موقعیت ،یاو
 قائم عضايا بین نیرو انتقال تا شودمی سبب مسئله این .باشد متفاوت

 در یرتغی آن در که هاییموقعیت ترینمتداول از یکی .بیافتد اتفاق
 که است ساختمان تراز سطح افتد،می اتفاق ساختمان مقاوم سیستم

 تاس ممکن تراز، این در .شودمی بزرگتر زیرزمین پالن سطح آن، در
 راگمدیاف طریق از حائل، دیوار به سازه یفوقان قسمت از نیروها انتقال
  .گیرد صورت

 قائم اعضاي و دیافراگم اتصاالت در آمده بوجود نیروهاي -پ
 بیرونی نماي روي بر که باد فشار :ايسازهغیر اجزاء یا قاب

 سطوح روي بر را ايصفحه از خارج نیروهاي ،شودمی وارد ساختمان
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 نیروهاي زلزله از ناشی ارتعاشات مشابه، طور به .کندمی ایجاد نما

 ایجاد نما) جمله (از ايسازهغیر اجزاء و قائم باربر اجزا در اینرسی
 هاآن در نیروها که اجزایی از اتصاالت، طریق از نیروها این .کندمی

  .شوندمی منتقل دیافراگم به شوندمی ایجاد

 يمهار قائم ياجزا وجود اثر در شده ایجاد یافق نیروهاي -ت
 اعضاي وجود گاهی معماري نیازهاي سازه: در مایل ياجزا یاو

 اثر تتح تا شودمی سبب مسئله این .کندمی تحمیل سازه به را مایل
 یزرگب افقی فشاري نیروهاي واژگونی، از یناش يهاتالش یاو ثقلی بار
 ممکن صفحه داخل فشاري نیروهاي .شود ایجاد دیافراگم صفحه در

 شکش تحت اینکه و عضو راستاي به توجه (با مختلف جهات در است
 رد فشاري نیروهاي این که شرایطی در .شوند ایجاد باشد) فشار یا

 راگمدیاف به نیروها این د،نگیرنمی قرار اعضا سایر نیروهاي با تعادل
 جزاا سایر به توانندمی نیروها این ترتیب، بدین .شوندمی منتقل

 ملمحت همواره نیروها این ایجاد .شوند منتقل جانبی باربر سیستم
 يهاستون در ویژه به محوري،برون حضور در است ممکن و است
 رداربرخو ییباال شدت از نیستند، یکپارچه مجاور قاب با که بتنی

 خشیب عنوان به که ییهاستون اتصال با همچنین، دیافراگم، .باشند
 ایداريپ که اعضایی سایر به ،اندشدهن طراحی جانبی باربر سیستم از

 یجادا هاستون این براي جانبی گاهتکیه یک ،کندمی تامین را سازه
 .کندمی

 

 

  دیافراگم بر وارد نیروهاي  1-14شکل 

 

دیافراگم

جمع کننده

دیوار سازه اي 
)برشی(

انتقال برش 
در دیافراگم

دیوار 
زیرزمین

توزیع کننده

دیافراگم/ دال 

دیوار سازه اي 
)برشی(

فشار جانبی خارج از 
صفحه ناشی از باد یا 
نیروهاي اینرسی

قاب هاي خمشی

ستون مورب

فشار جانبی خاك

بارهاي ثقلی

مولفه داخل صفحه  
نیروهاي اینرسی
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 سایر و ثقلی بارهاي از ناشی صفحه از خارج نیروهاي -ث
 سقف از بخشی هادیافراگم اغلب :دیافراگم سطح بر وارد بارهاي

 قلیث بارهاي تحمل توان باید لذا، و هستند قابی سیستم یک کف یا
 یمکش بار از ناشی صفحه از خارج نیروهاي همچنین. باشند داشته را

 اب مطابق باید زلزله از ناشی قائم هايشتاب و سقف سطح در باد
 .گیرد قرار توجه مورد هادیافراگم رفتار در مرتبطي هانامهآیین

 دیافراگم ضخامت حداقل 3-14 ت دیافراگم ضخامت حداقل

 به ،باشند برخوردار کافی ضخامت از باید هادیافراگم 
 اثر تحت هاآن سختی و مقاومت پایداري، تامین از که طوري
 .شود حاصل اطمینان ،دارضریب بارهاي هايترکیب

 از کمتر نباید کف و سقف يهادیافراگم ضخامت 
 10 و 9 يهافصل ضوابط مطابق اعضا این نیاز مورد ضخامت

 .باشد طرفهدو و طرفهیک هايدال براي

 و برش محوري، نیروي اثر تحت است ممکن هادیافراگم 1-3-14 پ
 کامل طور به که ییهادیافراگم براي .باشند صفحه داخل خمشی لنگر

 اب ترکیب در که درجا بتنی رویه از ،یاو شوندمی اجرا درجا صورت به
 کلی ضخامت ،اندشده تشکیل شوندمی اجرا ساختهپیش اعضاي

 يهادال در .باشد کافی اشاره مورد نیروهاي تحمل براي باید دیافراگم
 ند،کنمی عمل اعضا دیگر با بکمر صورت به یبتن رویه هک یبتن

 وردم نیروهاي تحمل به قادر تنهایی به دیبا درجا بتنی رویه ضخامت
 محدودیت شامل هادیافراگم يالرزه طرح خاص ضوابط .باشد اشاره

 .است شده ارائه 20 فصل در هاآن ضخامت

 داخل نیروهاي برابر در نیاز مورد مقاومت بر عالوه 2-3-14 ت
 دهستن ساختمان کف یا سقف از بخشی هک ییهادیافراگم صفحه،

 را 10و  9هاي فصل در دال ضخامت به مربوط يتجویز ضوابط باید
 .نمایند تامین

 نیاز مورد مقاومت 4-14 ت نیاز مورد مقاومت

 کلیات

هاکنندهجمع ،هادیافراگم براي نیاز مورد مقاومت 14-4-1-1
 دارضریب بارهاي هايترکیب اساس بر باید هاآن اتصاالت و

  .شود تعیین 7 فصل

زا بخشی که ییهادیافراگم براي نیاز مورد مقاومت 14-4-1-2
 ارجخ بارهاي اثرات گرفتن نظر در با باید هستند، کف یا سقف

  .شود تعیین وارده بارهاي سایر با همزمان صفحه از

 شده ایجاد يبارها تحمل به قادر دیبا دیافراگم ياجزا 1-1-4-14 ت
 شوند،یم تعیین دارضریب يبارها يهایبکتر اساس بر هک هاآن در

 .باشند

 یمدیافراگ نقش ،یجانب باربر ستمیس در هک ییهادال 2-1-4-14 ت
 يهانیرو و یثقل يبارها همزمان اثرات تحمل به قادر باید دارند، نیز را

 هک شرایطی در مثال، طور به .باشند یجانب بار از یناش صفحه داخل
 یرت کند،می عمل دیافراگم نندهکجمع عضو عنوان به طبقه تیر یک
 برايو  نندهکجمع یک عنوان به محوري نیروي تحمل براي باید

 راحیط ثقلی، بارهاي اثر تحت تیر یک عنوان به خمشی لنگر تحمل
 .شود
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 دیافراگم سازي مدل و تحلیل

ضوابط باید هادیافراگم تحلیل و سازيمدل در 14-4-2-1
 .شوند رعایت ساختمان یمل مقررات ششم مبحث

اتالزام باید هادیافراگم تحلیل و سازيمدل فرآیند 14-4-2-2
 هر از توانمی افراگمید سازيمدل در .دننمای برآورده را 6 فصل

 استفاده آن یسخت يبرا سازگار و یمنطق اتیفرض مجموعه
 .نمود

يروین ،یخمش لنگر تعیین و دیافراگم تحلیل 14-4-2-3
 تامین يمبنا بر باید آن صفحه داخل يمحور يروین و یبرش

 این در .گیرد صورت یطراح يمرز شرایط و تعادل شرایط
 به را زیر »ث« تا »الف« زیربندهاي هايمدل توانمی ارتباط

 گرفت: کار

 روش به ساختمان یمل مقررات ششم مبحث در 1-2-4-14 ت
 رد لذا .استشده اشاره زلزله برابر در هادیافراگم سازيمدل تقریبی

 این در اشاره مورد ضوابط است ضروري ،هادیافراگم يالرزه طرح
 .شود برآورده نیز مبحث

 هاسازه تحلیل براي عمومی ضوابط ، 6 فصل در 2-2-4-14 ت
 هاگمدیافرا .است کاربرد قابل نیز هادیافراگم در که استشده بررسی
 نیروهاي اثر تحت بتوانند که شوندمی طراحی نحوي به معموال
 خود از یارتجاع تقریبا یاو یارتجاع رفتاري صفحه، داخل دارضریب
 یارتجاع تحلیل نظریه که تحلیلی هايروش رو، این از .دهند نشان

 لتحلی ضوابط .هستند پذیرش مورد نمایند،می تامین خوبی به را
 .است شده ارائه 6 فصل در یارتجاع

 هک دیافراگم، در بار توزیع بر تنها نه دیافراگم، صفحه داخل سختی
 .ستا تاثیرگذار نیز قائم اعضاي در نیروها و هاتغییرمکان توزیع بر

 مشخصات با سازگار باید دیافراگم سختی سازيمدل بنابراین،
 ختیس قائم اعضاي با مقایسه در دیافراگم هرگاه .شود انجام ساختمان

 به هک کم ابعادي نسبت با يهادیافراگم همانند باشد، داشته زیادي
 توانمی ،هستند خمشی هايابق بر کیمت و اجراشده درجا صورت

 رد دیافراگم هرگاه .کرد سازيمدل صلب کامال صورت به را دیافراگم
 زا برخی همانند شود، محسوب پذیرانعطاف قائم، اعضاي با مقایسه

 حاصل یکدیگر به ساختهپیش قطعات اتصال از که هادیافراگم
 افانعط تیر شوند،می داشتهنگه ايسازه دیوارهاي توسط و شوندمی

  .شودمی مدل داد قرار صلب گاه تکیه بین که پذیر

 ییجز یا دقیق تحلیلی هايمدل از شودمی توصیه موارد، سایر در
 توزیع در دیافراگم پذیريانعطاف میزان از ناشی اثرات تا شود استفاده
 موارد این جمله از .گیرد قرار ارزیابی مورد هاتغییرمکان و نیروها

 و قائم اعضاي سختی میزان هاآن در که هاییساختمان به توانمی
 هاآن رد زیادي نیروهاي انتقال ،یاو باشد، نزدیک یکدیگر به دیافراگم

 رمپ از هاآن در که پارکینگ کاربري با هايساختمان یاو دهد، رخ
 .کرد اشاره ،است شده استفاده یانیم يهاسقف اتصال براي

 املک طور به که کوچک ابعادي نسبت با يهادیافراگم 3-2-4-14 ت
 رویه بتن و ساختهپیش قطعات از یاو شوندمی اجرا درجا صورت به

  .دنشومی مدل صلب عضو یک عنوان به معموال ،اندشده تشکیل

 بطمرت محاسبات روي بر ايعمده تاثیر دیافراگم یسخت اثرات هرگاه
 .ردگی قرار توجه مورد اثرات این که است الزم باشد، داشته طراحی با
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 فرض صلب را آن بتوان کهصورتی در صلب، دیافراگم -الف

 .نمود
 انعطاف را آن بتوان کهصورتی در پذیر،انعطاف دیافراگم -ب

 .نمود فرض پذیر
 يبرا پایین و باال حدود فرض اساس بر جداگانه يهاتحلیل -پ

 هب تالش حداکثر آن در که دیافراگم، صفحه داخل یسخت
 قرار طراحی مبناي ها،مدل این از یک هر از آمده دست

  .گیردمی
   .دیافراگم يریپذانعطاف ردنک منظور با محدود ياجزا مدل -ت
  .خرپایی روش در مدل -ث

 مبحث طضواب ،هادیافراگم يریپذ انعطاف ای صلبیت تعیین يبرا
  .دنرگی قرار استفاده مورد دنتوانمی ساختمان یمل مقررات ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیقد سازيمدل باشد، بزرگ دیافراگم در یافتهانتقال نیروهاي هرگاه
  .شد خواهد منجر تريواقعی طراحی نیروهاي به دیافراگم سختی

 سایر یا بزرگ، هايبازشو بزرگ، هايدهانه داراي يهادیافراگم
 یبزرگ ايصفحه داخل هايتغییرشکل با است نکمم ها،نامنظمی

 .2-14 شکل ،گیرد قرار توجه مورد طراحی در باید که شوند همراه
  

 
 .نباشد صلب است نکمم هک دیافراگم یک از اينمونه  2-14شکل 

 

 یابستگو دیافراگم صفحه داخل یسخت به لیتحل نتایج هک یصورت در
 یختس پایین و باال حد دو يبرا را لیتحل توان می باشد، داشته يادیز

 انجام آمده بدست ينیروها ثرکحدا اساس بر را یطراح و داد انجام
 .داد

 فتهگر درنظر صلب صورت به خودشان صفحه در که ییهادیافراگم در
 سازيمدل با را دیافراگم داخل در نیرو توزیع توانیم ،اندشده

 معرف هک ییهافنر بر کیمت صلب افقی تیر یک صورت به دیافراگم
  .3-14شکل  ،آورد بدست باشند،می قائم اعضاي جانبی سختی

 

    
 سازيمدل از حاصل دیافراگم صفحه داخل نیروهاي  3-14شکل 

 پذیرانعطاف گاهتکیه روي صلب افقی تیر عنوان به دیافراگم

یجانب بار

اعضاء قائم باربر 
جانبی و برش اعمالی

مرکز 
مقاومت

مرز
دیافراگم 

  

  

 

   
   

 

 

برش در 
دیافراگم

خمش در 
دیافراگم
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از آن دهنده تشکیل اجزاي و دیافراگم طراحی 14-4-2-4
 ذیرپانعطاف یا صلب عملکرد به توجه بدون ها،کنندهجمع جمله

 .است ضروري آن،

 دیافراگم بر وارد نیروهاي بین صفحه داخل مرکزیت از خروج اثرات
 ساختمان کل پیچش به نهایت در که قائم، اعضاي مقاوم نیروهاي و

 انبیج باربر سیستم اعضاي .شود لحاظ تحلیل در باید ،شودمی منجر
 دوران برابر در توانندمی دارند، قرار دیافراگم بر قائم جهت در که

  .نمایند مقاومت دیافراگم، صفحه

 هر سازيمدل براي محدود اجزا هايمدل از استفاده یلک طور به
 در خصوصا يسازمدل نوع این .باشدیم مناسب هادیافراگم از نوعی

 اثر تحت که ییهادیافراگم و نامنظم هايشکل داراي يهادیافراگم
 كتر اثرات .گیرد قرار توجه مورد تواندمی هستند، بزرگی نیروهاي

 در .شود منظور دیافراگم سختی در باید انتظار مورد یخوردگ
 تاتصاال اب که بتنی، ساختهپیش قطعات از شدهتشکیل يهادیافراگم
 نحو به االتاتص یسخت اثرات باید ،اندشده متصل دیگرکی به مکانیکی

  .شود منظور مدل در یمناسب

 .نمود استفاده دیافراگم طراحی در توانمی نیز خرپایی هايروش از
 یبررس دیافراگم داخل در نیرو انتقال جریان ،يسازمدل از نوع این در
 .شودمی تعیین آرماتورها مقدار و موقعیت و

 رجاتد اهشک يبرا دیافراگم، تیصلب مانند یفرضیات 4-2-4-14 ت
 باید هاحالت همه در و بوده لیتحل نمودن ساده يبرا یاو سازه يآزاد

 .گیرند قرار یطراح مورد آمده بدست ينیروها يبرا دیافراگم اجزاء

 دیافراگم سازي مدل و تحلیل 5-14 ت دیافراگم سازي مدل و تحلیل

 کلیات

براي باید هاآن اتصاالت و هادیافراگم طراحی 14-5-1-1
صورت به 1-1  رابطه تامین اساس بر و دارضریب بارهاي ترکیب

USn ≥φ بین نشکاندر .گیرد صورت 7 فصل ضوابط مطابق 
 اساس بر بایدφ  ضریب .شود منظور یطراح در باید بار اثرات

 .شود تعیین 7 فصل ضوابط

 دبن در بحث مورد بارهاي ترکیب اثر تحت هادیافراگم 1-1-5-14 ت
راث تحت آن از بخشی یا دیافراگم یک هرگاه .شوندمی احیطر 7-3

 دبای بار آثار اندرکنش باشد، داشته قرار همزمان صورت به بار چند
 هک است شرایطی حالت، این از ساده مثال یک .گیرد قرار توجه مورد

 ستا گرفته قرار دال از یقسمت یا تیر ناحیه در کنندهجمع یک آن در
 رکیبت براي عضو شرایط، این در .باشدیم نیز ثقلی بارهاي اثر تحت و

 لاتصا دیگر مثال عنوان به ای .شودمی طراحی محوري نیروي و خمش
 قرار برش و کشش همزمان اثر تحت توانندمی هک دیافراگم اعضا

 .گیرند

 توپر جز یا تیر یک صورت به که یدیافراگم اسمی هايمقاومت
 داخل خمش و يمحور يروین برش، برابر در است شده يسازهیشب

 براي اسمی هايمقاومت این .شودمی تعیین 8 فصل براساس ،صفحه
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زا یکی با انطباق در باید اگمدیافر طراحی مقاومت 14-5-1-2
 باشد: ریز »ت« تا »الف« بندهايزیر

 ابربر عمقی با تیر یک صورت به دیافراگم که مواردي در -الف
 آن بر وارد لنگر و باشد شده مدل دیافراگم کامل عمق با

 شود، تحمل هالبه در زکمتمر آرماتورهاي توسط
 تا 2-5-14 بندهاي اساس بر باید حیطرا يهامقاومت

.شوند تعیین 14-5-4
 خرپایی روش با آن، از بخشی یا دیافراگم که مواردي در -ب

 لفص ضوابط اساس بر باید طراحی مقاومت اشد،ب شده مدل
 .شود تعیین 22

 شده مدل محدود اجزاي روش به دیافراگم که مواردي در -پ
 تعیین 8 فصل ضوابط با مطابق باید طراحی مقاومت باشد،
 وردم برشی طراحی در باید برش یکنواخت غیر توزیع .شود

 رايب هاکنندهجمع بینیپیش موارد، این در .گیرد قرار توجه
 .است الزامی جانبی باربر سیستم قائم اجزاي به برش انتقال

 فوق بندهاي از غیر روشی به دیافراگم که مواردي در -ت
 برآورده را تعادل شرایط باید روش این باشد، شده طراحی
 مورد مقاومت با برابر حداقل طراحی يهامقاومتو  نموده

 .نماید تامین را بار مسیر در موجود اجزاي تمام براي نیاز

 21 لفص براساس شوند،می تحلیل خرپایی روش به که ییهادیافراگم
 هک بازشوها پیرامون هايکنندهجمع و فشاري اعضاي .شودمی تعیین
 بند ضوابط براساس هستند، فشاري محوري نیروي اثر تحت

کاهش ضرایب از توانمی شرایط، این در .شوندمی طراحی 12-3
 کنترل-فشار رفتار فرض با 2-4-7 بند در بحث مورد مقاومت
 ،اعضایی چنین در کششی نیروي بررسی منظور به .کرد استفاده
 براساس مقاومت، کاهش ضریب و yfsA با برابر کششی اسمی مقاومت

 .است 9/0 با برابر کنترل،-کشش رفتار فرض با و 7 فصل

 ،اشندبشده مدل صورت چه به دیافراگم اینکه به بسته 2-1-5-14 ت
  .ودش منظور تواندیم طراحی مقاومت نییتع براي مختلفی ضوابط

 به دیافراگم آن، در که ندکیم بیان را یحالت الف، 2-1-5-14 بند
 داخل در بارهایی اثر تحت که شودمی مدل دهانه چند تیر یک عنوان
 عمق در برش جریان حالت این در .است گرفته قرار خود صفحه
 راگمدیاف مقطع عمق .شودمی گرفته نظر در یکنواخت دیافراگم مقطع
 اعضاي اگر .)1-14شکل ( است جانبی بارهاي جهت در آن بعد با برابر
 افتهنی ادامه دیافراگم مقطع عمق تمام در جانبی باربر سیستم قائم

 عمق از قسمتی در برش انتقال يبرا هاکنندهجمع تامین باشند،
 .است ضروري ندارند، حضور آن در قائم اعضاي که دیافراگم
 صفحه داخل خمش برابر در مقاومت براي دیافراگم لبه هايآرماتور

4-5-14 تا 2-5-14 هايبند ضوابط .شوندیم یطراح محوري بار و
 .اندشده تعریف مدلی چنین براساس

 از استفاده ،»ت« تا »ب«2-1-5-14 هايبند ضوابط براساس
 در .است پذیرامکان دیافراگم طراحی براي جایگزین هايروش

 مقاومت دیافراگم، در شده توزیع صورت به لبه ياجزا که شرایطی
 هادیافراگم که شرایطی در یا ،کنندمی تامین را دیافراگم یخمش

 شوند،یم طراحی محدود اجزاء تحلیل از حاصل تنش دامنه براساس
 .تاس يضرور محاسبات در غیریکنواخت برش جریان گرفتن نظر در

 نیروي و خمشی لنگر براي طراحی
 محوري

و محوري نیروهاي تحمل براي دیافراگم طراحی 14-5-2-1
 و 2-8 يهاخشب اساس بر دیبا صفحه، داخل خمشی لنگر

.شود انجام 8-3

 ضوابط براساس هادیافراگم محوري و خمشی طراحی 1-2-5-14 ت
 هک گیردیم صورت 3-8 و 2-8 هايخشب در بحث مورد معمول

 .هست  دیافراگم عمق در کرنش خطی توزیع فرض دربرگیرنده

 برابر در قاومتم براي که یتنیدگپیش يهاابلک 2-2-5-14 ت
 توانندمی روند،می کار به صفحه داخل خمش و محوري نیروي
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 دیبا دیافراگم در خمش از ناشی یششک مقاومت 14-5-2-2
 یاو ریز »پ« تا »الف« بندهاي در مندرج يهاروش از یکی به

 شود: نیتام ،هاآن از ترکیبی

 ؛آجدار آرماتورهاي از استفاده -الف
 نیدهتپیش قطعات چه ،تنیدگیپیش هايکابل از استفاده -ب

 ؛نباشند یاو باشند
 اياجز بین درز از که مکانیکی هايدهنده اتصال از استفاده -پ

 .کنندمی عبور ساخته پیش

 براي که مکانیکی هايدهنده اتصال و آرماتورها 14-5-2-3
 در باید ،شوندمی برده کار به خمش از ناشی کشش تحمل

 محدوده
4
h مقدار .شوند تعبیه افراگمید کششی لبه از h برابر 

 دمور مقطع در و دیافراگم صفحه در که است دیافراگم عمق با
 دهانه طول در دیافراگم عمق چهچنان .شودمی گیرياندازه نظر

 مدیافراگ از هاییبخش در آرماتورها است الزم کند، دایپ تغییر
محدوده در ولی گرفته، قرار نظر مورد مقطع مجاورت در که

4
h شوند مهار ندارد، قرار.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از که یمکانیک هايدهندهاتصال .باشند تنیدهغیرپیش یا تنیدهپیش
 ارب مسیر یک ،کنندمی عبور ساختهپیش بتنی اعضاي بین درز

 .دکننمی فراهم را اجزا، این در شده تعبیه هايآرماتور براي پیوسته

 

 

 

 
 

 قرارگیري براي مجاز هايمحل 4-14شکل  3-2-5-14 ت
 یروين و خمش از ناشی ششک برابر در که تنیده،غیرپیش هايآرماتور
 دیافراگم عمق هرگاه .دهدمی نشان را کرد، خواهند مقاومت محوري

 در را کششی هايآرماتور توانمی کند، دایپ تغییر دهانه طول در
 محدوده از خارج هاآرماتور اگر حتی کرد، مهار مجاور مقاطع

4
h از 

 نیرو قالانت یپیوستگ از اطمینان يبرا .باشند گرفته قرار مجاور مقطع
 هايروش از توانمی مقطع تغییر محل در مناسب يآرماتوگذار و

  .نمود استفاده نیز مسطح تنش یارتجاع تحلیل یا خرپایی

 مکانیکی، هايدهندهاتصال و آرماتور موقعیت به مربوط محدودیت
 تاتصاال شدید بازشدگی از جلوگیري و خوردگیترك کنترل براي
 که شرایطی در و موضوع این تیرعا عدم صورت در .استشده ارائه

 دهش توزیع دیافراگم عمق در مکانیکی هايدهندهاتصال یا هاآرماتور
 کینزدی در اتصاالت بازشدگی یاو باز يهاكتر جادیا احتمال باشند،

 در خمشی کششی هايآرماتور تمرکز .داشت خواهد وجود لبه
 عمق رد یکنواخت برش جریان یک به همچنین دیافراگم، لبه نزدیکی

  .شودمی منجر دیافراگم

 اريفش نیروهاي اثر تحت که دیافراگم لبه اجزاي يبرا یلک طور به
 خاص يآرماتورگذار جزئیات اعمال به ينیاز دارند، قرار خمشی
 نیروهاي اثر تحت لبه اجزاي که شرایطی در اگرچه، .ستین هاستون

 ددارن قرار خود محوري مقاومت با مقایسه در اییمالحظه قابل فشاري
 تعبیه ،گیرندمی قرار فشار تحت بازشو یا لبه یک مجاورت در یاو

 قرار توجه مورد باید ستون هايخاموت همانند عرضی هايآرماتور
 .گیرد
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 بین اتصال از که مکانیکی هايدهنده اتصال 14-5-2-4
 نیروي تحمل براي باید ،کنندمی عبور ساختهپیش قطعات
 طراحی اتصال، در انتظار مورد شدگیباز با متناظر کششی

 .شوند

  
 ينیرو برابر در که تنیدهغیرپیش هايآرماتور موقعیت  4-14شکل 

 .کنندمی مقاومت محوري نیروي و خمش از ناشی کششی

 

 ثرا تحت که رویه بتن بدون ساختهپیش دیافراگم در 4-2-5-14 ت
 کند،می رفتار خطی محدوده در و گرفته قرار صفحه داخل بارهاي
 باید کمتر) و مترمیلی 5/2 حد (در اتصاالت درز بازشدگی احتمال

 محتمل زین جابجایی بزرگتر مقادیر زلزله اثر حتت .شود بینیپیش
 يراب الزم مقاومت نیتام به قادر باید مکانیکی هايدهندهاتصال .است

 .باشند اتصاالت در انتظار مورد هايبازشدگی

 
 

 برش براي طراحی 

 اخلد برشی مقاومت تعیین در دیبا بند این ضوابط 14-5-3-1
  .دنرو کار به هادیافراگم صفحه

 نظر در 75/0 با برابر باید φ مقاومت کاهش ضریب 14-5-3-2
 مقدار ،5-4-7 بند اساس بر که مواردي در مگر ،شود گرفته
  .باشد شده معرفی ضریب این براي يکمتر

 ،اندشده اجرا درجا امالًک هک ییهادیافراگم در 14-5-3-3
 .شود تعیین ریز رابطه از استفاده با باید nV مقدار

)                  1-14 رابطه )ytccvn ff.AV ρλ +′×= 170 

 

 به که است بتن برشی خالص مقطع سطح cvA رابطه، این در
 خالی فضاهاي سطحو  شده محدود دیافراگم عمق و ضخامت

cf مقدار .شودمی کاسته وجود، صورت در آن، در  در که ′
 .دباش بیشتر پاسکالمگا 3/8 از نباید رود،می کار به nV محاسبه

 جریان که است استوار فرض این بر بند این وابطض 1-3-5-14 ت 
 الف-2-1-5-14 بند در آنچه همانند دیافراگم مقطع عمق در برش

 هايروش از که شرایطی در .است یکنواخت تقریبا ،شد مطرح
 شود، استفاده محدود ياجزا روش یا خرپایی روش مانند جایگزین
 قرار توجه مورد باید دیافراگم، عمق در صفحه داخل برش تغییرات

 .گیرد

 بند ايلرزه طراحی به مربوط ضوابط از رابطه این  3-3-5-14 ت
 با متناظر مقطع سطح بیانگر cvA عبارت .اندشده اقتباس 20-8-9

 .است دیافراگم معادل تیر عمق

 

 

 

 

 

 

بارجانبی

مرز دیافراگم

هاناحیه قرارگیري آرماتو
اناعضاء قائم ساختم

قرار  4/1h عمق در 1lآرماتورهاي دهانه
.می گیرند

  ناحیه از آرماتورهاي می توانند خارج
در این شکل . مهار شوند خورده هاشور

و آرماتورهاي مورد نیاز براي انتقال نیر
.نمایش داده نشده اند
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 داخل برش موازي شده توزیع آرماتور نسبت tρ ،همچنین

 .است دیافراگم صفحه

 باید cvA ابعاد شده، اجرا درجا يهادیافراگم در 14-5-3-4
 باشد: برقرار ریز رابطه که دنشو انتخاب چنان

ccvu                                   2-14 رابطه fA.V ′≤ φ660 

cf مقدار آن، در که  نباید رود،می کار به nV محاسبه در که ′
 .باشد بیشتر پاسکالمگا 3/8 از

 رب درجا بتنی رویه صورت به که ییهادیافراگم در 14-5-3-5
 بندهاي ضوابط باید ،شوندمی اجرا ساخته پیش قطعات روي

 به cvA مقدار کردن منظور باو  6-3-5-14 تا 14-5-3-3
 شوند: رعایت زیر »ب« و »الف« بندهاي شرح

 پیش قطعات با بکمر صورت به رویه بتن که مواردي در -الف
 این مقطع سطح با برابر cvA مقدار کند،نمی کار ساخته

   .است رویه
 صورت به ساخته پیش قطعات با رویه بتن که مواردي در -ب

 قطعه مقطع سطح مجموع cvA مقدار ،کندمی کار بکمر
cf موارد، این در .است رویه بتن و ساخته پیش  باید ′

 پیش قطعه بتن مشخصه يفشار مقاومت مقدار ترینکم
  .شود گرفته نظر در رویه، بتن و ساخته

 

 بر شده محاسبه برش مقدار از نباید nV مقدار 14-5-3-6
 تجاوز 8-8 بند در بحث مورد اصطکاکی برش ضوابط اساس

 يرو ناحیه در هیرو بتن ضخامت باید ضوابط، این در .کند
 این زا نندهکعبور آرماتورهاي نیزو  ساختهپیش قطعات اتصاالت
  .رندیگ قرار توجه مورد اتصاالت،

 هساختپیش قطعات اتصال با که ییهادیافراگم در 14-5-3-7
 کمک به ساخته پیش قطعات اتصال یاو رویه، بتن بدون

 ضوابط باید ،شوندمی اجرا لبه تیرهاي یاو رویه، بتن نوارهاي
 شوند: رعایت هاآن دو هر یاو ریز »ب« ،»الف« بندهاي

 55/0 از نباید شده يریزگروت اتصاالت اسمی مقاومت -الف
 8-8 بند براساس باید آرماتورها .کند تجاوز پاسکال مگا

 -برش آرماتورهاي .شوند طراحی اصطکاکی برش براي

 

 

 

 

 

 

 

 اختهسپیش قطعات از استفاده با که ییهادیافراگم در  5-3-5-14 ت
 گرید با بکمر صورت به هیرو بتنو  شوندمی ساخته درجا رویه بتن و

 بند در بحث مورد موثر ضخامت ند،کینم عمل اجزا
  .شودمی منظور رویه بتن ضخامت با برابر الف-14-5-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد و فوقانی قسمت در ترك وقوع رویه، بتنی دال در  6-3-5-14 ت
 .است محتمل بسیار ساختهپیش قطعات بین اتصاالت محل طول

 یبتن دال یاصطکاک برش به برشی مقاومت 6-3-5-14 بند بنابراین،
 ست،اگرفته قرار ساختهپیش قطعات بین اتصاالت روي بر که رویه

 .شودمی محدود

 یبرش مقاومت رویه، بتن بدون يهادیافراگم براي 7-3-5-14 ت
 يریزگروت يدرزها در آرماتور اصطکاك برش از استفاده با تواندمی

 رب اضافه اصطکاك-برش يبرا نیاز مورد هايآرماتور .شود تامین شده
 اگمدیافر کششی نیروهاي برابر در مقاومت براي نیاز مورد هايآرماتور

 در شده ایجاد کشش یا محوري، نیروي و خمش جمله از
 اتصاالت بازشدگی هم لهیبدینوس تا شوندیم منظور هاکنندهجمع

 .ودش تامین اصطکاك-برش قیطر از یبرش مقاومت هم و یابد اهشک
 مکانیکی هايدهندهاتصال از توانمی آن، بر عالوه یا جایگزین، طور به

 .مودن استفاده ساختهپیش اعضاي اتصاالت طول در برش انتقال براي



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   288  

س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 شکش تحمل براي که آرماتورهایی بر عالوه باید اصطکاك

 کار به ،اندشده محاسبه محوري نیروي و خمش از ناشی
 .شوند برده

 اجزاي بین درز با که مکانیکی هايدهنده اتصال -ب
 نظورم با الزم یبرش مقاومت باید ،دارند تقاطع ساختهپیش

 داشته را اتصال محل در انتظار مورد شدگی باز اثر نمودن
  .باشند

 

 از برش که مواردي در ،هادیافراگمتمام  در 14-5-3-8
 کی به کنندهجمع یا دیافراگم از یاو ،کنندهجمع به دیافراگم

 وابطض باید ،شودمی منتقل جانبی باربر سیستم از قائم عضو
 شوند: برآورده ریز »ب« یا »الف« بندهاي

 د،گیرمی صورت بتن طریق از برش انتقال که مواردي در -الف
  .شوند رعایت 8-8 بند مطابق اصطکاك -برش ضوابط باید

 هايدهنده اتصال طریق از برش انتقال که مواردي در -ب
 د،گیرمی صورت آرماتورها يازبانه عملکرد با یا مکانیکی

 اربرب سیستم قائم ياعضا دوران و شدگیبلند اثرات باید
  .دنگیر قرار توجه مورد جانبی

 .دارد وجود اتصاالت در یبازشدگ  انتظار حالت این در
 تتح طراحی مقاومت تامین به قادر باید مکانیکی هايدهندهاتصال

 .باشند انتظار مورد بازشدگی اثر

 

 

 

 
 

 رد کافی برشی مقاومت باید دیافراگم هک آن بر عالوه 8-3-5-14 ت
 و هاهکنندجمع به برش انتقال به قادر باید ،باشد داشته صفحه داخل

 یا اصطکاك-برش طریق از جانبی باربر سیستم قائم اعضاي
  .باشد نیز مکانیکی هايدهندهاتصال

 هاییآرماتور ،شوندیم اجرا درجا کامل طور به که ییهادیافراگم در
 از یرون انتقال براي اغلب ،اندشده تعبیه طراحی دیگر مقاصد براي که

 کفایت زین اصطکاك)-برش طریق (از هاکنندهجمع به دیافراگم
 رايب شتریب هايآرماتور تامین به نیاز است ممکن هرچند، .کنندمی

 اربرب سیستم قائم اعضاي به کنندهجمع یا دیافراگم برش انتقال
 5-14شکل  .باشد داشته وجود اصطکاك)-برش طریق (از جانبی

 انجام منظور این به که هاییگذاريآرماتور براي متداول جزئیات
  .کندمی ارائه را شودمی

 

 
 براي که آرماتور ايشاخه عملکرد شماتیک جزئیات  5-14شکل 

 تامین اصطکاکی برش طریق از ايسازه دیوار به برش انتقال
 .استشده

 
 

 هاکنندهجمع 

 اعضاي کششی، اعضاي عنوان به باید هاکنندهجمع 14-5-4-1
  .شوند طراحی 3-8 بند ضوابط اساس برو  دو هر یا فشاري،

 

 ار نیرو که است دیافراگم از ايناحیه کنندهجمع یک 1-4-5-14 ت 
 .کندمی منتقل جانبی، باربر سیستم از قائم عضو یک و دیافراگم بین
 به د،یاب امتداد دیافراگم در عرضی صورت به تواندمی کنندهجمع یک
 عرض .یافت خواهد کاهش هاآرماتور تجمع و تنش زکتمر ترتیب، این
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 بربار سیستم قائم ياعضا برِ از باید هاکنندهجمع 14-5-4-2
 هک جایی تا دیافراگم، عمق از بخشی یا تمام درون در جانبی،

 يضااع به دیافراگم از را برش بتوانند تا یابند ادامه باشد، الزم
 یطراح نیروهاي انتقال دیگر که مواردي در .کنند منتقل قائم

 الزم جانبی باربر سیستم قائم ياعضا طول در هاکنندهجمع
  .کرد قطع را کنندهجمع توانمی نباشد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبی اتصال طول نصف از نباید قائم، عضو سمت هر در نندهک جمع
  .)6-14شکل ( نماید تجاوز قائم، عضو و کنندهجمع

 
 عضو از ترعریض هک ییهانندهک جمع عرض محدودیت  6-14شکل 

 .شوندیم گرفته نظر در یجانب باربر قائم

 

 اينیروه مقدار براساس کنندهجمع یک در فشاري و کششی نیروهاي
 ائمق اعضاي به هاکنندهجمع این توسط است قرار که دیافراگم برشی

نشان  6-14شکل طور که در همان شوند، منتقل جانبی باربر سیستم
  .شوندمی تعیینداده شده، 

 الف،-2-1-5-14 بند در بحث مورد طراحی روند در 2-4-5-14 ت
 برش جریان تحت موثر املک عمق با تیر یک عنوان به دیافراگم
 تمام رد جانبی باربر سیستم قائم اعضاي اگر .شودمی مدل یکنواخت

 الانتق براي هاکنندهجمع وجود باشند، نیافته امتداد دیافراگم عمق
 در یجانب باربر قائم اعضاي که- دیافراگم ماندهباقی هیناح در برش

 از استفاده .)7-14شکل ( است يضرور -اندنیافته ادامه ناحیه آن
 لی،و گیرد قرار توجه مورد تواندمی نیز املکنا عمق با هايهکنندجمع

 نتقالا توان که شود طراحی کامل بار انتقال مسیر یک باید نهایت در
 مقائ اعضاي به سپس، و هاکنندهجمع به دیافراگم از را نیروها تمام

 .باشد داشته
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 اروهین انتقال يبرا کنندهجمع یک کهصورتی در 14-5-4-3
 در باید کنندهجمع آرماتورهاي شود، یطراح قائم عضو یک به

 ریز »ب« و »الف« بندهايزیر در چه آن معادل حداقل طولی
 یابند: امتداد جانبی باربر قائم عضو در است، آمده

 ؛کشش در آرماتور گیرایی براي نیاز مورد طول -الف
 مقائ ياعضا به طراحی نیروهاي انتقال براي نیاز مورد طول -ب

 طریق از یاو ،)8-8 بند مطابق( اصطکاك -برش طریق از
 ياارهک و ساز سایر طریق از یاو مکانیکی، هايدهنده اتصال
 .نیرو انتقال

 
 براي نیاز مورد آرماتور و کامل عمق با کنندهجمع  7-14شکل 

 دیوار به کنندهجمع نیروي انتقال جهت اصطکاکی برش عملکرد

 

 يهاآرماتور کافی، گیرایی طول میزان تامین بر عالوه 3-4-5-14 ت
 وهاينیر بتوانند تا یابند ادامه نیاز مورد میزان به باید هاکنندهجمع
 .ندنمای منتقل جانبی باربر سیستم قائم اعضاي به را کنندهجمع

 هاکنندهجمع هايآرماتور از برخی توانمی تجربی، فرض یک براساس
 نیروي ترتیب، این به .داد ادامه قائم عضو طول تمام در را

 منتقل اصطکاك -برش طریق از و یکنواخت طور به هاکنندهجمع
 امتداد نحوه از اينمونه 8-14شکل  در .)7-14شکل ( شد خواهد
 زا ستون سه به نیرو انتقال منظور به هاکنندهجمع هايآرماتور دادن
 .استشده داده نمایش قاب یک

 
 سیستم قائم اجزاء به کنندهجمع از نیرو انتقال مسیر  8-14شکل 

 جانبی باربر

  

دیوار

  برش آرماتورهاي
اصطکاك

برش

آرماتورهاي جمع کننده

نیرو 
ر جمع کننده

قاب مقاوم باربر جانبی
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 آرماتورگذاري هايمحدودیت 
 

 آرماتورگذاري هايمحدودیت 6-14 ت

 هايتنش برابر در مقاومت براي که آرماتورهایی 
 باید گرفت، خواهند قرار استفاده مورد شدگی جمع و حرارتی

  .شوند تعیین 4-19 بند اساس بر

 هک ییهادیافراگم در زمین، روي هايدال در جز به 
 و هامحدودیت باید هستند، سقف یا فک يهادال از جزئی

 و 6-7-9 بند مطابق طرفهیک يهادال آرماتورگذاري ضوابط
 .شوند رعایت 7-10 بند مطابق طرفهدو يهادال

 صفحه داخل نیروهاي تحمل براي که آرماتورهایی 
 رايب که آرماتورهایی بر عالوه باید هستند، نیاز مورد دیافراگم
 .وندش تامین ،اندشده محاسبه بارها اثرات سایر برابر در مقاومت

 تحمل براي توانمی را شدگیجمع و حرارتی آرماتورهاي ولی
 .گرفت کار به نیز دیافراگم صفحه داخل نیروهاي

 اساس بر باید )s( آجدار آرماتورهاي فاصله حداقل 
 یشترب نباید فاصله این مقدار حداکثر .شود تعیین 1-2-21 بند

  .شود گرفته نظر در مترمیلی 350 یا دیافراگم ضخامت برابر 5 از

 یاو یششک تنش تامین يبرا الزم ییرایگ طول 
 سمت دو هر در باید دیافراگم، از مقطع یک آرماتورهاي يفشار

 .شود تامین مقطع آن
 

 گرفته نظر در کشش تحمل براي که آرماتورهایی 
 هاآن هب دیگر ششک تحمل يبرا که اينقطه از بعد باید ،اندشده
 لبه که آن مگر ،یابند ادامه dl میزان به حداقل نیست، نیاز

 .ندباش داشته قرار فاصله این در انبساطی درزهاي یا دیافراگم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تنش نقاط در معموال ها،آرماتور مهار يبرا بحرانی مقاطع 5-6-14 ت

 تحمل يبرا نیاز عدم لیدل به مجاور يآرماتورها هک طنقا در حداکثر،
 دارد، وجود دیافراگم در ناپیوستگی که نقاطی در و اندشده قطع نیرو

 .باشندیم

 رد دیگر که اينقطه از باید تیر یک خمشی هايآرماتور 6-6-14 ت
 اب نیست، نیاز مورد خمش برابر در مقاومت براي يآرماتور نقطه آن

 افزایش این .یابند امتداد )bd12 و d( مقدار دو حداکثر با برابر طولی
 مهار هم زیرا است برخوردار زیادي اهمیت از تیر یک رفتار در طول

 دقت عدم از ناشی که برشی خرابی از هم و شد خواهد تامین آرماتور
 .ندکمی جلوگیري است کششی هايتنش دقیق موقعیت تخمین در

 براي .استنشده گزارش هادیافراگم در موضوع این مشابه هايخرابی
 اينقطه از بعد dl زانیم به آرماتور بند این مطابق ،طراحی سازيساده

 .یابدیم امتداد ستین نیاز کششی تحمل يبرا آن به که





     

 

 پانزدهم فصل

 آرمهبتن هايشالوده
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 آرمهبتن يهاشالوده
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 گستره 1-15 ت   گستره 

 اختصاص آرمهبتن يهاشالوده یطراح به فصل نیا ضوابط
 راند:یز موارد شامل و داشته

 طرفهدو و طرفهیک مرکب منفرد، :سطحی يهاشالوده -الف
 ل؛وکباس و نیزم يرو ریت گسترده، ،ينوار

 ؛هاشمع سر و هاشمع ق:یعم هايشالوده -ب
 .دار بند پشت و ايطره :حائل يوارهاید -پ

 قابل بخش ست،هاشالوده به مربوط فصل این ضوابط گرچه 
 نیا در و اندشده ارائه نامهنییآ يهافصل گرید در هاآن از ايمالحظه

 نیا اربردک دیشا یحت اگرچه .شودمی داده ارجاع هاآن به فقط فصل
 شفاف و مشخص طور به شده، آورده دیگر هايفصل در که ،ضوابط

 .دنباش نشده نییتع هاشالوده يبرا

 1-15شکل  در نامهنییآ نیا در بحث مورد يهاشالوده يهانمونه
 گرید مجموعه ریز داربیش و ياپله يهاشالوده .اندشده داده نشان

  .ندیآیم حساب به هاشالوده
 

 

  

  

 هاشالوده انواع از بعضی  1-15شکل 

 
 

 نواري شالوده
 (مجزا) تکی شالوده

 شالوده مرکب ايپله شالوده

 گسترده شالوده
 هاشمع و سرشمع با عمیق شالوده

 سرشمع ستون

 هاشمع

 بدنه

 پنجه

کلید 
 پاشنه (اختیاري)

 بند پشت با دیوار شالوده

 بدنه

 پنجه

کلید 
 پاشنه (اختیاري)

 بندپشت

 بندپشت
 بند پشتبدون  دیوار شالوده
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 اتیلک 2-15 ت  اتیلک 

 در اندشده داده پوشش فصل این در که شالوده انواع از هاییمثال
 .اندشده داده نشان 1-15شکل 

  
 فیتعار 

 هگفت ساختمان سازه از یمتقس به :یسطح شالوده 15-2-1-1
 و گرفته قرار وارید ای ستون آن یفوقان سطح يرو هک شودمی

 را سازه بارو  دارد هکیت نیزم يرو مایمستق آن یتحتان سطح
 منتقل نیزم یفوقان يهاهیال ای سطح به را آن و ردهک تحمل

 ریز »چ« تا »الف« شرح به یسطح يهاشالوده انواع .کندمی
  .اندشده داده نشان 1-15شکل  در و باشندمی

 یک بار هک شودمی اطالق ياشالوده به :منفرد شالوده -الف
 هب انبساط درز محل در را هم به یکنزد ستون دو ای ستون

 هب پالن در دتوانمی منفرد شالوده .کندمی منتقل نیزم
 لکش هر ای رهیدا منظم، یضلع چند ل،یمستط مربع لکش
 مربع لکش به دتوانمی زین مقطع درو  باشد منظم ریغ

 به منفرد شالوده عملکرد .باشد یانکپل یاو ذوزنقه ل،یمستط
  .باشدمی طرفهدو صورت

 ستون دو بار هک شودمی اطالق ياشالوده به ب:کمر شالوده -ب
 به را طرفه)دو عملکرد( ستون چهار ای )طرفهیک عملکرد(

 هب پالن در دتوانمی بکمر شالوده .کندمی منتقل نیزم
 لکش هر ای رهیدا منظم، یضلع چند ل،یمستط مربع لکش
 مربع لکش به دتوانمی زین مقطع درو  باشد منظمریغ

 هک يمنفرد يهاشالوده .باشد یانکپل یاو ذوزنقه ل،یمستط
 تا ردندگ وستهیپ یکدیگر به ندتوانمی باشند، هم به یکنزد
 .شوند تبدیل بکمر شالوده به

 بار هک شودمی اطالق ياسره یک شالوده به :ينوار شالوده -پ
 نیزم به دارند، قرار فیرد یک در هک را ستون چند یاو وارید

 مربع لکش به دتوانمی شالوده مقطع .کندمی منتقل
 یحالت در .باشد وارونه) T( دار پاشنه یاو ذوزنقه ل،یمستط

 ،ندک منتقل نیزم به را وارید بار صرفا ينوار شالوده هک
 دتوانمی مقطع در هک ،شودمی دهینام يوارید ينوار شالوده

 ينوار يهاشالوده .باشد داربیش ای یانکپل صورت به
  .وندش استفاده متقاطع ينوارها شبکه صورت به ندتوانمی
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 چند بار هک شودمی اطالق ياشالوده به گسترده: شالوده -ت

 قرار مختلف يامتدادها و هافیرد در هک را وارید ای ستون
 ستا نکمم گسترده شالوده .کندمی منتقل نیزم به دارند،

 .شود ساخته ياصندوقه یاو دال -ریته مجموع دال، لکش به
 هب را وارید بار هک شودمی اطالق يریت به :نیزم يرو ریت -ث

 در .کندمی منتقل هاشمع سر ای منفرد يهاشالوده
 دتوانمی وارید لک باشد، مسلح بتن نوع از وارید کهصورتی

 كخا رب کیمت ریت نیا .باشد نیزم يرو قیعم ریت عنوان به
 .شودمین فرض

 شودمی گفته اديیز ینسب یسخت با ریت به :یولکباس ریت -ج
 از یکی بر وارد يبارها ندیبرآ هک را منفرد شالوده دو هک

 شالوده زکمر به نسبت ادیز يمحور برون يدارا هاآن
 كخا رب کیمت ریت نیا .کندمی متصل یکدیگر به ،باشدمی

 .شودمین فرض
 یسطح يهاشالوده هک شودمی گفته يعضو به :رابط الفک -چ

 بر عمود حایترج امتداد دو در سازه یک در را هم از جدا
 دو ینسب تکحر مانع هک يطور به ،کندمی متصل هم،

  .گردد شالوده

و  (شمع) شالوده قیعم ياعضا به :قیعم شالوده 15-2-1-2
 ازهس يبارها هک شودمی گفته شمع) (سر هاآن بر کیمت شالوده

 انواع .ندینمایم منتقل نیزم نیریز يهاهیال ای عمق به را
 :باشندمی ریز »ب« و »الف« شرح به قیعم يهاشالوده

 یک ارب مایمستق هک شودمی گفته یشمع به :منفرد شمع الف)
 .دینما منتقل نیزم به و نموده افتیدر را ستون

 هک شودمی گفته شمع يتعداد به شمع گروه :شمع گروه ب)
 سرشمع یک قیطر از ستون چند ای یک از را خود بار

    .ندینما یم منتقل نیزم به و نموده افتیدر كمشتر
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 دیگر اعضا به اتصال و مصالح مشخصات 

 دنباش ايگونه به دیاب آرماتورها و بتن مشخصات 15-2-2-1
 .ندنمای برآورده را 4 و 3 هايفصل دوام و یطراح ضوابط هک

 يوارهاید و هاپایه ستون ،هاستون اتصاالت اتییجز و یحطرا
 .باشند 2-17 بخش مطابق دیبا شالوده به ساختهپیش یاو درجا

  

  
 زلزله اثرات 

 سازه هیپا تراز ریز در یافته امتداد ايسازه ياعضا 15-2-3-1
 شالوده به را زلزله اثرات از یناش يروهاین باشند قادر باید

 3-2-2-20 بند مطابق باید اعضا این طراحی .ندینما منتقل
 باالي رد زلزله نیروي برابر در مقاوم سیستم با باید اعضاو  بوده
    .باشند سازگار سازه پایه تراز

 متوسط، و ادیز پذیريشکل با هايسازه در 15-2-3-2
 را زلزله از یناش يروهاین هک قیعم و سطحی هايشالوده
 مطابق دیبا نمایند،یم منتقل زمین به یاو کنندمی تحمل
 .شوند یطراح 9-20 بخش

 رازت ای شالوده تراز در لزوما سازه یلیتحل هیپا تراز 1-3-2-15 ت 
 هیپا تراز ریز در وارهاید و هاستون اتیجزئ .ندارد قرار نیزم سطح

 .باشد یفوقان يهاقسمت با سازگار است الزم شالوده تا سازه یلیتحل
 رد زلزله اثرات يبرا هاشالوده یطراح بخش به شتریب موارد يبرا

 .شود مراجعه 20 فصل

  
 نیزم يرو يهادال 

 سازه یجانب ای قائم يبارها هک نیزم يرو يهادال 15-2-4-1
 یراحط فصل نیا ضوابط اساس بر ،کنندمی منتقل نیزم به را

 .شوندمی تعیین هاآن اتییجز و شده

 ستمیس از یبخش عنوان به هک نیزم يرو يهادال 15-2-4-2
 دیبا ،کنندمی منتقل نیزم به را یجانب يروهاین ،یجانب باربر

  .شوند یطراح 9-20 بخش مطابق

 عمل افراگمید بصورت معموال نیزم يرو يهادال 1-4-2-15 ت 
 و ردهک پارچهیک نیزم سطح تراز در را ساختمان ياجزا تا کنندمی

 موارد نیا در .دهند کاهش را نیزم ناهمسان يهاجنبش اثرات
 آرماتورگذاري و شده تقویت یافک بطور دیبا نیزم يرو يهادال

 نیا هک گردد دیق باید مشخصا )24 فصل( طرح كمدار در .شوند
 هادال نیا در اریش جادیا و هستند ياسازه ياعضا نیزم يرو يهادال

 .است ممنوع

  
 یطراح يارهایمع 

 ياربرب تیظرف گرفتن نظر در با دیبا هاشالوده ابعاد 15-2-5-1
 تماس سطح در لغزش و یواژگون برابر در يداریپا و كخا

 در ،سنگ و كخا یکانکم اصول اساس بر ،كخا و شالوده
 .دشون نییتع یساختمان یمل مقررات هفتم مبحث با انطباق

 ای سطحی هايشالوده در خاك مجاز يفشار تنش 1-5-2-15 ت 
 و كخا یکانکم اصول اساس بر قیعم يهاشالوده در مجاز مقاومت

 مورد ابعاد .شوندمی آورده بدست مربوط يهانامهنییآ با انطباق در
 اساس بر شالوده قیعم ياعضا شیآرا و تعداد ای شالوده یک فک ازین

 بر ای سیسرو سطح بار باتکیتر با مجاز یکینکژئوت يهامقاومت
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 بیضر از توانمی یسطح يهاشالوده یطراح در 15-2-5-2
 یبرش مقاومت و طرفهیک یبرش مقاومت يبرا عمق ریتاث
 .نمود نظر صرف طرفهدو

 و هاتالش برابر در مقاومت يبرا دیبا هاشالوده 15-2-5-3
 .شوند یطراح دارضریب يبارها از یناش يهاالعملسکع

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 یروش هر اساس بر توانمی را شالوده هايسیستم 15-2-5-4
 .نمود یطراح ،کندمی قناعا را یهندس يسازگار و تعادل هک

 

 

 

 

 22 فصل ییخرپا روش اساس بر هاشالوده یطراح 15-2-5-5
 .است مجاز

 

 

 و رداضریب بار باتکیتر با یاسم یکینکژئوت يهامقاومت اساس
 .شودمی آورده دست به مقاومت بیضر

 نستو ای ستون يپا یمحاسبات يلنگرها صرفا هاشالوده طراحی در
 يراب که حداقل يلنگرهاو  شوند منتقل شالوده به است الزم هاهیپا

 در نیست الزم )،3-4-5-6 بند( گردندمی تعیین يالغر مالحظات
 .شوند گرفته نظر

 

 
 مقاومت طراحی روش سرشمع یا شالوده طراحی در 3-5-2-15 ت

 از استفاده با نیاز مورد هايمقاومت یا هاتالش .شودمی برده بکار
 ستردهگ یا تکی شالوده یک يبرا .گردندمی نییتع دارضریب يبارها

 بار میتقس با دارضریب يبارها اثر بر كخا فشار تنها، يمحور بار با
 ای هاشالوده يبرا .دیآیم بدست شالوده فک سطح بر دارضریب
 رداضریب يبارها ،خمشی لنگر و يمحور بار با گسترده يهاشالوده

 ای هاسرشمع يبرا .برد بکار كخا فشار نییتع يبرا توانیم را
 را دارضریب يبارها دارند قیعم يهاشالوده هک گسترده يهاشالوده

 جینتا .نمود استفاده اعضا العملسکع نییتع يبرا توانیم
 یکینکژئوت طرح جینتا با است نکمم فشارها ای هاالعملسکع

 در .)يداریناپا ای بستر ناسازگار يهاالعملسکع( باشد ناسازگار
  .گردد اصالح یکنکژئوت مهندس یهماهنگ با دیبا طرح صورتنیا

 پایهستون یا ستون پاي محاسباتی لنگرهاي تنها هاشالوده طراحی در
 مالحظات براي که حداقل لنگرهاي و شودمی منتقل شالوده به

 .شود گرفته نظر در نیست الزم شده، گفته 4-5-6 بند در الغري

 سازه یکانکم هیپا اصول اساس بر شالوده یطراح 4-5-2-15 ت
 یمقاومت يارهایمعتمام  شود داده نشان هک یشرط به باشدیم مجاز

 از استفاده با تواندیم یطراح نیا .شوندیم قناعا برداريبهره و
 يارهاکراه ،یخط یکاالست طیمح اساس بر یکالسک يارهاکراه

 گسیختگی لوالهاي تئوري ای و محدود اجزا روش بر مبتنی يعدد
 ارب اعمال نقاط در تنش طیشرا یابیارز و لیتحل موارد، همه در .باشد

 دیبا خمش و چشیپ برش، با ارتباط در هاشمع يهاالعملسکع ای
 .دنشو دهید

 در ییخرپا روش اربردک از نمونه یک 2-15شکل   5-5-2-15 ت
 نشان را گسترده یا تکی شالوده یک در طرفهیک یبرش یطراح

 وار)ید ای ستون (وجه گاهتکیه بر از d فاصله در كخا فشار .دهدیم
 رب یخمش لنگر در اما ،ندارد يریتاث یبحران مقطع در برش مقدار در

 .دیآیم حساب به گاهتکیه
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 ،ينوار شالوده از مقطع هر در یخارج يلنگرها 15-2-5-6
 از يعمود صفحه یک دادن عبور با شمع، سر ای منفرد شالوده

 يرو عضو لک مساحت در وارده يروهاین لنگر محاسبه و عضو
 .آیدمی بدست يعمود صفحه طرف یک

 
 یا یکت شالوده یک در طرفهیک برش براي یطراح  2-15شکل 

 ییخرپا روش از استفاده با گسترده

 

  
 و سطحی يهاشالوده يبرا یبحران مقاطع 

 هاشمع سر

 نوع به یگبست uM خمش يبرا یبحران مقطع حلم 15-2-6-1
 .شودمی نییتع 1-15 جدول شرح به شالوده بر متکی عضو

 

 شالوده به کیمت ياعضا یبحران مقطع محل  1-15 جدول

 یبحران مقطع محل متکی عضو

 هیپا ستون ای ستون بر هیپا ستون یا ستون

 ستون فک با ستون
 يفوالد

 يفوالد ستون فک لبه و ستون بر فاصله وسط

 وارید بر یبتن وارید

 ییبنا وارید بر و زکمر فاصله وسط ییبنا مصالح وارید

 

 برش در 𝑉𝑉𝑢𝑢 برش يبرا را یبحران مقطع وقعیتم 15-2-6-2
 مطابق uM یبحران مقطع محل از d فاصله به توانمی طرفهیک

 d/2 فاصله به طرفهدو برش درو  4-4-6-10 و 2-4-9 بندهاي
 .نمود تعیین 5-4-6-10 بند مطابق uM یبحران مقطع محل از
 .شود مراجعه 1-6-2-15 بند به

 نیتررانهیسختگ اساس بر شالوده یک یبرش مقاومت 1-6-2-15 ت 
 مقطع .دیآیم بدست »ت« و »ب«3-5-6-10 بند از یناش مقاومت

 به ،وار)ید ای هیپا ستون (ستون، عضو وجه رِب در برش يبرا یبحران
 .شودمی يریگاندازه فلزي، يهاستونکف و ییبنا يوارهاید جز

 يهابار از یناش كخا يهاالعملسکع از استفاده با باید برش محاسبه
 کت رامونیپ برش براي یطراح مقاومت و دیآ بدست دارضریب
 يهامحدوده اگر .شود محاسبه 3-5-6-10 بند اساس بر هاشمع
 )0b( شده اصالح یبحران طیمح باشند، داشته یهمپوشان یبرش

 برش عمال هک باشدیم کیت یبرش يهاطیمح پوش نیترکوچک
 داده نشان 3-15شکل  در مطلب نیا .کنندمی تحمل را گروه یبحران
 .است شده
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 ای دایره مقطع با یبتن يهاپایه ستون ای هاستون 15-2-6-3

 یمربع مقطع با ياعضا عنوان به توانمی را منظم یضلع چند
 لنگر، یبحران مقاطع يهامحل محاسبه يبرا معادل مساحت با

 .نمود منظور آرماتور ییرایگ طول و برش

 
 يهامحدوده در برش يبرا شده اصالح یبحران طیمح  3-15شکل 

 یهمپوشان يدارا یبحران

  
 سر و یسطح يهاشالوده در آرماتور مهار 

 هاشمع

 21 فصل ضوابط مطابق باید هاآرماتور گیرایی طول 15-2-7-1
 .باشد

 هر در هاآرماتور در يفشار و یششک يروهاین 15-2-7-2
 .شوند مهار مقطع طرف دو هر در دیبا مقطع

 در ،هاآرماتور گیرایی يبرا یبحران مقاطع 15-2-7-3
 دارضریب لنگر ثرکحدا يبرا 1-6-2-15 بند در هک ییهامحل

 ییرتغ یا مقطع رییتغ هک يگرید مقاطع تمام درو  اندشده رکذ
 .باشندمی دارد، وجود آرماتور میزان

 تنش هک ییجا در یششک آرماتور يبرا یافک مهار 15-2-7-4
 انندم ،باشدمین لنگر با متناسب مایمستق یششک لگردیم

 هک ییجا در یاو ر،یمتغ ضخامت با يهاشالوده ای هاپله ،هاشیب
 .باشدمی یالزام ست،ین يفشار وجه يمواز یششک آرماتور

  

 سطحی يهاشالوده 3-15 ت  سطحی يهاشالوده 

  
 اتیلک 

 نیا بر یسطح يهاشالوده فک مساحت حداقل 15-3-1-1
 و روهاین از یناش ییاکات يهاتنش هک شودمی نییتع اساس
 مجاز ییاکات يهاتنش از شالوده، به  شده اعمال  يلنگرها
 یکانکم اصول قیطر از مجاز ییاکات يهاتنش .نشوند بیشتر

 يهاشالوده ابعاد تعیین خصوص در یلک مطالب 1-1-3-15 ت 
 .است هشد ارائه 3-5-2-15 بند ریتفس در یسطح
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 ساختمان یمل مقررات هفتم مبحث با انطباق در سنگ و كخا
 .ندیآیم دست به

 مترمیلی 300 یسطح يهاشالوده حداقل ضخامت 15-3-1-2
 .باشدمی

 با و پلکانی دار،بیش یسطح يهاشالوده در 15-3-1-3
 به دیبا بیشه زاوی ای هاپله تیموقع و عمق ر،یمتغ ضخامت
 .دنشو برآورده مقاطع همه در یطراح الزامات هک دنباش صورتی

 دیبا یسطح يهاشالوده ریز در كخا فشار عیتوز 15-3-1-4
 و باشد زمین و شالوده سازه، يهایسخت و مشخصات با سازگار

 انطباق در سنگ و كخا یکانکم شده شناخته اصول اساس بر
 .شود نییتع ساختمان یمل مقررات هفتم مبحث با

 یسطح يهاشالوده ریز در كخا فشار عیتوز در 15-3-1-5
 با لیتحل انجام عدم صورت در ،طرفهیک بکمر و منفرد

  .نمود فرض صلب را شالوده توانمی ترقیدق اتییجز

 یسطح يهاشالوده ریز در كخا فشار عیتوز در 15-3-1-6
 نیمز یسخت متقاطع، ينوارها شبکه و گسترده ،طرفهدو بکمر
 با متفاوت يبسترها مدول فرض با فنر از استفاده با توانمی را

 .نمود يسازهیشب یکینکژئوت مشخصات به توجه

 در یخمش حداقل آرماتورهاي نییتع در 15-3-1-7
 يهاشالوده يبرا طرفهیک يهادال ضوابط ،یسطح يهاشالوده
 يبرا طرفهدو يهادال ضوابطو  طرفهیک عملکرد با یسطح

 .دباشنمی محاسبه كمال طرفهدو عملکرد با یسطح يهاشالوده
 يوریپ رهایت ضوابط از یولکباس يرهایت و نیزم يرو يرهایت

 .کنندمی

 حرارت و یشدگجمع حداقل آرماتورهاي نییتع در 15-3-1-8
 يبرا طرفهیک يهادال ضوابط ،یسطح يهاشالوده در

 يهادال ضوابطو  طرفهیک عملکرد با یسطح يهاشالوده
 كمال ،طرفهدو عملکرد با یسطح يهاشالوده يبرا طرفهدو

 ،19 فصل ضوابط از میحج هايشالوده .باشندمی محاسبه
 .کنندمی يرویپ ،برداريبهره الزامات

 

 

 
 

 ای ياپله دار،بیش يهاشالوده در هاآرماتور مهار 3-1-3-15 ت
 .است شده ارائه 4-7-2-15 بند در ياچهیماه
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 و طرفهیک بکمر یسطح يهاشالوده 

   ينوار

 طرفهیک سطحی يهاشالوده اتییجز و یطراح 15-3-2-1
 نیا مطابق دیبا ينوار و طرفهیک بکمر يهاشالوده شامل
 .دنباش 11 و 9 هايفصل و بخش

 عرض لک در یکنواخت طور به دیبا هاآرماتور 15-3-2-2
 .شوند عیتوز طرفهیک يهاشالوده

  

  
 طرفهدو منفرد یسطح يهاشالوده 

 منفرد یسطح يهاشالوده اتییجز و یطراح 15-3-3-1
 .دنباش 10 و 9 هايفصل و بخش نیا مطابق دیبا طرفهدو

 ،یمربعه طرفدو منفرد یسطح يهاشالوده در 15-3-3-2
 ود هر در شالوده عرض لک در یکنواخت طور به دیبا لگردهایم

 .شوند عیتوز جهت

 اهآرماتور ،یلیمستط منفرد یسطح يهاشالوده در 15-3-3-3
 :شوند عیتوز ریز »ب« و »الف« بندهاي مطابق دیبا

 لک در یکنواخت طور به دیبا یطول جهت در هاآرماتور -الف
 .شوند عیتوز شالوده عرض

 به SΑSγمقدار به یبخش دیبا ،یعرض جهت در هاآرماتور -ب
 تیزکمر با شالوده عرض اندازه به ينوار در یکنواخت طور

 طور به دیبا )SΑ) Sγ -1 هیبق و هیپا ستون ای ستون محور
 .شوند عیتوز شالوده در نوار نیا از خارج در یکنواخت

 Sγ 2  با برابر/(β+1) آن در که ،باشدمی β به طول تنسب 
 .است شالوده عرض

  

 

 

 
 در ساخت يخطاها نمودن حداقل يبرا 3-3-3-15 ت

 وتاهک يراستا در هاآرماتور مقدار شیافزا متداول روش ،آرماتورگذاري
 يراستا در هاآن نواختیک آرماتورگذاري و برابر 2β/(β+1) زانیم به

 .باشدیم شالوده بلند

 

  
 و طرفهدو بکمر یسطح يهاشالوده 

 گسترده

 و طرفهدو بکمر يهاشالوده اتییجز و یطراح 15-3-4-1
 .دنباش 10 فصل و بخش نیا ضوابط مطابق دیبا گسترده
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 آمده 9-10 بخش در هک میمستق یطراح روش 15-3-4-2

 و طرفهدو بکمر يهاشالوده یطراح يبرا دینبا است،
 .شود استفاده گسترده يهاشالوده

 گسترده و مرکب شالوده زیر در خاك فشار توزیع 15-3-4-3
 ارسازگ سازه خصوصیات نیز و سنگ و خاك مشخصات با باید

 .باشد
 

 گسترده و مرکب هايشالوده در آرماتور حداقل 15-3-4-4
 .باشد 2-7-10 بند مطابق باید

 دوطرفه يهادال یطراح يبرا میمستق یطراح روش 2-4-3-15 ت
 .شودمی استفاده

 

 و دارضریب بارهاي از هاآن در که طراحی هايروش 3-4-3-15 ت
 هايدهشالو در توانندیم شودمی استفاده مقاومت کاهش ضریب
 استفاده ،هاآن زیر خاك فشار توزیع از نظرصرف گسترده، و مرکب
 .شوند

 نکرد قطع براي و حرارتی هايترك بهتر کنترل براي 4-4-3-15 ت
 مهندس کششی، آرماتورهاي با طرفهدو برش از ناشی هايترك

 شالوده وجه دو در جهت دو در را آرماتورها بودن یکسره باید مشاور
  .دهد قرار توجه مورد

  
 یولکباس و نیزم يرو يتیرها 

 مطابق باید یولکباس و نیزم يرو يرهایت یطراح 15-3-5-1
 .باشد 11 فصل

 وار)ی(د قیعم ریت یک صورت به نیزم يرو ریت اگر 15-3-5-2
 .باشد 8-11 بخش مطابق دیبا یطراح باشد،

 یولکباس و نیزم يرو يرهایت در آرماتور حداقل 15-3-5-3
 .باشد 6-13 بخش مطابق دیبا

  

  
 یسطح يهاشالوده رابط يهاکالف 

 بزرگ دهانه يدارا هک طبقه یک يهاسازه در 15-3-6-1
 رهیغ و هاانهیآش ،یصنعت هايساختمان يهاسازه مانند هستند،

 در یافک يداریپا و استقرار عمق يدارا هاشالوده هاآن در هک
 امتداد رد رابط الفک بینیپیش از هستند، یجانب يروهاین برابر

 زیرکخا هاشالوده نیا در .ردک نظر صرف توانمی قاب دهانه
 .شود مکمترا و دهیوبک یمناسب روش به دیبا شالوده اطراف

 يبرا دیبا ،یسطح يهاشالوده نیب رابط يهاکالف 15-3-6-2
 ردمو يمحور يروین نیبزرگتر درصد ده معادل یششک يروین
 .شوند یطراح خود طرف دو يهاستون به وارد ازین

 ابعاد با متناسب دیبا رابط يهاکالف مقطع ابعاد 15-3-6-3
 .دنشو اریاخت مترمیلی 250 حداقلو  یسطح شالوده

 دیبا رابط يهاکالف یطول آرماتورهاي تعداد 15-3-6-4
 نیا .باشد مترمیلی 12 حداقل هاآن قطرو  عدد چهار حداقل
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 6 حداقل قطر به یعرض آرماتورهاي توسط دیبا هاآرماتور

 گرفته ،گریدیک از مترمیلی 250 ثرکحدا فواصل باو  مترمیلی
 .شوند

 در دیبا رابط يهاکالف یطول آرماتورهاي 15-3-6-5
 یسطح يهاشالوده درو  باشند ممتد یانیم یسطح يهاشالوده

 .شوند مهار ستون یخارج بر در ينارک

  
 دار بندپشت و ايطره حائل يوارهاید 

 طرفهیک دال صورت به ايطره حائل يوارهاید 15-3-7-1
 .شوندمی یطراح 9 فصل مطابق

 طرفهدو دال صورت به دار بندپشت حائل يوارهاید 15-3-7-2
 .شوندمی یطراح 10 فصل مطابق بندهاپشت به توجه با و
 

 یبحران مقطع ،یکنواخت ضخامت با يوارهاید در 15-3-7-3
 اتصال محل در و وارید يپا در یبرش و یخمش یطراح يبرا
 عمقط ر،یمتغ ضخامت با يوارهاید در .باشدمی شالوده به وارید

 وارید ارتفاع در دیبا یبرش و یخمش یطراح يبرا یبحران
 .گردد ییشناسا

  
 دارند لیتما شتریب داربندپشت حائل يوارهاید 2-7-3-15 ت

 باید يا ژهیو توجه نیبنابرا .طرفهیک تا نندک رفتار دوطرفه بصورت
 .داشت جهت دو هر در كتر نترلک به

 يرهابا برابر در شالوده به وارید اتصال محل یلک بطور 3-7-3-15 ت
 بر در دیبا یبحران مقطع نیبنابرا و دارد یبازشدگ به لیتما یجانب

 ياهآرماتور یگیرای طول نیتام يبرا اگر .شود گرفته نظر در اتصال
 به رو و شالوده فک یکنزد دیبا هاقالب باشد، قالب به ازین یخمش

 .باشند وارید مخالف وجه يسو

 قیعم يهاهشالود 4-15 ت  قیعم يهاشالوده 

  
 اتیلک 

 هک شوندمی نییتع یصورت به هاشمع شیآراه نحو و تعداد
 مجاز يهامقاومت از ق،یعم شالوده بر وارد يلنگرها و روهاین

 اب انطباق در سنگ و كخا یکانکم اصول از استفاده با هک آن
 کمتر گردند،یم نییتع ساختمان یمل مقررات هفتم مبحث
 ای 2-4-15 بندهاي مطابق دیبا هاشمع ايسازه یطراح .باشند

 .باشد 15-4-3

 يحفار يهاشمع ها، شمع شیآرا انتخاب خصوص در یلک مطالب 
 .اندشده ارائه 3-5-2-15 بند ریتفس در هاصندوقه و شده

  
 مقاومت روش به شمع ايسازه یطراح 

 مجاز

 يبارها بکیتر از استفاده با توانمی را هاشمع 15-4-2-1
 یمل مقررات ششم مبحث با انطباق در مجاز تنش روش

 یطراح 2-15 جدول مطابق مجاز يهامقاومتو  ساختمان

 زا یناش قیعم شالوده یجانب مهار یاحتمال راتییتغ 1-2-4-15 ت 
 .ردیگ قرار مدنظر باید عوامل گرید ای يبردارکخا ،ییگراروان
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 هشد نیامت ریز »ب« و »الف« يبندهازیر هک آن شرط به ،نمود

 :باشند

 ؛باشند شده مهار یجانب طور به خود طول تمام در هاشمع -الف
 وارده يروهاین از یناش هاشمع در شده جادیا يلنگرها -ب

 درصد 5 زانیم به یاتفاق يمحور برون از یناش لنگر از کمتر
  .دنباش شمع عرض ای قطر

 

 شمع يفشار مجاز مقاومت ثرکحدا 2-15 جدول

 يفشار مجاز مقاومت ثرکحدا شمع نوع

𝑷𝑷𝒂𝒂 غالف بدون درجا شمع = 𝟏𝟏.𝟑𝟑𝒇𝒇𝒇𝒇′𝑨𝑨𝒃𝒃 + 𝟏𝟏.𝟒𝟒𝒇𝒇𝒚𝒚𝑨𝑨𝒄𝒄 

 هک كناز يفوالد غالف با درجا شمع
 .باشدمین شده محصور 3-2-4-15 مطابق

𝑷𝑷𝒂𝒂 = 𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑𝒇𝒇𝒇𝒇′𝑨𝑨𝒃𝒃 + 𝟏𝟏.𝟒𝟒𝒇𝒇𝒚𝒚𝑨𝑨𝒄𝒄 

 هک يفوالده لول با شده محصور درجا شمع
 .باشدمی شده محصور3-2-4-15 مطابق

𝑷𝑷𝒂𝒂 = 𝟏𝟏.𝟒𝟒𝒇𝒇𝒇𝒇′𝑨𝑨𝒃𝒃 

𝑷𝑷𝒂𝒂 ساختهپیش شمع = 𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑𝒇𝒇𝒇𝒇′𝑨𝑨𝒃𝒃 + 𝟏𝟏.𝟒𝟒𝒇𝒇𝒚𝒚𝑨𝑨𝒄𝒄 

 يهاجداره از کهصورتی در و باشدمی ناخالص مقطع سطح 𝑨𝑨𝒃𝒃 :ادداشتی
ستفاده دائم ای یموقت  یخارج سطح عنوان به غالف یدرون وجه شود، ا

ساحت شامل 𝑨𝑨𝒄𝒄 .شودمی گرفته نطر در مقطع   .شودمین يفوالد غالف م

 

 بند از »ب« و »الف« طیشرا هک يموارد در 15-4-2-2
 طرح روش اساس بر دیبا هاشمع نشوند، برآورده 15-4-2-1

 .شوند یطراح 3-4-15 بند مطابق مقاومت

 شرط به ،كناز يفوالد غالف با درجا يهاشمع 15-4-2-3
 دهش محصور ریز »ج« تا »الف« زیربندهاي طیشرا شدن برآورده

 گردند:یم محسوب

  ؛باشد شده نظر صرف غالف يمحور مقاومت از یطراح در -الف
 يحفار مندرل روش بهو  باشد بند آب كنو يدارا غالف -ب

 ؛باشد شده
 ؛نباشد مترمیلی 2 از کمتر يفوالد غالف ضخامت -پ
 یمقاومت حداقل هاوصله ای باشد، وصله و درز بدون غالف -ت

 هاآن لکش و ندینما جادیا غالف هیپا مصالح مقاومت معادل
 درجا بتن يبرا را یشدگ محصور طیشرا هک باشد ايگونه به

 ؛دینما فراهم

 كخا طیشرا يبرا باال حد معرف 2-15جدول  در شده ارائه ریمقاد
 يفشار مقاومت نییپا حد .دنباشیم خوب ياجرا تیفکی و معلوم
 نترلک و ساخت يندهایفرا و كخا طیشرا به بسته ،ثرکحدا مجاز

 .باشد ترمناسب است ممکن ،تیفکی

 قیتزر مته آمدن رونیب با همزمان گروت هک یگروت-مته يهاشمع در
 6/0 مقاومت اهشک بیضر اساس بر 3/0 مقاومت بیضر شودمی

 گروت، اعتماد قابل مقاومت مانند يموارد باید طراح .باشدیم
 يبرا شمع مقطع سطح حداقل و گروت مقاومت شیآزما يهاروش
  .دهد قرار توجه مورد را اجرا يها روش و مشخص كخا طیشرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بتن از یناش یاضاف مقاومت مجاز مقاومت نیا اساس 3-2-4-15 ت
 اصرف مقاومت اضافه نیا .باشدیم يفوالد غالف توسط شده محصور

 لکش به فوالد در تنش و ستندین فشار در باربر هک ییفوالدها يبرا
 نامهنییآ نیا در .دارد اربردک ،شودمی تحمل فشاري نه و يحلقو
 بار از یبخش برابر در مقاومت يبرا شمع یطراح در يفوالد غالف
  .شودینم گرفته نظر در يمحور

 نیا .شود گرفته نظر در باید يفوالد غالف یخوردگ احتمال همواره
 ،ودشمی برده بکار خورنده ریغ طیمح در شمع کهآن فرض با ضوابط

 .اندشده ارائه
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 مقاومت به غالف فوالد مشخصه میتسل مقاومت نسبت -ث

 میسلت مقاومت و باشد 6 حداقل ،بتن مشخصه يفشار
 ؛نباشد کمتر الکپاسمگا 210 از فوالد مشخصه

   .باشد مترمیلی 400 ثرکحدا شمع یاسم قطر -ج

 

 جدول ریمقاد از بیشتر يهامقاومت از استفاده 15-4-2-4
 هايآزمایش انجام با هک است مجاز یصورت در تنها 15-2

 .باشد ریپذ انکام یلیمکت

  
 طرح روش به شمع ايسازه یطراح 

 مقاومت

 ضوابط با مقاومت طرح روش به هاشمع یطراح 15-4-3-1
 .باشدمی مجاز هاشمع انواع همه يبرا بخش نیا

 مطابق دیبا مقاومت، طرح روش به هاشمع یطراح 15-4-3-2
 3-15 جدول مقاومت اهشک بیضرا از استفاده با 4-12 بخش

 2-7 جدول مقاومت بیضراو  لنگر بدون يمحور يروین يبرا
 تیعار .باشد لنگر و يمحور يروین بکیتر و برش شش،ک يبرا

 .ستین یالزام هاشمع یطراح در 2-3-3-8 بند مفاد
 

 هاشمع يبرا φ يفشار يمحور مقاومت اهشک بیضرا 3-15 جدول

 شمع نوع
 مقاومت اهشک بیضرا

 هاشمع يبرا يفشار يمحور

 55/0 غالف بدون درجا شمع

 مطابق هک يفوالد كناز غالف با درجا شمع
 .باشدمین شده محصور 15-4-2-3

60/0 

 يفوالد يالوله با شده محصور درجا شمع
 )مترمیلی 6 از بیشتر( میضخ

70/0  

 هک يفوالده لول با شده محصور درجا شمع
 .باشدمی شده محصور 3-2-4-15 مطابق

65/0 

 65/0 ساختهپیش شمع

شت ی ک 55/0 بیضر  :اددا را باال حد ی  ستم یس  و خوب كخا طیشرا  يب
شد می خوب تیفکی نترلک با ییاجرا  سته ب توانمی را يکمتر ریمقاد .با

ع به  رارق توجه مورد ت،یفکی نترلک ستم یس  و ییاجرا ستم یس  ،كخا نو
 .داد

  

  

 

 خمش، تحت شده يحفار زیدرجار يهاشمع اگر 2-3-4-15 ت
 ساسا نیا بر باید مقاومت اهشک بیضرا رند،یگ قرار ششک ای برش

 ت،یفکی نترلک يندهایفرا ،كخا طیشرا نیهمچن و 3-15جدول 
  .رندیگ قرار مدنظر یمحل تجربه و اجرا تیفکی
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 درجا يهاشمع 

 دارند، قرار نشکبر معرض در هک درجا يهاشمع 15-4-4-1
 آرماتور به مسلح دیبا باشد، 0.4𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐 از بزرگتر هاآن در 𝑀𝑀𝑢𝑢 ای

 .باشند شده محاط يفوالده لول توسط ای بوده

 كخا ای آب هوا، در که هاشمع از هاییقسمت 15-4-4-2
 يراب عضو طول در یافک مقاومت دتوانمین هک دارند قرار یسست
 ابقمط ستون عنوان به باید ،ندک فراهم را مانشک از يریجلوگ
 .شوند یطراح 12 فصل

  

  
 ساختهپیش يهاشمع 

 در تنش تحمل يبرا معموال بخش نیا در الزم یعرض آرماتور حداقل
 يراب بخش نیا ضوابط .هستند یافک هاشمع کردن جابجا و کوبیدن

 اساس بر کم، زلزله خطر با مناطق در ساختهشیپ يهاشمع
 الزم يآرماتورها حداقل .هستند هاپل طراحی براي  PCI يهاهیتوص
 20 فصل در زیاد زلزله خطر با مناطق در ساختهشیپ يهاشمع يبرا

 .اندشده آورده

 پذیريشکل با يهاسازه در ساختهشیپ يهاشمع 15-4-5-1
 .باشند 3-5-4-15 و 2-5-4-15 بندهاي مطابق دیبا م،ک

 متقارن صورت به باید یطول آرماتورهاي چیدمان 15-4-5-2
 سطح برابر 008/0 حداقل مساحت به آرماتور 4 حداقلو  باشد

 .گردد فراهم شمع ناخالص مقطع

 ،یعرض آرماتورهاي با دیبا یطول آرماتورهاي 15-4-5-3
 آرماتور پنج فاصله .گردند محاط مترمیلی 10 قطر به حداقل

 600 ثرکحدا طول تاو  مترمیلی 25 ثرکحدا اول یعرض
ه یبق درو  مترمیلی 100 ثرکحدا شمع يانتها دو هر از مترمیلی
 .باشد مترمیلی 150 ثرکحدا شمع طول

  

  
 هاشمع سر 

 هک شود انتخاب يطور دیبا شمع سر یلک ضخامت 15-4-6-1
 مترمیلی 300 حداقل شمع سر یتحتان آرماتورهاي موثر عمق
 .باشد
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 را شمع سر در دارضریب هايبرش و لنگرها 15-4-6-2
 در زکمتمر صورت به هاشمع يهاالعملسکع اساس بر توانمی
 .نمود محاسبه هاآن مقطع زکمر

 ییخرپا روش اساس بر شمع سر هک مواردي جز به 15-4-6-3
 هک شوند یطراح ينحو به دیبا هاشمع سر است، شده یطراح
 و »الف« ضوابطو  طرفهیک عملکرد براي ریز »الف« هضابط

 گردند: تامین طرفهدو عملکرد براي ریز »ب«

𝑉𝑉𝑢𝑢 -الف ≤ φ𝑉𝑉𝑛𝑛 ، هک nV برش يبرا 4-8 بخش مطابق 
 بند مطابق  uV و 2-7 جدول مطابق φ ،طرفهیک

  .شودمی محاسبه 15-4-6-4 
𝑣𝑣𝑢𝑢  -ب ≤ φ𝑣𝑣𝑛𝑛 ، هک nv طرفهدو برش يبرا 5-8 بخش مطابق، 

φ و 2-7 جدول مطابق uv محاسبه 5-6-4-15 بند مطابق 
 .شودمی

 یطراح ییخرپا روش اساس بر هاشمع سر اگر 15-4-6-4
 مطابق دیبا )cef( هابست بتن مشخصه يفشار مقاومت شوند،

𝛽𝛽 محاسبه این در .شود محاسبه 3-1-4-22 بند = 0.6𝜆𝜆 و 
λ شودمی نییتع 2-3 خشب اساس بر. 

 

 
 

 مطابق شمع سر از یمقطع هر در دارضریب برش 15-4-6-5
 :شودمی محاسبه ریز »پ« تا »الف« زیربندهاي

 يافاصله در هاآن زکمر هک ییهاشمع همه العملسکع -الف
 مورد مقطع خارج در بیشتر ای شمع قطر نصف با برابر
 گرفته نظر در برش جادیا عامل عنوان به دارد، قرار یبررس
  .شودمی

 برابر يافاصله در هاآن زکمر هک ییهاشمع همه العملسکع -ب
 یبررس مورد مقطع داخل رد بیشتر ای شمع قطر نصف با

 گرفته نظر در برش جادیا عامل عنوان به د،دار قرار
    .شودمین

 از یبخش باال، حالت دو نیب شمع زکمر يهاتیموقع يبرا -پ
 آن در برش جادیا عامل عنوان به هک شمع العملسکع

 مقدار نیب یخط یابی درون با ،شودمی محسوب مقطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول از بتن موثر يفشار مقاومت هک است زمال غالبا 4-6-4-15 ت
 نندهک محصور آرماتور نمودن فراهم معموال رایز دشو محاسبه 22-1

 .ستین یعمل ،دینما قناعا را 2-4-22 بند ضوابط هک

 برش يبرا بیترت به d/2 ای d یبحران محدوده در ها شمع اگر
 مقاومت يباال حد رند،یگ قرار ستون وجه از طرفهدو ای طرفهیک
 .ردیگ قرار مدنظر باید ستون وجه مجاور مقطع در یبرش

 CRSI (1984) راهنماي کتاب در خصوص نیا در ییهاییراهنما
 .است شده ارائه
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 مورد مقطع خارج در شمع قطر نصف فاصله در املک

 داخل در شمع قطر نصف فاصله در صفر مقدارو  یبررس
      .شودمی محاسبه ،یبررس مورد مقطع

 



     

 

 شانزدهم فصل

  ستون به تیر تاتصاال
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 شانزدهم فصل 16

 ستون به دال و ستون به ریت تاتصاال
  16 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 1-16 ت

 به ریت اتصال در آرماتورگذاري و یطراح به فصل نیا ضوابط
 موارد شامل و شتهدا اختصاص درجا ستون به دال و ستون
 زیراند:

 کلی؛ ضوابط -الف
 آرماتورگذاري؛ جزییات -ب
 طراحی؛ مقاومت و نیاز مورد مقاومت -پ
 .ها کف سیستم در محوري نیروي انتقال -ت

 عضو چند نیب هک است سازه یک از یقسمت )Joint( »اتصال« یک 
 عالوه )Conection( »اتصال ناحیه« یک .باشدمی مشترك متقاطع

 رب در را آن به شده متصل اعضاي از هاییخشب ،اتصال خود بر
 به الد و ستون به ریت تاتصاال یطراح الزامات به فصل نیا .گیردمی

 .دارد اختصاص ستون

 را زمال مقاومت دیبا هااتصال زلزله، یبرگشت و رفت يبارها اثر تحث
 الزامات بر عالوه 20 فصل الزامات تیرعا لیدل نیهم به و باشند داشته

 .باشدیم یالزام فصل نیا ياهیپا

 اتیلک 
 

 کلیات 2-16 ت

 اب ییرهایت يدارا هک یهایاتصال هک اندداده نشان هاشیآزما نتایج  
 شابهم یبرش مقاومت باشندیم تیر عمق با برابر حداقل يامتداد طول
 از یمناسب طول جهینت در .دارند وستهیپ يرهایت هک ،دارند را یحالت

 یطول يآرماتورها به مسلح هک هکیصورت در هاستون و رهایت امتداد
 ار اتصال یک وجوه يبرا الزم شدگیمحصور باشند، مناسب یعرض و

 .آورندیم فراهم

 و رفت يادوره يبارگذار تحت هک اندداده نشان نیهمچن نتایج این
 عمق با ییرهایت با طرف چهار از هک ستون به ریت اتصال ،یبرگشت

 با سهیمقا در یخوب العادهفوق رفتار اندشده محصور يمساو بایتقر
 .دارند ،اندشدهن محصور رهایت توسط آن وجه چهار هر هک هاییاتصال

 قطع و رسندیم اتصال یک به راستا هم ریغ عضو دو هک مواردي در
 کی بام تراز در یخارج اتصال .ردیگیم لکش گوشه اتصال شوندمی

 زین ییزانو اتصال هک باشدیم عضو دو نیب گوشه اتصال یک از مثال
 تتح یخمش یخراب معرض در گوشه هاياتصال .شودمی گفته آن به

 بر رد یخمش مقاومت اگر یحت دارند قرار نندهک بسته و باز يلنگرها
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 در هک گوشه اتصال در لنگر انتقال کهمواردي در .باشد یافک اتصال
 کهآن دلیل بهو  شودمی انجام ،شودمی ختم ايطره عضو یک به انتها

 .باشدیم یبحران ندارد، وجود عیتوز باز انکام

 ستب باشد، شتریب یلیخ ستون عمق از ریت عمق هک یهایاتصال در
 ملع موثر چندان اتصال يهاگوشه نیب گرفته لکش قطري يفشار

 از ریت عمق که رديموا در داندیم الزم نامهنییآ نیا لذا و ندکینم
 یخرپای يهاروش اساس بر اتصال است، شتریب ستون عمق برابر دو

 .شوند یطراح ،22 فصل

 ينارک يهاستون گوشه و هادال نیب ما اتصال قیطر از خمش انتقال
 .است شده ارایه طرفه)دو هاي(دال 10 فصل در

 اتصال به هک ییهاستون و رهایت يبندطبقه نامه،نییآ نیا در
 شیافزا باعث ای و یبرش مقاومت شیافزا موجب رسندیم

 اتصال، در برش مشخص جهت یک يبرا .شوندیم آن شدگیمحصور
 عرض و شودمی نیتام یعرض يرهایت توسط یجانب محصورشدگی

 تصالا موثر عرض قیطر از کنندمی اتصال در برش دیتول هک ییرهایت
 هدف با هايبندطبقه نیا .دنگردیم محاسبه 2-2-4-16 بند در
 2-20جدول  و 1-16جدول  در اتصال یبرش یاسم مقاومت تیعتب
 .اندشده نجاما

 ستون عمق و عرض ،يارهیدا مقطع با ستون به ریت هاياتصال براي
 .نمود برداشت آن معادل یمربع مقطع از توانیم را

 طضواب دیبا ستون به دال و ستون به ریت اتصال در 
 براي 4-16 بخشو  آرماتورگذاري جزییات يبرا 3-16 بخش

 شوند رعایت مقاومت، الزامات

 طضواب دیبا ستون به دال و ستون به ریت اتصال در 
 تمسیس قیطر از ستون يمحور يروین انتقال براي 5-16 بخش

 .شوند رعایت ،کف

 گرید ای زلزله باد، ،یثقل يبارها که مواردي در 
 تونس به ریت اتصال در لنگر انتقال به منجر یجانب يروهاین

 ظورمن اتصال یطراح در لنگر انتقال از یناش برش دیبا شوند،
 .دنگرد

 لنگرهاي اثرات عضو، دو بین گوشه اتصال در 
 ستا ممکن که اتصال قطر امتداد در کننده بسته و بازکننده

 یلتحل در .گردد منظور باید شوند، خمشی گسیختگی باعث
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 جزییات و طراحی ضوابط 22 فصل خرپایی روش با اتصال
 .اندشده ارایه گوشه اتصال

 دو از بیش اتصال به متصل تیر عمق که مواردي در 
 اساس بر باید اتصال طراحی و تحلیل باشد، ستون عمق برابر

 زیر »ب« و »الف« ضوابط رعایت با و 22 فصل خرپایی روش
 شود: انجام

 شده محاسبه 𝜙𝜙𝑉𝑉𝑛𝑛 از اتصال طراحی برشی مقاومت -الف
 .نشود بیشتر 2-4-16 بند مطابق

 .شوند رعایت 3-16 بخش مطابق آرماتورگذاري جزییات -ب
 

 صالات در پیوستگی شرایط حالتی در ستون یک ادامه 
 هک کندمی ایجاد را بررسی، مورد برش امتداد در ستون، به تیر

  گردند: برآورده زیر »ب« و »الف« شرایط

 عمق اندازه به حداقل اتصال باالي در ستون ادامه طول -الف
  .باشد بررسی مورد برش امتداد در h ستون

 هايانت تا اتصال پایین در ستون عرضی و طولی آرماتورهاي -ب
  .یابند ادامه ستون طول

 

 الاتص در پیوستگی شرایط حالتی در تیر یک ادامه 
 هک کندمی ایجاد را بررسی، مورد برش امتداد در ستون، به تیر

  گردند: برآورده زیر »ب« و »الف« شرایط

 h تیر عمق اندازه به حداقل اتصال از بعد تیر ادامه طول -الف
  .باشد

 تا اتصال مقابل سمت در تیر عرضی و طولی آرماتورهاي -ب
  .یابند ادامه تیر، طول انتهاي

 

 بررسی مورد برش امتداد در ستون به تیر اتصال در 
 تیر دو آن در که دارد وجود شدگی محصور شرایط حالتی در

  باشند: داشته وجود زیر »پ« تا »الف« شرایط با عرضی

 عرض چهارم سه حداقل عرضی تیرهاي از یک هر عرض -الف
  .باشد اتصال وجه در ستون
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 اتصال از بعد تیر عمق یک طول به حداقل عرضی تیرهاي -ب

  .باشند داشته ادامه
 و باال در پیوسته آرماتور دو داراي حداقل عرضی تیرهاي -پ

 هاییخاموت داراي حداقلو  1-5-11 بند مطابق پایین در
-11 و 2-5-11 بندهاي مطابق بیشتر یا مترمیلی 10 قطر با
 .باشند 6-5-3
 

 منتقل لنگر آن در که ستون به دال اتصال در 
 مطابق باید آرماتورگذاري جزییات و مقاومت الزامات ،شودمی

 .باشند 5-8 و 2-3-16 بندهاي و 10 فصل

 اتصال در آرماتورگذاري جزییات 
 

 اتصال در يگذارآرماتور اتییجز 3-16 ت

 
 

 ستون به ریت اتصال در یعرض آرماتور 

 قمطاب باید ستون به تیر اتصال در آرماتورگذاري 16-3-1-1
 یرز »پ« تا »الف« شرایط که آن مگر باشد، بخش این ضوابط
 شود: محقق

 بند مطابق عرضی تیرهاي با طرف همه از اتصال -الف
 باشد؛ شده محصور 16-2-8 

 نباشد؛ ايلرزه جانبی باربر سیستم از بخشی اتصال -ب
 با ايلرزه جانبی باربر سیستم یک از جزیی اتصال -پ

 .باشد کم پذیريشکل
 

 زا دیبا ،ستون به ریت اتصال یعرض آرماتورهاي در 16-3-1-2
 بند طبق هادورپیچ ،2-6-21 بند طبق هاتنگ

 .نمود استفاده 4-6-21 بند قطب هادورگیر ای 21-6-3 

 یارتفاع در دیبا یافق یعرض آرماتور هیال دو حداقل 16-3-1-3
 .نمود فراهم اتصال به متصل ریت نیترعمق کم معادل

 200 از دینبا )s( یعرض آرماتورهاي فاصله 16-3-1-4
 الاتص به متصل ریت نیترقیعم معادل یارتفاع در مترمیلی

 .شود بیشتر

 ونست به ریت اتصال هک اندداده نشان هاشیآزما نتایج 1-1-3-16 ت 
 عمق با ییرهایت توسط طرف چهار هر از اگر ساختمان یک داخل در
 یبرش يآرماتورها به يازین گردند محصور ستون عمق معادل بایتقر

 هايالاتص (مانند اندشدهن محصور قیرط نیا به هک یهایاتصال .ندارند
 كرت از يریجلوگ يبرا یبرش آرماتور به ازین ساختمان) خارجی وجوه
 يآرماتورها به ازین است نکمم نیهمچن هااتصال نیا .دارند یبرش
 داشته ستون یطول يهاآرماتور مانشک از يریجلوگ يبرا یعرض

 .باشند
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 ستون به دال اتصال 

 دال به طرف چهار از اتصال که مواردي جز به 16-3-2-1
دورپیچ ها،تنگ شامل ستون عرضی آرماتورهاي است، متصل

 الهکک یا کتیبه سرستون، شامل اتصال در باید دورگیرها یا ها
 .یابند ادامه 6-21 بند طبق برش

  

 
 

 یطول يهاآرماتور 

 در شده قطع طولی آرماتورهاي گیرایی طول 16-3-3-1
 یاو ،»الف« 6-2-16 بند مطابق ستون، امتداد ناحیه یا اتصال،
 براساس باید ،»الف« 7-2-16 بند مطابق تیر، امتداد ناحیه
 .باشد 3-21 بخش

 که اتصال در شده قطع طولی آرماتورهاي در 16-3-3-2
 ایدب قالب برگشت جهت باشند،می استاندارد قالب به منتهی

 .باشد ستون یا تیر عمق میانی سمت به

 ناحیه یک در مقابل وجه در هاآرماتور کهمواردي در 1-3-3-16 ت 
 هب توانیم را افتهی ادامه آرماتور طول ،کنندمی دایپ ادامه بار بدون
 .آورد حساب به ییرایگ طول از یبخش عنوان

 

ــات  ــاومتی الزام ــال مق ــر اتص ــه تی  ب
 ستون

 
 ستون به ریت اتصال یمقاومت الزامات 4-16 ت

 
 

 ازین مورد یبرش مقاومت 

 

 اب اتصال ارتفاع میانی صفحه در باید ،𝑉𝑉𝑢𝑢 اتصال، برشی نیروي
 رشب و تیر خمش از ناشی فشاري و کششی نیروهاي از استفاده
 محاسبه زیر »ب« و »الف« يهاحالت از یکی با منطبق ستون،

 .شود

 از و یابدمی انتقال ستون و تیر بین که لنگري حداکثر -الف
 در پیوسته تیرهاي براي دارضریب بارهاي با تحلیل طریق

 ؛شودمی تعیین اتصال، در بررسی مورد برش راستاي
 .𝑀𝑀𝑛𝑛 تیرها، اسمی هايمقاومت -ب

 جداگانه، طور به يبارگذار یاصل جهت هر در اتصال یبرش مقاومت 
 .شودمی محاسبه بخش این ضوابط مطابق
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 یطراح یبرش مقاومت 

 ایدب ستون به تیر اتصال  در طراحی برشی مقاومت 16-4-2-1
𝜙𝜙𝑉𝑉𝑛𝑛 رابطه ≥ 𝑉𝑉𝑢𝑢 ضریب نماید، برآورده را زیر 𝜙𝜙 مطابق 
 .شودمی تعیین برش براي 4-7 بخش

𝑽𝑽𝑴𝑴  شودمی محاسبه 1-16 جدول مطابق اتصال در. 

 از نباید jA اتصال موثر مقطع سطح یحالت چیه در 1-2-4-16 ت 
 طورب توانیم را يارهیدا ستون سطح .شود شتریب ستون مقطع سطح
  .گرفت رظن در معادل یمربع

 )𝑽𝑽𝑴𝑴( اتصال در اسمی برشی مقاومت  1-16 جدول

𝑽𝑽𝑴𝑴 (نیوتن) 
 تیرهاي با محصور
بند مطابق عرضی  
16-2-8  

 در تیر
 راستاي
𝑽𝑽𝒖𝒖 

 ستون

2𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 𝐴𝐴𝑗𝑗 یا پیوسته محصور 
بند مطابق  

16-2-7  
 یا پیوسته
بند مطابق  

16-2-6  

1.70𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 𝐴𝐴𝑗𝑗 نشده محصور  

1.70�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 𝐴𝐴𝑗𝑗 سایر محصور 
نشده محصور 1.20𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 𝐴𝐴𝑗𝑗 موارد  

1.70𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 𝐴𝐴𝑗𝑗 یا پیوسته محصور 
بند مطابق  

16-2-7 موارد سایر   
1.20𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 𝐴𝐴𝑗𝑗 نشده محصور  

1.20𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 𝐴𝐴𝑗𝑗 سایر محصور 
نشده محصور 𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 𝐴𝐴𝑗𝑗 موارد  

ع براي 𝝀𝝀 ضریب وا گ با شده ساخته هايبتن ان ک هاي دانه سن رابر سب و  75/0 ب
 .باشدمی 0/1 معمولی هايسنگدانه با بتن براي

  

  

 عمق ضرب حاصل از ،𝑨𝑨𝒋𝒋 ،اتصال موثر مقطع سطح 16-4-2-2
 دست به اتصال موثر عرض در یبررس مورد يراستا در ستون

 ستون عرض از ریت عرض کهصورتی در موثر عرض .آیدمی
 تونس عرض کهصورتی درو  ستون عرض با برابر باشد، بیشتر

 »ب« و »الف« ریمقاد حداقل با برابر باشد، بیشتر ریت عرض از
  .شود) توجه 1-16شکل  (به گردد منظور ریز

 ؛ستون عمق عالوه به ریت عرض -الف
 تریننزدیک تا ریت یطول محور نیب يعمود فاصله برابر دو -ب

 ؛ستون وجه
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ــال ــن انتق ــور يروی ــتون يمح  از س
 فک ستمیس قیطر

ــتون يمحور يروین انتقال  5-16 ت قیطر از س
 فک ستمیس

 مترک ف،ک ستمیس بتن مشخصه يفشار مقاومت اگر 
 الانتق باشد، ستون بتن مشخصه يفشار مقاومت درصد 70 از
 ،»الف« يبندها مطابق دیبا فک ستمیس قیطر از يمحور يروین

 :باشد ریز »پ« ای »ب«

 600 فاصله تا آن اطراف و ستون محدوده در فک دال بتن -الف
 تنب مشخصه يفشار مقاومت با دیبا ستون رب از مترمیلی

 تمسیس ضخامت تمام در دیبا بتن نیا .شود ختهیر ستون
 ریسا در فک بتن با آن بودن یکپارچه ازو  بدای ادامه فک

  ؛شود حاصل نانیاطم مجاور يهاقسمت
 ،فک ستمیس ضخامت محدوده در ستون یطراح مقاومت -ب

 راههم به بتن کمتر مشخصه يفشار مقاومت از استفاده با
 نیتام الزم یعرض آرماتورهاي و قائم دوخت آرماتورهاي

 ؛شود

 نبت مقاومت اثر به مربوط نامهنییآ از بخش نیا الزامات 1-5-16 ت
 مقاومت اگر .باشدیم ستون يمحور مقاومت يرو فک ستمیس

 بتن يفشار مقاومت درصد 70 از کمتر ف،ک ستمیس بتن يفشار
 يارنک ای گوشه يهاستون مورد در »ب« و »الف« ضوابط باشد، ستون

 .روندیم ارکب یانیم يهاستون مورد در »پ« و »ب« ،»الف« ضوابط و

 زمال ،»الف« زیربند در شده حیتشر يزیربتن روش از استفاده يبرا
 .رندیگ قرار هم نارک در فک تمسیس در مختلف بتن نوع دو هک است

 ستمیس ضخامت محدوده در ستون بتن هک داردیم الزام نامهنییآ
 نوع دو هر دارد يریخم حالت انکماک هکیحال در و شود هتخیر فک

 .وندش ممزوج یخوب به گریدیک با هکنیا تا شوند برهیو هم با بتن
 فصل در هک همانطور .باشدیم یالزام ندیفرا نیا در ياژهیو نظارت

 نشان مانساخت ياجرا كمدار در باید مشاور مهندس است، آمده 24
 رگیدیک نارک در مختلف یمقاومت رده دو يدارا يهابتن چگونه دهد
  .رندیگمی قرار

 ستون به تیر اتصال بعدي سه دید

 حداقل با برابر اتصال موثر عرض
 (b+2h)  و )b+h( مقادیر

 ) jA(اتصالسطح مقطع موثر 

در صفحه موازي با  برابر اتصالعمق 
 )h(هاي ایجاد کننده برش آرماتور

 برش کننده ایجاد آرماتورهاي



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   320  

 بایقرت يرهایت به طرف چهار از هک ستون به ریت اتصال يبرا -پ
 و 7-2-16 بندهاي ضوابط و دارد اتصال عمق هم

 اتصال  يبرا همچنینو  کندمی برآورده را »الف« 16-2-8 
 مقاومت دارد، اتصال دال به طرف چهار از هک ستون به دال

 فرض با توانمی را اتصال در ستون بتن مشخصه يفشار
 يفشار مقاومت درصد 75 با برابر بتن يفشار مقاومت
 يفشار مقاومت درصد 35ه عالو به ستون بتن مشخصه
 مقاومت هک آن شرط به ،نمود محاسبه فک بتن مشخصه

 يفشار مقاومت برابر 5/2 از ستون بتن مشخصه يفشار
   .نباشد بیشتر فک ستمیس بتن مشخصه

 هب ستون بتن مقاومت نسبت اگر هک اندداده نشان هاپژوهش نتایج
 اندازه به ادیز بار با يهادال باشد، شتریب 5/2 از دال بتن مقاومت

 فراهم اتصال يبرا را الزم شدگی محصور کسب بار با يهادال
 عمالا بند نیا در بتن مقاومت نسبت تیمحدود جهینت در .آورندینم

 .است شده

 روش ،»پ« ای »الف« يهاروش يبرا نیگزیجا حلراه یک عنوان به
 را کننده محصور يهاآرماتور و انتظار يهاآرماتور از استفاده »ب«

 توصیه ،ستون هسته در بتن موثر يفشار مقاومت شیافزا يبرا
 .کندمی

 



     

 

 هفدهم فصل

 به ايسازه اعضاي اتصال نواحی

 یکدیگر
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   هفدهم فصل 17

 گریدیک به ايسازه ياعضا اتصال نواحی
  17 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 1-17 ت

 به یبتن ياعضا اتصال نواحی یطراح به فصل نیا ضوابط
 و اشتهد اختصاص یبتن سطوح نیب بار انتقال زین و یکدیگر
  :اندریز موارد شامل

 ؛هاشالوده به اتصال نواحی -الف
 ی؛بتن مرکب یخمش ياعضا در یافق برش انتقال -ب
 ؛هانشیمن -پ
 انسجام هايکالف ،ساختهپیش ياعضا اتصال نواحی -ت

 .(یکپارچگی)

 در که هستند اعضا از هاییبخش و اتصال خود شامل اتصال نواحی 
 ال،اتص تعریف مقابل در تعریف این .دهندمی کمک آن به بار انتقال

  .است شده برده بکار 16 فصل در

 هاشالوده به اتصال نواحی 
 

 هاشالوده به اتصال نواحی 2-17 ت

 
 

 اتیلک 

 درجا ساخت روش دو هر يبرا 4-2-17 تا 1-2-17 يبندها ضوابط
 رد درجا ساخت روش یاختصاص ضوابط .دارند اربردک ساختهشیپ و

 بند در ساختهشیپ ساخت روش یاختصاص ضوابط و 5-2-17 بند
 .اندشده ارائه 17-2-6

 ،هاستون يپا در شده جادیا يلنگرها و روهاین 17-2-1-1
 و بتن ییاکات تممقاو قیطر از دیبا ،هاپایه ستون ای وارهاید

 هاشالوده به یکیانکم اتصاالت یا مهارها ،انتظار آرماتورهاي
 .شوند منتقل

 کی نیب یکیانکم اتصاالت ای انتظار آرماتورهاي 17-2-1-2
 زیر »ب« و »الف« يروهاین انتقال جهت دیبا ،شالوده و عضو
 :شوند یطراح
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 هايمقاومت مقدار دو کوچکترین از که يفشار هايروین -الف

 محاسبه 7-8 خشب مطابق هک شالوده یا وعض بتن ییاکات
 باشد؛ بیشتر ،اندشده

 كمشتر سطح در شده محاسبه یششک يهاروین هرگونه -ب
 .شالوده و عضو

 يوالدف -یبتن بکمر ستون کی نیب روهاین انتقال 17-2-1-3
 مبحث الزامات تیرعا با دیبا ،شالوده و يفوالده هست داراي
 .شود انجام ساختمان یمل مقررات دهم

 

 

 

 

 هب تواندمی شالوده و مرکب ستون بین نیرو انتقال 3-1-2-17 ت
 گیرد: صورت زیر طریق دو از یکی

 نماید؛ منتقل را نیرو تنهایی به فوالدي هسته – الف

 دهش تقویت آرماتور با که آن اطراف بتن همراه به فوالدي هسته -ب
 گیرد؛ صورت است،

 
 

 ازین مورد مقاومت 

 طابقم دیبا ،شالوده به شده منتقل دارضریب يلنگرها و روهاین
 فصل لیتحل يهاروش و 7 فصل در دارضریب يبارها بیکتر
 .شوند محاسبه 6

  

 
 

 یطراح اومتمق 

 ،هاستون نیب اتصال نواحی یطراح مقاومت 17-2-3-1
 صورت به 1-1  رابطه دبای هاشالوده با هاپایه ستون و وارهادی

φ𝑆𝑆𝑛𝑛 ≥ 𝑈𝑈 کند برآورده بارها بیترک همه يبرا را. nS مقاومت 
 مقاومت U و اسمی ییاتکا ای ،یچشیپ ،يمحور ،یبرش ،یخمش
  .شود نییتع 3-7 بخش مطابق φ .است اتصال نیاز مورد

 با ساختهپیش ياعضا نیب اتصال نواحی در 17-2-3-2
 يبندها مطابق قائم انسجام هايکالف الزامات ،هاشالوده

 .شوند تیعار دیبا 2-5-5-17 ای 17-5-4-3 

 دیبا اتصال يمحور و یخمش مقاومت ترکیب 17-2-3-3
 .شود نییتع 4-8 خشب مطابق

 کی نیب ای شالوده، و عضو کی نیب تماس سطح در 17-2-3-4
 ییاکات مقاومت واسطه، ییاکات عضو کی همراه به شالوده و عضو

nB شود محاسبه یبتن سطوح يبرا 7-8 بخش مطابق دیبا. nB 
 در دهشالو سطح یا وعض ییاکات مقاومت ترینکم با برابر دیبا

 (در واسطه ییاکات عضو مقاومت از دینباو  شود گرفته نظر
 .رود فراتر وجود) صورت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هک شالوده يرو بر ستون ياکات متداول حالت در 4-3-2-17 ت

 ییاکات مقاومت ،باشدیم ستون مساحت از بزرگتر شالوده مساحت
 عدم صورت در .گردد نترلک شالوده يرو و ستون يانتها در باید

 دایپ ادامه شالوده در هک ستون يهاآرماتور ای انتظار آرماتورهايحضور
 ییتنهابه بتن مقاومت نترلک با دیبا ستون يانتها مقاومت ،کنندمی

 .ردیپذ انجام
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 مطابق دیبا nV شالوده، و عضو نیب تماس سطح در 17-2-3-5

 يهاروش ریسا یاو 8-8 بخش اساس بر كاکاصط -برش ضوابط
 .دگرد محاسبه مناسب

يوارهاید یاو هاپایه ستون ،هاستون اتصال محل در 17-2-3-6
 یکیانکم اتصاالت هايمهار و هامهار ها،شالوده به ساختهپیش

 18 لفص ضوابط مطابق نصب نیح يبارها نمودن منظور با دیبا
 ايگونه به دیبا یکیانکم اتصاالت هامحل نیا در .شوند یطراح
 نبت ستکش یاو يمهار یختگیسگ از قبل هک شوند یطراح

 .برسند خود مقاومت حد به ،اطراف

 انتقال يبرا توانیم كاکاصط-برش زمیانکم از 5-3-2-17 ت
 از ادهاستف .نمود استفاده هاشالوده ای هاهیپا ستون به یجانب يروهاین
 انتقال يبرا كاکاصط-برش نیگزیجا زمیانکم عنوان به یبرش دیلک

 هک یشرط به ،باشدیم ریپذانکام برش سطح یک طول در برش
 روش يبرا 1-2-5-17 بند ضوابط برش سطح از يعبور يهاآرماتور
 ساخت روش يبرا 1-6-2-17 بند یاو3-4-5-17 بند و درجا ساخت

 مقاومت ،ساختهشیپ ساخت روش در .ندینما براورده را ساختهشیپ
 زین یجوش ای یکیانکم اتصاالت با توانیم را یجانب يروهاین برابر در

  .نمود فراهم

 را هامهار يالرزه و يعاد یطراح الزامات 18 فصل 6-3-2-17 ت
 به ازین نصب مالحظات ساخته،شیپ ساخت روش در .دهدیم ارائه

 .گردد اتصال نواحی یطراح بر مکحا است نکمم و دارد ياژهیو توجه

 درجا ياعضا نیب اتصال نواحی اتییجز
 شالوده با ساختهپیش یاو

درجا وارید ای هیپا ستون ،ستون اتصال نواحی در 17-2-4-1
 و 2-2-17 يبندها اساس بر ازین مورد آرماتور شالوده، به
 داخل در عضو یطول آرماتورهاي ادند امتداد با دیبا ،17-2-3 

 .شود نیتأم انتظار آرماتورهاي قیطر از یاو ،شالوده

االتاتص و هاوصله گیرداري ،یوستگیپ نیتام يبرا 17-2-4-2
 بند مطابق دیبا انتظار آرماتورهاي یا یطول آرماتورهاي یکیانکم

.باشند 20 فصل مطابق ازین صورت درو  12-6-4

يپا در ياگهواره ای یمفصل اتصال از هک يموارد در 17-2-4-3
 شالوده به اتصال ،شودمی استفاده درجا هیپا ستون ای ستون

 .دینما برآورده را 3-2-17 بند الزامات دیبا

آرماتورهاي يفشار یپوشش وصله ،هاشالوده در 17-2-4-4
 بکیتر همه تحت هک مترمیلی 36 از شیب يقطرها به یطول

 بند مطابق توانندمی باشند، يفشار ،دارضریب يبارها
.باشند 21-4-5-2

 نکمم 1-5-2-17 بند ضابطه شدن وردهآبر يبرا 4-4-2-17 ت
 چند ای دو با متریلیم 36 از شیب قطر به لگردیم هر باشد الزم است

 .شوند وصله فشار در ترنییپا ای متریلیم 36 قطر به انتظار لگردیم
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 نیب اتصال نواحی در آرماتور حداقل 
 شالوده و درجا ياعضا

 ولا :است یالزام علت دو به اعضا نیب اتصال ناحیه در حداقل آرماتور
 و سازه ساخت نیح در انسجام نیتام دوم و ریپذلکش رفتار نیتام
  .سازه عمر طول در

 و درجا هیپا ستون ای ستون نیب اتصال نواحی در 17-2-5-1
 دینبا ،کندمی عبور تماس سطح از که آرماتور درصد شالوده،

  .شود گرفته نظر در عضو ناخالص مقطع سطح 005/0 از کمتر

 مساحت ،شالوده و درجا وارید نیب اتصال نواحی در 17-2-5-2
 زا کمتر دینبا ،کندمی عبور تماس سطح از که یئمقا آرماتور
 .شود گرفته نظر در 6-13 بخش مقدار

 را ستون یک يپا در آرماتور مقطع سطح حداقل 1-5-2-17 ت 
 هاآن مهار و شالوده در ستون یطول يآرماتورها دادن ادامه با توانیم

 ودهشال در کافی حد به هک يانتظار يآرماتورها لهیبوس ای شالوده در
 .نمود نیتام ،اندشده مهار

 
 

 اعضاي بین اتصال نواحی جزییات 
 شالوده با ساختهپیش

 وارید ای هیپا ستون ،ستون اتصال محل در 17-2-6-1
  یاو 3-4-5-17 بندهاي ضوابط ،شالوده به ساختهپیش

 .شوند تیرعا دیبا 17-5-5-2

 بند مطابق وارده يبارها بیکتر در هک مواردي در 17-2-6-2
 شالوده، یا ساختهپیش هايوارید اتصال محل در ،17-2-2

 مطابق قائم انسجام يهاکالف يهاآرماتور نشود، جادیا ششک
 دال در ییرایگ قیطر از توانمی را »ب«3-4-5-17 بند
 .ودنم نیتام نیزم يرو بر شده ختهیر آرمهبتن

  

 ياعضـــا در یافقـــ بـــرش نتقـــالا 
 نیبت بکمر یخمش

 
  بکمر یخمش  ياعضا  در یافق برش نتقالا 3-17 ت
 نیبت

 
 

 اتیلک 

 املک انتقال باید ،یبتن بکمر یخمش ياعضا در 17-3-1-1
 نیأمت شده متصل قطعات تماس سطوح در یافق یبرش يروهاین

 .گردد

 

 يااعض قطعات نیب یافق یبرش يروهاین املک انتقال 1-1-3-17 ت 
 و تماس سطح در برش از یناش یافق یبرش مقاومت قیطر از بکمر

 نیتام تماس سطح دوطرف در مهارشده برش انتقال آرماتورهاي ای
 .گردندیم
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یبتن قطعات نیب تماس سطوح در هک يموارد رد 17-3-1-2

 از یافق برش انتقال دارد، وجود ششکیکدیگر به شده متصل
 آرماتورهاي هک باشدمی مجاز یحالت در فقط تماس قیطر

 .باشند شده نیتأم 4-3-17 و 3-3-17 يبندها مطابق یعرض

اتیفرض اساس بر تماس سطوح يسازآماده روش 17-3-1-3
 .باشد شده مشخص ییاجرا كمدار در دیبا یطراح

 به دیبا ساخت كمدار در تماس سطوح يسازآماده 3-1-3-17 ت
   .برسد مشاور مهندس دییتا

 ازین مورد اومتمق

 ياعضا تماس سطح طول در شده منتقل دارضریب يروهاین
 فصل دارضریب يبارها بیکتر مطابق دیبا ،بکمر یبتن یخمش

 .شوند محاسبه 6 فصل لیتحل يهاروش و 7

 یطراح اومتمق

مطابق توانمی را یافق برش انتقال يبرا یطراح 17-3-3-1
 انجام 3-3-3-17 ای 2-3-3-17 يبندها يهاروش از یکی

 .داد

 اول روش 2-3-3-17 ت

 ياعضا تماس سطوح تمام در و طعامق همه در روش نیا در
  :باشد برقرار دیبا ریز رابطه ،بکمر

φ𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ 1-17 رابطه ≥ 𝑉𝑉𝑢𝑢 

 𝑉𝑉𝑛𝑛ℎو  مقطع در موجود نیاز مورد مقاومت 𝑉𝑉𝑢𝑢 رابطه نیا در
 بطضوا مطابق هک است تماس سطح یافق یاسم یبرش مقاومت

  د:شونمی محاسبه زیر »ب« ای »الف« يبندهازیر

𝑉𝑉𝑢𝑢 هک يموارد در -الف > φ(3.5𝑏𝑏𝑣𝑣𝑑𝑑) ،است 𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ همان 𝑉𝑉𝑛𝑛 
 سطح عرض 𝑏𝑏𝑣𝑣 .باشدمی 8-8 خشب مطابق شده محاسبه

 ضوع مقطع لک در ییانتها يفشار تار نیب فاصله 𝑑𝑑 و تماس
 زمال هک ،باشدمی یششک یطول آرماتورهاي زکمر تا بکمر

 ؛شود گرفته نظر در 0.8h از کمتر ستین
𝑉𝑉𝑢𝑢 هک يموارد در -ب ≤ φ(3.5𝑏𝑏𝑣𝑣𝑑𝑑) ،است 𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ مطابق 

  .شودمی محاسبه 1-17 جدول
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 تماس سطح یافق یاسم یبرش مقاومت  1-17 جدول

 (نیوتن) 𝑽𝑽𝑴𝑴𝒄𝒄 )1(      تماس سطح يساز آماده برش انتقال آرماتور 

 »الف«

𝐴𝐴𝑣𝑣 ≥ 𝐴𝐴𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛   (2) 

 و شده سخت بتن مجاورت در شده ختهیر بتن
 مترمیلی 6 یبیتقره دامن با شده مضرس

 مقدار: دو ترینکم

𝜆𝜆 �1.8 + 0.6
𝐴𝐴𝑣𝑣𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐
𝑏𝑏𝑣𝑣𝑠𝑠

� 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑑𝑑 

 3.5𝑏𝑏𝑣𝑣𝑑𝑑  و
 »ب«

 »پ«
 و شدهسخت بتن مجاورت در شده ختهیر بتن

 0.55𝑏𝑏𝑣𝑣𝑑𝑑 نشده مضرس

 موارد گرید »ت«
 و شدهسخت بتن مجاورت در شده ختهیر بتن

 0.55𝑏𝑏𝑣𝑣𝑑𝑑 شده مضرس

 .باشد رابهیش از يعار و زیتم دیبا بتن تماس طحس )1(
)2( 𝑨𝑨𝒗𝒗,𝒎𝒎𝒎𝒎𝑴𝑴 است شده نییتع 4-3-17 بند در.  

 

سیر  اصلی متن  /توضیح تف

 
 

 روش دوم 3-3-3-17ت 

 يفشار يروین در رییتغ از 𝑉𝑉𝑢𝑢ℎ نیاز مورد مقاومت روش نیا در
 بکمر عضو از قطعه هر در خمش اثر در شده جادیا یششک ای

 همه در و طعامق همه در دیبا ریز رابطهو  شده محاسبه یبتن
  .باشد برقرار قطعه دو تماس سطوح

𝜙𝜙𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ                                                  2-17 رابطه ≥ 𝑉𝑉𝑢𝑢ℎ 
 

 »الف« يبندها ریز مطابق دیبا 𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ یاسم یافق یبرش مقاومت
 سطح مساحت ردنک منظور باو  2-3-3-17 بند در »ب« و

 محاسبه ،𝑉𝑉𝑢𝑢 جاي به 𝑉𝑉𝑢𝑢ℎ و 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑑𝑑  جاي به قطعه دو تماس
 .گردد

 بکمر عضو یک در تماس سطح طول در یافق یبرش يهاتنش عیتوز 
 یافق یبرش یختگیگس .ندکیم سکمنع را عضو طول در برش عیتوز

 ثرکحدا به یموضع بطور یافق یبرش تنش هک شودمی آغاز یهنگام
 از .شودمی منتشر دارند، يمترک يهاتنش هک یمناطق به و دهیرس

 باشد،یم کوچک ثرکحدا یافق یبرش مقاومت در لغزش هکییآنجا
 دودمح اریبس بتن با بتن تماس در یافق یبرش مقاومت عیبازتوز

 سطح طول در برش انتقال آرماتورهاي فواصل نیبنابرا .باشدیم
 مشابه بایرتق یافق یبرش مقاومت عیتوز هک باشد ايگونه به دیبا تماس

 .باشد تماس سطح طول در یبرش يهاتنش عیتوز با

 برابر در مقاومت براي برش انتقال آرماتورهاي کهمواردي در
 مساحت بتنس گردند،می تعیین 2-17 رابطه طبق برش

 بایتقر دیبا عضو طول در هاآن فاصله به یعرض آرماتورهاي
 يزااج تماس سطوح در یبرش يروهاین عیتوز يالگو با منطبق

 .دنباش یبتن بکمر یخمش عضو

 و گرفته قرار شده ختهیر قبل از بتن در هک یعرض آرماتورهاي
 فصل سمت دو هر درو  یابندمی ادامه دیجد يدرجا بتن در

 در ندتوانمی ،شودمی نیتام هاآن ییرایگ طول كمشتر
 .شوند گرفته نظر در 𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ محاسبه
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سیر اصلی متن  /توضیح تف

 یافق برش انتقال يبرا آرماتور حداقل

 یافق برش تحمل يبرا برش انتقال آرماتورهاي کهمواردي در
 دهش تعیین ریمقاد از کمتر دینبا 𝐴𝐴𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 ،دنشومی برده ارک هب

 .باشد 2-11 رابطه در

 برش انتقال يبرا آرماتورگذاري اتییجز
 یافق

ندتوانمی یافق برش انتقال جهت الزم آرماتورهاي 17-3-5-1
 ای ياشاخه چند يهاخاموت م،یس ای میلگرد کت صورت هب

 .باشند یجوش هايسیم قائم يهاشاخه

در ،برش انتقال آرماتورهاي یطول فاصله 17-3-5-2
 ،شودمی استفاده افقی برش تحمل براي هاآن از کهمواردي

 دبع ترینکم برابر چهار و مترمیلی 600 مقدار دو از بیشتر دینبا
 .شود گرفته نظر در شده متصل عضو

متصل قطعات در دیبا برش انتقال آرماتورهاي 17-3-5-3
 نیتام را 3-21 خشب مطابق ششک در ییرایگ طول ،شونده

 .ندینما

 الزم تماس سطح طول در برش انتقال آرماتورهاي 2-5-3-17 ت
 سطح طول در تماس حفظ ییتوانا تا شوند مهار کافی حد به است

 .باشند داشته را تماس

 هانشیمن 4-17 ت هانشیمن

 اتیلک

 یحطرا ییخرپا روش اساس بر توانمی یلک طور هب را هانشیمن
 ارتفاع به برش دهانه نسبت هک يموارد در عالوه به .ردک

𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑑𝑑⁄ ≤  بر وارد دارضریب کننده مقید يروین و بوده 1.0
𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢 هاآن ≤ 𝑉𝑉𝑢𝑢 ،نیا ضوابط اساس بر را هاآن توانمی باشد 

 شکل در نشیمن یک بر وارد نیروهاي .نمود یطراح نیز فصل
.است شده داده نشان 17-1

 رفتار با مقایسه در هک هستند یوتاهک ياطره تیرهاي ،هامنینش
 لیتما ،شودمی یطراح برش يبرا 8 فصل ضوابط مطابق که يریت
 .دارند قیعم ریت ای ساده يخرپا یک مانند ییخرپا رفتار به يشتریب

 ،گردند یخراب دچار یمختلف يهازمیانکم با است نکمم هامنینش
 ،یعرض يلگردهایم شدنيجار ستون، به اتصال بر در برش

 ای ییاکات یموضع یخراب ای يفشار بند یشدگمین دو ای یخردشدگ
 دیده که هستند هاییخرابی نوع از ،ییاکات صفحه محل در یبرش

 .اندشده

 يبرا و یشگاهیآزما بصورت صرفا بخش نیا در یطراح يهاروش
𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑑𝑑⁄ ≤  یطراح روش نیا هکییآنجا از .اندشده یسنجصحت 1.0

𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢 يبرا صرفا ≤ 𝑉𝑉𝑢𝑢 يبرا باال حد یک لذا است شده یسنجصحت 
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𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢 ضوابط اساس بر هامنینش یطراح .است شده گرفته نظر در 
 .باشدیم مجاز یبرش دهانه مقدار از فارغ ،ییخرپا روش ،22 فصل

 يابعاد هايمحدودیت

 اهگتکیه وجه بر در دیبا منینش يبرا d موثر عمق 17-4-2-1
 .شود محاسبه

دیبا باربر حسط یخارج لبه در منینش لک عمق 17-4-2-2
 .باشد 0.5d حداقل

یشترب دینبا منینش يرو باربر سطح از یبخش چیه 17-4-2-3
 :بزند رونیب گاهتکیه بر از زیر »ب« ای »الف« زیربندهاي از

 ی؛اصل یششک آرماتور میمستق قسمت يانتها -الف
 .استفاده صورت در ،یعرض مهار آرماتور یداخل بر -ب

 یازن مورد ییاکات هیناح یرونیب لبه يبرا یحداقل عمق 2-2-4-17 ت
 ییاکات صفحه ریز از كتر انتشار اثر بر زودرس یخراب هکنیا تا است،

 شده انجام تحقیقات نتایح اساس بر .ندهد رخ منینش داربیش وجه تا
 از رمتک شانیرونیب لبه عمق هک ییهامنینش در ییاهیخراب نیچن

0.5d است شده مشاهده ،است. 

 يبرا یگاهتکیه صفحه يریقرارگ محل تیمحدود 3-2-4-17 ت
 رد تسلیم مقاومت به رسیدن براي اصلی آرماتورهاي مهار از نانیاطم

 .باشدمی بار، محل نزدیکی

 نندهکدیمق يهاروین برابر در مقاومت يبرا منینش کهمواردي در
 ياهآرماتور به هک یگاهتکیه صفحه یک دیبا حتما ،شودمی یطراح

 .گردد هیتعب ،است شده مهار یاصل

صفحه برش

av

Vu

d

بست فشاري

Nuc

h

0.5d≤     

ϕAsc fy

صفحهاتکایی av

VuNuc

dh

میلگردبراي مهار 
خاموتها یا تنگ ها

2/3 d

میلگرد مهار عرضی

Ah  خاموت ها یا

تنگ هاي بسته

میلگرد اصلی   Asc

 منینش  يگذارآرماتور (ب) منینش یک در هاتالش انواع (الف)

 آن بر وارد نیروهاي و منینش یک نمایش  1-17شکل 
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 مقدار هک شوند انتخاب يطور دیبا منینش ابعاد 17-4-2-4
𝑉𝑉𝑢𝑢 𝜙𝜙⁄ ندکن تجاوز زیر »ب« و »الف« ریمقاد از: 

 :یمعمول بتن با شده ساخته هاينشیمن در -الف
1(  0.2𝑓𝑓𝑐𝑐

′ 𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑؛ 
2(  �3.3 + 0.08𝑓𝑓𝑐𝑐

′ �𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑؛  
3( 11𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑. 

 :کسب بتن با شده ساخته هاينشیمن در -ب

1(  �0.2 − 0.07 𝑎𝑎𝑣𝑣
𝑑𝑑
� 𝑓𝑓𝑐𝑐

′ 𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑؛ 

2(  �5.5 − 1.9 𝑎𝑎𝑣𝑣
𝑑𝑑
� 𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑. 

 .باشدمی منینش عرض 𝑏𝑏𝑤𝑤 فوق روابط در

 رد كاکاصط برش مقاومت ثرکحدا به یابیدست يبرا 4-2-4-17 ت 
 هانمینش يبرا يابعاد يهاتیمحدود نیا گاهتکیه بر یبحران مقطع

  .باشندیم یالزام

 رد كاکاصط برش مقاومت ثرکحدا هک اندداده نشان هاشیآزما جینتا
𝑎𝑎𝑣𝑣 پارامتر دو هر از یتابع کسب بتن يدارا يهامنینش 𝑑𝑑⁄ و 𝑓𝑓𝑐𝑐

′ 
 .باشدیم

 
 

 ازین مورد مقاومت 

 وردم مقاومت يبرا دیبا هانشیمن گاهتکیه بر مقطع 17-4-3-1
 وارد همزمان هک ucNه نندک مقید يروین و uV یبرش نیاز
 .شود یطراح uM یخمش لنگر با همراه ،شوندمی

 از شده محاسبه ثرکحدا ریمقاد  ،ucN و uV ریمقاد 17-4-3-2
 بندهاي مطابق توانمی نیز را ucN .باشندمی بارها هايترکیب

 باشند، ترمناسب که هرکدام ،4-2-5-17 یاو 17-5-2-3 
 .دنمو محاسبه

 نشان را نشیمن بر وارد نیروهاي ب-1-17شکل  1-3-4-17 ت 
 :آورد دست به ریز رابطه از توانمی را  uM .دهدمی

  Mu=Vu av + Nuc (h – d)                                     1-17رابطه ت  

 

 

 
 

 یطراح مقاومت 

 يبرا باید ،U ≥ nSϕ صورت به 1-1  رابطه 17-4-4-1
 نیروها، اندرکنش اثرات نمودن منظور با و مختلف هايتالش
 :باشد برقرار زیر »پ« تا »الف« يبندها طبق

 مربوط 8-8 بخش ضوابط طبق ،𝑉𝑉𝑛𝑛 ،یاسم یبرش مقاومت -الف
 مقطع سطح vfA .شودمی محاسبه كاکاصط -برش به

 مفروض صفحه از هک است برش تحمل يبرا الزم آرماتور
 .)uV ≥ nVϕ( کندمی عبور برش

 2-8 خشب ضوابط طبق ،𝑀𝑀𝑛𝑛 ،یاسم یخمش مقاومت -ب
 زمال یششک آرماتور مقطع سطح اساس بر خمش به مربوط

 .)uM ≥ nMϕ( شودمی محاسبه ،𝐴𝐴𝑓𝑓 ،خمش تحمل يبرا
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 مقطع سطح اساس بر ،𝑁𝑁𝑛𝑛 ،یاسم یششک مقاومت -پ

 رابطه مطابق ،𝐴𝐴𝑛𝑛 ،کندمی تحمل را ششک هک يلگردیم
 .)ucN ≥ nNϕ( آیدمی دست هب ریز

𝑁𝑁𝑛𝑛 3-17 رابطه = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑓𝑓𝑦𝑦 

 آرماتور حداقل

 ،𝐴𝐴𝑠𝑠𝑢𝑢 ،یاصل یششک آرماتور مقطع سطح مساحت 17-4-5-1
 باشد: زیر »پ« تا »الف« ریمقاد ثرکحدا از کمتر دینبا

𝐴𝐴𝑓𝑓  -الف + 𝐴𝐴𝑛𝑛 ؛ 

2�  -ب
3
� 𝐴𝐴𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝐴𝐴𝑛𝑛  ؛ 

0.04  -پ �𝑓𝑓𝑐𝑐
′ 𝑓𝑓𝑦𝑦� � (𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑). 

 ،𝐴𝐴ℎ ،بسته يهاخاموت ای هاسنجاقی لک مساحت 17-4-5-2
 کمتر دینبا ،گیرندمی قرار یاصل یششک لگردیم موازات به هک
  باشد: ریز مقدار از

𝐴𝐴ℎ                              4-17 رابطه = 0.5(𝐴𝐴𝑠𝑠𝑢𝑢 − 𝐴𝐴𝑛𝑛) 

 الزم هک 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑢𝑢 یششک یاصل يهاآرماتور لک مقدار 1-5-4-17 ت
 :باشدیم ریز ریمقاد نیرتبزرگ با برابر نماید عبور منینش رب از  است

 عالوه به خمش برابر در مقاومت يبرا نیاز مورد آرماتور مجموع -الف
 دبن مطابق کششی يهاروین برابر در مقاومت يبرا الزم هايآرماتور

 ؛17-4-4

 𝐴𝐴𝑣𝑣𝑓𝑓 كاکاصط برش براي الزم يهاآرماتور لک سوم دو مجموع -ب
 يروین برابر در مقاومت يبرا الزم آرماتور عالوه به 8-8 خشب مطابق
 بصورت دیبا یمابق سوم یک ؛4-4-17 بند مطابق 𝐴𝐴𝑛𝑛 يمحور

 .باشند 3-2-4-17 بند مطابق 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑢𝑢 يمواز بسته يها خاموت

 مقاومت به بتن مقاومت نسبت ضربدر لگردیم مقدار حداقل -پ
 رتصو در یناگهان یخراب احتمال از يریجلوگ يبرا مقدار نیا ؛آرماتور

 صفحه خارج یششک يروین و خمش اثر در منینش یخوردگ كتر
    .باشدیم

 يبرا یاصل يلگردهایم با يمواز بسته يهاخاموت 2-5-4-17 ت
 عیتوز .هستند الزم منینش يقطر یششک یخراب از يریجلوگ

 لک مقدار .باشد 6-6-4-17 بند ضوابط مطابق دیبا 𝐴𝐴ℎ يهاآرماتور
 .باشدیم 𝐴𝐴ℎ و 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐 مجموع منینش بر از يعبور الزم آرماتور

 آرماتورگذاري اتییجز

،باشندیم ریمتغ عمق يدارا معموال هک ها،منینش در 1-6-4-17 ت  .باشد 4 فصل مطابق دیبا هاآرماتور پوشش 17-4-6-1
 دارمق حدودا بار اعمال نقطه تا گاهتکیه بر از آرماتور در یینها تنش

 حلم در بتن لیما يفشار دستک یافق مولفه رایز باشد،یم یثابت
 نیبنابرا .شودمی منتقل یششک یاصل آرماتور به قائم بار اعمال

 مهار یاهگتکیه ستون در و یرونیب يانتها در امالک دیبا یاصل آرماتور
 گیرایی انکام سمت دو هر در شدن يجار مقاومت هکنیا تا گردد

  .2-17شکل  باشد، داشته املک

 لکش به راآن توانیم یرونیب لبه در یششک یاصل آرماتور گیرایی يبرا
 ینبش یک ای مشابه قطر با آرماتور یک به هکنیا ای درآورد بسته حلقه
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بخش مطابق دیبا آجدار آرماتورهاي فاصله حداقل 17-4-6-2
.باشد 21-2

وجه بر از یاصل یششک آرماتور گیرایی طول 17-4-6-3
 زیر »پ« ات »الف« هايروش از یکی به دیبا من،ینش ییجلو

 شود: تامین

 زا بزرگتر ای مشابه قطر اب یعرض آرماتور یک به جوش -الف
 آن در را 𝑓𝑓𝑦𝑦 تنش باشد قادر هک ايگونه به ،یاصل آرماتور

 شکل در جوش این براي مناسب جزییات .دینما نیتام
؛اندشده داده نشان 17-2

 ی؛افقه حلق یک لکش به یاصل یششک آرماتور ردنک خم -ب
 یاصل آرماتور املک ییرایگ يبرا هک گرید يمهار هايروش -پ

 .دنباش یافک

بر از دیبا یاصل یششک آرماتور ییرایگ طول 17-4-6-4
 .)3-17شکل ( شود نیتام املک طور هب گاهتکیه

 جوش اتیجزئ .داد جوش آرماتور يانتها در را مناسب انداره با
 قرار استفاده مورد منینش يهاشیآزما در تیموفق با هک مناسب
  .استشده داده نشان 3-17شکل  در است گرفته

 محل ریز در رمسلحیغ بتن هیناح یک کهمواردي در 4-6-4-17 ت
 تیرعا با يعمود صفحه در ییانتها قالب لذا دارد وجود بار اعمال

 ضیعر يهامنینش يبرا .باشد موثر تواندینم چندان خم قطر حداقل
 اعمال انتها به یکنزد بار هک يموارد در و ل)کش صفحه بر (عمود
 ار يموثر ییانتها قالب ،یافق صفحه در لکش U آرماتور است، نشده

 .دننک فراهم توانند،یم

ldh
P

قالب استاندارد  90 
درجه 180 یا

میلگرد اصلی

lweId  4/3 = db
db

میلگرد 
مهار

db

tweId   = db  2 /

lweId  4/3 = db

tweId   = db  2 /

میلگرد اصلی

آرماتور  بهی عرض مهارآرماتور  اتصالي براي شنهادیپ جوش اتییجز  3-17شکل  یاصلي آرماتور انتها دو در مهار نمونه  2-17شکل 
 یاصلی طول
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 طول در یکشش آرماتور ییرایگ طول نیتام در 17-4-6-5
 بودن قیعم لیدل به که را آرماتور در تنش عیتوز دیبا ،منینش

 ،اشدبنمی یخمش لنگر با متناسب امیمستق منینش ارتفاع
 .نمود منظور

 یکدیگر از بسته يهاخاموت ای هاسنجاقی فاصله 17-4-6-6
 طول در یکنواخت طور به 𝐴𝐴ℎ که باشد اياندازه به دیبا

(2 3⁄ )𝑑𝑑 شود عیتوز یاصل یکشش آرماتور ریز از. 

 يبارها حالت در هاآرماتور در شده محاسبه تنش 5-6-4-17 ت 
 با ياعضا و هامنینش در لنگر اهشک با متناسب یخط بطور سیسرو
 مناسب مهار يبرا يااضافه مالحظات .باشدیمن ریمتغ عمق

  .است الزم یخمش يلگردهایم

 

 

 ساختهپیش ياعضا اتصال نواحی 
 

 ساختهپیش ياعضا اتصال نواحی 5-17 ت

 
 

 اتیکل 

 لیپتانس هک شوند یطراح ينحو به دیبا اعضا این در اتصال نواحی
 دیمق یحرارت و یشدگجمع خزش، از ناشی هايحرکت یخوردگكتر

  .برسد حداقل به ،شده

 وهارین انتقال ساخته،پیش ياعضا اتصال نواحی در 17-5-1-1
 ،یکیمکان التاتصا مهارها، ،اتکا ،یبرش هايدیکل مالت، قیطر از

 موارد نیا از یبیترک ای مسلح يهاروکش ،يفوالد آرماتورهاي
 یبتن ياعضا در اتصال نواحی یطراح .باشدمی مجاز
 جامان مرتبط معتبر هاينامهآیین اساس بر دیبا ساختهپیش

 وجهت مورد دیبا زین ریز يبندها یکل ضوابط آن بر عالوه .ردیگ
 .دنریگ قرار

 انتقال يبرا اتصال نواحی روش چند ای روش دو از اگر 1-1-5-17 ت 
 دیبا اهآن کت کت انکم رییتغ -بار مشخصات ،شودمی استفاده روین

 فمختل يهازمیانکم هک گردد حاصل نانیاطم تا شود گرفته نظر در
 .کنندمی ارک یخوب به هم با

 

 شیآزما ای لیتحل با دیبا اتصال نواحی تیکفا 17-5-1-2
 .شود مشخص

 به یمتک فقط که یاتصال نواحی از استفاده 17-5-1-3
 .باشدنمی مجاز ،هستند یثقل يبارها از یناش اصطکاك

 هاآن مجاورت در اعضا از یمناطق و اتصال نواحی 17-5-1-4
و  شوند یطراح مختلف هايتالش برابر در مقاومت جهت دیبا

 ايازهس ستمیس در بارها تمام از یناش هايشکلتغییر بتوانند
 .ندینما تحمل را ساختهشیپ

 

 يدیق ايسازه تاثیرات دیبا اتصال نواحی طرح در 17-5-1-5
 .گرفت نظر در را یحجم راتییتغ از یناش

  

 

 

 

 امالک است ممکن ساختهشیپ ياعضا ياسازه رفتار 4-1-5-17 ت
 لاتصا نواحی یطراح .باشد زیر درجا مشابه ياعضا رفتار با متفاوت

 ،یحرارت ،یشدگجمع از یناش يروهاین انتقال نمودن حداقل يبرا
 مالحظات هب ازین زلزله و باد ،ینسب يهانشست ،یکاالست لکش رییتغ
 .دگیر قرار توجه مورد باید که ،دارد ساختهشیپ ساخت روش در ژهیو

 به ای هک شوند یطراح ينحو به دیبا اتصال نواحی 5-1-5-17 ت
 از یناش يروهاین( هاآن برابر در ای دهند وقوع اجازه هاانکمرییتغ
 اثرات گرید و حرارت خزش، ،یشدگ جمع اثر در حجم رییتغ
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هايرواداري تاثیرات دیبا اتصال نواحی طرح در 17-5-1-6
 نظر در ساختهپیش ياعضا نصب و ساخت براي شده مشخص

 .شوند هگرفت

لیتشک جز نیچند از که یاتصال نواحی طرح در 17-5-1-7
مام ت پذیريشکل و مقاومت ،یسخت در اختالفات دیبا ،اندشده
 .گرفت نظر در را اجزا

و یطول قائم، يراستاها در دیبا انسجام هايکالف 17-5-1-8
 نیتأم 5-5-17 ای 4-5-17 بند طبق سازه رامونیپ در و یعرض
 .شوند

 .دنکن ایستادگی ،گردند مقاومت کاهش دچار هکنیا بدون )،یطیمح
 سازگار دیبا شده متصل ياعضا همه در دهایق با مرتبط اتیفرض

 يرو بر اما بوده جهت یک در روین هک دارند وجود يموارد .باشند
 یناش ششک مثال، يبرا .است بوده گذاراثر گرید جهت در مقاومت

 تواندیم ساختهشیپ ریت یک در یطول يراستا در یشدگ جمع از
 .باشد داشته ریتاث ریت آن منینش یبرش مقاومت يرو

 ازین مورد مقاومت

مجاور مناطق و اتصال نواحی نیاز مورد مقاومت 17-5-2-1
 .دنشو محاسبه 2-7 بخش بار هايترکیب طبق دیبا هاآن

مجاور مناطق و اتصال نواحی نیاز مورد مقاومت 17-5-2-2
 .شود محاسبه 6 فصل لیتحل يهاروش طبق دیبا هاآن

 زیر »ب« یا »الف« از ucN اتکایی، اتصال نواحی در 17-5-2-3
 .باشد بیشتر max uc,N از نیست نیازيو  شودمی محاسبه

max uc,N مسیر قیطر از که است کننده مقید يروین حداکثر 
 بضری با باید نیرو این .یابدمی انتقال اتکایی اتصال نیروي انتقال

 بهمحاس دارضریب بارهاي اثرات دیگر همراه به زنده بار ترکیب
 .گردد

 با همزمان  ucN اتکایی، بالشتک بدون اتصال نواحی براي -الف
𝑉𝑉𝑢𝑢 3-3-7 بند مطابق بار بیترک بیضرا از استفاده با و

 زنده بار صورت هب کننده مقید يروین .شودمی محاسبه
 ؛شودمی فرض

 يبارها (مانند یدائم يبارها هک ییاکات اتصال نواحی 3-2-5-17 ت
 يبارها در نهفته یدائم يبارها ای زاتیتجه ای كخا دائمی بار ،مرده
 در حجم رییتغ از یناش يروهاین ریتاث تحت کنندمی تحمل را زنده)

 بند .رندیگیم قرار یحرارت رییتغ و یشدگ جمع خزش، اثر
و حجم رییتغ از یناش يدهایق خصوص در یلک مالحظات 17-3-3

 بیضر اام ندکیم زیتجو بارها گرید با بکیتر در را ینسب يهانشست
 .نمایدینم ارائه ساختهشیپ بتن در ییاکات طیشرا يبرا یمشخص بار

 هک شود توجه .گردندیم مشخص بند نیا ضوابط از هابار این بیضرا
max uc,N باشدیم یتیظرف یطراح حد یک ضوابط این در. 

 گرید ای فوالد به فوالد یتماس اتصال نواحی ،یکیانکم اتصاالت در
 رییغت يهادیق اثر در معموال یافق يروین اد،یز كاکاصط با اکات انواع
 حرارت رییتغ و یشدگ جمع خزش، اثر در معموال هک باشدیم یحجم

 حجم رییتغ از یناش يدیق يروهاین نیا مقدار هکییآنجا از .باشندیم
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 20 میزان به  ucN اتکایی، بالشتک داراي اتصال نواحی براي -ب

 ارب ضریب با و دایمی بارهاي قائم العملعکس نیروي درصد
 .شودمی گرفته نظر در 6/1

 

 

 
 بالشتک مصالح اصطکاك ضریب کهصورتی در 17-5-2-4

 توانمی را  max uc,N باشد، شده مشخص آزمایش توسط اتکایی
 قائم العملعکس نیروي در اصطکاك ضریب ضرب حاصل از

 .نمود محاسبه 6/1 بار ضریب با و دایمی بارهاي

 د،نباشینم نییتع قابل باال دقت با کنندمی اثر ییاکات max uc,N بر هک
 1-3-17 بند در زنده بار عنوان به ucN يدیق يروهاین هک است الزم

  .شوند منظور

 هايبالشتک از ساختهشیپ ییاکات متداول اتصال نواحی در
 را افتهی انتقال يروهاین هک شودمی استفاده زین مشابه ای یکاالستومر

 دودمح بار .نندک محدود آن لغزش مقدار با بالشتک لکش رییتغ با
 بار بیضریب العملسکع درصد 20 تواندیم اتصاالت نیا نندهک

 .شود منظور 4-2-5-17 بند مطابق دائمی

 مک كاکاصط يارب تعمدا هک ییاکات اتصال نواحی 4-2-5-17 ت
 PTFE سطوح يدارا یلغزش اتصاالت مانند شوندیم یطراح

 اگر .دهند اهشک را حجم رییتغ از یناش يدیق يروهاین توانندیم
 سیروس طیشرا گرفتن نظر در با ییاکات ماده يبرا كاکاصط بیضر

 در باشد شده مشخص یدرست به محیطی طیشرا و عمر دما، مانند
 دهننک دیمق يروهاین محاسبه يبرا تواندیم بیضر نیا نصورتیا

    .رود ارکب ثرکحدا

 
 

 یطراح مقاومت 

 نواحی یطراح مقاومت ،هابار بیکتر همه يبرا 17-5-3-1
𝑆𝑆𝑛𝑛 صورت به ،1-1  رابطه دیبا ساختهپیش ياعضا اتصال ≥ 𝑈𝑈، 

 3-7بخش مطابق ϕ مقاومت اهشک ضریب .ندک برآورده را
 .شودمی نییتع

 نیب یاو ،هاآن گاهتکیه و اعضا نیب تماس سطوح در 17-5-3-2
 اسطه،و یگاهتکیه عضو کی وسیله به آن گاهتکیه و عضو کی

 بخش مطابق دیبا ،nB ،یبتن سطوح يبرا یاسم ییاکات مقاومت
 نبت یاسم ییاکات مقاومت از کمتر دیبا nB .شود محاسبه 8-8
 ضوع مقاومت از دینباو  باشد هاآن گاهتکیه یا وعض سطح يبرا

 .رود فراتر وجود صورت در واسطه یگاهتکیه

 و بوده برش وارده یاصل يبارگذار که مواردي در 17-5-3-3
 مطابق توانمی را nV دهد،یم رخ صفحه کی در برش انتقال
 .دنمو محاسبه 8-8 بخش مطابق اصطکاك برش ضوابط
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 و اتصال نواحی مقاومت الزامات حداقل
 انسجام هايکالف

 را 5-5-17 بند طیشرا باید هک يموارد از ریغ به 17-5-4-1
 ياعضا دیبا یعرض و یطول انسجام هايکالف ،نمود رعایت
 تصلم یجانب يروهاین برابر در مقاوم ستمیس به را ساختهپیش

 بند طبق دیبا قائم انسجام هايکالفو  نندک
به و یکدیگر هب را مجاور يهافک تا شوند فراهم 17-5-4-3
 .دنماین صلمت بام

ياعضا از بام ای هافک يهادیافراگم هک يموارد در 17-5-4-2
 ییاعضا و هادیافراگم نیب اتصاالت ،اندشده لیکتش ساختهپیش

 اومتمق يدارا دینبا ،دارند هیکت افراگمید به یجانب طور به هک
 .دنباش طول متر هر در نیوتن یلوک 4/4 از کمتر یششک

ايسازه ياعضاتمام  نیب یافق يدرزها در 17-5-4-3
 مفراه قائم انسجام هايکالف دیبا ،نما) جز (به قائم ساختهپیش

 داشته را زیر »ب« و »الف« طیشرا دیبا هاکالف نیا .دنشو
  :باشند

 دیبایکدیگر با ساختهپیش يهاستون نیب اتصال نواحی -الف
 یاسم یکشش مقاومت با قائم انسجام هايکالف يدارا

 ناخالص مقطع سطح gA .اشندب وتنین gA4.1 با برابر حداقل
 قدارم از بزرگتر مقطع سطح با يهاستون يبرا .است ستون
 عمقط سطح کی از استفاده ،يبارگذار اساس بر ازنی مورد
 در که ازین مورد مقطع سطح اساس بر افتهی کاهش موثر

 ،نباشد کمتر ستون ناخالص مقطع سطح نصف از حال هر
 .باشدمی مجاز

 ياراد دیبا ساختهپیش يوارهاید قطعات نیب اتصال نواحی -ب
 یاسم یششک مقاومت با قائم انسجام کالف دو حداقل
 .باشند کالف هر در نیوتن یلوک 44 حداقل

 الزامات حداقل نیگزیجا هک ستین نیا بند نیا هدف1-4-5-17 ت
 .رددگ ساختهشیپ یبتن ياعضا یطراح يبرا نامهنییآ در شده عنوان

 و حلم مقدار، در کیوچک راتییتغ با تواندیم سازه یک یلک انسجام
 یجهوت قابل بطور اتصال ادوات اتیجزئ و عضو يگذارآرماتور اتیجزئ
 و نندک فراهم را یاملک بار ریمس باید انسجام هايکالف .ابدی شیافزا

 از خروج .باشد میمستق امالک باید بار ریمس طول در بار انتقال
 حداقل باید اتصال ناحیه هر درون در خصوص به بار، ریمس تیزکمر

 .باشد

 هب یجانب طور به هک ییاعضا و افراگمید نیب اتصال 2-4-5-17 ت
 .باشد میمستقریغ ای میمستق بصورت تواندیم دارند هکیت افراگمید

 ای رددگ متصل افراگمید به مایمستق تواندیم ستون یک مثال يبرا
 شده صلمت افراگمید به هک واسط یشانیپ ریت یک به تواندیم هکنیا

 .گردد متصل ،است

  قطعات، بین یافق يدرزها ،ستون يپا اتصال نواحی 3-4-5-17 ت
 يوارهاید (شامل يوارید يهاپانل و ساختهشیپ يهاستون در

 دبتوانن را لنگرها و روهاین همه هک شوندمی یطراح ينحو به )ياسازه
 .دهند انتقال

 اضافه بند نیا ریمقاد به انسجام يهاالفک حداقل ریمقاد -الف
 حول متقارن بصورت وارهاید انسجام يها الفک معموال .گردندینم

 پانل عرض ينارک چهارم یک در ،يوارید پانل يعمود يزکمر محور
 .شوندمی داده قرار ،باشد مقدور هک هرجا در
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سیر  اصلی متن  /توضیح تف

 
 

 يهاسازه يبرا انسجام هايکالف الزامات 
 و طبقه سه ارتفاع با ساختهپیش بتن از باربر وارید

  بیشتر

 دیبا بام و فک هايسیستم در انسجام هايکالف 17-5-5-1
 توجه 4-17شکل  (به نندک برآورده را ریز »ج« تا »الف« موارد
 :شود)

 

 

 

 

 

 مقاومت با یعرض و یطول انسجام هايکالف است الزم -الف
 عرض متر هر در باید یلونیوتنک 22 حداقل یاسم یششک
 ؛شوند هیتعب بام و فک هايسیستم طول ای

 
 

 يهاگاهتکیه در دیبا یعرض و یطول انسجام هايکالف -ب
 يوارهاید و بام یاو فک ستمیس نیبو  یداخل هايوارید

 ؛شوند نیتأم یخارج
 ای صفحه داخل در دیبا یعرض و یطول انسجام هايکالف -پ

 امب ای فک ستمیس صفحه از مترمیلی 600 فاصله تا ثرکحدا
 ؛رندیگ قرار

 فک دال هايدهانه موازات به دیبا یطول انسجام هايکالف -ت
 زا بیشتر دینبا هاآن مرکز تا مرکز فاصلهو  رندیگ قرار بام ای

 اطراف در روهاین انتقال يبرا الزم طیشرا .باشد متر 3
 ؛دنگرد فراهم دیبا بازشوها

 فک دال هايدهانه بر عمود دیبا یعرض انسجام هايکالف -ث
 هفاصل از بیشتر نباید هاآن فاصله و رندیگ قرار بام ای
 ؛باشد باربر يوارهاید

 متر 2/1 محدوده در بام، ای فک رامونیپ انسجام هايکالف -ج
 کیلونیوتن 71 حداقل یاسم یششک مقاومت دیبا لبه، از

 .باشند داشته

 باربر يهاوارید به فقط بند نیا ژهیو الزامات 1-5-5-17 ت 
 این .شودمی مربوط دارند شتریب ای طبقه 3 هک یبتن ساختهشیپ

 با بند نیا ضوابط اگر .باشندمی معروف »بزرگ هايپانل« به دیوارها
  .اشدبیم مکحا بند نیا ضوابط باشد داشته یرتیمغا قبل هايبخش

 بزرگ یپانل يوارید در ياسازه انسجام يهاالفک يبرا حداقل الزامات
 نرفت دست از حالت در نیگزیجا بار ریمس یک نمودن فراهم هدف با

 يهاالفک یمحاسبات ریمقاد .اندشده ارائه باربر وارید یک گاهتکیه
 ،حداقل ضوابط نیا از معموال مشخص يبارها اثرات يبرا انسجام

  .رودیم فراتر

   .اندشده داده نشان 4-17شکل  در انسجام يهاالفک حداقل آرایش

 يهاوصله با توانندیم هادال در یطول انسجام يهاالفک -الف
 از پرشده اتصال در شده جاگذاري ای یکیانکم ،یجوش ،یپوشش
 کارهب ،یافک پوشش و یافک طول با الزم يروین نیتام يبرا ،گروت

 اندازه هب باید دهیتنشیپریغ يهاآرماتور يبرا گیرایی طول .شوند برده
 .باشد میتسل مقاومت گیرایی طول با برابر حداقل و یافک

 به یکنزد و وارهاید داخل در انسجام يهاالفک يریقرارگ محل -ب
 .باشدیم مرسوم سقف ستمیس ای فک صفحه

 

 

 

 

 

 

 و درنیگ قرار نواختیک بطور توانندیم یعرض انسجام يهاالفک ث)
 اربرب يوارهاید در هکنیا ای شوند جاگذاري هاسازيکف ای هاپانل در ای

 .شوند زکمتمر متعامد

 الزامات به ستین الزم یطیمح انسجام يهاالفک الزامات ج)
  .شوند اضافه یطول و یعرض انسجام يهاالفک
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 بیشتر و طبقه سه ارتفاع با يهاسازه در انسجام هايکالف متداول شیآرا  4-17شکل 

 

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 تا »الف« موارد دیبا قائم انسجام هايکالف در 17-5-5-2
 د:نشو تیرعا زیر »پ«

 داده قرار وارید قطعات تمام در دیبا انسجام هايکالف -الف
 ؛باشند وستهیپ ساختمان ارتفاع سراسر در و شده

 44 حداقل یاسم یششک مقاومت دیبا انسجام هايکالف -ب
 ؛نندک نیتأم را وارید یافق طول متر هر در کیلونیوتن

 نیتأم وارید چشمه هر در دیبا انسجام کالف دو حداقل -پ
 .دنشو

 
 

 
 

 ییاتکا اتصال نواحی در ابعاد حداقل 

 عضو یک ییانتها طول و ییاکات طول بین تفاوت بند این در
 ییاکات يهابالشتک .شودمی مشخص گاهتکیه يرو ساختهشیپ

 دکننمی پخش ییاکات هیناح يرو را هاالعملسکع و زکمتمر يبارها
 يبرا یچرخش و یافق يهالکش رییتغ از یمک مقدار دهندیم اجازه و

 يارهاب ریز بتن یدگکیپ از يریجلوگ يبرا .دهد رخ هاتنش شدن آزاد
 هکآن مگر ابندی ادامه گاهتکیه لبه تا دینبا ییاکات يهابالشتک ن،یسنگ
 يفوالد يهاورق با توانیم را هالبه .باشند شده تقویت هالبه

 يبرا ياژهیو ضوابط 4-17 بخش .ردک تقویت هاینبش ای مهارشده
 .دهدیم ارائه هامنینش

  بندهاي ضوابط دیبا ییاتکا اتصال نواحی ابعاد 17-5-6-1
 لیتحل هک آن مگر ،نندک برآورده را 3-6-5-17 و 17-5-6-2

 هاآن عملکرد در ترکوچک ابعاد هک دهد نشان شیآزما ای
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/توضیح اصلی متن سیر  تف
 نواحی در ابعاد حداقل 5-17شکل  .ندکینم جادیا یاختالل
  .هددمی نشان را اتکایی اتصال

پشت ماهیچه داراي اعضاي ای رها،یت و هادال در 17-5-6-2
 عضو يانتها تا گاهتکیه بر از یطراح ابعاد حداقل ،بند

 مشخص يهايروادار لحاظ با دهانه، يراستا در ساختهپیش
 .باشد 2-17 جدول با مطابق دیبا شده،

 عضو يانتها تا گاهتکیه بر از یطراح ابعاد حداقل  2-17 جدول
 ساختهپیش

 مترمیلی به بعد حداقل عضو نوع
 مترمیلی 50 و 180nl/ ریمقاد نیبزرگتر توپر ای یتوخال دال

 مترمیلی 75 و 180nl/ ریمقاد نیبزرگتر ریت

تیتقو وجوه مجاورت در ییاکات يهاکبالشت 17-5-6-3
 بعد اندازه به یاو ،مترمیلی 13 حداقل يافاصله به دیبا ،نشده

 هساختپیش عضو يانتها و گاهتکیه بر از )وجود صورت (در پخ
  .باشند تر عقب

عضو پیش ساخته

لبه تقویت نشده

تکیه گاه

طول اتکایی
حداقل  میلی متر 13 بعد پخ ≥  

لبه تقویت نشده

ln / 180≤ 50 میلی متر در دال ها
 ln / 180 ≤75 میلی متر در تیرها    

حداقل  میلی متر 13 بعد پخ ≥  

 ییاکات اتصال نواحی در ابعاد حداقل  5-17شکل 



هجدهم فصل

بتن به مهار
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 هجدهم فصل 18

 بتن به مهار
  18 ت

س یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 1-18 ت گستره

 انتقال براي بتن به مهار يهاروش به فصل این ضوابط 
 و داشته اختصاص هاآن یبکتر یاو یبرش ،یششک ايسازه بارهاي
 :ندرایز يهاروش شامل

 ؛گریدیک به ايسازه اعضاي اتصال -الف
 ندمان ايسازه اعضاي به یمنیا به مربوط یالحاق قطعات اتصال -ب

 آویزان، نیسنگ یساتیتاس هايلوله ،پاشآب هايسیستم
 .رهیغو  هاپناه جان يهانرده

 يبرداربهره دوران يبرا فصل نیا در نظر مورد ايسازه یایمن سطوح
   .شودمین شامل را ساخت نیح مدت وتاهک طیشرا تالزاما و بوده

 شوندیم داده پوشش فصل نیا در هک ییمهارها 
 :از اندعبارت

 میمستق هايپیچ شامل ریزيبتن از قبل شده هیتعب يهامهار -الف
و  دارسر هايمیخگل و  دارسر هايپیچ انتها، دو در مهره با

 مهارها نیا یهندس ابعاد .درجه 180 و 90 قالب با هايپیچ
 ای ربیشت شیدگیکبیرون مقاومت هک باشد ايگونه به دیبا

 بر pN .ندینما تحمل را نخوردهكتر بتن در p4N.1 يمساو
 ؛شودمی محاسبه 2-3-4-18 بند اساس

 اج نترلک روش به (نصب یانبساط ،یچسب یاشتنک مهارهاي -ب
 يبرا مهارها نیا بودن مناسب .کیچا ریز و چش)یپ ای ییجا به
 اربردک یاو خورده،كتر بتن ای نخورده كتر بتن در اربردک

 مراجع ضوابط نیتام اساس بر دیبا الزامات، ریسا و ايلرزه
 هاآن از فصل نیاه ادام در هک( 3-11-18 و 2-11-18 و 18-11-1

 .گردد یبررس )،شودمی ادی دییتا مورد مراجع عنوان تحت
 زکمر یک توسط دیبا دییتا مورد مراجع ضوابط با انطباق

 ايسازه مهارهاي به مربوط فصل نیا یطراح ضوابط 1-1-18 ت
 یمنیا و پایداري مقاومت، تامین با ارتباط در بار انتقال براي که است
 .شودمی برده بکار جانی

 در نوع دو این .است نظر در مهارها اینگونه براي کاربرد نوع دو
 ارائه فصل این در هاآن جزییات و شده خالصه »ب« و »الف« بندهاي

  .اندشده

 فصل این در شده داده پوشش مهارهاي انواع 1-18شکل  2-1-18 ت
 .دهدمی نشان را

 يبرمبنا دیبا یاشتنک يمهارها یطراح يپارامترها نییتع -ب
 فهرست راستا نیا در .شود انجام هاآزمایش از یجامع مجموعه
 يپارامترها ارائه و جینتا ریتفس نحوه ،هاآن انجام روند ،هاآزمایش

 ریز د)یتائ مورد (مراجع یفن كمدار از یکی بر یمبتن دیبا ،یطراح
 :باشد

 ؛1-11-18 مرجع بر یمبتن ،یچسب یاشتنک يمهارها يبرا -1



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   344  

س یاصل متن /توضیتف  حیر
 از توانمی راستا نیا در .شود انجام مستقل یشگاهیآزما

 و 4-11-18 هايبخش مراجع مطابق یابیارز هاگزارش
 یاشتنک مهار بودن مناسب یبررس جهت 6-11-18 و 18-11-5 

 صورت هر در .نمود استفاده نظر مورد اربردک يبرا خاص
 .یردگ انجام فصل این الزامات گرفتن نظر در با باید مهار طراحی

 .یبرش يها زبانه با یالحاق قطعات -پ

عمرج بر یمبتن  ،کیرچایز ای یانبساط یاشتنک يمهارها يبرا -2
 ؛18-11-2

و کیرچایز ،یانبساط يمهارها شامل یاشتنک يمهارها يبرا -3
 .3-11-18 مرجع بر یمبتن ،یچسب

 نیا در .شوند انجام مستقل یشگاهیآزما زکمر یک در دیبا هاآزمایش
 رندهیگ بر در هک مستقل یشگاهیآزما زکمرا یابیارز جینتا از راستا

 توانیم ،شودمی ارائه ریز يهاقالب در و است یطراح يپارامترها
 :نمود استفاده

یابیارز گزارش ،کیرچایز ای یانبساط یاشتنک يمهارها يبرا-4
 ؛4-11-18 مرجع بر یمبتن

عمرج بر یمبتن یابیارز گزارش ،یچسب یاشتنک يمهارها يبرا-5
 ؛18-11-5

بر یمبتن ،یچسب ای کیرچایز ،یانبساط یاشتنک يمهارها يبرا-6
 .6-11-18 مرجع بر یمبتن یابیارز

 جعامر از شده اقتباس یطراح يپارامترها بر یمبتن مهار یطراح
 نیا یطراح ضوابط براساس دیبا ،6-11-18 و 5-11-18 و 18-11-4 

 .شود انجام فصل

 ای فغال نیب كاکاصط به کیمت روین انتقال يبرا یانبساط يمهارها
 شونده منبسط قطعه .باشندیم سوراخ وارهید با بازشونده ییانتها گوه
 با ای )ییجابجا اعمال با (نصب ضربه با است نکمم مهارها نیا در

 .شود فعال چش)یپ اعمال با (نصب مهار بستن نیح چشیپ اعمال
 نیتام هک شونده منبسط يروین نیا زانیم از زمان گذر با معموال

 وشر در .شودمی استهک است روین انتقال يبرا الزم كاکاصط نندهک
 منبسط يروین نیا مجدد شیافزا انکام ییجابجا اعمال با نصب

 جددم بستن با چشیپ اعمال با نصب روش در یول ندارد، وجود شونده
 منبسط يروین وجود ضرورت به توجه با .دارد وجود انکام نیا مهار

 بهل از مناسب فاصله یانبساط يمهارها در رو،ین انتقال يبرا شونده
 رد مشابه ریمقاد از شتریب بتن یشدگمین دو یختگیگس نترلک يبرا

  .است یچسب يمهارها

 ماست سطح نیب ییاکات صورت به روین انتقال کیرچایز يمهارها در
 .شودمی انجام سوراخ يانتها بتن و مهار ییانتها گوه
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 قالب با چیپ  دارسر خیمگل

 درجه 180
 قالب با چیپ

 درجه 90
  دارسر چیپ

 شده هیتعب يمهارها (الف)

 
 یانبساط مهار

 ياضربه
 اعمال با نصب

 ییجابجا

 یانبساط مهار
 ياگوه

 اعمال با نصب
 چشیپ

 یانبساط مهار
 دارغالف

 اعمال با نصب
 چشیپ

 یچسب مهار کیچا ریز مهار

 یچسب و کیچا ریز ،یانبساط یاشتنک يمهارها (ب)

 مهارها انواع  1-18شکل 

 

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 :دنشومین شامل را ریز يمهارها فصل نیا ضوابط 

 ؛خاص هايپیچ یاو هاخیم -الف
 با انتها دو در و گذرندیم قطعه ضخامت لک از هک یهایپیچ -ب

 ؛شوندمی سفت مهره
 ییانتها يفوالد صفحه کی به متصل یتای چند يمهارها -پ

 ؛كمشتر
 ؛یگروت مهارهاي -ت
 نندهکعمل يهادستگاه با شده نصب پیچی یا میخی مهارهاي -ث

  .يانفجار ییایمیش نشکوا از یناش فشار یا هوا فشار با

 

 در دیبا مهار نصب و یطراح نوع انتخاب در ریز موارد 
 :شوند گرفته نظر

 ای خورده كتر بتن در اربردک يبرا مهار بودن مناسب -الف
 .ايلرزه اربردک زین و نخوردهكتر

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 4-1-18 ت

 

 ای خوردهكتر بتن در اربردک يبرا مهار بودن مناسب نییتع -الف
 طبقمن یابیارز گزارش براساس دیبا ايلرزه اربردک زین و نخوردهكتر
   .شود انجام 4-11-18 ای 3-11-18 مراجع روند بر
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف
 الزامات گرفتن نظر در لزوم صورت در و گاهساخت يزیخلرزه-ب

 .8-18 بخش ايلرزه
 ردب ارک به ییمهارها یطراح يبرا توانمین را فصل این ضوابط-پ

 یبتن اعضاي در کپالستی هايمفصل لکیتش ینواح در هک
 .دارند قرار زلزله ينیروها تحت

  .باشد 4 فصل مطابق آجدار نوع از دیبا مهار فوالد-ت
 طضواب و دوام) (الزامات یطیمح طیشرا اساس بر مناسب پوشش-ث

 .دشو نیتام آن ملحقات و مهار يبرا دیبا آتش برابر در مقاومت
     

 گرفته نظر در دیبا یچسب يمهارها ياربرک در ریز موارد 
 شوند:

 از پس روز 21 حداقل دیبا بتن در یچسب يمهارها اشتنک -الف
 .شود انجام ریزيبتن

 و هاسوراخ يارک تمیز شده، سخت بتن يارک سوراخ عملیات -ب
 ازندهس تکشر توسط شده تعیین روش اساس بر باید مهار نصب
  .شود انجام یناشتک مهار

 اشتک سوراخ مجاور آرماتورهاي ،يارک سوراخ عملیات حین -پ
 سوراخ لحداق فاصله ،تنیدهپیش ياعضا در .ببینند آسیب نباید

 .باشد کمتر مترمیلی 50 از نباید یتنیدگپیش میلگرد و
 با مالت توسط باید ،شوندمی رها ارهکنیمه هک هاییسوراخ -ت

 .شوند پر یشدگجمع بدون و هیپا بتن مقاومت از بیشتر مقاومت
 را مهار مقاومت از ییجز خود ییرایگ طول با هک یآرماتورهای -ث

 .شوند یطراح 21 فصل ضوابط اساس بر دیبا ،کنندمی نیتام

 

 

 

 آتش، برابر در مقاومت يبرا الزم پوشش نیتام عدم صورت در -ث
 مجاز زلزله) و باد از ری(غ یدائم يبارها انتقال يبرا مهار از استفاده
  .بود نخواهد

 5-1-18 ت

 

 از يریجلوگ اشت،ک زمان در بتن سن حداقل نترلک از هدف -الف
   .است بتن به چسب یچسبندگ يرو بتن رطوبت محتمل اثر

   .ندک تجاوز مهار فوالد قطر برابر 5/1 از دینبا اشتک سوراخ قطر -ب

 شامل یکیانکم یاشتنک يمهارها مجدد نصب و برداشتن -ج
 .ستین مجاز کیچا ریز و یانبساط يمهارها

 باال رارکت با يبارها شامل عمده طور به هک یاربردهایک 
 .است نشده داده پوشش فصل نیا در هستند، ياضربه يبارها یاو

 بخش در فصل نیا دییتا مورد و استفاده مورد مراجع 
 .است شده هیارا 18-11

 
 

 اتیلک 
 

 اتیلک 2-18 ت

 اثرات ترینبحرانی براي باید یگروه و کیت يمهارها 
 طراحی کاالستی لیتحل يهاروش اساس بر و دارضریب بارهاي
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 کهصورتی در فقط کپالستی لیتحل يهاروش از استفاده .شوند

 و هشد نترلک پذیرلکش فوالدي اعضاي توسط مهار یاسم مقاومت
 .باشدمی مجاز شود، نیتام هاشکلتغییر سازيهم

 فواصل از یکدیگر از مهار چند یا ود فاصله هک مواردي در 
 در مهارها یگروه اثرات باشد، کمتر زیر »پ« تا »الف« بحرانی
 شوند: منظور یدبا شکست

 شش،ک در بتن یمخروط شکست حالت در -الف
 ؛ 3ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓 با برابر

 شش،ک در یوستگیپ مقاومت شکست حالت در -ب
 ؛ 2𝐶𝐶𝑁𝑁𝑎𝑎 با برابر

 برش، در بتن لبه شکست حالت در -پ
 . 3𝐶𝐶𝑎𝑎1 با برابر

ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓 بتن، در مهار موثر عمق 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑎𝑎 ریتصو تا مهار محور فاصله با برابر 
 مهار يبرا ،1-5-4-18 بند ،بتن آزاد سطح يرو یختگیگس سطح
 دادامت در بتن یخارج لبه تا مهار حورم فاصله با برابر 𝐶𝐶𝑎𝑎1و  یچسب

 يبرا فقط یگروه اثرات .باشندمی ،1-2-5-18 بند برش، اعمال
 ستکش يهاحالت معرض در هک شوندمی منظور گروه در ییمهارها

  .باشند نظر مورد مشخص

 ثرکحدا از بیشتر یا مساوي باید مهارها طراحی مقاومت 
 ،باشد 7 فصل طراحی يبارها یبکتر بر مبتنی نیاز مورد مقاومت

 .شود مکحا 8-18 بخش ايلرزه ضوابط هک آن مگر

 دیبا باال، به رو داربیش ای یافق یچسب مهارهاي در 
 نصب زاویه به حساسیت خصوص در دیتای مورد مراجع ضوابط

 اب شکل مخروطی شکست سطح ست،کش حاالت این در 2-2-18 ت
 است کافی دقت داراي 2-18شکل  مطابق درجه 35 مورب هايیال

 در مهارهاي مقاومت طراحی روش .است ساده نسبتا کاربرد براي و
 مشاهدات با شده آورده بخش این در که چهآن مطابق برش و کشش

 مهارهاي مورد در موضوع این .دارد خوبی نسبتا توافق آزمایشگاهی
 .است تایید مورد چسبی و شده تعبیه

 

 

 بتن مخروطی شکست  2-18شکل 

 نما
 کشش در بتن مخروطی شکست -الف

 پالن
 برش در بتن مخروطی شکست -ب

درجه 35

35 
درجه

مهار

بتن لبه
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 یمدائ یششک بار تحت هک کیت یچسب يمهارها در .دنشو نیتام

 تحت هک يمهار يبرا یچسب یگروه يمهارها يبرا زینو  دارند قرار
 تیرعا دیبا 6-4-18 بند ضوابط است، یدائم یششک بار نیبیشتر
 بند ضوابط مطابق دیبا یچسب يمهارها یبازرس و نصب .شوند

 به رو داربیش ای یافق یچسب مهارهاي یبازرس و نصبو  18-9-3 
 يبندها مطابق دیبا دارند، قرار یدائم یششک بار تحت هک باال

 .شوند انجام 4-9-18 و 18-9-3 

 فصل در λ اساس بر کسب يهابتن براي aλ اصالح ضریب 
 :شودمی نییتع زیر »پ« تا »الف« بصورت ،3

 ریز و شده هیتعب يمهارها در بتن شکست محاسبات براي-الف
 ، λ با برابر ،کیچا

 ،یچسب و یانبساط مهارهاي در بتن شکست محاسبات براي-ب
 ،0.8λ با برابر

 طهراب در یچسب يمهارها در پیوستگی شکست محاسبات براي-پ
 .  0.6λ با برابر ،18-17

 از نباید فصل این محاسبات در استفاده مورد  ′𝑓𝑓𝑢𝑢مقدار 
 براي پاسکالمگا 55و  شده هیتعب يمهارها براي پاسکالمگا 70

 يابر شیآزما انجام .شود گرفته نظر در بیشتر یاشتنک يهامهار
 .است یالزام یاشتنک يمهارهاتمام 

 

 

 

 

 

 

 سبک بتن در مهارها مقاومت به مربوط هايآزمایش 5-2-18 ت
 نشان سردار هايپیچ روي بر شده انجام هايآزمایش .است محدود

 وششپ کافی حد به را سبک بتن اثر شده پیشنهاد مقادیر که دهدمی
 مراجعه 3-11-18 و 1-11-18 مراجع به بیشتر جزییات براي .دهدمی

 .شود

 

 

 

 مهارها به مربوط هايآزمایش پرمقاومت بتن براي 6-2-18 ت
 ايهآزمایش نتایج حصول تا شده گرفته نظر در الزامات .است محدود
 .است شده پیشنهاد ،بیشتر

 یطراح یلک الزامات 
 

 یطراح یلک الزامات 3-18 ت

شکل ( مختلف شکست حاالت يبرا مهارها یطراح 
 همچنین .ردیگ ورتص 2-3-18 بند ضوابط اساس بر دیبا )18-3
 درصد 5 حداکثر ستکش احتمال اساس بر را یطراح توانمی

 6-11-18 تا 1-11-18 مراجع استناد مورد هايآزمایش بر یمبتن
 .داد انجام

 مطابق دیبا شکست حاالت انواع يبرا مهارها مقاومت 
 مین دو مقاومت نیتام ضوابط ضمن در .شود نییتع 1-18 جدول

 يبارها ضوابط لزوم صورت درو  7-18 بخش مطابق بتن یشدگ
 .شوند گرفته نظر در دیبا 8-18 بخش ايلرزه

 مورد هايآزمایش اساس بر مهار مقاومت هک مواردي در 
 فادهاست مورد مصالح باید ،شودمی تعیین دییتا مورد مراجع استناد

 احتمال اساس بر اسمی مقاومت و بوده یکسان سازه و آزمایش در
 با متناظر یاسم يهامقاومت براي .شود نییتع درصد 5 ستکش

 نشان 3-18شکل  در مهارها شکست محتمل حاالت 1-3-18 ت 
 .اندشده داده

 

 

 

 

 
 

 دیبا مهار مقاومت محاسبه يبرا شده انجام هايآزمایش 3-3-18 ت
 دمور مراجع براساس ازین مورد هايآزمایش ستیل با املک انطباق در
 مراجع نیهم در مندرج روش به دیبا زین جینتا ریفست .باشند دییتا

 ای 4-11-18 مراجع مطابق یابیارز گزارش يدارا مهار .شود انجام
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 از مهارها فاصله مهار، تعداد ابعاد، اثر باید بتن، شکست حاالت

 مالیاع بار زیتکمر از خروج بتنی، عضو ضخامت اثر لبه، و یکدیگر
 .شود گرفته نظر در بتن در خوردگیترك وجود عدم یا وجود و

 طراحی هايمدل در لبه ویکدیگر از مهارها فاصله هايمحدودیت
 .دنباش داشته خوانیهم هاآزمایش نتایج با باید

 الزامات ،مترمیلی 100 از شیب قطر با مهارهاي براي 
 رد بتن لبه شکست و ششک در بتن یمخروط شکست مقاومت

 .شوند نیتام 3-3-18 بند اساس بر دیبا برش
  

 بند نیا ضوابط نندهک نیتام ،6-11-18 مطابق یابیارز یاو 18-11-5
 .شوند یتلق تواندیم

 

 
  

 فوالد گسیختگی مهار یدگیشک رونیب بتن یمخروط ستکش

   
 

 کیت یگروه
 بتن )یشدگ مین دو( شکافتگی  بتن یجانب پکیدگی یوستگیپ انهدام

 یششک يبارها (الف)

 
 یبرش يبارها (ب)

 برش و ششک در مهارها شکست حاالت انواع  3-18شکل 

 از قبل فوالد گسیختگی
 بتن شکست

 زا دور بتن شدگی کنقلوه
 لبه

 شکست لبه بتن



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   350  

 یختگیگس حاالت انواع براي مهار مقاومت 1-18 جدول

وع
ن

 
 بار

 یختگیگس حالت

 
 

 بند

  مهار نوع
 

 کت مهار

 یگروه مهار

هار
م

 
عب

ت
 هی
 

هار
م

ک 
تن

اش
 ی

اط
س

انب
  و ی

هار
م

 
سب

چ
 ی

 
 مهار هر

 
 یک در مهارها
 مهار گروه

ک
ش

ش
 

  φNsa≥Nua φNsa≥Nua,i ∎ ∎ ∎ 1-4-18 مهار فوالد مقاومت

 φNcb≥Nua  φNcbg≥Nua,g ∎ ∎ ∎ )1( 2-4-18 بتن یمخروط یختگیگس مقاومت

  φNpn≥Nua φNpn≥Nua,i  ∎ ∎ 3-4-18 شکش در بتن یشیدگک بیرون مقاومت

 φNsb≥ Nua  φNsbg≥Nua,g  ∎ ∎ 4-4-18  بتن جانبی زدگیبیرون مقاومت

 φNa≥ Nua  φNag≥Nua,g ∎   )2( 5-4-18 بتن پیوستگی مقاومت

  φNbac≥Nua,s φNbac≥Nua,s ∎   6-4-18 دائمی ششک در پیوستگی مقاومت

ش
بر

 

  φVsa≥Vua φVsa≥Vua,i ∎ ∎ ∎ 1-5-18 مهار فوالد مقاومت

 φVcb≥ Vua  φVcbg≥Vua,g ∎ ∎ ∎ )1( 2-5-18 بتن لبه یختگیگس مقاومت

 φVcp≥ Vua  φVcpg≥Vua,g ∎ ∎ ∎ 3-5-18 بتن شدگی کنقلوه مقاومت

 ادداشت:ی
را فقط ضوابط نیا )1(  ساو ای کمتر قطر با يمهارها يب عمال قابل مترمیلی 100 يم ستند ا  .ه
را فقط ضوابط نیا )2(  عمال قابل  a20d≤efh ≤a4d مدفون طول با يمهارها يب ستند ا    .ه
 

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 از بیشتر و ad4 از کمتر طول با یچسب مهارهاي براي 
ad20، نیتام 3-3-18 بند اساس بر دیبا پیوستگی مقاومت الزامات 

 .دنشو

 يروین و 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑎𝑎 یششک يروین زمانهم هک يموارد در 
 مطابق دیبا روهاین نشکاندر اثر ،شوندمی وارد مهار بر𝑉𝑉𝑢𝑢𝑎𝑎   یبرش

 .شود گرفته نظر در 6-18 بخش

 بند اساس بر مناسب مهار آرماتورهاي نیتام صورت در 
 نبت یمخروط شکست نترلک به يازین ،9-2-5-18 و 18-4-2-6
 دبن طبق برش در بتن لبه شکستو  2-4-18 بند طبق ششک در
 .نیست 18-5-2

  

 

 

 

 
 

 شودمی اطالق ییآرماتورها به متن نیا در مهار آرماتور 7-3-18 ت
 فوالد زا روین انتقال يراستا در بار انتقال يبرا و محاسبه اساس بر هک

 ،یاضاف يآرماتورها .)4-18شکل ( شودمی گرفته ارک به بتن به مهار
 (بدون نامهآیین حداقل ضوابط نیتام براساس هک هستند ییآرماتورها

 يآرماتورها و شوندیم گذاشته ارک بتن در )یخاص محاسبات انجام
 بتن یشدگمین دو كتر نترلک يبرا هک هستند ییآرماتورها ،یلیمکت

 يدارا دیبا فوق يآرماتورها انواعتمام  .رندیگیم قرار استفاده مورد
 .باشند 21 فصل ضوابط براساس مناسب مهار

 براساس یاشتنک مهار اعتماد تیقابل و تیحساس زانیم نییتع
 یابیارز یاو 5-11-18 ای 4-11-18 مراجع مطابق یابیارز گزارش
 .شودمی انجام 6-11-18 مرجع مطابق
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 نما A-A مقطع

 کشش براي مهار آرماتور (الف)

  
 پالن پالن

 
  برش مهار براي سنجاقی مهار آرماتور (ب)

 

 
 پالن B-B مقطع

 برش براي گوشه آرماتور و مهار آرماتور (پ)

 مهار پ) برش، در بتن لبه شکست براي آرماتور ب) برش و کشش در بتن مخروطی شکست براي الف) مهار آرماتورهاي انواع  4-18شکل 
 برش در بتن لبه شکست براي محیطی

 جاگذاري متقارن بطور مهار آرماتور
 شودمی

  مهار آرماتور

  مهارآرماتور مهار     گروه 

  مهارگروه 

  مهارآرماتور 

  مهارآرماتور 

  مهارگروه 

 پوشش بتنی آرماتور  (تا حد امکان کوچک در نظر گرفته شود)

آرماتور مهار به جاي 
 خود مهار 

 a10.5C ≤ 
a2C 0.3≤ 

  مهارگروه   مهارآرماتور 

 آرماتور گوشه
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 آورده 8-18 بخش در ايلرزه يبارها به مربوط الزامات 
 .اندشده

 يبرا بتن، در مهار براي φ مقاومت اهشک ضرایب 
 نییتع 2-18 جدول مطابق ،7 فصل يبارها بکیتر با استفاده

 همچنین مهارها، مقاومت اهشک بیضر نییتع يبرا .شوندمی
  و 3-2-8-18 ،9-2-5-18 ،6-2-4-18 يبندها ضوابط

  .شوند گرفته نظر در دیبا لزوم صورت در 18-8-2-4

 با يفوالد عضو مقاومت از منظور 2-18 جدول در 
 پذیرکلش ستکش زمیانکم نیتام انکام با مهار ،پذیرشکل ستکش
 یالحاق قطعه در هاآن بکیتر یاو ییاکات ای یبرش ،یخمش ،یششک
 با مهار ترد، ستکش با يفوالد عضو مقاومت از منظورو  مهار ای
 .است یالحاق قطعه در ترد ستکش زمیانکم

  

 مهارها مقاومت اهشک ریبض 2-18 جدول  

 شودمی نترلک يفوالد عضو مقاومت با مهار مقاومت
 φ بار شکست حالت

 .است مهار مقاومته نندک نترلک پذیر، لکش فوالدي عضو مقاومت
 75/0 ششیک

 65/0 برشی

 .است مهار مقاومت نندهک نترلک ترد، فوالدي عضو مقاومت
 65/0 ششیک

 60/0 برشی

 شودمی نترلک بتن شکست حاالت از یکی با مهار مقاومت

 بار مهار نوع

φ 
ــاف آرماتورهاي با ــطح از گذرنده یاض  س

ــ ــ يبرا جز به )2( یختگیگس  یختگیگس
 نبت شدگی کنقلوه و یشیدگکبیرون

ــاف آرماتورهاي بدون  از گذرنده یاضـ
  یگختیگس  شامل  و یختگیگس  سطح 
 تنب شدگی کنقلوه یا یشیدگکبیرون

 70/0 75/0 برشی مهارها انواعتمام 
ها   هار   هی تعب يم

 شده
 هايپیچ ای ، دارسر هايپیچ ، دارسر هايمیخگل

 دارقالب
 
 
 

 یششک
 

75/0 70/0 

 يمهارها
 یاشتنک

سیت    .1 گروه سا صب  به مک ح   اعتماد قابلیت و ن
 65/0 75/0 ادیز

  قابلیت و نصــب به متوســط حســاســیت .2 گروه
 )1( متوسط اعتماد

65/0 55/0 

سیت   .3 گروه سا صب  به ادیز ح   اعتماد قابلیت و ن
 )1( مک

55/0 45/0 

 ادداشت:ی
ساسیت میزان )1( عتماد قابلیت و ح ر باید یاشتنک مهار ا ستناد مورد هايآزمایش اساس ب  .شود نییتع دییتا مورد مراجع ا
ست یاضاف آرماتورهاي یطراح به ينیاز )2( گوها طبق نامهآیین حداقل آرماتور تامینو  نی شان يال   .است یافک 3-18شکل  در شده داده ن
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 خشب در یبرشه زبان با یالحاق قطعات به مربوط الزامات 
هزبان با یالحاق قطعه يمهارها یطراح در .اندشده آورده 18-10
 و 2-5-18 ،1-5-18 بندهاي ضوابط نترلک به يازین ،یبرش

 و »الف« ستکش حاالت ،یبرشه زبان یطراح در .ستین 18-5-3 
 :دنشو گرفته نظر در دیبا ریز »ب«

 ؛بتن لبه شکست -الف

 .بتن یدگیله -ب

 نترلک .باشدمی 65/0 مقاومت اهشک بیضر مورد دو هر در
 وابطض اساس بر دیبا یبرشه زبانه نندکسخت و ورق جوش، ستکش

 .شود انجام ساختمان یمل مقررات 10 مبحث

 یششک يبارها يبرا یطراح الزامات 4-18 ت یششک يبارها يبرا یطراح الزامات

 ششک در مهار فوالد مقاومت

توسط شده نترلک ششک در مهار اسمی مقاومت 18-4-1-1
 یکزیفی ابعاد و مصالح اتیخصوص گرفتن نظر در با باید ،saN فوالد،
  .شود تعیین مهار

 زیر مقدار از نباید saN ششک در مهار اسمی مقاومت 18-4-1-2
 باشد: بیشتر

1Nsa-18 رابطه = Ase,Nfuta 

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑁𝑁 و است مهار موثر مقطع سطح 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐𝑎𝑎  1.9 از بیشتر نباید𝑓𝑓𝑦𝑦𝑎𝑎
 يمهارها براي 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑁𝑁   .شود گرفته نظر در الکمگاپاس 860 و
 ،است متغیر آن طول امتداد در مهار مقطع سطح آن در هک یاشتنک

 رزوه هايپیچ براي .شود نییتع سازنده يهاگاتالوک اساس بر باید
 محاسبه ریز رابطه از دیبا  𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑁𝑁 مقدار ، دارسر هايپیچ و شده
 .شود

2Ase,N-18 رابطه =
π
4
�da −

0.9743
nt

�
2

 .است مهار طول مترمیلی هر در رزوه اریش تعداد 𝑛𝑛𝑐𝑐 رابطه نیا در

 :نمود استفاده ریز رابطه از توانیم 1-18 رابطه يبجا 2-1-4-18 ت
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑎𝑎 1-18 ت رابطه =

π
4
𝑑𝑑𝑎𝑎

2(0.7𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐𝑎𝑎) 
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 در مهار بتن یمخروط شکست مقاومت 
     ششک

 شش،ک در مهار بتن یمخروط شکست اسمی مقاومت 18-4-2-1
𝑁𝑁𝑢𝑢𝑏𝑏 یا ،کیت يمهارها براي cbgN از نباید ،یگروه يمهارها براي 

 .شود گرفته نظر در بیشتر زیر مقادیر
Ncb  الف 3-18 رابطه = ANc

ANco
ψed,Nψc,Nψcp,𝑁𝑁Nb  

Ncbg  ب 3-18 رابطه =
ANc

ANco
ψec,Nψed,Nψc,Nψcp,NNb 

 4-2-4-18 بند در cp,Nψ و ec,Nψ، ed,Nψ، c,Nψ اصالح ضرایب
 بتن یختگیگس سطح شده تصویر مساحت NcA .اندشده تعریف

 هک است یختگیگس هرم قاعده با برابر کیت يمهارها براي هک ،است
 يمهارها براي .دارند قرار مهار محور از 1.5ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓 فاصله به آن اضالع
 تعیین مجاور مهارهاي ردیف بر گذرنده خط از فوق فاصله ،یگروه

   .شودمی

 مهارها تعداد n آن در هک باشد، بیشتر NconA از نباید NcA مساحت
 NcoA .کنندمی تحمل را ششیک بار هک است یگروه مهار در

 از لهفاص با کیت مهار براي شده تصویر یختگیگس سطح مساحت
 .شودمی نییتع زیر صورت به ،1.5ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓 از شیب لبه

ANco  4-18 رابطه = 9hef2  

 یکت مهار براي شش،ک در بتن شکسته پای مقاومت  18-4-2-2
 .باشد بیشتر زیر مقدار از نباید ،bN خورده، كتر بتن در

Nb  5-18 رابطه = kcλa�fc′hef
1.5 

 به یاشتنک يمهارها يبرا و شده هیتعب يمهارها براي ck مقدار
 توانمی را یاشتنک يمهارها براي ck مقدار .باشدمی 7 و 10 ترتیب

 تربیش د،یتای مورد مراجع استناد مورد هايآزمایش نتایج اساس بر
 .باشد بیشتر 10 از نباید مقدار این صورت هر در ولی .گرفت 7 از

 بین efh با دارسر هايمیخگل و دارسر هايپیچ براي 𝑁𝑁𝑏𝑏  مقدار
 ریز رابطه از آمده دست به مقدار از دینبا متر،میلی 650 تا 280

  .شود منظور بیشتر

𝑁𝑁𝑏𝑏  6-18 رابطه = 3.9𝜆𝜆𝑎𝑎�𝑓𝑓𝑢𝑢′ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓
5/3  

 مهار یک براي  ANc و ANco محاسبه 5-18شکل  در 1-2-4-18 ت 
 .اندشده داده نشان مهار گروه یک و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فرض با بتن شکست مبناي مقاومت براي 5-18 رابطه 2-2-4-18 ت
 .است آمده بدست دارد، قرار درجه 35 زاویه تحت که شکست سطح

 مشاهدات و شکست مکانیک تئوري اصول به توجه با رابطه این
 .است شده تعیین گاهیآزمایش
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  مهار گروه یک و مهار یک براي NCA و  NC0A محاسبه  5-18شکل 

 
 
 
 

  پالن

 شکست مخروط در مقطع

مهارهاي ، دارسر هايبولتهاي برشی میخلبه بحرانی براي گل
 ef1.5 hمنبسط شونده و مهارهاي پیچی و  مهارهاي زیرچاکی برابر با 

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 

)5( 
  Nc0A -الف

 درجه  35

  NcA -ب
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 سه از efh5.1 از کمتر فاصله با هک ییمهارها براي 18-4-2-3
 محاسبه براي efh مقدار ،دارند قرار عضو وجه سه از بیش یا وجه،

NcA  رابطه در همچنینو  2-2-4-18 و 1-2-4-18 بند در 
 )xam,ac/(5.1  مقدار ینبیشتر به دیبا ،8-18 رابطه و 18-7

 در مهارها بین ثرکحدا فاصله s آن در هک ،شود محدود  s/3و
   .است یگروه مهار

 تعیین ریز يبندها طبق رب ψ اصالح ضرایب 18-4-2-4
 :شوندمی

 تحت یگروه يهامهار براي ec,Nψ اصالح ضریب 18-4-2-4-1
 ت:یزکمر از خروج با یششک بار

𝜓𝜓𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑁𝑁  7-18 رابطه =
1

(1 + 2𝑒𝑒𝑁𝑁′
3ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓

)
≤ 1 

 

 یبرخ تنها هک باشد ايگونه به یگروه مهار روي بارگذاري اگر
 ′𝑒𝑒𝑁𝑁 زیتکمر از خروج محاسبه در باشند، ششک تحت مهارها از

 رابطه در cbgN محاسبه برايو  7-18 رابطه در استفاده براي
 .دشون گرفته نظر در باید ششک تحت مهارهاي فقط ،ب-18-3
 اصالح ضریب محور، دو حول زیتکمر از خروج وجود صورت در

 صورت به هامحور از یک هر براي باید ،ec,Nψ ،زیتکمر از خروج
 شده محاسبه ضرایب ضرب حاصلو  شده محاسبه جداگانه

 در ec,Nψ زیتکمر از خروج ضریب عنوان به محور دو براي
 .گردد منظور ب3-18 رابطه در cbgN محاسبه

 

 

 

 
 

 براي لبه از مهار فاصله اثر  ed,Nψ اصالح ضریب 18-4-2-4-2
 :یششک بار تحت یگروه یا کیت يمهارها

 0/1 با برابر دیبا  Nedψ,باشد، efh5.≥1a,minc کهصورتی در -الف
 .شود گرفته نظر در

  

 

 

 
 

 

 

 در کششی مهارهاي مرکزیت از خروج تعریف 1-4-2-4-18 ت
 .است شده داده نشان 6-18شکل 

 

 
 

 مهار گروه براي ’Ne تعریف  6-18شکل 

 

 قرار ef5h.1  از کمتر ايفاصله در مهارها چهچنان 2-4-2-4-18 ت
 تنب مخروطی شکست سطح توسعه امکان کهبطوري باشند داشته
ANc چهآن از بیشتر مهار مقاومت باشد، نداشته وجود

ANco
 منعکس 

 .یابدمی کاهش کندمی

 نما

 در کهیی مهارها ثقل مرکز
 دندار قرار کشش

 برآیند نیروهاي کششی

 دندار قرار کشش در گروه درها هارتمام م که مواردي در -الف
 نما

برآیند نیروهاي 
 

 در که مهارها ثقل مرکز
 دندار قرار کشش

تنها مهارهایی که در کشش قرار دارند در 
 شوند.دخالت داده می ’Neمحاسبه 

 دارند قرار کشش در مهارها از بعضی تنها که مواردي در -ب
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 باشد:  efh5.<1a,minc کهصورتی در  -ب

𝜓𝜓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁  8-18 رابطه = 0.7 + 0.3
𝑐𝑐𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

1.5ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓
 

 

 براي :بتن خوردگیترك اثر c,Nψ اصالح بیضر 18-4-2-4-3
 جینتا و اندگرفته قرار یبتن عضو از ايناحیه در هک مهارهایی

 برداريبهره يبارها شرایط در بتن ننخورد كتر نشانگر لیتحل
 هستند:

 نظر در 25/1 با برابر دیبا c,Nψ شده،هیتعب يهامهار براي   -الف
 شود؛ گرفته

 0/7 با برابر  𝑘𝑘𝑢𝑢 مقدار هاآن در هک یناشتک يهامهار براي   -ب
 شود؛ گرفته نظر در 4/1 برابر دیبا c,Nψ شده، فرض

 بتن در اربردک يبرا مناسب یناشتک يهامهار در -پ
 يبرا 𝑘𝑘𝑢𝑢 مقدار کهصورتی در نخورده، كتر و خوردهكتر

 مورد مراجع استناد مورد هايآزمایش نتایج از cbN محاسبه
 بر مبتنی باید نیز c,Nψ مقدار باشد، آمده دست به دیتای

 در ،یناشتک يهامهار براي .باشد هاآزمایش همان نتایج
 يبرا شده انجام هايآزمایش نتایج از 𝑘𝑘𝑢𝑢 مقدار کهصورتی

  c,Nψ مقدار ،باشد شده نییتع نخورده كتر بتن در مهار
  .شود گرفته نظر در 0/1 با برابر باید

 در خوردگیترك گرنشان لیتحل جینتا هک مواردي در -ت
 هیتعب يهامهار يبرا ،باشندمی برداريبهره يبارها شرایط

 نظر در 0/1 با برابر دیبا c,Nψ ،یناشتک يهامهار و شده
 اساس بر دیبا یاشتنک يمهارها صورت نیا در .شود گرفته

 مناسب دیتای مورد مراجع استناد مورد هايآزمایش جینتا
 در یخورگ كتر .باشند خورده كتر بتن در استفاده يبرا

 وابطض مطابق یخمش آرماتورهاي مناسب عیتوز با دیبا بتن
 محدود نندهک محصور آرماتور از استفاده با ای ،3-19 بخش
  .گردد

 یاشتنک يمهارها يبرا cp,Nψ اصالح ضریب 18-4-2-4-4
 3-4-2-4-18بند مطابق نخورده كتر بتن يبرا شده یطراح

 :یشدگ مین دو كتر نترلک براي یاضاف آرماتور بدون و

 0/1 با برابر دیبا cp,Nψ باشد،  acc≥a,minc هک يموارد در  -الف
 .شود گرفته نظر در

 

 

 
 

 2-11-18 و 1-11-18 مراجع طبق که مهارهایی 3-4-2-4-18 ت
 رد فقط باید نیستند خورده ترك نواحی در استفاده براي مناسب
 مراجع این اساس بر .شوند برده کار به نخورده ترك بتن نواحی

 3/0 از کمتر ترك عرض با خورده ترك بتن نواحی در که مهارهایی
 براي .اندداده نشان مناسبی رفتار ،اندشده برده بکار مترمیلی
  .گرفت کمک اضافی آرماتور از باید بزرگتر عرض با هايترك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یششک تنش است، کم لبه از فاصله هک يموارد در 4-4-2-4-18 ت
 به یاشتنک يمهارها در نصب از یناش بتن خوردگی شکاف به منجر
 کیرچایز يمهارها موارد یبرخ در و چشیپ ای ییجابجا اعمال روش

 رد اهشک به منجر شده، اضافه بار اعمال از یناش یششک تنش به
   .شودمی حصول قابل یششک مقاومت
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 ریز رابطه از باید cp,Nψ باشد،  acc<a,minc هک يموارد در  -ب

 :شود محاسبه

9-18 رابطه
𝜓𝜓𝑢𝑢𝑐𝑐,𝑁𝑁 =

𝑐𝑐𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑢𝑢
≥

1.5ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓
𝑐𝑐𝑎𝑎𝑢𝑢

 ضریب ،شده هیتعب يهامهار جمله از حاالت، سایر براي -پ
cp,Nψ فوق، روابط در .شودمی گرفته نظر در 0/1 با برابر 
𝑐𝑐𝑎𝑎𝑢𝑢، شودمی نییتع 3-7-18 بند طبق بر ،یبحران فاصله. 

انتهاي در واشر یا اضافی ورق از هک مواردي در 18-4-2-5
 سطح هرم قاعده اضالع توانمی ،شودمی استفاده مهار
 در واشر یا ورق موثر محیط از را شده تصویر یختگیگس

 بیش نباید موثر محیط .گرفت نظر در efh5.1 با برابر يافاصله
 فاصله ،دارسر مهار یگهلّک بیرونی لبه با واشر یا ورق ضخامت از

 .باشد داشته

 در )،4-18شکل ( مهار آرماتورهاي هک يموارد در 18-4-2-6
 يمهار طول يدارا بتن یمخروط یختگیگس سطح طرف دو هر
 آرماتورهاي مقاومت از توانمی ،باشند 21 فصل مطابق یافک

 محاسبه در بتن یمخروط یختگیگس مقاومت يجا به مهار
𝜙𝜙𝑁𝑁𝑛𝑛 بیضر .نمود استفاده 𝜙𝜙 منظور 75/0 دیبا حالت نیا در 

  .شود

 ییانتها مهار يبرا سردار، شده هیتعب يمهارها در 5-2-4-18 ت
 صورت در رد،ک استفاده مهار فوالد به شده جوش مهره از توانیم

 مهره ابعاد .برد بهره ریدرگ مهره دو از توانیم جوش، از استفاده عدم
 از توانیم صورت نیا ریغ در باشد، یافک دیبا یدگیله نترلک نظر از

 از استفاده .نمود استفاده مهره يرو ابعاد شیافزا يبرا يرویدا ورق
 زود خوردگیترك و تنش زکتمر به منجر یلیمستط ای مربع ورق

 (مجموع ییانتها قطعه ضخامت .ستین مجاز و شودمی بتن هنگام
   .باشد مهار فوالد قطر برابر 5/1 از شتریب دیبا )يرویدا ورق و مهره

 از efh5.0 ثرکحدا فاصله به مهار يآرماتورها تنها 6-2-4-18 ت
 .)4-18شکل ( شوندیم گرفته نظر در موثر روین انتقال در مهار فوالد
 گرفته شتریب متریلیم 20 از مهار يآرماتورها قطر شودمی هیتوص

        .نشود

 هیتعب يمهارها یدگیشک رونیب مقاومت
 ششک در کیچا ریز و یانبساط یاشتنک و شده

کیت يهامهار شیدگیک بیرون اسمی مقاومت 18-4-3-1
 ،pnN شش،ک در کیچا ریز یاو یانبساط یاشتنک و شده هیتعب
 :شودمی محاسبه زیر صورت به

10𝑁𝑁𝑐𝑐𝑛𝑛-18 رابطه = 𝜓𝜓𝑢𝑢,𝑃𝑃𝑁𝑁𝑐𝑐 
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف
 هک بتنی عضو از ايناحیه در واقع يهامهار براي c,Pψ ضریب

 يبارها تحت بتن یگنخورد كتر گرنشان لیتحل جینتا
 لیتحل جینتا هک ايناحیه درو  4/1 با برابر ،باشندمی برداريبهره

 .بود خواهد 0/1 با برابر ،باشندمی خوردگیترك نشانگر

 جدول در هامهار انواع براي pN محاسبه روش 18-4-3-2
 .است شده ارائه 18-3

 

  pN محاسبه 3-18 جدول

 pN محاسبه روش مهار نوع

 یانبساط یاشتنک يمهارها
  کیچا ریز یاو

  مبتنی درصد  5 ست کش  احتمال اساس  بر نییتع
ــتناد مورد هايآزمایش بر   دیتای مورد مراجع اس

 .ست)ین مجاز محاسبه اساس بر نیی(تع

 یاو دارسر هايپیچ
 دارسر هايمیخگل

𝑁𝑁𝑐𝑐 = 8𝐴𝐴𝑏𝑏𝑐𝑐𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢' 
  درصـد  5 ســتکشــ احتمال اســاس بر نییتع ای

ستناد  مورد هايآزمایش بر مبتنی  مورد مراجع ا
 .كاکاصط تکمشار از نظر صرف با دیتای

 خم با دارقالب هايپیچ
 درجه 180 و 90

𝑁𝑁𝑐𝑐 = 0.9𝑓𝑓𝑢𝑢′𝑒𝑒ℎ𝑑𝑑𝑎𝑎  
 اساس  بر نییتع یاو ،ad5.≤4he≤ad3 آن در هک

صد  5 ست کش  احتمال   هايآزمایش بر مبتنی در
 از نظر صـرف  با دیتای مورد مراجع اسـتناد  مورد
  .كاکاصط تکمشار

 
 

 يبرا بتن یجانب زدگیبیرون مقاومت 
 ششک در  دارسر يمهارها

 يبرا ،𝑁𝑁𝑠𝑠𝑏𝑏 بتن، یجانب زدگیبیرون یاسم مقاومت 18-4-4-1
 ،لبه یک به کنزدی و ادیز مدفون طول با کیت دارسر يمهارها

)1ac5.>2efh(، شودمی محاسبه زیر رابطه از: 

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑏𝑏  11-18 رابطه = 13𝜆𝜆𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎1�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑏𝑏𝑐𝑐𝑔𝑔 

 مقدار است، 1ac/2ac ≤ 0.1 ≥ 0.3 که مواردي در ،رابطه نیا در
sbN 41/( مقدار در بایدac/2ac(1+، شود ضرب.  

 و ادیز جاگذاري طول با دارسر مهار چند براي 18-4-4-2
 مهارها فواصل کهصورتی در ،1ac5.2 > efh لبه، یک به کنزدی

 زدگیبیرون اسمی مقاومت د،نباش 1ac6 از کمتر یکدیگر از
 جانبی سطح یختگیگس معرض در مهارهاي براي sbgN جانبی

 :شودمی نییتع ریز رابطه از

  

 

 

 

 

 
 

 که مهارهایی تنها مهار، گروه براي sbgN محاسبه در 2-4-4-18 ت
 در باید دارند، قرار کشش تحت و است d4b.0 < 1ac ، هاآن فاصله

 هب که کششی بار از سهمی با باید هاآن مقاومت .شوند گرفته نظر
 .دشو هیساقم ،رسدمی هاآن
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑏𝑏𝑔𝑔  12-18 رابطه = �1 + 𝑠𝑠
6𝑢𝑢𝑎𝑎1

�𝑁𝑁𝑠𝑠𝑏𝑏         

 sbNو  لبه امتداد در بیرونی يمهارها بین فاصله s رابطه نیا در
 فاصله اثر براي اصالح بدون 11-18 رابطه از شده محاسبه مقدار

 .باشدمی 2ac بر عمود جهت در لبه از

 
 

 در یچسب يمهارها یوستگیپ مقاومت 
 ششک

 یچسب يمهارها براي aN پیوستگی اسمی مقاومت 18-4-5-1
 محاسبه زیر صورت به ،یگروه يمهارها براي agN و کیت

 :شودمی

 کیت يمهارها براي -الف

𝑁𝑁𝑎𝑎 13-18 رابطه =
𝐴𝐴𝑁𝑁𝑎𝑎
𝐴𝐴𝑁𝑁𝑎𝑎𝑜𝑜

𝜓𝜓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁𝑎𝑎𝜓𝜓𝑢𝑢𝑐𝑐,𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎 

 یگروه يمهارها براي -ب

𝑁𝑁𝑎𝑎𝑔𝑔 14-18 رابطه =
𝐴𝐴𝑁𝑁𝑎𝑎
𝐴𝐴𝑁𝑁𝑎𝑎𝑜𝑜

𝜓𝜓𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑁𝑁𝑎𝑎𝜓𝜓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁𝑎𝑎𝜓𝜓𝑢𝑢𝑐𝑐,𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎  

 فیتعر 4-5-4-18 بند در cp,Naψ و ec,Naψ، ed,Naψ يهاضریب
 یکت يهامهار يبرا شده تصویر ریتاث تحت سطح NaA .اندشده

 به هک یضلع چند کی با هک است یچسب یگروه يمهارها یا
 ردیف محور از یا ،کیت مهار يبرا یچسب مهار زکمر از Nac فاصله
شکل ( شودمی زده بیتقر مهار گروه يبرا هم مجاور يمهارها

18-7(. NaA از نباید NaonA  آن در هک باشد، بیشتر n تعداد 
 NaoA .باشدمی مهار گروه در ششک تحت یچسب يمهارها
 يالهفاص با کیت مهار یک يبرا شده تصویر ریتاث تحت سطح
 است: محاسبه قابل زیر رابطه از لبه، یک از Nac از بیشتر

𝐴𝐴𝑁𝑁𝑎𝑎𝑜𝑜 15-18 رابطه = (2𝑐𝑐𝑁𝑁𝑎𝑎)2 

 

 Nac فاصله .شودمی محاسبه 7-18شکل  مطابق NaoA مساحت
 :شودمی محاسبه زیر رابطه از نیز

𝑐𝑐𝑁𝑁𝑎𝑎 16-18 رابطه = 10𝑑𝑑𝑎𝑎�
𝜏𝜏𝑢𝑢𝑛𝑛𝑢𝑢𝑐𝑐
7.6  

 

 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑎𝑎𝑜𝑜 و 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑎𝑎 محاسبه جزییات 7-18شکل  در 1-5-4-18 ت 
 .اندشده داده نشان
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  پالن )الف(  پالن )ب(

 NaoA ب) ،NaA الف) ، هالبه به نزدیک و هالبه از دور مهارهاي براي NaA و Na0A محاسبه  7-18شکل 

 

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 ارمه یک براي ششک در پیوستگیه پای مقاومت  18-4-5-2
 ریز رابطه مقدار از بیشتر دینبا ،baN خورده، كتر بتن در کیت

 شود: گرفته نظر در

𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎 17-18 رابطه = 𝜆𝜆𝑎𝑎𝜏𝜏𝑢𝑢𝑐𝑐𝜋𝜋𝑑𝑑𝑎𝑎ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓 
 

 ،crτ ،خورده ترك بتن در مشخصه پیوستگی تنش رابطه نیا در
 اساس بر هک است درصد 5 ستکش احتمال متناظر تنش

  .شودمی تعیین دیتای مورد مراجع استناد مورد هايآزمایش

 عضو از یهایقسمت در واقع یچسب يمهارها براي 18-4-5-3
 يبرداربهره يبارها شرایط در ل،یتحل اساس بر هک

 تنش از استفاده ،شودنمی جادیا هاآن در خوردگیترك
 در crτ بجاي uncrτ نخورده ترك بتن در مشخصه پیوستگی

 مقاومت بر یمبتن باید تنش این .است مجاز 17-18 رابطه
 اساس بر هک باشد، درصد 5 ستکش احتمال با متناظر
   .گردد تعیین دیتای مورد مراجع استناد مورد هايآزمایش

 4-18 جدول مطابق مشخصه پیوستگی تنش حداقل از استفاده
 است: مجاز زیر »ث« تا »الف« شرایط رعایت صورت در

 .نمایند تیرعا را دیتای مورد مراجع الزامات باید مهارها -الف

  

  

 پالن

 پالن
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 ايضربه چرخشی يهامته با هک هاییسوراخ در باید مهارها -ب

 .شوند نصب شده، ایجاد سنگ مته یا
 فشاري مقاومت داراي باید مهارها نصب زمان در بتن -پ

   .باشد پاسکالمگا 17 حداقل
 .باشد روز 21 حداقل دیبا نصب زمان در بتن سن -ت
ه درج 10 حداقل باید  مهارها نصب زمان در بتن دماي -ث

  .باشد سلسیوس
 

 پیوستگی تنش حداقل 4-18 جدول

 شرایط
 محیطی

برداربهره
 نصب و ي

 میزان
 بتن رطوبت

 زمان در
 مهار نصب

 دما ثرکحدا
 شرایط در

 برداريبهره
ه (درج

 سلسیوس)

crτ 
 )الک(مگاپاس

uncrτ 
 )الک(مگاپاس

 تا کخش بنا بیرون
 اشباع امالک

80 4/1 5/4 

 0/7 1/2 45 کخش بنا داخل
ستفاده براي :ادداشتی گیپ تنش مقادیر از ا  رد دیبا ریز موارد ،جدول نیا یوست

 :شوند گرفته نظر
را مهار اگر -1  در uncrτو  8/0 در دیبا crτ مقدار ،شودمی یطراح ايلرزه يبارها يب
 .شود ضرب 4/0
را مهار اگر -2 شک يبارها يب  دیبا uncrτ و crτ مقادیر ،شودمی یطراح یدائم یش

 .شود ضرب 4/0 در

 

 صورت به cp,Naψ و ec,Naψ، ed,Naψ اصالح ضرایب 18-4-5-4
  شوند:می تعیین زیر

 یگروه يهامهار براي ،ec,Naψ اصالح ضریب 18-4-5-3-1
 یرز صورت به ،زیتکمر از خروج با ششیک بار تحت یچسب

 :شودمی محاسبه

𝜓𝜓𝑐𝑐𝑢𝑢 18-18 رابطه ,𝑁𝑁𝑎𝑎 =
1

�1 +  𝑒𝑒N′
𝑐𝑐𝑁𝑁𝑎𝑎

� 
≤ 1 

 

 تنش به منجر یگروه یچسب يهامهار روي بارگذاري اگر
 براي مهارها آن فقط گردد، مهارها از برخی در تنها ششیک

 agN محاسبه در و فوق رابطه در ،′𝑒𝑒N زیتکمر از خروج محاسبه
 وجود حالت در .شوند گرفته نظر در باید 1-5-4-18 بند در

 اصالح ضریب متعامد، محور دو به نسبت زیتکمر از خروج
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 محاسبه جداگانه صورت به محور هر براي باید زیتکمر از خروج
 از خروج ضریب عنوان به ضرایب نیا ضربحاصل و شده

 .رود ارک به 1-5-4-18 بند در زیتکمر

 يمهارها فاصله اثرات ،ed,Nψ اصالح، ضریب  18-4-5-3-2
 هب شش،ک در یگروه یا کیت يمهارها براي لبه از یچسب

 :شودمی تعیین زیر »ب« و »الف« صورت
 گرفته نظر در 0/1 با برابر ed,Naψ باشد، Nac ≥ a,minc اگر - الف
 .شودمی

 باشد:  Nac <a,minc اگر -ب

ψed,Na 19-18 رابطه = 0.7 + 0.3
ca,min

cNa
 

 یچسب يهامهار يبرا ،𝝍𝝍𝒇𝒇𝒃𝒃,𝑵𝑵𝒂𝒂 اصالح ضریب 18-4-5-3-3
 كتر بتن فرض با 2-5-4-18 بند اساس بر شده طراحی
 مین دو كتر نترلک براي یاضاف آرماتور بدون و نخورده

 :شودمی تعیین ریز »ب« و »الف« صورت به ،یشدگ

 نظر در 0/1 با برابر 𝜓𝜓𝑢𝑢𝑐𝑐,𝑁𝑁𝑎𝑎 باشد، acc ≥ a,minc اگر -الف
 .شودمی گرفته

  باشد: acc < a,minc اگر -ب

ψcp,Na 20-18 رابطه =
ca,min

cac
≥

cNa
cac

 

 3-7-18 بند در هک بوده یبحران فاصله ،𝑐𝑐𝑎𝑎𝑢𝑢  روابط نیا در
 از کمتر باید 𝜓𝜓𝑢𝑢𝑐𝑐,𝑁𝑁𝑎𝑎 ضریب صورت هر در .است شده تعریف

 .شود گرفته نظر در 0/1

 
 

 یششک يبارها يبرا یششک مقاومت 
 یدائم

 يهابار براي یچسب يهامهار ششیک مقاومت 18-4-6-1
 :شودمی محاسبه ریز رابطه از دائمی ششیک

≤ Nbac=0.55Nba 21-18 رابطه 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑎𝑎𝑠𝑠    

 .شودمی محاسبه 2-5-4-18 بند اساس بر baN آن در هک

 مهار به وارد بار از قسمتی دائمی بار کهمواردي در 1-6-4-18 ت 
 درازمدت که بار از بخش آن براي باید کششی مقاومت کاهش است،

 .گردد کنترل ،کندمی اثر

 مانند هاآن نصب نحوه به مخصوصا چسبی مهارهاي مقاومت
 نصب در .است حساس چسب، جنس و مناسب مقدار تمیزکاري،

 .برد بکار کافی دقت باید مهارها گونهاین
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 یبرش يبارها يبرا یطراح الزامات 5-18 ت یبرش يبارها يبرا یطراح الزامات

 برش در مهارها فوالد مقاومت

توسط شده نترلک برش در مهار اسمی مقاومت 18-5-1-1
 ابعاد و مصالح اتیخصوص گرفتن نظر در با باید ،𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎 ،فوالد
 ملمحت بتن شکست هک مواردي در .شود تعیین آن یکفیزی

 فرض یختگیگس سطح با باید الزم فوالد برشی مقاومت است،
 .باشد سازگار شده

 طبق ،𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎 برش، در مهار فوالد اسمی مقاومت 18-5-1-2
 اسمی مقاومت محاسبه در .شودمی محاسبه 5-18 جدول
 حداقل از بیش نباید 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐𝑎𝑎 یششک شکست مقاومت برشی،

1.9𝑓𝑓𝑢𝑢𝑎𝑎 جدول نیا در .شود منظور پاسکالمگا 860 و 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑉𝑉 
 .باشدمی برش در موثر مقطع سطح

saV محاسبه 5-18 جدول

 pN محاسبه روش مهار نوع

Vsa سردار هايمیخگل = Ase,Vfuta 

 يمهارها و دارقالب یاو دارسر هايپیچ
 سطح از آن غالف هک یاشتنک

  .گذردنمی برشی یختگیگس

Vsa = 0.6Ase,Vfuta 

 از هاآن غالف هک یاشتنک يمهارها
 .گذردمی برشی یختگیگس سطح

Vsa = 0.6Ase,Vfuta 
ساس  بر نییتع یا   تس کش  احتمال ا
ــد 5 هاي آزمایش  بر مبتنی درصـ

 .دیتای مورد مراجع استناد مورد

انجام گروت از استفاده با مهار نصب هک مواردي در 18-5-1-3
 8/0 ضریب در باید 2-1-5-18 بند اسمی مقاومت ،شودمی

  .شود ضرب

 فیدر از گذرنده سطح معموال یبرش یختگیگس سطح 1-1-5-18 ت
 وشج رینظ يریتداب اتخاذ با هکآن مگر است، لبه به یکنزد يمهارها
 ار محاسبات بتوان ستون)، فک ری(نظ يفوالد ورق به مهارها نمودن

 .داد انجام لبه از دور يمهارها فیرد از گذرنده ستکش سطح براساس

 مهار مقطع سطح کهمواردي در کاشتنی مهارهاي در 2-1-5-18 ت
 کاتالوگ اساس بر مقطع سطح باید است، متغیر آن طول امتداد در

 se,VA توانیم دارسر چیپ ای شده رزوه مهار يبرا .شود تعیین سازنده
 .گرفت se,NA يمساو را

 برش در بتن لبه شکست مقاومت

 براي cbV برش، در بتن لبه شکست اسمی مقاومت 18-5-2-1
 زیر صورت به ،یگروه يمهارها براي cbgVو  کیت يمهارها

 :شودمی محاسبه

 رمها یک براي شده تصویر سطح حداکثر مقدار  VcoA 1-2-5-18 ت
 .هاستلبه از فاصله تاثیر بدون

 در هالبه از فاصله مختلف حاالت براي VcA و VcoA محاسبه نحوه
  .اندشده داده نشان 8-18شکل 
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف
 کیت مهار در لبه بر عمود یبرش يروین هک يموارد در -الف

 است:

𝑉𝑉𝑢𝑢𝑏𝑏 22-18 رابطه =
𝐴𝐴𝑉𝑉𝑢𝑢
𝐴𝐴𝑉𝑉𝑢𝑢𝑜𝑜

𝜓𝜓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑉𝑉𝜓𝜓𝑢𝑢,𝑉𝑉𝜓𝜓ℎ,𝑉𝑉𝑉𝑉𝑏𝑏 

 یگروه مهار در لبه بر عمود یبرش يروین هک يموارد در -ب
  است:

𝑉𝑉𝑢𝑢𝑏𝑏𝑔𝑔 23-18 رابطه =
𝐴𝐴𝑉𝑉𝑢𝑢
𝐴𝐴𝑉𝑉𝑢𝑢𝑜𝑜

𝜓𝜓𝑐𝑐𝑢𝑢 ,𝑉𝑉𝜓𝜓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑉𝑉𝜓𝜓𝑢𝑢,𝑉𝑉𝜓𝜓ℎ,𝑉𝑉𝑉𝑉𝑏𝑏 

 

 ،است لبه یک امتداد با موازي یبرش يروین هک يموارد در -پ
cbV یا cbgV هرابط از شده محاسبه مقادیر برابر دو توانمی را 

 نظر در 0/1 با برابر  ed,Vψ فرض باو  23-18 رابطه و 18-22
  .گرفت

 اسمی مقاومت مقدار گوشه، در واقع يمهارها براي -ت
 و شده محاسبه لبه هر براي باید بتن لبه یختگیگس
    .شود گرفته ارک به شده نییتع مقدار ترینکم

 

 در h,Vψ و ec,Vψ، ed,Vψ، c,Vψ اصالح ضرایب فوق، روابط در
 این در .اندشده فیتعر 7-2-5-18 تا 5-2-5-18 بندهاي

 رايب بتن لبه یختگیگس پایه برشی مقاومت bV همچنین روابط
 شده تصویر مساحت ترتیب به VcA و VcoAو  کیت يمهارها
 يامهاره براي یبتن عضو جانبی سطح روي یختگیگس سطح

 توانمی را VcA .باشندمی 7-18شکل  مطابق ،یگروه یا کیت
 ردیف محور آن راس هک گرفت نظر در هرمی نیم قاعده

 محور فاصله 1ac .شوندمی منظور یبحران هک باشدمی یمهارهای
 VconA از بیشتر نباید VcA .است لبه از یبحران مهارهاي ردیف

 یگروه مهار در مهارها عدادت n آن در هک شود، گرفته نظر در
  .است
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 vc0A محاسبه -الف

 
 
 
 

 vcA محاسبه -ب

 مقطع جانبی نما

 براي بحرانی مقطع فاصله
 هايپیچ و سردار هايمیخگل

 و انبساطی مهارهاي سردار،
 اب برابر زیرچاکی و پیچی مهارهاي

1ac 1.5 

 پالن
 لبه بتن

  یادداشت:
 برش از نیمی اینکه بر دارد اشاره برش توزیع براي فرض یک -1

 باید a1C جاي به حالت این در شود.می منتقل جلویی مهار توسط
a1,1C شود. گرفته نظر در 

 
 

 منتقل عقبی مهار توسط برشتمام  که دارد اشاره دیگر فرض -2
 یک به مهارها که شود گرفته نظر در زمانی باید فرض این شود.می

 به حالت این در باشند. شده جوش ،s از نظر صرف مشترك، صفحه
 شود. گرفته نظر در  a1,2C باید a1C جاي

 
 
 

 جلویی مهار به باید برشتمام  است a1,1s<c کهمواردي در-3
 مشترك صفحه یک به مهارها که مواردي در حالت این شود. منتقل
  باید a1c جاي به حالت این در شود.نمی برده بکار شوند،می جوش
Ca1,1 شود. برده بکار  

 
 

 یک به مهارها کهمواردي در جز به است، a1,1s>c کهمواردي در -4
 و شود محاسبه باید )2و( )1( حالت دو هر باشند، شده جوش صفحه
 است. کننده کنترل یک کدام گردد تعیین
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 لبه یک موازي برشی نیروي -پ

 
 گوشه یک نزدیک برشی نیروي -ت

 VCA و  VcoA یختگیگس سطح شده ریتصو مساحت  8-18شکل 

 

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 يروین بر عمود امتداد در هالبه از فاصله هاآن در هک اعضایی در
 در کیت مهار براي VcoA است، 1.5𝑐𝑐𝑎𝑎1 يمساو ای بیشتر ،یبرش

 آن ضلع هر بعد هک یهرم مین قاعده توانمی را قیعم ياعضا
 در است، 1.5𝑐𝑐𝑎𝑎1 آن عمقو  3𝑐𝑐𝑎𝑎1 برابر لبه يمواز امتداد در

 صورت: نیا در .گرفت نظر

AVco 24-18 رابطه = 4.5ca12  

 به مهارهاو  است متغیر لبه از مهارها فاصله هک مواردي در 
 مامت بین بار توزیع انکام هک اندشده جوش اتصال ورق به نحوي
 مهارها ردیف دورترین فاصله توانمی را 1ac دارد، وجود مهارها

 ینا توسط تنها برش لک هک نمود فرضو  گرفت نظر در لبه از
   .شودمی تحمل بحرانی ردیف

 در کیت مهار براي بتن شکست پایه برشی مقاومت 18-5-2-2
 روابط از مقدار دو ترینکم با برابر دیبا ،𝑉𝑉𝑏𝑏 خورده، كتر بتن

       شود: گرفته نظر در ریز

Vb 25-18 رابطه = 0.6λa �
le
da
�
0.2

�fc′daca11.5 

Vb 26-18 رابطه = 3.7λa�fc′ca11.5 

 

 هک است برش در مهار اتکایی موثر طول el  ،25-18 رابطه در
 :شودمی محاسبه زیر »ب« و »الف« صورت به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aمهار 

 Aمهار 

 لبه بتن
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 شده جاگذاري طول لک در ثابت سختی با يمهارها براي -الف

 غالف یک با یاشتنک يمهارها و دارسر هايمیخگل مانند
  :شده جاگذاري طول لک در یطیمح

  𝑙𝑙e = ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓 ≤ 8𝑑𝑑𝑎𝑎  

 دارفاصله غالف با چشیپ اعمال با شده نصب مهارهاي رايب -ب
 مهار:ه بدن از

 𝑙𝑙e = 2𝑑𝑑𝑎𝑎 

 یا ،دارسر هايپیچ ،دارسر هايمیخگل براي 18-5-2-3
 با فوالدي ملحقات به پیوسته طور به هک دارقالب هايپیچ

 ،اندشده جوش مهار قطر نصف یاو مترمیلی 10 حداقل ضخامت
 رد کیت مهار براي برش در بتن لبه یختگیگس پایه مقاومت

 شده محاسبه مقدار حداقل با برابر دیبا ،𝑉𝑉𝑏𝑏 خورده، كتر بتن
 .شود منظور زیر رابطه و 26-18 رابطه از

Vb 27-18 رابطه = 0.66λa �
le
da
�
0.2

�fc′daca11.5 

 

 .شودمی محاسبه 2-2-5-18 بند فیتعر مطابق el آن در هک
 دیبا زین زیر »پ« تا »الف« موارد فوق، هیپا مقاومت محاسبه در
 د:نشو گرفته نظر در

 ردیف مقاومت اساس بر مقاومت ،یگروه يمهارها براي -الف
 محاسبه دارند، قرار لبه از فاصله دورترین در هک ییمهارها

 .شودمی
 .دننباش مترمیلی 65 از کمتر ،s ،یکدیگر از مهارها فواصل -ب
𝑐𝑐𝑎𝑎2هک يموارد در -پ ≤ 1.5ℎ𝑐𝑐𝑓𝑓  ،در دیبا یآرماتورهای است 

 .شوند هیتعب هاگوشه

 با عرض مک سطوح در مهارها هک مواردي در 18-5-2-4
 𝑐𝑐𝑎𝑎2 لبه، از فاصله هک ايگونه به ،اندشده نصب محدود ضخامت

 ،ℎ𝑎𝑎 مهار، محور يمواز امتداد در نندهک مهار عضو ضخامتو 
 براي استفاده مورد 𝑐𝑐𝑎𝑎1 مقدار هستند، 1.5𝑐𝑐𝑎𝑎1 از کمتر دو هر

 ریز روابطتمام  در همچنینو  1-2-5-18 بند در VcA محاسبه
 زیر »پ« تا »الف« مقادیر ینبزرگتر از نباید ،2-5-18 بند

 :باشد بیشتر

 ؛است لبه از فاصله ینبزرگتر 2ac آن در هک 12ac/.5 -الف
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 ؛1ah/.5 -ب
 مهار گروه در مهارها بین فاصله ثرکحدا s آن در هک ،s/3 -پ

 .است برش امتداد بر عمود

 

 هک یگروه يمهارها براي 𝛙𝛙𝐞𝐞𝐜𝐜,𝐕𝐕 اصالح ضریب 18-5-2-5
 زیر رابطه از دیبا دارند، قرار زیتکمر از خروج با یبرش بار تحت

 شود: محاسبه

ψec,V 28-18 رابطه =
1

�1 + 2eV́
3ca1

�
≤ 1 

 هک باشد ايگونه به یگروه مهار روي بارگذاري که مواردي در
 فقط گیرند، قرار جهت کی در برش تحت مهارها از برخی فقط
 براي  𝑒𝑒�́�𝑉  برش زیتکمر از خروج محاسبه در دیبا مهارها آن

 رابطه در cbgV محاسبه در زینو  28-18 رابطه در استفاده
  .شوند گرفته نظر در ،18-23

 

 در لبه از مهار فاصله اثر يبرا 𝝍𝝍𝒆𝒆𝒑𝒑,𝑽𝑽 اصالح ضریب 18-5-2-6
 مقدار زا استفاده با دیبا یبرش بار تحت یگروه مهار یا کیت مهار

 شود: محاسبه ریز »ب« و»الف« صورت به ،a2c ترکوچک

 گرفته نظر در 0/1 با برابر 𝜓𝜓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑉𝑉 باشد، a1c5.1 ≥ a2c اگر -الف
 .شودمی

 :باشد a1c 5.1 < a2 c اگر -ب

ψed,V 29-18 رابطه = 0.7 + 0.3
ca2

1.5ca1
 

 .شود مراجعه 4-2-5-18 بند به a2C و a1C تعاریف براي

 

 در ،خوردگیترك اثر براي c,Vψ اصالح ضریب 18-5-2-7
اننش لیتحل جینتا هک یبتن عضو از ايناحیه در واقع مهارهاي

 وانتمی ،باشندیم برداريبهره يبارها اثر در ینخوردگ كتر گر
c,Vψ در زین و صورت نیا ریغ در .نمود فرض 4/1 يمساو را 

 این ،يبرداربهره يبارها طیشرا در خوردگیترك وقوع صورت
 گرفت: نظر در زیر »ت« تا »الف« صورت به توانمی را ضریب

 

 

 
 

شکل  در ،28-18 رابطه مهار، گروه براي ’Ve تعریف  5-2-5-18 ت
 .است شده داده نشان 18-9

 
 مهار گروه براي ’ve تعریف  9-18شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبه بتن

 پالن
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 يمهار آرماتورهاي بدون خورده كتر بتن در مهار براي -الف

 با برابر ،مترمیلی 12 از ترکوچک قطر با لبه آرماتور با یا
0/1 .  
 12 قطر با مهار آرماتورهاي با خورده كتر بتن در مهار براي

  .2/1 با برابر لبه، و مهار نیب بیشتر و مترمیلی
 قطر با مهار آرماتورهاي با خورده كتر بتن در مهار براي -پ

 ییهاخاموت توسط هک لبه و مهار نیب بیشتر و مترمیلی 12
 یکدیگر از مترمیلی 100 يمساو ای ترکوچک فواصل در

  . 4/1 با برابر  ،اندشده محاط
 در نبت لبه یختگیگس نترلک يبرا لبه و مهار آرماتورهاي -ت

  .اندشده داده نشان 3-18شکل 

 یک در واقع مهارهاي براي ،h,Vψ اصالح ضریب 18-5-2-8
 زیر رابطه از دیبا است، 1ac5.<1ah هاآن در هک بتنی عضو

 شود: محاسبه

ψh,V 30-18 رابطه = �
1.5ca1

ha
≥ 1.0 

 

 طرف دو هر در مهار آرماتورهاي هک يموارد در 18-5-2-9
 یافک يمهار طول يدارا بتن لبه یختگیگس ستکش سطح

 بر طیمح مهار آرماتور یاو )،4-18شکل ( دنباش 21 فصل مطابق
 مهار آرماتورهاي مقاومت از توانمی )،4-18شکل ( باشد مهار

 .نمود استفاده 𝜙𝜙𝑉𝑉𝑛𝑛 در بتن لبه یختگیگس مقاومت يجا به
 .شود منظور 75/0 دیبا حالت نیا در 𝜙𝜙 بیضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و 1ca 5.0 حداقل فاصله به مهار يآرماتورها تنها 9-2-5-18 ت
23ca.0  ب)4-18شکل ( شوندیم یتلق موثر روین انتقال در مهار از. 

 و است الزم تعادل يبرقرار يبرا )4-18شکل ( لبه آرماتور وجود
 هیتوص .نمود نییتع ییخرپا مدل یک ساخت با توانیم را آن مساحت

   .شودن گرفته شتریب متریلیم 20 از لبه و مهار يآرماتورها قطر شودمی

 در مهار يبرا بتن شدن کنقلوه مقاومت   
 برش

 کیت مهار براي cpV شدن کنقلوه اسمی مقاومت 18-5-3-1
 زیر »ب« و »الف« صورت به دیبا ،یگروه مهار براي cpgV یا

 شود: محاسبه

 :کیت يمهارها براي -الف

Vcp 31-18 رابطه = kcpNcp 

 

 

 نترلک لبه از دور يمهارها يبرا ستکش نوع نیا 1-3-5-18 ت
 .شودمی
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 برابر دیبا cpN ،کیچا ریز و یانبساط شده، هیتعب يمهارها يبرا
 با برابر دیبا cpN ،یچسب مهار برايو  الف 3-18 رابطه از cbN با

 لفا 3-18 رابطه از cbN و 13-18 رابطه از aN مقدار دو ترینکم
  .شود گرفته نظر در

 :یگروه يمهارها براي -ب

Vcpg 32-18 رابطه = kcpNcpg 
 

 برابر دیبا cpgN ،کیچا ریز و یانبساط شده، هیتعب يمهارها براي
 با برابر دیبا cpgN ،یچسب مهار برايو  ب 3-18 رابطه cbgN با

 3-18 رابطه از cbgN و 14-18 رابطه از agN مقدار دو ترینکم
  .شود گرفته نظر در ب

 65 از کمتر efh  هک يموارد در فوق، يهارابطه در cpk ضریب
 مساوي یا بیشتر efh هک يموارد درو  0/1 با برابر است مترمیلی

 .شودمی منظور 0/2 با برابر است مترمیلی 65

ــدر  ــاین نشکانـ ــک يروهـ  و یششـ
 یبرش

 
 یبرش و یششک يروهاین نشکاندر 6-18 ت

 يبارها همزمان اثر تحت یگروه یا کیت يهامهار 
 مقادیر .شوند طراحی بند نیا ضوابط طبق باید برشی و ششیک

ϕ𝑁𝑁𝑛𝑛 و ϕ𝑉𝑉𝑛𝑛 اساس بر مهارها، یبرش و یششک يهامقاومت 
 .شوندمی محاسبه 5-18 و 4-18  يبندها

𝑉𝑉𝑢𝑢𝑎𝑎 رابطه اگر 
ϕ𝑉𝑉𝑑𝑑

≤  یگروه ای کیت مهار هر يبرا  0.2
 تعیین در برش و ششک نشکاندر از توانمی باشد، برقرار

 بر یششک املک تیظرف از و هنمود نظر صرف ششیک مقاومت
 نمود: استفاده ریز رابطه اساس

    Nua≤ϕNn 33-18 رابطه

𝑁𝑁𝑢𝑢𝑎𝑎  رابطه اگر 
ϕ𝑁𝑁𝑑𝑑

≤  یگروه ای کیت مهار هر يبرا 0.2
 تعیین در برش و ششک نشکاندر از توانمی باشد، برقرار

 بر یبرش املک تیظرف از و هنمود نظر صرف یبرش مقاومت
 نمود: استفاده ریز رابطه اساس
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 Vua≤ϕ𝑉𝑉𝑛𝑛 34-18 رابطه
 

 رابطه د،نباش nN𝜙𝜙2.0 > uaN و nV𝜙𝜙2.0 > uaV اگر 
  شود: برقرار برش و ششک نشکاندر يبرا دیبا ریز

Nua 35-18 رابطه

ϕNn
+

Vua
ϕVn

≤ 1.2 
 

ــات  ــله الزام ــا فاص ــ از مهاره  گر،یدیک
ــه از فاصــله ــرا ضــخامت حــداقل و هــالب  يب

 بتن یشدگ مین دو شکست از يریجلوگ

 
صله  الزامات 7-18 ت صله  گر،یدیک از مهارها فا  فا
به  از قل   و ها ل مت    حدا خا ــ  از يریجلوگ يبرا ض

 بتن یشدگ مین دو شکست

 از فواصل حداقل ،یکدیگر از مهارها فاصله حداقل 
 بند نیا الزامات اساس بر باید اعضا ضخامت حداقلو  هالبه
 کستش نترلک براي یاضاف آرماتورهاي هک آن مگر ،شود نییتع
 يهاضخامت و فواصل از استفاده .شود تامین یشدگمین دو

 مورد مراجع استناد مورد هايآزمایش نتایج بر یمبتن ،کمتر
 .باشدمی مجاز دیتای

 

 

 

 

 لبه از فاصله و مهارها زکمر تا زکمر فاصله حداقل 
  .دنشو نییتع 6-18 جدول اساس بر دیبا

 بتن یشدگمین دو ستکش نترلک يبرا یلیمکت آرماتور 1-7-18 ت 
 نمود: محاسبه ریز رابطه از توانیم را

 𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑝𝑝=𝜓𝜓𝑁𝑁𝑢𝑢𝜑𝜑𝑓𝑓𝑦𝑦 2-18 ت رابطه

 يآرماتورها میسلت مقاومت و مقطع سطح yf و s,spA رابطه این در
 از مهار طول چهارم سه در بتن یشدگمین دو كتر سطح از گذرنده

 شودمی نییتع ریز بصورت ψ رابطه نیدرا .باشندمی بتن آزاد سطح

 ؛ییجابجا اعمال با نصب ،یانبساط مهار يبرا ،0/2 با برابر )الف

 ؛چشیپ اعمال با نصب ،یانبساط مهار يبرا ،5/1 با برابر )ب

 ؛ییاکات مهار يبرا ،2/1 با برابر )پ

 مهار و درجا بتن در دارسر يهامیخگل يبرا ،5/0 با برابر )ت
 .یچسب

 

 لبه از فاصله و مهارها زکمر تا زکمر فاصله حداقل 6-18 جدول

 مهار نوع
 مهار نوع

 شده هیتعب مهار
 کیچا ریز و یانبساط مهار

 چشیپ اعمال با نصب چشیپ اعمال بدون نصب
 4da 6da 6da مهارها زکمر تا زکمر فاصله حداقل

 6da 4 فصل مطابق پوشش الزامات لبه از فاصله حداقل

 :ریز ریمقاد نیبزرگتر
 4 فصل مطابق پوشش الزامات -الف
 دانه درشت ثرکحدا اندازه برابر دو -ب
 بر ای 7-18 جدول مطابق لبه از فاصله حداقل -پ

 شده دیتای مرجع استناد مورد هايآزمایش اساس
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 لبه از فاصله حداقل 7-18 جدول

 لبه از فاصله حداقل یاشتنک مهار نوع

 8da چشیپ نترلک روش به شده نصب مهار
 10da ییجابجا نترلک روش به شده نصب مهار

 6da کیرچایز مهار
  6da یچسب مهار

 

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 یشدگمین دو نیروي هاآن نصب در هک مهارهایی در 
 یا هاهلب از فاصله اگر ،گیرندمین قرار چشیپ تحت و نشده جادیا

 باشند، 2-7-18 بند مقادیر از متریکدیگرک از مهارها فاصله
 a'd ترکوچک یفرض قطر از ad جاي به 2-7-18 بند در توانمی

 رب اعمالی محاسباتی نیروهاي هک آن بر مشروط ،نمود استفاده
 'ad ترکوچک قطر با شده محاسبه مقاومت مقادیر به مهار،

 مطابق آن جایگزین قطر 'ad و مهار خارجی قطر ad .شود محدود
 .است 2 فصل در تعریف

 ریز یا یانبساط یاشتنک يمهارها براي efh مقدار 
 منهاي عضو ضخامتو  ah عضو، ضخامت سوم دو از نباید ،کیچا

 .باشد بیشتر مترمیلی 100

 تا »الف« مقادیر از نباید ،acc لبه، از بحرانی فاصله 
 اساس بر فاصله این هک آن مگر ،باشد کمتر زیر »ت«

  .شود نییتع د،یتای مورد مراجع بر یمبتن هايآزمایش

 ؛efh2 :یچسب يمهارها براي-الف
 ؛efh5.2 :کیچا ریز يمهارها يبرا -ب
 ؛efh4 پیچش، اعمال با شده نصب :یانبساط يمهارها يبرا-پ
 ؛efh4 ،ییجا به جا اعمال با نصب :یانبساط يمهارها يبرا -ت

 ايفاصله حداقله نندک مشخص دیبا ساخت كمدار 
  .دنباش شده، استفاده طراحی در هک لبه از

  

 ايلرزه الزامات 8-18 ت  ايلرزه الزامات 

 اتیلک   

 خطر با مناطق در واقع يهاسازه در مهارهاتمام  18-8-1-1
 یضافا ضوابط باید اد،یز یلیخ و ادیز متوسط، ینسب يزیخ لرزه

 .نمایند نیتام را بخش نیا
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 بارگذاري در یاشتنک يمهارها از استفاده تیقابل 18-8-1-2
 مورد مراجع استناد مورد هايآزمایش اساس بر باید ،ايلرزه

 ،کیچا ریز و یانبساط مهارهاي براي .شود پذیرفته د،یتای
و  saV برش، در فوالد مقاومتو  pN شیدگی،ک بیرون مقاومت

 يهاتنشو  saV برش، در فوالد مقاومت ،یچسب مهارهاي براي
 مورد ايلرزه هايآزمایش اساس بر دیبا ،chτ و unchτ پیوستگی،

  .گردند نییتع د،یتای مورد مراجع استناد

 يبارها تحت همزمان هک یگروه یا کیت يمهارها 18-8-1-3
 اثرات نمودن منظور با باید ،گیرندمی قرار برشی و ششیک

 آن در هک ،شوند طراحی 6-18 بند مطابق روهاین نشکاندر
 ای 3-2-8-18 بند اساس بر طراحی ششیک مقاومت

 .شودمی نییتع 18-8-2-4

 یششک يبارها يبرا الزامات   

 مهار يرو زلزله بار یششک مولفه هک مواردي در 18-8-2-1
 يرو ششیک بار لک درصد 20 يمساو یا کمتر ،یگروه یا کیت

 يبرا توانمی را مهار یطراح باشد، بار یبکتر همان در مهار
 منظور باو  7 فصل بار هايترکیب بر یمبتن یطراح ينیروها
  .داد انجام 4-18 بند اساس بر مهار یششک مقاومت نمودن

 مهار يرو زلزله بار یششک مولفه هک مواردي در 18-8-2-2
 در مهار يرو ششیک بار لک درصد 20 از بیشتر ،یگروه یا کیت

 یکی دیبا هاآن ملحقات و مهارها طراحی باشد، بار یبکتر همان
  :دینما تامین را ریز »ت« تا »الف« يبندها از

 حاالت (مقاومت بتن به وابسته مقاومت ،کیت يهامهار در -الف
 در .اشدب مهار فوالد مقاومت از بیشتر باید )بتن یختگیگس

 هک يمهار به وارده ششیک بار نسبت یگروه يمهارها
 هار،م آن فوالد مقاومت به کندمی تحمل را تنش نیبیشتر

 يمهارهاتمام  به وارده بار نسبت يمساو ای بیشتر دیبا
 مهارها آن در بتن به وابسته مقاومت به گروه آن یششک

  :شوند نیتام دیبا ریز )5( تا )1( طیشرا حالت نیا در .باشد
 در آن اسمی مقاومت برابر 2/1 دیبا مهار فوالد مقاومت -1

  .شود گرفته نظر
 دهش یتلق اسمی مقاومت دیبا بتن به وابسته مقاومت -2
 ،نبت یمخروط یختگیگس اثرات دیبا آن محاسبه يبرا و

  

 

 

 

 2-2-8-18 ت

 

 
 

 هب وابسته مقاومت هک شودمی فرض نهیگز نیا از استفاده در -الف
 یاشن بتن مقاومت در یاهشک و بوده مهار فوالد مقاومت از شیب بتن

 اهشک به يازین رونیا از .دهدینم رخ ايلرزه يبارگذار از
 ايلرزه يبارگذار گرفتن نظر در يبرا بتن به وابسته يهامقاومت
 مناسب مهار آرماتور نیتام صورت در .ستین 3-2-8-18 بند مطابق

  .شودمی انجام 4-2-8-18 بند گرفتن نظر در با مقاومت نییتع
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س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 مقاومت و بتن یجانب زدگیبیرون شیدگی،کبیرون

 در .شوند منظور ،باشد مکحا هک دامک هر ،پیوستگی
 ،یگروه يمهارها براي شیدگیکبیرون مقاومت محاسبه

 شتن ینبیشتر با مهار براي دیبا مقاومت به بار نسبت
 مهار مجموعه بتنِ به وابسته ششیک مقاومت .شود محاسبه

 بند مقاومت اهشک بیضرا اساس بر دیبا ،یطراح در
 فرض با ،4-18 بند یختگیگس حاالت و 18-3 

 داد نشان بتوان هک آن مگر ،شود نییتع بتن خوردگیترك
 مقاومت صورت نیا در هک است، نخورده كتر بتن هک

 كتر فرض با توانمی را یختگیگس حاالت با متناظر
  .نمود محاسبه بتن نخوردن

 نیروي انتقال ،هامهار در پذیرشکل رفتار تامین براي -3
 شک طول با پذیرلکش فوالدي مهار توسط باید ششیک

 نیتام 10-18شکل  مطابق مهار قطر برابر 8 حداقل آمدگی
 نظورم لیتحل جینتا اساس بر يگرید طول هک آن مگر ،شود
 .شود

 
 
 
 قرار برگشتی و رفت بارهاي تحت هامهار هک مواردي در -4

 مانشک از جلوگیري براي الزم تمهیدات باید د،نگیرمی
 استفاده غالف از توانمی منظور بدین .دنشو انجام هاآن

 .نمود
 تمام در مهار و بوده يارزوه نوع از اتصال هک مواردي در -5

 مهار میتسل از اطمینان براي است، نشده رزوه خود طول
 در یختگیگس وقوع از يریجلوگ و نشده رزوه هیناح در

 به ،𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐𝑎𝑎 مهار، فوالد یششک مقاومت نسبت رزوه، محل
 .باشد 3/1 از کمتر دینبا ،𝑓𝑓𝑦𝑦𝑎𝑎 مهار، فوالد میتسل مقاومت

 قالانت قابل ششک ثرکحدا براي باید یگروه ای کیت مهار -ب
 ششی،ک پذیر لکش انیزمکم کی گرفتن نظر در با و مهار به

 ،یالحاق قطعه در هاآن یبکتر یاو اییکات یا برشی خمشی،
 شوندگیسخت و مصالح مقاومت اضافه اثرات آن در هک
 .شوند یطراح شوند،می منظور یالحاق قطعه در رنشیک

 بند ضوابط از استفاده با یطراح در مهارها یششک مقاومت
 .شودمی محاسبه 4-2-8-18 ای 18-8-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شودمی جدا بتن از مهار فوالد آن در هک یآمدگشک طول نیتام -3
 يجداساز نیا معموال ايلرزه نظر از .شودمی انجام یمختلف لیدال به
 ارمه فوالد يرو یرنشک طلب اهشک يبرا مناسب یطول جادیا يبرا

 غالف با يجداساز نیا است نکمم يگرید موارد در .شودمی انجام
 مهار فوالد اگر موارد نیا در .شود انجام نصب در سهولت جادیا يبرا

 داخل در آن طول لک در مهار فوالد ،شودمی دهیتنشیپ نصب از پس
 .ودش جدا بتن از دیبا مهار) يانتها به یکنزد قسمت از ریغه(ب بتن
 .است شده داده نشان 10-18شکل  در

 

 
 

 

 

 

 
 

 اضافه اثرات توانیم انتظار مورد مقاومت گرفتن نظر در با -ب
 .نمود یتلق شده منظور رنشیک شوندگیسخت و مصالح مقاومت
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 نیشاه با مهار نصب )ب(                                   غالف با مهار نصب )الف(         

 یآمدگ شک طول فیتعر  10-18شکل 

 

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 یششک نیروي ثرکحدا براي دیبا یگروه ای کیت يمهارها -پ
 سلیمت غیر رفتار با الحاقی قطعه قیطر از مهار به انتقال قابل

 از یطراح در مهارها یششک قاومتم .شوند یطراح شونده
 .شودمی محاسبه 4-2-8-18 ای 3-2-8-18 بند

 ششیک بار ثرکحدا براي دیبا یگروه ای کیت يهامهار -ت
 با زلزله بار هاآن در هک زلزله شامل يبارها یبکتر از حاصل
 .شوند یطراح است، شده تشدید Ω0 مقاومت اضافه ضریب

 ای 3-2-8-18 بند از یطراح در مهارها یششک مقاومت
 .شودمی محاسبه 18-8-2-4 

 يروهاین هک یمهارهای یطراح در یششک مقاومت 18-8-2-3
 تا »ب« 2-2-8-18 بند اساس بر و کنندمی تحمل را زلزله

 تا »الف« يبندها نمودن منظور با دیبا ،شوندمی یطراح »ت«
 یششک مقاومت اهشک در را ايلرزه يبارگذار اثر هک( زیر »ث«

 فرض با و 1-18 جدول یختگیگس حاالتو  )کنندمی منظور
 بتن داد نشان بتوان هک آن مگر ،شود محاسبه بتن یخوردگكتر
 حاالت با متناظر مقاومت صورت نیا در هک ،است نخورده كتر

 .مودن محاسبه بتن نخوردن كتر فرض با توانمی را یختگیگس

 تحت هک يمهار گروه از مهار یک ای کیت مهار یک يبرا -الف
 ؛𝜙𝜙𝑁𝑁𝑠𝑠𝑎𝑎  ،اندشده واقع تنش نیبیشتر

 تحت هک يمهار گروه از مهار یک یاو کیت مهار یک يبرا -ب
 ای 0.75𝜙𝜙𝑁𝑁𝑢𝑢𝑏𝑏 ،گیرندمی قرار تنش نیبیشتر

0.75𝜙𝜙𝑁𝑁𝑢𝑢𝑏𝑏𝑔𝑔؛ 
 6-2-4-18 بند مطابق مهار آرماتورهاي هک مواردي در
  𝑁𝑁𝑢𝑢𝑏𝑏𝑔𝑔  و 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑏𝑏 محاسبه به يازین باشند، شده نیتام

 ؛باشدمین

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يبرا فوق روابط در 75/0 بیضر با مقاومت اهشک 3-2-8-18 ت
 طیشرا در محتمل مقدار از شتریب كتر عرض گرفتن نظر در

 يراب و شودمی یتلق مبنا حالت هک متر)یلیم 3/0 (حدود يبرداربهره
 اظر(متن شودمی انجام زلزله یبرگشت و رفت يبارها گرفتن نظر در

   .متر)یلیم 5/0 حدود در كتر عرض
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف
 تحت هک يمهار گروه از مهار یک یاو کیت مهار یک يبرا -پ

 ؛0.75𝜙𝜙𝑁𝑁𝑐𝑐𝑛𝑛 ،گیرندمی قرار تنش نیبیشتر
 ؛0.75𝜙𝜙𝑁𝑁𝑠𝑠𝑏𝑏𝑔𝑔  ای  0.75𝜙𝜙𝑁𝑁𝑠𝑠𝑏𝑏   -ت
 .0.75𝜙𝜙𝑁𝑁𝑎𝑎𝑔𝑔  ای  0.75𝜙𝜙𝑁𝑁𝑎𝑎   -ث

 ضوابط اساس بر فوق يبندها ریز در 𝜙𝜙 مقاومت اهشک بیضر
 .شودمی نییتع 3-18 بند

 

 بند اساس بر مهار یطراح انجام هک يموارد در 18-8-2-4
 آرماتورهاي هک يموارد در یاو شود، انجام »الف«18-8-2-2 

 اهشک به يازین باشند، شده نیتام 6-2-4-18 بند مطابق مهار
 ايلرزه يبارگذار اثر گرفتن نظر در يبرا  یششک مقاومت

 دنب ضوابط مطابق مقاومت اهشک يهاضریب اعمالو  باشدمین
 .بود خواهد یافک 18-3-9

 یبرش يبارها يبرا الزامات   

 بر وارده زلزل بار یبرش مولفه هک مواردي در 18-8-3-1
 یبرش بار لک درصد 20 يمساو یا کمتر ،یگروه یا کیت يمهارها

 بر مهارها یبرش مقاومت باشد، بار یبکتر همان در مهار به وارد
  .شودمی نییتع 5-18 بند اساس

 بر وارده زلزل بار یبرش مولفه هک مواردي در 18-8-3-2
 وارد یبرش بار لک درصد 20 از بیشتر ،یگروه یا کیت يمهارها

 آن ملحقات و مهار یطراح باشد، بار یبکتر همان در مهار به
 مقاومت و بوده زیر »پ« تا »الف« يبندها از یکی مطابق دیبا

 .شود نییتع 5-18 بند اساس بر مهار یبرش

 نتقالا قابل برش ثرکحدا براي باید یگروه یا کیت يمهارها -الف
 خمشی، پذیر لکش میتسل انیزمکم کی اساس بر هاآن به

 در باو  یالحاق قطعه در هاآن از یبیکتر یا اییکات یا برشی،
 رنشیک شوندگی سخت و مصالح مقاومت اضافه گرفتن نظر
  ؛شوند طراحی ،یالحاق اجزاي در

 ابلق برشی نیروي ثرکحدا براي باید یگروه یا کیت يمهارها -ب
 رفتار با الحاقی قطعه قیطر از هاآن به انتقال

 ؛شوند محاسبه شوندهتسلیمغیر

 

 

 

 
 اثرات توانیم انتظار مورد مقاومت گرفتن نظر در با 2-3-8-18 ت

 یتلق شده منظور رنشیک شوندگیسخت و مصالح مقاومت اضافه
 .نمود
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 لحاص برشی بار ثرکحدا براي دیبا یگروه یا کیت يمهارها -پ

 بیضر با زلزله بار هاآن در هک یطراح بار از یهایترکیب از
 .شوند محاسبه است، شده دیتشد Ω0 مقاومت اضافه

 

 بند طابقم مهار آرماتورهاي از هک يموارد در 18-8-3-3
 یبرش مقاومت اهشک به يازین ،شودمی استفاده 18-5-2-8 

 اعمالو  باشدمین ايلرزه يبارگذار اثر گرفتن نظر در يبرا
 .بود خواهد یافک 3-18 بند اساس بر مقاومت اهشک يهاضریب

 مهارها یبازرس و نصب 9-18 ت  مهارها یبازرس و نصب   

 بر و دهید آموزش افراد توسط باید یاشتنک يمهارها 
 نصب نندهک تولید يهاالعملدستور و ساخت كمدار اساس
 نصب يهاالعمل دستور بر مبتنی باید ساخت كمدار .شوند
 یبتنم و یتبک باید نصاب صالحیت یگواه .باشند نندهک تولید

 نندهک تولید تکشر توسط و بوده اراییک نترلک يهاآزمون بر
 دیبا طراح مهندس حال هر در .باشد شده صادر آن ینمایندگ یا

  .دینما دیتای یتبک صورت به را نصاب تیصالح

 يهاالعملدستور مطابق باید مهارها نصب یبازرس 
 یاضاف الزامات ،یچسب يمهارها يبرا .شود انجام 24 فصل
 .شوند تیرعا دیبا زین 4-9-18 تا 3-9-18 يبندها

 روش شامل باید ساخت كمدار یچسب يمهارها در 
 .دنباش دیتای مورد مراجع مطابق شاهد يهانمونه يبارگذار انجام
 يپارامترهاتمام ه نندک مشخص دیبا همچنین ساخت كمدار

  ندب مطابق یطراح در رفته ارک به یپیوستگ تنش با مرتبط
 شرایط بتن، يدما محدوده بتن، حداقل سن شامل ،18-4-5

 و استفاده) صورت (در کسب بتن نوع نصب، زمان در یرطوبت
 .باشند يساز آماده و يارک سوراخ به مربوط الزامات

 به رو داربیش یا یافق یچسب يمهارها نصب اتیعمل 
 رتصو به باید ،باشندمی یدائم یششک يبارها تحت هک باال،

 مهندس .دنشو نترلک ناظر ای  طراح مهندس توسط مستمر
 مورد مصالح ار،ک انجام روش از یگزارش باید ناظر ای طراح

 و ساخت كمدار با نصب فرایند انطباق و استفاده
 مقام به و نموده تهیه ننده،ک تولید نصب يهادستورالعمل

 .دهد ارائه مسئول
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 یبرشه زبان با یالحاق قطعات 
 

 یبرشه زبان با یالحاق قطعات 10-18 ت

 ضوابط از ریغ يگرید روش به یبرشه زبان یطراح 
 مقاومت نیتام هک است مجاز صورتی در فقط ،10-18 بخش

 نشان شیآزما با یاو یلیتحل صورت به روین مناسب انتقال و یافک
 .شود داده

 فیکا زیر الزامات بخش این در برشی زبانه طراحی براي 1-10-18 ت 
 را بند این ضوابط که دیگر هايروش از توانمی حال این با .است

 .نمود استفاده نمایند، رعایت
 با یاو بتن در قطعه نصب با است ممکن برشی زبانه با الحاقی قطعات
 التح در .شود انجام شده، ساخته بتن در زدهبیرون بلوك یک تعبیه
 ،شدگیجمع خاصیت فاقد گروت با باید زدهبیرون بلوك اطراف دوم

 .شود مراجعه 11-18شکل  به .شود پر
 نستو فک بکمر ردکعمل با خمشی لنگر مهارها، با هاستون کف در
 .دارد را برش انتقال فهیوظ تنها یبرش زبانه و شده منتقل مهار و

 ونستکف بدون و بتن در شده جاگذاري هايپروفیل با الحاقی قطعه
 شدن کنقلوه مکانیزم بر کیمت خمشی لنگر انتقال يبرا که مهارها و

 .است نشده داده پوشش بخش این در هستند بتن

 

 
 صفحه براي مهار شدگی خمش و اتکایی شکست  11-18شکل 

 برشی زبانه شده جاگذاري

 پالن بازرسی و هوا خروج هايسوراخ پالن

 گروت
 هاي برشیزبانه

 نما
 درجا بتن -الف

 نما
 شده تعبیه مهار -ب

 یشکست انکای از قبل روندهپیشگسیختگی 

 پ) بالفاصله قبل از شکست اتکایی

 شدگی فوالد مهارت) بالفاصله قبل از خم



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   380  

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 اتیلک   

 مقاومت نترلک اساس بر یبرشه زبان یطراح 18-10-2-1
 طبق بتن لبه شکست مقاومتو  3-10-18 بند طبق بتن اتکایی

  .شودمی انجام 4-10-18 بند

 اساس بر شده یطراح مهار چهار حداقل دیبا 18-10-2-2
 نیتام 11-3-18 بند ضوابط گرفتن نظر در با و 18 فصل ضوابط
 ندیرآب و ستون فک يرو یاعمال برش فاصله از یناش لنگر .شوند

 ،شودمی مهارها در ششک جادیا به منجر ،یبرشه زبان يرو بار
  .شود لحاظ مهارها یطراح در دیبا ششک نیا

 نترلک ستون، فک به شده جوش يمهارها در 18-10-2-3
 رشب از يدرصد انتقال بر یمبتن باید برش و ششک نشکاندر

   .باشد مهارها توسط لک

 

 

 از یاو لکش یلیمستط يهاورق از دیبا یبرشه زبان 18-10-2-4
 جوش صورت به ،ياصفحه اجزاي از شده یلکتش يفوالد مقاطع

    .باشد شده ساخته ستون فک ورق به شده

 در آن طول ننده،ک سخت از استفاده صورت در 18-10-2-5
  .باشد کمتر slh5.0 از دینبا برش امتداد

 هندنک تامین باید ستون فک و یبرشه زبان ابعاد 18-10-2-6
 باشند: زیر »ب« و »الف« الزامات

heff -الف ≥ hsl؛ 
heff/Csl -ب ≥ 2.5. 

 

 ،شوندمی اجرا یافق صورت به هک ییهاستون فک 18-10-2-7
 هر امتداد در مترمیلی 25 حداقل قطر به هاییسوراخ يدارا باید
 .باشند یبرشه زبان بلند وجه

 

 

 

 

 

 

 
 

 برش به مهار مجموعه توسط یانتقال برش نسبت 3-2-10-18 ت
 یبرش موثر سطح نسبت يمساو توانیم را یبرش زبانه توسط یانتقال

 موثر سطح .گرفت ،ef,slA ،یبرش زبانه موثر سطح به مهارها مجموعه
2 يمساو توانیم را مهار هر یبرش

ad2 یبرش موثر سطح و گرفت 
 به مهارها کت کت يبرا سطح نیا جمع حاصل از مهارها مجموعه

 .آیدمی دست
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 یبرشه زبان بتن اتکایی مقاومت   

 به ،brg,slV ،یبرشه زبان بتن اتکایی یاسم مقاومت 18-10-3-1
 :شودمی محاسبه ریز صورت

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑐𝑐𝑔𝑔,𝑠𝑠𝑙𝑙 36-18 رابطه = 1.7𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑙𝑙𝜓𝜓𝑏𝑏𝑐𝑐𝑔𝑔,𝑠𝑠𝑙𝑙 

 

و  2-3-10-18 بند اساس بر ،ef,slA ،یبرشه زبان موثر سطح
 بند اساس بر ،𝜓𝜓𝑏𝑏𝑐𝑐𝑔𝑔,𝑠𝑠𝑙𝑙 ،يمحور يروین حیتصح بیضر
 .شوندمی نییتع 18-10-3-3

 

 بر عمود امتداد در ،slefA, ،یبرش زبانه موثر سطح 18-10-3-2
 :شودمی محاسبه ریز »ب« و »الف« صورت به برش

  ننده:ک سخت بدون یبرشه زبان -الف

 نیا ریز ای بتن سطح يرو بر ستون فک هک يموارد در )1(
 نیب واقع یبرش زبانه سطح باشد، شده نصب سطح
 سطح از slt(2( یبرشه زبان ضخامت برابر ود فاصله
 .ستون فک یتحتان

 نصب بتن سطح از باالتر ستون فک هک يموارد در )2(
 یبرش زبانه سطح گروت)، از استفاده (با باشد شده
 از  slt(2( یبرش زبانه ضخامت برابر دو فاصله نیب واقع

  .بتن سطح

  ننده:ک سخت با یبرشه زبان -ب

 »الف« بند از )2( ای )1( سطح به دیبا ریز سطوح موارد نیا در
  شود: اضافه

 ابلمق (در بتن سطح ریز نندهک سخت از قسمت آن مقطع سطح
 بانهز از یسطح اضافه به امدهین بحساب »الف« بند در هک برش)

 آن، طرف دو در ننده،ک سخت بر از slt(2( فاصله در هک یبرش
 .دارد قرار

 uP يمحور يروین يبرا 𝝍𝝍𝒃𝒃𝒇𝒇𝒃𝒃,𝒄𝒄𝒔𝒔 حیتصح بیضر 18-10-3-3
 »پ« ات »الف« صورت به فشار) يبرا مثبت و ششک يبرا ی(منف

 :شودمی نییتع ریز

 

 از قبل بتن مقاومت به برش در اتکایی مقاومت 1-3-10-18 ت
 نوانع اتکایی مقاومت .شودمی گفته برشی زبانه جلوي در شکست

 سطح روي بر 1.7f'c با برابر تنش یکنواخت توزیع اساس بر شده
 .است شده آورده بدست برشی زبانه موثر

 

 

 

 

 

 .شود مراجعه 12-18شکل  به 2-3-10-18 ت
 

 
 

 اب الحاقی قطعه براي موثر اتکایی سطح از هاییمثال  12-18شکل 
 برشی هايزبانه

 

 

   
 پالن

 ، موازي با بارنما

 گروت
 پالن

 ، موازي با بارنما

 هاکنندهسخت

 جهت اعمال بار برشی

 گروت

 ، عمود بر بارنما
 بر بار، عمود نما اهکنندهسخت بدون برشی زبانه الف)

 کنندهسخت با شده تعبیه برشی زبانه ب)

 داده نشده است.هاي بازرسی در شکل نشانیادداشت: مهارها و سوراخ

 هاکنندهسخت
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 :یششک يمحور يروین يبرا -الف

𝜓𝜓𝑏𝑏𝑐𝑐𝑔𝑔,𝑠𝑠𝑙𝑙 37-18 رابطه = 1 +
𝑃𝑃𝑢𝑢
𝑛𝑛𝑁𝑁𝑠𝑠𝑎𝑎

≤ 1.0 

 :يمحور يروین بدون حالت يبرا -ب

𝜓𝜓𝑏𝑏𝑐𝑐𝑔𝑔,𝑠𝑠𝑙𝑙 38-18 رابطه = 1.0 

 :يفشار يمحور يروین يبرا -پ

𝜓𝜓𝑏𝑏𝑐𝑐𝑔𝑔,𝑠𝑠𝑙𝑙 39-18 رابطه = 1 +
4𝑃𝑃𝑢𝑢
𝐴𝐴𝑏𝑏𝑐𝑐𝑓𝑓𝑢𝑢′

≤ 2.0 

 مقطع سطح bpAو  ششک در يمهارها تعداد n فوق، روابط در
  .است ستون فک

 در یبرش زبانه یک از شیب با یالحاق قطعات يبرا 18-10-3-4
 هم با را یبرش يهازبانه مقاومت توانمی برش، بر عمود امتداد
 یرشب زبانه نیپای تراز در یبرش تنش حال هر در یول ،نمود جمع

 در زبانه عرض ضرب حاصل بر میتقس یاعمال یبرش يروی(ن
 ′0.2𝑓𝑓𝑢𝑢 از دینبا برش)، امتداد در زبانه نیآخر و نیاول فاصله
  .ندک تجاوز

 بتن لبه یختگیگس مقاومت   

 زبانه يبرا بتن لبه یختگیگس یاسم مقاومت 18-10-4-1
 رابطه طبق bV آن در هک ،22-18 رابطه اساس بر ،cb,slV ،یبرش
 فاصله a1c روابط نیا در .شودمی محاسبه شده، نییتع 18-26

 ستکش سطح vcAو  بتن آزاد لبه تا یبرش زبانه ايکات سطح
 2-4-10-18 بند در هک است بتن آزاد لبه يرو شده ریتصو
  .است شده فیتعر

 

 

 

 

 

 آزاد، لبه يرو بتن شده ریصوت ستکش سطح 18-10-4-2
cvlA، یافق فاصله به یلیمستط مقطع کی با توانمی را a1c5.1 

 

 در لبه نزدیک برشی زبانه یک براي  vcA مساحت 1-4-10-18 ت
 .است شده آورده 13-18شکل 

 

 
 لبه نزدیک برشی زبانه یک براي VcA مساحت  13-18شکل 

 

 پالن

 مقطع نما
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 زبانه موثر عمق از a1c5.1 قائم فاصله و یبرش زبانه قائم لبه از

 توانمی را ،ef,slh ،یبرش زبانه موثر عمق .زد بیتقر ،ef,slh ،یبرش
 ،یبرش انهزب موثر سطح نیپای تا بتن سطح نیب فاصله با يمساو

ef,slA، 13-18شکل ( گرفت نظر در(.  

 برش يبرا بتن لبه یختگیگس یاسم مقاومت 18-10-4-3
 از استفاده با و 1-2-5-18 بند اساس بر توانمی را لبه يمواز

 آزاد لبه فاصله a1c محاسبه، نیا در .نمود نییتع 22-18 رابطه
 گرفته نظر در یک با برابر 𝜓𝜓𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑉𝑉و  بوده یبرش زبانه زکمر تا بتن
 .شودمی

 متناظر مقاومت گوشه، در واقع یبرش زبانه يبرا 18-10-4-4
 هب حداقل مقدار و شده محاسبه لبه هر يبرا یبرش یختگیگس

 .شودیم گرفته نظر در بتن لبه یختگیگس یاسم مقاومت عنوان

 مقاومت ،یبرش زبانه چند با هاستون فک يبرا 18-10-4-5
 طوحس تمام نمودن منظور با دیبا بتن لبه یختگیگس یاسم

 .شود محاسبه محتمل ستکش

 ایـن  در اسـتفاده  مـورد  اضـافی  مراجع 
 فصل

 فصل این در استفاده مورد اضافی مراجع 11-18 ت 

 ساسا رب مهارها بازرسی و هاروش به مربوط ،اضافی مراجع
 به مربوط تجهیزات و مهارها این .است اروپایی استانداردهاي

 .است معمول زیاد کشور در ،هاآن

 ACI 355.4-11, 2011, Qualification of 
post-installed adhesive anchors in concrete. 

 ACI 355.2-07, 2007, Qualification of 
post-installed mechanical anchors in concrete and 
commentary. 

 European Assessment Document 
(EAD), issued by European Organisation for 
Technical Assessment (EOTA). 

 ICC-ES AC308, Acceptance criteria for 
post-installed adhesive anchors in concrete 
elements. 

 ICC-ES AC193, Acceptance criteria for 
mechanical anchors in concrete elements.  
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 European Technical Assessment (ETA), 

issued by a member of European Organisation for 
Technical Assessment (EOTA). 

 



     

 

 نوزدهم فصل

 برداريبهره الزامات
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 نوزدهم فصل 19

 برداريبهره الزامات
  19 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 1-19 ت

 يبارها اثر ریز آرمهبتن ياعضا یطراح به فصل این ضوابط
 :نداریز موارد شامل و داشته اختصاص برداريبهره

 و یثقل يبارها از یناش درازمدت و آنی زیخ ای مکانتغییر -الف
 ،هاآن هايمحدودیت

 طرفهیک هايدال و تیرها در خمشی آرماتورهاي توزیع -ب
 ،خوردگیترك نترلک يبرا

 ،یشدگجمع و یحرارت آرماتور -پ
  .هاکف در لرزش یا ارتعاش -ت

 جادیا طیشرا ای و ايسازه اعضاي يبرداربهره الزامات حداقل فصل نیا 
 .ندکیم حیتشر را هاآن مناسب ردکعمل

 زیخ  ای مکانتغییر 
 

 زیخ  ای مکانتغییر 2-19 ت

 
 

 اتیلک 

 به دیبا اعضا یسخت خمش، تحت ياعضا در 19-2-1-1
 شده جادیا هايشکلتغییر یاو هامکانتغییر هک باشد اياندازه

 .ندنکن جادیا یدهبهره یاو مقاومت در نامطلوب آثار ،هاآن در

 طیشرا در هک هستند ییبارها برداريبهره يبارها 19-2-1-2
 وارد سازه به بار بیضرا اعمال بدون ،برداريبهره يعاد
  .شوندمی

 ،یآن زیخ محاسبه جهت اعضا سختی تعیین در 19-2-1-3
 تهگرف نظر در هاآرماتور اثر نیز و بتن خوردگیترك آثار باید

 يهاروش از استفاده عدم صورت در منظور، این براي .شوند
 شده تعیین ضوابط آزمایشگاهی، يهاروش یا تردقیق تحلیلی

 .شوندمی تلقی کافی 2-2-19 بند در
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 رییتغ از یناش اثرات دیبا مکانتغییر نییتع در 19-2-1-4

 .دنشو منظور رها،یت در هاچهیماه رینظ اعضا، مقطع

 هايمکانتغییر بر عالوه ،مکانتغییر محاسبه در 19-2-1-5
 ياباره از یناش مدتدراز هايمکانتغییر دیبا ،یآن و مدت وتاهک

 منظور زین ،)ماندگار زنده بارهايه عالو به مرده يبارها( یدائم
 .دنگرد

 
 حسط يبارها از یناش انکمرییتغ خصوص در بند نیا 5-1-2-19 ت

 و مرده بار فقط مدت دراز انکمرییتغ محاسبه در .است يبرداربهره
 .شوند گرفته نظر در دیبا ماندگار گرید يبارها از ییهابخش

  :است شده ارائه انکم رییتغ نترلک يبرا روش دو نامهنییآ نیا در

 تیرها در و توپر طرفه یک هايدال در ضخامت حداقل رعایت -الف
 ضخامت حداقل رعایت و 6-2-11 و 1-3-9 بندهاي ضوابط اساس بر
 .1-6-10 بند ضوابط اساس بر طرفهدو هايدال در

 بر هاآن الزامات اقناع و تیرها و هادال در کانمتغییر محاسبه -ب
 .4-3-19 بند ضوابط اساس

 
 

 مدتدراز و یآن هايمکانتغییر محاسبه 
 طرفهیک هايدال و تیرها در

 از استفاده با توانمی را اعضا آنی مکانتغییر 19-2-2-1
 رفتار اساس بر که روابطی و هاسازه تحلیل معمول يهاروش
 و هاروش نیا در .کرد محاسبه ،اندشده تنظیم مصالح خطی
 و شده تعیین 3-4-3 بند ضوابط اساس بر ،𝐸𝐸𝑢𝑢 مقدار روابط،

 .شودمی استفاده عضو موثر اینرسی ممان از

 از استفاده با ،𝐼𝐼𝑐𝑐 ،اعضا موثر اینرسی ممان 19-2-2-2
 جدول کمک به هاآن خوردگیترك میزان و مقطع مشخصات

 تريجامع تحلیل کی از هک آن مگر ،شودمی محاسبه 19-1
 .شود استفاده

 

 𝑬𝑬𝒆𝒆  ،موثر ینرسیا ممان  1-19 جدول

 برداريبهره لنگر 𝑬𝑬𝒆𝒆 ،موثر ینرسیا ممان

𝐼𝐼𝑔𝑔 𝑀𝑀𝑎𝑎 ≤
2
3𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐 

𝐼𝐼𝑢𝑢𝑐𝑐

1 − �
2
3𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐

𝑀𝑀𝑎𝑎
�

2

(1 − 𝐼𝐼𝑢𝑢𝑐𝑐
𝐼𝐼𝑔𝑔

)

 
𝑀𝑀𝑎𝑎 >

2
3𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐 

 مقطع خوردگیترك یخمش لنگر 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐 ،1-19 جدول ابطور در
 :شودمی محاسبه زیر رابطه اساس بر و بوده

 يمنشور ياعضا یآن يهاانکمرییتغ محاسبه يبرا 1-2-2-19 ت 
 اب یکاالست يهالکش رییتغ يبرا یمعمول يهاروش نخورده، كتر

 مستعد اعضا اگر اما .شودمی استفاده عضو طول در gIcE ثابت مقدار
 دهانه طول در هاآن ارتفاع ای و بوده مقطع چند ای یک در كتر به
 .است الزم يترقیدق محاسبات انجام ندک رییتغ

 

 ییباال حد نیماب حد بعنوان ،eI موثر، ینرسیا ممان 2-2-2-19 ت
gI  ینییپا حد و crI  نسبت تابع a/McrM است. 

 نسبت را يباالتر دقت ،1-19جدول  در شد ارائه موثر ینرسیا ممان
 سوم دو بیضر .دهدیم هیارا قبل ویرایش در شده معرفی معادله به
 مقطع یخوردگكتر اثرات اعمال جهت مقطع، یخوردگكتر لنگر در
 انکم رییتغ شیافزا و بتن یششک مقاومت اهشکو  ساخت هنگام در

 دارمق کم، آرماتور با ياعضا در قبلی هايویرایش در .است يبرداربهره
 شتریب مساله نی(ا زدیم نیتخم یواقع مقدار از ترمک را انکمرییتغ
 کی از شیب آرماتور درصد با ياعضا يبرا .افتد)یم اتفاق هادال يبرا

 الفاخت ،یخوردگ كتر لنگر سوم دو حداقل يبرداربهره لنگر و درصد
 وجود قبلی هايویرایش در شده ارایه رابطه و رابطه نیا نیب یمک

 .دارد
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frIg                                              1-19 رابطه
yt

  Mcr = 

 

 ممان وسته،یپ طرفهیک هايدال و تیرها در 19-2-2-3
 يهااینرسی ممان داروزن متوسط مقدار با برابر موثر ینرسیا

 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 و 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑙𝑙 ،هاگاهتکیه رب درو  𝐼𝐼𝑐𝑐𝑚𝑚 ،دهانه وسط در عضو موثر
 :شودمی نییتع زیر رابطه از استفاده باو 

𝐼𝐼𝑐𝑐                      2-19 رابطه = 1
4

(𝐼𝐼𝑐𝑐𝑙𝑙 + 2𝐼𝐼𝑐𝑐𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐) 

 

 یکنواخت مقطع با طرفهیک هايدال و تیرها در 19-2-2-4
 در آن مقدار با برابر توانمی را موثر ینرسیا ممان ،يمنشور
 يرو برو  وستهیپ ای ساده يهاگاهتکیه با ياعضا در دهانه وسط
 .گرفت نظر در ،ايطره ياعضا در گاهتکیه

 ای یشدگجمع و خزش از یناش اضافی مکانتغییر 19-2-2-5
 نمکاتغییر هک را زمان طول در یخمش ياعضا در بتن انقباض

 يهاروش از استفاده عدم صورت در ،شودمی نامیده مدتدراز
 ناشی آنی مکانتغییر ضرب حاصل از توانمی تر،دقیق تحلیلی

 ،شودمی نییتع زیر رابطه از که ،λΔ ضریب در یدائم يبارها از
 .دآور دست به

𝜉𝜉                                           3-19 رابطه
1+50𝜌𝜌′

 λΔ = 

 

 دهانه وسط مقطع در يفشار آرماتور نسبت ′𝜌𝜌 رابطه این در
 گاهتکیه مقطع درو  سراسري یا ساده يهاگاهتکیه با ياعضا در
 يبارها زمان به وابسته بیضر مقدار .است ايطره ياعضا در

 :شود گرفته نظر در 2-19 جدول ریمقاد با برابر دیبا ،ζ ،یدائم
 

 یدائم يبارها زمان به وابسته بیضر  2-19 جدول

 𝝃𝝃 بیضر زمان

 0/1 ماه 3
 2/1 ماه 6
 4/1 ماه 12

  0/2 بیشتر و ماه 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سره،یک يمنشور ياعضا يبرا هیاول محاسبات در 4-2-2-19 ت
 لکش رییتغ یاصل عامل هک را دهانه وسط مقطع يهایژگیو توانیم

 .گرفت نظر در یخوب بیتقر اب است،

 
 رییتغ باعث خزش و یشدگجمع ،خمشی ياعضا در 5-2-2-19 ت
 از یناش یکاالست يهالکش رییتغ بر عالوه دتدرازم يهالکش

 حرارت، درجه از متاثر هالکش رییتغ نیا .شودمی یآن يبارگذار
 مقدار ،يبارگذار زمان از عضور سن ،يآورعمل طیشرا رطوبت،
 نیا در شده ارائه حاتیتوض .است ماندگار بار یبزرگ و يفشار آرماتور
 يهالکش رییتغ محاسبه در نامهنییآ روش از استفاده يبرا بخش

 محاسبه لکش رییتغ .است نظر رد 3-19جدول  يهاتیمحدود با یآن
 بار زا یناش یاضاف مدتبلند لکش رییتغ بخش نیا اساس بر شده
 ادجیا يبرا یافک یزمان بازه در هک گرید يبارها از ییهابخش و مرده

 .باشدیم ماندگاراند، سازه در مدتبلند لکش رییتغ

 اهشک در يفشار آرماتور اثر يبرا (′50ρ +1) پارامتر ،3-19 رابطه 
 مدتدراز لکش رییتغ بیضر  ξ = 2 .است مدتدراز يهالکش رییتغ

شکل  یمنحن .دهدیم نشان را ساله 5 يبارگذار یک يبرا یمعمول
 5 از مترک یزمان يهابازه ايبر ξ ریمقاد نییتع يبرا توانیم را 19-1

 طور به یشدگجمع و خزش اثر اگر .ادد قرار استفاده مورد سال
 قرار استفاده مورد تواندیم 3 فصل ضوابط باشد نظر مورد جداگانه

  .ردیگ

 مدتدراز هايلکشرییتغ مورد در موجود اطالعات تیمحدود لیدل هب
 2-19جدول  در شده ئهاار يهاندهیافزا از استفاده طرفه،دو يهادال در

  .است یالزام
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 ماندگار(ماه) بار

 مدت بلند يها انکم رییتغ ندهیافزا بیضرا  1-19شکل 

 
 

 طرفهدو يهادال در انکرمییتغ محاسبه 

 با توانمی را یآن مکانتغییر طرفهدو يهادال در 19-2-3-1
 رب هک یروابط و صفحات لیتحل یمعمول يهاروش از استفاده
 نیا در .ردک محاسبه ،اندشده میتنظ مصالح یخط رفتار اساس
 موثر ینرسیا ممانو  1-3-6 بند اساس بر دیبا روابط ،هاروش
 يهاروش .شوند گرفته نظر در 1-19 جدول طبق دیبا دال

 مشروط ،برد ارک هب توانمی نیز را انکرمییتغ محاسبه در يگرید
 دهش دییتا یافک هايآزمایش انجام با حاصل جینتا هک آن بر

 .باشد

 مدتدراز مکانتغییر اضافه طرفهدو يهادال در 19-2-3-2
 .شودمی محاسبه 5-2-2-19 بند اساس بر دیبا

 است، دشوار دوطرفه يهادال يهالکشرییتغ محاسبه 1-3-2-19 ت 
 رییتغ يبرا .ردک فرض یخط یکاالست را رفتار بتوان اگر یحت
 بند و 6-3 رابطه از بیترت به eI و cE ریمقاد یآن يهالکش
 جینتا اگر eIcE یسخت گرید ریمقاد اما .شودمی محاسبه 19-2-2-2 

 با سهیمقا در لکشرییتغ یمنطق ریمقاد نندهک نییتع هاآن
 .شود استفاده تواندیم باشد، آن گسترده هايشیآزما

 
 

 هادال و تیرها در مکانتغییر محدودیت 

 نباید هادال و تیرها در شده ایجاد هايمکانتغییر 19-2-4-1
 .کنند تجاوز 3-19 جدول در شده مشخص مقادیر از

 تجاري و اداري مسکونی، متعارف هايساختمان در 19-2-4-2
 کافی 3-19 جدول از 4 و 2 يهاشماره هايمحدودیت رعایت
 .شودمی تلقی

 

 تنها 3-19جدول  يهاتیحدودم هک شود توجه دیبا 4-2-19 ت 
 نیا يبرا .است ياسازهریغ ياعضا به اتصال و داشتنهکیت به مربوط

 لکشرییتغ و لکش رییتغ اثر به محتمل ياسازه عضو هر در هاسازه
 هالکشرییتغ نیا مقاومت، بر نامطلوب اثر با ،هاآن به متصل ياعضا

 هاسازه یطراح و زیآنال در جداگانه طور به دیبا شده جادیا يروهاین و
 هک یهنگام .شود گرفته نظر در فصل نیا الزامات اساس بر
 از قبل لکشرییتغ سهم ،شودمی محاسبه مدتدراز يهالکشرییتغ

 از دمور نیا حیتصح در .شود سرک دیبا ياسازهریغ يااعض به اتصال
 استفاده توانیم یمعمول يهااندازه و لکش با ياعضا يبرا 1-19شکل 

 .ردک
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  مجاز مکانتغییر ثرکحدا  3-19 جدول

 عضو انواع
 مکانتغییر

 نظر مورد 
 حد

 مکانتغییر
 مالحظات

 هاآن یا نیستند متصل ايسازه غیر اعضاي به که تخت هايبام -1
 نیا در یبیآس ادیز مکانتغییر بنابراینو  کنندنمی دارينگه را

 هزند بارهاي از ناشی آنی مکانتغییر .ندکینم جادیا اعضا
𝑙𝑙

180  
- 
 

𝑙𝑙 هاکف مورد در باال مانند -2
360 

 یا هستند متصل ايسازه غیر ياعضا به که هاییکف یا هابام -3
 رد آسیبی است ممکن زیاد مکانتغییرو  کنندمی دارينگه را هاآن
 .کند ایجاد اعضا این

ــمت آن  از بعد که مکانتغییر از قس
ــال ــا اتص ــازه غیر ياعض  ایجاد ايس

ــودمی فه   مجموع منظور .شـ  اضــــا
شی  مدتدراز مکانتغییر   يبارها از نا
کان تغییر و یدائم ــی  آنی م  از ناشـ

 .)3 (تبصره است زنده بارهاي

𝑙𝑙
480 

 
 1 تبصره

 یا هستند متصل ايسازه غیر ياعضا به که هاییکف یا هابام -4
 عضاا این در آسیبی زیاد مکانتغییر ولی ،کنندمی دارينگه را هاآن

 .کندنمی ایجاد

𝑙𝑙
240 

 
  2 تبصره

 تبصره:
عضا به آسیب ایجاد از ویژه تدابیري اتخاذ با بتوان کهصورتی در -1  شیاافز توانمی را محدودیت نیا به مربوط حد کرد، جلوگیري ايسازه غیر يا

 .داد
 .کند تجاوز ايسازه غیر قطعات داري روا حد از نباید شده نییتع حد -2
سمت آن شامل مدتدراز مکانتغییر اضافه -3  عضا به اتصال از قبل هک مکانتغییر از ق  حقیقت درو  شودنمی است، شده جادیا ايسازهغیر يا

عضا نیا اتصال از بعد و قبل ،مکانتغییر تفاضل  .باشدمی ا

  
 

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

ــتوز  ــاتور عی ــ آرم ــرلک و یخمش  نت
 كتر عرض

 
ــ آرماتور عیتوز 3-19 ت   عرض نترلک و یخمش
 كتر

 عرض نترلک يبرا طرفهیک يهادال و رهایت در 
 بتن، ششک تحت ناحیه در هاآن یگستردگ زانیم و هاترك

 هک يحدود از ،s آجدار، یخمش يهاآرماتور فاصله است یافک
 .ندکن تجاوز اندشده نییتع ریز در

s=380                                4-19 رابطه �280
𝑓𝑓𝑠𝑠
� − 2.5𝑐𝑐𝑢𝑢 

s=300                                            5-19 رابطه �280
𝑓𝑓𝑠𝑠
� 

 

 يبارها اثر ریز یششک آرماتور در تنش زانیم 𝑓𝑓𝑠𝑠  روابط، نیا در
 سطح فاصله ترینکم 𝑐𝑐𝑢𝑢و  پاسکالمگا حسب بر برداريبهره

 حسب بر عضو ششیک وجه از آجدار ششیک يآرماتورها
  .است مترمیلی

 

 

 در بزرگی يهاتنش يبرداربهره بار هک دال از ینواح در 1-3-19 ت 
 دارد، وجود تیرو قابل يهاكتر انتظار ند،کیم جادیا هاآرماتور
 در كتر نترلک يبرا يآرماتورگذار اتیجزئ در دیبا آرماتورها فواصل

 ياهكتر به ادیز زیر يهاكتر ظاهر، و دوام لیدالبه .شود گرفته نظر
 لهفاص نندهک محدود ییاجرا اتیجزئ .شودمی داده حیترج مک ضیعر

 هرد با آرماتور هک یمحل در را یخوردگ كتر یافک نترلک آرماتورها،
S420 با یشگاهیآزما گسترده جینتا .ردیگیم نظر در شده، استفاده 

 يبارها در كتر عرض هک دهدیم نشان آجدار يآرماتورها
 پوشش ضخامت .است آرماتور در تنش میزان با متناسب يبرداربهره
 اتیجزئ در مهم يپارامترها جمله از آرماتورها نیب فاصله و بتن

 .باشدمی يآرماتورگذار

 رد ی(حت دارد هاآنشدگیپخش میزان به بستگی ذاتا هاكتر عرض
 مانز تابع اثرات گرید و یشدگجمع از متاثر و ق)یدق یشگاهیآزما ارک

 ششک هیناح در آرماتور مناسب عیتوز با كتر شرفتیپ نترلک .است
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 يجا به آرماتورها، در 𝑓𝑓𝑠𝑠 یششک تنش محاسبه در 
 ارتفاع در هارنشک يسازگار روابط يمبنا بر قیدق محاسبه
𝑓𝑓𝑦𝑦 با برابر را آن توانمی مقطع،  2

  .آورد حساب به   3

 آرماتور عنوان هب آرماتور یک تنها هک يموارد در 
 ششیک وجه دورترین عرض است، موجود مقطع در یششک

 .باشد بیشتر ،شودمی تعیین 1-3-19 بند از هک s از نباید

 در لکش T مقطع با ریت يهابال هک يموارد در 
  بند طبق ،یششک يهاآرماتور از یقسمت دارد، قرار ششک
 از ربیشت نه و ریت موثر عرض اندازه هب یطول در دیبا ،6-3-3

𝑙𝑙𝑛𝑛  ریت موثر عرض کهصورتی درو  شوند عیتوز هابال در ،⁄10
𝑙𝑙𝑛𝑛  از  یاضاف آرماتور آن یاضاف طول در دیبا باشد، بیشتر ⁄10

 وابطض مشمول یکدیگر از هاآرماتور نیا فاصله .شود بینیپیش
 .شودمی 1-3-19 ندب

 
 

 بند موضوع ا،رهیت گونه آرماتورهاي فواصل 
 .شوندمی 3-19 بخش ضوابط مشمول ،11-6-1-4

 

 ترلنک در یانیم هیناح در آرماتور نیچند .شودمی انجام بتن حداکثر
 .است معادل سطح یک در بزرگ آرماتور دو از بهتر یخوردگ كتر

 متریلیم 50 بتن پوشش و S420 رده يآرماتورها با يرهایت يبرا
 مگاپاسکال، 280 شدن جاري مقاومت با اصلی، آرماتور به نسبت

 هاسازه در هاكتر عرض .است متریلیم 250 آرماتور فاصله ثرکحدا
 محدود جهت فاصله يبرا نامهنییآ ضوابط .است ریمتغ شدت به
 در است، رشیپذ قابل اجرا در هک یعرض به یسطح يهاكتر ردنک

 گسترده طور به شده داده سازه در است نکمم اما شده گرفته نظر
 .ندک رییتغ

 قاتیتحق .است زیبرانگ بحث آرماتورها یخوردگ در هاكتر نقش
 یمعمول یسطح يهاكتر عرض لیدلبه فقط یخوردگ دهدیم نشان

 هب .ستین ،يبرداربهره بار سطح در يآرماتورگذار يهاتنش از یناش
 ائلق یخارج و یداخل يهاتیموقع نیب یتفاوت نامهنییآ لیدل نیهم
 .شودینم

 ابانتخ در دیبا یششک سطح یکینزد در یششک يآرماتورها تنها
 .شود گرفته نظر در يآرماتورگذار فاصله محاسبه در cC مقدار

 

 

 

 

 
 

 یمنف یخمش يآرماتورگذار عیتوز ل،کش T يرهایت در 4-3-19 ت
 فتهگر نظر در دیبا مورد دو ردنک لحاظ با یخوردگكتر نترلک يبرا

 شود:

 باعث است نکمم بال موثر عرض لک در آرماتورها ادیز فاصله -الف
 شود؛ جان یکینزد تا دال در ادیز ضیعر يهاكتر

 ارجخ بال نشده حفاظت یرونیب هیناح از جان یکنزد مک فاصله -ب 
 ادیز فواصل برابر در حفاظت يبرا دهم– یک تیمحدود .شودمی

 یخارج يهابخش از حفاظت يبرا هک یاضاف آرماتور يتعداد با است،
 .است الزم بال

 900 از شیب ℎ  هاآن در هک زیاد ارتفاع با يرهایت در 5-3-19 ت
 رد نواختکی طور به دیبا (گونه) يجلد يآرماتورها است، متریمیل
 فاصله .شوند عیتوز یششک وجه از h/2ه فاصل در ریت وجه دو

 ترشیب 3-19 خشب ضابطه در s مقدار از دینبا يجلد يآرماتورها
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 را يعاد يهادال و رهایت تنها 3-19 بخش ضوابط 

 اثر ریز هک ییهاآن مانند ژهیو يهاسازه يبرا .شوندمی شامل
 را ممهاج یطیمح طیشرا دیبا یاو گیرندمی قرار يرارکت يبارها

 ضوابط شوند، يبندآب دیبا هک هاییسازه زینو  باشند گوجواب
 به هاسازه نیا در .دنشو داده قرار توجه مورد دیبا يگریده ژیو
 بخش نیا در چه آن ازیکدیگر از هاآرماتور فاصله دینبا حال ره

 .شود بیشتر شد، آورده

 ينارک وجه از يجلد يآرماتورها خالص پوشش فاصله cc .باشد
 همسازي لیتحل با توانمی را مقاومت بر يجلد يآرماتورها اثر .است

 .نمود اعمال رنشک

 شده جوش آرماتور هکشب ایو  متریلیم 16 تا 10 قطر با يآرماتورها
 ارتفاع، متر یک در مربع متریلیم 210 با برابر حداقل مقطع سطح با
 .هستند مناسب يجلد فوالد عنوان به

 اما است، شده انجام خصوص نیا در یمطالعات چه اگر 6-3-19 ت
 خطر جادیا بر كتر عرض با ارتباط در قیدق یشگاهیآزما شواهد
 ن،بت تیفکی هک دهدیم نشان هاشیآزما نتایج .ندارد وجود یخوردگ

 یخوردگ از حفاظت عوامل نیمهمتر بتن ادیز پوشش و یافک مکترا
 .باشندمی بتن سطح در كتر عرض از یناش

 یشدگجمع و یحرارت آرماتور 
 

 یشدگجمع و یحرارت آرماتور 4-19 ت

 يهاتنش با مقابله يبرا طرفهیک يهادال در 
 آرماتورهاي بر عمود جهت در دیبا یشدگجمع و یحرارت
 ،»یحرارت آرماتور« به موسوم یاضاف آرماتورهاي ،یخمش

 گرفته نظر در 6-4-19 تا 3-4-19 يبندها ضوابط مطابق
 .دنشو

 آرماتورهاي بر عمود جهت در دال هک يموارد در 
 یشدگجمع ای دما راتییتغ از یناش يهاتکحر مانع یخمش

 قرار یبررس مورد 3-3-7 بند طبق هاآن اثرات دیبا ،شودمی
 .شود بینیپیش الزم یاضاف آرماتور و گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت حیصح هیزاو در یشدگجمع و یحرارت يآرماتورها 1-4-19 ت 
 يراب سازه کردن یکپارچه ،یخوردگكتر اهشک يبرا یاصل آرماتور به

 ضوابط .است یالزام ،یطراح با مطابق آن مناسب ردکعمل از نانیاطم
 نیزم يرو يهادال يبرا و است ياسازه يهادال يبرا فقط بخش نیا

 .ستین مناسب
 

 اساس بر الزم یشدگجمع و یحرارت آرماتور مساحت 2-4-19 ت
 و یحرارت ییجابجا به مجاز يهامحل در 3-4-19 بند ضابطه
 اهستون ای ياسازه يوارهاید هک ییجا .شودمی نییتع یشدگجمع

 نشان یشدگجمع و یحرارت ییجابجا برابر در یتوجه قابل مقاومت
 ،هادال در ششک باعث حجم راتییتغ برابر در مقاومت دهند،یم

 در یخمش يلنگرها و یبرش يروهاین ها،انکم رییتغ نیهمچن
 شیافزا به ازین است نکمم حالت نیا در .شودمی وارهاید و هاستون
 در یشدگجمع و یحرارت اثرات با رویارویی براي دال آرماتور مقدار

 در مقطع نییپا و باال يآرماتورها دو هر .باشد عمود جهت دو هر
 بعلت هیرو يهادال نیهمچن .هستند موثر یخوردگكتر نترلک

 ياعضا و هیرو ياعضا نیب متفاوت یشدگجمع از يریجلوگ
 تحت است، صفر آن یشدگجمع هک يفوالد عرشه ای ساختهشیپ
 هگرفت نظر در دال يآرماتورگذار در دیبا هک رند،یگیم قرار ششک

 ساختهشیپ ياعضا اتصال مقاطع يآرماتورها در رنشک الزامات .شود
 .گردد منظور دیبا ،شودمی جادیا مهار نیشتریب هک
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 و یحرارت آجدار آرماتور مقطع سطح نسبت 
 يمساو ای بزرگتر دیبا بتن، ناخالص مقطع سطح به یشدگجمع

 .شود گرفته نظر در 0018/0

 از بیشتر ضخامت با يهادال در یرارتح آرماتورهاي 
 الد يرو و ریز سطوح به یکنزد هیال دو در دیبا مترمیلی 200
 را هاآن توانمی کمتر ضخامت با يهادال در .شوند داده قرار
 .داد قرار هیال یک در

 یکدیگر از یشدگجمع و یحرارت آرماتورهاي فاصله 
 نظر در مترمیلی 350 یاو دال ضخامت برابر پنج از بیشتر دینبا

 .ودش گرفته

 مقابل در مقاومت براي استفاده مورد آرماتورهاي 
 در هک باشند قادر باید حرارت و شدگیجمع از ناشی هايتنش
 .دهند توسعه ششک در را  𝑓𝑓𝑦𝑦 تسلیم تنش مقاطع همه

 و یشدگجمع يآرماتورها ییانتها يمهارها و هاوصله 6-4-19 ت
 وطمرب ضوابط اساس بر آرماتور میتسل مقاومت توسعه يبرا یحرارت
 .شوندیم یطراح

 هاکف در لرزش یا  ارتعاش 5-19 ت هاکف در لرزش یا  ارتعاش

 يهايبندغهیت از یخال سطوح هک ییرهایت و هافک 
 رایم تیخاص هک يگرید عناصر از یخال ای( سقف تا ممتد

 اصخ توجه با دیبا ،کنندمی تحمل را )دارند را ارتعاش ینندگک
 يبارها ری(نظ یجنبش يبارها از حاصل ارتعاش و لرزش به

 توقف و تکحر آالت،نیماش ردکارک افراد، تکحر از یناش
 انسکفر منظور نیبد .شوند یطراح )هاآن رینظا و آسانسورها

 باشد اياندازه به دیبا )رهایت و هادال ها،رچهی(ت هافک ینوسان
 .دینما جادیا قائم ارتعاش برابر در را افراد تیحساس حداقل هک

 يهاياربرک يبرا هافک يادوره انسکفر حداقل 
 کمتر 4-19 جدول در شده مشخص ریمقاد از دینبا مختلف

 :باشد

 هافک يادوره انسکفر حداقل  4-19 جدول

 ياربرک نوع
انسکفر حداقل

 )𝒇𝒇( هافک يادوره
𝑓𝑓 يادار و یونکمس هايساختمان ≥ 5 Hz 
𝑓𝑓 هافروشگاه -يتجار هايساختمان ≥ 4 Hz 

𝑓𝑓 ثابت يهایصندل با اجتماعات يهاسالن ≥ 4 Hz 
𝑓𝑓 ثابت يهایصندل بدون اجتماعات يهاسالن ≥ 8.5 Hz 

𝑓𝑓 یورزش و کیمناستیژ يها سالن ها،رگاهیتعم ≥ 9.5 Hz 
𝑓𝑓 هانگیکپار ≥ 4 Hz 
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 اثر دیبا ها،فک ارتعاش يادوره انسکفر محاسبه در 
 ،𝐼𝐼𝑐𝑐 ،موثر ینرسیا ممان نمودن منظور با قطعات، خوردگیترك

 محاسبه در ب،یضر بدون زنده و مرده يبارها با متناظر
 به وطمرب هاشکلتغییر نیا .ردیگ قرار توجه مورد هاشکلتغییر

 ودشمی فرض یدائم هک زنده يبارها از یبخش و مرده يهابار اثر
 25/1 بتن یکینامید یارتجاع بیضر و بوده بار) بیاضر بدون(

 .شودمی منظور 𝐸𝐸𝑢𝑢 مقدار برابر

 رابطه از توانمی ،𝑓𝑓 ،يادوره انسکفر محاسبه يبرا 
 .نمود ستفادها زیر

6𝑓𝑓-19 رابطه = 18
�∆𝑖𝑖𝑠𝑠

 

 تحت فک ثرکحدا قائم یکیاستات مکانتغییر 𝑖𝑖𝑠𝑠∆ رابطه: این در
 بر شودمی فرض یدائم هک زنده بار از یبخش و مرده بار اثر

 هرتز حسب بر ارتعاش يادوره انسکفر 𝑓𝑓و  مترمیلی حسب
 .باشدمی

 ايدوره فرکانس که دهدمی نشان هاآزمایش نتایج 3-5-19 ت
 وابسته نیز هاکف جرم به شده گفته موارد بر عالوه هاکف ارتعاش

 .دارندکمتري فرکانس بیشتر جرم با هاکف .است





     

 

 بیستم فصل

  طراحی براي ویژه ضوابط

 زلزله برابر در
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  ستمیب فصل 20

 زلزله برابر در یطراح يبرا ژهیو ضوابط
  20 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 1-20 ت

 تحت آرمهبتن يهاسازه یطراح به فصل نیا ضوابط 
 :درانیز موارد شامل و شتهدا اختصاص زلزله از یناش يبارها اثر

 ايهسیستم از یبخش عنوان به هک ايسازه هايسیستم -الف
 هاقاب شامل: ،شوندمی برده ارک به زلزله برابر در مقاوم
و  خرپاها و هادیافراگم ،ايسازه يوارهاید ،یخمش

 جدول( با مطابق مختلف پذیريشکل سطوح با ،هاشالوده
20-1(. 

 برابر در مقاوم هايسیستم از ییجز عنوان به هک ییاعضا -ب
 ردوا يبارها ریسا است يضرور ولی ،شوندمین یطراح زلزله

 جادیا هايمکانتغییر از یناش اثرات با همزمان را سازه بر
 .ندینما تحمل زلزله، اثر در شده

 

 

 

 

 

 
 یطراح فصل نیا ضوابط اساس بر هک هاییسازه 

 عضايا یبرخ االستیکغیر ریپذلکش پاسخ با دیبا ،شوندمی
  .نندک مقاومت زلزله تکحر مقابل در ،خود منتخب

 ستمیس از یقسمت هک یهایسیستم به  فصل  این ضوابط 1-1-20 ت 
 ريپذیشکل با يهاسازه .شوندیم اعمال هستند زلزله برابر در مقاوم

 نوانع به هک ياسازه هايسیستم از یقسمت نیهمچن و ادیز و متوسط
 یاصل سازه با همراه ولی نشده یطراح زلزله برابر در مقاوم ستمیس

 یراحط فصل نیا ضوابط مطابق رندیگیم قرار زلزله اتکحر اثر تحت
 .شوندیم

 دهش ساخته يهاسازه يبرا هک است یضوابط حداقل شامل فصل این
 قادر ازهس تا است شده گرفته نظر در ساختهشیپ بتن ای درجا بتن از

 ،یبحران مقاومت اهشک بدون  یرارتجاعیغ پاسخ محدود در باشد
 رفتار محدوده در سازه یپارچگیک و یوستگیپ .ندک یستادگیا
 کیارمد در هک زلزله از یناش يروهاین رایز شود حفظ دیبا یرارتجاعیغ

 »هاساختمان بارگذاري« ساختمان یمل مقررات ششم مبحث مثل
 رد یخط رفتار هب پاسخ با متناظر ریمقاد از مترک است شده انیب

 .هاستآن توسط شده بینیپیش  زلزله شدت

 در پاسخ و درجا یبتن يهاسازه يبرا فصل این یطراح فلسفه
 درنیگیم قرار طرح زلزله تحت هک یهنگام یرخطیغ رفتار محدوده

 شیافزا يانرژ كاستهال و اهشک سازه یسخت هک ينحو به باشدیم
 افتهی اهشک یسخت بکیتر .نیاید پیش یبحران مقاومت اهشک و ابدی
 يروهاین و شتاب پاسخ اهشک به افته،ی شیافزا يانرژ كاستهال و
 ییاریم با یخط حالت در سازه هک یحالت به نسبت یجانب ینرسیا
 .شودمی منجر بماند، یباق مک
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 اتیلک 
 

 اتیلک 2-20 ت

 
 عالوه را فصل این الزامات دیبا ادیز و متوسط پذیريشکل با يهاسازه 

 بردارک قابل هاآن مورد در هک نامهنییآ گرید فصول ضوابط تمام بر
 .ندینما نیتام ،باشد

 با يهاسازه مورد در را فصل این از ییهاقسمت 2-2-20 بند
 مقاوم ستمیس قائم ياعضا از صرفنظر هک ادیز و متوسط پذیريشکل

 تمقررا ششم مبحث .ندکیم مشخص را دندار اربردک ،زلزله برابر در
 مشخص را زلزله برابر در مقاوم ستمیس  قائم ياعضا ساختمان یمل
 متناسب را فصل نیا به مربوط قسمت هر ضوابط 1-20جدول   و ردهک
 جدول این در شود توجه .ندکیم نییتع یجانب باربر ستمیس با

 بند نیهمچن .ندارد وجود متوسط پذیريشکل با ايسازه دیوارهاي
 تمسیس قائم ياعضا پذیريشکل سطوح به مربوط الزامات 20-2-7

 .ندکیم انیب را يالرزه مقاوم

 
 

 ايسازه هايسیستم 

 زلهزل با مقابله يبرا هک ايسازه هايسیستم ياعضا 20-2-1-1
 نیا هايفصل ریسا ضوابط بر عالوه دیبا ،شوندمی برده ارک به

 نیب چهچنان .ندینما تامین زین را فصل نیا الزامات ،نامهآیین
 باشد، داشته وجود یرتیمغا هافصل ریسا با فصل نیا ضوابط
 .بود دنخواه مکحا فصل نیا ضوابط

 تمسیس از یبخش عنوان به هک ايسازه هايسیستم 20-2-1-2
 هايمسیست از یکی دیبا ،شوندمی گرفته نظر در یجانب باربر
 يبارگذار« ساختمان یمل مقررات ششم مبحث در شده هیتوص

 دهش عنوان ضوابط دیبا هاسیستم نیا در .باشند »هاناساختم
 .شوند تیرعا 1-20 جدول در

 

 هايسیستم پذیريشکل سطوح به مربوط ضوابط 1-20 جدول
 آرمهبتن

 ستمیس نوع
 پذیريشکل سطوح

 ژه)ی(و ادیز متوسط )ی(معمول مک

 6-20 بند 5-20 بند 3-20 بند یخمش هاقاب

 7-20 بند - 4-20 بند ايسازه يوارهاید

 8-20 بند 8-20 بند - خرپاها و هادیافراگم

 9-20 بند هاشالوده
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در هک آرمهبتن ايسازه هايسیستم از استفاده 20-2-1-3
 اشدبمی مجاز یشرط هب ،اندشدهن تیرعا فصل نیا ضوابط هاآن
 تیظرف که شود داده نشان تحلیلی و آزمایشگاهی شواهد با هک

 ،وارده بارهاي مقابل در )پذیريشکل و (مقاومت هاآن ايلرزه
 نامهآیین نیا ضوابط اساس بر شده یطراح ستمیس تیظرف از

 .ستین کمتر

 سازه تحلیل

 ايباره اثر زیر ايلرزه هايسیستم در انتظار مورد مقاومت  تعیین در
 اب .دارد خطی االستیک رفتار سازه که است آن بر فرض دارضریب

 بارهاي براي و خطیخیر رفتار فرض با توانمی را هاسازه این حال این
 تاریخچه انتخاب در باید موارد این در .نمود تحلیل زمانی تاریخچه

 کارب زیاد دقت منطقه هايزلزله سابقه و ساختگاه محل شرایط زمانی،
  .برد
 مدنظر را خطی غیر هايپاسخ ايلرزه هايسازه طراحی که جاآن از

 ضاياع سایر با آن اندرکنش بر عالوه سازه پایداري ترلکن گیرد،می
 اثر زیر انتظار قابل هايمکانتغییر به توجه با ،ايسازهغیر و ايسازه

 فرض جانبی هايمکانتغییر برآورد براي .باشدمی الزم وارده بارهاي
 .دهدمی بدست بهتري نتایج ايسازه اعضاي در خورده ترك مقاطع

 هامکانتغییر تعیین رايب 3-5-6 بند در شده پیشنهاد فرضیات
 .هستند مناسب

 يبندها از مقصود .است سازه یمنیا فصل، این یاصل هدف
 بر يارسازهیغ ياعضا ریتاث به توجه جلب 2-2-2-20 و 20-2-2-1

  .است اجسام زشیفرور از یناش خطرات و ياسازه پاسخ
 هیپا تراز هک دارد برعهده را تهکن نیا رکتذ فهیوظ 3-2-2-20 بند

 نیمز سطح ای شالوده با مطابق لزوما ل،یتحل در شده فیتعر ياسازه
 هیاپ تراز ریز هک ییوارهاید و هاستون اتییجز است الزم لذا .ستین

 در اهآن مشخصات با سازگار اندافتهی گسترش شالوده تا ساختمان
 .دنباش هیپا تراز يباال

ياعضاتمام  نشکاندر اثرات باید سازه تحلیل در 20-2-2-1
 سازه خطیغیر و یخط رفتار يرو بر هک ايسازه ریغ و ايسازه

 .دنگرد منظور هستند، موثر زلزله مقابل در

جز کهصورتی به سازه، در صلب اجزاي از استفاده 20-2-2-2
 ،است مجاز نباشند،  زلزله از یناش بارهاي برابر در مقاوم سیستم
 رهايبا برابر در سیستم پاسخ در اجزا این اثر که آن بر مشروط

 .شود منظور محاسبات در و شده بررسی زلزله از یناش
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 ايسازهغیر و ايسازه اجزاي احتمالی خرابی از ناشی پیامدهاي

 ایدب نیز نیستند ايلرزه بارهاي برابر در مقاوم سیستم جز که
 .شوند بررسی

 یابندمی ادامه پایه تراز زیر در که ايسازه اعضاي 20-2-2-3
 ند،باش نیاز مورد شالوده به زلزله از یناش بارهاي انتقال براي و

 در ممقاو ستمیس با هماهنگ و فصل این ضوابط اساس بر باید
 .شوند طراحی ه،یپا تراز يباال در واقع زلزله برابر

 ای متوسط پذیريشکل حد براي که هاییسازه در 20-2-2-4
 سیستم جز که ساختمان اعضايتمام  ،شوندمی طراحی زیاد

 اساس رب باید نیستند، زلزله از یناش جانبی بار برابر در مقاوم
 .شوند طراحی 10-20 خشب ضوابط

 
 

 بتن به مهار 

 با يهاسازه در را زلزله از یناش يروهاین هک ییمهارها
 یضافا ضوابط دیبا ،کنندمی تحمل ادیز و متوسط پذیريشکل

 .ندینما تیرعا زین را 8-18 خشب

 شود دقت .اندشده ارایه 18 فصل در بتن به مهار به مربوط ضوابط 
 رد غالبا شده اشتهک آرماتور هک است یحالت به مربوط ضوابط نیا

 با و وندشیم منتقل یبتن جسم به صرفا هاتنش و بوده بتن با تماس
 در .دنندار 4-1-4-21 بند مطابق موثر یهمپوشان موجود يهاآرماتور

 قالانت يبرا بتن در موجود يهاآرماتور از استفاده يبرا نصورتیا ریغ
 به مربوط ضوابط ،آرماتور اشتک لهیوس به شده اضافه سازه يهاتنش

 1-20شکل  در مفهوم دو نیا تفاوت .گردد عقناا دیبا 4-21 خشب
 ،زیخ زلزله مناطق در شده استفاده يهايورافن .است شده داده انشن

 زکمرا از يالرزه هیدییتا باید ،مهار یا اشتک يورافن ای چسب از اعم
   .باشد داشته را مبحث نیا در شده رکذ معتبر

 
 

 مقاومت اهشک بیضرا 

 دیبا ،φ مقاومت، اهشک بیضرا اعضا، مقاطع مقاومت نییتع در
 .شوند گرفته نظر در 7 فصل مطابق

  اعضاي تمام يبرا مقاومت اهشک بیضرا نامهآیین 4-7 بخش 
 .شودمی شامل را يالرزه مقاوم يهاسازه اتصال نواحی و هاسازه

 که است هايسازه براي بویژه الف -5-4-7 بند در شده انیب الزامات
 استفاده یبتن ژهیو یبرش يوارهاید و ژهیو یخمش يهاقاب از

 .کنندمی
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 انتظار آرماتور با همراه و تنهایی به مهار  1-20شکل 

/توضیح متن اصلی سیر  تف

  مصالح مشخصات

برابر در مقاوم ياعضا در استفاده مورد بتن رده 20-2-5-1
 هرد از کمتر نباید اد،یز پذیريشکل با يهاسازه براي زلزله
C25  دینبا مک و متوسط پذیريشکل با هايساختمان برايو 
  .باشد C20ه رد از کمتر

زلزله برابر در مقاوم ياعضا در هاآرماتور مشخصات 20-2-5-2
 .دنباش 4 فصل ضوابط مطابق دیبا

 هاابق در بتن یفکی نترلک به مربوط ندب نیا لزاماتا 1-5-2-20 ت
 .نندکمی مقاومت زلزله از یناش يروهاین برابر در هک است ییوارهاید و

 يالرزه یحاطر در استفاده قابل کسب بتن يفشار مقاومت ثرکحدا
 ودمبک لیدل به تیمحدود نیا هک ،شودمی محدود مگاپاسکال 35 به

 ساخته ياعضا رفتار مورد در یدانیم يهاداده و یشگاهیآزما شواهد
 هیناح در ياچرخه يهاییجابجا معرض در هک کسب بتن با شده

 .است شده اتخاذ ،اندبوده یرخطیغ

 میتسل مقاومت از شتریب یششک مقاومت الزام 2-5-2-20 ت
 رد ياسازه عضو ییتوانا فرض اساس بر نندهک تقویت يهاآرماتور

 هیناح طول از یتابع صورت به یرارتجاعیغ یخمش تیظرف شیافزا
 ولط ،یشگاهیآزما جینتا ریتفس در .است شده اتخاذ عضو، میتسل
 .دارد یستگب  میتسل لنگر و یاسم لنگر ینسب ریمقاد به میتسل هیناح

 شتریب میتسل لنگر به یاسم لنگر نسبت هرچه ر،یتفس نیا براساس
 یششک مقاومت نسبت ،4فصل  .است شتریب میتسل هیناح طول باشد،

 ردهک یالزام را 25/1 حداقل زانیم به یواقع میتسل مقاومت به یواقع
 .است

 است: شده گرفته نظر در ریز موارد محاسبه منظور به بیضر نیا

criticalS criticalC 

 هايآرماتور

 هايآرماتور

 هايآرماتور
 هايآرماتور

 هايآرماتور آرماتورهاي
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 يشتریب یواقع شدن يجار تنش عمدتا یخمش يآرماتورها -الف

 .دارند یاسم مقاومت به نسبت درصد) 25 تا 10 (حدود

 در هک یرنشک یسخت کار علت به آرماتور شتریب مقاومت -ب
 .است شده مشاهده شدن يجار از شتریب اندکی يهالکرشییتغ

 محاسبه يبرا 4-8 خشب در ، 𝑡𝑡𝑦𝑦𝑓𝑓ریمقاد يرو بر هاتیمحدود
 یبرش يهاكتر عرض ردنک محدود منظور به ،یاسم یبرش مقاومت

 مقاومت در الکمگاپاس 420 تیمحدود .است شده بینیپیش
 یاسم یبرش مقاومت محاسبه يبرا 4-8 بخش در آجدار يهاآرماتور

 سطح يبارها در را یبرش يهاكتر عرض تا است شده گرفته نظر در
 .ندک محدود سیسرو

 برداريبهره شرایط در سازه کنترل

 ،برداريبهره سطحه زلزل يبرا یطراح ضوابط تیرعا نظورمبه
 الزامات مطابق سازه جانبی هايمکانتغییر و مقاومت است الزم

 .دنشو محدود ساختمان ملّی مقررات ششم مبحث

 در يگرید ضوابط چنانچه یبررس نیا در سازه ياعضا مشخصات
2-2-6 بند مطابق نگردد ارائه ساختمان یمل مقررات ششم مبحث

 یمل مقررات ششم مبحث در يبرداربهره زلزله .دنگردیم محاسبه
 .شودمی مشخص سازه ارتفاع ای و تیاهم درجه با متناسب ساختمان

 زهسا پذیريشکل سطوح

 کیی براي باید زلزله برابر در مقاوم ايسازه هايسیستم ياعضا
 ،اندشده تعریف ریز بندهاي در که پذیريشکل سطح سه از

 يهابند در هاآن طراحی به مربوط ضوابط .شوند طراحی
 .اندشده ارائه 9-20 تا 20-3

 و معمولیه آرمبتن خمشی (قاب کم پذیريشکل سطح -الف
 که است مناسب هاییسازه براي سطح این :)ايسازه وارید

 .رودنمی زیاد يهاشکلتغییر آمدن وجود به انتظار هاآن در
 ):متوسطه آرمبتن خمشی (قاب متوسط پذیريشکل سطح -ب

 یبرخ هاآن در که است مناسب هاییسازه براي سطح این
 ناحیه وارد ،زلزله از یناش نیروهاي برابر در سازه ياعضا
 تیفظر که شوند طراحی چنان بایدو  شوندمی یکاالستغیر

 .باشند دارا را ازین مورد هايشکلتغییر قبول يبرا یافک
 اردیو و ویژهه آرمبتن خمشی (قاب زیاد پذیريشکل سطح -پ

 غالب که است مناسب هاییسازه براي سطح این ):ايسازه
 االستیکغیر ناحیه وارد يامالحظه قابل حد تا هاآن اعضاي

 يراب یافک تیظرف هک شوند یطراح چنان بایدو  شوندمی

6-2-20الی 2-2-20 يبندها الزامات بر عالوه ايلرزه هايسازه در
 جزییات است الزم ،پذیري مناطق بحرانی متمرکز استکه بر روي شکل

و اعضاي   ،9-20 ،هاشالوده و 8-20 ،خرپاها و هادیافراگم در ارایه شده 
، 10-20بخش ، يالرزه مقاوم ستمیس از ییجز عنوان به هک یثقل باربر

جزییات براي فراهم آوردن  نیا .گردند رعایت ،اندشدهن یطراح
در  مالحظه قابلپذیري مناسب براي تقاضاهاي ظرفیت تغییرشکل

 .اندشده داده توسعه هاسازه اینطرح 
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 را ادیز هايشکلتغییر قبول و يانرژ كاستهال و جذب
 .باشند داشته

ــاب  ــاق ــا ه ــکل ب ــذیريش ــ پ  مک
 )ی(معمول

 
 )ی(معمول مک پذیريشکل با هاقاب 3-20 ت

 قاومم ستمیس از یبخش هک مک پذیريشکل با هاقاب یطراح در
 ریسا ضوابط تیرعا بر عالوه دیبا ،هستند زلزله برابر در

 .وندش برده ارک به زین خشب این ضوابط ،نامهآیین نیا هايفصل

  ضوابط .دارد اربردک یمعمول یخمش يهاقاب مورد در فقط بخش نیا 
 یوستگیپ بهبود منظور به رهایت آرماتورها يبرا شده بینیپیش
  سازه انسجام و یجانب مقاومت بهبود جهینت در و قاب ياعضا

 -دال یخمش يهاقاب مورد در ضوابط نیا .است شده ینیبشیپ
 یافاض تیظرف نیتام منظور به هاستون ضوابط .ندارد اربردک ستون

 يادابع نسبت با ییهاستون در یبرش يروین برابر در مقاومت يبرا
 بیآس يالرزه يبارها اثر تحت یبرش یخراب برابر در را هاآن هک خاص

 .است شده بینیپیش  است، ردهک رتریپذ

 
 

 مک پذیريشکل با هاقاب در رهایت 

 دو حداقل دیبا رهایت یتحتان و یفوقان وجه دو از یک هر در
 آرماتورهاي مقطع سطح .دنشو برده ارک به يسراسر آرماتور

 ارمقد نیبیشتر چهارم یک از مقطع چیه در دینبا پایین وجه
 .دباش کمتر ،ریت دهانه طول در یتحتان آرماتورهاي مقطع سطح

 گاهتکیه بر در میتسل تنش جادیا فرض با دیبا آرماتورها نیا
 .شوند مهار

  

 
 

 مک پذیريشکل با هاقاب در هاستون 

𝑙𝑙𝑢𝑢 هاآن آزاد طول هک ییهاستون در ≤ 5𝑐𝑐1  مقدار ،است φ𝑉𝑉𝑛𝑛 
 د:باش ریز »ب« و »الف« مقدار دو ترینکم با برابر حداقل دیبا

 دو از یک هر در اسمی یخمش مقاومت با متناظر برش  -الف
 دو یخمش يانحنا نمودن منظور با آزاد طول دیمق يانتها

 اساس بر دیبا ستون اسمی یخمش مقاومت .ستون جهته
 که جانبی يروهاین جهت با سازهم ،دارضریب يمحور بار

 د،دهنمی نتیجه را ستون اسمی خمشی مقاومت بیشترین
 .گردد محاسبه

 رد هک يبارگذار هايترکیب از آمده دست به برش ثرکحدا -ب
 .باشد شده E جایگزین Ω0E افتهی دیتشده زلزل هاآن
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/توضیح متن اصلی سیر  تف

 با هاقاب در ستون به ریت اتصاالت
 مک پذیريشکل

 اتصال برش و بوده 16 فصل مطابق دیبا ستون به ریت اتصاالت
𝑉𝑉𝑢𝑢 باو  ونست به ریت اتصال ارتفاع وسط در یافق صفحه در دیبا 

 يلنگرها از یناش يفشار و یششک يروهاین نمودن منظور
 .گردد محاسبه 𝑀𝑀𝑛𝑛 ریت یاسم

پـذیريشـکل  بـا  ايسـازه  يوارهاید
 )ی(معمول مک

مک پذیريشــکل با ايســازه يوارهاید 4-20 ت
 )ی(معمول

 به یلزوم م،ک پذیريشکل با ايسازه يوارهاید یطراح در
 نامهآیین نیا 13 فصل در چه آن بر اضافه خاص، ضابطه تیرعا

 .ستین ،شده آورده

 متوسط پذیريشکل با هايقاب 5-20 ت متوسط پذیريشکل با هايقاب

 پذیريشکل با هاقاب در دیبا بخش این ضوابط 
 تمسیس از یبخش که ریت بدون طرفهدو هايدال شامل متوسط،

 .شوند برده کار به دهند،می لکیتش را زلزله برابر در مقاوم

 از نانیاطم لیدل به ریت ابعاد یهندس يهاتیمحدود 1-5-20 ت
 يبرا نیهمچن .است شده فیتعر آن يبرا داریپا یخمش رفتار بروز

 يبرا فشرده مقطع به منجر مقطع ابعاد تیمحدود زین هاستون
 و 4-2-5-20 بندهاي الزامات از هدف .شد خواهد هاستون

نیح هاستون و رهایت در یبرش یخراب خطر اهشک 20-5-3-4
 داربضری یبرش يروین ردنک مشخص يبرا نهیگز دو .باشدیم زلزله

 .است شده شنهادیپ

 متوسط پذیريشکل با هاقاب در رهایت

 هندسی هايمحدودیت 1-2-5-20 ت هندسی هايمحدودیت20-5-2-1

 تا »الف«هندسی هايمحدودیت رهایت نیا در 20-5-2-1-1
 :شوند رعایت باید ریز »پ«

 هدهان طول چهارم یک از بیشتر نباید مقطع موثر ارتفاع -الف
 .باشد آزاد

 250 و آن ارتفاع چهارم یک از کمتر نباید مقطع عرض -ب
 .باشد مترمیلی
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 باشد: ریز مقدار دو از بیشتر نباید مقطع عرض -پ

طولی محور بر عمود صفحه در یگاهتکیه عضو عرض -1
 عضو طرف هر در ریت ارتفاع چهارم سه اضافه به ر،یت

 ،یگاهتکیه
دیگر بعد چهارم یک اضافه به یگاهتکیه عضو عرض -2

 .یگاهتکیه عضو طرف هر در مقطع

نآ با که ستونی به نسبت ریت هر محوري برون 20-5-2-1-2
 عضو دو هندسی محورهاي فاصله یعنی دهد،می تشکیل قاب

 .اشدب ستون مقطع عرض چهارم یک از بیشتر نباید ،یکدیگر از

 طولی هايآرماتور 2-2-5-20 ت طولی آرماتورهاي20-5-2-2

دیبا رهایت یتحتان و یفوقان وجه دو از یک هر در 20-5-2-2-1
 مقطع سطح .شود استفاده يسراسر آرماتور دو از حداقل

 یک از مقطع، چیه در دینبا یتحتان وجه يسراسر آرماتورهاي
 ولط در یتحتان آرماتورهاي مقطع سطح مقدار نیبیشتر چهارم
 نشت نیتام فرض با دیبا آرماتورها نیا .باشد کمتر ریت دهانه

 .شوند مهار گاهتکیه بر در یششک میتسل

خمشی مقاومت ،گاهتکیه بر در ریت طرف هر در 20-5-2-2-2
 اهگتکیه همان منفی خمشی مقاومت سوم یک از نباید مثبت
 هر در منفی یا مثبت خمشی مقاومت ،همچنین .باشد کمتر

 یخمش مقاومت حداکثر پنجم یک از نباید ر،یت طول در مقطعی
 .باشد کمتر ریت انتهاي دو در گاهتکیه بر مقطع در ریت

 عرضی هايآرماتور 3-2-5-20 ت یعرض آرماتورهاي20-5-2-3

دو در بحرانی يهاهیناح طول در رهایت در 20-5-2-3-1
 ریورگد باید ،باشدمی مقطع ارتفاع برابر دو معادل که ریت يانتها

 که آن مگر ،شود برده کار به 2-3-2-5-20 بند ضوابط مطابق
 یجابا را يبیشتر آرماتور به نیاز چش،یپ یاو برش براي طراحی

 .کند

داراي باید یکدیگر از هاآن فواصل و رهایدورگ 20-5-2-3-2
 باشند: ریز »پ« تا »الف« شرایط

 .نباشد مترمیلی 8 از کمتر رهایدورگ قطر - الف
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 موثر ارتفاع چهارم یک از بیشتر یکدیگر از رهایدورگ فاصله - ب

 قطر برابر 24 طولی، آرماتور ینکوچکتر قطر برابر 8 مقطع،
 .نشود اختیار مترمیلی 300 و ریدورگ

 مترمیلی 50 از بیشتر گاهتکیه بر از ریدورگ اولین فاصله - پ
 .نباشد

 

 آرماتورهاي فاصله رها،یت طول سرتاسر در 20-5-2-3-3
 اختیار عمقط موثر ارتفاع نصف از بیشتر نباید یکدیگر از یعرض
 .شود

 رداضریب يفشار يمحور يروین هک ییرهایت در 20-5-2-3-4
 یعرض آرماتورهاي مقدار است، بیشتر ′0.10𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢 از هاآن در

 محاسبه 3-3-2-5-20 بند هضابط اساس بر هک ازین مورد
 از استفاده صورت درو  2-6-21 بند ضوابط دیبا ،دنگردیم

  .دینما تیرعا زین را 3-6-21 بند ضوابط چیدورپ

  متوسط پذیريشکل با يرهایت در برش 20-5-2-4
 متوسط پذیريشکل با تیرهاي در برش 4-2-5-20 ت

 »الف« مقدار دو نیترکوچک از دینبا ،𝑉𝑉𝑛𝑛∅ ،ریت یبرش مقاومت
 شود: گرفته نظر در کمتر ریز »ب« و

 یقلث بارهاي اثر در ریت در شده ایجاد برشی نیروي مجموع -الف
 اب متناظر برشی نیروي و زلزله قائم مولفه و دارضریب

 با ریت دیمق يانتها دو در موجود اسمی خمشی تیظرف
 ،هاگاهتکیه بر در جهته دو یخمش يانحنا نمودن منظور

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 هک آزاد جسم اگرامید یک از استفاده با دارضریب یبرش يروین -الف
 ییانتها یخمش يلنگرها .دیآیم بدست ندکیم عبور ریت يانتها دو از

 وسکمع يانحنا خمش از یناش مقطع یاسم یخمش مقاومت با برابر
 ساعت يهاعقربه جهت در ییانتها يلنگرها دو هر است الزم .باشدمی

شکل  .شوند گرفته نظر در )،جهت هم دو هر (اما آن جهت خالف و
 اننش را ریت هر يبرا شده گرفته نظر در حالت دو از یکی تنها 20-2
 هک است شده فرض ر،یت برش ثرکحدا ردنک مشخص يبرا .دهدیم

 يانتها دو در همزمان صورت به (𝜙𝜙=1) آن یخمش یاسم مقاومت
 برش است، شده داده نشان هک همانطور .شوند جادیا خالص دهانه

 برش به يجبر صورت به [𝑙𝑙𝑛𝑛/(𝑀𝑀𝑛𝑛𝑡𝑡+𝑀𝑀𝑛𝑛𝑟𝑟)] تیوضع نیا به مربوط
 ریت طرح برش تا شودمی افزوده دارضریب یثقل يبارها از یناش

 .2-20شکل  د،یآ بدست
 معروف »مقاومتی محاسبه« روش به تیرها در برش محاسبه روش این
 .باشدمی
 :شودمی نوشته زیر بصورت 5-7 ترکیب بند این ضابطه مطابق -ب

𝑈𝑈=1.2𝐷𝐷+1.0𝐿𝐿+0.2𝑆𝑆+2.0𝐸𝐸 
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 رد هک يبارگذار هايترکیب از آمده دست به برش ثرکحدا -ب

 جایگزین 2E مقدار ،Eه زلزل از یناش برش يجا هب هاآن
 .باشد شده

 به 2-2-3-7 بند مطابق توانیم را L به شده اعمال 0/1 بیضر
 ریدورگ نوع از دیبا ریت يانتها دو یعرض يآرماتورها .داد اهشک5/0

 رد شده انیب ازین مورد یعرض يآرماتورها حاالت، شتریب در .باشند
 بند از آمده بدست ریمقاد از شیب یبرش طرح يبرا 4-2-5-20 بند
مقطع در هاساق یعرض فاصله در شود دقت .باشدمی 20-5-2-3

 است نکمم حالت نیا در .شود تیرعا ،3-5-6-11 بند ضابطه ر،یت
 هشد ارائه حد از یعرض يآرماتورها برش سهم ریت يانتها دو در ژهیبو
 ازین یعرض يهاآرماتور يبرا ساق چند به و رفته فراتر فوق بند در

 .باشند يفشار يروهاین اثر تحت ریت است نکمم نیهمچن .باشد
 ردنک فراهم يبرا 4-3-2-5-20بند  در شده انیب یاضاف الزامات

 .اندشده بینیپیش  یطول يهاآرماتور يبرا یجانب گاهتکیه

 متوسط پذیريشکل با هاقاب در هاستون

 هندسی هايمحدودیت 1-3-5-20 ت هندسی هايمحدودیت20-5-3-1

 باید زیر »ب« و »الف« هندسی هايمحدودیت هاستون در
 :شوند رعایت

 نیزو  آن دیگر بعد دهم سه از کمتر نباید مقطع عرض -الف
 .باشد مترمیلی 250 از کمتر نباید

  از نباید عضو آزاد طول به مقطع عرض نسبت -ب
1
25

 کمتر  

 .باشد

 مقاومتی) (روش تیرها در برش محاسبه  2-20شکل 
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 طولی آرماتورهاي 2-3-5-20 ت  طولی آرماتورهاي 20-5-3-2

 يهاآرماتور مقطع سطح نسبت هاستون در 20-5-3-2-1
 و درصد یک از کمتر نباید ستون مقطع سطح لک به ولیط

 دیاب تیمحدود نیا .شود گرفته نظر در درصد هشت از بیشتر
 .شود تیرعا زین هاوصله محل در

 در دیبا ستون یطول آرماتورهاي وصله محل 20-5-3-2-2
 .باشد ستون به ریت اتصال ناحیه از خارج

  

 عرضی آرماتورهاي 3-3-5-20 ت  یعرض آرماتورهاي 20-5-3-3

 صورت به ای دیبا هاستون در یعرض آرماتورهاي 20-5-3-3-1
 رهایییدورگ صورت به یاو ،12 فصل ضوابط مطابق چ،یدورپ

 در ،6-3-3-5-20 تا 2-3-3-5-20 يبندها ضوابط مطابق
 ازین چشیپ یاو برش يبرا یطراح هک آن مگر ،شوند گرفته نظر

 ندب ضابطه تیرعا ضمن در .ندک جابیا را يبیشتر آرماتور به
 يبارها تحمل يبرا هک ییهاستونتمام  يبرا 20-5-3-3-5 

 .است یالزام ،شوندمی برده ارک به وستهیناپ سخت ياعضا

 ریدورگ باید 0l طول در هاستون انتهاي دو در 20-5-3-3-2
 ناحیه ،0l طول .شود برده کار به 3-3-3-5-20 بند مطابق
 ،ودشمی گیرياندازه جانبی اعضاي به اتصال بر از که ،یبحران
 د:شو گرفته نظر در ریز »پ« تا »الف« ریمقاد از کمتر نباید

 ،ستون آزاد ارتفاع ششم یک -الف
 ،آن شکل ايدایره مقطع قطر یا ستون مقطع بعد نیبزرگتر -ب
  .مترمیلی 450 -پ

 

 باید 0l طول در نیاز مورد عرضی آرماتورهاي 20-5-3-3-3
 یکدیگر از هاآن فواصلو  بوده مترمیلی 10حداقل قطر داراي

 قمطاب شوندمی گرفته کار به دورپیچ صورت به که مواردي در
 برده کار به ریدورگ صورت به که مواردي درو  12 فصل ضوابط

 »پ« تا »الف« مقادیر از ترینکم برابر باید ،𝑠𝑠0 فاصله شوندمی
 د:نشو گرفته نظر در ریز

 ،کمتر و الکمگاپاس 420 میتسل مقاومت با يفوالدها يبرا -الف
 بیشتر هن یول ستون، طولی میلگرد ینکوچکتر قطر برابر 8
 ،مترمیلی 200 از
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 ،بیشتر و الکمگاپاس 520 میتسل مقاومت با يفوالدها يبرا -ب

 زا بیشتر نه یول ،یطول لگردیم نیترکوچک قطر برابر 6
 ،مترمیلی 150

 .ستون مقطع بعد ینکوچکتر نصف -پ

 نصف زا بیشتر نباید اتصال، بر از دورگیر اولین فاصله همچنین
 .شود گرفته نظر در ،𝑠𝑠0/2 فوق، ریمقاد

 0l طول شامل که ستون طول از هاییقسمت در 20-5-3-3-4
 بند ضوابط مشابه عرضی آرماتور ضوابط ،شودمین

.باشندمی 12-6-7-2

سخت اعضاي العملسکع که ییهاستون در 20-5-3-3-5
 زیر در واقع يهاستون مانند ،کنندمی تحمل را وستهیناپ

 ضوابط مطابق ژهیو یعرض آرماتورهاي دیبا منقطع، يدیوارها
 د:نشو برده ارک به ریز »ب« و »الف«

 اثر در ستون دارضریب يفشار يمحور بار هک يموارد در -الف
 یعرض آرماتورهاي از دیبا د،ینما تجاوز ′0.10𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢 از زلزله

 ،3-3-3-5-20 بند ضوابط مطابق یکدیگر از 𝑠𝑠0 فواصل با
 آن در هک ياقهطب ریز در واقع ستون ارتفاع تمام در
 يهاروین هک يموارد در .شود استفاده دارد، قرار یوستگیناپ

 قائم ياجزا مقاومت اضافه اثرات نمودن منظور يبرا یطراح
 تیدودمح ،اندشده دیتشد زلزله برابر در مقاوم باربر ستمیس

0.10𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′ 0.25 به دیبا𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′  شود داده شیافزا. 
 حداقل با برابر اياندازه به دیبا ستون یعرض آرماتورهاي -ب

 قطر، نیبیشتر با ، 𝑙𝑙𝑐𝑐 ستون، یطول آرماتور ییرایگ طول
 عضو داخل در ،شودمی نییتع 5-5-6-20 بند اساس بر هک

 رب ستون یتحتان يانتها هک يموارد در .دنابی ادامه منقطع
 ازین مورد یعرض آرماتورهاي است، کیمت وارید یک يرو
 با ستون یطول آرماتور به مربوط ،𝑙𝑙𝑐𝑐 طول اندازه به دیبا

 .دنشو داده ادامه وارید داخل در قطر نیبیشتر

طولی آرماتور شالوده، به ستون اتصال محل در 20-5-3-3-6
 طول در باید است شده داده ادامه شالوده داخل به که ستون
 قمطاب عرضی آرماتور از استفاده با مترمیلی 300 با برابر حداقل
 .گردد محصور 2-3-3-5-20 بند ضوابط
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 متوسط پذیريشکل با يهاستون در برش 4-3-5-20 ت متوسط پذیريشکل با يهاستون در برش 20-5-3-4

 نیترکوچک از نباید ،𝑉𝑉𝑛𝑛∅ مقطع، یبرش مقاومت هاستون در
 :شود گرفته نظر در کمتر ریز »ب« و »الف« مقدار دو

 یثقل بارهاي اثر در ستون در شده ایجاد برشی نیروي -الف
 میاس خمشی لنگرهاي با متناظر برشی نیروي و دارضریب
 در جهته، دو خمشی انحناي با انتهایی مقاطع در موجود

 يربارگذا در یبکیتر از دیبا دارضریب يمحور بار .امتداد هر
 تناظرم یاسم یخمش لنگر نیبیشتر هک شود انتخاب ستون

 .گردد حاصل آن با

 يبارگذار هايترکیب از آمده دست به برش ثرکحدا -ب
 از یناش برش يجا هب هاآن در هک زلزله شامل دارضریب
 .باشد شده جایگزین 𝐸𝐸Ω0 افتهی دیتشد مقدار  ،E ،زلزله

 به نجرم تواندیم و است ترد نسبتا یبرش یختگیگس زمیانکم -الف
 .گردد يمحور يباربر تیظرف افت و یبرش مقاومت عیسر افت

 يهاساختمان یخراب عمده علت هاستون یبرش یختگیگس ن،یهمچن
 ابقمط دارضریب یبرش يروین .است زلزله در هاآن زشیفرور و یبتن
 تونس يانتها دو از هک آزاد جسم اگرامید یک از استفاده با بند این با

 اومتمق با برابر ییانتها یخمش يلنگرها د،یآیم بدست ندکیم عبور
 الزم .باشدیم وسکمع یخمش يانحنا از یناش مقطع یاسم یخمش
 جهت در هم یخمش لنگر ،ییانتها يلنگرها دو هر يبرا است
 نظر در ،)جهت هم دو هر اما( آن جهت خالف هم و ساعت يهاعقربه
 دیبا هک نکمم حالت دو از یکی فقط 3-20شکل  .شوندیم گرفته

 همحاسب روش این .دهدیم نشان را شود گرفته نظر در ستون هر يبرا
 .شودمی نامیده مقاومتی روش تیرها مانند

 مقاومتی) (روش هاستون در برش محاسبه  3-20شکل 

 نیبزرگتر هک شود انتخاب ايگونهب دیبا 𝑢𝑢𝑃𝑃 دارضریب يمحور بار -ب
 بدست یطراح يمحور يروهاین محدوده در ستون یخمش مقاومت

 يبرا ب-4-2-5-20 بند ضابطه هیشب هاستون يبرا  ضابطه این .دیآ
 دو شیافزا يجا به هاستون به مربوط ضابطه در هکنیا جز رهاستیت

 به آن مقدار زلزله، يروین شامل يبارگذار باتکیتر در E يبرابر
 یمل مقررات ششم مبحث در .است افتهی شیافزا 𝛺𝛺0𝐸𝐸 زانیم

 .است شده توصیه 𝛺𝛺0=3.0 متوسط یخمش قاب يبرا ساختمان
 بخاطر رهایت به نسبت هاستون در زلزله يروین دیتشد بزرگتر بیضر

 يگذارآرماتور .است بوده هاستون یبرش یخراب از شتریب ینگران
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 ریدورگ ای چیدورپ صورت به دیبا هاستون يانتها دو هر در یعرض
 .باشد يالرزه

 
 

 متوسط هاقاب در ستون به تیر اتصال 

 يبندها اتییجز دیبا ستون به ریت تاتصاال در 20-5-4-1
 تیرعا 5-4-5-20 تا 2-4-5-20و 16-3-1-3 ،16-3-1-2 

 .شوند

 باعث هک اتصال به متصل يرهایت هک يموارد در 20-5-4-2
 یعمق يدارا گردند،یم ستون به ریت اتصال ناحیه در برش جادیا

 یهناح یطراح و لیتحل باشند، ستون عمق برابر دو از بزرگتر
 ضوابط و ودهب ،22 فصل ،خرپایی روش اساس بر دیبا اتصال
  :شوند تیرعا زین ریز »ب« و »الف« يبندها

 φ𝑉𝑉𝑛𝑛 از دینبا خرپایی روش از آمده دست به طرح برش -الف
 .باشد بیشتر 2-4-16 بند اساس بر شده محاسبه

  تا 3-4-5-20 يبندها مطابق آرماتورگذاري اتییجز -ب
 .باشند 20-5-4-5

 

 ونست به ریت اتصال ناحیه در هک یطول آرماتورهاي 20-5-4-3
 داشته ادامه اتصال ناحیه هسته دورتر وجه تا دیبا ،شوندمی قطع
 بند مطابق ششک يبرا هاآن ییرایگ طولو 

 .شود محاسبه 8-3-21 بند مطابق فشار يبراو  20-6-5-5

 به ریت اتصال ناحیه یعرض آرماتورهاي فاصله 20-5-4-4
 گره، به متصل ریت نیترقیعم ارتفاع در ،s ،یکدیگر از ستون

 بند مطابق شده محاسبه مقدار نیترکوچک از دینبا
 .باشد بیشتر 20-5-3-3-3

 

 يهاآرماتور شامل تیر یفوقان آرماتورهاي اگر 20-5-4-5
 دیبا ستون ،شوندمی قطع اتصال در هک دنباش ي دارسر آجدار

 ال،اتص ناحیه عمق اندازه به حداقل اتصال ناحیه یفوقان لبه از
h، آرماتورهاي با را ریت آرماتورهاي توانمی همچنین .یابد ادامه 

 یفوقان رویه معادل ینندگکمحصور ییتوانا هک گره در قائم
 .نمود محصور باشند داشته را اتصال

  

 
 

 شتریب یتوجهقابل طور به ریت ارتفاع هک یاتصاالت يبرا 2-4-5-20 ت
 نکمم اتصال يهاگوشه نیب يفشار کدست یک است، ستون عمق از

 در هک یاتصاالت هک کندمی ملزم نامهنییآ ن،یبنابرا .نباشد موثر است
 روش از استفاده با است، ستون عمق برابر دو از شیب ریت ارتفاع هاآن

 .شود یطراح ،22 فصل مطابق خرپایی اتصال

 

 

 

 

 

 

 
 

 با اتصال یک درون یعرض آرماتور فاصله ثرکحدا 4-4-5-20 ت
 یخمش يهاقاب يهاستون در آرماتورگذاري فاصله يهاتیمحدود
 لیدل به ساختمان یخارج وجوه (اتصاالت است مشابه متوسط
 نیا هستند، ریپذبیآس اریبس اتصال یرونیب وجه نشدن محصور
 .)ندکیم شتریب را اتصال هیناح یعرض يآرماتورها تیحساس مساله

 

 آن در هک دارد اشاره ییزانو اتصاالت به بند نیا  5-4-5-20 ت
 نیچن .ابدییم خاتمه ردارس آجدار يهاآرماتور با ریت هايآرماتور
 امتداد در سردار آجدار يهاآرماتور شدن محصور به ازین یاتصاالت
 هلیوس به توانیم را یمحصورشدگ نیا .دندار اتصال يباال سطح
 يودعم يآرماتورها ای و باشد افتهی امتداد اتصال يباال از هک یستون
 یطول يآرماتورها به هک ریت يباال هايآرماتور دور به شده قالب
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 

 ضوابط دیبا ستون به دال اتصال ینواح در 20-5-4-6
 ازین صورت در .دنشو تیرعا 2-3-16 بند یعرض آرماتورگذاري

 آرماتور هیال یک حداقل دیبا ،یعرض آرماتورهاي از استفاده به
 هداد قرار دال یتحتان و یفوقان آرماتورهاي نیب گره در یعرض
 .شود

 بوجود ،دندار امتداد اتصال نییپا سمت به و اندشده اضافه ستون
 .آورد

 ستون به تیر اتصال در برش 7-4-5-20 ت  ستون به ریت اتصال در برش 20-5-4-7

 فرض نیا با اتصال دارضریب یبرش يروین یا انتظار مورد مقاومت
 یینتهاا يلنگرها رسند، یم اتصال  به هک ییرهایت هک شودمی نییتع

 جه،ینت در .است آمده بوجود هاآن در یاسم یخمش مقاومت با برابر
 رضف با ریت یخمش آرماتور توسط شده دیتول اتصال یبرش يروین

 حداقل نییتع يبرا روش نیا .شودمی محاسبه آن در yf تنش
 متوسط یخمش يهاقاب يهاستون و رهایت در یطراح یبرش مقاومت

 رهایت یبرش مقاومت حداقل نیی(تع 3-5-20 و 2-5-20 يبندها با
 .دارد مطابقت )هاستون و

 دیبا ستون به ریت درجا اتصاالت یبرش مقاومت 20-5-4-7-1
φ𝑉𝑉𝑛𝑛 رابطه ≥ 𝑉𝑉𝑢𝑢 ندک تامین را. 

20-5-4-7-2 𝑉𝑉𝑢𝑢 نییتع 3-3-20 بند اساس بر گره ناحیه در 
 .شودمی

20-5-4-7-3 φ  نییتع برش يبرا 7 فصل ضوابط اساس بر 
 .شودمی

20-5-4-7-4  𝑉𝑉𝑛𝑛 2-4-5-6-20 بند ساسا بر گره ناحیه در 
 .شودمی نییتع
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف

 
 

 ریت بدونه طرفدو يهادال 

 ارکب تخت يهادال مثل ریت بدون طرفهدو يهادال مورد در بند نیا
 يارگذارب باتکیتر در شده انیب يبارگذار باتکیتر از استفاده .رودیم
 هک شود یخمش لنگر از يریمقاد به منجر است نکمم  6-7 و 7-5
 .باشد ازین گاهتکیه محل در نییپا و باال در يآرماتورگذار به

 بند مطابق چنانچه ،يالرزه یبارجانب در موثر یسخت بیضرا
 دبن مطابق دیبا باشد، مجاز یجانب يباربر در تکمشار 20-5-5-8
 مطابقت هالیتحل و یشگاهیآزما جینتا با هک یمدل از 6-5-3-1-3

 شانن تحقیقات نتایج حال این با .شوند آورده بدست باشند، داشته
 10-10 بخش در شده یمعرف معادل قاب روش از چنانچه دهدمی

 دهش یمعرف یچشیپ قطعات یچشیپ یسخت کاهش گردد، استفاده
 33/0 بیضر با معادل قاب اتصال یخمش و 4-2-10-10 بند در

 دال محدود ياجزا مدل از استفاده صوت در نیهمچن .است مناسب
 و يداریپا شاخص ای و ینسب يهاانکرمییتغ نترلک منظور به تخت،

 )25/0( یسخت اهشک بیضرا نییپا رانهک از لنگر، دیتشد بیضرا ای
 نشکاندر مطالعه يبرا سازه لیتحل از هک یهنگام اما .شودمی استفاده

 ،شودمی استفاده ياسازه يوارهاید مانند قاب عناصر ریسا با هادال
 تا ودش گرفته نظر در دال یسخت از يشتریب فیط هک است مناسب

 نشکاندر يرو بر )اعضا گرید به نسبت( هادال ینسب یسخت تیاهم
 هک است مناسب معموالً ده،یتنشیپ ریغ يهادال يبرا .شود یابیارز

 بر افتهین اهشک یسخت ریمقاد 25/0 تا 5/0 نیب دال یخمش یسخت
 .شود گرفته نظر در ناخالص مقطع اتیخصوص اساس

 زلزله يروین شامل يبارگذار بکیتر هر به مربوط 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑀𝑀 یلنگرخمش
E  لنگر از یقسمت با معادل ،شودمی اعمال یافق جهت یک در هک 

 دلمتعا نظر مورد گره در یگاهتکیه ياعضا با هک است دال دارضریب
 رلنگ املک مقدار با برابر ضرورتا ،یخمش لنگر نیا مقدار .شودمی

 لزلهز بار شامل يبارگذار بکیتر به مربوط گاهتکیه محل در یطراح
 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑀𝑀 یخمش لنگر از یقسمت تنها 3-4-6-10 بند با مطابق .باشدینم
 ه،گوش و لبه اتصاالت يبرا .شودمی داده اختصاص دال موثر عرض به

 گرفته نظر در موثر امالک لبه بر عمود یخمش يآرماتورگذار
 اربردک .شوند داده قرار دال موثر عرض در ه،کآن مگر شوند،ینم

 داده نشان پ-4-20شکل  الی الف-4-20شکل  در 5-5-20 الزامات،
 .است شده
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 میانی يهاستون در دال موثر عرض لف ا-4-20شکل 

  
 گوشه و کناري يهاستون در دال موثر عرض  ب-4-20 شکل

 

 
 

 میانی و ستونی نوارهاي در طولی آرماتورها موقعیت پ -4-20 شکل
 
 

/توضیح  متن اصلی سیر  تف

 يبرا دیبا  هاگاهتکیه در هادال دارضریب يلنگرها 20-5-5-1
 .گردند محاسبه زلزله، اثرات شامل ،يبارگذار يهابکیتر

 ستونی نوار عرض در دیبا scM تحمل يبرا ازین مورد آرماتور
 .شوند داده قرار 5-2-10 بند در شده فیرتع

  
 
 
 
 
 

 ستونی نوار
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 بند در شده فیموثرتعر عرض در هک ییآرماتورها 20-5-5-2
 یطراح 𝛾𝛾𝑓𝑓𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢 لنگر يبرا دیبا ،شوندمی داده قرار 10-6-4-3

 و یخارج يهالبه در واقع اتصال ینواح يبرا موثر عرض .شوند
 بر عمود جهت در هک ،𝑐𝑐𝑐𝑐 اندازه از فراتر دینبا دال هايگوشه
 داده ادامه ستون بر از ،شودمی يریگاندازه دال دهانه امتداد

 .شود

 ،هاگاهتکیه در یستون نوار آرماتورهاي نصف حداقل 20-5-5-3
 نییتع 3-4-6-10 بند در هک دال موثر عرض محدوده در دیبا

 .دنشو داده قرار است، شده

 یستون نوار یفوقان آرماتورهاي چهارم یک حداقل 20-5-5-4
 ادامه ممتد صورت به دال دهانه طول تمام در دیبا گاهتکیه در

 .دنشو داده

 ،نیستو نوار یتحتان پیوسته آرماتورهاي مقدار 20-5-5-5
 کمتر اهگتکیه در نوار نیا یفوقان آرماتور مقدار سوم یک از دینبا

 .باشند

 زین و یانیم نوار یتحتان آرماتورهاي نصف حداقل 20-5-5-6
 به دیبا دهانه وسط در یستون نوار یتحتان آرماتورهاي لک

 شوند مهار يطور گاهتکیه درو  داشته ادامه يسراسر صورت
 1-4-9-10 بند ضوابط مطابق میتسل تنش تحمل به قادر هک
  .باشند  »الف«

 و یفوقان آرماتورهاي همه دال، یخارج يهالبه در 20-5-5-7
 بر در 5-3-7-10بند ضوابط مطابق دیبا گاهتکیه در یتحتان
 .شوند مهار 𝑓𝑓𝑦𝑦 تنش تحمل يبرا گاهتکیه

  بند در هک ییهاستون يبرا یبحران مقاطع در 20-5-5-8
 رد شده جادیا طرفهدو یبرش تنش ،اندشده تعریف 8-5-2-1
 از 𝑉𝑉𝑢𝑢 .دینما تجاوز 0.4φ𝑉𝑉𝑢𝑢 از دینبا دارضریب قائم يبارها اثر

 بند ضوابط دال در کهصورتی در .شودمی محاسبه 3-5-8 بند
 ضابطه نمودن منظور به يازین د،نباش شده رعایت 20-10-4

  .ستین بند نیا

 

 با مناطق در یاو ادیز اریبس تیهما با يهاسازه در 20-5-5-9
 ونست و دال ستمیس از استفاده اد،یز اریبس يازلزله ینسب خطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به هک است ياطرفهدو يهادال به مربوط ضابطه نیا 8-5-5-20 ت
 مطالعات .روندیم ارکب يالرزه مقاوم ستمیس از یقسمت عنوان

 ونست به دال اتصال محل در برش یوقت اندردهک ثابت یشگاهیآزما
 ینبجا پذیريشکل ستون -دال اتصاالت است رفته فراتر 0.4φ𝑉𝑉𝑢𝑢 از
 دیبا ستون -دال اتصاالت ن،یا بر عالوه .دهدیم نشان خود از يمترک

 هايدال« 9 فصل در شده انیب یبرش و یخمش مقاومت الزامات
 لزلهز شامل يبارگذار باتکیتر اثر تحت هک کهمواردي در ،»طرفهیک

 .دینما برآورده را ،هستند
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 مجاز گانه دو ستمیس یاو متوسط قاب ستمیس صورت هب
 .باشدمین

ــاب  ــايق ــا ه ــکل ب ــذیريش ــاد پ  زی
 ژه)ی(و

 
 ژه)ی(و زیاد پذیريشکل با هايقاب 6-20 ت

 دایز پذیريشکل با هاقاب در دیبا 6-20خشب وابطض 
 ،دهندمی لکیتش را زلزله برابر در مقاوم ستمیس از یبخش هک
 .شوند برده ارک به

  

 
 

 ادیز پذیريشکل باهاي قاب در رهایت 

 هک ياسازه عضو هر تناسبات و اتییجز ،نامهنییآ قبلی ویرایش در  
 داشت قرار  10𝑐𝑐′𝑓𝑓𝑔𝑔𝐴𝐴/ از شیب يفشار يمحور يروین معرض در

 دیجد ویرایش در .شدیم انجام 3-6-20 بند ،هاستون مطابق
 يروین مقدار از صرفنظر ،رهایت به مربوط الزامات همه امه،ننییآ

 .اندشده آورده بخش همین در و بوده یکسان ،يفشار يمحور

 بردارنده در ژهیو یخمش يهاقاب هک این فرض با نامهنییآ نیا
 الاتص در گریدیک به شده متصل يعمود يهاستون و یافق يرهایت
 يهاستون و رهایت بودن لیما .است شده تدوین هستند، یستون -ریت

 فهومم به – قابی رفتار حاصل، ستمیس هک است قبول یشرط به قاب
 هاستون و رهایت نیب لنگر انتقال قیطر از یجانب مقاومت هک نیا

 داشته -يفشار کدست ای يمهاربند ردکعمل نه و شودمی حاصل
 برابر در مقاومت يبرا ریت یطراح ژهیو یخمش يهاقاب در .باشد

 به ردکعمل دو هر هک ییرهایت يبرا يمحور يروین و خمش بکیتر
 ها گمافراید لبه ریت ای نندهک جمع زین و ژهیو یخمش قاب ریت عنوان

  .است مجاز هستند دارا را

 لمتص ستون به ياطره صورت به توانیم را ژهیو یخمش قاب يرهایت
 ژهیو یخمش قاب از یقسمت عنوان به ندتوانیمن هاطره نیا یول ردک
  .شود استفاده دهندیم لکیتش را يالرزه مقاوم ستمیس هک

 وصل وارید یک يمرز جز به توانیم را ژهیو یخمش قاب یک ریت
 )هاستون( 3-6-20 بند مطابق وارید يمرز جز هکنیا بر مشروط ردک

 تمقاوم هک شده، يمهاربند یبتن قاب یک .باشد شده يگذارآرماتور
 نیتام هاستون و رهایت در يمحور يروین لهیبوس اساسا آن یجانب
 )بند نیا با (متناسب يالرزه مقاوم ستمیس یک عنوان به باشد شده

 .شودینم محسوب
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف

 هندسی هايمحدودیت 1-2-6-20 ت  هندسی هايمحدودیت 20-6-2-1

 باید ریز »پ« تا »الف« هندسی هايمحدودیت رهایت نیا در
 :شوند رعایت

 هدهان طول چهارم یک از بیشتر نباید مقطع موثر ارتفاع -الف
 .باشد آزاد

 250 و آن ارتفاع دهم سه از کمتر نباید مقطع عرض -ب
 .باشد مترمیلی

 در ی،گاهتکیه عضو عرض از بیشتر نباید مقطع عرض -پ
کوچکه اضاف به خمشی، عضو طولی محور بر عمود صفحه

 .باشد یگاهتکیه عضو طرف هر در 0.75𝑐𝑐1 و 𝑐𝑐2 نیتر

 ییجابجا شدن وسکمع اثر در هک دهدیم نشان یشگاهیآزما شواهد 
 مقع به طول نسبت هک ياوستهیپ ياعضا رفتار ،یرخطیغ محدوده در
 ياعضا رفتار با يامالحظه قابل صورت به باشدمی 4 از مترک هاآن

 يور تجربه از شده استخراج یطراح قواعد .است متفاوت الغرتر نسبتا
 در مایمستق توانینم را )بزرگتر يهانسبت با( الغر نسبتا ياعضا
 ارکب است، 4 از مترک هاآن عمق به طول يا نسبت هک ییاعضا مورد
 .دارد تیاهم یبرش مقاومت مورد در خصوص به موضوع نیا .برد

 و »ب«1-2-6-20يبندها در شده اشاره یهندس يهاتیمحدود
 ايلرزه آرمهبتن يهاقاب يرو یپژوهش و یعمل يهاپروژه از »پ«

 نندهک فیتعر »پ«1-2-6-20 در شده اشاره حدود .اندشده حاصل
 خود يروهاین موثر صورت به تواندیم هک است يریت عرض ثرکحدا

 ریت ثرکحدا موثر عرض از یمثال .دینما منتقل ستون-ریت اتصال به را
 .است شده داده نشان 5-20شکل  در

 

 
 

 
 عرضی آرماتور و پهن تیرهاي در موثر عرض حداکثر  5-20شکل 

 نیاز مورد
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف

 یطول آرماتورهاي 2-2-6-20 ت  یطول آرماتورهاي 20-6-2-2

 آرماتور مقطع سطح نسبت ریت مقاطعتمام  در 20-6-2-2-1
 زا کمتر نباید باال، در هم و پایین در هم بتن، موثر مقطع به

 آرماتور نسبتو  بوده 2-1-5-11 بند در شده مقرر مقادیر
 کمتر و پاسکالمگا 420 میتسل حد با يفوالدها يبرا کششی

 520 میتسل حد با يفوالدها يبراو  025/0 از بیشتر نباید
 با آرماتور دو حداقل .شود اختیار 020/0 از بیشتر الکپاسمگا
 در مقطع باالي در هم و پایین در هم باید مترمیلی 12 قطر

  .دنشو بینیپیش طول سراسر

 مثبت خمشی مقاومت ر،یت يهاگاهتکیه بر در 20-6-2-2-2
 خمشی مقاومت نصف برابر حداقل باید گاهتکیه هر در مقطع
 .باشد مقطع همان منفی

 در مقطع هر منفی و مثبت خمشی مقاومت 20-6-2-2-3
 مقاومت ثرکحدا چهارم یک از کمتر نباید تیر طول سراسر
 .باشد عضو يانتها دو در یگاهتکیه بر مقاطع در خمشی

 آرماتورگذاري در پوششی وصله از استفاده 20-6-2-2-4
 طول تمام در که است مجاز شرایطی در فقط خمشی طولی
 .باشد موجود دورپیچ یا ریدورگ نوع از عرضی آرماتور ،وصله
 ،گریکدی از وصلهه گیرند بر در عرضی آرماتور هايسفره فاصله
 و مقطع موثر ارتفاع چهارم یک ریمقاد نیترکوچک از نباید
 .باشد بیشتر مترمیلی 100

 
 تا »لفا« هايمحل در پوششی وصله از استفاده 20-6-2-2-5

 :نیست مجاز زیر »پ«

 ،هاستون به تیرها اتصاالت در -الف
 ،اهگتکیه بر از تیر مقطع ارتفاع برابر دو معادل طولی در -ب
 یبحران مقاطع از تیر مقطع ارتفاع برابر دو معادل یطول در -پ

 انکام ،االستیکغیر یجانب مکانتغییر اثر در ،هاآن در هک
 .دارد وجود آرماتور میتسل وقوع

 هگرو دو از یکی شامل دیبا یکیانکم يهاوصله 20-6-2-2-6
 :باشند ریز

 020/0 و 025/0 يآرماتورگذار يهانسبت حدود 1-2-2-6-20 ت 
 ل،کشرییتغ يبرا یافک تیظرف نیتام مالحظات اساس بر اصوال
 يهاتنش اهشک م،یرمستقیغ طور به و آرماتورها زکتمر از يریجلوگ
 .است معمول يابعاد نسبت با يرهایت در یبرش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در یپوشش يهاوصله 5-2-2-6-20 و 4-2-2-6-20 ت
 شده منع است محتمل یخمش میتسل هک عضو طول از ییهامحدوده

 محدوده در ياچرخه يبارگذار طیشرا در هاوصله نیا رایز است
 به دنیرس يبرا یپوشش يهاوصله .ستندین نانیاطم قابل یرخطیغ

 پوشش توسط یمحصورشدگ به يادیز حدود تا خود مقاومت
 يهاوصله يبرا یعرض يآرماتورها .هستند کیمت عرضی آرماتورهاي

 خرد و شدن پوسته احتمال رایز است ياجبار جا همه در یپوشش
 محصور هاوصله هک است اجیاحت و دارد وجود بتن پوشش شدن
 .گردند
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 ؛7-4-21 بند ضوابط مطابق یکیانکم يهاوصله -1 گروه
 هک 7-4-21 بند ضوابط مطابق یکیانکم يهاوصله -2 گروه

 يآرماتورها یاسم یششک یختگیگس مقاومت هستند قادر
 .ندینما تحمل را شده وصله

 

 يافاصله در دینبا 1 گروه یکیانکم يهاوصله 20-6-2-2-7
 مقاطع ایو ستون، ای ریت بر از عضو مقطع ارتفاع برابر دو از کمتر
 واقع دارد، وجود آرماتورها میتسل احتمال هاآن در هک یبحران
 رده هکیصورت در 2 گروه يهاوصله از استفاده .باشند شده

 هر در نباشد، ساختهشیپ ریت و بوده S420 و S400 آرماتورها
 طیشرا دیبا زین آرماتور يهارده ریسا مورد در .است مجاز نقطه
 .دنشو تیرعا بند نیا در »1 گروه« يهاوصله

 هک آرماتورهایی در یجوش يهاوصله از استفاده 20-6-2-2-8
 ضوابط اساس بر دیبا ند،ینمایم تحمل را زلزله از یناش يروین

 رابرب دو از کمتر فاصله در نباید هاوصله این و بوده 7-4-21 بند
 یحرانب مقاطع یاو ستون، به ریت اتصال بر از عضو مقطع ارتفاع

 شده واقع دارد، وجود ارماتورها میتسل احتمال هاآن در هک
 .باشند

 يجاگذار قطعات ،هاتنگ ،هاخاموت يارکجوش 20-6-2-2-9
 یمحاسبات اربردک هک یطول آرماتورهاي به هاآن مشابهو  شده

 .باشدمین مجاز دارند،

 عرضی آرماتورهاي 3-2-6-20 ت  عرضی آرماتورهاي 20-6-2-3

 طبق بحرانی هايقسمت طول در رهایت در 20-6-2-3-1
 ریدورگ نوع از باید عرضی آرماتور ،رزی »ب« و »الف« يبندها
 ند:ینما نیتام را 2-3-2-6-20 بند شرایط و بوده

 به هگاتکیه هر بر از مقطع ارتفاع برابر دو معادل طولی در -الف
 ،دهانه وسط سمت

 مقطعی سمت دو در مقطع ارتفاع برابر دو معادل طولی در -ب
 مکانرتغیی اثر در پالستیک مفصل تشکیل امکان آن در که

 .باشد داشته وجود االستیک غیر جانبی
 
 
 

 ردنک محصور ،یعرض يهاآرماتور از نخست هدف 1-3-2-6-20ت  
 هک ینواح در یطول يهاآرماتور يبرا یجانب گاهتکیه جادیا و بتن

 يهاخاموت از ییهامثال .باشدیم دارد، وجود هاآن میتسل احتمال
 در .است شده داده نشان 6-20شکل  در رهایت يبرا مناسب بسته

 مقدار نتریکم بسته يهاخاموت نیب فاصله يباال حد ن،یشیپ ضوابط
 یعرض تنگ قطر برابر 24 ،یطول آرماتور يقطرها برابر هشت ،𝑑𝑑/4 از
 مناسب مورد در یمالحظات لیدل به حد نیا .بود متریلیم 300 و

 يرهایت در مانشک برابر در مقاومت و یشدگمحصور  زانیم بودن
 يهامقاومت يدارا اعضا هک مواردي در .است شده داده رییتغ بزرگ

 قسمت یدائم يبارها هک ییعضوها ای هستند دهانه طول در مختلف
 دوران زکتمر شوند،یم شامل را یطراح بار مجموع از يادیز
 چنین اگر .افتدیب اتفاق دهانه انیم در است نکمم یرارتجاعیغ

 احتمال با ینواح در یعرض آرماتور ،شودمی ینیبشیپ یطیشرا
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبای ،یکدیگر از هاآن فاصله و تیر در رهایدورگ 20-6-2-3-2
 :باشند ریز »پ« تا »الف« شرایط داراي

 .باشد 2-2-6-21 بند مطابق رهایدورگ قطر  -الف
 ارتفاع مچهار یک از بیشتر دینبا یکدیگر از رهایدورگ فاصله  -ب

 يبرا طولی میلگرد ینکوچکتر قطر برابر 6 مقطع، موثر
 5و  کمتر و پاسکالمگا 420 میتسل مقاومت با آرماتورهاي

 با آرماتورهاي يبرا یطول آرماتور نیترکوچک قطر برابر
 یطول آرماتور جز (به پاسکالمگا 520 میتسل مقاومت

 .شود اختیار مترمیلی 150 و )يجلد

 وستهپ شدن ندهک هکنیا به توجه با .است الزم )ریت طول در( میتسل
 ملمحت آن به یکنزد ای یخمش میتسل ینواح محل در ژهیو به بتن

 يهاخاموت لکش به جان يآرماتورها تمام هک ضرورت نیا است،
 نیهمچن .است شده خواسته باشند )ریدورگ( يالرزه قالب با بسته

 ،شودمی ساخته یسنجاق با ریدورگ و دارد قرار دال لبه در ریت اگر
 یعرض فاصله در شود دقت .ردیگ قرار دال سمت دیبا درجه 90 خم

 نیا در .شود تیرعا 3-5-6-11 بند ضابطه ریت مقطع در هاساق
 يبرا ساق چند به ریت يانتها دو در ژهیبو است نکمم حالت

 رقط علت به شودمی هیتوص نیهمچن .باشد ازین یعرض يآرماتورها
 ثرکحدا قطر از دشوار يگذارجا و )درجه 135 خم( بزرگ یداخل خم
 .شود استفاده ها یسنجاق و رهایدورگ يبرا متریلیم 16

 

 
 به مربوط محدودیت و هاحلقه پوشش از هاییمثال  6-20شکل 

 شده نگهداري آرماتورهاي افقی فاصله
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 مترمیلی 50 از بیشتر گاهتکیه بر از ریدورگ  اولین فاصله  -پ

 .نباشد

 

 ازین ریدورگ به که ریت طول از هاییقسمت در 20-6-2-3-3
 و یششک يهاهیرو مجاورت در یاصل طولی میلگردهاي است،
 4-2-6-21 بند مطابق عرضی گاهتکیه داراي باید عضو يفشار

 يدارا هک یخمش آرماتورهاي زکمر تا زکمر فاصله .باشند
 يبرا .باشد مترمیلی 350 از شیب دینبا هستند، یجانب گاهتکیه

 يضرور 3-1-6-11 بند ضوابط اساس بر هک يجلد آرماتورهاي
 .ستین یعرض گاهتکیه به يازین هستند،

 ازین ریدورگ به هک ریت طول از هاییقسمت در 20-6-2-3-4
 4-2-6-20 بند ضوابط مطابق برش يبرا دیبا هاخاموت است،
 .شوند یطراح

 نیاز ریدورگ به که ریت طول از هاییقسمت در 20-6-2-3-5
و  بوده ايلرزه قالب داراي انتها دو در باید هاخاموت نیست،
 .اشدب موثر ارتفاع نصف مساوي یا کمتر یکدیگر از هاآن فاصله

 میلگرد قطعه دو با توانمی را رهایت در ریدورگ 20-6-2-3-6
 قالب داراي انتها دو در که U  شکل به میلگرد یک .ساخت

 اول گردمیل با که یسنجاق شکل به دیگر میلگردو  باشد ايلرزه
 متوالی يهایسنجاقه درج 90 خم .دهد تشکیل ریدورگ یک
 در یک طور به باید گیرند،می بر در را طولی میلگرد یک که

 میلگردهاي چهچنان .شود داده قرار ریت سمت دو در میان
 دال یک داخل در ،اندشده دارينگه یسنجاق توسط که طولی

 باشند، محصور دارد قرار خمشی عضو سمت یک در تنها که
 .داد قرار دال سمت آن در توانمی را هاسنجاقیه درج 90 خم

 در 1-3-2-6-20 بند مطابق یبحران ینواح در 20-6-2-3-7
 از هاآن دارضریب يفشار يمحور يروین هک یرهاییت

0.10𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′ ضوابط مطابق یرهاییدورگ از دیبا است، بیشتر 
 در .شود استفاده 4-3-3-6-20 تا 2-3-3-6-20 يبندها

 رد شده داده مشخصات با ییهاخاموت از دیبا ریت ینواح ریسا
 با برابر  s فاصله با ،هاستون به مربوط ،2-3-3-6-20 بند
 يبرا یطول آرماتور نیترکوچک قطر برابر 6 از مقدار ترینکم

 برابر 5و  کمتر و پاسکالمگا 420 میتسل مقاومت با آرماتورهاي
 مقاومت با آرماتورهاي يبرا یطول آرماتور نیترکوچک قطر
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 در .شود استفاده مترمیلی 150 یاو ال،کمگاپاس 520 میتسل

 100 از یعرض آرماتورهاي يرو بتن پوشش هک يموارد
 اب یاضاف یعرض آرماتورهاي از دیبا است، بیشتر مترمیلی

 300 ثرکحدا فاصله و مترمیلی 100 از کمتر بتن پوشش
 .نمود استفاده ،مترمیلی

 زیاد پذیريشکل با تیرهاي در برش 4-2-6-20 ت  ادیز پذیريشکل با يرهایت در برش 20-6-2-4

 نظر در با باید ،𝑉𝑉𝑐𝑐 رها،یت یطراح برشی نیروي 20-6-2-4-1
 و ریت بر وارد دارضریب قائم بارهاي استاتیکی تعادل گرفتن

 هک آن فرض با ریت انتهایی مقاطع در موجود خمشی لنگرهاي
 تعیین ،اندشده تشکیل پالستیک هايمفصل مقاطع این در

 یدبا منفی یا مثبت پالستیک، هايمفصل خمشی ظرفیت .شود
 گرفته نظر در ،prM مقطع، محتمل مقاوم خمشی لنگر با برابر
 گرفته نظر در چنان باید خمشی لنگرهاي این هايجهت .شود
 .باشد ارمقد ینبیشتر ر،یت در شده ایجاد برشی نیروي که دنشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 زانیم به یخمش مقاومت کهمادامی ،تیر یک در 1-4-2-6-20 ت 
 هب هک ردک فرض دیبا باشد، نداشته وجود یطراح لنگر برابر 4 تا

 مقاومت .شد خواهد میتسل یخمش صورت به بزرگ يهازلزله هنگام
 یبرش يروهاین به هکنیا يجاهب قاب ياعضا يبرا ازین مورد یبرش

 قاومتم با باشد شده مرتبط یبارجانب يبرا لیتحل از یناش دارضریب
 بند در طیشرا نیا .است شده داده ارتباط شده یطراح عضو یخمش

 شده داده نشان 7-20شکل  در و شده داده حیتوض 20-6-2-4-1
 تاس نکمم یطول آرماتورهاي میتسل یواقع مقاومت هک آنجا از .است

 به آرماتورها لیتما و باشد شتریب یاسم میتسل مقاومت از
 قرار بزرگ يهادوران معرض در هک اتصالی در یرنشک یشدگسخت
 در 𝑦𝑦𝑓𝑓25.1 حداقل با برابر یتنش از استفاده است؛ محتمل دارد،

 بیضر خصوص در بحث يبرا( .است شده یالزام یطول يآرماتورها
  .)شود مراجعه 2-5-2-20 بند ریتفس به 25/1

 معرض در گرفته قرار یبتن ياعضا یشگاهیآزما مطالعاتنتایج 
 يراب يشتریب یبرش يآرماتورها هک اندداده نشان ياچرخه يبارگذار

 يهاانکرمییتغ معرض در هک یهایریت یخمش یخراب از نانیاطم
 فقط هک یهایریت به نسبت اند،گرفته قرار یبرگشت و رفت یرارتجاعیغ

 يهاآرماتور لزوم .است ازین مورد ،اندشده يبارگذار جهت یک در
 با ،اتمشاهد نیا .ابدییم شیافزا يمحور بار ابیغ در شتر،یب یبرش

 بند در یبرش مقاومت در بتن تکمشار با مرتبط جمله حذف
 يارکمحافظه که رسدیم نظر به .است شده سکمنع ،20-6-2-4-2 
 دارند  وجود یخمش مفاصل تشکیل احتمال هک قاطعیم در ضافیا

 یسبن یسادگ لیدل به هک ردیکرو نیا هرچند .رسدیم نظر به يضرور
 يراب بتن به هک شودمی يریگجهینت نیا به منجر است شده اتخاذ

 نگونهیا توانیم مقابل، در .ستین يازین برش برابر در مقاومت
 ندکیم مقاومت وارده برش تمام برابر در بتن هسته هک ردک استدالل

 بتن شدن تريقو و یشدگمحصور باعث یبرش يهاآرماتور و
 يازب رهایت رفتار در یمهم نقش ،یبتن شده محصور هسته .گردندیم
 یراحط رابطه در صراحتا هک لیدل نیا به تنها آن نقش دینبا و ندکیم

 .شود استهک ست،ین مشخص
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 ریز »ب« و »الف« شرط دو هر هک يموارد در 20-6-2-4-2

 دبن یبحران مناطق در یعرض آرماتورهاي یطراح باشند، برقرار
 شود: انجام صفر با برابر 𝑉𝑉𝑢𝑢 فرض با دیبا ،20-6-2-3-1

  بند اساس بر شده محاسبه برش ايلرزه بخش -الف
 یبرش متمقاو نصف يمساو ای بزرگتر ،20-6-2-4-1

 .باشد یبحران مناطق در ثرکحدا
 زلزله اثرات شامل هک ،𝑃𝑃𝑢𝑢 ،دارضریب يفشار يمحور بار -ب

 .باشد کمتر ′0.05𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢 از ،باشدمی

 

 

 

 .دارد یبستگ ییانتها یخمش يلنگرها توسط شده جادیا برش و یثقل يبارها یبزرگ ینسب زانیم به 𝒆𝒆𝑽𝑽 یبرش يروین جهت -1
 دو هر( باشدیم میتسل مشخصه مقاومت 𝒚𝒚𝒇𝒇 رابطه نیا در .است شده محاسبه 𝒚𝒚𝒇𝒇𝟓𝟓𝟐𝟐.𝟏𝟏 زانیم به لگردهایم یششک تنش براساس 𝒇𝒇𝒃𝒃𝑴𝑴 ییانتها يلنگرها -2

 .)آن خالف هم و ساعت يهاعقربه جهت در هم شود، منظور جهت دو هر در دیبا ییانتها یخشم لنگر
 هک باشد يمقدار از مترک دینبا 𝒆𝒆𝑽𝑽 باشد شتریب شوندیم قاب ستون ربهیت اتصال در هاآن با هک ییرهایت 𝒇𝒇𝒃𝒃𝑴𝑴 از ستین يازین هاستون 𝒇𝒇𝒃𝒃𝑴𝑴 ییانتها يلنگرها

 .است آمده بدست سازه لیتحل از

 هاستون و تیرها براي  طراحی هايبرش  7-20شکل 

 ستون

 تیر

 تیر برش

 ستون برش
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 ادیز پذیريشکل با هاقاب در هاستون 

   هندسی هايمحدودیت 20-6-3-1

 باید ریز »ب« و »الف« هندسی هايمحدودیت هاستون در
 :شوند رعایت

 میمستق خط هر امتداد در هک مقطع بعد نیترکوچک -الف
 300 از دینبا ،شودمی نییتع مقطع یهندس زکمر از گذرنده

 .باشد کمتر مترمیلی
 زا دینبا آن بر عمود بعد به مقطع بعد نیترکوچک نسبت -ب

  .باشد کمتر 4/0

  

 طولی آرماتورهاي 2-3-6-20 ت  طولی آرماتورهاي 20-6-3-2

 هب طولی آرماتور مقطع سطح نسبت هاستون در 20-6-3-2-1
 زا بیشتر و درصد یک از کمتر نباید ستون لک مقطع سطح
 مقدار حداکثر محدودیت .شود گرفته نظر در درصد شش

  .شود رعایت نیز هاوصله محل در باید آرماتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبرا یطول آرماتورهاي مقطع سطح نییپا حد 1-2-3-6-20 ت 
 زانیم به میتسل لنگر شیافزا و زمان به وابسته يهالکرشییتغ نترلک

 نندهک سکمنع مقطع سطح يباال حد .است یخوردگكتر لنگر
 به فک عناصر از بار انتقال براي ها،آرماتور مکترا به مربوط مالحظات

 شیافزا و )مرتبه وتاهک يسازها و ساخت در خصوص به( هاستون
  .است ادیز یبرش يهاتنش

 با يهاقاب در ستون يانتها دو یکینزد در هک پوسته بتن شدن خرد
 ياهوصله از استفاده شودمی باعث است، محتمل معمول يربندیکپ

 4-2-2-6-20 بند ریتفس (به باشد كخطرنا هامحل نیا در یپوشش
 در دیبا باشد، الزامی یپوشش يهاوصله از استفاده اگر .شود) مراجعه

 دنش وسکمع هک شود، گرفته نظر در ستون ارتفاع انهیم یکینزد
 محدود يترکوچک دامنه به اتصاالت یکینزد به نسبت هاتنش

 یارتجاعریغ يادوره يبارگذار اثرات به هاوصله انواع از یبعض .شودمی
 زا شیب یمقطع سطح یپوشش يهاوصله نیهمچن .هستند حساس

 خوردن هم به باعث موضوع نیا هک دارند شده وصله يآرماتورها خود
 در تنش زکتمر جادیا جهینت در و آرماتورها در تنش تیوضع

 وصله طول در یعرض يآرماتورها .شودمی شده، وصله يآرماتورها
 نیهمچن و ارتفاع در لنگر عیتوز در نانیاطم عدم لیدل به یپوشش

 شدن وسکمع معرض در یپوشش يهاوصله ردنک محصور به ازین
 .است شده الزامی ها، تنش
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 يرهایدورگ از هاآن در هک ییهاستون در 20-6-3-2-2
 دیبا مقطع یطول آرماتورهاي تعداد است، شده استفاده يارهیدا

 .باشد عدد 6 حداقل

 ستون یطول آرماتورهاي ستون، آزاد طول در 20-6-3-2-3
1.25𝑙𝑙𝑐𝑐 هک شوند انتخاب ايگونه به دیبا ≤ 𝑙𝑙𝑢𝑢/2 در .باشد 
 آزاد طول  𝑙𝑙𝑢𝑢 و یطول آرماتورهاي یراییگ طول 𝑙𝑙𝑐𝑐 رابطه نیا

 .باشدمی ستون

 

 
 

 طولی هايآرماتور در پوششی وصله از استفاده 20-6-3-2-4
 این پوشش طول .است مجاز ستون طول میانی نیمه در فقط

 نیا طول در .شود گرفته نظر در کشش براي باید هاوصله
 يبندها ضوابط مطابق یعرض آرماتورهاي دیبا هاوصله

  .دنشو برده ارک به 5-3-3-6-20 تا 20-6-3-3-2

 ايهبند ضوابط ابقمط دیبا مکانیکی، يهاوصله 20-6-3-2-5
 .باشند 7-2-2-6-20 و 20-6-2-2-6

 يبندها ضوابط مطابق دیبا یجوش يهاوصله 20-6-3-2-6
 .باشند 9-2-2-6-20 و 20-6-2-2-8

 

 

 

 با آن پیوستگی رفتن دست از و بتن شکافتگی 3-2-3-6-20 ت
 نیروهاي اثر تحت است نکمم ستون آزاد ارتفاع در طولی آرماتورهاي

 قطر ردنک محدود با توانیم را بتن شکافتگی .دهد رخ زلزله يتقاضا
 بتن مقاومت شیافزا ای یعرض آرماتور مقدار شیافزا ،یطول آرماتور

 در را 𝑙𝑙𝑐𝑐 ،یطول يها يهاآرماتور گیرایی طول نهایا همه رد،ک نترلک
 یخمش مقاومت نسبت شیافزا .دهدیم اهشک  𝑙𝑙𝑢𝑢 ستون آزاد ارتفاع
 ياهآرماتور یارتجاع ریغ يتقاضا تواندیم اتصاالت در ریت به ستون

 .دهد اهشک ،زلزله ازین تحت را هاستون یطول

 عرضی آرماتورهاي 3-3-6-20 ت  عرضی آرماتورهاي 20-6-3-3

 یمقطع هر طرف دو در و هاستون يانتها دو در 20-6-3-3-1
 دارد، وجود یکپالست مفصل لکیتش احتمال هک هاآن از

 دیبا هاآن در و شده یتلق یبحران ناحیه 0l طول به ايناحیه
 يبندها ضوابط مطابق ژهیو یعرض آرماتورگذاري

 که آن مگر ،شود بینیپیش 5-3-3-6-20 تا 20-6-3-3-2
 .باشد داشته يبیشتر آرماتور به نیاز چشیپ و برش براي طراحی

 مترک نباید ،شودمی گیرياندازه رهایت به اتصال بر از هک  0l طول
 :شود گرفته نظر در ریز »پ« تا »الف« مقادیر از

 ؛ستون آزاد طول ششم یک -الف
 ايدایره مقطع قطر یا شکل مستطیلی مقطع ستون عمق  -ب

 هک یمقاطع ریسا یاو گرید ياعضا به اتصال بر در شکل
  ؛شود لکیتش یکپالست يلوال هاآن در است نکمم

 يهاآرماتور دیبا هک یطول حداقل بند نیا در 1-3-3-6-20 ت 
 یخمش میتسل هک ییجا ،ستون يانتها دو در مک فواصل با یعرض

 نشان هاپژوهش جینتا .است شده حیتصر افتد،می اتفاق معموال
 ییهاانکم در شتریب ای درصد 50 زانیم به دیبا طول نیا هکدهدیم

 يروهاین يتقاضا مخصوصا است نکمم هک ساختمان هیپا تراز مثل
 .شود داده شیافزا ،باشد زیاد یخمش و يمحور
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 .مترمیلی 450 -پ

 

 ضوابط مطابق دیبا ژهیو یعرض آرماتورهاي 20-6-3-3-2
 شوند: گرفته نظر در ریز »ج« تا »الف«

 هايپیچدور با توانمی را بحرانی ناحیه در عرضی آرماتور -الف
 دارند، یپوشانهم یکدیگر با هک ايقطعه چند یاو کیت

 میمستق خطوط با يرهایدورگ یاو ،يارهیدا يرهایدورگ
 ای با دارند، یپوشانهم یکدیگر با هک ياقطعه چند یاو کیت

  .ساخت دوخت، قالب بدون
 رد دیبا دوخت يهاقالب یاو میمستق خطوط با يرهایدورگ -ب

 .باشند یطول آرماتورهايه رندیگ بر در خم يهامحل
  بند ضوابط کهصورتی در خت،دو يهاقالب قطر  -پ

 رتکوچک ای برابر دتوانمی د،نشو تیرعا هاآن در 21-6-2-2
 دیبا یمتوال دوخت يهاقالب يانتها .باشد رهایدورگ قطر از
 در و یطول آرماتورهاي يراستا در انیم در یک طور به
 .شود جا به جا مقطع رامونیپ

 یاو میمستق خطوط با يرهایدورگ از هک يموارد در -ت
 یگاهتکیه طیشرا دیبا ،شودمی استفاده دوخت يهاقالب
 به 4-6-21 بند مطابق یطول آرماتورهاي يبرا یجانب
 .دنشو فراهم هاآنه وسیل

 داده شیآرا ايگونه به دیبا ستون طیمح در آرماتورها  -ث
 يهاقالب به هک ،ℎ𝑚𝑚 ،یطول آرماتورهاي فاصله هک شوند

 یشترب یکدیگر از هستند، کیمت رهایدورگه گوش یاو دوخت
 .نباشد مترمیلی 350 از

 میمستق خطوط با يرهایدورگ از هاستون در هک يموارد در -ج
𝑃𝑃𝑢𝑢 و شده استفاده > 0.3𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′ یاو 𝑓𝑓𝑢𝑢′ ≥ 70 MPa 

 رد یطول يهامیلگرد گروه یاو کیت آرماتورهايتمام  است،
 کی یاو رهایدورگ هايگوشه به دیبا ستونه هست رامونیپ

 بیشتر مترمیلی 200 از ℎ𝑚𝑚 مقدار و بوده کیمت ايلرزه قالب
بکیتر در يفشار يمحور يروین نیبزرگتر 𝑃𝑃𝑢𝑢 مقدار .نشود

 .هستند زلزله شامل هک است يبارگذار يها

 

 

 

 

 

 یچگونگ الزامات 3-3-3-6-20 بند  و بند این  2-3-3-6-20 ت
 یخمش قاب اتصاالت و هاستون يبرا یعرض آرماتورهاي از استفاده

 آرماتور نیتام براي یمثال 8-20شکل  .است ردهک تعیین را ژهیو
 ییهایسنجاق .دهدیم نشان را یسنجاق سه و ریدورگ یک با یعرض

 ای درجه 135 قالب با يها یسنجاق اندازه به درجه 90 قالب با
 مترک ریمقاد يبرا .ستندین دیمف یشدگمحصور  نیتام در ریدورگ

 𝑐𝑐′𝑓𝑓𝑔𝑔𝐴𝐴/𝑢𝑢𝑃𝑃 قالب با يها یسنجاق بتن، ترکم يفشار يهامقاومت و 
 رامونیپ و عضو طول در هاآن يانتها اگر ،ندترمناسب درجه 90
 برخالف شود دقت .شوند جابجا متناوب صورت به ستون طیمح

 90 خم با یسنجاق از 3-2-6-20 بند ریتفس در شده یمعرف ضابطه
 يبرا تنگ یک باز سمت بستن يبرا توانینم انتها یک در درجه
 .نمود استفاده ستون

 مورد فشار با شده نترلک رفتار هک 𝑐𝑐′𝑓𝑓𝑔𝑔𝐴𝐴/𝑢𝑢𝑃𝑃 رزرگتب ریمقاد يبرا 
 لیتمام رفتار هک بتن، بیشتر يفشار يهامقاومت يبرا و است انتظار

 مامت بودن کیمت قیطر از یشدگمحصور  بهبود د،ندار یتردشدگ به
 يبرا يالرزه يهاقالب ای رهایدورگ گوشه به یطول يهاآرماتور
 تونس یک یدوران تیظرف .دارد تیاهم نظر مورد ییاراک به یدسترس

 يمحور يروین شیافزا با نیبنابرا دارد یبستگ زین يمحور يروین به
 حد .شودمی داده شیافزا زین نندهکمحصور آرماتور مقدار يفشار

gAc3f'.0 طعمق کنترل-فشار مرز در يفشار مقاومت انگریب بایتقر 
 قالب يدارا يها یسنجاق شود، جادیا طیشرا نیا هک ناحیه هر .است
 يبرا متریلیم 200 تیمحدود .نداازین مورد انتها دو هر در ،يالرزه
ℎ𝑥𝑥  است شده بینیپیش  یطیشرا نیچن در ردکعمل بهبود يبرا هم. 
 گروه دیبا هاریدورگ قالب ای خم شده، گروه يهامیلگرد يبرا
 مخ از بعد طول( ها قالب بلندتر امتداد و ردیبگ بر در را هالگردیم

  .باشدمی مدنظر ،)بلندتر

 مورد يفشار نیروي دهنده اسکانع دیبا ستون، 𝑢𝑢𝑃𝑃 يمحور يروین
  .باشد یثقل يبارها با همراه زلزله به مربوط دارضریب انتظار

 یعرض يهاآرماتور الزامات ،نامهنییآ گذشته يهاشیرایو در
 يرهایت يقطر يآرماتورگذار و ستون -ریت اتصاالت وارها،ید ،هاستون

 ،نامهنییآ دیجد شیرایو در .دادند یم ارجاع یسانیک روابط به بندهم
 يبارگذار مالحظات اساس بر ات،ییجز به مربوط الزامات و معادالت

 تمتفاو مختلف ياعضا نیب يردکعمل الزامات و هالکرشییتغ ،هاآن
 ساق نیب فاصله بصورت گذشته در هک ،𝑥𝑥ℎ ن،یا بر عالوه .است
 عنوان به دیجد شیرایو در بود شده انیب هایسنجاق ای رهایدورگ
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 هاستون در  هاسنجاقی و هاخاموت انواع از بعضی از مثالی

 

 

 

 

 

 

 بحرانی ناحیه در ژهیو عرضی آرماتورهاي قطر 20-6-3-3-3
 یعرض آرماتورهاي سفره فاصله .باشد 2-6-21 بند مطابق دیبا
 :دباش ریز »پ« تا »الف« مقادیر از بیشتر نباید یکدیگر از

 ،ستون مقطع کوچکتر ضلع چهارم یک -الف
 آرماتورهاي يبرا طولی آرماتور قطر ینکوچکتر برابر شش -ب

 برابر پنجو  ترکوچک و الکمگاپاس 420 میتسل مقاومت با
 مقاومت با آرماتورهاي يبرا یطول آرماتور نیترکوچک قطر
 ،الکمگاپاس 520میتسل

 از کمتر دیبا شودمی محاسبه ریز رابطه از هک 𝑠𝑠0 مقدار -پ
  100 از کمتر هک ستین يازین یول ،باشد مترمیلی 150
 .شود گرفته نظر در مترمیلی

𝑠𝑠0                                1-20 رابطه = 100 + �350−ℎ𝑥𝑥
3

�  

 

 ای هاریدورگ آن توسط شده نگهداشته یطول يهاآرماتور نیب فاصله
  .است افتهی رییتغ ها یسنجاق

 ستون ریدورگ ياجرا و بستن خصوص در یحاتیتوض 8-20شکل  در
 آزاد فواصل تیمحدود زین و یسنجاق ای و حلقه چند از استفاده با

 .است شده داده شینما یطول آرماتور

 

 
 

 هاستون در عرضی آرماتورگذاري از است مثالی  8-20شکل 

 

 یک از عرضی آرماتور سفره فاصله محدودیت 3-3-3-6-20 ت
 یمحصورشدگ ردنک فراهم يبرا ،متریلیم 150 ای ستون بعد چهارم

 يرهایدورگ يهاساق ای هایسنجاق نیب فاصله اگر .است بتن مناسب
 100 فاصله باشد متریلیم 350 از مترک مقطع، داخل پوشانندههم

 1-20 رابطه طبق تواندیم بتن یمحصورشدگ يبرا يمتریلیم
 ايآرماتوره قطر از یتابع عنوان به فاصله تیمحدود .شود داده شیافزا
 انشمک نترلک يبرا را یافک مهار تا است شده گرفته نظر در یطول

 .ندک فراهم بتن شدن خرد و شدن پوسته از پس یطول يآرماتورها
 و درجه) 135 (خم بزرگ یداخل خم قطر علت به شودمی هیتوص

 و رهایدورگ يبرا متریلیم 16 ثرکحدا مقطر از دشوار، يجاگذار
 .شود استفاده هایسنجاق

 

 

 
 

 داراي و کنندمی محصور را طولی آرماتورهاي همان که متوالی هايسنجاقی
 گیریند.می قرار ستون در هم مقابل وجوه در هستند، درجه 90 هايقالب

 امتداد
75 mm 

 350برابر مرکز به مرکز آرماتورهاي طولی مهار شده جانبی نباید از  ixفاصله 
 است. ixبرابر بزرگترین مقدار  xhمتر فراتر رود. عبارت میلی
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 یبحران ناحیه در الزم ژهیو یعرض آرماتور مقدار 20-6-3-3-4
 ریز »ب« و »الف« مطابق دیبا یضلع چند يرهایدورگ يبرا

 گردد: محاسبه

𝑃𝑃𝑢𝑢  هک يموارد در -الف ≤ 0.3𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′ و 𝑓𝑓𝑢𝑢′ ≤ 70 MPa  باشد 
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ  مقدار 𝑠𝑠𝑏𝑏𝑢𝑢⁄ طهراب دو از مقدار نیبیشتر با برابر دیبا 

 .باشد ریز

𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ                         2-20 رابطه
𝑠𝑠𝑏𝑏𝑐𝑐

= 0.3 � 𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
   

0.09 =                                          3-20 رابطه 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
  𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ

𝑠𝑠𝑏𝑏𝑐𝑐
   

 
𝑃𝑃𝑢𝑢 هک يموارد در -ب > 0.3𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′ یاو 𝑓𝑓𝑢𝑢′ > 70 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  

𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ  مقدار باشد، 𝑠𝑠𝑏𝑏𝑢𝑢⁄ به ثرکحدا مقدار بر عالوه دیبا 
 محاسبه مقدار از ،3-20 رابطه و 2-20 رابطه از آمده دست
 .باشد بیشتر زین ریز رابطه زا شده

𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ                                 4-20 رابطه
𝑠𝑠𝑏𝑏𝑐𝑐

= 0.2𝑘𝑘𝑓𝑓𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑃𝑃𝑢𝑢

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑡𝑡𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ
  

 

 روابط از ،𝑘𝑘𝑛𝑛 ،یشدگ محصور ریتاثو  𝑘𝑘𝑓𝑓 بتن، مقاومت بیضرا
 :شوندمی محاسبه ریز

𝑘𝑘𝑓𝑓                               5-20 رابطه = 𝑓𝑓𝑐𝑐′

175
+ 0.6 ≥ 1.0 

𝑘𝑘𝑛𝑛                                                 6-20 رابطه = 𝑛𝑛𝑙𝑙
𝑛𝑛𝑙𝑙−2

 

 

 واقع يهامیلگرد گروه ای آرماتورها تعداد 𝑛𝑛𝑙𝑙 فوق، هايرابطه در
 ،است میمستق خطوط با يرهایدورگ با ستونه هست طیمح در
 کیمت رهایدورگه گوش یاو ايلرزه يها قالب به یعرض نظر از هک

 .هستند

 یبحران ناحیه در الزمه ژیو یعرض آرماتور مقدار 20-6-3-3-5
 و »الف« مطابق دیبا يرویدا يرهایدورگ یاو هاچیدورپ يبرا
   د:شو محاسبه ریز »ب«

𝑃𝑃𝑢𝑢 هک يموارد در -الف ≤ 0.3𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′ و 𝑓𝑓𝑢𝑢′ ≤ 70 MPa ،باشد 
  .باشد ریز رابطه دو از مقدار نیبیشتر با برابر دیبا ρ𝑠𝑠 مقدار

 رابطه و 7-20 رابطه ،3-20 رابطه ،2-20 هبطار 4-3-3-6-20 ت
 ادجیا منظور به نندهک محصور يآرماتورها محاسبه يبرا قبال  20-8
 خرد از بعد ستون يمحور مقاومت نرفتن نیب از مورد در نانیاطم

 مرور از 9-20 رابطه و 4-20 هرابط .بود شده ارائه بتن، پوسته شدن
 قادر یستون آوردن بدست منظور به و دیجد یشگاهیآزما ياهداده

 توسعه محدود مقاومت زوال با 03/0 معادل یجانب دوران تحمل به
 از شتریب يمحور يبارها يبرا 9-20 رابطه و 4-20 هرابط .اندافتهی
𝒇𝒇′𝒇𝒇𝒃𝒃𝑨𝑨𝟑𝟑.𝟏𝟏 نترلک رفتار آستانه با معادل بایتقر هک شوندیم عمل وارد 
 ملهج .است متقارن يآرماتورگذار با ییهاستون يبرا فشار با نندهک
 𝑛𝑛𝑘𝑘 مک فواصل با ییهاستون يبرا ازین مورد یشدگمحصور مقدار 

 اهشک را دارند گاهتکیه یجانب صورت به هک یطول يهاآرماتور
 يهاآرماتور هک ییهاستون از موثرتر ییهاستون نیچن رایز دهدیم

 𝑓𝑓𝑘𝑘 جمله .اندشده محصور دارند، هم از يشتریب فواصل هاآن یطول
  𝒂𝒂𝑷𝑷𝑴𝑴𝟏𝟏𝟕𝟕>𝒇𝒇′𝒇𝒇 با ییهاستون يبرا را یشدگمحصور  ازین مورد مقدار

 نشده محصور یخوب به اگر هاستون دسته نیا رایز دهدیم شیفزاا
 مقاومت اب ییهابتن  .نندک تجربه را ترد يهاستکش ندتوانیم باشند

 رایز رندیگ قرار استفاده مورد اطیاحت با دیبا MPa 70 از شتریب
 .دارد وجود هاستون نیا يبرا يمحدود یشگاهیآزما يهاداده

 محصور يلگردهایم محاسبه يبرا هک یبتن مقاومت است يضرور
 اسناد در شده مشخص مقاومت با شودمی استفاده از،یموردن نندهک

 .باشد سانیک ساز و ساخت

 مقطع جهت دو هر در دیبا 4-20 رابطه و 3-20 رابطه ،2-20 هرابط
 نشان 8-20شکل  در هک همانطور .شوند برآورده یلیمستط ستون

 عمود هسته از يبعد cb ستون عرض جهت، هر يبرا است شده داده
 دهدیم نشان قاتیتحق جینتا .است ℎ𝑠𝑠𝐴𝐴 شامل ییها تنگ ساق بر
 عنوان به موثر صورت به ندتوانیم ،زیاد مقاومت با آرماتورهاي هک

 دهدیم اجازه 4-4جدول  .شوند فادهاست نندهک محصور يهاآرماتور
 .شود استفاده هم مگاپاسکال 700 یبزرگ به 𝒄𝒄𝒚𝒚𝒇𝒇 مقدار
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𝜌𝜌𝑠𝑠                                   7-20 رابطه = 0.45 � 𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
  

0.12                                           8-20 رابطه  𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 =  𝜌𝜌𝑠𝑠 

 
𝑃𝑃𝑢𝑢 هک يموارد در -ب > 0.3𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′ یاو 𝑓𝑓𝑢𝑢′ > 70 MPa  

 آمده دست به ثرکحدا مقدار بر عالوه دیبا  ρ𝑠𝑠 مقدار باشد،
 رابطه با شده محاسبه مقدار از ،8-20 رابطه و 7-20 رابطه از
 .باشد بیشتر زین ریز

𝜌𝜌𝑠𝑠                               9-20 رابطه = 0.35𝑘𝑘𝑓𝑓   𝑃𝑃𝑢𝑢
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑡𝑡𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

 

 

 آرماتورگذاري که ستون طول از هاییقسمت در 20-6-3-3-6
 یچدورپ صورت به عرضی آرماتور باید ،شودمین اجرا ویژه عرضی

 يبندها ضوابط مطابق سنجاقی یاو ریدورگ یا
 بند اساس بر برش تامین يبرا زینو  3-6-21 و 21-6-2

 حال هر در آرماتورها نیا فاصله .شود داده قرار ،20-6-3-4 
 و پاسکالمگا 420 میتسل مقاومت با آرماتورهاي يبرا نباید
 یاو طولی آرماتور نیترکوچک قطر برابر شش از بیشتر ،کمتر
 520 میتسل مقاومت با آرماتورهاي يبراو  مترمیلی 150
 یاو یطول آرماتور نیترکوچک قطر برابر 5 از بیشتر ،پاسکالمگا

 .شود اختیار ،مترمیلی 150

 سخت اعضاي العملسکع که ییهاستون در 20-6-3-3-7
 زیر در واقع يهاستون مانند ،کنندمی تحمل را وستهیناپ

 ضوابط مطابق ژهیو یعرض آرماتورهاي دیبا منقطع، يدیوارها
 د:نشو برده ارک به ریز »ب« و »الف«

 اثر در ستون دارضریب يفشار يمحور بار هک يموارد در -الف
 یعرض آرماتورهاي از دیبا د،ینما تجاوز ′0.10𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢 از زلزله

 تمام در 5-3-3-6-20 تا 2-3-3-6-20 يبندها مطابق
 آن در هک یسطح ریز در طبقاتتمام  در و ستون طول

 از هک يموارد در .شود استفاده دهد،یم رخ یوستگیناپ
 هاضاف اثرات نمودن لحاظ يبرا افتهی دیتشده زلزل اثرات

 استفاده زلزله برابر در مقاوم ستمیس قائم اجزاي مقاومت
 ′0.25𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢 به دیبا ′0.10𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢تیمحدود باشد، شده
 .شود داده شیافزا

 حداقل با برابر اياندازه به دیبا ستون یعرض آرماتورهاي -ب
 نیبیشتر اساس بر ،𝑙𝑙𝑐𝑐 ستون، یطول آرماتور ییرایگ طول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قبول قابل محافظت ردنک فراهم يبرا ضابطه نیا 6-3-3-206 ت
 مشاهدات .است شده ینیبشیپ 0𝑙𝑙 طول از خارج ستون انهیم براي
 قابل خسارت هک است داده نشان مختلف يهازلزله از بعد شده انجام
 ای چیمارپ حداقل و است شده وارد هیناح نیا در هاستون به یتوجه
 طول در ستون يبرا يترنواختیک مقاومت باید ازین مورد ریگ دور
 .دینما فراهم آن

 

 

 

 ارهاوید مثل وستهیناپ سخت ياعضا هک ییهاستون 7-3-3-6-20 ت
 قابل یرارتجاعیغ پاسخ است نکمم کنندمی تحمل را خرپاها ای

 هاستون نیا است الزم ن،یبنابرا .دهند نشان خود از یتوجه
 نیا .باشند داشته خود طول سراسر در را شده مشخص يهاآرماتور

 شده قطع سخت عضو آن در هک يتراز ریز يهاستون همه موضوع،
 راتیتاث با مطابق دارضریب يروهاین هکآن مگر ردیگیم بر در را است
 بیضر مورد در بحث يبرا 5-7-8-20 بند ریتفس به .باشند مک زلزله
 .دشو مراجعه 0Ω مقاومت اضافه
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 داخل در ،شودمی نییتع 5-5-6-20 بند با مطابق هک قطر،
 یتحتان يانتها هک يموارد در .دنابی ادامه منقطع عضو

 یعرض آرماتورهاي است، کیمت وارید یک يرو بر ستون
 یطول آرماتور به مربوط ،𝑙𝑙𝑐𝑐 طول اندازه به دیبا ازین مورد

  .دنشو داده ادامه وارید داخل در قطر نیبیشتر با ستون

 آرماتورهاي يرو بر بتن پوشش هک يموارد در 20-6-3-3-8
 ،1-3-3-6-20 يبندها اساس بر هک ننده،ک محصور یعرض
 100 از ستا شده منظور 7-3-3-6-20 یاو 20-6-3-3-6

 ،یاضاف یعرض آرماتورهاي از است الزم د،ینما تجاوز مترمیلی
 لهفاصو  نشده بیشتر مترمیلی 100 از هاآن يرو بتن پوشش هک

 نباشد، مترمیلی 300 از بیشتر دیگرکی از هاآن يهاسفره
 .گردد استفاده

 است الزم شالوده، به ستون اتصال محل در 20-6-3-3-9
 رد ،یابندمی ادامه شالوده داخل به که ستون طولی هايآرماتور

 هژیو یعرض آرماتورگذاري با مترمیلی 300 حداقل با برابر یطول
 .شوند محصور 7-3-3-6-20 بند مطابق

 به هاآن ارتفاع از یقسمت هک ییهاستون در 20-6-3-3-10
 دیبا ستون آزاد قسمت تمام در است، متصل یبتن وارید یک

 .دنشو گرفته نظر در ژهیو یعرض آرماتورهاي

 

 

 

 

 اثر در است ممکن ضخیم بتنی پوشش 8-3-3-6-20 ت
 آرماتورها از جدایی و شکست دچار زلزله از ناشی هايتغییرشکل

 .است منظور همین به اضافی آرماتور با آن تقویت .گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیاد پذیريشکل با يهاستون در برش 4-3-6-20 ت  ادیز پذیريشکل با يهاستون در برش 20-6-3-4

 در با دیبا هاستون در ،𝑉𝑉𝑐𝑐 ،یطراح برشی نیروي 20-6-3-4-1
 يلنگرها و دارضریب يمحور يروهاین نشک اندر گرفتن نظر

 هک آن فرض با ستون ییانتها مقاطع در محتمل مقاوم یخمش
 نییتع ،اندشده لکیتش یکپالست يهامفصل مقاطع نیا در

 دارضریب يمحور يبارها محدوده در 𝑃𝑃𝑢𝑢 يمحور يروین .گردد
 یخمش لنگر نیبیشتر هک شودمی انتخاب يطور ستون

 .شود حاصل ،prM محتمل،

 از آمده دست به برش از کمتر نباید حالت هیچ در برش این
 .باشد زلزله جانبی نیروي و قائم بارهاي اثر زیر ساختمان تحلیل

 يروین از ستون، یبرش يروین مقدار هک ستین يازین نیچن هم
 یخمش لنگر فرض با هک گره مقاومت اساس بر شده محاسبه
 تربیش ،آیدمی دست به گره به یمنته يرهایت در ،prM محتمل،

 .باشد

 .دارد اربردک زین هاستون مورد در 4-2-6-20 روش 1-4-3-6-20 ت 
 ریت یخمش مقاومت با است نکمم اتصال لنگر ف،کهم طبقه از باالتر
 وجوه به ییرهایت کهمواردي در .گردد محدوده اتصال در شده قاب

 با بود خواهد برابر یبکیتر مقاومت شوند،می متصل ،اتصال یک گرید
 مقاومت و اتصال جهت یک در ریت یمنف یخمش مقاومت مجموع

 با یخمش يهامقاومت .اتصال گرید سمت در ریت مثبت یخمش
 اب برابر يفوالد میتسل تنش و 0/1 مقاومت اهشک بیضر از استفاده
 بیضر خصوص در توضیح يبرا .شودمی محاسبه 𝑦𝑦𝑓𝑓25.1 حداقل

 یخمش مقاومت عیتوز .دشو مراجعه 2-5-2-20 بند ریتفس به 25/1
 سازه لیلتح اساس بر اتصال نییپا و باال يهاستون به رهایت یبکیتر

 .ردیگمی صورت
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 »الف« شرط دو هر هک یحاالت در ،هاستون در 20-6-3-4-2

 یعرض آرماتورهاي یطراح منظور به باشند، برقرار ریز »ب« و
 بتن مقاومت از دیبا ،1-3-3-6-20 بند مطابق 𝑙𝑙0 محدوده در
 نمود: نظر صرف ،𝑉𝑉𝑢𝑢 برش، در

 با برابر ،1-4-3-6-20 بند اساس بر شده محاسبه برش -الف
 ؛باشد 𝑙𝑙0 محدوده در ازین مورد یبرش مقاومت نصف حداقل

 زلزله اثرات شامل هک ،𝑃𝑃𝑢𝑢 ،دارضریب يفشار يمحور يروین  -ب
 .باشد کمتر ′0.05𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢 از ،باشدمی

 
 

 هاستون خمشی مقاومت حداقل 

  ای 2-4-6-20 يبندها الزامات دیبا هاستون 20-6-4-1
 .ندینما تامین را 20-6-4-3

  يبندها در شده رکذ موارد استثناي به 20-6-4-2
 و هاستون مقاوم یخمش يلنگرها ،4-4-6-20 و 20-6-4-3

 د:ننک صدق ریز رابطه در باید ،كمشتر اتصال محل در رهایت

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑢𝑢∑                                 10-20 رابطه ≥ 1.2∑𝑀𝑀𝑛𝑛𝑏𝑏 

 

  رابطه: نیا در

∑𝑀𝑀𝑛𝑛𝑢𝑢 = در هاستون یاسم خمشی مقاوم لنگرهاي مجموع 
 رهايلنگ .اندشده محاسبه اتصال بر در که اتصال پایین و باال

 ريمحو بار حالت نامساعدترین براي باید هاستون خمشی مقاوم
 ترینکم که نظر، مورد جانبی بارگذاري جهت در ،دارضریب
 .شوند محاسبه دهد،یم دست به را لنگرها مقدار

∑𝑀𝑀𝑛𝑛𝑏𝑏 = دو در تیرها یاسم خمشی مقاوم لنگرهاي مجموع 
 .اندشده محاسبه اتصال بر در که اتصال سمت

 که گیرد صورت چنان باید 10-20 رابطه در لنگرها جمع
 .گیرند قرار تیرها لنگرهاي مخالف جهت در هاستون لنگرهاي

 ود هر در تیرها خمشی لنگرهاي که حاالتی در باید رابطه نیا
 در .باشد برقرار نند،ک عمل قاب قائم صفحه در واقع جهت

 بر در وارد يلنگرها اثر در دال کهصورتی در لکش T يرهایت
 آرماتورهاي دیبا  𝑀𝑀𝑛𝑛𝑏𝑏محاسبه در رد،یگ قرار ششک تحت گره
 هاآن مهار هک ،3-3-6 بند مطابق آن، موثر عرض در واقع دال

  
 
 

 ییهاستون در میتسل احتمال اهشک بند نیا از هدف 2-4-6-20 ت
 هگرفت نظر در يالرزه مقاوم ستمیس از یقسمت عنوان به هک است
 تريوق است شده قاب آن با اتصال، در هک يریت از یستون اگر .اندشده

 نیبدتر در .ابدییم شیافزا آن در یرارتجاعیغ رفتار احتمال نباشد،
 يهاستون يانتها دو هر در یخمش میتسل ف،یضع يهاستون حالت

 هاستون ستکش زمیانکم جه،ینت در هک افتدیم اتفاق طبقه یک
 ونست مقاومت هاينسبت در .شود طبقه زشیر فرو به منجر تواندیم

 یک در سازه یخراب یبحران زمیانکم ،0/1 تا 8/0 نیب اتصال در ریت به
  .است فیضع طبقه همان ای طبقه

 و هشد محاسبه اتصال وجوه در هاستون و رهایت یاسم هايمقاومت
 در .شوندیم سهیمقا 10-20رابطه با مایمستق ورکمذ يهامقاومت

 اتصال گره زکمر در مقاومت هک بود شده الزام ،یقبل يهانامهنییآ
 ،یمحاسبات يدشوار با اما مشابه یپاسخ به منجر هک شود سهیمقا

  .شد یم شتریب

 ،یمنف لنگر تحت ریت مقطع یک یاسم یخمش مقاومت محاسبه در
 به هک ییباال دال بال موثر عرض در گرفته قرار یطول يهاآرماتور
 .دهندیم شیافزا را ریت مقاومت ،کنندمی رفتار ریت با وستهیپ صورت
 دهدیم نشان یجانب بار تحت ستون -ریت يها بکیتر يرو مطالعه

 از یقبول قابل نیتخم ،3-3-6 بند ،بال موثر عرض از استفاده هک
 در طبقه یداخل اتصاالت در ریت یخمش لنگر يهامقاومت

 نیا .دهدیم بدست طبقه ارتفاع درصد 2 با برابر جانبی يهاییجابجا
 همحافظ ابدییم خاتمه فیضع لبه ریت به دال هک یوقت موثر عرض

  .است ارانهک
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 زین باشد، شده نیتام یخمش یبحران مقطع در میتسل حد در

 .دنگرد منظور

 

 

 

 

 

 نیتام را 2-4-6-20 بند ضابطه ستونی چنانچه 20-6-4-3
 در سازه مقاومت و جانبی سختی به آن کمک از دیبا ند،کن

 رد ستون این .شود نظر صرف زلزله از یناش جانبی بار مقابل
 .نماید تأمین را 10-20 خشب ضوابط دیبا حال هر

 در طبقه یک در موجود يهاستون تعداد چهچنان 20-6-4-4
 ونست یک ستون چهار هر از باشند، عدد چهار از بیشتر قاب یک
 ايرزهل باربر ستمیس در ولی ،ندکن تامین را 10-20 رابطه دتوانمی
 .باشد میسه

 از شده جادیا يمحور يهاتنش کهصورتی در 20-6-4-5
  از هستند E اثرات شامل هک يدارضریب يبارها هايترکیب

0.10𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′ یک هايقاب يهاستون در توانمی د،نباش کمتر 
 امتداد اتصال باالي در هک ییهاستون در نیزو  طبقه دو و

 .ننمود تیرعا را 10-20 رابطه طبقه، چند هايقاب در یابندنمی
 تامین را 6-4-6-20 بند ضابطه باید هاستون این صورت این در

 .شوندمین 3-4-6-20 بند ضابطه مشمول هاستون این .کنند

 و 4-4-6-20 يبندها مطابق هک ییهاستون در 20-6-4-6
 ،شوندمی محسوب ايلرزه باربر ستمیس از يعضو 20-6-4-5

  .شود تیرعا هاآن طول تمام در ژهیو یعرض يگذارآرماتور دیبا

 نباشد، نیتام قابل اتصال یک در يقو ستون - فیضع ریت  ضابطه اگر
 يهاستون ای ستون مثبت تکمشار هرگونه 3-4-6-20 بند طبق

 تکمشار .شودمی گرفته دهیناد سازه یسخت و مقاومت در مشمول،
 دهیادن مثال، يبرا .شود گرفته دهیناد دینبا هاستون ای ستون یمنف

 ،شودمی تناوب زمان شیافزا باعث مثال هک( ،هاستون یسخت گرفتن
 ردمو یطراح هیپا برش ردنک مک يبرا موجه یلیدل عنوان به دینبا

 یلیتحل مدل در هاستون دسته نیا تکمشار اگر .ردیگ قرار استفاده
 شیافزا نیا ،شودمی یچشیپ اثرات شیافزا به رمنج ساختمان سازه

 نیامت يبرا یعرض يهاآرماتور ن،یا بر عالوه .شود گرفته نظر در ،دیبا
 .گردد نیتام دیبا ،الزم يمحور و یبرش مقاومت

 

 
 

 ژهیو هاقاب در ستون به تیر اتصاالت 

 ستون به ریت ینواح یطراح يبرا بند نیا ضوابط 20-6-5-1
 محسوب یجانب باربر ستمیس از یبخش هک ژهیو يهاقاب در
 .شوندمی برده ارک به ،شوندمی

  

 کلیات 2-5-6-20 ت  اتیلک 20-6-5-2
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 ناحیه بر در رهایت یطول آرماتورهاي يروهاین 20-6-5-2-1
 .شوند محاسبه 1.25𝑓𝑓𝑦𝑦 یششک تنش فرض با دیبا اتصال

 
 

 ریت اتصال ناحیه در هک رهایت یطول آرماتورهاي 20-6-5-2-2
 دهش محصوره هست مقابل وجه تا دیبا ،شوندمی ختم ستون به
 رد یششک يروین جادیا صورت درو  ابندی ادامه هیناح نیا در
 يفشار يروین جادیا صورت درو  5-5-6-20 بند مطابق هاآن
 .شوند مهار ،8-3-21 بند مطابق هاآن در

 
 

 ناحیه از ریت یطول آرماتورهاي هک يموارد در 20-6-5-2-3
 موازات به ،h گره، بعد ،کنندمی عبور ستون به ریت اتصال

 زا آمده دست به مقدار نیبیشتر دیبا ریت یطول آرماتورهاي
 باشد: ریز »پ« تا »الف«

 و الکمگاپاس 420 میتسل مقاومت با آرماتورهاي يبرا -الف
20 با برابر کمتر

𝜆𝜆
𝑑𝑑𝑏𝑏 ، هک 𝑑𝑑𝑏𝑏  است آرماتور نیبزرگتر قطر. 

 با برابر الکمگاپاس 520 میتسل مقاومت با آرماتورهاي يبرا -ب
26𝑑𝑑𝑏𝑏 آرماتور نیبزرگتر قطر اساس بر. 

 ریت اتصال به نظر مورد امتداد در هک يریت هر ارتفاع نصف -پ
 زا یبخش صورت به خود عملکرد با و بوده وصل ستون به
 .ندکمی برش جادیا اتصال در زلزله، برابر در مقاوم ستمیس

 يهاگره وجوه در یرارتجاعیغ يهااندور توسعه 1-2-5-6-20 ت 
 از هک یخمش آرماتورهاي در هارنشک هب یبتن يهاقاب اتصاالت

 یبرش يروین جه،ینت در .شودمی منجر ،هستند شتریب میتسل رنشک
 ربراب یتنش يبرا یششک يهاآرماتور لهیبوس شده جادیا ،اتصال

1.25𝑓𝑓𝑦𝑦 شودمی محاسبه هاآرماتور در. 

 بر اساسا دار قالب يهاآرماتور یطراح ضوابط 2-2-5-6-20 ت
 استوار درجه 90 ییانتها قالب با ییهاگره هیتجر و قیتحق يمبنا
 يهاقالب به نسبت استاندارد، درجه 90 قالب ن،یبنابرا .است

 هاستفاد یخاص طیشرا هکآن مگر است تیاولو در درجه 180 استاندارد
 ،يفشار يهاآرماتور يبرا .دینما لیتحم را درجه 180 يها قالب از

 مخ آستانه تا یبحران مقطع از میمستق قسمت با مطابق يمهار طول
 سردار يلگردهایم يبرا لگردیم سر تا و دار قالب يهاآرماتور يبرا

 .شودمی يریگاندازه

 ابعاد .استشده مشخص 9-20شکل  در اتصال عمق 3-2-5-6-20 ت
 را يارهیدا يهاستون با اتصاالت در ریت آرماتور با يمواز ستون

 .گرفت نظر در معادل مساحت با مربع مقطع یک عنوان به توانمی
 تاس نکمم رهایت میمستق يهاآرماتور هک استداده نشان قاتیتحق
 .بلغزند بزرگ، یخمش يلنگرها یمتوال يهاشدن وسکمع در

 است نکمم میمستق يهاآرماتور نیا يرو یندگبچس يهاتنش
 لمفص لکیتش نیح زیاد لغزش اهشک يبرا .باشند بزرگ یلیخ

 يبرا ورآرمات قطر به ستون بعد نسبت است الزم مجاور، ریت یکپالست
 اب .شودمی یبزرگ اتصاالت به منجر هک باشد 32 حدود S420 رده

 قطر به ستون عمق نسبت حداقل موجود، يهاشیآزما مرور
 وزن با يها بتن يبرا 20 مقدار  S420 رده يبرا یطول يهاآرماتور
 اتصال عمق .استهشد پیشنهاد کسب يها بتن يبرا 26 و یمعمول

bd26 رده يهاآرماتور يبرا S520 يردکعمل به یابیدست يبرا 
 وزن با بتن و S420 رده آرماتور يبرا bd20 اتصال عمق مشابه
 بر یقبول قابل نترلک حدود، نیا .است شده گرفته نظر در یمعمول
 ینیبشیپ  با ستون به ریت اتصال در ریت يهاداده بالقوه لغزش مقدار
 بزرگ، يهازلزله در یرارتجاعیغ هیناح به یساختمان يهاقاب ورود

 هاآن در هک قاب يانتها يهاستون يبرا ضابطه نیا .ندکیم فراهم
 .ستین برقرار ،ندارد ادامه تیر
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 اتصال در تیر عمق  9-20شکل 

 

 اعمال ییرهایت به فقط اتصال يابعاد نسبت درباره »پ« ضابطه
 .نندکمی رفتار يالرزه مقاوم ستمیس از یقسمت عنوان به هک شودمی

 کستد یک مند ازین دارند ریت عمق نصف از مترک یعمق هک اتصاالتی
 این. ندک عبور اتصال از هک هستند ادیز بیش با يقطر يفشار

 ییاهشیآزما .نباشد موثر اتصال برش تحمل در است ممکن اتصاالت
 گزارش منابع در ،باشد هااتصال نگونهیا ردکعمل دهنده نشان هک
 .اندشدهن

  آرماتورگذاري 20-6-5-3
 آرماتورگذاري 3-5-6-20 ت

 ،یهایاتصال همه در دیبا یعرض يآرماتورگذار 20-6-5-3-1
 مطابق ،اندشده اشاره 2-3-5-6-20 بند در که ییهاآن جز به

 و 4-3-3-6-20 تا 2-3-3-6-20 بندهاي ضوابط
  .شود برده کار به 20-6-3-3-7

 تیرها توسط سمت چهار در که هاییاتصال در 20-6-5-3-2
 ستون بعد چهارم سه از کمتر تیرها عرض و اندشده محصور
 مک ارتفاع اندازه به طولی در توانمی نیست، هاآن به متصل
 نییتع مقدار نصف با مساوي عرضی آرماتور از ،h تیر، نیترعمق
 از را هاآن فاصلهو  نمود استفاده ،4-3-3-6-20 بند در شده

 150 تا شده، محاسبه 3-3-3-6-20بند اساس بر چه آن
 .داد افزایش مترمیلی

 داخل از هاآن طولی آرماتور که تیرهایی در 20-6-5-3-3
 کهصورتی در ،کنندمین عبور ستون شده محصوره هست

 راسرس در باید باشند، نشده محصور دیگري تیر توسط آرماتورها
 دارند، قرار ستونه هست از خارج در که طولی آرماتورهاي طول

 مطابق يافاصله با نندک عبور ستون از هک عرضی آرماتورهاي از

 از نظر صرف را اتصال در آرماتورگذاري نامه،آیین 1-3-5-6-20 ت 
 .داندمی ضروري برش، مقدار

 

 

 است نکمم نندهک محصور يهاآرماتور زانیم 2-3-5-6-20 ت
 اسبمن ابعاد با رهایت اگر شود داده شیافزا هاآن فاصله و افتهی اهشک
 .شوند وارد اتصال به طرف چهار از

 

 

 
 آرماتور بر عمود يریت اگر ،ازین مورد یعرض آرماتور 3-3-5-6-20 ت

 یطول يها آرماتور یشدگمحصور  منظور به باشد، داشته وجود یطول
 .شودمی تهگرف نظر در ستون به ریت اتصال به روین انتقال بهبود و ریت

 ردنک محصور يبرا هک یستون یعرض يهاآرماتور از یمثال
  شودمی دهید كتدار ستون هسته خارج از يعبور ریت يهاآرماتور

 .اندشده داده نشان )1-2-6-20 بند (تفسیر 5-20شکل  در
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 و 3-3-3-6-20 يبندها تیرعا با زینو  2-3-3-6-20 بند
 .شود استفاده ،20-6-2-3-6

 ستون به ریت اتصال  یبرش مقاومت 4-5-6-20 ت  ستون به ریت اتصال یبرش مقاومت 20-6-5-4

 رد دیبا ستون به ریت اتصال در یبرش يروین 20-6-5-4-1
 اسبهمح يروهاین اساس بر و اتصال نیا ارتفاع وسط یافق صفحه

 رهایت در یششک و يفشار يروهاین به توجه با ،اتصال بر در شده
 در یبرش يروینو  آمده دست به 1-2-5-6-20 بند مطابق هک

 ،𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 رها،یت محتمل یخمش مقاومت با تطابق در هاستون
 .گردد محاسبه

 

 

 
 

20-6-5-4-2 φ  محاسبه »ت«5-4-7 بند اساس بر دیبا 
 .شود

20-6-5-4-3  𝑉𝑉𝑛𝑛 جدول مطابق دیبا ستون به ریت اتصال در 
 .باشد 20-2

 

 در یعرض آرماتور صراحتا شده ارائه اتصال یاسم یبرش مقاومت 
 و اتصاالت يرو متعدد هاشیآزما رایز ردیگینم نظر در را اتصال

 به اتصال چشمه یبرش مقاومت هک نداداده نشان قیعم يرهایت
 در الزم مقدار حداقل کهآن بر مشروط ،ستین حساس یعرض آرماتور
 يرهایت با اتصاالت ياچرخه يبارگذار يهاشیآزما .شود فراهم اتصال

 مقع حداقل اندازه به یزدگ رونیب زانیم هک گره به نسبت زده رونیب
 یبرش مقاومت با اتصال یبرش مقاومت هک نداداده نشان آنهاست

 هک دهدیم نشان هاافتهی نیا .ندامشابه وستهیپ يرهایت در اتصال
 يهاورآرمات با و باشند داشته یمناسب ابعاد یوقت رهایت یزدگرونیب

 جوهو يبرا يموثر یشدگمحصور  باشند، شده تقویت یعرض و یطول
 در را اتصال مقاومت زوال بیترت نیا بهو  کنندمی جادیا اتصال

 .اندازند یم ریتاخ به بزرگ يهاانکرمییتغ

 ستون به ریت اتصال اسمی یبرش مقاومت 2-20 جدول

 ستون
 𝑽𝑽𝒖𝒖 هک يامتداد در ریت

 است شده حساب
 يرهایت با شدگی محصور

 8-2-16 بند مطابق یعرض
𝑽𝑽𝑴𝑴  

 (نیوتن)

 
 بند مطابق ای وستهیپ

16-2-6 

 بند مطابق ای وستهیپ
16-2-7 

 1.70λ�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑗𝑗 شده محصور

 1.25λ�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑗𝑗 نشده محصور

 موارد ریسا
 1.25λ�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑗𝑗 شده محصور

 1.00λ�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑗𝑗 نشده محصور

 
 موارد ریسا

 بند مطابق ای وستهیپ
16-2-7 

 1.25λ�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑗𝑗 شده محصور

 1.00λ�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑗𝑗 نشده محصور

 موارد ریسا
 1.00λ�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑗𝑗 شده محصور

 0.70λ�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑗𝑗 نشده محصور

را 𝝀𝝀 فوق، جدول در ع يب رابر کسب يهادانه با شده ساخته هايبتن انوا را و 75/0 ب رابر یمعمول وزن با بتن يب  .باشدمی 0/1 ب
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 ، 𝐴𝐴𝑗𝑗 ستون، به ریت اتصال  موثر مقطع سطح 20-6-5-4-4
. است اتصالناحیه  موثر عرض در عمق ضرب حاصل با برابر
. است ،h ستون، مقطع لک ارتفاع با برابر اتصالناحیه  عمق
 عرض از ریت عرض هي کموارد در جز به اتصال،  موثر عرض
 تونس مقطع لک عرض با برابر است، کمتر آن به متصل ستون

 ردبیشتر  ریز» ب«و » الف« مقدار دو ترینکم از دینبا و بوده
 شود: گرفته نظر

 ؛اتصال عمقه عالو به ریت عرض -الف

 يمواز وجوه تا ریتی طول محورفاصله  نیترکوچک برابر دو -ب
 .ریت محور با ستون

  

 کششی هايآرماتور گیرایی طول 5-5-6-20 ت  کششی هايآرماتور گیرایی طول 20-6-5-5

 قالب به هک ،𝑙𝑙𝑐𝑐ℎ ها،آرماتور ییرایگ طول 20-6-5-5-1
 همحاسب ریز رابطه از استفاده با دیبا ،اندشده ختم استاندارد

 مترمیلی 150 و آرماتور قطر برابر 8 از کمتر دینبا یول ،شود
  .گردد اریاخت

𝑙𝑙𝑐𝑐ℎ                            11-20 رابطه = 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑𝑏𝑏/�5.4𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′�   
 

 شده محصوره هست در باید رهایت آرماتور قالب 20-6-5-5-2
 طرف به هاآن خمو  شده مهار دیوارها لبه اجزاي در یاو هاستون
 .باشد اتصال ناحیه داخل

 شش،ک در مستقیم هايآرماتور اییگیر طول 20-6-5-5-3
𝑙𝑙𝑐𝑐، دو نیبزرگتر با برابر دیبا ،مترمیلی 36 از ترکوچک قطر با 

 شود: گرفته نظر در ریز »ب« و »الف« مقدار

 مرحله یک در بتن مترمیلی 300 ثرکحدا هک يموارد در -الف
 گیرایی طول برابر 5/2 باشد: شده ختهیر آرماتور ریز در

 .11-20 رابطه در ،𝑙𝑙𝑐𝑐ℎ دار،قالب هايآرماتور
 مرحله یک در بتن مترمیلی 300 از بیشتر هک يموارد در -ب

 گیرایی طول برابر 25/3 باشد: شده ختهیر آرماتور ریز در
 .11-20 رابطه در ،𝑙𝑙𝑐𝑐ℎ دار،قالب هايآرماتور

 

 گردد سهیمقا 3-21 بند روابط با دیبا ضابطه نیا 1-5-5-20 ت 
 تریبحران 3-3-21 بند طبق شده محاسبه گیرایی طول چهچنان
 .ردیگمی قرار مبنا طول آن ،باشد

 وسعهت بهبود يبرا شود خم گره داخل سمت به دیبا قالب هکنیا الزام
 اتورآرم به ضابطه نیا .باشدیم اتصال عرض در يقطر يفشار کدست

 شوندیم ختم استاندارد قالب به اتصال یک در هک ییهاستون و رهایت
 .شودمی اعمال

 
 

 

 يهاآرماتور يبرا ششک در گیرایی طول حداقل 3-5-5-6-20 ت
 بخش .باشدیم 11-20  رابطه در شده رایهطوال از یبیضر میمستق

 يبرا یمرجع به اشاره عدم .است ییباال يهاآرماتور به مربوط »ب«
 مورد در كاند اطالعات خاطر به 36 از شتریب قطر با يلگردهایم

 شوندهمعکوس يبارها معرض در هک یهنگام هاآرماتور نیا گیرایی
 .باشدیم هستند، يالرزه راتیتاث مشابه
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 ختم اتصال یک به که مستقیمی هايآرماتور 20-6-5-5-4
 لبه جزء یاو ستون شده محصوره هست داخل از باید ،شوندمی

 ،𝑙𝑙𝑐𝑐 شش،ک در میمستق یراییگ طول .شوند داده عبور دیوار
 محصوره هست از خارج در که هاییآرماتور از قسمت آن يبرا

 .شود داده افزایش 6/1 ضریب با باید دارند، قرار شده

 

 

 

 

 

 خشب ضوابط هک دارسر آجدار آرماتورهاي در 20-6-5-5-5
 مطابق دیبا ششک در يمهار طول ،کنندمی تامین را 4-10 

 محاسبه 𝑓𝑓𝑦𝑦 يجا به 1.25𝑓𝑓𝑦𝑦 ردنک منظور با و 4-3-21 بند
 در bd3 از کمتر دینبا هاآن نیب مرکز به مرکز فاصله یول ،گردد
 .شود گرفته نظر

 از آرماتور یک يبرا ازین مورد میمستق طول اگر 4-5-5-6-20 ت
 بندهاي فیتعر مطابق ،رود فراتر بتن شده محصور حجم

 نیا با یگیرای طول 3-5-6-20 ای 3-3-6-20 و 20-5-2-3 
 رمحصو هیناح رونیب نندهک محدود یندگچسب يهاتنش هک منطق
 .شودمی داده شیافزا است، مترک ان داخل از شده

𝑐𝑐𝑑𝑑𝑙𝑙 + )𝑐𝑐𝑑𝑑𝑙𝑙−𝑑𝑑𝑙𝑙6(.=1𝑚𝑚𝑑𝑑𝑙𝑙 
 ای

𝑐𝑐𝑑𝑑𝑙𝑙6.0 − 𝑑𝑑𝑙𝑙 6.=1𝑚𝑚𝑑𝑑𝑙𝑙 

 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑙𝑙 رد املک طور به هک است يآرماتور يبرا ازین مورد گیرایی طول 
 ازین مورد یگیرای طول 𝑑𝑑𝑙𝑙 است؛ نشده جاگذاري شده محصور بتن

 و 3-5-5-6-20 بند در شده فیتعر میمستق آرماتور يبرا یششک
𝑐𝑐𝑑𝑑𝑙𝑙  است بتن شده محصور هیناح در شده جاگذاري آرماتور طول. 

 پـذیري شـکل  بـا  ايسـازه  دیوارهاي 
 ژه)ی(و ادیز 

 
کل  با  ايســازه دیوارهاي 7-20 ت ــ  پذیري ش

 ژه)ی(و ادیز 

 با ايسازه يوارهاید یطراح در دیبا بند نیا ضوابط 
و  بندهم يرهایت شامل هاآن اجزاي یاو اد،یز پذیريشکل

 هاپایه وارید زینو  )10-20شکل ( وارهاید یافق و قائم قطعات
 برابر در مقاوم ستمیس از یقسمت عنوان به هک دیوارها) (جرز
 یخاص حالت هاپایه وارید .دنشو استفاده ،شوندمی منظور زلزله

 رد فیتعر (مطابق هاآن ابعاد هک هستند يوارید قائم قطعات از
 قیطر از هاآن در برش ثرکحدا هک هستند ايگونه به )2 فصل

 .شودمی نییتع هیپا وارید يانتها دو در يریخم يلوال لکیتش
 با هاپایه وارید و وارهاید همه در 2-7-20 بند تیرعا

 ضوابط وار،ید قائم قطعات در .است یالزام ادیز پذیريشکل
ℎ𝑤𝑤 نسبت دو اساس بر یطراح

𝑙𝑙𝑤𝑤
𝑙𝑙𝑤𝑤  و  

𝑏𝑏𝑤𝑤
 »پ« تا »الف« مطابق و 

 :شوندمی نییعت ریز

 يوارهاید اتییجز و يابعاد ضوابط شامل بخش نیا 1-7-20 ت 
 .باشدیم هادیوارپایه و بندهم يرهایت شامل آن ياجزاتمام  و ياسازه

 ضوابط .اندشده فیتعر  ف)یتعار و عالئم( 2فصل  در هادیوارپایه
 يابعاد نسبت به ،10-20شکل  ،وارید قائم يها قسمت يبرا یطراح

 یافق مقطع يابعاد نسبت و 𝑤𝑤𝑙𝑙/𝑤𝑤(ℎ( وارید صفحه در قسمت آن
)𝑤𝑤𝑏𝑏/𝑤𝑤𝑙𝑙( يرویپ زیر جدول حاتیتوض از عموما و دارد یبستگ 
 اوتقض يمبنا بر هاهیپا دیوار يبرا نندهک محدود يهانسبت .ندکیم

 هیاپ قائم يهاآرماتور میتسل هک است بوده نیا منظور .است یمهندس
 بتنس هک شود دقت .باشد هیپا یبرش يتقاضا نندهک محدود دیبا

 فیتعر يبرا شده ارائه يابعاد نسبت با وارید یافق مقطع يابعاد
 .است متفاوت یمک ،2فصل  در وارید یعموم

 .است شده خالصه زیر جدول در بند این »پ« تا »الف« موارد
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ℎ𝑤𝑤  هک يموارد در -الف 𝑙𝑙𝑤𝑤⁄ < 𝑙𝑙𝑤𝑤) یاو 2 𝑏𝑏𝑤𝑤)⁄ >  باشد، 6

 تیرعا با و ايسازه وارید مشابه دیبا وارید قائم قطعه
 .شود یطراح 9-7-20و 4-7-20 ،3-7-20 يبندها

ℎ𝑤𝑤  هک يموارد در -ب 𝑙𝑙𝑤𝑤⁄ ≥ 𝑙𝑙𝑤𝑤)  و 2 𝑏𝑏𝑤𝑤)⁄ ≤  باشد، 2.5
 تیعار اب و ستون مشابه دیبا هیپا وارید ای وارید قائم قطعه
 یطراح 4-3-6-20 و 3-3-6-20 و 2-3-6-20 يبندها
 .شود

ℎ𝑤𝑤  هک يموارد در -پ 𝑙𝑙𝑤𝑤⁄ ≥ 2.5 و 2 < (𝑙𝑙𝑤𝑤 𝑏𝑏𝑤𝑤)⁄ ≤ 6 
 يجا به توانمی را هیپا وارید ای وارید قائم قطعه باشد،

  بند تیرعا با بند، نیا »ب« قسمت ضوابط تیرعا
  .نمود یطراح »پ«1-6-7-20 تا »الف«20-7-6-1

ℎ𝑤𝑤 آزاد، ارتفاع 𝑙𝑙𝑤𝑤 و یافق طول 𝑏𝑏𝑤𝑤 در جان قسمت عرض 
 در ضخامت یاو بال، و جان از شده لکیتشه یپاوارید مقاطع

 جدول در بند این ضوابط .است یلیمستط مقطع با هیپاوارید
 .استشده خالصه تفسیر

 
 بازشو با ايسازه دیوار  10-20شکل 

 

 بند( وارید قائم ياجزا یطراح يبرا مکحا ضوابط 1-20ت  جدول
20-7-1( 

 قسمت آزاد ارتفاع
 رب میتقس وارید قائم

 قسمت یافق طول

𝒄𝒄𝒄𝒄 وارید نظر مورد
𝒔𝒔𝒄𝒄

 

 ضخامت بر میتقس وارید قائم قسمت طول
 (𝑙𝑙𝑤𝑤/𝑏𝑏𝑤𝑤)وارید

𝒔𝒔𝒄𝒄
𝒃𝒃𝒄𝒄

≤ 𝟐𝟐.𝟓𝟓 𝟐𝟐.𝟓𝟓 <
𝒔𝒔𝒄𝒄
𝒃𝒃𝒄𝒄

≤ 𝟔𝟔 
𝒔𝒔𝒄𝒄
𝒃𝒃𝒄𝒄

> 𝟔𝟔 

ℎ𝑤𝑤
𝑙𝑙𝑤𝑤

<  وارید وارید وارید 2

ℎ𝑤𝑤
𝑙𝑙𝑤𝑤

≥ 2 

 وارید است الزم
 الزامات هاهیپا

 یطراح خاص
 نیتام هاستون

 بند به .ندینما
 20-7-6 

 .شود مراجعه

 است الزم
 الزامات هاپایهوارید

 یطراح خاص
 ضوابط ای هاستون

 نیتام را نیگزیجا
 بند به .ندینما

 مراجعه 20-7-6 
 .شود

 پایه وارید

ℎ  آزاد، ارتفاع 𝑙𝑙𝑤𝑤 و یافق طول 𝑏𝑏𝑤𝑤 است وارید جان عرض. 

 
 

 یهندس هايمحدودیت 

 هندسی هايمحدودیت ايسازه دیوارهاي در 20-7-2-1
 د:نشو تیرعا باید ریز »ب« و »الف«

 .شود اختیار مترمیلی 150 از کمتر نباید دیوار ضخامت -الف
  بند مطابق مرزي اجزاي هاآن در که دیوارهایی در -ب

 نباید مرزي عضو عرض ،شوندمی گرفته کار به 20-7-4
 .باشد »پ«4-4-7-20 بند در شده مشخص مقدار از کمتر

 

 

 

 یمختلف يهالکش به توانیم را ياسازه يوارهاید 1-2-7-20ت  
 مقطع با وارید ياجرا و طرح 11-20شکل  مانند .نمود يبند ریکپ

 كناز وارید ضخامت هکنیا شرط به است آسان نسبتا یلیمستط
 )برش و فشار در ژهی(بو ياسازه ردکعمل نظر از صورت نیا در نباشد،

  .نمود زیپره آن از دیبا و شودمی یالتکدچارمش

 به يمرز ياجزا يدارا معموال مک ضخامت با، لکش یدمبل يوارهاید
 ضمن آن در موجود یطول يهاآرماتور هک هستند ستون لکش

با و  يمحور صورت بهها، وارید یخمش مقاومت نیتام در تکمشار
 و يداریپا بهبود موجب ،يالرزه يآرماتورگذار طیشراقناع ا شرط
 کمک زین وارید با شده قاب يرهایت مهار در و شده وارید پذیريشکل

 از استفادهشود  دقت. )شود مراجعه 2-6-20بند  ریتفس (بهند کیم
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 ایجاد از امکان حد تا باید ايسازه دیوارهاي در 20-7-2-2

 ایجاد که مواردي در .کرد خودداري بزرگ ابعاد با بازشوهاي
 ار هاآن هندسی موقعیت باید باشد، ناپذیر اجتناب بازشوها این

 دیوارهاي صورت به بتواند دیوار که گرفت نظر در طوري
 تحلیل کمک با باید صورت این غیر در .نماید عمل بستههم

 دیوار عملکرد در بازشو وجود اثر مناسب، هايآزمایش یاو دقیق
 .شود بررسی

 در يمحور يبارها و خمش يبرا طراحی در 20-7-2-3
 لیکتش مشابه الکاش ریسا و لکش L و U، T مقطع با دیوارهاي

 از شده گیرياندازه بال، موثر رضع متقاطع، يوارهاید از شده
 دنبای ،شودمی برده کار به محاسبات در که سمت هر در جان بر

 آن رمگ ،شود گرفته نظر در ریز »ب« و »الف« مقادیر از بیشتر
  .کرد تعیین را آن مقدار بتوان تردقیق تحلیل با که

 ،مجاور دیوار جان تا دیوار جان بین فاصله نصف -الف
 .آن نظر مورد مقطع يباال در دیوار کل ارتفاع چهارم یک -ب

 شتریب يفضا نمودن فراهم يبرا صرفا وارید يانتها در بزرگتر ابعاد
 امتضخ وارید چنانچه لذا. است ریت اتصال و یطولآرماتورگذاري  يبرا

، تونس به اتصال ای و ییانتها ابعاد شیافزا باشد، داشته یافک جان
 .ستین یالزام، قاب در گرفتن قرار

 

 
 مختلف مقاطع با ايسازه دیوارهاي  11-20شکل 

 

 بر بازشوها ای بازشو ریتاث بازشودار، يوارهاید يبرا 2-2-7-20 ت
 بار ریمس یک دیبا و شود گرفته نظر در دیبا یبرش و یخمش مقاومت
 اساس بر یطراح میمفاه .شود یسنج صحت بازشوها ای بازشو اطراف

 دیمف منظور نیا يبرا است نکمم بند و بست يهامدلو  تیظرف
 .دشو مراجعه 11-7-20 بند به بندهم يوارهاید یطراح يبرا .باشد

 
 
 

 ریسا ای T,C,L شکل به دیوار عمقط که مواردي در 3-2-7-20 ت
 یمناس عرض انتخاب با دیبا وارید رفتار بر بال ریتاث ،باشدمی الکاش
 با بال موثر عرض هک دهدیم نشان هاشیآزما .شود یابیارز آن از

 فشار رد بال ریتاث زانیم و ابدییم شیافزا ینسب دوران سطح شیافزا
 يابر استفاده مورد مقدار .است متفاوت ششک در بال همان ریتاث با

 یلکرشییتغ و یمقاومت تیظرف بر یمک ریتاث فشار، در بال موثر عرض
 عرض موثر مقدار یک ،یطراح ردنکساده يبرا نیبنابرا .دارد وارید

 حالت دو هر يبرا یششک بال موثر عرض نیتخم اساس بر بال
 .12-20شکل  ،شودمی استفاده يفشار و یششک
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب الف

 پ
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𝑏𝑏𝑐𝑐1 = 𝑡𝑡𝑤𝑤1 + min (𝑏𝑏𝑤𝑤
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, ℎ𝑤𝑤
4

) + min (𝑏𝑏𝑙𝑙 ,
ℎ𝑤𝑤
4

)     
 , 𝑏𝑏𝑐𝑐2 = 𝑡𝑡𝑤𝑤2 + min (𝑏𝑏𝑤𝑤

2
, ℎ𝑤𝑤
4

) + min (𝑏𝑏𝑐𝑐 , ℎ𝑤𝑤
4

) 

 کشش در بال موثر عرض  12-20شکل 

 
 

 افقی و قائم آرماتورهاي 

 به آرماتور مقطع سطح نسبت ايسازه دیوارهاي در 20-7-3-1
 مترک نباید افقی و قائم امتداد دو از یک هیچ در وارید مقطع لک
 از ، 𝑉𝑉𝑢𝑢 دیوار، طرح برشی نیروي که آن مگر ،باشد 0025/0 از

0.083𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ آرماتور حداقل صورت این در .ندکن تجاوز 
 خشب ضوابط مطابق توانمی را ،𝜌𝜌𝑐𝑐 دیوار،  یافق نیاز مورد

 .داد اهشک 13-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض نترلک هدف با برشی آرماتورهاي حداقل 1-3-7-20 ت 
 هیال دو درباره 3-3-7-20 بند الزام .استشده تعیین مورب يهاكتر

 اسبراس کنندمی تحمل را یتوجه قابل برش هک ییوارهاید در آرماتور
 معمول، ساز و ساخت طیشرا در دهدیم نشان هک است یمشاهدات
 .است کم وارید مقطع وسط در آرماتور هیال یک نگهداشتن احتمال

 رد بتن ییجدا از مانع سطح، به یکنزد آرماتور حضور ن،یا بر عالوه
 يعمود آرماتور هیال دو الزام .شوندیم زلزله نیدرح دیشد يهاكتر
 يبارها تحت را يفشار هیناح یجانب يداریپا ،الغرتر يوارهاید در

 رد .دهدیم شیافزا قائم یششک يهاآرماتور میتسل از بعد يا چرخه
 شوند، داده قرار قائم يهاآرماتور يرو یافق يهاآرماتور هیکصورت
ل شک ،داشت خواهند يبهتر ردکعمل قائم يهاآرماتور یپوشش وصله

20-13. 

 

 
 دیوارها در قائم و افقی آرماتورهاي توزیع  13-20شکل 

 

 پاسخ هنگام به یپوشش يهاوصله ردکعمل یپارچگیک هکآنجا زا
 صلهو اربردنکب از دیبا ردک نیتضم توانیمن را یخمش یرارتجاعیغ
 نیا از خارج ینواح در .نمود زیپره یبحران مقاطع در خصوص به
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 دو هر در یکدیگر از هاآرماتور زکمر تا زکمر فاصله 20-7-3-2
 .شود اختیار مترمیلی 350 از بیشتر نباید افقی و قائم امتداد

 دیبا ،شودمی استفاده nV نیتام يبرا هاآن از هک یهایآرماتور
 .شوند عیتوز برش صفحه درسطح و بوده ممتد صورت به

𝑉𝑉𝑢𝑢 هاآن در که دیوارهایی در 20-7-3-3 > 0.17𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 
ℎ𝑤𝑤 یاو

𝑙𝑙𝑤𝑤
≥  .تاس الزامی آرماتور شبکه دو کارگیري به باشد، 2.0

 ايگونه به دیبا ايسازه يوارهاید در هاآرماتور 20-7-3-4
 موارد و 4-21 و 3-21 يها خشب مطابق هک شوند مهار ای وصله

 م،یتسل یششک تنش جادیا انکام هاآن در ،ریز »پ« تا »الف«
𝑓𝑓𝑦𝑦، د:یآ وجود به 

 ات دیبا وار،ید یفوقان قسمت در جز به ،یطول آرماتورهاي -الف
 گرید هک یمحل از بعد مترمیلی 3700 حداقل با برابر یطول

 رد ولی ،شوند داده ادامه ستند،ین ازین مورد یخمش نظر از
 یفوقانه طبق يباال از 𝑙𝑙𝑐𝑐 از بیشتر هک ستین يازین حال هر

 .باشند داشته ادامه
 احتمال ،یجانب هايمکانتغییر اثر در هک یهایمحل در -ب

 آرماتورها يمهار طول دارد، وجود یطول آرماتورهاي میتسل
 در میتسل يبرا شده محاسبه يمهار طول برابر 25/1 دیبا
 .شود گرفته نظر در ششک

 اثر در هاآن در هک وارید یبحران مقاطع در يمرز ینواح در -پ
 آرماتورهاي شدن يجار احتمال یجانب يهامکانتغییر

 يبرا یپوشش يهاوصله از استفاده دارد، وجود یطول
 6100 مقدار دو ترینکم با برابر یطول در یطول آرماتورهاي

 ریز 𝑙𝑙𝑐𝑐و  مقطع يباال در ،ℎ𝑠𝑠𝑚𝑚 طبقه، ارتفاع و مترمیلی
 از بیشتر را sxh طول ستین يازین .باشدمین مجاز مقطع
 شامل مرزي ینواح .گرفت نظر در مترمیلی 6100
و  »الف« 4-4-7-20 بند در شده رکذ يهاقسمت
 دامک هر در وارید بر از وارید ضخامت اندازه به ییهاقسمت

 .باشندمی جهت هر در متقاطع يوارهاید از
  بند مطابق دیبا یکیانکم يهاوصله آرماتورها، در -ت

 مطابق یجوش يهاوصلهو  7-2-2-6-20 و 20-6-2-2-6
  .شوند گرفته نظر در 8-2-2-6-20 بند

 

 يبرا و بوده وارید دهانه وطول وسط در دیبا یپوشش وصله محدوده
 .شود محاسبه یفوقان آرماتور

 

 

 

 
 

 تغییراتی با ،21 فصل مفاد اساس بر بند این الزامات  4-3-7-20 ت
 نیهمچن و ياسازه يوارهاید خاص موضوعات به پرداختن جهت

 هک آنجا از .استشده تدوین زیاد مقاومت با يهاآرماتور از استفاده
 نکمم ياسازه يوارهاید (قائم) یطول يآرماتورها در یواقع يروهاین

 طور به را آرماتورها دیبا رود، فراتر شده محاسبه يروهاین از است
 میسلت مقاومت به بتوانند تا ردک متصل هم به ای ردهک مهار یمناسب

 يوارهاید در یطول يآرماتورها قطع محل .برسند ششک در آرماتور
 ییجا در و ارتفاع در آرماتورها هک يطور به شود مشخص دیبا ياسازه

 مورد یطراح يمحور يروین و خمش برابر در مقاومت يبرا گرید هک
 dl قلحدا اندازه به آرماتورها امتداد .باشند داشته امتداد ،ندستین ازین

 ازین نیا به یابیدست يبرا یعمل شرو یک يبعد طبقه تراز از باالتر
 3700 محدوده ،است ادیز طبقه ارتفاع که يموارد يبرا .است

 در جیتدر به دیبا آرماتور قطع .است شده گرفته نظر در متریلیم
 شتهدا قرار یبحران مقاطع یکینزد در دینبا و شود انجام وارید ارتفاع
 .باشد

 وجود ارتفاع در wl ،وارید دهانه طول اهشک مواردي در دشو دقت
 دیآ دیپد دیوار ارتفاع در یبحران مقطع چند دارد احتمال باشد داشته

 یرنشک یشدگسخت .شود تیرعا دامک هر يبرا دیبا ضوابط نیا و
 به ،یبحران مقاطع از یکپالست يهالکرشییتغ گسترش با آرماتورها

 ریاخ قاتیتحق .افتد یم اتفاق ،یجانب يهالکش رییتغ شیافزا علت
 میتسل هک ییوارهاید در یپوشش وصله از دیبا هک دهدیم نشان
 در مثال عنوان به .شود زیپره ،شودمی ینیبشیپ  آن در یخمش

 نکمم رایز ،گردد خودداري وصله نوع این گیري بکار از هاپایه وارید
 اهآرماتور يهایگیختسگ و بزرگ یموضع يهارنشک به منجر است
 آن در هک دهدیم نشان را يمرز اجزا از ییهامحل 14-20شکل  .شود

 .ستین مجاز هاآرماتور پوششی وصله

 بیضر یک است، انتظار مورد یطول يهاآرماتور میتسل کهمقاطعی در
 تمقاوم از یواقع میتسل مقاومت هکنیا احتمال تا شودمی اعمال 25/1
 یشدگسخت ریتاث نیهمچن و باشد شتریب آرماتور یاسم میتسل
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  نسبت هاآن در هک ییهاپایه وارید ای وارهاید 20-7-3-5
ℎ𝑤𝑤
𝑙𝑙𝑤𝑤
≥  موثر طور به وارید يباال تا سازه نییپا از و بوده  2.0

 مقطع یک هاآن در هک اندشده یطراح ايگونه بهو  دارند ادامه
 يدارا دیبا باشد، موجود يمحور يبارها و خمش يبرا یبحران

 طیشرا و بوده وارید قائم قطعه يانتها دو در یطول آرماتورهاي
 شوند: تیرعا هاآن در ریز »پ« تا »الف«

 .باشد شده گرفته نظر در ياچرخه يبارها شدن وسکمع و یرنشک
 یگیرای طول ،شودمی استفاده یعرض يهاآرماتور از کهمواردي در

 و 2-3-21 بندهاي در هک همانطور ،دارقالب ای میمستق يهاآرماتور
 یعرض يهاآرماتور رایز داد، اهشک توانیم را ،داده اجازه 21-3-3
 معرض در يهاقالب و هاوصله ردکعمل هم به یکنزد فواصل با

 .بخشد یم بهبود را ررکم یرارتجاعیغ يتقاضاها
 

 

 

 
 يهاوصله هاآن در که ارتفاع در دیوارها مرزي اجزا  14-20شکل 

 نیست مجاز پوششی

 

 پاسخ هک است استوار فرض نیا بر بند نیا 5-3-7-20 ت
 یبحران مقطع یک در و بوده خمش ریتأث تحت وارید الستیکرایغ

 هک شدبا متناسب يطور دیبا وارید مشخصات .افتد یم اتفاق میتسل
 اگر .دهد رخ نظر مورد محل در ،یکپالست مفصل ،یبحران مقطع
 تغییر اب دیوار مانند باشد، موجود یبحران مقطع یک از شیب لیپتانس
 هابخش نیا همه در يمرز يآرماتورها حداقل عبیهت ارتفاع، در طول

 .است یمنطق امالًک

 مناسب عیتوز منظور به وار،ید لبه در یطول آرماتور حداقل الزمه
 وارید یکپالست مفصل هیناح در شده جادیا هیثانو یخمش يهاكتر
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 يانتها هر در ايناحیه در یطول آرماتورهاي حداقل درصد -الف

 وار،ید ضخامت با برابر یعرض و 0.15𝑙𝑙𝑤𝑤  طول به وارید

   برابر
0.51�𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦
 .باشد 

 به دیبا »الف« بند اساس بر ازین مورد یطول آرماتورهاي -ب
𝑀𝑀𝑢𝑢  یاو 𝑙𝑙𝑤𝑤 حداقل اندازه

3𝑉𝑉𝑢𝑢
 یبحران مقطع نییپا و باال در 

 .باشند داشته ادامه وارید
 بند در ازین مورد آرماتورهاي درصد 50 از بیشتر دینبا -پ

 .شوند قطع مقطع یک در »الف«

 
 

 یراییگ طولي دارا دیبابند ي همرهایتآرماتورهاي  20-7-3-6
و  𝑓𝑓𝑦𝑦ه توسعي برا 4-21 و 3-21ي هابخش مطابق وصله یاو

 باشند:زیر » ب« و» الف«ي بندها

  بند اساس بربند ي همرهایتآرماتورهاي  اگر -الف
 برابر 25/1 آرماتوری راییگ طول باشند، 20-6-2-2-1
 محاسبه ششک در 𝑓𝑓𝑦𝑦 تنش اساس بر هک استی طول
 .شودمی

 4-5-7-20 بند اساس بربند ي همرهایتآرماتورهاي  اگر -ب
ی طول ابربر 25/1ي قطری آرماتورهاي راییگ طول باشند،

 .شودمی محاسبه ششک در 𝑓𝑓𝑦𝑦 تنشي مبنا بر هک است

 .است زلهزل هنگام در ازین مورد لکش رییتغ تیظرف به یابیدست يبرا
 مورد مقاومت از بتن مقاومت مالحظه قابل شیافزا ن،یا بر عالوه

 یخوردگ كتر عیتوز يبرا است نکمم ،یطراح محاسبات در استفاده
 یششک مناطق در ازین مورد آرماتور نسبت »الف« بند در .باشد مضر
 وارید مختلف يهابخش يبرا هک همانطور .است شده مشخص ییانتها

 بند ازین مورد یطول آرماتور .است شده داده نشان 15-20شکل  در
 میتسل رودیم انتظار هک ردیگ قرار یبحران مقطع در دیبا »الف«

 و ايطره وارید یک نییپا معمول طور به ،افتد اتفاق یطول آرماتور
 مفصل محل مجاورت در ضعف نقطه جادیا از يریجلوگ يبرا

 دهمحدو .ابدی ادامه وارید از یافک ارتفاع تا دیبا مفروض، یکپالست
 مجاورت در u/3VuM اندازه به یبحران مقطع نییپا ای يباال ارتفاع
 يبرا ارانتظ مورد طول ییشناسا يبرا یکپالست مفصل لکیتش محل
 .شودمی استفاده میتسل

 
 مختلف مقاطع با دیوارها در لبه اجزاي در طولی آرماتور محل  15-20شکل 
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  ايسازه دیوارهاي در مرزي اجزاي 

 اساس بر وارهاید لبه در ژهیو يمرز اجزاي به ازین 20-7-4-1
 نییتع 3-4-7-20 ای 2-4-7-20 يبندها ضوابط از یکی
  و 4-4-7-20 يبندها ضوابط آن، بر عالوه .شودمی
 .گردند تیرعا دیبا زین 20-7-4-5

 

 

 

 

 
 هاآن در هک ییهاپایه وارید ای وارهاید در 20-7-4-2

 hwcs
lw

≥  صورت به آن يباال تا سازه شالوده از و بوده 2.0
 مقطع یک يبرا تنها یطراح هاآن در و داشته ادامه وستهیپ

 ضوابط دیبا باشد، شده انجام يمحور بار و خمش در یبحران
 گردند: تیرعا ریز »ب« و »الف«

 وارید يفشار ینواح باشد، برقرار ریز رابطه هک يموارد در -الف
 .شوند تیتقو ژهیو يمرز اجزاي با دیبا

1.5𝛿𝛿𝑢𝑢                                 الف 12-20 رابطه
ℎ𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠

≥ 𝑙𝑙𝑤𝑤
600𝑢𝑢

    

 

 تاس يفشار تار نیدورتر از یخنث محور فاصله c فوق، رابطه در
 یاسم یخمش مقاومت همراه به دارضریب يمحور بار يبرا هک

 نسبت .شودمی محاسبه ، 𝑃𝑃𝑢𝑢طرح، یجانب مکانتغییر با سازهم
𝛿𝛿𝑢𝑢
ℎ𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠
 .شود منظور 005/0 از کمتر دینبا 

 ژهیو يمرز اجزاي به »الف« ضابطه اساس بر هک يموارد در -ب
 به د،یبا يمرز اجزاي در ژهیو یعرض آرماتورهاي باشد، ازین

 داده اجازه »خ«4-4-7-20 بند در هک يموارد در جز
 داقلح ،یبحران مقطع نییپا و باال در قائم امتداد در ،اندشده

𝑀𝑀𝑢𝑢 و 𝑙𝑙𝑤𝑤 مقدار دو نیبزرگتر اندازه به
4𝑉𝑉𝑢𝑢

 عالوه .ابندی ادامه ، 
𝑏𝑏 دیبا ای آن بر ≥ 4�𝑐𝑐𝑙𝑙𝑤𝑤 یاو بوده 𝑃𝑃𝑢𝑢

ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠� ≥

 مورد اتییجز الزامات یابیارز يبرا یطراح ردیکرو دو 1-4-7-20 ت 
 .اندشده ارایه بند این در ها)(لبه وارهاید يهامرز در ازین

 ییجابجا براساس یطراح از استفاده اجازه 2-4-7-20 بند الزامات
 يمبنا بر مایمستق ياسازه اتییجز ،آن در هک دندهیم را وارهاید
 .شوندیم مشخص وارید انتظار مورد يهاانکرمییتغ

 شیرایو در هک است یضوابط همان مشابه 3-4-7-20 بند الزامات 
 دیجد شیرایو در آن از استفاده و بود شده رکذ نامهنییآ یقبل

  آرماتورهاي یابیارز يبرا آن بودن ارانهک محافظه جهت به نامهنییآ
 .وارهاستید یبرخ ي هايلبه مرز در ازین مورد یعرض

 بندهاي از کدام هر الزمات 5-4-7-20 و 4-4-7-20بندهاي
 .دهندمی پوشش  را 3-4-7-20 ای 20-7-4-2

 در خطیغیر پاسخ که فرض این اساس بر بند این 2-4-7-20 ت
 حد به که بحرانی مقطع یک در هاآن خمشی رفتار از ناشی دیوار

 متناسب چنانآن باید دیوار .دهدمی روي رسیده، تسلیم
 تشکیل دارد، قصد که محلی در مقطع این که شود آرماتورگذاري

  .شود

 در .ندکیم يرویپ ییجابجا بر یمبتن ردیکرو از الف-12-20 رابطه
 برابر 5/1 به 𝑃𝑃𝑢𝑢 دیوار جانبی مکانتغییر که مواردي در رویکرد این

 محلی در مرزي جز در بتن کردن محصور برسد، انتظار مورد مقدار
 د،رسمی خود بحرانی حد به دیوار فشاري تار دورترین در کرنش که

 .باشدمی الزامی

 دیوار باالي در مکانتغییر الف -12-20 رابطه در طراحی مکانتغییر
 رینباالت تا بحرانی مقطع باالي ارتفاع دیوار، ارتفاع از منظور و است
 اتیجزئ تامین براي رابطه این در 5/1 بیضر .باشدمی (بام) تراز

 اریبس هايزلزله سطح در زشیفرور احتمال اهشک براي يسازگارتر
 از استفاده cs𝑤𝑤ℎ/𝑢𝑢𝑃𝑃  نسبت براي 005/0  نییپا حد .باشدمی دیشد
 جز یطول يهاآرماتور در یششک رنشک کهمواردي در را يمرز اجزا
 نترلک -ششک براي شده تعریف رنشک حد برابر دو به بایتقر يمرز

  cs𝑤𝑤ℎ/𝑢𝑢𝑃𝑃 نسبت 005/0 نییپا حد .نرسد ،2-4-7 بند مطابق تیرها،
 .دارد زنیا سخت يهاساختمان يبرا یمتوسط لکش رییتغ تیظرف به

 طبق شده محاسبه عمق الف،-12-20 رابطه در C خنثی محور عمق
 سازگار اسمی خمشی مقاومت و دارضریب محوري بار براي 3-8 بند

 محوري نیروي محوري، نیروي .است 𝑃𝑃𝑢𝑢 مکانتغییر جهت با
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1.5 𝑃𝑃𝑢𝑢 ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠� مقدار .باشد صادق 𝑃𝑃𝑢𝑢

ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠� ریز رابطه از 
 :شودمی محاسبه

  ب 12-20 رابطه

 𝑃𝑃𝑢𝑢
ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠� = 1

100
(4 − 1

50
�𝑙𝑙𝑤𝑤
𝑏𝑏
� �𝑢𝑢

𝑏𝑏
� − 𝑉𝑉𝑒𝑒

0.66�𝑓𝑓𝑐𝑐′𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
) ≥ 0.015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بدست را 𝑃𝑃𝑢𝑢 جابجایی که بارهایی ترکیب با که است يدارضریب
 .باشد سازگار دهدمی

 مفصل ناحیه طول نیتخم براساس cs𝑤𝑤ℎ ژهیو يمرز جز ارتفاع
 میتسل آن در هک يا هیناح از فراتر و شودمی تعیین یکپالست

 داده امتداد ،است محتمل بتن شدن خرد و یششک يهاآرماتور
  .شودمی

 وارید يباال ینسب دوران تیظرف نیانگیم اساس بر ب-12-20 رابطه
 ازین نیا .است شده يگذارهیپا یجانب مقاومت از درصد 20 اهشک در
 ،باشد ینسب دوران يتقاضا برابر 5/1 از شیب ینسب دوران تیظرف هک

 مقدار .دهدیم اهشک را یطراح زلزله در مقاومت شدن مک احتمال

b  ریمقاد فرض با »ب« بند زیر در 𝑉𝑉𝑢𝑢
0.66𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣�𝑓𝑓′𝑢𝑢

𝛿𝛿𝑢𝑢  و  
ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠

 به  
 ریمتغ c طول در b اگر .است شده گرفته 015/0 و 0/1 بایتقر بیترت

 عنوان به .شود استفاده b يبرا ندهینما ای متوسط مقدار از دیبا باشد،
 از شیب عرض با يمرز ستون با ای ،دار بال وارید يانتها در مثال،

 بند فیتعر مطابق بال موثر عرض با برابر دیبا b وار،ید ضخامت
 یک از دیبا ابد،ی گسترش جان داخل به c اگر باشد، 20-7-2-3 
 وارید يانتها در .16-20شکل  ،شود استفاده b يبرا یوزن نیانگیم

 .باشد وارید ضخامت با برابر دیبا b، بال بدون

𝑏𝑏 =
𝑏𝑏1 × 𝐿𝐿1 + 𝑏𝑏2 × 𝐿𝐿2

𝐿𝐿1+𝐿𝐿2
 

 
 مرزي جز در وزنی متوسط عرض محاسبه  16-20شکل 

 

 یبنس دوران يتقاضا از ینسب دوران تیظرف ه،یاول یطراح یک در اگر
 ینسب دوران تیظرف شیافزا براي یطراح در راتییتغ نرود، فراتر

 يطور به است، الزم دو هر ای وارید ینسب دوران يتقاضا اهشک وار،ید
 وارید هر يبرا ینسب دوران يتقاضا از شیب ینسب دوران تیظرف هک

 .شود فراهم ساختمان یک در
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 يجا به توانمی ژه،یو يمرز اجزاي یطراح يبرا 20-7-4-3

 استفاده بند نیا ضوابط از 2-4-7-20 بند ضوابط از استفاده
 .نمود

 عمقط فشاري تار دورترین در بتن يفشار تنش هک يموارد در
 از زلزله، اثر شامل ،دارضریب بارهاي بکیتر اثر تحت وارید

0.2𝑓𝑓𝑢𝑢′ دنشو بینیپیش ژهیو يمرز اجزاي باید باشد، بیشتر. 
 تنش که دیوار، ارتفاع امتداد در مقطعی از توانمی را اجزا نیا

 تنش .کرد قطع باشد، کمتر ′0.15𝑓𝑓𝑢𝑢 از آن در بتن فشاري
 بر و دیوار مقطع در تنش خطی توزیع فرض با بتن فشاري
 با يوارهاید در .شودمی محاسبه لک مقطع مشخصات اساس
 بند ضوابط اساس بر بال موثر عرض دیبا ،T و U مقطع

  .شود لحاظ 20-7-2-3

 

 

 

 

 3-4-7-20 ای 2-4-7-20 يبندها اساس بر اگر 20-7-4-4
 »ذ« تا »الف« يبندها الزامات باشد، ازین ژهیو يمرز اجزاي به
 د:نشو برآورده دیبا ریز

 نیبیشتر با برابر يافاصله تا یافق صورت به دیبا يمرز جزء -الف
𝑐𝑐 مقدار دو − 0.1𝑙𝑙𝑤𝑤 و  𝑢𝑢

2
 سمت به يفشار تار نیدورتر از 

 از یخنث محوره فاصلc  .ابدی ادامه وارید مقطع زکمر
 دارضریب يمحور بار اثر تحت هک است يفشار تار نیدورتر

 مکانتغییر با متناظر هک ،یاسم یخمش مقاومت همراه به
  .است شده آورده دست به ،𝑃𝑃𝑢𝑢 طرح، یجانب

 هک ،یافق طول در ،b خمش، از یناش يفشار ناحیه عرض -ب
 بال شامل و است شده آورده دست به »الف« بند مطابق

ℎ𝑢𝑢 از دینبا ،شودمی زین وجود صورت در وارید
16

  .باشد کمتر  
ℎ𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠 2.0 هک ییهاپایه وارید ای وارهاید در -پ

𝑙𝑙𝑤𝑤
 به و بوده  ≤

 و دارند ادامه وارید يباال تا شالوده يرو از وستهیپ صورت
 یبحران مقطع یک تنها يدارا هک اندشده یطراح ايگونه به
𝑢𝑢  هاآن در و بوده يمحور يبارها و خمش يبرا

𝑙𝑙𝑤𝑤
≥ 3

8
 

 هک یطول در ،b خمش، از یناش يفشار ناحیه عرض است،

 اکثرحد و یثقل يبارها ریتاث تحت وارید رویکرد این در 3-4-7-20 ت
 گرفته نظر در ،شده فرض جهت در زلزله از یناش خمش و برش
 T یبحران مقطع در يفشار يمرز جزء ،يبارگذار نیا تحت .شودمی
 يارفش ندیبرا اضافه به محوري بار از خود سهم یثقل يبارها برابر در

 نیا هک یآگاه نیا با .ندکیم مقاومت وارید یخمش لنگر به مربوط
 شود، رارکت زلزله نیح بار نیچند است نکمم يبارگذار حالت
 یاسم یبحران مقدار یک از شده محاسبه يفشار تنش هک یهنگام
 يروهاین يبرا تنش .شود محصور دیبا بتن باشد، شتریب ′0.2𝑓𝑓𝑢𝑢  برابر

 نخورده ترك مقطع یخط پاسخ فرض با مقطع، به وارده دارضریب
 مقدار یک عنوان به ′0.2𝑓𝑓𝑢𝑢 يفشار تنش .شودمی محاسبه یبتن

 ستا نکمم هک یتنش یواقع تیوضع لزوما و شودمی استفاده شاخص
  لهزلز يبرا یواقع ینرسیا يروهاین اثر تحت وارید یبحران مقطع در
 تریمیدق ضوابط گرید در .ندکن فیتوص را شود جادیا شده ینیبشیپ

 و وارید بودن ریپذلکش اریمع UBC97 آمریکایی نامهآیین مانند
 يروین ردنک محدود با آن در یخمش رفتار بودن نندهک نترلک

 نامهنییآ ای و c35P.≤0uP ضابطه طبق تعادل نقطه ریز در يمحور
 مشابه هک شد یم نترلک c4P.≤0uP نسبت EUROCODE اروپایی

 ،»ب«4-3-3-6-20 بند ،ژهیو يهاستون در فشار نترلک محدوده
 .ندارد وجود نامهنییآ نیا در نترلک نوع نیا .است

 در ،آن دادن امتداد منظور به يمرز جز یافق بعد 4-4-7-20 ت
 ترشیب یبحران مقدار از بتن يفشار رنشک هک یطول در ،جان داخل

 لشام بالدار،  مقطع با وارید يبرا .است شده ینیبشیپ ،باشدیم
 الزم محاسبات ل،کش  C و لکش  ⎕، L لکش يا جعبه مقاطع

 يبارها جهت با سازگار دیبا يمرز جز به ازین ردنک مشخص يبرا
𝑢𝑢 مقدار .باشد یجانب

2
 يبرا »الف«4-4-7-20 بند در شده مشخص 

 اتیجزئ مناسب روش .است يمرز جز حداقل طول آوردن فراهم
 است ينحو به نندهک محصور يهاآرماتور و یطول يهاآرماتور عیتوز

 يهاآرماتور با وارید يمرز جزء در یاصل یطیمح يهاآرماتور تمام هک
 .شوند دارينگه یعرض

 يهايداریناپا از یناش يهازشیفرور براساس شده یمعرف يالغر حد
 يهازلزله و هاشیآزما در هک است الغر يوارهاید يمرز ياجزا یجانب

 هک هرجا اد،یز یبتن پوشش با ییوارهاید يبرا .است شده دهید ریاخ
 شیافزا شود، منجر مقطع توجه قابل اهشک به بتن پوشش شدن خرد

𝑢𝑢 مقدار .ردیگ قرار نظر مد دیبا يمرز جز ضخامت
𝑙𝑙𝑤𝑤
≥ 3

8
 فیتعر يبرا  

-ششک مقطع 2-4-7بند  با مطابق هک وارید یبحران مقطع یک
 بتنس نیا يبرا هک معنا نیا به ،است شده استفاده ستین نترلک

 300 ضخامت حداقل .است نترلک-فشار هیناح در یخمش پاسخ
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 گتربزر ای برابر دیبا است، شده محاسبه »الف« بند مطابق

 .باشد مترمیلی 300 از
 عرض دیبا يمرز جزء ،L و U، T مقطع با يوارهاید در -ت

 مترمیلی 300 حداقل تا و شده شامل را فشار در بال موثر
 .باشد داشته ادامه جان درون

 هايبند در مندرج ضوابط دیبا يمرز جز یعرض آرماتورهاي -ث
 را 3-3-3-6-20بند زین و »ث« تا »الف«20-6-3-3-2

 طشر اساس بر هک یعرض آرماتورهاي فاصله .دنینما تامین
 با برابر دیبا است، شده حساب »الف«3-3-3-6-20 بند
 فاصله ثرکحدا .باشد يمرز عضو بعد ترینکم سوم یک

 جدول مطابق دیبا يمرز جز در یعرض آرماتورهاي يعمود
 .باشد 20-3

  اصلهف هک دنباش ايگونه به دیبا یعرض آرماتورهاي اتییجز -ج
xh هک ،يمرز جزء طیمح امتداد در یطول آرماتورهاي نیب 

 350 مقدار دو ترینکم از هستند یجانب گاهتکیه يدارا
 .باشدن شتربی ،يمرز جز ضخامت سوم دو و مترمیلی
 نگت یک يانتها در ریگلرزه قالب قیطر از یجانب گاهتکیه
 ساق هر طول .شودمی نیتأم ریدورگ یک گوشه یاو یعرض
 ودهب بیشتر يمرز جز ضخامت برابر دو از دینبا ریدورگ یک

 دو نیترکوچک از دینبا مجاور ریدورگ دو یپوشش طول و
 کمتر يمرز جزء ضخامت سوم دو یاو مترمیلی 150 مقدار
 .باشد

 نییتع ریز )2( و )1( يبندها مطابق یعرض آرماتور مقدار -چ
 :شودمی

 م،یمستق خطوط با يرهایدورگ از استفاده صورت در -1
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ  نسبت 𝑠𝑠𝑏𝑏𝑢𝑢⁄ مقدار دو نیبیشتر با برابر دیبا                             

0.3 � 𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
0.09  یاو   

𝑓𝑓𝑐𝑐
′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑡𝑡
 .باشد  

 ،يرویدا يرهایدورگ یاو هاچیدورپ از استفاده صورت در  -2
  مقدار دو نیبیشتر با برابر دیبا 𝜌𝜌𝑠𝑠 نسبت

0.45 � 𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
0.12 یاو    𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 .باشد  

 ضخامت محدوده در يمرز جزء در بتن مشخصه مقاومت -ح
 .باشد کمتر وارید ′𝑓𝑓𝑢𝑢 مشخصه مقاومت %70 از دینبا دال

 يافاصله در دیبا جان محدوده در وارید یطول آرماتورهاي -خ
 یبحران  مقطع نیپای و باال در »ب«2-4-7-20 بند مطابق

 يرافش هیناح یجانب يداریناپا احتمال اهشک يبرا وارید يمتریلیم
 .است شده اعمال بتن پوشش شدن خرد از بعد

 ،کنندمی تحمل يادیز يفشار تنش وارید يهابال هک کهمواردي در
 یخراب وقوع و ادیز تنش معرض در بال به جان اتصال هیناح
 يگذارآرماتور هکآن مگر است یموضع صورت به بتن یختگیگس
 مورد یعرض يگذارآرماتور .ابدی گسترش جان داخل به يمرز ياجزا

 اول رابطه .ستهاستون ضوابط براساس وارهاید يمرز ياجزا در ازین
 در وارید يمرز اجزا مورد در »ج«4-4-7-20 بند ییابتدا بخش

 در مجددا عبارت نیا .رفتیم ارکب نامهنییآ یقبل يهاشیرایو
 بند  ییابتدا بخش دوم رابطه هک مالحظه نیا با ریاخ شیرایو

0.09(» ج«20-7-4-4 𝑓𝑓′𝑢𝑢
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐

 یعرض يگذارآرماتور ییتنها به )
 قسمت ،وارهاید پوشش هک ییجا در میضخ يوارهاید يبرا یمناسب

 شده انیب ،ندکینم نیتام شودمی شامل را وارید ضخامت از يادیز
  .است

 روابط در ℎ𝑐𝑐𝐴𝐴 و 𝑔𝑔𝐴𝐴 عبارات یلیمستط مقطع با وارید يمرز اجزا يبرا
 فیتعر 2𝑐𝑐𝑏𝑏1𝑐𝑐𝑏𝑏=ℎ𝑐𝑐𝐴𝐴 و 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑙𝑙=𝑔𝑔𝐴𝐴 صورت به» ج«4-4-7-20بند 
 با ضابطه، نیا .اندشده داده نشان 17-20شکل  در ابعاد نیا ،شودمی

 ندارد وجود يمرز جز یداخل وجه شدن خرد احتمال هک استدالل نیا
 شده محصور يمرز ياجزا یرونیب وجوه در تنها بتن شدن خرد انکام
 دیبا نندهک محصور آرماتور يرو بتن پوشش .ردیگیم نظر در را

 اهشک پوشش، شدن خرد صورت در تا باشد نکمم مقدار حداقل
 .ندهد رخ مقطع سطح در یتوجه قابل

 یلنگرخمش به برش نسبت با ياسازه يوارهاید در یافق يهاآرماتور
 هک کنندمی مقاومت ییخرپا ردکعمل با یبرش يروین مقابل در ،مک

 .نمایند یم عمل ریت يهاخاموت مشابه یافق يهاآرماتور آن در
 دیبا یبرش يگذارآرماتور يبرا شده تامین یافق يهاآرماتور ن،یبنابرا

 وارید يانتها یکینزد تا و شده مهار يمرز جز شده محصور هسته در
 اجازه گرید يهاآرماتور فاصله و هاآرماتور پوشش الزامات هک آنجا تا
 هسته در جان یافق يهاآرماتور هکنیا الزام .شود داده امتداد دهدیم

 وارید يانتها يمتریلیم 150 تا و شوند مهار يمرز جز شده محصور
 يهاآرماتور از اعم یافق يهاآرماتور تمام مورد در ابند،ی امتداد
 17-20شکل  در هک همانطور دار،سر یا انتهایی قالب  با م،یمستق
 .رودیم ارکب ،است شده داده نشان
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 یک یاو ریدورگ یکه گوش شامل یجانب گاهتکیه يدارا

 قائم فاصله .باشند انتها دو در ايلرزه قالب با سنجاقی
 بیشتر ترممیلی 300 از دینبا یکدیگر از یعرض آرماتورهاي

 .شود نییتع 2-2-6-21 بند مطابق دیبا هاآن قطرو  بوده
 واقع آن یتحتان تراز واردرید یبحران مقطع هک يموارد در -د

 آن يمرز اجزاي یعرض آرماتورهاي است الزم باشد، شده
 حداقل اندازه به ،4-3-7-20 بند ضوابط  اساس بر مقطع
𝑙𝑙𝑐𝑐 محاسبه يمرز عضو یطول آرماتور نیبزرگتر يبرا هک 

 کهصورتی در .دنابی ادامه وارید گاهتکیه داخل در است، شده
 شمع سر یاو ،يسراسر شالوده ،یپ يرو بر ژهیو يمرز عضو
 اندازه به دیبا ژهیو يمرز عضو یعرض آرماتورهاي شود، ختم

 300 حداقل و 3-2-9-20 بند از آمده دست به مقدار
شکل ( دنابی ادامه شمع سر ای یپ داخل در ،مترمیلی

  فرض با 𝑙𝑙𝑐𝑐ℎ از توانمی 𝑙𝑙𝑐𝑐 يجا به هایپ در .)20-19
1.25𝑓𝑓𝑦𝑦 نمود استفاده.  

 يمترمیلی 150 تا دیبا وارید جان در یافق آرماتورهاي -ذ
ه هست در دیبا آرماتورها نیا .ابندی ادامه وارید يانتها

 استاندارد يهاقالب از استفاده با يمرز اجزاي شده محصور
 بتوانند هک شوند مهار ايگونه به ، دارسر آرماتورهاي یاو

 عضو کهصورتی در .ندینما تحمل را ،𝑓𝑓𝑦𝑦 م،یتسل حد تنش
 آرماتورهاي مهار يبرا یافک طول يدارا شده محصور يمرز
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦و  باشد انتهایی قالب بدون وارید یافق

𝑠𝑠
 یافق آرماتور  

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦  از بزرگتر جان
𝑠𝑠

 با يمواز يمرز عضو یعرض آرماتور  
 قالب بدون یافق آرماتورهاي از توانمی نباشد، جان آرماتور

 .نمود استفاده  دارسر ریغ یاو استاندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 محصور بتن در دیوار دارخم یا افقی آرماتور گیرایی  17-20شکل 

 شده

 يآرماتورها فاصله از استفاده با توانیم هک دندهیم نشان هاشیآزما
 را یافک ردکعمل ،»الف«3-3-3-6-20 بند مجاز حد از شتریب قائم

 يهاآرماتور یجانب مهار نیب فاصله يرو تیمحدود .آورد دست به
 ریدورگ نواختیک فاصله ردنک فراهم منظور به وارید (قائم) یطول
 .است كناز يوارهاید يبرا یسنجاق و يالرزه

 يهایسنجاق و يمرز جز یعرض آرماتور يبرا يربندیکپ الزامات
 در یتیمحدود .استشده خالصه 17-20شکل  در جان یطول آرماتور

 رایز دارد وجود يمرز جزء یعرض هايآرماتور يهاحلقه طول
 یاقسنج با یرامونیپ پارچهیک حلقه یک هک دهدیم نشان شاتیآزما

 درجه 135 و درجه 90 متناوب يها قالب يدارا هک ملکم يها
 اندازه به باشند، 2b باًیتقر از شیب یطول يدارا هکیصورت در هستند،

 دو هر در يالرزه يهاقالب با پوشانندههم يها یسنجاق و رهایدورگ
 در هک دهدیم نشان نیهمچن هاشیآزما نیا .ستندین موثر انتها

 مفصل محدوده در جان (قائم) یطول يآرماتورها نشدن مهار صورت
 يباربر تیظرف يمرز ياجزا یخراب از پس بالفاصله ،یکپالست
 خارج در جان يها یسنجاق از استفاده .ابدییم اهشک وارید يمحور

 آرماتور در يمترک یناگهان رییتغ به منجر نیهمچن يمرز اجزا از
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/توضیح متن اصلی سیر  تف

ای 2-4-7-20 يبندها اساس بر هک يموارد در20-7-4-5
 »الف« ضوابط نباشد، يازین ژهیو يمرز اجزاي به 20-7-4-3
 شوند: تیرعا دیبا ریز »ب« و

 زا وارید لبه عضو یطول آرماتورهاي نسبت هک يموارد در -الف
2.8
𝑓𝑓𝑦𝑦

 شکل مطابق ،لبه عضو یعرض آرماتورهاي ،دینما تجاوز 

 ضوابط »الف« 4-4-7-20 بند مطابق یطول در دیبا ،20-18
 .ندینما تامین را »ث« تا »الف«2-3-3-6-20 يبندها
 جدول با مطابق دیبا یعرض آرماتورهاي نیا قائم فاصله

.باشد 20-3

 يآرماتورها مانشک مهار و بتن ردنک محصور يبرا هک شودمی یعرض
 یخنث تار عمق بالقوه شیافزا به نیهمچن و شودمی استفاده یطول
 .دارد اشاره يمحور بار در تیقطع عدم و )يفشار (قطر برش از یناش

 ،»ب«2-4-7-20 بند در شده یمعرف محدوده از خارج در
 چنانچه آن، یطول آرماتور مهار يبرا وارید جان یعرض يآرماتورگذار

 دیبا باشند، داشته یعرض يهاتنگ به ازین 4-7-13 بند مطابق
 .ندک عقناا را 2-6-21 بند ضوابط

 هايسنجاقی و مرزي جز عرضی آرماتورهاي شکل  18-20شکل 
 جان

 18-20شکل  در وارید ارتفاع در يمرز ياجزا قائم امتداد الزامات
 حداقل مورد در 5-3-7-20 بند در مندرج الزامات .است شده خالصه
 جز يدارا هک يموارد جمله از وارها،ید (لبه) انتها در یطول آرماتور

 .شودمی اعمال هستند، ژهیو يمرز

 منجر است نکمم زلزله جریان در بار شدن وسکمع 5-4-7-20 ت 
 هک ییها تیموقع در یحت وارید يمرز یطول يهاآرماتور مانشک به

 يبرا .شود ،نباشد يمرز جز ازمندین وارید مرز در موجود يتقاضا
 يبرا ییهاتنگ ،يمرز يگذارآرماتور متوسط مقدار با ییوارهاید

 18-20شکل  در هک همانطور .است ازین مورد مانشک از يریجلوگ
 هشد گرفته نظر در هک یطول آرماتور نسبت است، شده داده نشان
 لهفاص بزرگتر مقدار .است وارید مرز در يگذارآرماتور وجود يبرا فقط
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف
 يتقاضاها خاطر به »ث«4-4-7-20 بند به نسبت هاتنگ

 رتفاعا سراسر در بند این الزامات .وارهاستید  این مترک یلکرشییتغ
 يمرز اجزا هک ییهاحالت يبرا 19-20شکل  در و شودمی اعمال وارید

  يهاخاموت ای هاقالب ردنک اضافه .است شده خالصه است ازین مورد
U  هب شده گیرایی باعث وارید یافق يگذارآرماتور يانتها در لکش 

 ن،یا بر عالوه .دنباش موثر یبرش مقاومت در هاآرماتور هک ينحو
 بوده نظر مورد زین وارید لبه قائم يهاآرماتور مانشک از يریجلوگ
 یافق يهاآرماتور مهار م،ک ياصفحه درون برش با ییوارهاید در .است

 .ندارد یضرورت

 از يریجلوگ منظور به یعرض يآرماتورها فاصله يهاتیمحدود
 در یخوب به وسکمع یچرخش يهارنشک در تا است آرماتور مانشک

 يآرماتورها در مشابه، ردکعمل يبرا .رندیگ قرار یارتجاع ریغ محدوده
 .است الزم يمترک فاصله ،زیاد مقاومت با

 

 
 دیوار یک در مرزي جز براي طولی آرماتور نسبت  19-20شکل 

 عادي ايسازه

 

 يمرز جز در یعرض آرماتورهاي قائم فاصله 3-20 جدول

 میتسل حد مقاومت
 یخمش یاصل آرماتورهاي

 یعرض آرماتورهاي قائم فاصله ازین مورد یعرض آرماتورهاي

 پاسکالمگا 420

 و 𝑙𝑙𝑤𝑤 مقدار نیبزرگتر با برابر ايناحیه در
𝑀𝑀𝑢𝑢

4𝑉𝑉𝑢𝑢� 2( یبحران مقطع نیپای و باال در( 
 مترمیلی 150 و  6𝑑𝑑𝑏𝑏مقدار نیترکوچک

)1( 

 مترمیلی 200 و  8𝑑𝑑𝑏𝑏مقدار نیترکوچک نقاط ریسا در

 پاسکالمگا 520
 و 𝑙𝑙𝑤𝑤 مقدار نیبزرگتر با برابر ايناحیه در

𝑀𝑀𝑢𝑢
4𝑉𝑉𝑢𝑢� 2( یبحران مقطع نیپای و باال در( 

 مترمیلی 150 و5𝑑𝑑𝑏𝑏  مقدار نیترکوچک

 مترمیلی 150 و 6𝑑𝑑𝑏𝑏 مقدار نیترکوچک نقاط ریسا در
)1(  𝒑𝒑𝒃𝒃 ش یاصل آرماتور نیترکوچک قطر  .است یخم
 .دارد وجود یطول آرماتورهاي شدن يجار انکام ،یجانب مکانتغییر اثر در آن در هک است یمقطع یبحران مقطع  )2(
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𝒄𝒄𝒄𝒄 نسبت با وارید -الف
𝒔𝒔𝒄𝒄
≥  و 4-4-7-20 و 2-4-7-20 يبندها از استفاده با و يمحور بار و خمش يبرا آن یطراح هک یبحران مقطع یک و 𝟐𝟐.𝟏𝟏

 .شودمی انجام 20-7-4-5 

 
شار تنش هک يموارد در : ادداشتی ساو ای بزرگتر ییانتها يتارها در ثرکحدا يف زامات باشد  𝟏𝟏.𝟐𝟐𝒇𝒇′𝒇𝒇 يم عا دیبا ژهیو يمرز جزء ال  ادامه آنجا تا دیبا ،يمرز ژهیو جزء .دنشو تیر

دی شار تنش هک اب ا موارد نیا در .باشد 𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟓𝟓𝒇𝒇′𝒇𝒇  از ترکوچک ،ثرکحدا يف 𝒄𝒄𝒄𝒄 هکنیا به توجه ب
𝒔𝒔𝒄𝒄
≤ دار اربردک »پ«4-4-7-20 بند ضوابط است  𝟐𝟐.𝟏𝟏  .دنن

 شوندمی یطراح 5-4-7-20 تا 3-4-7-20 يبندها از استفاده با هیپا وارید و وارید -ب

 ايسازه يوارهاید در يمرز اجزاي الزامات  20-20شکل 
 

 تفسیر/توضیح  اصلی متن

 از وارید صفحه در 𝑉𝑉𝑢𝑢 هک يموارد در جز هب وارها،ید در -ب
0.083𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ به هک یافق آرماتورهاي است، کمتر 

 ختم يمرز ياجزا بدون يوارهاید انتهایی يهالبه
 يآرماتورها هک استاندارد ییانتها قالب يدارا دیبا شوند،می
 ییانتها قالب يجا هب .باشند رد،یگیم بر در را لبه یطول

 و قطر با هک لکش U آرماتورهاي از توانمی فوق استاندارد
 وصله هاآن به و بوده یعرض آرماتورهاي اب یکسان فاصله
 .نمود استفاده ،اندشده

  

20-7-4-5 

ρ < 2.8𝑓𝑓
𝑦𝑦

 

𝛼𝛼 ≥ 0.2𝑓𝑓′
𝑐𝑐
 

ρ < 2.8𝑓𝑓
𝑦𝑦
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 تفسیر/توضیح  اصلی متن

 
 

 بستههم دیوارهاي در بندهم تیرهاي 

 دهانه طول نسبت هاآن در هک بندهم يرهایت در 20-7-5-1
𝑙𝑙𝑑𝑑(  ،باشدمی 4 از بزرگتر ای يمساو ریت ارتفاع به آزاد

ℎ
≥ 4،( 

 به وارهاید يهالبه هک آن فرض با ،2-6-20 بند الزامات دیبا
 در .دنشو تیرعا ،کنندمی عمل یستون يهاگاهتکیه عنوان

 مناسب یجانب يداریپا يدارا ریت داد نشان بتوان کهصورتی
 »پ« و »ب« 1-2-6-20 يهابند ضوابط اعمال به یلزوم است،

 .باشدمین

 دهانه طول نسبت هاآن در هک بندهم يرهایت در 20-7-5-2
𝑙𝑙𝑑𝑑( بوده 2 از ترکوچک ارتفاع، به آزاد

ℎ
<  و )،2

𝑉𝑉𝑢𝑢 ≥ 0.33𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑢𝑢𝑤𝑤 يهامیلگرد گروه دو از دیبا ،باشدمی 
 استفاده ،باشندمی متقارن ریت زکمر به نسبت هک متقاطع يقطر

 يرهایت یجانب مقاومت و یسخت حذف با کهصورتی در .گردد
 از ياضطرار خروج انکام ،هاآن قائم يباربر ییتوانا ،بندهم

 به هاآن اتصاالت و ايسازه ریغ اجزاي انسجام یاو ساختمان،
  .ستین یالزام ضابطه نیا تیرعا د،نگرد حفظ سازه

 شرایط از دامک چیه هک يبندهم يرهایت در 20-7-5-3
 دو از توانمی ندارد، وجود 2-5-7-20 ای 1-5-7-20 يبندها
 به نسبت متقارن صورت به هک متقاطع يقطر يهامیلگرد گروه

 ضوابط مطابق آرماتورهایی از و اندشده داده قرار ریت زکمر
 اجزاي نمودن منظور باو  4-2-6-20 تا 2-2-6-20 يبندها

 .نمود استفاده ،یستون يهاگاهتکیه عنوان به  وارهاید يمرز

 يهامیلگرد گروه دو با هک يبندهم يرهایت در 20-7-5-4
 دو دیاب ،اندشده تیتقو ر،یت زکمر به نسبت متقارن و متقاطع

 تیرعا را ریز »ت«  ای »پ« يبندها از یکی و »ب« و »الف« بند
  .باشدمین 8-11 خشب تیرعا به يازین حالت این در ،نمود

       گردد: محاسبه ریز رابطه از nV  -الف

𝑉𝑉𝑛𝑛           13-20 رابطه = 2𝐴𝐴𝑣𝑣𝑐𝑐𝑓𝑓𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝛼𝛼 ≤ 0.83�𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑢𝑢𝑤𝑤   

 

 ریت یطول محور و يقطر آرماتورهاي نیبه زاوی 𝛼𝛼 رابطه، نیا در
 .باشدمی بندهم

 را ايسازه دیوار دو که بندهم يرهایت 3-5-7-20 تا 1-5-7-20 ت 
 فراهم يانرژ كاستهال و یسخت توانندیم کنندمی متصل یکدیگر به
 بندهم يرهایت در یهندس يهاتیمحدود حاالت، یبرخ در .نندک

 يرهایت .شودمی هاآن آزاد دهانه به نسبت هااین شدن قیعم باعث
 در و باشندداشته یبرش شده نترلک رفتار است ممکن قیعم بندهم

 جینتا .ندگیر قرار مقاومت و یسخت زوال معرض در يالرزه يبارگذار
 در شده محصور يقطر يآرماتورها هک است داده نشان یشگاهیآزما

 .کنندمی نیتام را یمناسب مقاومت قیعم بندهم يرهایت

 یصورت در تنها يقطر يگذارآرماتور هک دهندیم نشان هاشیآزما
 نیبنابرا باشند، داربیش يادیز زانیم به ها،آرماتور هک است موثر

 ییرهایت به ،يقطر صورت به شده يگذارآرماتور یبتن ندب هم يرهایت
𝑙𝑙𝑑𝑑 ،يابعاد نسبت با

ℎ
≥  محدود -داشت خواهند يتند بیش هک-  4

 تنسب با بندهم يرهایت هک کندمی مشخص ضابطه نیا .است شده
 تا 2-2-6-20 بندهاي ضوابط مطابق توانیم را متوسط يابعاد

  .کرد يگذارآرماتور 20-6-2-4  

 دو رد ریت صفحه در متقارن صورت به بایتقر باید يقطر يهاآرماتور
 در مقاومت براي يقطر يهاآرماتور .شوند داده قرار شتریب ای هیال

 رد .شوندمی طراحی آن، نظیر یخمش مقاومت و ازین مورد برش برابر
 و یطول يهاآرماتور بکیتر از هاآن یخمش مقاومت هک ییهایطراح
 .اندشدهن داده پوشش ضوابط نیا در دنشویم حاصل يقطر

 
 
 
 

 پیشنهاد یشدگمحصور يبرا نهیگز دو بند این در 4-5-7-20 ت
 از یک هر »پ«4-5-7-20 بند مطابق اول گزینه در .است شده
 و یطول آرماتورهاي از شده ساخته قفسه یک شامل يقطر ياجزا
 یک هک است یطول آرماتور چهار حداقل شامل قفسه هر .است یعرض

 وجوه ابعاد مورد در شده هیارا الزام .ندکیم محصور را یبتن هسته
 ،طعمق سطح مناسب يداریپا ردنک فراهم منظور به آن هسته و قفسه

 ،شوندیم يبارگذار ،میتسل حد از شتریب هاآرماتور کهمواردي در
 داده نشان توضعی این الف -20-20 شکل در .است شده بینیپیش
 احتماال ،آرماتور يبرا ازین مورد فواصل و ابعاد حداقل .استشده

 گیشدمحصور شکل این مطابق .بود دخواه وارید عرض نندهک نترلک
 طراحی کردن ساده نیز و نیاز مورد قطري آرماتورهاي تقاطع در
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 تفسیر/توضیح  اصلی متن

 ود در ،آرماتور 4 از حداقل دیبا يقطر يهامیلگرد گروه هر -ب
  .شود لکیتش هیال چند یا

 با یعرض آرماتورهاي با دیبا يقطر يهامیلگرد گروه هر -پ
 با يمواز امتداد در هاآن یرونیب بعد هک میمستق خطوط
𝑏𝑏𝑤𝑤 حداقل با برابر ،𝑏𝑏𝑤𝑤 ،بندهم ریت جان عرض

2
 درو  بوده 

𝑏𝑏𝑤𝑤 حداقل با برابر گرید امتداد
5

شکل  شود محصور باشد، 
 يبندها مطابق دیبا یعرض آرماتورهاي .الف) 20-21

 از دیبان 𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ مقدارو  بوده »پ« تا »الف«20-6-3-3-2 
 .شود اریاخت کمترزیر )2( و ) 1( مقدار دو نیبیشتر

)1(   0.09𝑆𝑆𝑏𝑏𝑢𝑢
𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
  ؛ 

)2(0.3𝑆𝑆𝑏𝑏𝑢𝑢 �
𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 . 
 .اندشدهمعرفی 3-20 و 2-20 هايشماره با قبال روابط این

 

 خشب مطابق بتن پوشش شودمی فرض ،𝐴𝐴𝑔𝑔 محاسبه منظور به
 موجود يقطر آرماتورهاي از گروه هر طرف چهار هر در 4-9

 يقطر آرماتورهاي امتداد در یعرض آرماتورهاي فاصله .است
 قطر برابر شش ازو  ودهب »پ«3-3-3-6-20 بند مطابق دیبا

 فاصله .نباشد بیشتر يقطر آرماتور نیترکوچک یاسم
 مترمیلی 350 از دیبا دیگرکی از هاتنگ ساق یاو هاسنجاقی

 تقاطع محل در دیبا یعرض آرماتورهاي .نباشد بیشتر
 تقاطع محل در .شوند بینیپیش زین يقطر آرماتورهاي
 هک یشرط به را یعرض آرماتورهاي شیآرا ،يقطر آرماتورهاي

 رییغت یحجم نسبت هايمحدودیت زین و یکدیگر از هاآن فاصله
 دیبا ریت مقطع طیمح اطراف در .داد رییتغ توانمی ند،نکن

 هر در یمقطع سطح با ،یاضاف یعرض و یطول آرماتور يمقدار
 300 ثرکحدا فاصله به و 0.002𝑏𝑏𝑤𝑤𝑠𝑠 حداقل با برابر امتداد
 .قرارداد یکدیگر از مترمیلی

 مطابق ریت مقطع سطح تمام در دیبا یعرض آرماتورهاي -ت
  نمودن منظور باو  »ث« تا »الف«2-3-3-6-20 يبندها
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ قرار زیر )2( و )1( مقدار دو نیبیشتر با برابر حداقل 
 شوند: داده

1-  0.09𝑆𝑆𝑏𝑏𝑢𝑢
𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
   ؛

2-0.3𝑆𝑆𝑏𝑏𝑢𝑢 �
𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
  . 
 .اندشدهمعرفی 3-20و  2-20 هايشماره با قبال روابط این

 ینا براي که تیرهایی .باشدمی تیر محیط عرضی و طولی يهاآرماتور
  .اندداشته قبولی قابل رفتار ،اندشده طراحی جزییات

 است اساس نیا بر ℎ𝑠𝑠𝐴𝐴 یعرض يگذارآرماتور يبرا شده داده عبارت
 دخر از بعد معادل یستون مقطع يفشار تیظرف ندک نیتضم هک

 .ماندیم یباق ،یبتن پوشش شدن

 يهاآرماتور یشدگمحصور يبرا یدوم نهیگز »ت«4-5-7-20 بند
 نه،یگز نیا .شود مراجعه ب-21-20شکل  به ،دهدیم حیتوض را يقطر
 از یک هر ردنک محصور يجا به ریت مقطع لک ردنک محصور يبرا

 بلقا زانیم به نه،یگز نیا .است ییتنها به يقطر يهايگذارآرماتور
 هک ندکیم ساده را ییاجرا اتیعمل در رهایدورگ دادن قرار یتوجه

 هم با يقطر يهاآرماتور هک یهنگام خصوص به صورتنیا ریغ در
 زیگبران چالش تواندیم شوندیم وارد وارید مرز به ای کنندمی برخورد

 .باشد
 یبجان مقاوم ستمیس از یقسمت عنوان به هک يبندهم يهاریت يبرا

  .ردک صرفنطر توانیم يقطر يگذارآرماتور الزامات از ،کنندمین عمل

 5-7-20 بند مطابق هک ییرهایت هک اندداده نشان شیآزما جینتا
 𝑑𝑑𝑤𝑤𝑏𝑏𝑐𝑐′𝑓𝑓83√.0 از یبرش يروین هک یهنگام اندشده يگذارآرماتور
 فادهاست جه،ینت در .دارند یمناسب پذیريشکل هم باشد ردهک تجاوز

 .ندکیم فراهم قبول قابل يباال حد یک 𝑤𝑤𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐′𝑓𝑓83√.0 حد از

 هک هستند يبازشودار یبرش يوارهاید ،بندهم یبرش يوارهاید اساسا
 شتریب هاآن هايپایهوارید در یجانب بار از یناش يهاتالش عیتوز

 در پایهوارید قسمت هر هک صورت نیا به ،یخمش تا است يمحور
 متقارن هايقسمت با اتوام ،يمحور و یخمش صورت به بازشو اطراف

 نمیزا ای نسبت هرچه .کنندمی عمل ،بازشو به نسبت وارید گرید
 وارید پذیريشکل ،ابدی شیافزا وارید لک یجانب ممان به يبندهم
 و مقاومت به نسبت نیا هک دشو دقت .شودمی بیشتر نیز یبرش

 ها،هیپا وارید در يمحور يروهاین رایز است وابسته بندهمریت یسخت
 لذا ،ندابندهم يرهایت يانتها دو در شده جادیا يهابرش جمع برابر

 مالحظهقابل مقاومت و یسخت ازمندین زیاد هاييبندهم درصد
 در نیهمچن .نباشد ییاجرا و یعمل دیشا هک بوده بندهم يرهایت

 يبرا را بندهم يرهایت ضخامت دیبا بندهم وارید ضخامت انتخاب
 لیدل نیا به .نمود لحاظ وارید در هاآن گیرایی و يآرماتورگذار ياجرا

 متریلیم 350 هاهیپا وارید بندهم يرهایت يبرا الزم ضخامت حداقل
 .شودمی هیتوص
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 اندشده آرماتورگذاري قطري صورتبه که بندهم يرهایت کردن محصور  21-20شکل 

 

/توضیح  متن اصلی سیر  تف

 قدارم دو ترینکم از دینبا یکدیگر از یعرض آرماتورهاي فاصله
 150 و يقطر آرماتورهاي نیترکوچک یاسم قطر برابر شش
 در رهایدورگ ساق یاو هاسنجاقی فاصله .باشد بیشتر متر،میلی

 200 از دینبا ریت مقطع سطح صفحه در یافق و قائم يامتدادها
 هايآرماتور دیبا هاتنگ ساق و هاسنجاقی .دینما تجاوز مترمیلی
 شیآرا .رندیگ بر در را خود قطر از بزرگتر ای برابر قطري با یطول

 انتخاب 6-3-2-6-20 بند مشخصات مطابق توانمی را هاتنگ
 .نمود

  

 براي گیرایی طول نیست نیازي
 شود. محاسبه fy آرماتور
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/توضیح  متن اصلی سیر  تف

 
 

 هاپایه وارید 

 مربوط ضوابط دیبا دیوارها) (جرز هاپایه وارید در 20-7-6-1
 يبندها موضوع اد،یز پذیريشکل با هاقاب در هاستون به
 و یفوقان سطوح نمودن منظور باو  4-3-6-20 تا 20-6-3-2 

 .شوند تیرعا ،اتصاالت برِ عنوان به هیپا وارید آزاد ارتفاع یتحتان
𝑙𝑙𝑤𝑤  هاآن در هک ییهاپایه وارید در

𝑏𝑏𝑤𝑤
>  به توانمی است،  2.5

 ات »الف« ضوابط  ،هاستون به مربوط يبندها از استفاده يجا
  برد: ارک به را ریز »ج«

 به 1-4-3-6-20 بند مطابق دیبا ،𝑉𝑉𝑛𝑛 طرح، یبرش يروین -الف
 به هیپا وارید آزاد ارتفاع یتحتان و یفوقان سطوح هک ينحو

 هک يموارد در .شود محاسبه د،نگرد منظور اتصال بر عنوان
 ستمیس  ساختمان، یمل مقررات 6 مبحث ضوابط اساس بر

 یراحط افتهی دیتشد زلزله يبرا زلزله برابر در مقاوم ايسازه
 دارضریب برش برابر Ω0 از برش نیا ستین يازین ،شودمی
 نظورم بیشتر زلزله اثرات يبرا سازه لیتحل از آمده دست به

 .شود
 بند ضوابط مطابق دیبا یبرش آرماتورهاي و 𝑉𝑉𝑛𝑛 مقدار -ب

 .شوند محاسبه 20-7-9
 در جز به ،باشند ریدورگ نوع از دیبا یعرض آرماتورهاي -پ

 در فقط و ساق کت یافق یبرش آرماتورهاي از هک يموارد
 آرماتورهاي نیا .باشد شده استفاده 𝑙𝑙𝑤𝑤 موازات به سفره یک

 هک درجه 180 يهاخم به انتها دو در دیبا ساق کت
 تمخ ،گیرندمی بر در را هیپا وارید يانتها یطول آرماتورهاي

 .شوند
 150 از دینبا یکدیگر از یعرض آرماتورهاي قائم فاصله -ت

 .باشد بیشتر مترمیلی
 از فراتر مترمیلی 300 تا حداقل دیبا یعرض آرماتورهاي -ث

 .ابندی ادامه هیپا وارید پایین و باال در آزاد ارتفاع
 دبن اساس بر کهصورتی در ژه،یو يمرز اجزاي بینیپیش -ج

 .است یالزام د،نباش ازین 20-7-4-3

 

 در وارها،ید یخارج لبه در واقع يهاپایه وارید در 20-7-6-2
 يبرا یافق آرماتورهاي دیبا هیپا وارید پایین و باال مجاور قطعات

 یگاه ياسازه يوارهاید در ها پنجره و درها يجاگذار 1-6-7-20 ت 
 هک شودمی وارهاید قائم )يهاقسمت( قطعات شدن کوتاه به منجر

 فیتعر .شوندیم گرفته نظر در هاهیپا وارید عنوان به صورتنیا در
 اههیپا وارید یبرش یخراب .اندشده ارایه 2فصل  در هاهیپا وارید ابعادي

 نردک فراهم بند نیا از هدف لذا .است شده دهید گذشته يهازلزله در
 ،یعرارتجایغ يرفتارها که ستهاهیپا وارید يبرا یافک یبرش مقاومت

  .باشد یخمش اساسا باشد، داشته وجود اگر

 بعنوان که است هاییپایه دیوارتمام  به مربوط شده ارایه الزامات
 .انددهش گرفته نظر در زلزله برابر در مقاوم دیوار سیستم از قسمتی

 انبیج باربر سیستم از قسمتی که هاییپایه دیوار به مربوط الزامات
 .اندشده ارایه 10-20 بخش در نیستند

 بصورت که ،ايسازه هايپاسخ بر دیوارها قائم قطعاتتمام  تاثیر
 طورهمان خیر، یا باشند شده طراحی ايلرزه باربر سیستم از قسمتی

 .شود گرفته نظر در باید است، شده خواسته 2-2-20 بند در که

𝑙𝑙𝑤𝑤 هک ییهاهیپا وارید
𝑏𝑏𝑤𝑤
≤  عمل هاستون مشابه اساسا دارند  2.5

 و آرماتورگذاري الزامات اعضا این که داردمی ملزم بند این .کنندمی
 رعایت 4-3-6-20 تا 2-3-6-20 بندهاي طبق را برشی مقاومت
 هاآن در که هاییپایهدیوار در جایگزینی الزامات همچنین .نمایند

𝑙𝑙𝑤𝑤
𝑏𝑏𝑤𝑤

>   .اندشده ارایه است،   2.5

 شودمی مشخص 4-3-6-20 بند با مطابق هک یطراح یبرش يروین
 وانعن به .باشد بزرگ یواقع ریغ صورت به موارد یبرخ در است نکمم

 یبرش يروین هک دهدیم اجازه 1-6-7-20 بند نیگزیجا روش یک
 يراب هاآن در زلزله اثر هک يدارضریب يبارگذار باتکیتر با یطراح

 .ودش محاسبه است، شده تشدید ستمیس مقاومت اضافه ردنک منظور
 با را شده تشدید زلزله راتیتاث يمتعدد كمدار خصوص نیا در
 يوارهاید يبندهم رفتار اگر .اندردهک انیب  𝛺𝛺0 مقاومت اضافه بیضر
 ششک تحت هیپا وارید مقطع هک يطور به ابدی شیافزا بندهم یبرش

 زاماتال با مشابه یبرش مقاومت هک است آن ترمناسب ردیقرارگ خالص
 اهشک 2-4-3-6-20 بند مطابق ژهیو یخمش يهاقاب يهاستون

 .ابدی

 
 در که هاییپایه دیوار به مربوط الزامات بند این در 2-6-7-20 ت
 درون يهابرش تحت .استشده ارایه ،دارند قرار دیوار خارجی لبه
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 بینیپیش قطعات نیا به هیپا وارید از طرح برش يروین انتقال

 .دنشو
 هک وارید از ییهاقسمت داخل به توانندیم لیما يهاكتر ،ياصفحه
 یصورت در .ندک دایپ گسترش هستند هیپا وارید نییپا و باال مایمستق

 هیوارپاید ن)ییپا و (باال مجاور يهاقسمت در یافک يگذارآرماتور هک
 )نییپا و باال( مجاور يهاقسمت یبرش یخراب باشد، نشده انجام

 راهمف يهاآرماتور شدهجاگذاري طول .افتدیب اتفاق تواندیم هیپاوارید
 گرفتن نظر در با دیبا )بازشوها يرو (در وارید يهاقسمت درون شده

 قائم يهاقسمت یبرش مقاومت و يمهار طول الزامات همزمان
  .دشو مراجعه 22-20شکل  به ،گردد فراهم هاهیاپوارید

 
 

 وارهاید در ساخت درزهاي 

 و بوده 2-5-24 بند مطابق باید دیوارها در ساخت درزهاي
 1-8 جدول »ب« حالت در نظر مورد زبري هاآن تماس سطوح

 .باشند دارا را

  

 
 

 وستهیناپ يوارهاید 

 قرار وستهیناپ يوارهاید ریز در هک ییهاستون يآرماتورگذار
 .باشد 7-3-3-6-20 بند مطابق دیبا ،دارند

  

 

  
 

 وارید یخارج يهالبه در واقع يهاپایهوارید نییپا و باال در وارید قطعات در ازین مورد یافق آرماتورهاي  22-20شکل 

 

 زلزله نیروهاي جهت

 لبه دیوار لبه دیوار

آرماتور افقی 
 شدهخواسته

آرماتور افقی 
 شدهخواسته

 زلزله نیروهاي جهت

wh  براي
 پایهدیوار

wh  براي
 پایهدیوار

 پایهدیوار

 پایهدیوار
 پایهبراي دیوار

 پایهبراي دیوار

 



 459   01/01/1400   ضوابط ویژه براي طراحی در برابر زلزله –فصل بیستم  

/توضیح  متن اصلی سیر  تف

 
 

 برش در ايسازه يوارهاید یطراح ضوابط 

 :شودمی محاسبه ریز مطابق 𝑉𝑉𝑐𝑐 طرح یبرش يروین 20-7-9-1

≥ 𝑉𝑉𝑢𝑢                              14-20 رابطه 3𝑉𝑉𝑢𝑢 Ω𝑣𝑣𝜔𝜔𝑣𝑣  𝑉𝑉𝑐𝑐 =  

 اساس بر سازه لیتحل از هک است یبرش يروین 𝑉𝑉𝑢𝑢 رابطه نیا در
 Ω𝑣𝑣 .آیدمی دست به ساختمان یمل مقررات ششم مبحث

 نییتع 4-20 جدول اساس بر هک است مقاومت اضافه بیضر
 .شودمی

 

 یبحران مقطع در Ω𝒗𝒗 مقاومت اضافه بیضر 4-20 جدول

 Ω𝒗𝒗 وارید هندسه

ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠
𝑙𝑙𝑤𝑤� > 1.50 

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 مقدار نیبیشتر ⁄ 𝑀𝑀𝑢𝑢 در 1.50 و 
 .نماید حاصل را Ω𝑣𝑣 نیبزرگتر هک يبار بکیتر

ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠
𝑙𝑙𝑤𝑤� ≤ 1.50 1.0 

 

ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠  هک يموارد در
𝑙𝑙𝑤𝑤� <  توانمی را 𝜔𝜔𝑣𝑣 مقدار ،باشد  2

 ریز رابطه از 𝜔𝜔𝑣𝑣 صورت نیا ریغ در .نمود فرض 0/1 برابر
 :شودمی محاسبه

𝜔𝜔𝑣𝑣               الف 15-20 رابطه = 0.9 + 𝑛𝑛𝑠𝑠
10

         𝑛𝑛𝑠𝑠 ≤ 6 

𝜔𝜔𝑣𝑣        ب 15-20 رابطه = 1.3 + 𝑛𝑛𝑠𝑠
30
≤ 1.80        𝑛𝑛𝑠𝑠 > 6 

 

 بر  wcsh( .شود منظور 0.00028ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠 از کمتر دینبا  𝑛𝑛𝑠𝑠 مقدار
 است) مترمیلی حسب

 

 

 

 

 

 و هیتجز از ياسازه يوارهاید يبرا یطراح يهابرش 1-9-7-20 ت 
 موارد يبرا هک اندافتهی شیافزا یمناسب بار بیضرا با یجانب بار لیتحل

  :شوندیم گرفته نظر در ریز

 يآرماتورها میتسل هک یبحران مقاطع در یخمش مقاومت اضافه - الف
  .است انتظار مورد آن در یطول

 در هک همانطور باالتر، يمدها اثرات لیدل به یکینامید دیتشد -ب
 يروهاین نییتع يبرا هک یروش .است شده داده نشان 23-20شکل 

 در هک است یروش مشابه شودمی استفاده شده دیتشد یبرش
 یبرش میتسل .شودمی استفاده )2006( لندیوزین 3101 استاندارد

 یرارتجاعیغ لکرشییتغ تیظرف اهشک باعث معموال الغر يوارهاید
 نیچن لیدل نیهم به و شده انتظار مورد ریمقاد به نسبت هاآن

 يوارهاید یبرش میتسل .است قبول رقابلیغ الغر يوارهاید در يرفتار
 وارهاید از دسته نیا رایز شودمی یتلق قبول قابل اغلب وتاهک یلیخ

 .هستند مک پذیريشکل زین و ادیز یذات یبرش مقاومت يدارا
 دارند یمک يمحور يروین مرتبه وتاهک يوارهاید هک آنجا از نیهمچن
 .ستین محتمل چندان یبرش ضعف جهینت در هاآن يمحور زشیفرور

ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠با يوارهاید در یطراح برش شیافزا منظور نیهم به
𝑙𝑙𝑤𝑤� < 2  

 يرهایت ای هاستون یبرش یحاطر همانند دشو دقت .ندستین نظر مورد
 یشخم میتسل از زودتر دینبا یبرش یخراب ر،یپذلکش یخمش قاب

 ،prM ،محتمل یخمش مقاومت به وارید هک یزمان تا لذا ،افتدیب اتفاق
 اثرات با همراه يباربردار و يبارگذار يهاچرخه مدت طول در خود

 نیاز مورد کنترل همین رسد،یم یطول يفوالدها یشوندگ سخت
 قاومتم شیافزا شامل اثر نیا .باشد جوابگو باید برشی مقاومت و است
 فوالد مقاومت اضافه اثرات و آرماتور یواقع مقدار با متناسب یخمش

 يمحور يروین به prM و nM هک اآنج از نیهمچن .بود خواهد بتن و
 يراب يبارگذار جهت و بار مختلف باتکیتر يبرا هک دارند یبستگ

 ندهنک دیتول طیشرا از دیبا است، متفاوت بندهم و داربال يهاوارید
 اگرچه .شود استفاده یبحران بار بکیتر براي vΩ مقدار نیبزرگتر
 بکیتر يبرا آمده بدست مقدار حداقل از  4-20جدول  در 5/1 مقدار

 حداقل یششک تنش و 9/0 مقاومت اهشک بیضر با مکحا بار
yf25.1 هارائ صورت در است نکمم اما است، شتریب یطول آرماتور در 

 ترمناسب 5/1 از شتریب يمقدار از،ین مورد حد از شیب یطول آرماتور
 توجه قابل wℓ/ wh >2 با ییوارهاید در یکینامید دیتشد .باشد

  .ستین
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 –– /ℓ– ≤2 با دیوارهاي در نیاز مورد برش تعیین  23-20شکل 
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 مقدار از دینبا ،𝑉𝑉𝑛𝑛 ،وارید اسمی برشی مقاومت 20-7-9-2
 شود: گرفته نظر در بیشتر ریز رابطه

𝑉𝑉𝑛𝑛                     16-20 رابطه = 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣�𝛼𝛼𝑢𝑢𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ + 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑓𝑓𝑦𝑦�  

 زیر »پ« تا »الف« مطابق که است ضریبی 𝛼𝛼𝑐𝑐  رابطه این در
  :شودمی محاسبه

ℎ𝑤𝑤 نسبت هاآن در که هاییدیوار در -الف
𝑙𝑙𝑤𝑤

 2 مساوي یا بزرگتر 
𝛼𝛼𝑢𝑢 ت:اس = 0.17، 

ع یوزوارد بر سازه مشابه با ت یجانب يرویع نیر توزیین اثر به علت تغیا 
 اهش ارتفاعکت مدها و متعاقب آن کبه علت مشار یفیط یکینامید

ه برش کافتد. از آنجا یاتفاق م effHها ند آنیبرآ يرویمحل اثر ن
ند تا مقطع ین برآیبه فاصله ا e,csVوار ید یت خمشیمعادل ظرف

 u,csVن فاصله، برش متناظر یاهش اکوابسته است، با  effH یبحران
 يبرا sn يبرا wcsh0.00028ت یابد. محدودییش میز افزاین

  VΩ. استفاده از شودمیاد طبقات اعمال یبا ارتفاع ز ییهاساختمان
از و مطابق با مبحث یدر صورت ن ینیب نامعیاعمال ضراز   uV يبرا

 يبرا vΩب یند. ضرکینم يریساختمان جلوگ یششم مقررات مل
 است و فقط مقدار یهر تعداد طبقه الزام يبرا یکینامید يهالیتحل
ه اعمال هر دو که معمول یبرخالف روخواهد داشت.  8/1ثر کحدا
ب یند، اعمال ضرکیسازه را ممنوع م ینیب اضافه مقاومت و نامعیضر

 ینیب نامعین بند همزمان با ضریاضافه مقاومت خمشی متناسب با ا
 سازه بالمانع است.

 يبرا شریب اسمی برشی مقاومت 18-20 رابطه 2-9-7-20 ت
 مقاومت .دهدیم نشان را ادیز خمش به برش نسبت با ییوارهاید

 انیب برش نندهک تحمل مقطع خالص مساحت حسب بر یاسم یبرش
 سطح به 𝑣𝑣𝑐𝑐𝐴𝐴 جمله بازشو بدون یلیمستط مقطع يبرا .است شده

 .است مربوط آن، موثر عمق در عرض ضربحاصل تا کل، مقطع

 ای وهابازش با یافق صورت به هک وارید از یقسمت به وارید قائم بخش
 7-20خشب (به ندکیم اشاره شده، محدود لبه یک و بازشو یک با

 به 𝑡𝑡𝜌𝜌 وار،ید قائم قسمت یک ای منفرد وارید یک يبرا .شود) مراجعه
  .دارد اشاره قائم يهاآرماتوربه 𝑙𝑙𝜌𝜌 و یافق يهاآرماتور

 uMلنگرها از ترکیب بار، 

 

 uMVΩخمشی تشدید شده  لنگر

  بحرانی مقطع

 جانبی نیروهاي-الف        دیوار نماي -ب             برشی نیروي -پ          خمشی لنگر -ت

 



 461   01/01/1400   ضوابط ویژه براي طراحی در برابر زلزله –فصل بیستم  

/توضیح  متن اصلی سیر  تف
ℎ𝑤𝑤 نسبت هاآن در که دیوارهایی در -ب

𝑙𝑙𝑤𝑤
 مساوي یا کوچکتر 

𝛼𝛼𝑢𝑢 :است 5/1 = 0.25، 
ℎ𝑤𝑤 نسبت هاآن در که هاییدیوار در -پ

𝑙𝑙𝑤𝑤
 است، 2 و 5/1 نیب 

 تعیین فوق اعداد بین خطی یابیدرون با αc ضریب
 .شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساس بر ،𝑉𝑉𝑛𝑛 ،دیوار اسمی برشی مقاومت تعیین در 20-7-9-3
 بضری مقدار دیوار، یک  قائم ای یافق قطعات در 2-9-7-20 بند
𝛼𝛼𝑢𝑢 مقدار ینبیشتر براي باید  ℎ𝑤𝑤

𝑙𝑙𝑤𝑤
 مورد قطعه و دیوار کل يبرا  

 .شود منظور نظر

 دیوار صفحه در باید دیوارها در برشی هايآرماتور 20-7-9-4
ℎ𝑤𝑤 مقدار کهصورتی در .شوند توزیع هم بر عمود جهت دو در

𝑙𝑙𝑤𝑤
 

 ،یتنب مقطع به قائم آرماتور مقطع سطح نسبت باشد، 2 از کمتر

ℎ𝑤𝑤 نسبت
𝑙𝑙𝑤𝑤

 رمحصو وارید از یقسمت ای وار،ید یلک ابعاد به به مربوط 
 از مقصود .ددار اشاره لبه یک و بازشو یک ای ،بازشو دو نیب شده

 یقسمت هر که است آن براي نانیاطم جادیا 3-9-7-20 بند ضابطه
 کی چند، هر .باشد نداشته وارید لک از شتریب یمقاومت واحد وارید از

ℎ𝑤𝑤 نسبت با وارید از قسمت
𝑙𝑙𝑤𝑤

 دیبا وار،ید لک يبرا آن مقدار از بزرگتر 

ℎ𝑤𝑤 نسبت براساس شده محاسبه واحد مقاومت يبرا
𝑙𝑙𝑤𝑤

 همان به مربوط 
 .شود انتخاب آن ابعاد و یطراح قسمت

 يهاآرماتور ل،یما يهاكتر برابر در موثر مقاومت کردن محدود يبرا
 عیتوز وارید ارتفاع و طول در یمناسب نحو به دیبا 𝑙𝑙𝜌𝜌 و 𝑡𝑡𝜌𝜌 مربوط
 هک افراگمید لبه يهاآرماتور .شود مراجعه 4-9-7-20 هب شوند،

 رلنگ برابر در مقاومت يبرا فشرده صورت به وارید يهالبه یکنزد
  𝑙𝑙𝜌𝜌 و 𝑡𝑡𝜌𝜌 ردنک مشخص در دینبا اندشده ینیبشیپ  افراگمید یخمش

 عیوزت و ییاجرا يهاتیمحدود گرفتن نظر در با اضمن .شود برده ارکب
 .دنباش مک فواصل با و نواختیک دیبا یبرش يهاآرماتور

 با سازه مشخص تراز یک در دارضریب یبرش يروین که مواردي در
 تحمل بازشودار وارید یک از قائم بخش نیچند ای وارید نیچند
 یلک مقطع مساحت يبرا شده فرض متوسط یبرش مقاومت ،شودمی
 هک یاضاف الزام نیا با است شده محدود 𝑓𝑓′𝑐𝑐√0.66 به دسترس در

 تجاوز 𝑓𝑓′𝑐𝑐√0.83 از دینبا وارید قائم قسمت یک واحد یبرش مقاومت
 يبرا اعضا از یک هر به شده داده اختصاص مقاومت يباال حد .ندک

 .استشده تعیین یبرش يروین عیتوز باز زانیم ردنک محدود

 گفته وارید از ییاهبخش به 6-9-7-20 بند در وارید یافق بخش
 قرار ،هستند راستاهم قائم محور در هک بازشو دو نیب هک شودمی

 بخش یک اساسا بخش نیا .دشو مراجعه 20-20شکل  به اند،گرفته
 وار،ید یافق بخش این .است افتهی دوران درجه 90 هک است قائم
 راستاهم قائم محور در ساختمان ارتفاع سراسر در بازشوها یوقت

 .دینمائ مراجعه 5-7-20 بند به ،شودمی گفته هم ندهم ریت باشند،
 قائم يهاآرماتور به 𝑡𝑡𝜌𝜌 ،بندهم ریت ای وارید یافق بخش یک یطراح در
 .شودمی گفته یافق يهاآرماتور به 𝑙𝑙𝜌𝜌 و
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𝜌𝜌𝑙𝑙، برشی، افقی آرماتور يبرا رینظ مقدار از کمتر نباید 𝜌𝜌𝑐𝑐، در 

 .دشو گرفته نظر

 يوارید قطعه تعدادي از متشکل که دیوارهایی در 20-7-9-5
 در  𝑉𝑉𝑛𝑛 ،کنندمی تحمل را کیمشتر جانبی نیروي و بوده قائم

 به قطعات از یک هر درو  ′0.66𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣�𝑓𝑓𝑢𝑢  از بیشتر نباید لک
 سطح 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣 .گردد منظور ′0.83𝐴𝐴𝑢𝑢𝑤𝑤�𝑓𝑓𝑢𝑢 از بیشتر نباید ییتنها

 طول مجموع  و جان ضخامت عرض به محدود بتن لک مقطع
  .باشدمی يوارید قطعه هر مقطع سطح ، 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑤𝑤و  يوارید مقاطع

 در و دیوارها افقی قطعات در نهایی یبرش مقاومت 20-7-9-6
  از بیشتر بایدن ،𝑉𝑉𝑛𝑛 بسته،هم دیوارهاي در بندهم تیرهاي

0.83𝐴𝐴𝑢𝑢𝑤𝑤�𝑓𝑓𝑢𝑢′ شود گرفته نظر در. 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑤𝑤، بتن مقطع سطح 
 .است بندهم ریت یاو دیوار افقی قطعه یک

 بند اساس بر هاپایه وارید ای وارید کهصورتی در 20-7-9-7
 »الف«5-4-7 بند تیرعا به يازین ،شوند محاسبه 20-7-4-2

 .یستن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي »الف«5-4-7-20 بند ضابطه رعایت به نیاز عدم 7-9-7-20 ت
 خمشی تسلیم براي 2-4-7-20 بند ضابطه طبق دیوار که استآن

 .شودمی طراحی

 
 

 در با ايسازه يوارهاید یطراح ضوابط 
 يمحور بار و خمش

 يبارها همزمان اثر تحت هک هاآن از ییاجزا و ايسازه يوارهاید
 3-8 خشب ضوابط مطابق دیبا ،دارند قرار خمش و يمحور
 یبمناس نحو به هک یطول آرماتورهاي و بتن ریتاث .شوند یطراح
 جان یاو لبه، اجزاي وار،ید بال موثر عرض در و اندشده مهار

 محاسبات در دیبا بازشوها، اثر همچنینو  دارند قرار وارید
 .منظورگردند

 در هک ییهاروش براساس وارید از یقسمت ای وارید یخمش مقاومت 
 نگرفت نظر در با دیبا مقاومت .دیآیم بدست ،است معمول هاستون
 متمرکز يهاآرماتور .دیآ بدست یجانب يبارها و وارده يمحور يبارها

 مقاومت محاسبه در باید وارید جان و هابال در و يمرز ياجزا در
 الودهش .شوند گرفته نظر در هارنشک يسازگار لیتحل براساس ،وارید

 جان و يمرز ياجزا يروهاین برابر در مقاومت يبرا وارید نگهدارنده
 وهابازش ای بازشو ریتاث بازشودار، يوارهاید يبرا .شودمی یطراح وارید
 ریمس یک و شودمی گرفته نظر در وارید یبرش و یخمش مقاومت بر
 رب یطراح میمفاه .شودمی یسنج صحت بازشوها ای بازشو اطراف بار

 دیمف منظور نیا يبرا است نکمم خرپایی يهامدل و تیظرف اساس
 .دنشو واقع

 بال اثر باشدمی غیره و L، T، C شکل به دیوار مقطع کهمواردي در
 بال عرض از مناسبی بخش گرفتن نظر در با باید دیوار رفتار روي بر
 دیوار جانبی مکانتغییر افزایش با بال موثر عرض .شود گرفته نظر در

 ششک تحت بال با فشار تحت بال تاثیر موارد این در .یابدمی افزایش
 رفیتظ و مقاومت در کمی نسبتا اثر فشار تحت بال تاثیر .دارد تفاوت
 طراحی در سهولت ایجاد بنابراین .دارد دیوار پذیريشکلتغییر
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 گرفته نظر در فشار و کشش در بال عرض براي واحدي برآورده

 .شودمی

 
 

 پذیرشکل بندهم یبرش يوارهاید 

 نیا ضوابط ،پذیرشکل بندهم یبرش يوارهاید در 20-7-11-1
 .شوند تیرعا دیبا بخش

ℎ𝑤𝑤𝑢𝑢𝑠𝑠 نسبت وارهاید از یک هر در 20-7-11-2
𝑙𝑙𝑤𝑤� ≥ 2  

 .شوند تیرعا 7-20 خشب ضوابط و بوده

 موارد و 5-7-20 بند ضوابط ،بندهم يرهایت در 20-7-11-3
 شوند: تیرعا ریز »پ« تا »الف«

𝑙𝑙𝑛𝑛 نسبت دیبا ساختمان طبقات تمام در -الف
ℎ� ≥  برقرار 2

 .باشد
𝑙𝑙𝑛𝑛 نسبت دیبا طبقه هر در -ب

ℎ� ≤  درصد 90 حداقل يبرا 5
 .باشد برقرار ساختمان طبقات

 بندهم يرهایت يانتها دو هر يبرا 6-3-7-20 بند تیرعا -پ
  .است یالزام

 يبرا بندهم ریت طول الزامات و يابعاد نسبت يهاتیمحدود 
 ادجیا موجب تا است شده گرفته نظر در ریپذلکش بندهم يوارهاید
 سوکمع یرارتجاعیغ يهالکشرییتغ از یناش يانرژ اتالف زمیانکم

 يانتها دو هر در وارید مقاومت و یسخت .دنشو بندهم ریت در شونده
 رفتار خصوص در .باشد یافک رفتار نیا جادیا يبرا دیبا رهایت
 داده حیتوض 5-7-20 بند ریتفس در ریپذلکش بندهم یبرش يوارهاید

 .است شده داده رفتار همان جادیا منظور به ابعاد نیا ،است شده
 يهالکرشییتغ جادیا منظور به زین وارید دهانه به ارتفاع تیمحدود

 وتمتفا یبرش رفتار رایز است یبرش رفتار يجا به وارید در یخمش
 هامهنانییآ از یبرخ .است بازشودار یبرش وارید یک بندهم رفتار با

 هادشنیپ رفتار نیا منظور به وارید يبرا زین را متر 18 ارتفاع حداقل
 .نمایندیم

ــافراگم  ــادیـ ــا و هـ ــا يخرپاهـ  بـ
 ادیز و متوسط پذیريشکل

 
ــکل با يخرپاها و هادیافراگم 8-20 ت   پذیريش

 ادیز و متوسط

 در دیبا 14 فصل ضوابط بر عالوه بخش، نیا ضوابط 
 از ییجز هک ییخرپاها زینو  هاکنندهجمع و هادیافراگم یطراح

 ادیز ای متوسط پذیريشکل با زلزله برابر در مقاوم ستمیس
 .دنگرد تیرعا ،هستند

 استفاده هاناساختم در هک یصورت به هادیافراگم 1-8-20 ت 
 ای تمام هک هستند هابام ای هافک مثل ،ياسازه ياعضا شوندیم

 :کنندمی فراهم را ریز يردهاکعمل از یبخش

 و هاغهیت وارها،ید مانند ساختمان ياعضا يبرا یگاهتکیه -الف
 هب اما کنندمی مقاومت یافق يروهاین برابر در هک هستند، هاپوشش
 .ستندین يالرزه مقاوم ستمیس از یقسمت عنوان

 مستیس قائم ياعضا به  آن اثر محل از یجانب يروهاین انتقال  -ب
 .دارند بعهده را يالرزه مقاوم

 مقاومت، با يالرزه مقاوم ستمیس مختلف قائم ياجزا اتصال -پ
 در هآنچ مطابق ساختمان هک ايگونهب مناسب، پذیريشکل و یسخت
 .دهد پاسخ است شده ینیبشیپ  یطراح
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 یطراح هايتالش 

 بکیترو  هادیافراگم یطراح يبرا زلزله از یناش هايتالش
 یمل مقررات ششم مبحث ضوابط از استفاده با دیبا روهاین

 .دنشو تعیین ساختمان

 یحاطر يروهاین ساختمان، یمل مقررات ششم مبحث در 2-8-20 ت 
 همحاسب یجانب يبارها لیتحل در مایمستق هادیافراگم يبرا يالرزه

 با تراز هر در که هادیافراگم یطراح يروهاین عوض، در ،شوندیمن
 یکینامید راتیتاث به توجه با را طبقه يروهاین هک یفرمول از استفاده
 بدست شدبایم حداقل و ثرکحدا حدود شامل و ندکیم تشدید

  .دهندمی

 و یبرش یطراح يبرا مکحا يبارگذار باتکیتر همراه به روهاین نیا
 ثمبح شونده، جمع ياعضا يبرا .شوندیم استفاده افراگمید یخمش
 تشدید 0Ω بیضر با را زلزله يروهاین ساختمان، یمل مقررات ششم

 یموضع یبرش يروهاین يبرا 0Ω با شده تشدید يروهاین .ندکیم
 و يمحور صورت به کنندهجمع يروهاین انتقال از حاصل ،افراگمید

 تیزکمر از خروج از حاصل ،افراگمید یموضع یخمش يلنگرها يبرا
 شتریب يبرا .23-20شکل  ،شودمی استفاده زین دهشونجمع يروهاین

 محدود ،یرارتجاعیغ يالرزه يتقاضا معرض در یبتن يهاناساختم
 و هالکش رییتغ تحت هافک افراگمید یرارتجاعیغ رفتار ردنک
  ،است مطلوب زلزله از حاصل يروهاین

 در تنها یرارتجاعیغ رفتار هک شودمی داده حیترج هاساختمان در
 اسخپ يبرا هک يالرزه مقاوم قائم ستمیس شده ینیبشیپ يهاانکم

 در کیپالست مفصل مثل ،هستند مناسب اتییجز يدارا پذیريشکل
 مفصل یا بند،هم يرهایت در ای ژهیو یخمش يهاقاب يرهایت

 هک ییهاانساختم يبرا .افتدیب اتفاق دیوارها، پاي پالستیک
 ارند،ند یجانب سیستم مقاوم ياعضا نیب ،یافراگمید زرگب يهادهانه
 يبرا .ستین دشوار افراگمید یارتجاع رفتار به یابیدست

 ياهلرز مقاوم ستمیس میتسل از قبل ها افراگمید هک ییهاانساختم
 يراب شتریب مقاومت باید رسند، یم خود یخمش ای یبرش مقاومت به

  .شود تامین هادیافراگم

 سیستم جز که حاالتی براي هادیافراگم طراحی جزییات 14 فصل در
 .استشده ارایه نیستند، ايلرزه مقاوم

 
 

 زلزله يروهاین انتقال ریمس 

 یطراح ايگونه به دیبا هاآن اتصاالت و هادیافراگم 20-8-3-1
 ياجزا و کنندهجمع اجزاي به را وارده يروهاین بتوانند هک شوند
 .ندینما منتقل زلزله برابر در مقاوم ستمیس قائم
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 يروهاین اثر تحت عمدتا هک افراگمید از ییاجزا 20-8-3-2

 یاو یبرش يروهاین انتقال يبرا هاآن ازو  داشته قرار يمحور
 يهایوستگیناپ ریسا یاو بازشوها اطراف یخمش يلنگرها

 و 4-7-8-20 يبندها الزامات دیبا ،شودمی استفاده افراگمید
 .ندینما تامین را هاکنندهجمع يبرا 20-8-7-5

 هک يفشار کدست شبه ياعضا مورد در ضابطه نیا 2-3-8-20 ت
 افراگمید در هایوستگیناپ ریسا ای افراگمید يهالبه بازشوها، رامونیپ

 .دهدیم نشان را نمونه یک 24-20شکل  .رودیم ارکب افتدیم اتفاق
 همراه به زلزله از یناش يفشار يروهاین معرض در اعضا دسته نیا

 .ندهست یثقل يبارها ای زلزله از یناش یبرش يروین و یخمش لنگر
 .باشند) قاب ياعضا ندتوانیم اعضا نی(ا

 

 
 2-3-8-20 ضابطه براي مثالی  24-20شکل 

 
 

 ختهیر درجا  رویه دال با يهادیافراگم 
 بکمر شده

 قطعات يرو بر درجا یبتن دال هاآن در هک یبکمر يهادال از
 مسلح هک آن شرط بهو  شده ختهیر سقف ای فک ساختهپیش
 مضرس و بوده بتن رهیش بدون و زیتم تماس سطح يدارا و بوده
 .نمود استفاده ايسازه افراگمید عنوان به توانمی باشد، شده

 الزم تمقاوم بتواند فک ستمیس هک باشد ينحو به دیبا هیرو دال یک 
 از نانیاطم يبرا يگذارآرماتور .ندک فراهم را دال مانشک برابر در
 الزامات .است يضرور ساختهشیپ يدرزها نیب برش انتقال یوستگیپ

 برش انتقال توان با املک ستمیس یک نیتام منظور به اتصال ناحیه
 .است شده یمعرف الزم

 
 

ه ریخت درجا رویه دال با يهادیافراگم 
 بکمرریغ

 يرو بر درجا یبتن دال هاآن در هک یبکمر ریغ یبتن يهادال از
 سطح يدارا و شده ختهیر سقف ای فک ساختهپیش قطعات
 مافراگید عنوان به توانمی ،هست هاآن با وستهیپ ریغ تماس
 شده ختهیر جادر دال هک آن بر مشروط ،نمود استفاده ايسازه

 يدارا و شده یطراح زلزله از یناش يروهاین يبرا ییتنها به
 .باشد مناسب اتییجز

 ستین ازین مورد ساختهشیپ فک و یفوقان دال نیب بکمر ردکعمل 
 شده یطراح زلزله يروهاین برابر در مقاومت يبرا یفوقان دال اگر

 .باشد
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 هادیافراگم ضخامت حداقل 

 ساخته یکپارچه طور هب هک ییهادیافراگم ضخامت حداقل
 بر هک ییهادیافراگم ضخامت حداقلو  مترمیلی 50 ،شوندمی
 اب بکمر عملکرد و شوندمی ختهیر ساختهپیش قطعات يرو
 .باشدمی مترمیلی 65 ،ندارند هاآن

 جراا یفعل روش نندهک سکمنع یبتن يها افراگمید ضخامت حداقل 
 شده ختهیر مرکب هیرو يهادال و مشبک هايسیستم و هارچهیت در
 در ترمیضخ يهادال .است ساختهشیپ فک و بام هايسیستم يرو

 يبرا هساختشیپ ستمیس با بکمر ردکعمل يبرا هیرو دال هک یصورت
 ازین مورد باشد نشده یطراح طرح، زلزله يروهاین برابر در مقاومت

 .است

 
 

 آرماتورها 

 اساس بر دیبا هادیافراگم در آرماتور نسبت حداقل 20-8-7-1
 گریکدی از آرماتورها نیا زکمر فاصله .شود نییتع 4 فصل ضوابط

 هک يموارد در .باشد بیشتر مترمیلی 350 از دینبا جهت هر در
 در شده عیتوز آرماتور عنوان به شده جوش یمیس يهاهکشب از

 شده ختهیر بام و فک ساختهیشپ قطعات يرو بر هک یبتن دال
 يدرزها با يمواز هايسیم فاصله ،شودمی استفاده است،

 کمتر مترمیلی 250 از دینبا یکدیگر از ساختهپیش قطعات
 استفاده یبرش مقاومت نیتام يبرا هک ییآرماتورها .باشد
 عرض در یکنواخت صورت به و بوده وستهیپ دیبا ،شوندمی

 .گردند عیتوز برش صفحه

 مقاومت يبرا هک ییآرماتورها در مهارها و هاوصله 20-8-7-2
 از یناش ششک ای برش، ننده،کجمع اجزاي يروهاین برابر در

 در میتسل حد تنش نیتام يبرا دیبا ،شوندمی استفاده خمش
  .شوند یطراح ششک

 انتقال يبرا یکیانکم يهاوصله از هک يموارد در 20-8-7-3
 لزلهز برابر در مقاوم ستمیس قائم اجزاي و افراگمید نیب روین

 6-2-2-6-20 بند در 2 گروه از دیبا هاوصله ،شودمی استفاده
 S400 از ترباال يهارده آرماتورهاي از استفاده صورت در .باشند

 وقف يروین انتقال يبرا یکیانکم يهاوصله از استفاده S420 و
 .باشدمین مجاز

 به دیبا نندهکجمع اجزاي یطول آرماتورهاي 20-8-7-4
 در متوسط یششک تنش هاآن در هک شوند یطراح ايگونه
 از بیشتر 𝑓𝑓𝑦𝑦و  ننموده تجاوز 𝑓𝑓𝑦𝑦∅ از زیر، »ب« ای »الف« طول
 :نشود منظور پاسکالمگا 420

 ارمقد با مطابق هادیافراگم يبرا آرماتور نسبت حداقل 1-7-8-20 ت 
  بخش به ،است حرارت و شدگیجمع براي يگذارآرماتور ازین مورد
 نترلک منظور به آرماتورها يبرا فاصله ثرکحدا .شود مراجعه 19-4

  .است شده ینیبشیپ مورب يهاكتر عرض

 اهشک يبرا یعرض يهاآرماتور يبرا يمتریلیم 250 فاصله حداقل
 ادجیا یبحران يهاكتر از نندهک عبور هايسیم گسیختگی احتمال

 مورد در فاصله حداقل الزام .است الزم طرح زلزله نیح شده
 رایز ندارد، اربردک منفرد يهاآرماتور با شده مسلح يهادیافراگم

 .شوندیم عیتوز شتریب یطول در هارنشک

 
 

 يبرا 21 فصل الزامات طبق ،هاوصله و گیرایی 2-7-8-20 ت
 طول ای وصله طول در اهشک .شوندیم یطراح یششک آرماتورگذاري

 9-3-21 بند در هک آنطور 𝑦𝑦𝑓𝑓 از مترک یمحاسبات يهاتنش گیرایی
 .ستین مجاز ،است شده داده نشان

 

 

 

 

 
 محدود هانندهک جمع در متوسط تنش بند این در 4-7-8-20 ت

 نانیاطم هانندهک جمع طول در كتر نترلک از بتوان تا است شده
 420 تسلیم تنش يبرا نندهک جمع هکیصورت در .ردک حاصل
 مشخص  550 رده آرماتور اگر یحت باشد، شده یطراح الکمگاپاس
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 ضوع يروین هک یمحل تا کنندهجمع یک يانتها از فاصله -الف

 ؛شودمی منتقل قائم عضو به کنندهجمع
   .کنندهجمع عضو يانتها دو در قائم عضو دو نیب فاصله -ب

 

 يفشار تنش هک يموارد در ،کنندهجمع اجزاي در 20-8-7-5
 یعرض آرماتورهاي از دیبا باشد، ′0.2𝑓𝑓𝑢𝑢 از بیشتر مقطع هر در

 بند و »ث« تا »الف«2-3-3-6-20 يبندها ضوابط مطابق
  بند تیمحدودو  شود استفاده 20-6-3-3-3 

 جز ترکوچک بعد سوم یک به دیبا »الف«20-6-3-3-3
 واردم مطابق دیبا یعرض آرماتور مقدار .ابدی رییتغ کنندهجمع

 یعرض آرماتورهاي به يازین همچنین .دنباش ریز »ب« و »الف«
 .باشدمین است، کمتر ′0.15𝑓𝑓𝑢𝑢 از يفشار تنش هک یمقاطع در

 نیتام منظور به افتهی دیتشد یطراح يروهاین از هک يموارد در
 فادهاست زلزله برابر در مقاوم ستمیس قائم اجزاي مقاومت اضافه
 ′0.5𝑓𝑓𝑢𝑢 به بیترت به را ′0.15𝑓𝑓𝑢𝑢 و ′0.2𝑓𝑓𝑢𝑢 ریمقاد دیبا باشد، شده

 .داد شیافزا ′0.4𝑓𝑓𝑢𝑢 و

  نسبت م،یمستق خطوط با ریدورگ از استفاده صورت در -الف
 𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ 𝑠𝑠𝑏𝑏𝑢𝑢⁄ 0.09  با برابر 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 .است 

 ،يرویدا يرهایدورگ ای هاچیدورپ از استفاده صورت در -ب
0.45دارمق دو از نیبیشتر دیبا  𝜌𝜌𝑠𝑠 نسبت � 𝐴𝐴𝑔𝑔

𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ
− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
   

0.12 یاو  𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 .باشد  

 در کنندهجمع اجزاي یطول آرماتورهاي اتییجز 20-8-7-6
 و »الف« بند دو از یکی مطابق دیبا مهارها و هاوصله ینواح

  د:نباش ریز »ب«

 قطر برابر 3 با معادل حداقل هاآرماتور زکمر تا زکمر فاصله -الف
 پوششو  مترمیلی 40 از کمتر نه یول ،یطول آرماتورهاي

 آرماتورهاي قطر برابر 5/2 حداقل با برابر آرماتور خالص
 .باشد مترمیلی 50 از کمتر نه یول ،یطول

 با برابر حداقل ،𝐴𝐴𝑣𝑣 ،یعرض آرماتورهاي مقطع سطح -ب

′𝑓𝑓𝑢𝑢�0.062 مقدار دو نیبزرگتر �
𝑏𝑏𝑤𝑤𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
0.35𝑏𝑏𝑤𝑤𝑠𝑠  و �

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 ،باشد 

 بیشتر 4-7-8-20 بند  از آمده دست به مقدار هک آن مگر
 .باشد

 اهنندهک جمع طول در تنش متوسط محاسبه به يازین باشد، شده
 .ستین

 

 

 مقاوم هايسیستم قائم اعضاي در کنندهجمع اعضاي 5-7-8-20 ت
 طراحی 0Ω بیضر با شده تشدید نیروهاي براي زلزله برابر در

 نشت رسیدن احتمال داشتن منظور براي نیروها این تشدید .شوندمی
  .تاس تسلیم مقاومت از بیشتر مقداري به قائم اعضاي آرماتورهاي در

 3 تا 2 نیب يمقدار یبتن يهاسازه شتریب يبرا 0Ω تشدید بیضر 
 یتگبس يالرزه مقاوم ستمیس نوع و شده انتخاب ضوابط به و داشته

 ییورین ثرکحدا اساس بر تواندیم بیضر نیا ،مدارك یبعض در .دارد
 رد شود، ایجاد است ممکن يالرزه مقاوم ستمیس قائم ياعضا در هک

 .شودمی گرفته نظر

 لومد یک از استفاده با دارضریب يروهاین از یناش يفشار يهاتنش
 دنشویم محاسبه افراگمید کل مقطع سطح براساس یخط یارتجاع

 ورمحص يهاآرماتور به ایآ هکنیا ردنک مشخص يبرا ياریمع عنوان به
 ای 𝑐𝑐′𝑓𝑓2.0 يفشار هايتنش .باشندمی ،ریخ ای است ازین نندهک
𝑐𝑐′𝑓𝑓5.0 به دارد اشاره که شودمی فرض یافته تشدید ییروهاین يبرا 

 يفشار يهاروین با مواجهه در عضو آن ییتوانا به سازه تمام انسجام
 .دارد یبستگ دیشد ياچرخه يبارها تحت مالحظهقابل

  ردنک فراهم يبرا ییهامحل نیچن در یعرض يگذارآرماتور
 .است ازین مورد یطول آرماتور و بتن یشدگمحصور

 
 

 هاآرماتور مانشک انکام اهشک منظور به بخش نیا 6-7-8-20 ت
 هاوصله مجاورت در آرماتورها گیرایی مناسب طیشرا ردنک فراهم و
 .است شده ینیبشیپ  ،یمهارشدگ ینواح و
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 یخمش مقاومت 

 فصل مطابق دیبا خمش يبرا هاآن اجزاي و هادیافراگم یطراح

 .دنگرد منظور زین بازشوها اثراتو  بوده 14
 وارها،ید مشابه اتیفرض از استفاده با هادیافراگم یخمش مقاومت 

 لنگر يبرا هادیافراگم یطراح .شودمی محاسبه رهایت ای هاستون
 1-7جدول  يبارگذار باتکیتر از استفاده با هاتالش ریسا و یخمش

 ایرس یاو یثقل يبارها با زلزله يروهاین یهمزمان گرفتن نظر در يبرا
 یخمش و یبرش مقاومت بر دال يبازشوها ریتاث .شودمی انجام بارها

 انجام دیبا بازشوها توسط شده جادیا بالقوه یبحران مقاطع یابیارز با
 بالقوه بازشودار، يهادیافراگم یطراح يبرا خرپایی يهامدل .شود

 .باشندمی دیمف

 یخمش يلنگرها تمام هک بود این بر فرض قبلی هايویرایش در
 هگرفت قرار هاالی در شده جادیا يروهاین لهیبوس ها افراگمید یطراح

 فرض ویرایش این در .شودمی تحمل افراگمید هم مقابل يهالبه يرو
 بند ضابطه هحدودم در یطول آرماتورهاي تمام که است آن بر
 نیا .دارند تکمشار افراگمید یخمش مقاومت نیتام در 20-8-7 

 يهالبه در ازین مورد یطول يهاآرماتور مساحت زکتمر از ،فرض
 تمام حذف يبرا ياضابطه عنوان به دینبا اما اهدکیم افراگمید

 .شود ریتفس لبه آرماتورهاي

 
 

 یبرش مقاومت 

 دینبا 𝑉𝑉𝑛𝑛 مقدار برش، يبرا هادیافراگم یطراح در 20-8-9-1
 باشد: بیشتر ریز رابطه مقدار از

𝑉𝑉𝑛𝑛                17-20 رابطه = 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣�0.17𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑢𝑢′ + 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑓𝑓𝑦𝑦�    

 

 قطعات يرو بر هیرو يهادال از هک یبتن يهادیافراگم در
 منظور با دیبا 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣 ،اندشده لکیتش سقف ای فک ساختهیشپ

 ریغ يهادیافراگم يبرا ییتنها به هیرو دال ضخامت نمودن
 قطعات و شده ختهیر درجا دال مجموع ضخامتو  بکمر

 در .گردد محاسبه ب،کمر يهادیافراگم يبرا ساختهپیش
 از دیبا 𝑉𝑉𝑛𝑛 محاسبه يبرا ب،کمر رویه دال با يهادیافراگم

 ساختهپیش قطعه و هیرو بتن يبرا ′𝑓𝑓𝑢𝑢 مقدار نیترکوچک
 .شود استفاده

 

 

 ریمقاد هیشب هادیافراگم يبرا ازین مورد یبرش مقاومت 20-8-9-1 
 یبرش ضوابط براساس و است الغر ياسازه يوارهاید يبرا ازین مورد

 افراگمید صناخال مساحت به مربوط 𝑣𝑣𝑐𝑐𝐴𝐴 عبارت .اندشده بنا رهایت
 ترشیب افراگمید عرض در ضخامت ضربحاصل از تواندیمن یول است

 هک تاس يموثر قیعم ریت کل مقطع با برابر نیا .شود گرفته نظر در
 يبرا هک 𝑡𝑡𝜌𝜌 دال شده عیتوز آرماتور .دهدیم لکش را افراگمید

 استفاده 20-20 رابطه از افراگمید یک یبرش مقاومت محاسبه
 بند ضوابط .شوندمی داده قرار یخمش يهاآرماتور بر عمود ،شودمی
 .ندکیم محدود را افراگمید یبرش مقاومت ثرکحدا 20-8-9-2

 دال يها افراگمید 2-9-8-20 و 1-9-8-20 بندهاي نیتام بر عالوه
 زین را 4-9-8-20 و 3-9-8-20 بندهاي دیبا خته،یر درجا هیرو
 هايسیستم يرو شده ختهیر درجا بتن هیرو يهادال .ندینما نیتام
 دگیشجمع از یناش يهاكتر جادیا به لیتما ،ساختهشیپ فک ای بام
 ،نیبنابرا .دارند مجاور ساختهشیپ ياعضا نیب يدرزها با راستاهم

 براساس 3-9-8-20 بند در یبرش مقاومت به مربوط یاضاف الزامات
 هک شده فرض نیا بر عالوه .است شده بنا کیاکاصط برش يهامدل

 در هک همانطور ساختهشیپ ستمیس در درزها با مطابق كتر صفحه
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20-8-9-2 𝑉𝑉𝑛𝑛 0.66 از دینبا هادیافراگم در𝐴𝐴𝑢𝑢𝑣𝑣�𝑓𝑓𝑢𝑢′ بیشتر 
 .شود گرفته نظر در

 در ساختهپیش قطعات نیب يدرزها يباال در 20-8-9-3
 ب،کرمریغ یاو بکمر شده ختهیر درجا رویه دال با يهادیافراگم

𝑉𝑉𝑛𝑛 باشد: بیشتر ریز رابطه از آمده دست به مقدار از دینبا 

𝑉𝑉𝑛𝑛                                           18-20 رابطه = 𝐴𝐴𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝜇𝜇   

 

 بیضر .است یاعمال برش جهت در استشده داده نشان 25-20شکل 
 یمعمول وزن با يهابتن يبرا کیاکاصط برش مدل در 𝜇𝜇 كاکاصط

 گرفته ظرن در 0/1 برابر شدگیجمع از یناش يهاكتر حضور جهت به
 توانیم را هیرو يهادال در يمرز و شده عیتوز آرماتو دو هر .شودمی
 آرماتورهاي .گرفت نظر در 𝑓𝑓𝑣𝑣𝐴𝐴 کیاکاصط برش آرماتور عنوان به

 لبه ای الی آرماتورهاي عنوان تحت اهنامهنییآ یبرخ در يمرز
 يروهاین برابر در يمرز آرماتورهاي گرچه .شودمی يگذارنام افراگمید

 هم افراگمید به مربوط یخمش لنگر و يمحور يروین به مربوط
 در کیاکاصط برش مقاومت در شده جادیا اهشک ،ندکیم مقاومت

 جبران يفشار هیناح کیاکاصط برش مقاومت شیافزا با یششک هیناح
 يبرا شده استفاده يمرز آرماتورهاي مساحت نیبنابرا .شودمی

 آرماتورهاي مساحت به ستین الزم کیاکاصط برش برابر در مقاومت
 يمحور يروین و خمش برابر در مقاومت يبرا شده استفاده يمرز

 حداقل  تامین در دیبا ه،یرو دال شده عیتوز آرماتورهاي .شود افزوده
 الاتص است شده فرض .دینما تکمشار یاسم یبرش مقاومت دوم یک

 هیرو دال يهادیافراگم یبرش مقاومت در ساختهشیپ ياعضا نیب
 نکمم هک یبرش ثرکحدا 4-9-8-20 بند ضابطه .ندکیمن تکمشار
 ار شود منتقل هیرو دال افراگمید یک در کیاکاصط برش با است

  .ندکیم محدود
 

 
 اصطکاکی برش آرماتورگذاري  25-20شکل 
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 داخل در کیاکاصط برش آرماتور لک سطح 𝐴𝐴𝑣𝑣𝑓𝑓 فوق، رابطه در

 لبه آرماتورهاي زین و شده عیتوز آرماتورهاي شامل ه،یرو دال
 بیضرو  است ساختهپیش قطعات يدرزها بر عمود امتداد در

 نصف حداقل .باشدمی 2-3 خشب از 1.0λ برابر 𝜇𝜇 كاکاصط
𝐴𝐴𝑣𝑣𝑓𝑓 یبرش صفحه طول امتداد در یکنواخت صورت به دیبا 

 رد هیرو دال در شده عیتوز آرماتورهاي سطح .باشد شده عیتوز
 .دینما تامین را 3-4-19 بند ضوابط دیبا امتداد هر

 در ساختهپیش قطعات نیب يدرزها يباال در 20-8-9-4
 𝑉𝑉𝑛𝑛 ب،کرمریغ یاو بکمر ریخته درجا رویه دال با يهادیافراگم

 اساس بر 𝐴𝐴𝑢𝑢 آن در هک 3-2-8-8 بند هايمحدودیت از دینبا
 .دینما تجاوز ،شودمی منظور ییتنها به هیرو دال بتن ضخامت

 
 

 هادیافراگم در ساخت يدرزها 

 بند تمشخصا مطابق دیبا هادیافراگم در ساخت يدرزها
 دیبا هاآن تماس سطوح يزبرو  دنوش گرفته رنظ در 24-5-2

 باشد 1-8 جدول در »ب« حالت طیشرا مطابق

  

 
 

 ايسازه يخرپاها 

 تنش هک يموارد در ايسازه يخرپاها اعضاي در 20-8-11-1
 آن طول تمام در دیبا ند،کتجاوز ′0.2𝑓𝑓𝑢𝑢 از عضو یک در يفشار
 يبندها ضوابط مطابق یعرض آرماتورهاي از عضو

 موارد زینو  8-3-3-6-20 و 20-6-3-3-3 ،20-6-3-3-2
  شود: استفاده ریز »ب« ای »الف«

 م،یمستق خطوط با يرهایدورگ از استفاده صورت در -الف
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ  نسبت 𝑠𝑠𝑏𝑏𝑢𝑢⁄ مقدار دو نیبیشتر با برابر دیبا 

0.3 � 𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
0.09  یاو 

𝑓𝑓𝑐𝑐
′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑡𝑡
 .باشد

 ،يرویدا يرهایدورگ ای هاچیدورپ از استفاده صورت در -ب
  مقدار دو نیبیشتر با برابر دیبا 𝜌𝜌𝑠𝑠 نسبت

0.45 � 𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
0.12 یاو    𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 .باشد  

 يسراسر آرماتورهاي در هاوصله و مهارهاتمام  20-8-11-2
 یطراح ،𝑓𝑓𝑦𝑦 م،یتسل یششک مقاومت يبرا دیبا خرپاها اعضاي
 .شوند

 از نانیاطم يبرا ℎ𝑠𝑠𝐴𝐴 یعرض آرماتورهاي يبرا شده داده عبارات 
 ینبت پوشش شدن خرد از بعد معادل یستون مقطع يفشار تیظرف

 .باشدیم
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 هاشالوده 
 

 هاشالوده 9-20 ت

 
 

 اتیلک 

 هک دارد اختصاص ییهاشالوده به بند نیا ضوابط 20-9-1-1
 هاآن یاو نند،ک تحمل را زلزله اثر در شده جادیا يروهاین دیبا
 .ندینما منتقل نیزم و سازه مقاوم ستمیس نیب را

 ،هاپایه ،هاشمع یطراح به مربوط ضوابط 20-9-1-2
 خشب نیا در نیزم به کیمت يهادال و ياصندوقه يهاشالوده

 نامهآیین نیا در هاآن یطراح ژهیو ضوابط ریسا همراه به دیبا را
 تیرعا ساختمان یمل مقررات هفتم مبحث ضوابط در زینو 

 .شود

 شد،با نهیپرهز و دشوار اریبس تواندیم هاشالوده راتیتعم هک آنجا از 
 يهاتکحر نیح در شالوده عناصر هک باشد مطلوب است نکمم

 نیا به یابیدست يهاروش .بمانند یباق یارتجاع اساسا ن،یزم شدید
 ،مقاومت اضافه بیضر نمودن منظور با هاشالوده یطراح شامل ،هدف

 ای و زمین يرو سازه با سهیمقا در يالرزه يتقاضا سطح شیافزا ای
 خچهیارت لیتحل روش با شده ینیبشیپ  يتقاضاها با مقاومت سهیمقا
 تقاضاها در مناسب نانیاطم عدم نمودن منظور با و یرخطیغ یزمان
 .باشدمی

 
 

 سرو  يسراسر ،ينوار ،کیت يهاشالوده 
 هاشمع

 پذیريشکل با يهاسازه در دیبا بخش نیا ضوابط 20-9-2-1
 .دنشو تیرعا ادیز و متوسط

 هک ییوارهاید و هاستون یطول آرماتورهاي 20-9-2-2
 در دیبا ،کنندمی تحمل را زلزله اثر در شده جادیا يروهاین

 به هاشمع سر یاو ،يسراسر ،ينوار ،کیت يهاشالوده داخل
 به هاآن كمشتر فصل در بتوانند هک باشند شده مهار ايگونه
 .برسند میتسل یششک تنش

 به (صلب) رداریگ اتصال يبرا هک ییهاستون در 20-9-2-3
 تیرعا 2-2-9-20 بند ضوابط دیبا ،اندشده یطراح شالوده
 آرماتورهاي يانتها دار،قالب يمهار به ازین صورت درو  شوند

 90 خم با يهاقالب يدارا خمش تحمل يبرا شده هیتعب یطول
 ودهشال یتحتان قسمت به یکنزد و ستون زکمر طرف به درجه
 .باشند

 ژهیو ايسازه يوارهاید لبه اجزاي یاو هاستون در 20-9-2-4
 مترک شالوده ضخامت نصف از شالوده لبه از هاآن لبه فاصله هک

 يبندها ضوابط مطابق یعرض آرماتورهاي از دیبا است،
 شالوده یفوقان قسمت در 4-3-3-6-20 تا 20-6-3-3-2

 هب شالوده فوقانی قسمت از دیبا آرماتورها نیا .شود استفاده

  

 

 

 

 

 
 تمام یخمش ياعضا هک است داده نشان هاشیآزما 3-2-9-20 ت

 دیبا ،لکش L ای لکش T اتصال گره ،ریت ای دال ،شالوده در شده
 قادر تا باشند داشته عضو محور داخل سمت به شده خم ییهاقالب

 ساق دهنده لکیتش عضو در شده جادیا خمش برابر در مقاومت به
 .باشند شکل L ای T  اتصال

 

 هلب به یکنزد یگاهتکیه هک يمرز ياجزا ای هاستون 4-2-9-20 ت
 ای سرشمع ،شالوده لبه یخراب از يریجلوگ يبرا دیبا دارند شالوده
 در باغل ،حالت نیا .باشند داشته یمناسب اتییجز گسترده، شالوده

 .دیآیم بوجود ساختمان نیزم مرز
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 وارید لبه جز یاو ستون یطول آرماتورهاي يمهار طول اندازه

 درون در است، شده محاسبه 𝑓𝑓𝑦𝑦 تنش يبرا هک ژه،یو یبرش
 .ابندی ادامه شالوده

 اجزاي یاو هاستون در زلزله اثرات هک يموارد در 20-9-2-5
 در دیبا د،نینمایم نشکبر جادیا ژهیو ايسازه يوارهاید لبه

 يابر هک یخمش آرماتورهاي شمع، سر ای شالوده یفوقان قسمت
 قدارم .شوند برده ارک به ،اندشده محاسبه دارضریب هايترکیب

 در 1-5-11 ای 1-6-9 بند ریمقاد از کمتر دینبا آرماتورها نیا
 .شود گرفته نظر

 دایز و متوسط پذیريشکل با يهاسازه يهاشالوده 20-9-2-6
 شالوده در مسلح ریغ بتن از استفاده .باشند آرمهبتن نوع از دیبا

 یطراح هک است مجاز یصورت در م،ک پذیريشکل با يهاسازه
 وجود، عدم صورت در یاو یمل يهانامهآیین ضوابط مطابق هاآن

  .باشد یالمللنیب معتبر يها نامهآیین

 استفاده لیما يهاشمع در هک ییهاشمعسر 20-9-2-7
 به هک هاشمع نیا يفشار مقاومت لک يبرا دیبا ،شوندمی

 يرالغ اثرات .شوند محاسبه ،کنندمی عمل وتاهک ستون صورت
 رد هک هاشمع طول از قسمت آن يبرا دیبا یدنیوبک يهاشمع

 هوا رد یاو شمع، يبرا یجانب گاهتکیه جادیا ییتوانا فاقد كخا
 .دنشو منظور ،گیرندمی قرار آب یاو

 
 

 بر عالوه هک است نیا بر دکیات بند نیا از هدف 5-2-9-20 ت
 يهاشالوده در باال يآرماتورها به است نکمم ، ازین مورد يهاآرماتور

 .باشد ازین ها شمعرس ای و گسترده يهایپ ،ينوار

 

 
 مناطق يهاانساختم در نیرزمیز يوارهاید ای شالوده 6-2-9-20 ت

 .باشند مسلح دیبا زیخ زلزله

 
 
 

 

 زلزله هنگام در معمول طور به لیما يهاشمع 7-2-9-20 ت
 .کنندمی جذب قائم يهاشمع به نسبت يباالتر یجانب يروهاین

 و لیما يهاشمع اتصال محل در ياگسترده ياسازه خسارات
 رامونیپ سازه و شمع سر .است شده مشاهده ساختمان هايسرشمع

 لیام يهاشمع در ندتوانیم هک یبزرگ بالقوه يروهاین يبرا دیبا آن
 .گردند یطراح شوند، جادیا

 
 

 يهادال و ها)(کالف یپ تراز در يرهایت 
 نیزم به کیمت

 اغلب )كخا توسط شده ينگهدار يها(دال نیزم يرو يهادال
 طابقم دیبا و هستند یجانب يروین برابر در مقاوم ستمیس از یبخش

 ايهدستورالعمل یا استانداردها سایر همچنین و فصل نیا الزامات با
 .شود) مراجعه 4-1 بند (به شوند طراحی مناسب

 در اد،یز و متوسط پذیريشکل با هاییسازه در 20-9-3-1
 ودهب گسترده شالوده یک از ییجز هک یرهاییت و الفک يرهایت
 زلهزل باربر مقاوم ستمیس جز هک ییهاستون خمش اثر تحت و

 .دنشو تیرعا 2-6-20بند ضوابط دیبا ،گیرندمی قرار ،باشندمی

 اد،یز و متوسط پذیريشکل با هاییسازه در 20-9-3-2
 یاو هاستون زلزله يروهاین هک نیزم به کیمت يهادال

 ندهست زلزله برابر در مقاوم ستمیس از ییجز هک را ییوارهاید

 یخمش يهاتنش برابر در هک شالوده تراز در يرهایت 1-3-9-20 ت 
 اتیجزئ يدارا دیبا کنندمی مقاومت ستون يلنگرها از یناش

 .باشند  شالوده روي اصلی قاب يرهایت مانند يآرماتورگذار

 
 هک یافراگمید صورت به اغلب نیزم يرو يهادال 2-3-9-20 ت

 نوسانات و اتکحر راتیتاث و دوزدیم هم به نیزم تراز در را ساختمان
 حداقل را افتدیب اتفاق ساختمان يپا در است نکمم هک نیزم
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 خشب ضوابط اساس بر و هادیافراگم مانند دیبا ،کنندمی تحمل

 رکذ وضوح به دیبا ايسازه يهانقشه در .شوند یطراح 20-8
 ییزج و بوده ايسازه افراگمید یک ن،یزم به کیمت دال هک شود

 .است شده منظور زلزله برابر در مقاوم ستمیس از

 هک نندک انیب وضوح به دیبا طرح مدارك .نمایند یم عمل ،ندکیم
 يریجلوگ دال يادندانه برش از تا ،هستند ياسازه ياعضا ،هادال نیا

 .شود

 
 

 شالوده در ايلرزه يهاکالف 

 سر اد،یز و متوسط پذیريشکل با يهاسازه در 20-9-4-1
 وسیله به دیبا ياصندوقه هايپیو  هاپایه ستون ،هاشمع
 ،شوند متصل یکدیگر به متعامد جهات در و ايلرزه يهاکالف

 شرایط گرید يهاروش از هک نمود ثابت بتوان هک آن مگر
 .اندشده نیتام هاآن يبرا مشابهی یگاهتکیه

 

 بر IV نوع نی(زم نرم و متوسط يهاكخا در 20-9-4-2
 منفرد يهاشالوده ساختمان)، یمل مقررات ششم مبحث اساس

 صلمت یکدیگر به ايلرزه يهاکالف وسیله به دیبا گسترده
 .شوند

 ازین شالوده در ايلرزه يهاکالف به هک يموارد در 20-9-4-3
 حداقل با برابر دیبا هاآن يفشار و یششک مقاومت است،

0.10𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷 یاو ستون دارضریب يمحور يروین نیبزرگتر برابر 
 تیمحدود هک آن مگر ،دنباش زنده و مرده يبارها تحت شمعسر
 نیتام ریز »ت« تا »الف« يهاروش از یکی از یجانب تکحر

 اهوتک هايتناوب در طیفی پاسخ شتاب پارامتر 𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷 .باشد شده
 ششم مبحث اساس بر هک است كاستهال درصد 5 با متناظر
  .شودمی تعیین ساختمان یمل مقررات

 ؛نیزم به کیمت دال داخل در آرمهبتن يرهایت وجود -الف
 ؛نیزم به کیمت يهادال وجود -ب
 يترهابس وسیله به شمع سر ای منفرد شالوده یشدگمحصور -پ

 يهاكخا یاو سخت، چسبنده يهاكخا مناسب، یسنگ
 ؛مکمترا اریبس يادانه

 .دنباش دهیرس مشاور مهندس دییتا به هک ییهاروش ریسا -ت

 

 اد،یز و متوسط پذیريشکل با هاییسازه در 20-9-4-4
 به ،نمود محسوب ايلرزه الفک توانمی را یپ تراز در يرهایت

 يهاطول با وستهیپ یطول آرماتورهاي يدارا هک آن شرط

 ار هاشالوده یافک اندازه به دیبا پی يالرزه يهاالفک 1-4-9-20 ت 
 به و نمایند عمل واحد ستمیس یک عنوان به تا ندک متصل بهم

 انهجداگ الفک ای ستون یک ینسب تکحر هک دنشو یطراح ايگونه
 یطیشرا در مخصوصا موضوع نیا .برساند حداقل به را یپ به نسبت

 زاین قیعم يهایپ به هک بوده نرم يا اندازه به یسطح يهاكخا هک
 .است يضرور باشد، ییروانگرا معرض در محل كخا ای و باشد

 

 يهایژگیو همان دیبا هاشالوده نیب يهاالفک 2-4-9-20 ت
 .باشد داشته را ،1-4-9-20 بند مطابق را ها شمع سر نیب يهاالفک
 
 

 

 نیب يالرزه يهاالفک یطراح مقاومت حداقل 3-4-9-20 ت
 نیب اتصال ،دارضریب زنده و مرده بار از يدرصد اساس بر هاشالوده

 تامین براي تواندیم مهار گرید انواع .شودمی تعیین شالوده ياجزا
 مورد یطراح مقاوم .ردیگ قرار استفاده مورد کالف مقاومت حداقل

 نیبزرگتر برابر A(s+1)0.1 زانیم به حداقل دیبا الفک يبرا ازین
 ره است، شمع سر ای ستون از روین نیا .باشد الفک سر دو يروین
 .باشد ،شودمی اعمال هک دامک

A راتمقر ششم مبحث مطابق زلزله، براي طرح مبناي شتاي نسبت 
 .باشدمی ساختمان ملی
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 يآرماتورها یاو بوده آن از بعد یاو ستون داخل در یافک ییرایگ

 شرایطو  دنباش شده مهار شالوده یا شمع سر در هاآن طولی
 ند:ینما تامین نیز را ریز »ب« و »الف«

1 از بزرگتر یپ تراز در ریت بعد نیترکوچک -الف
20

 آزاد فاصله 
 هک ستین يازین ولی بوده، یکدیگر به متصل يهاستون
 ؛باشد مترمیلی 450 از بزرگتر

 نتریکم از یکدیگر از هاآن فاصله هک یعرض يرهایدورگ از -ب
 300 و مقطع متعامد بعد دو نیترکوچک نصف مقدار دو

 .شود استفاده نباشد، بیشتر مترمیلی

 
 

 قیعم يهاشالوده 

 مطابق قیعم هايپی انواع يبرا بخش نیا ضوابط 20-9-5-1
 پذیريشکل با يهاسازه از وارده يبارها هک ریز »ت« تا »الف«

 د:نرویم ارک به ،کنندمی تحمل را ادیز و متوسط

 ؛غالف بدون ختهیر درجا يهاشمع -الف
  ؛يفوالد كناز غالف با درجا يهاشمع -ب
 ؛يفوالد لوله با شده محصور درجا يهاشمع -پ
  .یبتن ساختهپیش يهاشمع -ت

 

 يبارها هک ياصندوقه يهاشالوده و هاپایه ،هاشمع 20-9-5-2
 یطول آرماتورهاي يدارا دیبا ند،ینمایم تحمل را یششک
 یششک يروهاین برابر در مقاومت يبرا خود طول در وسته،یپ

 .باشند یطراح

 اساس بر هک یعرض و یطول آرماتورهاي حداقل 20-9-5-3
 شده مهار ریغ طول تمام در دیبا است، الزم 7-5-9-20 بند

 گاهتکیه نیتام ییتوانا فاقد كخا یاو آب، هوا، در هک شمع
 ادامه دارد، قرار شمع مانشک از يریجلوگ منظور به یجانب

 .باشد داشته

 رها،یدورگ شامل یعرض آرماتورهايتمام  20-9-5-4
 ايلرزه يهاقالب يدارا انتها در دیبا هاسنجاقیو  هاچیدورپ

 .باشند

 پذیريشکل با يهاسازه بار هک ییهاشمع در 20-9-5-5
 نیزم در هک ییهاشمع یاو ،کنندمی تحمل را ادیز یاو متوسط

 مطابق یعرض آرماتورهاي از دیبا ،اندشده يحفار IV نوع

 ياصندوقچه يهاشمع و هاشمع مناسب ردکعمل 1-5-9-20 ت 
 ریسا بر عالوه مقررات نیا تیرعا مستلزم زلزله اثرات يبرا

 .)شود 4-1 بند (به هستند اجرا قابل يهادستورالعمل ای استانداردها

 

 

 

 

 

 

 
 

 بر یعرض و یطول يآرماتورها يبرا طول حداقل 3-5-9-20 ت
 .است یجانب یبانیپشت جادیا به قادر كخا هک است نظریه نیا اساس

 ییجا ای آب،  ،هوا در معموالً ن،یزم يباال شمع از ییهاقسمت يبرا
 ياآرماتوره طول دیبا ندارد، را یجانب مهار نیا نیتأم ییتوانا كخا هک

 .شود یطراح ستون صورت به دیبا عضو و ابدی شیافزا حداقل

 

 

 

 یگوستیناپ نقاط در ندتوانیم هاشمع زلزله، هنگام در 5-5-9-20 ت
 يهاهیال نیب حدفاصل مانند رند،یگ قرار ادیز برش و خمش اثر تحت
 و حدود ساختمان یمل مقررات ششم مبحث .كخا نرم و سفت
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 برابر 7 محدوده در 5-3-3-6-20 تا 2-3-3-6-20 يبندها

 آن مجاور كخا هک شمع از یمقطع پایین و باال در شمع قطر
 گراروان و نرم آن يبااله یال در و بوده سخت مقطع ریز هیال در
 .گردد استفاده ،باشدمی

 

 يهاسازه از وارده بار هک یقیعم هايشالوده در 20-9-5-6
 يازین ،کنندمی تحمل را )LSF (مشابه طبقه دو و یک کسب
  يبندها مطابق یعرض آرماتورهاي ضوابط تیرعا به

  .باشدمین 5-5-9-20 تا 20-9-5-3

 نیأمت يبرا .ندکیم فیتعر كخا يهاهیال کیکتف يبرا را یمشخصات
 .است الزم یعرض آرماتور مناطق نیا در ریپذلکش رفتار

 ناطقم افته،ی شیافزا یعرض آرماتور با شمع یک يهابخش نییتع در
 نظر در يطور یعرض شده آرماتورگذاري منطقه طول به مربوط
 نیب همحدود و شمع كنو وبشک ارتفاع در راتییتغ تا شوندمی گرفته

 .باشند شده دیده آن در نرم و سفت كخا يها هیال

 

 غالف بدون زری درجا هايشمع 7-5-9-20 ت  غالف بدون زری درجا يهاشمع 20-9-5-7

 در دیبا غالف بدون یبتن زری درجا يهاشمع در آرماتورها
 و شده داده قرار ،هستند ازین محاسبات اساس بر هک ییهامحل

 .شوند تیرعا زین بعد صفحه در 5-20 جدول الزامات

 جرمن بخش نیا توسط شده زیتجو یعرض و یطول يآرماتورها الزامات 
 رییتغ برابر در تا شودمی سازه يبرا ادیز و متوسط پذیريشکل به
 يموارد در .ندک مقاومت دهدیم رخ هازلزله هنگام در هک نیزم لکش
 طول رند،یگیم قرار توجه قابل یبلندشدگ يروهاین تحت ها شمع هک

 آرماتور طول حداقل از است نکمم لیتحل در ازین مورد یطول آرماتور
  .رود فراتر

 میتسل لیپتانس هک هاییمحل در ریپذلکش ردکعمل تامین براي
 .است ازین مورد شمع يباال در یعرض آرماتور د،ندار وجود یخمش

 نوع ریغ يهاكخا يرو ادیز و متوسط ریپذ لکش با يهاسازه يبرا
IV، یخمش قاب يهاستون يبرا نیاز مورد یعرض آرماتور از یمین 

 يهاكخا به یشدگمحصور از قسمتی رایز ،است قبول قابل ژهیو
 املک یشدگمحصور  ، IV نوع كخا يبرا .شودمی داده نسبت مقاوم
 به ای و دارند یشدگ روان تیقابل یا هاكخا رایز است الزم ستون
 .ندارند را کردنمحصور نیمات تیصالح یافک اندازه

 تحمل به قادر تنها بتن که محلی از فراتر dl اندازه به باید آرمانورها
  .شوندمی داده ادامه نیست، دارضریب خمشی لنگر

 فوالدي نازك غالف با درجا هايشمع 8-5-9-20 ت  يفوالد كناز غالف با درجا يهاشمع 20-9-5-8

 انواع يبرا آرماتورها طول و فوالد درصد حداقل 20-9-5-8-1
 بند الزامات مطابق يفوالد كناز غالف با درجا يهاشمع

  .باشندمی 20-9-5-7

 به هک هاشمع نیا در جداره غالف ضخامت 20-9-5-8-2
 کمتر مترمیلی 2 از دینبا ،باشدمی شده جوش چیدورپ صورت

  

 
 

 با چیدورپ صورت به شده داده جوش يفلز غالف 2-8-5-9-20 ت
 ای بسته تنگ معادل یشدگمحصور شده، مشخص وارهید ضخامت
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 یاو كخا در مضر مواد بیآس از را شمع دیبا غالف نیاو  بوده

 .دارد نگه مصون ینیزم ریز يهاآب سطح رییتغ اثرات
 و ندکیم فراهم را غالف بدون یبتن شمع یک در ازین مورد چیدورپ

 .برد یم نیب از را نندهک محصور يهاتنگ به ازین

 
 غالف بدون زری درجا يهاشمع در آرماتور حداقل 5-20 جدول

 كخا نوع هر -مک پذیريشکل با سازه آرماتور حداقل
 -ادیز و متوسط پذیريشکل با سازه

 III و II و I نوع نیزم
 متوسط پذیريشکل با سازه
 IV نوع نیزم -ادیز و

 یطول آرماتورهاي درصد حداقل
 )آرماتور تعداد (حداقل

0.0025 
 2-6-12 بند اساس بر هاآرماتور تعداد حداقل

0.0050 
 هاآرماتور تعداد حداقل

 2-6-12 بند اساس بر

0.0050 
 اساس بر هاآرماتور تعداد حداقل

 2-6-12 بند

 شده آرماتورگذاري طول حداقل
 شمع

  طول نیبزرگتر
  :»ت« تا »الف«

 شمع طول سوم یک -الف
  مترمیلی 3000 -ب
 شمع قطر برابر 3 -پ

 )3( شمع یخمش طول -ت

 طول نیبزرگتر
 : »ت« تا »الف«

 شمع طول دوم یک -الف
 مترمیلی 3000 -ب
  شمع قطر برابر 3 -پ

 )3(  شمع یخمش طول -ت

 موارد استثناي به شمع لک طول
 ریز يهاادداشتی در )2( و )1(

 جدول

 ناحیه
 آرماتورهاي

 نندهک محصور
 یعرض

 ناحیه طول
 آرماتورگذاري

 شده
 شمع سر ریز از شمع قطر برابر 3 شمع سر ریز از شمع قطر برابر 3

 سر ریز از شمع قطر برابر 7
 شمع

 آرماتورهاي نوع
 یعرض

 10 حداقل قطر به هاچیدورپ و رهایدورگ
 مترمیلی

 حداقل قطر به چیدورپ ای ریدورگ :مترمیلی 500 ثرکحدا قطر با يهاشمع در
 مترمیلی 10

 قطر به هاچیدورپ ای رهایدورگ :مترمیلی 500 از بیشتر قطر با يهاشمع در
 2-3-3-6-20 بند مطابق مترمیلی 14 حداقل

 مقدار و فاصله
 آرماتورهاي

 یعرض

 150 از دینبا یعرض آرماتورهاي فاصله
 یطول آرماتورهاي قطر برابر 8 یاو مترمیلی

 .باشد بیشتر

 از بیشتر یول ،3-3-3-6-20 بند مطابق
 8-20 رابطه در ازین مورد ریمقاد نصف

 یول ،3-3-3-6-20 بند مطابق
 در ازین مورد ریمقاد از بیشتر

 8-20 رابطه

 آرماتورهاي
 ریسا در یعرض

 شمع ینواح

 آرماتورهاي نوع
 یعرض

 10 حداقل قطر به ها جیدورپ و رهایدورگ
 مترمیلی

 حداقل قطر به چیپ دور ای ریدورگ :مترمیلی 500 ثرکحدا قطر با يهاشمع در
 مترمیلی 10

 قطر به هاچیدورپ ای رهایدورگ :مترمیلی 500 از بیشتر قطر با يهاشمع در
 2-3-3-6-20 بند مطابق مترمیلی 14 حداقل

 مقدار و فاصله
 آرماتورهاي

 یعرض

 برابر 16 از دینبا یعرض آرماتورهاي فاصله
 باشد بیشتر یطول آرماتورهاي قطر

 مقدار: سه نیترکوچک با برابر یکدیگر از یعرض آرماتورهاي فاصله
  یطول آرماتور قطر برابر 12 -الف

1 -پ
2

 شمع قطر  
 مترمیلی 300 -پ

 ها:ادداشتی
گ یاو سخت كخا در یافک طول به هک یهایشمع در )1( د، قرار سن  از یطول درصد 33 یاو شمع طول صد در 5 مقدار دو ترینکم فاصله در توانمی را يبند آرماتور دارن

گ در هک شمع ز دارد، قرار سخت كخا ای سن و ا  .نمود قطع شمع كن
را توانمی را شمع شمع، طول سر تا سر در حداقل آرماتور نمودن منظور يجا به )2( ر در هک آن بر شده لیتحم انحناي ثرکحدا تحمل يب  سازه بازتاب و نیزم تکحر اث

را هک آزاد دانیم در كخا يهارنشک شامل دیبا انحنا .نمود یطراح ،شودمی ایجاد ه به است، شده داده رییتغ یپ - سازه نشکاندر يب ر در هک یپ هايشکلتغییر  همرا  اث
را هک يمقدار از دینبا آرماتورها حداقل .باشد ،شودمی جادیا زلزله يبارها ع كخا يرو بر هک ادیز ای متوسط پذیريشکل با يهاسازه يب  کمتر ،اندشده واقع  IIIو  I ، II نو
 .باشد

ش طول )3( سمت فاصله از است عبارت شمع یخم 0.4𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐   آن در هک شمع از یمقطع تا شمع سر یتحتان ق > 𝑀𝑀𝑢𝑢 شود.  
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 فوالديه لول با شده محصوردرجا  هايشمع 9-5-9-20ت   يفوالده لول با شده محصوري درجا هاشمع 20-9-5-9

یک  برابر شمعی فوقان قسمت دری طولآرماتورهاي  صددر
 شمع داخل درها آن طول و بوده شمع لک مقطع سطح درصد

 در ازین قسمت جاگذاري شده مورد طول برابر دوحداقل  با برابر
 شمعیی آرماتورهاي رایگ طول از هی کشرطه ب، است شمع سر
 .نباشد کمتر ششک در

 

بتن  ی)، چسبندگیبرکنش (بلندشدگ يروهایمقاومت در برابر ن يبرا 
ه ده گرفتیشمع ناد ییراین طول گییدر تع يبه جداره لوله فوالد

مضر باشد،  یچسبندگ يتواند برایبتن م یشدگ. جمعشودمی
گر ید ياهق روشیرو از طریا انتقال نیرد، کنترل کد آن را ین بایبنابرا

لوله را در نظر گرفت.  يسطح رو يا ناهمواریسردار  يهاخیممانند گل
اعضا را  آرماتورهاي انتهاي شمع به داخل سرشمع ادامه داده شوند تا

 نند.ک کمکرو به سرشمع یرده و به انتقال نکبه هم متصل 

 ساختهپیش بتنی هايشمع 10-5-9-20 ت  ساختهپیش یبتن يهاشمع 20-9-5-10

 طول ،یدنیوبک ساختهیشپ يهاشمع در 20-9-5-10-1
 استفاده یعرض آرماتورهاي از دیبا آن در هک شمع از ايناحیه
 شمع كنو تراز در راتییتغ انکام نمودن منظور با دیبا شود،

 .گردد نییتع

 
 

 بار هک ياساختهپیش يهاشمع در 20-9-5-10-2
 دیبا ،کنندمی تحمل را مک پذیريشکل با هايساختمان

 د:نشو تیرعا ریز »ت« تا »الف« يبندها

 .باشد شمع مقطع درصد یک یطول آرماتور حداقل -الف
 و مترمیلی 500 قطر به يهاشمع در یطول آرماتورهاي -ب

 مترمیلی 10 حداقل قطر با يرهایدورگه وسیل به دیبا کمتر
ه وسیل به مترمیلی 500 از بزرگتر يقطرها يبراو 

  .شوند محصور مترمیلی 12 حداقل قطر با يرهایدورگ
 برابر 3 با برابر شمع از یطول در یکدیگر از رهایدورگ فاصله -پ

 قطر برابر 8 از دینبا شمع سر ریز از شمع مقطع حداقل بعد
 .باشد بیشتر مترمیلی 150 یاو یطول آرماتور نیترکوچک

 معش طول سر تا سر در یکدیگر از یعرض آرماتورهاي فاصله -ت
 .باشد بیشتر مترمیلی 150 از دینبا

 

 بار هک ياساختهپیش يهاشمع در 20-9-5-10-3
 ،دکننمی تحمل را ادیز و متوسط پذیريشکل با هايساختمان

 به مربوط 5-20 جدول و 2-10-5-9-20 بند ضوابط دیبا

 تکحر لیپتانس شمع، يبنداتییجز اجراي در 1-10-5-9-20 ت 
 زا متفاوت يتراز به شمع كنو هک يطور به ،ساختهشیپ يهاشمع
 .شود گرفته نظر در دیبا است، شده مشخص ساخت كمدار در آنچه
 يترشیب طول دیبا ستد،یا باز نفوذ ادامه از يمترک عمق در شمع اگر
 طول باشد، نشده ینیبشیپ احتمال نیا اگر .شود قطع شمع از

 پس است نکمم ضوابط نیا مطابق یعرض آرماتور ازین مورد محدوده
 .نشود نیمات شمع یاضاف طول قطع از
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 و متوسط پذیريشکل يبرا غالف، بدون ریخته درجا يهاشمع

 .شوند تیرعا اد،یز

 بار هک ياساختهپیش يهاشمع در 20-9-5-10-4
 دیبا ،کنندمی تحمل را مک پذیريشکل با هايساختمان

 شوند: تیرعا ریز »ب« و »الف« يبندها

 ای چیدورپ نوع از یعرض آرماتورهاي یحجم درصد -الف
 سر ریز از یفوقان متر 10/6 در ، 𝜌𝜌𝑠𝑠 ،يارهیدا يرهایدورگ

)0.15 از دینبا شمع، 𝑓𝑓𝑐𝑐
′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
  از ترقیدق محاسبات با یاو ،(

0.04( 𝑓𝑓𝑐𝑐
′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
)(2.8 + 2.3𝑃𝑃𝑢𝑢

𝑓𝑓𝑐𝑐′𝐴𝐴𝑔𝑔
 دینبا 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 مقدار .باشد کمتر (

 .شود منظور پاسکالمگا 700 از بیشتر
 ریدورگ ای چیدورپ نوع از یعرض آرماتورهاي یحجم درصد -ب

 طول در یفوقان متر 10/6 از ترپایین ناحیه در ،𝜌𝜌𝑠𝑠  ،يارهیدا
 »الف« بند در شده محاسبه ریمقاد نصف از دینبا شمع،
 .باشد کمتر

 با هايساختمان بار هک ییهاشمع در 20-9-5-10-5
 رب عالوه دیبا ،کنندمی تحمل را ادیز و متوسط پذیريشکل

 معش پذیرشکل ناحیه طول ،ریز »ث« تا »الف« يبندها تیرعا
 صفر به آن در انحنا هک يانقطه تا شمعسر ریز فاصله با معادل

 هر در یول شمع، بعد نیترکوچک برابر سهه عالو به رسد،یم
 شمع طول کهصورتی در .شود منظور متر 60/10 از بزرگتر حال
 يمساو شمع طول لک باشد، متر60/10 از ترکوچک ای يمساو
 .شودمی منظور ریپذلکش ناحیه طول

 زکمر تا زکمر فاصله شمع، ریپذلکش ناحیه طول در -الف
 نیترکوچک از دینبا یکدیگر از رهایدورگ ای هاچیدورپ

 آرماتورهاي قطر برابر 6 شمع، بعد نیترکوچک 20/0مقدار
 .باشد بیشتر مترمیلی 150 و یطول

 املک دور یک یپوشانهم قیطر از دیبا هاچیدورپ وصله -ب
 در .شود نیتام یکیانکم يهاوصله یاو ،يارکجوش چ،یدورپ

 شوند، وصله هم به یپوشانهم قیطر از هاچیدورپ کهصورتی
 .شود یمنته ايلرزه قالب یک به دیبا چیدورپ هر يانتها

 بند مطابق دیبا یجوش و یکیانکم يهاوصله ضوابط
 .دنباش 21-4-7 

 يبرا يارهیدا يرهایدورگ ای هاچیدورپ از هک يموارد در -پ
 𝜌𝜌𝑠𝑠  یحجم نسبت ،شودمی استفاده یعرض آرماتورهاي

 
 

 دیبا شمع یک يرو بر دارضریب يمحور يروین 4-10-5-9-20 ت
 هايبند در شده رکذ طیشرا با متناسب ، 7-7 و 3-7 روابط از
 .شود تعیین ،2-4-3-7 و 7-3-4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد در ینگران و زلزله از شده مشاهده خسارات 5-10-5-9-20 ت
 دهش زیتجو الزامات به منجر شمع يبرا شده محاسبه يتقاضا صحت

 وندشیم میتسل شمع طول در آرماتور هک یمناطق ردنک محصور يبرا
 ذیريپشکل تیظرف نیتأم يبرا ازین مورد یشدگمحصور  .است شده

 هگرفت نظر در ادیز و متوسط پذیريشکل با يهاسازه يبرا مناسب
 .است شده
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 زا دینبا شمع، پذیرشکل ناحیه طول در یعرض آرماتورهاي
0.2( 𝑓𝑓𝑐𝑐

′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 مقدار از ترقیدق صورت به یاو ،(

 0.06( 𝑓𝑓𝑐𝑐
′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
)(2.8 + 2.3𝑃𝑃𝑢𝑢

𝑓𝑓𝑐𝑐′𝐴𝐴𝑔𝑔
 نسبت حداقل .باشد کمتر (

 چیدورپ دو قیطر از توانمی را یعرض آرماتورهاي یحجم
 دینبا 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 .نمود نیتام یکدیگر مجاورت در یخارج و یداخل

 .گردد منظور پاسکالمگا 700 از بزرگتر
 نسبت از توانمی شمع پذیرشکل ناحیه از خارج ینواح در -ت

 ناحیه در ازین مورد مقدار نصف با برابر حداقل 𝜌𝜌𝑠𝑠 یحجم
 آرماتورهاي فاصله ثرکحدا .نمود استفاده شمع پذیرشکل
 .باشد 3-5-4-15 بند مطابق دیبا یکدیگر از یعرض

 يبرا هاسنجاقی و یلیمستط يرهایدورگ از هک يموارد در -ث
 لک مقطع سطح ،شودمی استفاده یعرض آرماتورهاي
 از دیبا شمع پذیرشکل ناحیه در یعرض آرماتورهاي

 700 ثرکحدا ytf و بوده بیشتر ریز مقدار دو نیبزرگتر
 شود: منظور الکمگاپاس

  الف 19-20 رابطه

 𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ = 0.3𝑠𝑠𝑏𝑏𝑢𝑢 �
𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
� �𝐴𝐴𝑔𝑔

𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ
− 1.0� �0.50 + 1.4𝑃𝑃𝑢𝑢

𝑓𝑓𝑐𝑐′𝐴𝐴𝑔𝑔
� 

          ب 19-20 رابطه

  𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ = 0.12𝑠𝑠𝑏𝑏𝑢𝑢( 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
)(0.50 + 1.4𝑃𝑃𝑢𝑢

𝑓𝑓𝑐𝑐′𝐴𝐴𝑔𝑔
) 

 

 در .باشد کمتر مترمیلی 10 از دینبا یعرض آرماتورهاي قطر
 استفاده ايلرزه يهاقالب از دیبا هاگوشه در رهایدورگ يانتها

 .گردد

 يهاسازه بار هک ياساختهپیش يهاشمع در  20-9-5-10-6
 ارب ثرکحدا ،کنندمی تحمل را ادیز و متوسط پذیريشکل با

 ،دآیمی دست به یجانب و قائم يبارها هايترکیب از هک يمحور
 باشد: بیشتر زیر »ب« و »الف« ریمقاد از دینبا

  0.2𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑔𝑔  :یمربع مقطع با يهاشمع در -الف
 0.4𝑓𝑓𝑢𝑢′𝐴𝐴𝑔𝑔  :یضلع 8 ای يارهیدا مقطع با يهاشمع در -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 به  محدود ساختهشیپ يهاشمع در يمحور بار 6-10-5-9-20 ت
 كتر دچار شمع مقطع هک آن از قبل بتن، پوشش دنکیتر آستانه
 رفتن دست از باعث امر نیا رایز .است شده شود، یخمش یخوردگ

 .شودمی شمع مقاومت توجه قابل
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 هاپایه و هاشمع مهار 

 واقع زیخ زلزله مناطق در هک ییهاشمعتمام  در 20-9-6-1
 در ششک تحمل يبرا یطول آرماتورهاي هاآن در و اندشده
 و شمع سر و بتن نیب ششک انتقال ،اندشده محاسبه شمع

 .دشو انجام مناسب اتییجز نمودن منظور با دیبا سازه رو اجزاي
 

 شده محاط يهاشمع و معمولی يهاشمعتمام  در 20-9-6-2
 اب دیبا آرماتورها ،اندشده واقع زیخ زلزله مناطق در هک لوله در

 اخلد در گرید مناسب يهاروش با یاو ییرایگ طول برابر یطول
 ،هستند يفشار بار تحت هک ییهاشمع در .شوند مهار شمع سر

 صورت در .شودمی محاسبه يفشار حالت يبرا ییرایگ طول
 هتوج بدون دیبا آرماتورها ییرایگ طول شمع، در نشکبر وجود

 .گردد محاسبه شده مصرف آرماتور اضافه مقدار به

 اثر در شده جادیا ششک ،ساختهپیش يهاشمع در 20-9-6-3
 سوراخ قیطر از شمع يرو گسترده یپ ای شمعسر به دیبا زلزله

 دهاستفا با ،ساختهپیش شمع در آرماتور گذاشتن ارک و ردنک
 و شده ثابت شیآزما قیطر از آن تیفاک هک مناسب مالت از

 د،ینما نیتام آرماتورها در را 1.25𝑓𝑓𝑦𝑦 تنش حداقل باشد قادر
  .شود منتقل

 ای ستون يآرماتورها از یششک يروهاین انتقال يبرا 1-6-9-20 ت 
 ،ياصندوقچه شمع ای شمع آرماتور به شمعسر قیطر از يمرز جز
 معش اتصاالت انواع از ییهانمونه افتنی يبرا .است الزم بار ریمس یک

 یاحطر يبرا یالمللنیب ای یمل ياستانداردها به شمع يهاکالهک به
 .شود مراجعه هاشمع و هالهکاس يالرزه

 نییتع 21 فصل الزامات به توجه با یگیرای طول 2-6-9-20 ت
 مترک شده محاسبه يهاتنش يبرا گیرایی طول در اهشک .شودمی
 .است شده داده نشان 9-3-21 بند در هک همانطور ست،ین مجاز yf از

 تا است الزم شمع سر داخل به شمع یطول آرماتور املک گیرایی
 معش مقطع مقاومت يبرا را شمع سر به شمع اتصال تیظرف بتواند

 .ندک فراهم آن از فراتر ای
 
 

 يباال محفظه در دیبا ،مالت با شده اندود يهاآرماتور 3-6-9-20ت
 ادهد نشان آزمایش با آن مقاومت و شوند مهار ساختهشیپ یبتن شمع
 تقویت يهاآرماتور تواندیم نیگزیجا حل راه یک عنوان به .شود

 انیانم ،بتن دنیتراش با اندشده داده قرار شمع انتهاي در هک نندهک
 جوش مناسب روش به ای و دونش وصله یکیانکم صورت به و شده
 .دگردن

 از یـــیجز کـــه ســـازه از اعضـــایی 
 منظــور زلزلــه برابــر در مقــاوم ســتمیس
 شوندمین

 
ضایی  10-20 ت   ستم یس  از ییجز که سازه  از اع

 شوندمین منظور زلزله برابر در مقاوم

 وانتمی متوسط ای ادیز پذیريشکل با هاییسازه در 
 هادال ،هاستون رها،ی(ت ايسازه اعضاي از یبرخ لزوم صورت در
 نظورم یجانب باربر ستمیس از ییجز عنوان به را )هاپایه وارید و

 در اعضا نیا مقاومت و یسخت از دیبا یحالت نیچن در .ننمود
 اتصاالت و اعضا نیا ولی ،شود نظرصرف یجانب يبارها برابر
 مناسب صورت به بتوانند هک شوند یطراح يطور دیبا هاآن

 قائم مولفه همزمان اثرات شامل که را هاآن بر وارده قائم يبارها
 دهش جادیا یجانب هايمکانتغییر اثر تحت شوند،می نیز زلزله

 ثراتا دیبا اعضا نیا در .ندینما تحمل زلزله اثر ترینبحرانی در

 از قسمتی بعنوان که ياسازه اعضاي براي بخش نیا 1-10-20ت  
 باید ضااع این .شودمی برده بکار ،اندشدهن منظور يالرزه باربر سیستم

 يهاناکرمییتغ از ناشی قائم زلزله اثرات و ثقلی بارهاي تحمل براي
 .است شده فیتعر 2 فصل در طرح تغییرمکان .شوند یطراح طرح،
 طرح مکانتغییر ردنک مشخص يبرا استفاده مورد يهامدل

 لکرشییتغ و شالوده سختی بتن، یخوردگ كتر شامل دیبا ساختمان
 .باشد زین ها افراگمید

 میتسل شرایط آوردن فراهم منظور به 10-20 بخش ضوابط
 تحت هاهیپا وارید و هادال رها،یت ،هاستون در یخمش پذیريشکل
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𝑃𝑃)ه یثانو −  ضوابط 10-20 خشب .گردند منظور زین (∆

 .کندمی مشخص را اعضا نیا یطراح
 یبرش مقاومت و یافک یشدگمحصور آوردن فراهمو  طرح تغییرمکان

 .است شده ینیبشیپ ،شوندیم میتسل هک ییاعضا در

 
 

 یطراح يروهاین 

 گرفته کار به زلزله نیروهاي تحمل براي که سازه از اعضایی
 تاثرا شامل که قائم يبارها هايترکیب يبرا باید ،شوندمین

 هک ،7 فصل مطابق شوند،می نیز زلزله قائم مولفه همزمان
 ،کنندمی عمل ،𝑃𝑃𝑢𝑢 طرح، یجانب هايمکانتغییر با همزمان

 .شوند یطراح

  

 
 

 ستون به ریت اتصاالت و هاستون رها،یت 
 ختهیر درجا

 ستون به ریت اتصاالت و هاستون رها،یت یطراح 20-10-3-1
 هاآن در شده جادیا برش و یخمش لنگر مقدار اساس بر دیبا

 رند،یگ قرار ،𝑃𝑃𝑢𝑢 طرح، یجانب مکانتغییر ریتاث تحت یوقت
 در .شود انجام ،3-3-10-20 یاو 2-3-10-20 يبندها مطابق
 منظور میمستق صورت به محاسبات در 𝑃𝑃𝑢𝑢 اثرات کهصورتی
 .دنگرد تامین 3-3-10-20 بند ضوابط دیبا نگردد،

 شده ایجاد یبرش يروین و خمشی لنگر چهچنان 20-10-3-2
 آن مقاوم یبرش يروین و خمشی لنگر از کمتر قاب عضو در

 شوند: تیرعا دیبا ریز »پ« و »ب« ،»الف« موارد باشد،

 بند ضوابط طبق بر دیبا رهایت در یطول آرماتورهاي -الف
 ریت طول سر تا سر در .شوند گرفته نظر در 20-6-2-2-1
 استفاده 0.5d ثرکحدا فاصله به یعرض آرماتورهاي از دیبا

 از ریت در دارضریب يمحور يروین کهصورتی در .شود
0.10𝐴𝐴𝑔𝑔𝑓𝑓𝑢𝑢′ از دیبا یعرض آرماتور عنوان به د،ینما تجاوز 

 فاصله به هک 2-3-3-6-20 بند مطابق ییرهایدورگ
 یطول آرماتورهاي قطر نیترکوچک يبرا مقدار دو ترینکم

 .شود استفاده دارند، قرار یکدیگر از مترمیلی 150 و
  يبندها ضوابط طبق بر دیبا هاستون در آرماتورها -ب

 يبرا .شوند گرفته نظر در 4-6-20 و 20-6-3-2-1
 بند مطابق چیدورپ آرماتورهاي از دیبا یعرض آرماتورهاي

 هک يافاصله با 4-6-21 بند مطابق ریدورگ یاو ،21-6-3
 150 و شده محاط یطول آرماتور 6𝑑𝑑𝑏𝑏 مقدار دو ترینکم از

 اثرات بکیتر راتیتاث هک یصورت در زیر درجا يرهایت و هاستون 
 مشخص مقاومت از  طرح يهاتغییرمکان و دارضریب یثقل يبارها
 میتسل ود،نش محاسبه طرح تغییرمکان راتیتاث اگر ای شود شتریب شده
 مقاومت و یعرض يها خاموت به مربوط الزامات .شوندیم فرض شده
 ،شود میتسل طرح تغییرمکان اثر در عضو هکنیا و عضو نوع با یبرش

 .ندکیم رییتغ

 



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   482  

/توضیح  اصلی متن سیر  تف
 .شود استفاده طول تمام در نباشد، بیشتر مترمیلی

 بند مطابق زین یعرض آرماتورهاي ،همچنین
 اساس بر 𝑙𝑙0 طول در دیبا ،»ج« تا »الف«20-6-3-3-2

 داده قرار ستون به ریت اتصال هر رب از 1-3-3-6-20 بند
 .دنشو

 يبارها اثر در دارضریب يمحور يروهاین هک ییهاستون در -پ
 بند ضوابط دیبا ،کندمی تجاوز 0.35𝑃𝑃0 از هاآن در قائم
 .شوند تیرعا حاضر بند »ب« قسمت و 20-6-3-3-8

 در یچندضلع يرهایدورگ يبرا یعرض آرماتورهاي مقدار
 از هک يبزرگتر مقدار نصف با برابر حداقل دیبا هاستون نیا

 يبرا و بوده آیدمی بدست 3-20 رابطه و 2-20 رابطه
 نصف برابر حداقل دیبا يارهیدا يرهایدورگ و هاچیدورپ

 دست به 8-20 و 7-20 يها خشب از هک يبزرگتر مقدار
 در هک 𝑙𝑙0 طول در دیبا یعرض آرماتورهاي نیا .باشد آیدمی
 هب ریت اتصاالت رب از است، شده فیتعر 1-3-3-6-20 بند

 .دنشو داده قرار ستون نییپا و باال در ستون
 .باشند 16 فصل مطابق دیبا ستون به ریت اتصاالت -ت

 

 ایجاد یبرش يروین و خمشی لنگر کهمواردي در 20-10-3-3
 در یاو د،نباش φ𝑉𝑉𝑛𝑛 ای φ𝑀𝑀𝑛𝑛 از بیشتر قاب عضو در شده

 2-10-20بند مطابق برش ای یخمش لنگر ریمقاد کهصورتی
 تیرعا ریز »ت« تا »الف« ضوابط دیبا باشند، نشده محاسبه

 شوند:

 يبندها ضوابط مطابق دیبا مصالح، مشخصات -الف
 یجوش و یکیانکم يهاوصله و 2-5-2-20 و 20-2-5-1
 9-2-2-6-20تا 6-2-2-6-20بندهاي ضوابط مطابق دیبا

 .دنباش ژهیو هاقاب يبرا
  و »الف«2-3-10-20 يبندها طضواب دیبا رهایت در -ب

 .شوند تیرعا 20-6-4-1
 3-3-6-20 ،2-3-6-20 يبندها ضوابط دیبا هاستون در -پ

 .شوند تیرعا 4-3-6-20 و
 1-3-5-6-20 بند ضوابط دیبا ستون به ریت اتصاالت در -ت

 متوسط هايقاب براي 1-4-5-20 بند و ویژه هايقاب براي
 .دنشو تیرعا
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 ستون به دال اتصال نواحی 

 ریت بدون  طرفه  دو  يهادال اتصال نواحی  در 20-10-4-1
 1-2-5-8 بند در هک یبحران مقاطع همه در دیبا ستون، به

𝑥𝑥∆کهصورتی در ،اندشده فیتعر
ℎ𝑠𝑠𝑥𝑥

≥ 0.035− 1
20
�𝑉𝑉𝑢𝑢𝑐𝑐
𝜑𝜑𝑉𝑉𝑐𝑐

�    
  بند دو از یکی ضوابط مطابق یبرش آرماتورهاي از باشد،

 𝑣𝑣𝑢𝑢𝑣𝑣 محاسبه در .شود استفاده 8-3-7-10 یا 20-10-4-3
 .گردند منظور دیبا هستند، E شامل هک يبار هايترکیب فقط

𝑥𝑥∆ مقدار
ℎ𝑠𝑠𝑥𝑥

 و یفوقان طبقات در هک يمقدار نیبزرگتر يبرا دیبا  
 مقدار .شود محاسبه هستند، نظر مورد طبقهی مجاور یتحتان
𝑣𝑣𝑢𝑢 شود محاسبه 5-8 بند اساس بر دیبا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑥∆ کهصورتی در 20-10-4-2
ℎ𝑠𝑠𝑥𝑥

≤  به يازین باشد،  0.005
 .باشدمین 1-4-10-20 بند مطابق یبرش آرماتور محاسبه

 مورد یبرش آرماتورهاي دال، یبحران مقطع در 20-10-4-3
𝑣𝑣𝑠𝑠 رابطه دیبا ازین ≥ 0.29�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 4 تا حداقل و نموده تامین را 

 هب دال اتصال نواحی در یبرش يگذارآرماتور ضوابط 1-4-10-20 ت 
 در طرفهدو برش از یناش یبرش یخراب احتمال اهشک يبرا ستون
  ،ودش شتریب شده مشخص مقدار از یجانب دوران نسبت هک یصورت

 هک شده انجام يهاپژوهشنتایج  براساس .است شده ینیبشیپ
 نسبت گرفتن نظر در با را 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑣𝑣 دوطرفه برش از یناش یخراب احتمال
 اتاثر و یثقل يبارها از یناش یبرش يهاتنش و طبقه یجانب دوران
 سیبرر دال یبحران مقطع حول ،یلنگرخمش انتقال بدون قائم، زلزله
 نیا 26-20شکل  .ستین شده جادیا لنگر محاسبه به يازین ،اندکرده

 ورآرمات ردنک اضافه با توانیم را ضابطه نیا .دهدیم نشان را ضابطه
 راندو نسبت اهشک يبرا یطراح رییتغ دال، ضخامت شیافزا ،یبرش
 هاپژوهشنتایج  .ردک نیتام ،موارد نیا از یبکیتر ای طبقه یجانب

 ،یبرش يهاآرماتور نبود در طبقه یجانب دوران تیظرف دهدیم نشان
 یحسوسم طور به مقطع یبرش تیظرف به یثقل برش تنسب شیافزا با
  .ابدییم اهشک

 مورد دال ضخامت در راتییتغ ریسا ای هابهیتک ،هاستونسر اگر
 شده خواسته 3-5-8 بند در هک طورهمان باشد، گرفته قرار استفاده

 ،محتمل بالقوه مقاطع همه در دیبا 4-10-20 بند الزامات ،است
 .شود یابیارز یبحران

 

 
  1-4-10-20 بند ضابطه نمایش  26-20شکل 

 آرماتور

 آرماتور
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 الد یبحران مقطع مجاورت در گاهتکیه بر از دال ضخامت برابر
 .باشند داشته ادامه

 
 

 هاپایهوارید 

 در .دنشو تیرعا 6-7-20 بند ضوابط دیبا هادیوارپایه در
 ساختمان یمل مقررات ششم مبحث ضوابط طبق هک يموارد
 نظورم یجانب باربر ستمیس یطراح در دیبا مقاومت اضافه اثرات

 جادیا برش برابر Ω0 را یطراح یبرش يروین توانمی د،نشو
 .نمود منظور ،𝑃𝑃𝑢𝑢 طرح، مکانتغییر اثر در هیپا وارید در شده

 الزامی 4-3-6-20 بند مطابق یطراح یبرش يروین 6-7-20 بند در 
 به منجر است نکمم موارد بعضی در بند این رعایت .است شده

 یبرش يروین ن،یگزیجا عنوان به .گردد یواقع ریغ بزرگ يروهاین
 در مقاومت اضافه بیضر ضربحاصل صورت به توانیم را یطراح
 ،شودمی جابجا 𝑢𝑢𝑃𝑃 اندازه به هیپا وارید هک یهنگام شده جادیا برش

 ششم مبحث در شده مشخص 0Ω بیضر ریمقاد .گرفت نظر در
 .ادد قرار استفاده موردمنظور نیا به توانیم را ساختمان یمل مقررات

 



     

 

 یکم و بیست فصل

 آرماتورگذاري جزییات
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 میک و ستیب فصل 21

 يآرماتورگذار اتییجز 
  21 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 1-21 ت

 اختصاص آرماتورگذاري اتییجز به فصل این ضوابط 
 :ندزیرا موارد شامل و داشته

 ؛هاآرماتور حداقل فاصله -الف
 ؛یسنجاق قالب و ايلرزه يهاقالب استاندارد، يهاقالب -ب
 ؛هاآرماتور ییرایگ طول -پ
  ؛آرماتورها وصله -ت
 ؛میلگردها گروه -ث
  .یعرض آرماتورهاي -ج

 هب هک هستند ییهاآرماتور شامل فصل نیا ضوابط 
 هک را ییهاآرماتورو  دارند قرار یکیاستات بار اثر ریز عمده طور

ضربه بار یا باال رارکت با برگشتی و رفت بار ،یکدینامی بار اثر ریز
  .گیرندمین بر در ،دارند قرار اي

 در هک ییهاآرماتور وصله و مهار يبرا یضافا ضوابط 
 فصل در شوند، تیرعا دیبا ادیز و متوسط پذیريشکل با ياعضا

 .اندشده ارائه 20

  

 هاقالب و آرماتورها هافاصله حداقل 
 

 هاقالب و آرماتورها هافاصله حداقل 2-21 ت

 
 

 هاآرماتور حداقل فاصله 

 هسفر کی در واقع موازي هايآرماتور آزاد فاصله 21-2-1-1
 :اشدب زیر »پ« تا »الف« مقادیر از کی هیچ از کمتر نباید افقی

 ؛مترمیلی 25 -الف
 ،آرماتور نیبزرگتر قطر -ب

 نبت که است آن بمنظور آرماتورها براي حداقل فاصله 1-1-2-21 ت 
 .ندک پر را هاآن بین فضاي و یابد جریان هاآن بین راحتی به بتواند

 ملبع جلوگیري یکدیگر به آرماتورها زیاد شدن نزدیک از همچنین
 و برش از ناشی هايترك به است ممکن آرماتورها بودن نزدیک .آید

 .بیانجامد بتن حد از بیش انقباض
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  .دانهسنگ ینبزرگتر یاسم قطر برابر 33/1 -پ

 افقی،ه سفر چند در واقع موازي هايآرماتور در 21-2-1-2
ه یال هايآرماتور باالي در مایمستق باید فوقانیه الی هايآرماتور
 25 از رکمت نباید الیه دو بین آزاد فاصلهو  گرفته قرار تحتانی

  .باشد مترمیلی

 ،هاستون در طولی يهاآرماتور بین آزاد فاصله 21-2-1-3
 چهی از کمتر نباید دیوارها، مرزي ياجزاو  هابست ،هاپایه ستون

  :باشد زیر »پ« تا »الف« مقادیر از کی

 ؛مترمیلی 40 -الف
 ؛آرماتور نیبزرگتر قطر برابر 5/1 -ب
  .دانه سنگ ینبزرگتر یاسم قطر برابر 33/1 -پ

 
 

 و ايلرزه يهاقالب استاندارد، يهاقالب 
 یسنجاق

 یطول يهاآرماتور مهار براي استاندارد يهاقالب 21-2-2-1
 گرفته نظر در 1-21 جدول الزامات بقامط دیبا ششک در آجدار
  .شوند

 یعرض يهاآرماتور مهار براي استاندارد يهاقالب 21-2-2-2
 دیبا قالب. شوند گرفته نظر در 2-21جدول  الزامات بقامط دیبا

 .باشد یطول آرماتور رندهیگ بر در
 

  

 ششک در آجدار یطول يهاآرماتور مهار يبرا استاندارد قالب  1-21 جدول

 قالب نوع
 آرماتور قطر

 )مترمیلی(
 خم داخلی قطر حداقل
 )مترمیلی(

 میمستق طول
 extl خم از پس

 لکش

 
 

 درجه 90 قالب

 b6d 25 تا 10

 
bd12 

 

 b8d 34 تا 28

 b10d 55 تا 36

 
 درجه 180 قالب

 

 b6d 25 تا 10

b4d 65 و 
 دامک هر ،مترمیلی

 است بزرگتر

 

 8db 34 تا 28

 
 55 تا 36

 
10db 
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 سمت به خم یک شامل ششک در استاندارد قالب 21-2-2-3
 میمستق قسمت طول .باشدمی میمستق قسمت یک و داخل
 1-21 جدول در شده مشخص مقدار از بیشتر توانمی را قالب

 در توانمین را شیافزا نیا یول ،گرفت نظر در 2-21 جدول و
  .نمود منظور قالب مهار تیظرف محاسبه

 هک است یقالب ،2 فصل فیتعر مطابق ايلرزه قالب 21-2-2-4
 حداقل خم از بعد میمستق طول و درجه 135 حداقل خم يدارا
 يرهایدورگ در ايلرزه قالب .باشد مترمیلی 75 یاو bd6 با برابر

  .باشد درجه 90 حداقل خم يدارا دتوانمی يرویدا

 هک یجوش یمیس آرماتور خم یداخل قطر حداقل 21-2-2-5
 برابر چهار از کمتر دینبا رود،یم ارک به تنگ ای خاموت عنوان به

 برابر دوو  مترمیلی 6 از شیب قطر با هايسیم يبرا میس قطر
 کمتر یداخل قطر با يهاخم .باشد هامیس ریسا يبرا میس قطر

 برابر چهار از کمتر يافاصله در دینبا م،یس قطر برابر هشت از
  .گیرند قرار یجوش اتصال از میس قطر

 

  

 یعرض يهاآرماتور مهار يبرا استاندارد قالب  2-21 جدول

 قالب نوع
 آرماتور قطر

 )مترمیلی(
 خم داخلی قطر حداقل
 )مترمیلی(

 میمستق طول
 extl خم، از پس

 لکش

 
 

 درجه 90 قالب

 b4d 16 تا 10

b6d 75 و 
 ،مترمیلی

 بزرگتر دامک هر
 است

 
 b6d b12d 25 تا 18

 
 135 قالب

 درجه

 b4d 16 تا 10

b6d 75 و 
 ،مترمیلی

 بزرگتر دامک هر
 است

 

 b6d 25 تا 18

 
 180 قالب

 درجه

 b4d 16 تا 10
b4d 65 و 

 ،مترمیلی
 بزرگتر دامک هر

 است
 

 

 b6d 25 تا 18
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 را زیر »ت« تا »الف« شرایط باید دوخت يهاقالب 21-2-2-6
 :نندک تامین

  .باشد یکپارچه باید یسنجاق -الف
 ايانتهو  بوده ايلرزه قالب داراي باید یسنجاق انتهاي کی -ب

  .باشد درجه 90 حداقله زاوی با قالب داراي باید آن دیگر
  .باشد مقطع پیرامونی طولی آرماتور رندهیبرگ در باید قالب -پ
 لگردیم هک توالیم یسنجاق دوه درج 90 خم با انتهاي -ت

 وهوج در انیم در کی طور هب دیبا ،گیرندمی بر در را یطول
  بند ضوابط هک آن مگر ،رندیگ قرار مقطع مقابل

 .دنشو نیتام 6-3-2-6-20 ای 21-6-1-7

 هاآن جاگذاري و دوخت هايقالب 1-21شکل  در 6-2-2-21 ت 
  .استشده داده نشان

  
 (سنجاقی) دوخت هايقالب موقعیت  1-21شکل 

 هاآرماتور ییرایگ طول 
 

 آرماتورها ییرایگ طول 3-21 ت

 
 

 لیاتک 

 ییرایگ طول رندهیبرگ در بخش این ضوابط 21-3-1-1
 يلگردهایم آجدار، هايسیم آجدار، يامیلگرده شامل: هآرماتور
 یجوشه ساد و آجدار یمیس آرماتور شبکه و  دارسر آجدار

 .باشدمی الزم بتن در هاآن مهار يبرا هک ،باشندمی

 

 

 و یششک يروهاین ،آرمهبتن ياعضاتمام  در 21-3-1-2
 دو در آرماتور مهار وسیله به دیبا مقطع هر در آرماتور يفشار
 یکی به آرماتور مهار .دنشو منتقل بتن به نظر مورد مقطع طرف

 :است ریپذ انکام ریز »ث« تا »الف« يهاروش از
 سطح و بتن نیب (چسبندگی) یوستگیپ بر یکمت مهار -الف

 حاصل یافک ییرایگ طول نیتام با هک آرماتور یجانب
 ؛شودمی

 فیتعر ییرایگ طول نیتام با هک استاندارد قالب با مهار -ب
 ؛شودمی حاصل هاقالب يبرا شده

 ییاکتا گاهتکیه نیتام با هک ییاکات فشار بر یمبتن مهار -پ
  ؛دارسر میلگرد رینظ ،شودمی حاصل لگردیم يبرا

 اصلح یاضاف یکیانکم يابزارها نیتام با هک یکیانکم مهار -ت
 ؛شودمی

 نشت آن طی که شودمی گفته طولی به گیرایی طول 1-1-3-21 ت 
 شتن مقطع در آرماتور و شودمی منتقل آرماتور به بتن از تدریجبه

  .رسدمی تسلیم مقاومت به بحرانی یا زیاد

 ملیع ورتآرما به بتن (چسبندگی) پیوستگی بعلت تنش انتقال
 انیبحر عمقط سمت هر در باید گیرایی طول ترتیب این با .شودمی

 خم با کند،نمی پیدا ادامه آرماتور که مقاطعی در و یابد گسترش
 .گردد مهار کامل بطور آرماتور کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالب درمیان یک موقعیت

 آرماتور طولی

 درجه 90خم 
 درجه 135خم 
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 مورد هايآزمایش جینتا اساس بر فوق موارد از یبیکتر -ث

 .دییتا

 در آرماتور مهار براي نباید دارسر يانتها یا قالب 21-3-1-3
 .رود ارک هب فشار

 ضریب اعمال به نیازي ،ییرایگ طول محاسبه در 21-3-1-4
 .ستین ϕ مقاومت اهشک

 3/8 از نباید ′𝑓𝑓𝑢𝑢� مقدار ،ییرایگ طول محاسبه در 21-3-1-5
  .نماید تجاوز پاسکالمگا

 

 يبرا کسب بتن بیضر λ ،ییرایگ طول محاسبه در 21-3-1-6
 .شودمی گرفته نظر در 0/1 یمعمول بتن يبرا و 75/0 کسب بتن

 

 

 
 

 يهاوصله و گیرایی طول معادالت در ϕ ضریب 4-1-3-21 ت
 .نیست آن مجدد بکارگیري به نیازي و است شده منظور پوششی

 آرماتور یک در تنش دهدمی نشان هاآزمایشنتایج  5-1-3-21 ت
 تنش ،مقابل در و یابدمی توسعه ′𝑓𝑓𝑢𝑢� از کمتري آهنگ با وصله یا

 گیرایی طول تعیین در ′𝑓𝑓𝑢𝑢� محدودیت .شودمی ایجاد بیشتر فشاري
 .است منظور این برآوردن براي

 
 

 و آجدار يلگردهایم ییرایگ طول 
 ششک در آجدار هايسیم

 آجدار هايسیم و آجدار يمیلگردها ییرایگ طول 21-3-2-1
 نظر در ریز »ب« و »الف« ریمقاد از کمتر نباید ،dl شش،ک در

 :شود گرفته

 در آجدار هايسیم و آجدار يمیلگردها ییرایگ طول -الف
 ساده ضوابط اساس بر ای ،ریز  رابطه از توانمی را ششک

  .نمود محاسبه 3-2-3-21 بند شده

𝑙𝑙𝑐𝑐  1-21 رابطه =
𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑠𝑠𝜓𝜓𝑔𝑔

𝜆𝜆 �𝑐𝑐𝑏𝑏 + 𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑏𝑏

�
 
0.9𝑓𝑓𝑦𝑦
�𝑓𝑓𝑢𝑢′

 𝑑𝑑𝑏𝑏 

 

 :رابطه نیا در

 tψ، eψ و sψ و gψ بند مطابق هک هستند یاصالح بیضرا 
 .شوندمی محاسبه 21-3-2-2 

bc ودشمی مهار هک سیمی یا لگردیم زکمر فاصله ترینکوچک 
 لگردهایم زکمر تا زکمر فاصله نصف یاو ،بتن رویه تریننزدیک تا
 آرماتور شاخص trK .است ،شوندمی مهار هک ییهاسیم یاو

  .شودمی نییتع ریز رابطه از هک است یعرض

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   492  

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐 2-21 رابطه =
40𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑛𝑛

 

 

trA فاصله در یعرض آرماتورهاي لک مقطع سطح s  وn تعداد 
 در یپوشش وصله ای مهار يدارا هک است ییهاسیم یا میلگردها

 صفر مقدار از استفاده .باشندمی یخوردگ افکش صفحه طول
 محصور یعرض آرماتور به ازین ای وجود صورت در یحت ،trK يبرا
 اثرات نشانگر هک )bd)/trK+bc نسبت .است مجاز ،نندهک

  .شود گرفته نظر در 5/2 از شیب نباید ،است یشدگ محصور

 .مترمیلی 300 -ب

 

 و آجدار يمیلگردها ییرایگ طول اصالح ضرایب 21-3-2-2
 نییتع 3-21 جدول اساس رب ششک در آجدار هايسیم
 گرفته نظر در 7/1 از شیب نباید 𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑐𝑐 ضرب حاصل .شوندمی

 .شود

 آجدار هايسیم و آجدار يمیلگردها ییرایگ طول 21-3-2-3
 نیز 4-21 جدول در شده ساده ریمقاد از توانمی را ششک در
 نظر در مترمیلی 300 از کمتر دینبا طول نیا .نمود نییتع

 .شود گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 از شیب S520 و S500 آرماتورهاي اصالح بیضر 2-2-3-21 ت

 S400 آرماتور از رییتغ در هک است الزم تهکن نیا به توجه .است یک
 طول اصالح، بیضرا ریسا ماندن ثابت صورت در ،S520 ای S500 به
 .ندک رییتغ آرماتور دو yfgψ نسبت به باید ییرایگ

 .ششک در آجدار هايسیم و آجدار يلگردهایم يمهار طول اصالح بیضرا  3-21 جدول

 بیضر مقدار طیشرا اصالح بیضر

𝜓𝜓𝑔𝑔 
 میس ای لگردیمه رد بیضر

S340، S350، S400 و S420 0/1 

S500 و S520 15/1 

𝜓𝜓𝑐𝑐 
 پوشش بیضر

 قطر رابرب سه از کمتر بتن پوشش با ،يرو و یسکاپوه گان دو اندود با یا یسکاپو اندود با يهامیلگرد يبرا
 میلگرد قطر برابر شش از کمتر لگردهایم نیب آزاد فاصله یاو ،میلگرد

5/1 

 2/1 حاالت ریسا در يرو و یسکاپوه گان دو اندود با یا یسکاپو اندود با يهامیلگرد يبرا

 0/1 )زهیگالوان( يرو اندود با يلگردهایم و اندود بدون يلگردهایم يبرا

𝜓𝜓𝑠𝑠 
 اندازه بیضر

 0/1 بیشتر و مترمیلی 20 قطر اب هايسیم و میلگردها يبرا

 8/0 مترمیلی 20 از کمتر قطر با هايسیم و میلگردها يبرا

𝜓𝜓𝑐𝑐 
 تیموقع بیضر

 3/1 شودمی ختهیر هاآن ریز در تازه بتن مترمیلی 300 حداقل هک یافق يلگردهایم يبرا

  0/1 لگردهایم ریسا يبرا
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 شده) ساده (روش ششک در آجدار هايسیم و آجدار يمیلگردها ییرایگ طول  4-21 جدول

 پوشش و آزاد فاصله
 میس ای لگردیم قطر

 مترمیلی 20 يمساو ای بزرگتر مترمیلی 20 از ترکوچک

 لگردیم قطر با برابر حداقل ،وصله ای یگیرای طول در هامیس ای لگردهایم آزاد فاصله
 ،اندشده نیتام ییرایگ طول در يانامهآیین حداقل تنگ ای خاموتو  بوده

 قطر برابر دو حداقل ،وصله ای یگیرای طول در هامیس ای لگردهایم آزاد فاصله ای
 .است لگردیم قطر با برابر حداقل لگردیم يرو پوششو  بوده لگردیم

𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑔𝑔
2.1𝜆𝜆

𝑓𝑓𝑦𝑦
�𝑓𝑓𝑢𝑢′

𝑑𝑑𝑏𝑏 
𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑔𝑔

1.7𝜆𝜆
𝑓𝑓𝑦𝑦
�𝑓𝑓𝑢𝑢′

𝑑𝑑𝑏𝑏 

 
 موارد ریسا

𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑔𝑔
1.4𝜆𝜆

𝑓𝑓𝑦𝑦
�𝑓𝑓𝑢𝑢′

𝑑𝑑𝑏𝑏 
𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑔𝑔

1.1𝜆𝜆
𝑓𝑓𝑦𝑦
�𝑓𝑓𝑢𝑢′

𝑑𝑑𝑏𝑏 
 

 

 تفسیر/توضیح  اصلی متن

 قالب با آجدار لگردیم گیرایی طول   
 ششک در استاندارد

 هک ششک در آجدار يمیلگردها يبرا گیرایی طول 21-3-3-1
 مقادیر از کی هیچ از نباید ،dhl ،شوندمی ختم استاندارد قالب به
 .باشد کمتر زیر »ب« و »الف«

 بند مطابق cψ و eψ، rψ، oψ اصالح بیضرا با ریز رابطه -الف
21-3-3-2:  

𝑙𝑙𝑐𝑐ℎ 3-21 رابطه =
𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑜𝑜𝜓𝜓𝑢𝑢

𝜆𝜆
 
0.043𝑓𝑓𝑦𝑦
�𝑓𝑓𝑢𝑢′

 𝑑𝑑𝑏𝑏1.5 

 

 بزرگتر دامک هر ،مترمیلی 150 و میلگرد قطر برابر هشت -ب
 .است

 

 

 

 

 

 با آجدار يمیلگردها گیرایی طول اصالح ضرایب 21-3-3-2
 در .شوندمی نییتع 5-21 جدول اساس بر ،ششک در قالب

 .شوندمی اعمال 4-3-3-21 بند ضوابط ،عضو ممتد غیر انتهاي
 قالب با شده مهار يلگردهایم لک مساحت hsA جدول نیا در

 .است شده فیتعر 3-3-3-21 بند در thAو  بوده

 

   1-3-3-21 ت

 

 

 

 

 
 

 با اسیق در استاندارد قالب با لگردیم ییرایگ طول نییتع رابطه -ب
 يهاشیرایو در .است یاساس راتییتغ يدارا ،آبا یقبل يهاشیرایو

 رد کهصورتی در ،بودند یک از مترک همه یاصالح بیضرا آبا یقبل
 دیجد قاتیتحق .هستند یک از شتریب بیضرا اغلب شیرایو نیا

 قالب با لگردیم ییرایگ طول محسوس شیافزا به ازین نشانگر
 شیافزا .است بوده مک فواصل با شده مهار يلگردهایم يبرا استاندارد

 و دهبو يعدب اثرات گرفتن نظر در يبرا مین و یک به یک از bd توان
 اسیق در باال قطر با يلگردهایم يبرا ییرایگ طول شیافزا به منجر

 .شودمی آبا یقبل يهاشیرایو روابط از شده محاسبه ییرایگ طول با
   .باشدمی میلگرد اثر رندهیبرگ در ضمن در رابطه
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 ششک در استاندارد قالب با آجدار يلگردهایم ییرایگ طول اصالح بیضرا  5-21 جدول

 بیضر مقدار طیشرا اصالح بیضر

𝜓𝜓𝑐𝑐 
 پوشش بیضر

 2/1 يرو و یسکاپوه گان دو اندود با یا یسکاپو اندود با يهامیلگرد يبرا
 0/1 )زهیگالوان( يرو اندود با يلگردهایم و اندود بدون يلگردهایم يبرا

𝜓𝜓𝑐𝑐 
 آرماتور بیضر

 نندهکمحصور

𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ با مترمیلی 34 يمساو ای ترکوچک قطر با يمیلگردها يبرا ≥ 0.4𝐴𝐴ℎ𝑠𝑠، 
 لگردیم قطر برابر شش از شیب شونده مهار يلگردهایم فاصله با یاو

 
0/1 

 
 6/1 موارد ریسا يبرا

o𝜓𝜓 
 مهار محل بیضر

 با و ستونه هست در شده مهار و مترمیلی 34 يمساو ای ترکوچک قطر با يمیلگردها يبرا
 بر عمود یجانب پوشش با یاو مترمیلی 65 از شیب قالب صفحه بر عمود یجانب پوشش

 لگردیم قطر برابر شش از شیب قالب صفحه

 
0/1 

 
 25/1 موارد ریسا يبرا

𝜓𝜓𝑢𝑢 
 بتن مقاومت بیضر

𝑓𝑓𝑢𝑢′/105 پاسکالمگا 42 از کمتر مقاومت با بتن يبرا + 0.6 
 0/1 پاسکالمگا 42 يمساو ای بزرگتر مقاومت با بتن يبرا

  

 

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 نندهک محصور يهاخاموت و هاتنگ لک مساحت 21-3-3-3
 معادل یطول حداقل هک ،thA قالب، با شده مهار يهالگردیم

dhl75.0 امتداد در را خم يانتها از dhl شامل اند،ردهک محصور 
 است: ریز »ب« و »الف« موارد

 دو (حداقل قالب نندهک محصور يهاخاموت و هاتنگ -الف
 طول در يمساو فاصله با dhl طول يمواز خاموت) ای تنگ
 زا کمتر دیبا هاخاموت و هاتنگ نیا فاصله .خم آزاد يانتها

 رقط برابر پانزده طول در و بوده لگردیم قطر برابر هشت
 مهار لگردیم میمستق قسمت از شده يریگاندازه لگرد،یم

  .باشند واقع شده
 تنگ دو (حداقل قالب نندهک محصور يهاخاموت و هاتنگ -ب

 امتداد در يمساو يهافاصله با dhl طول بر عمود خاموت) ای
 زا کمتر دیبا هاخاموت و هاتنگ نیا فاصله .میمستق طول

 .باشد لگردیم قطر برابر هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 thA نندهک محصور يلگردهایم مساحت نییتع در 3-3-3-21 ت
 موثر ،اندشده دیق 3-3-3-21 بند در هک ییهاتنگ ای هاخاموت تنها
 در .باشدمی بند این وضعیت متناظر 2-21شکل  .شوندیم یتلق

 ساق دو مساحت مجموع نندهکمحصور آرماتور مساحت محاسبه
   .نمود منظور توانیم را تنگ ای خاموت

 

 
 اصلی آرماتور بموازات کننده محصور آرماتور (الف)

 
 اصلی آرماتور بر عمود کننده رمحصور آرماتو (ب)

 90 خم تقویت براي کننده محصور آرماتور جاگذاري  2-21شکل 
  درجه 180 و درجه

 

 هاخاموت

 هاخاموت
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 در استاندارد قالب با شده مهار میلگردهاي براي 21-3-3-4
 ای( فوقانی و جانبی پوشش آن در هک عضو ممتد غیر انتهاي
 طول در باید قالب است، مترمیلی 65 از کمتر قالب )تحتانی
 اب و میلگرد امتداد بر عمود خاموت یا تنگ توسط dhl گیرایی
 نیولا فاصله ،شود محاط میلگرد قطر برابر سه از کمتر فواصل

 رابرب دو از بیشتر دینبا قالب خم یرونیب بر از خاموت ای تنگ
 .باشد لگردیم قطر

 

 

 

 

 

 هاآن روي بتنی پوشش به نسبت دارقالب آرماتورهاي 4-3-3-21 ت
 .هستند حساس آرماتور، خود بموازات و خم صفحه بر عمود جهت در

 باید هاآن کردن محصور به نسبت اعضا آزاد انتهاي در جهت بدین
 .3-21شکل  ،آورد بعمل الزم اقدام

 

 
 و صفحه بر عمود جهت در آرماتور بتنی پوشش  3-21شکل 

 آن بموازات

 در  دارسر آجدار میلگرد گیرایی طول   
 ششک

 مهار براي  دارسر آجدار لگردیم ارگیريک هب 21-3-4-1
 مجاز زیر »ج« تا »الف« شرایط تامین با ،ششک در میلگرد

  :است
 ؛دنباش 4 فصل ضوابط بر منطبق لگردهایم مشخصات -الف
 ؛دینما تجاوز مترمیلی 34 از نباید میلگرد قطر -ب
 حداقل ،brgA ،دارسر انتهاي در خالص ییاکات مقطع سطح -پ

  ؛باشد لگردیم مقطع سطح برابر چهار باید
 ؛باشد یمعمول وزن با بتن نوع از دیبا بتن -ت
 لگردمی قطر برابر دو حداقل دیبا میلگرد روي خالص پوشش -ث

 ؛باشد
 طرق برابر سه حداقل دیبا میلگردها زکمر به زکمر فاصله -ج

 .باشد میلگرد
 

 ،ششک در  دارسر آجدار يلگردهایم گیرایی طول 21-3-4-2
dtl، باشد کمتر زیر »ب« و »الف« مقادیر از کی هیچ از نباید: 

 

 یاطالعات بند نیا در شده ارائه يابعاد يهاتیمحدود 1-4-3-21 ت
 ارائه آن لکش و لگردیم ردارس يانتها ضخامت حداقل به راجع

 استاندارد الزامات دیبا ردارس يانتها یهندس جزییات .ندینماینم
 ASTM A970 رده يبرا HA مقطع از استفاده .دینما نیتام را 

 ردارس يانتها ضخامت حداقل و ردارس لگردیم يانتها يبرا يرویدا
 .شودمی هیتوص لگردیم قطر برابر 5/1 يمساو

 

 

 

 

 

 

 طول براي مثال چند »ت« تا »الف«4-21شکل  در 2-4-3-21 ت
 .اندشده ارایه میلگردها این گیرایی

کوچکتر از 
5/62 

 مترمیلی

آرماتور عرضی 
 نیاز دارد

 A-Aمقطع 

کوچکتر از 
5/62 

 مترمیلی

 مقطع نمایی



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   496  

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 حاصال بیضرا با ریز رابطه از شده محاسبه ییرایگ طول -الف
eψ، cψ، pψ و oψ 3-4-3-21 بند اساس بر: 

𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 4-21 رابطه =
𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑢𝑢𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑜𝑜

𝜆𝜆
0.032𝑓𝑓𝑦𝑦
�𝑓𝑓𝑢𝑢′

𝑑𝑑𝑏𝑏1.5 

 

 بزرگتر دامک هر ،مترمیلی 150 و میلگرد قطر برابر هشت -ب
  .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سردار آجدار میلگرد گیرایی طول -الف

 
 .یابدمی ادامه dtl از بیشتر طولی با ستون انتهاي تا گیرایی طول -ب

 
 یا مساوي گیرایی طول با اتصال در ،بتن شکست از جلوگیري -پ

 d/1.5 از بزرگتر

 
 رد مورب آرماتورهاي تامین با اتصال در بتن شکست از جلوگیري -ت

 خرپایی روش

 سردار میلگرد مهار  4-21شکل 

 مقطع بحرانی

 سرمیلگرد گاهتکیه سطح

مقطع بحرانی درون آرماتور برشی 
 گوشه دال دال

مقطه بحرانی خارج 
از آرماتور برشی 

 دال
 پالن دال

 سردار میلگرد

 از خارج بحرانی مقطه
 دال برشی آرماتور
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 جدول اساس بر oψ و eψ، cψ، pψ اصالح بیضرا 21-3-4-3
 لک مساحت tsA جدول نیا در .شوندمی نییتع 21-6
 فیتعر 4-4-3-21 در ttA و بوده شده مهار  دارسر يلگردهایم

 .است شده

 يمواز تنگ لک مساحت ستون، به ریت اتصاالت در 21-3-4-4
 واقع يهاتنگ مساحت يمساو ،ttA شده، مهار  دارسر لگردیم

 نآ  دارسر يانتها از لگردیم قطر برابر هشت ثرکحدا فاصله در
  .باشدمی اتصال زکمر طرف به

 

 
 فادهاست با ریت یمنف یخمش تیظرف کهصورتی در 21-3-4-5
 ستون شود، نیتام اتصال در شده داده ادامه دارسر لگردیم از
 استاير در اتصال افقی بعد اندازه به حداقل اتصال يباال در دیبا

 میلگردهاي در تیر آرماتورهاي یاو ،ابدی امتداد نظر مورد نیروي
 اب معادل شدگی محصور تا شوند محاط اتصال در اضافی قائم
    .گردد فراهم هاآن براي اتصال باالیی وجه

 دمع نشانگر هاآزمایشنتایج  قالب، با لگردیم برخالف 3-4-3-21 ت
 يبرا شده مهار لگردیم امتداد بر عمود يهاتنگ و هاخاموت تیفاک

 يهاتنگ ای هاخاموت تنها رو نیا از .هستند بتن یمحصورشدگ
 .شوندیم یتلق موثر ttA محاسبه در سردار لگردیم امتداد يمواز

 

 شودمی هیتوص ستون در ریت سردار لگردیم مهار در 4-4-3-21 ت
 .باشد 5/1 بر میتقس ریت موثر عمق با برابر حداقل ییرایگ طول هک

 با توانیم را روین انتقال يبرا مناسب تنش دانیم صورت نیا ریغ در
 22 صلف ضوابط مطابق ییخرپا يروین انتقال زمیانکم یک از استفاده

 سردار لگردیم يمواز يهاتنگ ای هاخاموت ساق تنها .نمود یطراح
 در سردار لگردیم زکمر از لگردیم قطر برابر 8 فاصله ثرکحدا در

 »ب« و »الف«5-21شکل ( شوندیم یتلق موثر ttA محاسبه
 .)اندشده داده نشان اتصال یک در گذاريخاموت

 

 

 
 قائم و افقی سردار میلگرد -ب افقی سردار میلگرد -الف

 ستون به تیر اتصال یک در ستون و تیر سردار میلگردهاي در شده جاگذاري خاموت یا تنگ  5-21شکل 

 

بست فشاري 
 توسعه یافته

 جهت بست

تنگهاي بسته 
 b8dموازي در ناحیه 

از میلگردهاي 
 سردار افقی

 

 b8dتنگهاي باز موازي در ناحیه 
 میلگردهاي سردار قائم

 2سرمیلگرد 

 1سرمیلگرد 
 جهت بست

بست فشاري 
 توسعه یافته

تنگهاي بسته 
موازي در ناحیه 

b8d  از
 میلگردهاي افقی

 

 جهت بست
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 ششک در  دارسر آجدار يلگردهایم یگیرای طول اصالح بیضرا  6-21 جدول

 بیضر مقدار طیشرا اصالح بیضر

eψ 
 پوشش بیضر

 2/1 يرو و یسکاپوه گان دو اندود با یا یسکاپو اندود با يهامیلگرد يبرا

 0/1 )زهیگالوان( يرو اندود با يلگردهایم و اندود بدون يلگردهایم يبرا

pψ 
 يمواز لگردیم بیضر

 به ریت اتصاالت در مهار با مترمیلی 34 يمساو ای ترکوچک قطر با يمیلگردها يبرا
𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐  با ستون ≥ 0.3𝐴𝐴𝑐𝑐𝑠𝑠، ر میلگردهاي با اتصال هر در مهار یاوآن در هک  دارس 

 .باشد لگردیم قطر برابر شش از شیب شده مهار يلگردهایم فاصله
0/1 

 6/1 موارد ریسا يبرا

oψ 
 مهار محل بیضر

 صفحه بر عمود یجانب پوشش با و ستونه هست در شده مهار  دارسر يمیلگردها يبرا
 لگردیم قطر برابر شش از شیب یجانب پوشش با یاو متر،میلی 65 از شیب قالب

0/1 

 25/1 موارد ریسا يبرا
𝜓𝜓𝑢𝑢 

 بتن مقاومت بیضر
 0.6+(𝑓𝑓𝑢𝑢′/105) پاسکالمگا 42 از کمتر مقاومت با بتن يبرا

  0/1 پاسکالمگا 42 يمساو ای بزرگتر مقاومت با بتن يبرا
 

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 
 

 با شده مهار آجدار يلگردهایم گیرایی 
 ششک در یکیانکم لیوسا

 نیامت تیابلق با یکیانکم لیوسا ای ملحقات گونههر از استفاده
yf  دباش دهیرس طراح مهندس دییتا به هک آجدار لگردیم يبرا، 

 از یبیکتر با توانمی را آجدار يلگردهایم ییرایگ .است مجاز
 ای ملحقات و یبحران مقطع نیب ییرایگ طول و یکیانکم مهار
 تامین ،دییتا مورد هايآزمایش جینتا اساس بر ،یکیانکم لیوسا

   .نمود

  

 
 

 آجدار یمیس آرماتور شبکه گیرایی طول 
 ششک در شده جوش

 جوش آجدار یمیس آرماتور شبکه گیرایی طول 21-3-6-1
 میس انتهاي تا بحرانی مقطع محل از هک ،dl ،ششک در شده

 16 يمساو ای کمتر قطر با هايسیم يبرا ،شودمی گیرياندازه
 رکمت زیر »ب« و »الف« مقادیر از کی هیچ از نباید ،مترمیلی

     .شود گرفته نظر در

 یحاصال بیضرا با ریز رابطه از شده محاسبه ییرایگ طول -الف
tψ،  eψ،sψ و 2-2-3-21 بند اساس بر wψ بند مطابق 

21-3-6-2: 
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف

𝑙𝑙𝑐𝑐 5-21 رابطه =
𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑐𝑐𝜓𝜓𝑠𝑠𝜓𝜓𝑤𝑤

𝜆𝜆 �𝑐𝑐𝑏𝑏 + 𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑏𝑏

�
 
0.90𝑓𝑓𝑦𝑦
�𝑓𝑓𝑢𝑢′

 𝑑𝑑𝑏𝑏 

 

 .شوندمی نییتع 1-2-3-21 بند اساس بر trK و bc رابطه نیا در
 ،یسکاپو با شده اندود و شده جوش آجدار یمیس آرماتور يبرا

 نظر در 0/1 با برابر توانمی را ،𝜓𝜓𝑐𝑐 ،لگردیم اندود اصالح بیضر
  .گرفت

 .مترمیلی 200 -ب
 

 هب ،wψ شده، جوش آجدار میس اصالح بیضر 21-3-6-2
 :شودمی نییتع ریز »ب« و »الف« صورت

 حداقل با شده، جوش آجدار یمیس آرماتور شبکه براي -الف
 بحرانی مقطع از هک dl گیرایی طول در متعامد میس کی

 باشد، داشته مترمیلی 50 يمساو ای بیشتر يافاصله
 :زیر روابط از شده محاسبه مقدار دو نیبزرگتر

𝜓𝜓𝑤𝑤 الف 6-21 رابطه =
𝑓𝑓𝑦𝑦 − 240

𝑓𝑓𝑦𝑦
≤ 1.0 

𝜓𝜓𝑤𝑤 ب 6-21 رابطه =
5𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑠𝑠

≤ 1.0 

 

  .شوند مهار باید هک است ییهامیس بین فاصله s روابط نیا در

 میس بدون شده جوش آجدار یمیس آرماتور شبکه براي -ب
 طول در متعامد میس کی با یاو ،dl گیرایی طول در متعامد

 مترمیلی 50 از کمتر يافاصله بحرانی مقطع از هک ییگیرا
 اب برابر شده جوش آجدار میس اصالح بیضر باشد، داشته

  .شودمی گرفته نظر در 0/1

 

 میس یا ،قطر هر با ساده میس وجود صورت در 21-3-6-3
 در ییرایگ طول امتداد در مترمیلی 16 از بیشتر قطر با آجدار

 باید گیرایی طول ،شده یجوش آجدار یمیس آرماتورهاي بین
  .شود نییتع 7-3-21 اساس بر

 

 

 

 

 
 

 

 

 جوش سیمی آرماتور گیرایی طول 6-21شکل  در 2-6-3-21 ت
 .است شده داده نشان متقاطع آرماتور یک با شده

 

 
 شده جوش سیمی آرماتور شبکه گیرایی طول  6-21شکل 

 مقطع بحرانی

 مترمیلی 50مساوي یا بزرگتر از 

 مترمیلی 200 از بزرگتر یا مساوي
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 جوش آجدار یمیس آرماتور شبکه  گیرایی طول 21-3-6-4
 نییتع 7-3-21 اساس بر باید )گالوانیزه( روي اندود با شده
 .شود

 
 

ه ساد یمیس آرماتور شبکه گیرایی طول 
 ششک در شده جوش

 جوش ساده یمیس آرماتور شبکه گیرایی طول 21-3-7-1
 نیرتیرونیب تا بحرانی مقطع محل از هک ،dl ،ششک در شده

 مقادیر از کی هیچ از نباید ،شودمی گیرياندازه متعامد میس
 دو حداقل دیبا مواردتمام  در .باشد کمتر زیر »ب« و »الف«
 .دنباش داشته وجود ییرایگ طول در متعامد میس

 :ریز رابطه از شده محاسبه ییاریگ طول -الف

𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 7-21 رابطه = 3.3𝑓𝑓𝑦𝑦

𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝐴𝐴𝑏𝑏
𝑠𝑠

   

 هاآن ییرایگ باید هک است ییهامیس بین فاصله s رابطه نیا در
 .شود تامین

 

 هب نندهک مهار متعامد هايسیم فاصله و مترمیلی 150 -ب
 .است بزرگتر دامک هر ،مترمیلی 50 عالوه

 سیمی آرماتور شبکه گیرایی طول 7-21شکل  در 1-7-3-21 ت 
 .است شده داده نشان متعامد شبکه با ساده

 

 
 شدهجوش ساده سیمی آرماتور گیرایی طول  7-21شکل 

 
 

 و آجدار يمیلگردها گیرایی طول 
 فشار در آجدار هايسیم

 آجدار هايسیم و آجدار يمیلگردها گیرایی طول 21-3-8-1
 زیر »ب« و »الف« مقادیر از کی هیچ از نباید ،dcl فشار، در

 :شود گرفته نظر در کمتر

𝑙𝑙𝑐𝑐𝑢𝑢   -الف = max {𝜓𝜓𝑝𝑝
𝜆𝜆
0.24𝑓𝑓𝑦𝑦

�𝑓𝑓𝑐𝑐′
𝑑𝑑𝑏𝑏 , 0.043𝑓𝑓𝑦𝑦𝜓𝜓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑏𝑏} 

 .مترمیلی 200 -ب

 یشدگمحصور يبرا ،rψ یشدگ محصور بیضر روابط نیا در
 مترمیلی 6 از شیب قطر با وستهیپ يرویدا تنگ ،دورپیچ توسط

 قطر به یمیس تنگ ،مترمیلی 100 از کمتر یا مساوي گام و
 مترمیلی 100 از کمتر یا مساوي فواصل و مترمیلی 12 از شیب

  

 مقطع بحرانی

 مترمیلی 50 از بزرگتر یا مساوي

 مترمیلی150 از بزرگتر یا مساوي
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف
 کمتر یا مساوي فواصل با 4-6-21 بند ضوابط طبق ریدورگ و
 0/1 با برابر حاالت ریسا يبراو  75/0 با برابر ،مترمیلی 100 از
 .شودمی گرفته نظر در

 
 

 یاضاف آرماتور يبرا ییرایگ طول اهشک 

  يبندها از شده محاسبه ییرایگ يهاطول 21-3-9-1
 هک يموارد جز هب را ،8-3-21 و 21-3-7 ،21-3-6 ،21-3-2
 وردم میلگرد نسبت به توانمی ،اندشده رکذ 2-9-3-21 بند در

 دهش اصالح گیرایی طول .داد اهشک شده تامین میلگرد به نیاز
 بندها نیا در شده فیتعر يهاحداقل از نباید صورت هر در

  .شود اریاخت کمتر

 زیر »ج« تا »الف« موارد در گیرایی طول اهشک 21-3-9-2
 :نیست مجاز

 ؛ممتد غیر گاهتکیه در -الف
 یمتسل تنش تامین براي گیرایی یا مهار هک ییهامحل در -ب

 ؛است الزم
  ؛باشند وستهیپ باید میلگردها هک يموارد در -پ
 پذیريشکل با يهاسازه در ايلرزه باربر هايسیستم در -ت

 ؛ادیز و متوسط
 یاو قالب با شده مهار ای دارسر آجدار يلگردهایم يبرا -ث

 ؛یکیانکم مهار يدارا
  .شمع سر در ها شمع آرماتورهاي مهار -ج

  

 

 

 
 

 مهار ای ردارس يانتها با مهار ای قالب با مهار در 2-9-3-21 ت 
 یمخروط یختگیگس به منجر تواندیم ییرایگ طول اهشک ،یکیانکم

   .گردد بتن

 ،هزلزل برابر در یرخطیغ ردکعمل بر یمبتن شده یطراح يهاسازه در
 ،یبرگشت و رفت يبارگذار و یطراح ریمقاد از بارها تجاوز انکام

 يااعض یطول يلگردهایم يبرا را یافک ییرایگ طول نیتام ضرورت
 نیتام با دیبا آرماتور میتسل انکام نرویا از .دارد همراه به یخمش
 نظر در يبرا ییرایگ طول اهشک و شود فراهم یافک ییرایگ طول

   .ستین مجاز مازاد آرماتور اثر گرفتن

 انسجام ای یحرارت آرماتور الزامات نیتام يبرا آرماتور هک يموارد در
رچهیت و رهایت دوطرفه، يهارچهیت و هادال ،طرفهیک يهادال (در
 ادماز آرماتور اثر گرفتن نظر در يبرا ییرایگ طول اهشک باشد، ها)

  .ستین مجاز

 هاآرماتور وصله 
 

 هاآرماتور وصله 4-21 ت

 
 

 لیاتک 

 »ت« تا »الف« يهاروش از یکی به هاآرماتور وصله 21-4-1-1
 :است مجاز ریز

 ؛یپوشش وصله -الف
 ؛ییاکات وصله -ب
 ؛یجوش وصله -پ
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف
  .یکیانکم وصله -ت
 

 »ب« و »الف« موارد در یپوشش وصله از استفاده 21-4-1-2
 :است مجاز ریز

 ياومس ای کمتر قطر با میلگردهاي براي فشار و ششک در -الف
 ،مترمیلی 34

 مترمیلی 42 قطر ثرکحدا با يلگردهایم وصله يبرا فشار در -ب
 طیشرا نیتام با ،کمتر و مترمیلی 34 قطر با يلگردهایم به

   .2-5-4-21 بند

 

 ینب آزاد فاصله حداقل تماسی، پوششی وصله براي 21-4-1-3
 مطابق باید مجاور يهاوصله یا میلگردها و یتماس يهاوصله

 .باشد 1-1-2-21 بند

 ،خمشی اعضاي در تماسی غیر پوششی وصله براي 21-4-1-4
 کی زا نباید شده وصله میلگردهاي زکمر به زکمر عرضی فاصله
 .نماید تجاوز مترمیلی 150 و وصله طول پنجم

 ورآرمات اثر گرفتن نظر در يبرا گیرایی طول اهشک 21-4-1-5
 مجاز هاوصله طول محاسبه در ،9-3-21 بند مطابق یاضاف

   .نیست

 انجام 5-21 خشب مطابق لگردهایم گروه وصله 21-4-1-6
 .شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردها،لگیم ادیز فاصله با یرتماسیغ یپوشش وصله در 4-1-4-21 ت
 يبرا .ردیگ صورت رمسلحیغ بتن توسط دیبا لگردهایم نیب روین انتقال

 .شود محدود دیبا لگردهایم فاصله امر نیا از اجتناب

 درصد گرفتن نظر در براي وصله طول کاهش 5-1-4-21 ت
 B و A نوع به هاوصله بنديرده اساس بر شده وصله میلگردهاي

 آرماتور کاهش ضریب رو این از .شودمی انجام )1-2-4-21 بند(
  .شودنمی اعمال وصله طول روي اضافی

 

 
 

 و آجدار يمیلگردها پوششی وصله 
 ششک در آجدار هايسیم

 هايسیم و آجدار میلگردهاي پوششی وصله طول 21-4-2-1
 باشد dl3.1 با برابر دیبا لیک حالت در ،stl ،ششک در آجدار

 »ب« و »الف« شرط دو تامین صورت در تنها .)B نوع وصله(
 وصله( داد اهشک dl0.1 به را یپوشش وصله طول توانمی ر،یز

  .)A نوع

 مقدار برابر دو حداقل ،وصله طول در موجود آرماتور مقدار -الف
  .باشد ازین مورد

 تمام وصله عدم صورت در ییرایگ طول محاسبه در 1-2-4-21 ت 
 زکمر تا زکمر فاصله )،A نوع (وصله مقطع یک در آرماتورها

 توانیم ،1-2-3-21 بند براساس  dl محاسبه در مجاور يلگردهایم
 .)8-21شکل ( گرفت نظر در را شده وصله يلگردهایم فاصله حداقل
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 هوصل ،یپوشش وصله طول در موجود آرماتور نصف ثرکحدا -ب

    .باشد شده

dl شودمی نییتع 2-3-21 بند اساس بر.  

  .است مترمیلی 300 ششک در پوششی وصله طول حداقل

 

 

 

 با میلگردهاي يبرا پوششی وصله هک يموارد در 21-4-2-2
 مقادیر از کی هیچ از نباید stl ،شودمی انجام متفاوت يقطرها

 :باشد کمتر زیر »ب« و »الف«

 ؛بزرگتر قطر با میلگرد براي dl گیرایی طول -الف
   .ترکوچک قطر با میلگرد براي stl یششک وصله طول -ب

 
 متناوب پوششی يهاوصله بین آزاد فاصله  8-21شکل 

  ،dl ، تعیین براي شده جاگذاري تورهايآرما

 

 

 
 

 یمیس آرماتور شبکه پوششی وصله 
 ششک در شده جوش آجدار

 جوش آجدار یمیس شبکه پوششی وصله طول 21-4-3-1
 از نباید ،stl ،وصله طول در متعامد هايسیم با ششک در شده

dl3.1 آن در هک ،باشد کمتر مترمیلی 200 و dl بند اساس بر 
 نییتع دیبا ،زیر »ب« و »الف« شرایط نیتام با و 21-3-6
  :شودمی

 امتداد بر عمود هايسیم ردیف ترینبیرونی پوشانیهم -الف
 .باشد مترمیلی 50 حداقل دیبا شده، وصله الیه دو در وصله

 باید ،گیرایی طول امتداد در استفاده مورد هايسیم تمام -ب
 .باشند مترمیلی 20 مساوي یا کمتر قطر با و آجدار

 
 
 
 

 
 

 1-3-4-21 بند شرط تامین عدم صورت در 21-4-3-2
  .شود محاسبه 2-4-21 بند اساس بر دیبا وصله طول ،»الف«

 داده نشان عمود هايسیم وضعیت 9-21شکل  در 1-3-4-21 ت 
 .شود گرفته نظر در بین فاصله حداقل .است شده

 

 
 شدهجوش آجدار هايسیم شبکه پوششی وصله  9-21شکل 

 

 

 

 آزاد فاصله پوششی وصله با میلگرد

 آزاد فاصله

 50بزرگتر یا مساوي 
 مترمیلی

 مترمیلی 200

 الف 1-3-4-21وصله پوششی موضوع بند 

  2-3-4-21وصله پوششی موضوع بند 
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 ،»ب« 1-3-4-21 بند شرط تامین عدم صورت در 21-4-3-3
 .شود محاسبه 4-4-21 بند اساس بر دیبا وصله طول

 روي اندود با شده جوش آجدار یمیس آرماتور در 21-4-3-4
 محاسبه 4-4-21 بند اساس بر دیبا وصله طول ،)گالوانیزه(

 .شود

 

 
 

 ساده یمیس آرماتور شبکه پوششی وصله 
 ششک در شده جوش

 دهش جوش ساده یمیس شبکه پوششی وصله طول 21-4-4-1
 صورت به هک ،stl ،وصله طول در متعامد هايسیم با ششک در

 شبکه دو در وصله امتداد بر عمود میس نیتریرونیب بین فاصله
 و »الف« مقادیر از کی هیچ از نباید ،شودمی تعریف شده وصله

  :باشد کمتر زیر »ب«

 اساس بر dl آن در هک ،میس dl گیرایی طول برابر نیم و کی -الف
 .شودمی نییتع »الف« 21-3-7-1

 50 عالوه هب وصله امتداد بر عمود هايسیم بین فاصله -ب
 .مترمیلی 150 یاو ،مترمیلی

 

 

 

 

 
 

 تامین میس مقطع سطح نسبت هک يموارد يبرا 21-4-4-2
 طول است، 2 از بیش وصله طول در نیاز مورد میس به شده
 وصله امتداد بر عمود میس نیتریرونیب بین فاصله هک ،stl ،وصله

 زا کی هیچ از نباید ،شودمی تعریف شده وصله شبکه دو در
  :باشد کمتر زیر »ب« و »الف« مقادیر

 اساس بر dl آن در هک ،میس dl گیرایی طول برابر نیم و کی -الف
 .شودمی نییتع »الف« 1-7-3-21 بند

 .مترمیلی 50 حداقل -ب

  از بیش سیمی آرماتورهاي در پوششی وصله طول 1-4-4-21 ت 
 از هک مهاري میزان به باشد داشته بستگی سیم طول و قطر به کهآن

 طول .است وابسته ،کندمی دریافت آن بر عمود هايسیم طرف
 تامین عمود هايسیم کافی پوشش هم مترمیلی 50 اضافی پوشش

 .کندمی ایجاد بتن کردن متراکم براي کافی فضاي هم و کندمی

 ازنی مورد آرماتور به موجود آرماتور نسبت کهمواردي در وصله الزامات
 .است شده داده نشان 10-21شکل  در باشد 2 از کمتر

 

 
 

 کهمواردي در شدهجوش ساده آرماتور پوششی وصله  10-21شکل 
 .باشد 2 از کوچکتر  نیاز مورد آرماتور به موجود آرماتور نسبت

 

 آرماتور کهمواردي در را پوششی وصله 11-21شکل  2-4-4-21 ت
 .دهدمی نشان باشد 2 مساوي یا بزرگتر نیاز مورد آرماتور به موجود

 

 
  

 مترمیلی 150

 مترمیلی 50بزرگتر یا مساوي 

 2نسبت آرماتور موجود به آرماتور مورد نیاز کوچکتر از 
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 کهمواردي در شدهجوش ساده آرماتور پوششی وصله  11-21شکل 
 2 مساوي یا بزرگتر  نیاز مورد آرماتور به موجود آرماتور نسبت

 .باشد

 
 

 فشار در آجدار يمیلگردها یپوشش وصله 

 ،فشار در آجدار يمیلگردها یپوشش وصله طول 21-4-5-1
scl، مترمیلی 34 يمساو یا ترکوچک قطر با يمیلگردها يبرا 
  .شودمی محاسبه زیر »ب« و »الف« صورت هب

 420 يمساو یا ترکوچک تسلیم تنش با يمیلگردها يبرا -الف
 ؛ bdyf071.0 با برابر ،پاسکالمگا

 ،پاسکالمگا 420 از بیش تسلیم تنش با يمیلگردها يبرا -ب
  . bd24)-yf13.(0 با برابر

  .باشد مترمیلی 300 از کمتر دینبا حال هر در طول نیا

 

 وتمتفا يقطرها با يمیلگردها یپوشش وصله يبرا 21-4-5-2
 »لفا« مقادیر از کی هیچ از نباید یپوشش وصله طول فشار، در
   .باشد کمتر زیر »ب« و

 ،بزرگتر قطر با میلگرد يبرا ،dcl ،فشار در یگیرای طول -الف
  .8-3-21 بند اساس بر شده محاسبه

 قطر با میلگرد يبرا ،scl ،فشار در یپوشش وصله طول -ب
  .1-5-4-21 بند اساس بر شده محاسبه تر،کوچک

  

 مترمیلی 50

 2 از مساوي یا بزرگترنسبت آرماتور موجود به آرماتور مورد نیاز 
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 فشار در آجدار يمیلگردها اییکات وصله 

 دارند، قرار فشار تحت فقط هک يمیلگردها يبرا 21-4-6-1
 برش يانتها در ،میلگرد دو بین اییکات صورت هب فشار انتقال

 هوصل میلگرد دو .است مجاز ،میلگردها امتداد بر عمود شده داده
 هب ،دارگوه طوقه از استفاده رینظ مناسب، روش به باید شده

  .باشند شده داشته نگه محور هم صورت

 تاس مجاز ییاعضا در تنها اییکات وصله از استفاده 21-4-6-2
  .هستند ریدورگ ای دورپیچ تنگ، بسته، خاموت يدارا هک

 بر عمود صاف یسطح در باید میلگردها يانتها 21-4-6-3
 میلگرد دوو  ودهب درجه 5/1 ثرکحدا انحراف با میلگرد امتداد

 3 زا میلگرد دو امتداد اختالف هک شوند متصل صورتی هب باید
  .نباشد بیشتر درجه

  

 
 

 يمیلگردها یجوش و یکیانکمه وصل 
 فشار و ششک در آجدار

 يبرا عمدتا یجوش يهاوصله از استفاده 21-4-7-1
 .شودمی هیتوص بیشتر و مترمیلی 20 قطر با يلگردهایم

 ،ادیز قطر با يلگردهایم يبرا یجوش يهاوصله در 21-4-7-2
 تیارجح ينفوذ جوش با میمستق سر به سر اتصال از استفاده

 .دارد

 الزامات دیبا یجوش يهاوصله در لگردهایم جوش 21-4-7-3
 تامین را )يفوالد يهاسازه( ساختمان یمل مقرارت دهم مبحث

  .دینما

 غالف قیطر از روین انتقال یکیانکم يهاوصله در 21-4-7-4
 .دیرگمی انجام غیره و نندهک وپلک غالف وپلر،ک ،ییاکات

 ثرا میلگرد، يرو یافک یبتن پوشش تامین يبرا 21-4-7-5
 گرفته رنظ در باید یکانیکم وصله از یناش میلگرد ابعاد افزایش

  .شود
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 ینشت انتقال به قادر دیبا یجوش ای یکیانکم وصله 21-4-7-6
 یاو ششک در لگردیم میتسل تنش برابر 25/1 با برابر حداقل

 .باشد فشار

 یا یکیانکم وصله با يلگردهایم بودن انیم در کی 21-4-7-7
 بند یششک ياعضا در جز هب عضو، از مقطع هر در یجوش

  .ستین یالزام 21-4-7-8

 عضو ،هاقوس یششک عضو رینظ یششک ياعضا در 21-4-7-8
و  کندمی منتقل باالتر تراز در یگاهتکیه به را بار هک یششک

 يالگردهیم در یکیانکم ای یجوش وصله ،هاخرپا یششک عضو
 .شود انجام وصله امتداد در مترمیلی 750 فاصله با دیبا مجاور

 خازنم وارید رینظ یششک ياعضا رد ضابطه نیا گرفتن نظر در
 یانم در کی صورت هب یششک لگردیم يادیز تعداد هک ،يرویدا
  .ستین یالزام ،اندشده وصله هم از يادیز فاصله با و

 میلگردها گروه 
 

 میلگردها گروه 5-21 ت

 کی صورت هب هک میلگرد گروه هر در میلگردها تعداد 
 .شودمی محدود چهار به ،کنندمی ارک واحد

 

 .شود محاط یعرض آرماتور توسط باید میلگرد گروه 
 قطر به باید فشار تحت يمیلگردها گروه یعرض آرماتورهاي

 .باشند مترمیلی 12 حداقل

 34 از بیش قطر با يمیلگردها از استفاده رهایت در 
 .ستین مجاز میلگرد گروه صورت هب مترمیلی

 دهانه طول در میلگرد، گروه در میلگرد هر قطع محل 
 از میلگرد قطر برابر 40 حداقل فاصله به باید ،یخمش ياعضا
   .باشد گروه يلگردهایم ریسا قطع محل

 دینبا لگرد،یم دو از شیب با لگردهایم گروه در 
 همچنین .دنشو واقع صفحه کی در لگردهایمتمام  يهامحور
 حلم در جز ،گیرندمی قرار صفحه کی در هک ییلگردهایم تعداد
  .باشد دو از شیب دینبا وصله

 پوشش، حداقل فاصله، هايمحدودیت نترلک در 
 اندود بیضر و 1-2-3-21 بند یشدگ محصور بیضر محاسبه

 تاس آن شرط با گروهی بصورت میلگرد چهار از استفاده 1-5-21 ت 
 ايمیلگرده گروه .نگیرند قرار صفحه یک در میلگرد دو از بیش که
 شکل مربع یاو شکل L مثلث، بصورت توانمی را چهارتایی و تاییسه

 .چید
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 قرار محاسبه يمبنا لگردهایم قطر هاآن در هک 2-2-3-21 بند

 فرض یمعادل لگردیم قطر معادل لگرد،یم گروه قطر رد،یگیم
 لگردیم گروه لک مقطع سطح با آن مقطع سطح هک شودمی

 گردلیم گروه ثقل زکمر بر منطبق آن ثقل زکمرو  است يمساو
  .است

 یا ششک در میلگرد، گروه در میلگردها راییگی طول 
 گیرایی طول با برابر ییتا 2 يهالگردیم گروه يبرا فشار،

 ترتیب هب ،ییتا 4 و ییتا 3 يهاگروه يبراو  منفرد يهامیلگرد
 رد منفرد يهالگردیم ییرایگ طول از بیشتر درصد 33 و 20
  .شودمی گرفته نظر

 رد،لگیم گروه کی در لگردیم هر یپوشش وصله طول 
 شیفزاا گرفتن نظر در با و منفرد لگردیم ییرایگ طول اساس بر

 .شودمی محاسبه 7-5-21 بند مطابق لگردیم گروه اثر يبرا آن
 ادامتد در نباید میلگرد گروه در میلگردها کت کت يهاوصله

 کیه مجموع پوششی وصله .باشند داشته یپوشانهم میلگردها
 .ستین مجاز گرید گروه با میلگرد گروه

 یعرض آرماتورهاي 
 

 یعرض آرماتورهاي 6-21 ت

 
 

 هاخاموت 

 پوشش يهامحدودیت هک جایی تا باید هاخاموت 21-6-1-1
 يفشار و یششک وجوه یکینزد تا ،دهندمی اجازه میلگردها

 از هک يموارد در .شوند مهار انتها دو در و یافته امتداد عضو
 باید خاموت ،شودمی استفاده یبرش آرماتور عنوان هب خاموت

 .یابد دامها يفشار وجه از d موثر عمق اندازه به

 پیوسته قسمت در خم هر شده، مهار يانتهاها نیب 21-6-1-2
 بسته، خاموت در خم هر و تاییچند یا منفرد لکش U خاموت

 .باشد یطول لگردیم رندهیگ بر در دیبا

 منطبق باید خاموت در آجدار سیم و میلگرد مهار 21-6-1-3
 :باشد زیر »پ« تا »الف« شرایط بر

 16 يمساو یا ترکوچک قطر با هايسیم یا میلگردها در -الف
 با مترمیلی 25 تا 18 قطر با يمیلگردها يبراو  مترمیلی

 کهجایی تا مخصوصا باید هاخاموت قائم هايشاخه 1-1-6-21 ت 
 بار به شدن نزدیک در .شوند داده ادامه فشاري وجه تا دارد، امکان
 يفشار ناحیه عمق تا کشش از ناشی هايترك (نهایی) انتظار قابل
 .کنندمی نفوذ

 

 دو در مناسبی بطور باید پیچشی و برشی آرماتورهاي 2-1-6-21 ت
 هايترك گسترش از جلوگیري براي کهبطوري شوند، مهار انتها

 این ايانته در قالب بینیپیش به نیاز موضوع این .باشند موثر مورب
 .دارد آرماتورها
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 قالب وجود ،پاسکالمگا 280 از کمتر میتسل تنش

 .یطول لگردیم رامونیپ استاندارد
 میتسل تنش و مترمیلی 25 تا 18 قطر هب يمیلگردها در -ب

 رامونیپ استاندارد قالب وجود ،پاسکالمگا 280 از شیب
 طعمق ارتفاع وسط بین دفونم طوله عالو هب یطول لگردیم
0.17𝑓𝑓𝑦𝑦 يمساو یا بیشتر قالب یبیرون يانتها و

𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑏𝑏   

 یا ترکوچک قطر با هايسیم یا میلگردها يبرا ها،رچهیت در -پ
         .استاندارد البق وجود ،مترمیلی 12 يمساو

 یمیس آرماتور شبکه يهاساق از کی هر مهار 21-6-1-4
 منطبق دیبا ل،کش U خاموت کیه دهند لیکتش شده جوش

  .)12-21شکل ( باشد ریز »ب« و »الف« طیشرا از یکی بر

 طول در هم از مترمیلی 50 فاصله به یطول میس دو وجود -الف
 .لکش U خاموت یفوقان قسمت در عضو

 چهارم کی از کمتر فاصله در واقع یطول میس کی وجود -ب
 از ترکینزد دوم یطول میسو  يفشار وجه از موثر عمق

 از مترمیلی 50 از شیب فاصله به و يفشار وجه به اول میس
 يرو ای خاموت ساق يرو دوم میس رگیريقرا .اول میس

 خاموت قطر برابر هشت با برابر خم قطر حداقل با قالب
 .است مجاز

 

 

 شده جوش میس از لکمتش خاموت يانتها دو مهار 21-6-1-5
 50 حداقل فاصله با یطول میس دو توسط ساق، کی تنها با

 جازم ریز »ب« و »الف« طیشرا نیتام با ،یکدیگر از مترمیلی
  .است

 زا بیشتر فاصله با ،یداخل یطول میس یک حداقل وجود -الف
 موثر عمق نصف از مترمیلی 50 و موثر عمق چهارم کی

   .است بزرگتر دامک هر ،مقطع
 تریننزدیک از دیبا یششک وجه در یخارج یطول میس -ب

 ترکینزد یششک وجه به ،یخمش یاصل یطول يلگردهایم
 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سیمی آرماتور شبکه هايساق مهار 12-21شکل  4-1-6-21 ت
 .دهندمی نشان را شده جوش

 
 فشاري ناحیه در شدهجوش سیمی آرماتورهاي مهار  12-21شکل 

 

 .اندشده داده نشان 13-21شکل  در بند این الزامات 5-1-6-21 ت

 

50 
 مم

کوچکتر از 
d/4 

 50بزرکتر از 
 مترمیلی

کوچکتر 
 d/4از 

قطر خم 
برابر  8حداقل 

 قطر سیم

کوچکتر 
 d/4از 
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 عضو انسجام یا پیچش منظور به هک ییهاخاموت 21-6-1-6
 امتداد بر عمود و بسته خاموت صورت هب باید روند،می ارکب

 ،شده جوش هايسیم از استفاده صورت در .باشند عضو یطول
 هاخاموت این مهار .باشد عضو محور بر عمود دیبا یعرض میس
 :شودمی انجام زیر »ب« و »الف« يهاروش از یکی با

 میلگرد پیرامون درجه 135 قالب به خاموت يانتها دو -الف
 .شوندمی ختم یطول

 دال یا بال وجود دلیل هب مهار پیرامون بتن هک يموارد در -ب
 لحاظ با توانمی را مهار نیست، شدن یمتالش مستعد
 یاو ،»ب« ای »الف« 3-1-6-21 بندهاي الزامات نمودن

 .نمود نیتام 21-6-1-4 

 
 شاخه تک صورت به شدهجوش سیمی آرماتور مهار  13-21شکل 

 برش براي
 

 قرار ادیز یچشیپ لنگر تحت عضو هک يموارد در 6-1-6-21 ت
 تنب دنکیپ صورت در .است دنکیپ مستعد ،پوشش بتن رد،یگیم

 قالب با مهار خاموت، مهار يبرا درجه 90 قالب از استفاده و پوشش
 تواندیم درجه 90 قالب مجاورت در یبتن دال وجود .افتدیم ارک از
 مهار يبرا مناسب جزییات 14-21شکل  .دینما حل را لکمش نیا

 .دهدیم نشان را خاموت
 

 
 پیچش تحت تیرهاي در هادرگوشهپکیدگی  14-21شکل 

بزرگتر یا مساوي   سیم افقی در باال و پایین
 مترمیلی 50

یا   d/4بزرگتر یا مساوي 
 50بزرگتر، یا مساوي

 مترمیلی

بزرگتر یا مساوي 
d/4   یا بزرگتر، یا

 مترمیلی 50مساوي

سیم ساده یا آجدار 
 مورد نیاز

 آرماتور اصلی

سیم بیرونی باالي 
ترین آرماتور پایین

 اصلی

 50مساوي  بزرگتر یا 
 مترمیلی

احتمال پکیدگی 
 وجود دارد

پکیدگی با دال 
 شودجلوگیري می

 صفر م م

 مقطع در نما –الف 

 احتمال پکیدگی وجود دارد

هاي ناشی تنش
 از فشار قطري

 جزییات در گوشه –ب 
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 یکپارچگی یا پیچش منظور به هک ییهاخاموت 21-6-1-7
 کی :شوند یلکتش ءجز دو از ندتوانمی روند،می ارک هب عضو

 خم هک یسنجاق کیو  درجه 135 يها خم با لکش U خاموت
 هب بتن هک گیرد قرار عضو از یوجه مجاور باید آنه درج 90
 دنش یمتالش مستعد دال یا بال از یناش یشدگ محصور لیدل

  .نیست

 یا چشیپ يبرا خاموت هک يموارد در جز هب 21-6-1-8
 با توانمی را بسته خاموت رود،می ارک به عضو یکپارچگی

 ساق وصله طول .ساخت لکش U خاموت دو از استفاده
 ،dl ،يمهار طول برابر 3/1 حداقل دیبا لکش U يهاخاموت

 حداقل هاآن مقطع لک عمق هک اعضایی در نیچن هم .باشد
 رد تسلیم تنش ضرب حاصل( ساق هر ينیرو و مترمیلی 450
ساق وصله است، نیوتن یلوک 40 از کمتر )خاموت مقطع سطح

 .شودمی یتلق یافک ابد،ی ادامه عضو عمق لک در چهچنان ها،

  

 

 

 

 

 نشان را موارد این در گذاريخاموت 15-21شکل  8-1-6-21 ت
 .دهدمی

 
 پوششی وصله با یاو تکه دو بصورت بسته خاموت  15-21شکل 

 
 

 هاتنگ 

 آجدار يلگردهایم بسته يهاحلقه از دیبا هاتنگ 21-6-2-1
 »ب« و »الف« شرایط ،یکدیگر از هاآن فواصلو  شده لیکتش
  :نندک تامین را زیر

 سنگ یاسم قطر ثرکحدا برابر 33/1 حداقل آزاد فاصله -الف
  .دانه

 مقادیر از کی هیچ از نباید هاتنگ زکمر به زکمر فاصله -ب
 :باشد بیشتر زیر »3« تا »1«

 ؛یطول میلگرد قطر برابر 16  -1
 ؛یعرض میلگرد قطر برابر 48  -2
  .عضو بعد ترینکوچک  -3

 

 »ب« و »الف« ریمقاد برابر حداقل دیبا هاتنگ قطر 21-6-2-2
 :باشد ریز

 ؛مترمیلی 32 قطر تا یطول میلگرد يبرا مترمیلی10 قطر -الف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوخت آرماتورهاي مشمول بند این الزامات 2-2-6-21 ت
 .دنشومی نیز )هاسنجاقی(

 

 خاموت

 صفر م م صفر م م
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 مترمیلی 34 قطر به یطول میلگرد يبرا مترمیلی 12 قطر -ب

 .یطول يلگردهایم گروه یاو بزرگتر و
 

 جوش میس آرماتور شبکه ای آجدار میس از استفاده 21-6-2-3
 معادل مقطع سطح با آجدار، تنگ جایگزین عنوان به شده

 و 1-2-6-21 الزامات گرفتن نظر در با آجدار لگردیم
  .است مجاز 21-4-7-8

 زیر »ت« تا »الف« شرایط باید یمستطیل يهاتنگ 21-6-2-4
  :نندک تامین را

 يمیلگردها سایرو  مقطع گوشه در واقع یطول میلگرد هر -الف
 مترکه زاوی با خم توسط باید ،میان در کی صورت هب یطول

 .شود مهار درجه 135 يمساو یا
 از بیش آزاد فاصله نباید یجانب مهار بدون یطول میلگرد -ب

 .باشد داشته شده مهار یطول میلگرد از مترمیلی 150
 هک استاندارد قالب با ،یمستطیل مقاطع در هاتنگ مهار -پ

 .شودمی انجام گرفته، بر در را یطول میلگرد
 مجاز تنگ عنوان هب  دارسر يمیلگردها مجموعه از استفاده -ت

 .نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نشان  16-21شکل  در خاموت چیدمان مختلف حاالت 4-2-6-21 ت
 .اندشده داده

 
 و هاخاموت با شده گرفته دربر طولی میلگردهاي  16-21شکل 

 هاسنجاقی

 150کوچکتر یا مساوي 
 مترمیلی

متر میلی 150ممکن است بزرگتر از 
باشد در این صورت سنجاقی الزم 

 نیست
 درجه 135ها کوچکتر یا مساوي گاهزاویه در تکیه

میلگردهایی با فاصله 
م م  150خالص بزرگتر از 

 نیاز به سنجاقی دارند

 قالب با پوشش
 درجه 135

 استاندارد
تنگ تکی همه آرماتورها 

 گیردرا در بر می

 م م سنجاقی نیاز ندارند 150میلگردهاي با فاصله خالص کمتر از 

 فاصله با میلگردها
 م م 150 از بیش خالی

 دارند سنجاقی به نیاز

تنگ تکی همه 
آرماتورها را در بر 

 گیردمی
 هاسنجاقی

 همه که بسته تنگهاي از ايمجموعه
 گیردمی بر در را طولی آرماتورهاي

 هاسنجاقی

 بسته تنگ -الف

هاي تنگ -ب
 دوتایی بسته

تنگ با  -پ
 هاسنجاقی

هاي تنگ -ت
 چندتایی
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 آرایش يدارا یطول يمیلگردها هک يموارد در 21-6-2-5
 ارمه .نمود استفاده يدایرو يهاتنگ از توانمی هستند، يدایرو
 :ندک تامین را زیر »پ« تا »الف« شرایط باید يدایرو يهاتنگ

 مترمیلی 150 حداقل باید میلگردها تنگ، هر يانتها در -الف
 ؛باشند داشته یپوشانهم

 ياهمیلگرد هک استاندارد قالب یک به باید تنگ يانتها -ب
 ؛شود ختم گرفته، بر در را یطول

 یطول آرماتورهاي يرو بر یمتوال يهاتنگ يها یپوشانهم -پ
 جوهو در دیباو  شده واقع یکدیگر يرو بر دینبا یپیرامون
 .باشند مقطع مقابل

 

 
 وانعن هب وستهیپ آجدار میس یا لگردیم از استفاده 21-6-2-6

  بند ضوابط هاتنگ فواصل الزامات اگر ،است مجاز تنگ
 را 2-2-6-21 بند شرایط تنگ مقطع سطحو  21-6-2-1

 اضافی در یک با پیوسته تنگ يانتها مهار .ایندنم تامین
  .شودمی تامین آن پیچاندن

 

 

 

 

 

 
 

 هبرد ارک به پیچش با مقابله يبرا هک ییهاتنگ 21-6-2-7
 »الف« شرایط و بوده عضو یطول محور بر عمود باید ،شوندمی

  :نمایند ارضا را زیر »ب« و

 قالب یاو درجه 135 استاندارد قالب به تنگ يانتها دو -الف
 دیبا خم يانتها و شده ختم یطول میلگرد پیرامون ايلرزه
  .شود مهار هسته بتن در

 هايقالب با همراه را دایروي تنگ یک 17-21شکل  5-2-6-21 ت
 .دهدمی نشان انتهایی

 
 دایروي تنگ با مهار  17-21شکل 

 

 د،شونمی تلقی دورپیچ دایروي هايسیم یا میلگردها 6-2-6-21 ت
 .نمایند برآورده را 3-6-21 بند الزامات اگر

 ندازها به پوشش طول با را پیوسته آجدار سیم یا میلگرد 18-21شکل 
 .دهدمی نشان دور یک

 
 پیوسته دایروي تنگ  18-21شکل 

 

همپوشانی باید جابجا 
 اجرا شود

 ايتنگ دایره

همپوشانی بزرگتر یا مساوي 
    

تنگ دایروي پیوسته 
 (دورپیچ)

 یک دور اضافی
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 دال یا بال وجود دلیل هب مهار پیرامون بتن هک يموارد در -ب

  يبندها تالزاما دیبا نیست، شدن یمتالش مستعد
 .دنگرد نیتام 4-1-6-21 ای ،»ب« ای »الف« 21-6-1-3

 
 

 هادورپیچ 

 با ستهویپ میس یا میلگرد از لکمتش دیبا هادورپیچ 21-6-3-1
 شرایطیکدیگر از هاآن آزاد فاصلهو  بوده مساوي يهافاصله

  :دینما تامین را زیر »ب« و »الف«

 25 و دانه سنگ ینبزرگتر اندازه برابر 33/1 حداقل -الف
 ؛است بزرگتر دامک هر ،مترمیلی

 .مترمیلی 75 ثرکحدا -ب
 
 
 
 

 
 صورت به اجرا يبرا چیدورپ لگردیم ای میس قطر 21-6-3-2
 .باشد مترمیلی 10 حداقل دیبا درجا بتن

 ق،یعم يهاشالوده در یعرض آرماتور يبرا جز به 21-6-3-3
  .باشد ریز رابطه طبق بر دیبا ،sρ دورپیچ، میلگرد یحجم نسبت

ρ𝑠𝑠 8-21 رابطه ≥ 0.45 � 𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

− 1� 𝑓𝑓𝑐𝑐′

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
   

 

 700 از نباید ،ytf چ،یدورپ میتسل تنش مقدار رابطه نیا در
 .شود گرفته نظر در بیشتر الکمگاپاس

 نیم و کی پیچاندن با انتها هر در هادورپیچ مهار 21-6-3-4
 .شودمی نیتام دورپیچ یاضاف دور

 »ب« ای »الف« يهاروش از یکی با هادورپیچ وصله 21-6-3-5
 :شودمی انجام زیر

 .7-4-21 بند مطابق یکیانکم ای یجوش وصله -الف
 با يمیلگردها يبرا 6-3-6-21 بند مطابق یپوشش وصله -ب

  .پاسکالمگا 420 يمساو ای کمتر تسلیم تنش

 .است شده داده نشان 19-21شکل  در پیچ دور با مهار 3-6-21 ت 
 

 
 دورپیچ بصورت مهار  19-21شکل 

دورپیچ 
 (اسپیرال)

 یک و نیم دور اضافی
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 7-21 جدول اساس بر دورپیچ یپوشش وصله طول 21-6-3-6
 300 از کمتر دینبا صورت هر در طول نیا ،شودمی نییتع

 ياانته قالب، به نیاز صورت در .شود گرفته نظر در مترمیلی
   .شود مهار دورپیچ توسط شده محصوره هست در دیبا قالب

 
 

 هاریدورگ 

 دهیچیپ ای بسته يهاتنگ از لکمتش دیبا هاریدورگ 21-6-4-1
 زج چند از توانمی را رهایدورگ .دنباش وستهیپ صورت به شده

 .ساخت است، انتها دو در ايلرزه قالب يدارا یک هر هک

 قالبه وسیل به دیبا رهایدورگ ياجزا از کی هر 21-6-4-2
 .شوند مهار 4-2-2-21 بند ضوابط طبق انتها، دو در ايلرزه

 از هاستفاد .رندیگ بر در را یطول لگردیم یک دیبا هاقالب نیا
   .تسین مجاز ریدورگ عنوان به هم به متصل  دارسر يلگردهایم

  

 چیدورپ یپوشش وصله طول  7-21 جدول

 ای لگردیم نوع
 میس

 

 میلگرد اندود نوع
 

 میس ای لگردیم يانتها تیوضع
 وصله طول

 یپوشش

 آجدار لگردیم
 b48d ستین الزم قالب زه)ی(گالوان يرو اندود با ای اندود بدون

-يروه گان دو اندود با ای یسکاپو اندود با
 یسکاپو

 b72d ستین الزم قالب
 b48d یعرض آرماتور استاندارد قالب با

 آجدار میس
 b48d ستین الزم قالب اندود بدون

 یسکاپو اندود با
 b72d ستین الزم قالب

 b48d یعرض آرماتور استاندارد قالب با

 
 ساده لگردیم

 زه)ی(گالوان يرو اندود با ای اندود بدون
 b72d ستین الزم قالب

 b48d یعرض آرماتور استاندارد قالب با

 اندود بدون ساده میس
 b72d ستین الزم قالب

  b48d یعرض آرماتور استاندارد قالب با
 
 





     

 

 دوم و بیست فصل

 خرپایی طراحی روش
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  مدو و ستیب فصل 22

 بند) و (بست ییخرپا یطراح روش
  22 ت

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره 
 

 گستره 1-22 ت

 اختصاص ییخرپا یطراح روش به فصل نیا ضوابط 
 راند:یز موارد شامل و داشته

 ؛یلک ضوابط -الف
 ؛ها) (بست يفشار ياعضا یطراح -ب
 ؛(بندها) یششک ياعضا یطراح -پ
 ی؛گره منطقه یطراح -ت
 ؛خوردگیترك نترلک -ث
 ؛زلزله برابر در مقاوم هايسیستم یطراح  -ج
 .یمحاسبات يهاگام -چ
 

 از هاییقسمت ای اعضا یطراح در فصل این ضوابط 
 عیتوز يدارا بار ای یهندس یوستگیناپ علت به هک ،یبتن ياعضا

 .دندار اربردک هستند، مقطع ارتفاع در خطیغیر رنشک

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 ههندس تغییر نواحی در هاتنش توزیع در ناپیوستگی 2-1-22 ت
 .دآیمی بوجود هاگاهتکیه در و متمرکز بارهاي نواحی در یا وعض یک
 صحیح عضو مقطع ارتفاع در هاتنش بودن خطی فرض نواحی این در

 h حدود ايفاصله در مقطعی از هاتنش بودن خطی فرض .باشدنمی
 هندسی ناپیوستگی 1-22شکل  .شودمی شروع ناپیوستگی منطقه از
 .دهندمی نشان را بارگذاري ناپیوستگی 2-22شکل  و

 فیتعار 
 

 فیتعار 2-22 ت

 قرار استفاده مورد ییخرپا روش در ریز فیتعار 
 گیرند:می

 .وارده يبارها یاو هندسه در یناگهان رییتغ :یوستگیناپ
 ناحیه در هک عضو از یقسمت ):یبرنول هیناح( Bه منطق
 یخط عیتوز يتئور آن در و نداشته قرار یوستگیناپ
 .دارد اربردک برنولی) (اصل هارنشک

 

 D ناپیوستگی مناطق 2-22شکل  و  1-22شکل  در 1-2-22 ت 
 .اندشده داده نشان
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  يبارگذار یوستگیناپ  2-22شکل               یهندس یوستگیناپ  1-22شکل 
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 يامحدوده در هک عضو از یقسمت ):یوستگیپ هیناح( Dه منطق
 از عضو عمق ای ارتفاع برابر يافاصله تا یوستگیناپ محل از

 .است شده واقع آن
 در وستهیناپ ناحیه یا وعض از ییخرپا مدل بند: و بست مدل

 قادر و شده لکیتش هاگره و بندها ،هابست از هک یبتن عضو
 ریغ ناحیه ای گاهتکیه به وارده دارضریب يبارها انتقال به
 .است مجاوره وستیناپ
 اثر تحت هک خرپایی مدل در يعضو :ستب یا يفشار عضو

 يفشار يروهاین دانیم یک برآیند معرف و دارد قرار فشار
  .است یبزن باد ای يمواز

   .هوستیناپ ناحیه یا وعض مرز در شده واقع بست :يمرز بست
 .تهوسیناپ ناحیه یا وعض مرز در واقع ریغ بست :یداخل بست
 ششک تحت هک خرپایی مدل در يعضو :بند یا یششک عضو

 .دارد قرار
 ،يفشار اعضاي يمحورها هک ییخرپا مدل در يانقطه :گره

 بعد يدارا و ردهک عبور آن از زکمتمر يبارهاو  یششک
  .نیست

 در را روهاین هک گره اطراف در بتن از یحجم :ياگره منطقه
 .دهدیم انتقال گره محل

 هوستیپ آرماتورهاي ای آرماتور شده خم ناحیه :آرماتور خمه گر
 .باشد گره یک معرف هک

  

 دار سایه مناطق
 هستند D مناطق

 Bسایر مناطق، مناطق 
 هستند D مناطق دار سایه مناطق هستند

 هستند Bسایر مناطق، مناطق 
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 اتیلک 
 

 اتیلک 3-22 ت

 )هابست( يفشار اعضاي يتعداد از ییخرپا يهامدل 
 اعضايو  اندشده لکیتش آرماتور و بتن یاو ،یتنهای به بتن از هک
 ساخته ،اندشده لکیتش آرماتورها از هک ها)(بند یششک

 یک و شده متصلیکدیگر به هاگره محل در اعضا نیا .شوندمی
  .دهندمی لکیتش را باربر يخرپا ستمیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 صورتبه سازه به وارده گسترده بارهاي  خرپایی، مدل در 1-3-22 ت 
 طریق همین به .دنشومی مدل هاگره روي بر متمرکز بارهاي

 .شوندمی گرفته نظر در بند یک صورتبه شده توزیع آرماتورهاي
 از D ناحیه هر در بارها تحمل براي خرپایی طراحی روش کاربرد

 زیر چهارگانه صورت به روش این در طراحی مراحل .باشدمی عضو
 :شودمی انجام

 .شوندمی يجداساز آزاد جسم بصورت و نییتع یوستگیناپ مناطق -1
 .شودمی محاسبه وستهیناپ مناطق مرز در روهاین منتجه -2
 منطقه داخل از يمرز يروهاین انتقال يبرا مناسب ییخرپا مدل -3
 انتخاب یششک و يفشار ياعضا در روهاین محاسبه و وستهیناپ

 هک شودمی انتخاب ايگونهب یششک و يفشار ياعضا محور .شودمی
 .شدبا هماهنگ یششک و يفشار تنش يهانادیم ریمس با
 نظر از )هاگره و بندها ها،بست( ییخرپا مدل گانه سه ياجزا -4

 يآرماتورها يبرا مناسب مهار و شوندمی یطراح ای نترلک مقاومت،
 .شودمی نیتام شده، یطراح
 محور بر عمود ابعاد يدارا ییخرپا مدل یششک و يفشار ياعضا
 رب است اعضا نیا یتالق هک یگره مناطق ابعاد و هستند خود یطول

 ابعاد .شودمی نییتع یششک و يفشار ياعضا ابعاد یهمپوشان اساس
 داخل در عرض و خرپا صفحه بر عمود جهت در ضخامت با اعضا

 محج به مربوط یششک ياعضا ابعاد .شوندیم مشخص خرپا صفحه
 نیا يبرا .شوندیم گرفته نظر در آرماتورها اطراف در هک است یبتن

 يبرا آن وجود گرچه شودینم گرفته نظر در یششک مقاومت بتن
 طول شیافزا زانیم ضمنا و است الزم یگره مناطق نییتع

 دهد،یم اهشک برداريبهره يبارها تحت ژهیبو را یششک يآرماتورها
 دیده عمیق تیر یک در خرپایی مدل یک اجزاي 3-22شکل  در

 .شودمی
 

 
 خرپایی مدل یک جزییات شرح  3-22شکل 

 

 بست مرزي
 بست داخلی

 بند منطقه گرهی
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و  بوده هاگره قیطر از فقط بارها شدن وارد محل 
 قرار يمحور يبارها تحت فقط یششک و يفشار اجزاي

 .گیرندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارا را آلدهیا يخرپا یک لکش هک ايسازه یلک مدل 
 دنش وارد محل از روین انتقال قبول قابل ریمس یک دیبا است،

 .دهد پوشش را Bه منطق در مجاور اجزاي یاو هاگاهتکیه تا بار

 و وارده يروهاین نیب یکیاستات تعادل اصول 
 .باشند برقرار دیبا ها العملسکع

 ار يفشار هابست یاو گرید بندهاي توانندمی بندها 
 .ندینما قطع هاگره از ریغ یمحل در

 منطقه انتخاب ،ییخرپا يبعد دو متداول يهامدل در 2-3-22 ت
 يتاراس در قائمه هیزاو اضالع( مناسب هیالزاوقائم مثلث بصورت گرهی

 ترساده را مدل محاسبات و است ارجح )يعمود و یافق يآرماتورها
 منطقه به وارده يروهاین تعداد هک يموارد در .کندمی ترفهم قابل و

 وجوه به وارده يروهاین ادغام با توانیم است روین 3 از شتریب گرهی
 کهصورتی در .داد لکیتش هیالزاوقائم مثلث گرهی منطقه یک مورب
 مثلث هک است ايگونهبه گرهی منطقه به وارده يروهاین جهت

 گرهی قهمنط کیکتف با توانیم گردد،ینم لکیتش مناسب هیالزاوقائم
 مناسب هیالزاوقائم مثلث لکش به گرهی مناطق و اصالح را مدل

 .دهدمی نشان را حاالت این از مورد یک 4-22شکل  داد، لکیتش

 

 
 گرهی منطقه به وارد نیروهاي تجزیه  4-22شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 را C-E و A-E هايبست -الف
  کرد. عوض A-C با است ممکن

 منطقه گرهی

 گره

 بست در منطقه گرهی 3 -ب

نیروهاي سمت راست تجزیه  -ت Dنیرو وارد بر گره  4 -پ
 شده روي گره
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 هاگره محل در فقط را هابست ریسا دیبا بست هر 
 .ندک قطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شودمی گفته ايمنطقه به استاتیکی هیدرو منطقه یک 6-3-22 ت
 بر عمود نیروها این .باشند یکسان آن وجوه تمام روي بر هاتنش

 تهالب .کنندمی اثر گره روي بر و باشندمی بندها و هابست محورهاي
 اخرپ صفحه از خارج در که نیروهایی مورد در است ممکن تعریف این
  .نباشند صحیح ،کنندمی اثر

 سه از که را هیدرواستاتیک  گرهی منطقه یک )i( الف-5-22شکل 
 .دهدمی نشان دارد، قرار )C-C-C( فشاري نیروهاي اثر زیر سمت

n1W، n2W 3 وnW 1 با متناسب یک هرC، 2C 3 وC هستند. 

 هیدرواستاتیک گرهی منطقه یک )iii( و )ii( الف –5-22 هايشکل
 کمک با ترتیب به T بند کششی نیروي آن در که دهدمی نشان را

 و عضو خود طول دادن ادامه باو  عضو انتهاي در فلزي صفحه یک
 صفحه ابعاد .است شده مهار آرماتور، براي الزم مهاري طول تامین
 .باشد اتکایی مقاومت با متناسب باید فلزي

 شده داده توسعه ناحیه رنگ،کم دارسایه ناحیه ب–5-22شکل 
 کی از قسمتی شده داده توسعه ناحیه .دهدمی نشان را گرهی منطقه

 محصور tW بند موثر عرض و sW بست موثر عرض با که است عضو
 .است شده

 داده نشان گره یک به وارد نیروهاي بنديگروه پ-5-22شکل  در
 .است الزم نیرو سه حداقل گره هر در تعادل تامیت براي .اندشده

 

 
 هیدرواستاتیک هايگره -الف

 

iگره ) هندسه ii نیروي کششی توسط یک صفحه (
 استمهار شده

iiiاست) نیروي کششی با  طول گیرایی مهار شده 

مقطع بحرانی براي تامین طول 
 گیرایی آرماتور بند

 

 صفحه
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 هر در يفشار و یششک اعضاي يمحورها نیبه زاوی 

 .باشد درجه 25 از کمتر دینبا گره

 

 

 
 نیروها توزیع اثر دهنده نشان شده داده ادامه گرهی منطقه - ب

 

 
 هاگره بنديطبقه - پ

 گره یک در کششی نیرهاي مهار  5-22شکل 

 

 از که باشد اياندازه به باید شده عنوان زاویه 7-3-22 ت
 ضااع شدگی کوتاه در سازگاري عدم و نماید جلوگیري خوردگیترك

 یک رد تقریبا بندها آمدگی کش و هابست شدگیکوتاه .نیاورد بوجود
 کردن مدل از هازاویه براي محدودیت این .گیردمی صورت جهت
 25 از کوچکتر زوایه با هابست بین باریک تیرهاي در برشی دهانه

i( آرماتور الیه یک 

 گرهی منطقه

 شده داده توسعه گره

ii(  شده توزیع آرماتورها 

مقطع بحرانی براي 
 گیرایی آرماتور

 شده داده توسعه گره

 گرهی منطقه

 گره گره گره
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 بررسی ییخرپا روش اساس بر هک یقیعم يرهایت در 
 .شوند تیرعا زین 2-8-11 بند ضوابط دیبا شوندمی محاسبه و

 روش از استفاده با هک هایینشیمن و هاکدست در 
 ،هاآن عمق به یبرش دهانه نسبت و شوندمی محاسبه ییخرپا

𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑑𝑑⁄، يبندها تیرعا بر عالوه دیبا است، کمتر 2 از 
 شود: تامین زین ریز رابطه ،6-4-17 و 17-4-2 

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑢𝑢                              1-22 رابطه ≥ 0.04(𝑓𝑓𝑐𝑐
′

𝑓𝑓𝑦𝑦
)(𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑) 

 ای کدست یاصل آرماتور مقطع سطح 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑢𝑢: رابطه، این در
 صفحه بر عمود يارهیدا مقطع قطر ای جان عرض  :𝑏𝑏𝑤𝑤  من،ینش

 زکمر تا يفشار تار دورترین فاصله : 𝑑𝑑و  منینش ای کدست
  .است یطول منینش ای کدست یاصل یششک آرماتورهاي

 یکاکاصط برش مستعد سطوح هک يموارد در 
 .شوند تیرعا دیبا 8-8 بخش ضوابط دارند، وجود

 ايلرزه باربر هايسیستم ياجزا یطراح صورت در 
  .شوند تیرعا دیبا زین 8-22 بخش ضوابط ،ییخرپا روش با

 را طرح است ممکن نامناسب خرپایی مدل انتخاب 
  .نماید اقتصادي غیر

 

 

شکل  در .آوردمی بعمل جلوگیري طولی آرماتور به نسبت درجه
 .است شده داده نشان حاالت این از یکی 22-6

 

 
 نشیمن یک در شده اصالح خرپایی مدل  6-22شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیخو مثال ستون یک بر و نشیمن بین اتصال ساخت 10-3-22 ت
 مورد1-8-8 بند اصطکاکی برش که محلی در برخورد این از است
 .است نیاز

 
 مصرف به منجر تواندمی خرپایی مدل نامناسب انتخاب 12-3-22 ت

 نشان 7-22شکل  در .شود طرح شدن اقتصادي غیر و بیشتر آرماتور
 فشاري اعضاي زاویه الزم غیر افزایش با چگونه که است شده داده

 این در مصرفی آرماتور میزان و قائم کششی اعضاي تعداد قطري،
  .7-22شکل  یابد، افزایش برابر چند اعضا

 مدل اصالح شده -ب مدل خرپایی غیر قابل قبول -الف

آرماتورهاي نگهدارنده باید به آرماتور 
 فوقانی قالب شوند

 درجه 25 ازبزرگتر  زاویه درجه 25 از کوچکتر قبول قابل غیر زاویه
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 که فضاهایی به توجه با نیاز مورد هايبازشو محل 
 .شودمی انتخاب دهد،می ارایه مناسب خرپایی مدل

 

 

 

 

 

 

 

 
 اقتصادي غیر و اقتصادي انتخابی خرپایی هايمدل  7-22شکل 

 

 مدل انتخاب و بار انتقال صحیح تشخیص صورت در 13-3-22 ت
 یینتع براي مناسب الگویی تواندمی انتخابی مدل مناسب، خرپایی

 .8-22شکل  نماید، ارایه سازه در بازشوها محل
 

 
 تیرهاي در بازشو ایجاد مناسب هايمحل تعیین  8-22شکل 

 عمیق

 ها)(بست يفشار اعضاي 
 

 ها)(بست يفشار اعضاي 4-22 ت

 
 

 هابست مقاومت 

 صورت به ،𝐹𝐹𝑛𝑛𝑠𝑠 بست، هر یاسم يفشار مقاومت 22-4-1-1
 :شودمی محاسبه ریز

   :یطول آرماتورهاي نوبد بست در الف)

𝐹𝐹𝑛𝑛𝑠𝑠                                            2-22 رابطه = 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐𝐴𝐴𝑢𝑢𝑠𝑠 

 
   :یطول آرماتورهاي با بست در ب)

𝐹𝐹𝑛𝑛𝑠𝑠                                3-22 رابطه = 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐𝐴𝐴𝑢𝑢𝑠𝑠 + 𝐴𝐴𝑠𝑠′ 𝑓𝑓𝑠𝑠′ 
 

 توانیم را )بست( يفشار عضو هر یلک حالت در 1-1-4-22 ت 
 هايمنطقه به هک لکش لیمستط قاعده دو با ناقص هرم یک بصورت

 وجوه نیا مساحت و ابعاد .گرفت نظر در هستند، متصل یگره
 ییهاانت يمهار طیشرا و یگره هايمنطقه ابعاد به ییانتها یلیمستط
 .دارد یبستگ بست

csA یلیمستط مقطع یک اساس بر دتوانمی يفشار عضو يانتها در 
 عمود بعد( ضخامت در )مدل صفحه در بعد( عرض ضربحاصل از و
 وارده مورب عضو محور امتداد چنانچه .گردد محاسبه )مدل صفحه بر
 محاسبه در نباشد، عمود گره منطقه متناظر وجه بر گره منطقه به
csA ردیگ قرار كمال عضو محور بر عمود عرض دیبا. 
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 در شده محاسبه مقدار نیترکوچک با برابر 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑠𝑠 فوق، روابط در
 وجه در نظر مورد يانتها در بست مقطع سطح 𝐴𝐴cs انتها، دو

 اساس بر بوده بتن موثر يفشار مقاومت  𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐و  گرهه منطق
  .باشدمی 2-1-4-22 بند ضابطه

As
 تنش ′𝑓𝑓𝑠𝑠و  بست طول امتداد در يفشار آرماتور مقطع سطح ′

 بست یاسم يمحور تیظرف اساس بر هک است يفشار آرماتور
 420 از کمتر میتسل تنش با آرماتورهاي يبرا .شودمی محاسبه

 .گرفت نظر در 𝑓𝑓𝑦𝑦 با برابر توانمی را ′𝑓𝑓s مقدار ،پاسکالمگا

 طیشرا و موجود بتن سطح گرفتن نظر در با دیبا 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑠𝑠 مقدار
 در .شود محاسبه 5-22شکل  طبق بست، يانتها در يبند مهار

 سطح است، شده مهار يآرماتورگذار با فقط بست هک يموارد
 یطول آرماتور قطر برابر 8 ثرکحدا فاصله تا تواندمی موثر بتن

 و شده منظور شده بسته يهاخاموت یطول وجه آرماتور از
  .شودمی گرفته دهیناد 5-22شکل  طبق بتن پوشش

 بر ، 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐 بست، یک در بتن موثر يفشار مقاومت 22-4-1-2
 .شودمی محاسبه 5-1-4-22 و 3-1-4-22 يبندها اساس

 بست انتهاي هر در ،𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐 بتن، موثر يارفش مقاومت 22-4-1-3
 :شودمی محاسبه ریز رابطه از

𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐                                    4-22 رابطه = 0.85𝛽𝛽𝑢𝑢𝛽𝛽𝑠𝑠𝑓𝑓𝑢𝑢′ 
 

 در بتن موثر مقاومت اصالح هايضریب 𝛽𝛽𝑢𝑢 و 𝛽𝛽𝑠𝑠 فوق، رابطه در
 محاسبه 1-22 جدول و 1-22 جدول اساس بر هک هستند بست

 آرماتورهاي ،خوردگیترك اثرات هابیضر نیا در .شوندمی
 تنب موثر يفشار مقاومت يرو بر بست ییانتها تقید و یعرض

 .اندشده گرفته نظر در

 

 

 

 

 

 

 دارد، مناسبت يبعد دو يخرپا مدل هک قیعم ریت مثل يموارد در
 در و داشت خواهد یبستگ آن ییانتها مهار طیشرا به بست ضخامت

 يانتها هک یحالت در .بود نخواهد بزرگتر عضو ضخامت از هرصورت
 رابرب ثرکحدا بست ضخامت شود، مهار يفشار يها بست توسط بست

 طتوس هک یبست يدرانتها .شودمی گرفته نظر در عضو ضخامت با
شکل  ورق عرض برابر ضخامت نیا ،شودمی مهار یگاه هکیت ورق
 ضخامت شود، مهار آرماتور توسط بست يانتها اگر .است ب-22-5

 16 از ریت ضخامت جهت در خاموتها ساق فاصله کهصورتی در بست،
 بود خواهد خاموت عرض برابر ند،کن تجاوز یطول آرماتور قطر برابر

 .الف) -5-22شکل (

 

 

 

 

 

 
 

 𝛽𝛽𝑢𝑢 و 𝛽𝛽𝑠𝑠 ، بتن موثر يفشار مقاومت محاسبه در 3-1-4-22 ت
 اهشک انکام یاول هک هستند موثر يفشار مقاومت اصالح هايبیضر

 و يقطر ششک دانیم جادیا از یناش موثر يفشار مقاومت
 از یناش موثر يفشار مقاومت شیافزا انکام یدوم و خوردگیترك

 .دریگیم نظر در را گره و بست ییانتها هیناح دیتق و تیمحصور
 یطیشرا به و است یک برابر 1-22جدول  در 𝛽𝛽𝑠𝑠 بیمقدارضر نیشتریب

 مجاورت در يفشار عضو يبعد دو يخرپا مدل یک در هک دارد اشاره
 یشنا یششک یعرض يهاتنش جادیا انکام و ردیگ یم قرار (مرز) لبه
 ،یداخل يهابست در .ندارد وجود يفشار تنش دانیم یبازشدگ از

 ششک دانیم جادیا به منجر تواندیم يفشار تنش دانیم یبازشدگ
 .گردد بست موازات به خوردگیترك و بست امتداد بر عمود يقطر
 دیتق مناسب، یعیتوز (آرماتور كتر نترلک عوامل نبود صورت در

 دانیم تحت بتن هیناح در قبول قابل یبرش مقاومت و بست یجانب
 بیضر با 1-22جدول  در بتن موثر يفشار مقاومت )يقطر ششک
 𝛽𝛽𝑠𝑠 بیضر ،رکالذفوق كتر نترلک عوامل وجود .ابدییم اهشک 4/0
 بست هرگونه موثر يفشار مقاومت ضمنا .دهدیم شیافزا 75/0 تا را

 هک يفشار بست مثال بطور رد،یگ قرار یششک هیناح در هک يفشار
 قرار ریت یششک بال در لکش I ریت مقطع يبعد دو ییخرپا مدل در
 .شودمی داده اهشک 4/0 بیضر با رد،یگ
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 ايهگون به یبتن ناحیه یا وعض ابعاد کهصورتی در 22-4-1-4
 تیرعا بدون توانمی ند،کن تجاوز ریز مقدار از برش هک دنباش
 .نمود استفاده 75/0 با برابر 𝛽𝛽𝑠𝑠 بیضر از 2-4-22 بند

𝑉𝑉𝑢𝑢                5-22 رابطه ≤ 𝜙𝜙0.42𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡 𝜆𝜆. 𝜆𝜆𝑠𝑠�𝑓𝑓𝑢𝑢′ 𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑 
 

 بیضر  𝜆𝜆𝑠𝑠و  کسب بتن بیضر λ بست،ه زاوی θ فوق، رابطه در
 در 0/1 برابر 2-4-22 بند تیرعا صورت در هک است اندازه اثر

 نییتع ریز رابطه از صورت نیا ریغ درو  شودمی گرفته نظر
 .شودمی

2                                             6-22 رابطه

1
250

s dλ =
+

 

 .است یک يمساو ای ترکوچک همواره 𝜆𝜆𝑠𝑠 مقدار

 

 در نندهک محصور آرماتورهاي از استفاده صورت در 22-4-1-5
 را 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐 مقدار افزایش در آرماتورها نیا اثر توانمی بست، طول

  .نمود منظور معتبر یلیتحل روابط یاو شیآزما اساس بر

 

 

 

 

 

 گره و بست ییاکات هیناح نندهک احاطه بتن از یناش تیمحصور اثر
 نندهکمحصور بتن ریتاث مشابه ریتاث نیا .شودمی لحاظ 𝛽𝛽𝑢𝑢 بیضر در
 .شودمی گرفته نظر در )7-8 بند( بتن ییاکات مقاومت شیافزا در

 برابر در مقطع مقاومت يبرا ياریمع 5-22 رابطه 4-1-4-22 ت
 عضو هیزاو هرچه رابطه نیا اساس بر .دهدیم بدست يقطر ششک

 يقطر ششک مقاومت باشد، شتریب یششک الی با مورب يفشار
 در اندازه اثر نمودن منظور يبرا هم 𝜆𝜆𝑠𝑠 بیضر .بود خواهد شتریب

 عضو موثر ارتفاع هک يموارد يبرا بیضر نیا .است شده وارد رابطه
 ستفادها كتر نترلک یعیتوز آرماتور از ای ندکن تجاوز متریلیم 250 از

 .بود خواهد یک از ترکوچک موارد ریسا در و یک برابر شود
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 بست در 𝜷𝜷𝒄𝒄 بیضر  1-22 جدول

 𝜷𝜷𝒄𝒄 طیشرا بست نوع بست محل

 یششک ياعضا
 یششکه منطق ای

 عضو در
 4/0 حاالت همه نوع هر

 حاالت ریسا

 0/1 حاالت همه يمرز بست

 
 بست
 یداخل
 

 75/0 2-4-22 بند مطابق یعرض آرماتور
 دبن مطابق ثرکحدا برش تیرعا

22-4-1-4 
75/0 

 75/0 ستون به ریت اتصال در واقع
 4/0 موارد ریسا

 

 گره) و بست تقید بی(ضر 𝜷𝜷𝒇𝒇 بیضر  2-22 جدول

 𝜷𝜷𝒇𝒇 محل

 سطح شامل هک ياگره به بست يانتها
 ،است متصل است، ییاکات

 از ییاکات سطح یک شامل هک ياگره ای
 .است ستون مانند گرید يعضو

 
 ترینکم
 مقدار دو

2

1

A
A 

 )2و1(

0/2 
 0/1 حاالت ریسا

)1( 1A  گره ییاکات سطح 
)2( 2A  عد سطح  ییاکات سطح افتنی امتداد از هک یناقص مخروط ای هرمه قا

وی با عضو داخل به گره  به هک ايگونه به درجه) 63 (حدود 1 به 2 یشدگ بازه زا
  .شودمی حاصل رد،یگ قرار یبتن عضو داخل املک طور

  

 
 

 يهابست در كتر نترلک یعیتوز آرماتور 
 یداخل

 بیضر با هک یداخل يفشار اعضاي در 22-4-2-1
𝛽𝛽𝑠𝑠 =  تحمل جهت یآرماتورهای دیبا ،اندشده محاسبه  0.75

 رد فشار سطح شدن گسترده اثر در شده جادیا یعرض ششک
 .شوند عیتوز 3-22 جدول با مطابق بست، یانیم يهاقسمت

 

 

 

 

 

 

 ینییپا رانهک يتئور يمبنا بر خرپایی روش 1-2-4-22 ت 
 نیا با شده یطراح ياعضا جهینت در .است شده نهاده بنا تهیسیپالست
 باز انکام نیتام منظور به مناسب آرماتور عیتوز يدارا دیبا روش

 يآرماتورها نیا .باشند یخوردگكتر از پس یداخل يروهاین عیتوز
 یخوردگكتر ضمنا و داده شیافزا را سازه رفتار پذیر،انعطاف توزیعی

 دادامت در یداخل يهابست .کنندمی نترلک يبردار بهره طیشرا در را
 يقطر ششک يهادانیم بر عمود بایتقر و يفشار تنش يهادانیم

 نیا از یناش كتر گسترش از یعیتوز يآرماتورها و دارند قرار
 یهنگام هاآرماتور نیا .کنندمی يریجلوگ يقطر ششک يهادانیم

 جهتهکت حالت در یاو باشند دوجهته ای هک بود خواهند موثر
 دباشن یکنزد يفشار ياعضا امتداد بر عمود امتداد به انکاالمیحت

 .)9-22شکل  و 3-22جدول (
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 3-22 جدول اساس بر یعیتوز آرماتورهاي فاصله 22-4-2-2
 .ندک تجاوز مترمیلی 300 از دینبا

 

 یعیتوز آرماتور حداقل  3-22 جدول

 یجانب دیق
 بست

 یعیتوز آرماتورهاي دمانیچ
 نسبت حداقل
 یعیتوز آرماتور

 نشده دیمق

 جهت هر در 0025/0 متعامد شبکه

 را بست هک جهت یک در آرماتور

 درجه) 40 (حداقل 1αه زاوی با
 )9-22شکل ( کندمی قطع

2
1

0.0025
Sin α

 

 بند( شده دیمق
22-4-2-3( 

 ستین یعیتوز آرماتور به یلزوم

 

 محسوب مقید یجانب طور به یصورت در هابست 22-4-2-3
 یصفحات ای( ییخرپا مدل صفحه بر عمود امتداد در هک شوندمی

 به رد)،یگیم قرار هاآن در هاعضو ،يبعد سه مدل حالت در هک
 باشند: دیمق ریز »پ« تا »الف« طیشرا از یکی

 

 
 1α شود توجه .کندمی قطع را داخلی هايبست که شده توزیع آرماتور

 زاویه با شده توزیع آرماتور حداقل .است متفاوت باالیی بست دو براي

 .شودمی کنترل 1α کوچکتر

 قطع را داخلی هايبست که شده توزیع آرماتور  9-22شکل 
 کندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بتن از یحجم توسط یداخل بست هک يموارد در 3-2-4-22 ت
 یعیتوز يآرماتورها به يازین شود، دیمق و احاطه یجانب بصورت

 هک ستا نیا »الف« حالت در دیتق طیشرا .بود نخواهد كتر نترلک
 داشته امتداد يبعد دو يخرپا مدل صفحه بر عمود شده، مدل سازه

 يسراسر گاهتکیه هک ياوستهیپ نشیمن .باشد وستهیپ یعبارت به و
 يگرید طیشرا .است طیشرا نیا از یمثال ،است ساختهشیپ دال یک

 شده توزیع آرماتور

 هابست
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 ییخرپا مدل صفحه بر عمود امتداد در پیوسته غیر ناحیه -الف

 .باشد وستهیپ
 حداقل آن، یجانب وجه هر از بعد بسته نندک مقید بتن -ب

 يبعد سه يهامدل (در یابد امتداد بست عرض نصف معادل
 بتنس ،ندرایمتغ نندهک مقید بتن ضخامت و عضو عرض هک

 .گردد) نترلک عضو یانیم ینواح در عرض به ضخامت
 هر زا اتصالو  باشد شده واقع ستون به ریت اتصال در بست -پ

 .باشد شده محصور یبتن دال ای رهایت توسط طرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كتر نترلک یعیتوز آرماتورهاي يمهار طول 22-4-2-4
 نیتام عضو وجوه به دنیرس از قبل تا دیبا ،یداخل يهابست
 يمهار طول نیتام يبرا یافک طول کهصورتی در .باشد شده

 رآرماتو حول كتر نترلک آرماتور ییانتها قالب نباشد، موجود
 .کندمی تیفاک یطول

 معسرش مثل يبعد سه يهامدل در یداخل يهابست يبرا شتریب هک
 بست ينارک وجوه دوطرف در نندهکاحاطه بتن وجود ،شودمی نیتام
 ،يبعد سه يهامدل در .است ییخرپا مدل صفحه بر عمود امتداد در

 بست شامل هک است بار انتقال امتداد در ياصفحه مدل، صفحه
 به ستون از قائم بار انتقال در مثال بطور .باشد نظر مورد یداخل
 بست يبرا مدل صفحه سرشمع، يبعدسه يخرپا مدل در هاشمع
 هصفح ،دهدمی انتقال ها شمع از یکی به ستون از را روین هک یداخل
 .10-22شکل  ،است نظر مورد شمع و بست از گذرنده قائم

 

 
 بست بودن دیمق یابیارز يبرا ییخرپا مدل صفحه  10-22شکل 

AB آرمهبتن سرشمع یک يبعد سه يخرپا مدل در 

 

 
 

 هابست یطول آرماتورگذاري اتییجز 

 بوده بست محور با يمواز دیبا يفشار آرماتورهاي 22-4-3-1
 3-3-4-22 بند مطابق بسته يهاتنگ با بست طول در دیبا و
 .باشند شده محصور 4-3-4-22 بند مطابق هایی چیدورپ با یاو

 به گره ناحیه وجه در دیبا يفشار آرماتورهاي 22-4-3-2
 بند اساس بر هک را  ′𝑓𝑓s تنش بتوانند هک شوند مهار ايگونه

 .ندینما نیتام ،شودمی محاسبه 22-4-1 
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 فشاري آرماتورهايه گیرند بر در بسته يهاتنگ 22-4-3-3

 »پ« تا »الف« ضوابط زین و 2-6-21 بند مطابق دیبا ،هابست
 باشند: ریز

 نیترکوچک از دینبا یکدیگر از ،s بسته، يهاتنگ فاصله -الف
 16 یاو تنگ، قطر برابر 48 بست، مقطع کوچک بعد مقدار
 .باشد بیشتر يفشار یطول آرماتور قطر برابر

 در گره ناحیه وجه از 0.5s از شیب دینبا بسته تنگ نیاول -ب
 .شود داده قرار دورتر بست يانتها دو از یک هر

 از دامک هر هک شوند نصب طوري دیبا بسته يهاتنگ -پ
 ریسا یاو عضو، هايگوشه در واقع یطول آرماتورهاي
 گوشهه وسیل به ان،یم در یک صورت به یطول آرماتورهاي

 135 ثرکحدا انتهایی قالبه زاوی با هاسنجاقی یاو هاتنگ
و  شوند گرفتهبر در ،اندشده خم داخل طرف به هک درجه
 گوشه در واقع غیر یطول آرماتورهاي از دامک چیه فاصله
 بیشتر مترمیلی 150 از آرماتورها این از سنجاقی یا تنگ

 .نباشد

 

 دیبا يفشار آرماتورهاي نندهک محصور هايپیچدور 22-4-3-4
 .باشند 3-6-21 بند مطابق

 ها)(بند یششک اعضاي 
 

 ها)(بند یششک اعضاي 5-22 ت

 
 

 هابند مقاومت 

 ریز رابطه از ،𝐹𝐹𝑛𝑛𝑐𝑐 بند، یک یاسم یششک تیظرف 22-5-1-1
 :آیدمی دست به

𝐹𝐹𝑛𝑛𝑐𝑐                                             7-22 رابطه = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑠𝑠 است بند امتداد در یششک آرماتورهاي لک سطح. 

 در ضخامت و عرض زین ها)بند( یششک ياعضا يبرا 1-1-5-22 ت 
 منطقه ابعاد هابست ابعاد با یتالق در ابعاد نیا هک شودمی گرفته نظر
 ثرکحدا یگره منطقه در هابند ضخامت .دهند یم لکیتش را یگره
 توسط بند يآرماتورها مهار صورت در و مجاور بست ضخامت برابر

 گرفته نظر در يمهار صفحه عرض برابر يمهار صفحه به اتصال
 هب نسبت هک شودمی گرفته نظر در ايگونهب ،tW بند، عرض .شودمی
 مساحت حداقل و باشد متقارن ،بند یششک يآرماتورها سطح زکمر

 دبن از وارده يروین تحمل يبرا بند ییانتها گره محل در الزم مقطع
 یپشت وجه به يفشار بصورت شودمی فرض هک گرهی منطقه به

 يبرا است الزم موارد یبرخ در .گردد فراهم شود، وارد یگره منطقه
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 استفاده فیرد چند در آرماتورها عیتوز از حداقل، مساحت نیا نیتام

 .گردد

 
 

 بندها آرماتورگذاري اتییجز 

 دبن محور بر منطبق دیبا یششک آرماتورهاي محور 22-5-2-1
 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طول قیطر از دیبا یششک آرماتورهاي مهار 22-5-2-2
 بر ییکانکم لیوسا یاو استاندارد، يهاقالب م،یمستق ییرایگ

 بندهاي جز (به شود نیتام 2-2-5-22 بند ضوابط اساس
 7-22 بخش اساس بر هک آرماتور خم يهاگره از افتهی امتداد
 .شوند)می یطراح

 يانقطه تا جهت هر در دیبا بند آرماتورهاي مهار 22-5-2-3
 خارج گره شده داده بسط ناحیه از بند آرماتورهاي زکمر هک

  .گردد نیتام ،شودمی

 آرماتور توزیع کهآن به بسته را، tw بند موثر عرض 1-2-5-22 ت 
 »ب« و »الف« هايمحدودیت بین توانمی باشد، صورت چه به آن در
 گرفت: نظر در زیر

 را عرض این باشند، شده چیده ردیف یک در میلگردها اگر -الف
 روي یبتن پوشش ضخامت برابر دو بعالوه میلگردها قطر براي توانمی

  .11-22شکل  گرفت، نظر در میلگردها

 گرهی منطقه نظیر بند عرض با برابر توانمی را عرض این -ب
 بند طبق گرهی منطقه در تنش cef .گرفت نظر در هیدرواستاتیک

  .است 22-6-1-2

 
 بند دو مهار براي شده داده ادامه گرهی منطقه  11-22شکل 

 
 
 
 
 
 

 گرهی منطقه در خاص دقت به نیاز اغلب بندها مهار 3-2-5-22 ت
 .دارد عمیق تیرهاي گاهتکیه مجاور خارجی يهاگاهتکیه و هانشیمن

 ،شده داده توسعه گرهی منطقه در شدن خارج از قبل باید میلگردها
 هشد داده توسعه ناحیه ادامه و میلگردها ثقل مرکز تقاطع نقطه در

 بست محور

 گرهی منطقه
 داده ادامه

 شده

 بند

 منطقه
 گرهی

 بند



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   534  

/توضیح  اصلی متن سیر  تف
 11-22شکل  در ancl با طول این .شود مهار ،گاهتکیه سطح یا بست
 .است شده داده نشان

 گرهی منطقه محدوده که محلی در وضعیت این »ب« 5-22شکل  در
 هارم از قسمتی .شودمی دیده است، شده قطع میلگردها ثقل مرکز با

 هاآن گیرداري و گرهی منطقه در آرماتورها ادامه با است ممکن بندها
 میلگردها اگر .آید بدست شده، داده توسعه گرهی منطقه از خارج در
 از جلوگیري براي باید هاخم باشند، شده مهار درجه 90 خم با

 .شوند محصور هاآن اطراف خوردگیترك

 گرهی منطقه 
 

 یگره منطقه 6-22 ت

 
 

 گرهی منطقه مقاومت 

 رابطه از ،𝐹𝐹nn گرهی،ه منطق یاسم يفشار مقاومت 22-6-1-1
 .شودمی محاسبه ریز

𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛                                           8-22 رابطه = 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛 

 

  یاو 2-1-6-22 يبندها اساس بر  𝑓𝑓ceرابطه این در
  یاو 4-1-6-22 يبندها اساس بر  𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛و ،22-6-1-3
 .شودمی محاسبه ،22-6-1-5

 گرهی،ه منطق وجه در بتن موثر يفشار مقاومت 22-6-1-2
𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐، شودمی محاسبه ریز رابطه از: 

𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐                                    9-22 رابطه = 0.85𝛽𝛽𝑢𝑢𝛽𝛽𝑛𝑛𝑓𝑓𝑢𝑢′ 

 
βn کندمی تعیین را گره در بتن موثر مقاومت هک است یبیضر 

و  آیدمی دست به گره مناطق در βn بیضر  4-22 جدول از و
Cβ بیضر 2-22 جدول از و است گره تقید ریتاثه دهند نشان 
βc اردو بندهاي اگر .شودمی نییتع گره) و بست تقید بی(ضر 
 مناطق در βn بیضر  4-22 جدول در باشند، امتداد هم گره به

 .شودمی منظور يمهار بند یگره
 
 
 
 

 در با ،یگره منطقه وجوه همه مقاومت کهصورتی در 1-1-6-22 ت 
 در رهگ منطقه و بست بتن ترکوچکموثر يفشار مقاومت گرفتن نظر

 جداگانه نترلک به يازین گرید گردد، نترلک دو، نیا تماس وجوه
 .بود نخواهد هابست يبرا مقاومت

 

 

 
 انگریب 4-22جدول  در βn بیضر ترکوچک ریمقاد 2-1-6-22 ت

 رنشک يناسازگار از یناش یگره هیناح یختگیگس شتریب احتمال
   .است يفشار و یششک ياعضا
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  گرهی مناطق در 𝛃𝛃𝑴𝑴 بیضر  4-22 جدول

 𝛃𝛃𝑴𝑴 گرهی منطقه تیوضع

 تماس در دو هر ای ،هاگاهتکیه ،يفشار اعضاي با گرهی منطقه
 .است

0/1 

 8/0 .است شده مهار گرهی منطقه در بند یک

 6/0 .اندشده مهار گرهی منطقه در بند چند یاود

 

 گرهی منطقه در نندهک محصور آرماتورهاي از اگر 22-6-1-3
 مشخص لیتحل و شیآزما قیطر از هاآن اثرات و شده استفاده

 .داد شیافزا 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛 محاسبه در را 𝑓𝑓ce مقدار توانمی باشند، شده

 باید را ،Anz گرهی، منطقه وجوه از یک هر سطح 22-6-1-4
 نمود: منظور ریز »ب« و »الف« از ترکوچک مقدار با برابر

 امتداد بر عمود راستاي در گرهی منطقه وجه سطح -الف
 ، Fusاثر

 امتداد بر عمود گرهی منطقه از گذرنده مقطع کی سطح -ب
  .مقطع بر برآیند نیروي

 از یک هر سطح ،يبعد سه ییخرپا مدل یک در 22-6-1-5
  بند در چه آن با برابر حداقل دیبا گرهی منطقه وجوه

 گرهی منطقه وجه هر لکش .شود منظور شد، رکذ 22-6-1-4
 گرهی منطقه وجه بر بست يانتها ریتصو لکش مشابه باید

   .باشد متناظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح برابر یکدرواستاتیه یگره منطقه در 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛 4-1-6-22 ت
 طحس برابر یکدرواستاتیه ریغ یگره منطقه در و یگره منطقه وجه

 عرض ضرب حاصل از تواندیم هک است وارده عضو امتداد بر عمود
  .دیآ بدست گره ضخامت و )5-22شکل  رد sW( عضو بر عمود

 

 

 توانیم را انتها هر در يفشار عضو مقطع هک آنجا از 5-1-6-22 ت
 در مدل صفحه بر عمود و صفحه داخل ابعاد با لیمستط یک بصورت

 مشابه بطور توانیم زین را یگره منطقه وجه هر لکش گرفت، نظر
 و )ییخرپا مدل صفحه در (عرض sW ابعاد با لیمستط بصورت

 .نمود فرض صفحه بر عمود ضخامت

  دارخم آرماتورهاي يهاگره 
 

 دارخم آرماتورهاي يهاگره 7-22 ت

 بر دارخم آرماتورهاي يهاگره اتییجز و طراحی 
 .شوندمی نییتع بخش نیا ضوابط اساس

 

 

 

 

 

 يانتها هک شودمی لکیتش يموارد در دارخم آرماتور گره 1-7-22 ت 
 هارم گره محل در وستهیپ يهاآرماتور ای آرماتور خم توسط بست یک
 در درجه 180 خم با وستهیپ بصورت بند يآرماتورها يانتها ای شود
 دارخم آرماتور از استفاده با .)12-22شکل ( گردد مهار گره محل

 توجه قابل يمهار طول به ازین بدون آرماتور يانتها موثر مهار انکام
 تیرعا شده خواسته خم شعاع حداقل ستیافک فقط و شودمی فراهم
 يارفش ياعضا يریقرارگ یهندس طیشرا علت به کهصورتی در .گردد

 يآرماتورها ای آرماتور یششک يروین دار،خم آرماتور گره در یششک و
 طول در دیبا روین اختالف نیا نباشد، يمساو خم طرف دو در دارخم
 ،dl ،یششک آرماتور میمستق يمهار طول به توجه باو  cblآرماتور، خم

 منظور نیبد .)15-22شکل ( گردد مهار )4-21جدول  ای 1-21 (رابطه
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 بیشتر ای bd2 خم صفحه بر عمود یجانب پوشش اگر 
 و »الف« ریمقاد از دینبا ،br ،آرماتور خم یداخل شعاع باشد،

 .باشد کمتر آرماتور خم شعاع حداقل زین و ریز »ب«

  :درجه 180 از کمتر خم با آرماتور خمه گر -الف

𝑟𝑟𝑏𝑏                                              10-22 رابطه ≥
2𝐴𝐴𝑦𝑦𝑓𝑓𝑦𝑦
𝑏𝑏𝑠𝑠𝑓𝑓𝑐𝑐′

 

 

 .است گره) (ضخامت تبس عرض 𝑏𝑏𝑠𝑠 فوق، رابطه در

 )13-22شکل ( درجه 180 خم با شده مهار بندهاي -ب

𝑟𝑟𝑏𝑏                                         11-22 رابطه ≥
1.5𝐴𝐴𝑦𝑦𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦
𝑤𝑤𝑦𝑦𝑓𝑓𝑐𝑐′

 

 

 .)13-22شکل ( است بند موثر عرض 𝑤𝑤𝑐𝑐 فوق، رابطه در
 

 2𝑑𝑑𝑏𝑏 از کمتر خم صفحه بر عمود یجانب پوشش اگر 
2𝑐𝑐𝑏𝑏 بیضر در 2-7-22 بند توسط شده نییتع خم شعاع باشد،

𝑢𝑢𝑐𝑐
 

 جانبی وجه در شده تعیین یجانب پوشش 𝑐𝑐𝑢𝑢 هک ،شودمی ضرب
 .است

 حد يروین به روین دو اختالف نسبت از dl به cbl نسبت است یافک
 .نباشد مترک ،yfsA دار، خم يآرماتورها ای آرماتور میتسل

 

 
 180 شده خم هايسنجاقک با که C-T-C گره یک  12-22 لکش

 اندشده مهار درجه

 

 احتمال کردن کم به نیاز دارخم آرماتور با هايگره در 2-7-22 ت
 در رماتورآ بتنی پوشش که محلی در جانبی بتنی پوشش گسیختگی

 .باشدمی است، محدود خم صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 180هاي خم
 درجه

 حداقل شعاع خم سنجاقک 
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 آرماتور فیرد یک از شیب از آرماتور خم يهاگره اگر 
 شعاع دیبا را 𝑟𝑟𝑏𝑏و  ارماتورها لک سطح دیبا را  𝐴𝐴𝑐𝑐𝑠𝑠شوند، لکیتش
 .)13-22شکل ( گرفت نظر در هاآرماتور فیرد نیتریداخل خم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیبا هاآرماتور يانحنا زکمر ها،قابه گوش اتصاالت در 
  .)14-22شکل ( ردیگ قرار اتصاله گر محل در

 نیتام يبرا دیبا ،𝑙𝑙𝑢𝑢𝑏𝑏 آرماتور، شده خم ناحیه طول 
 شده خم آرماتورهاي سمت دو در یششک يروهاین اختالف مهار

 .)15-22شکل ( باشد داشته تیفاک

 نشان آرماتور الیه دو با را دارخم گره یک 13-22شکل  4-7-22 ت
 منطقه به فشاري تنش به آرماتورها مساحت موارد این در .دهدمی

 .شکل) در ab (سمت کندمی کمک گرهی

 

 
 آرماتور ردیف دو براي خم داخلی شعاع  13-22شکل 

 

 .است شدهداده نشان وضعیت این 14-22شکل  در 5-7-22 ت

 
 با گره یک منحنی انحنا مرکز براي مجاز منطقه  14-22شکل 

 قالب گوشه در شدهخم آرماتور

 
 

 کهمواردي در خم به وارده نیروهاي 15-22شکل  در  6-7-22 ت
 شده داده نشان دارد، وجود آن سمت دو در کششی نیروهاي اختالف

 .است

 داربا آرماتو رخم C-T-Cگره 

مرکز انحنا خم باید در 
محل اتنصال باشد 

 دار).(ناحیه سایه
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 مهار شده خم میلگرد با گره یک به که نیروهایی  15-22شکل 

  اندشده

ــاطر  ــتم یح ــايسیس ــاوم ه  در مق
 ییخرپا روش از استفاده با زلزله برابر

 
 زلزله برابر در مقاوم هايسیستم   یحاطر 8-22 ت
 ییخرپا روش از استفاده با

 با ايلرزه مقاوم ستمیس یک ياعضا یطراح در 
 وابطض بر عالوه ،ییخرپا روش با ادیز یا زیاد خیلی پذیريشکل
 برآورده زین 5-8-22 تا 2-8-22 بندهاي ضوابط دیبا ،20 فصل
 .دنگرد

 یک ییخرپا مدل ياجزا در بتن موثر يفشار مقاومت 1-8-22 ت 
 و هاروین هايدوره يهابرگشت و رفت اثر بر ايلرزه مقاوم ستمیس

 اهشک است ممکن حاصله، يهاكتر و زلزله از یناش هايمکانتغییر
 در زلزله از ناشی نیروهاي کهمواردي در اجزا این طراحی در .ابدی

 ايلرزه الزامات ندارند لزومی شوند،می ضرب )0Ω( تشدید ضریب
 اب ايلرزه مقاوم سیستم مقاومت شودمی هددا ترجیح .شوند رعایت

 .شودن محدود شده، تعیین روش این با که ناپیوستگی، ناحیه مقاومت
 استفاده ايلرزه تشدید ضریب از هاآن در که هادیافراگم طراحی در

 .باشدنمی اضافی تشدید ضریب کاربرد به نیازي است شده

 به نیاز است ممکن باشند،می زلزله بارهاي حاوي که بارها ترکیب در
 .باشد خرپایی مختلف يهامدل بررسی

 
 

 هابست مقاومت 

 در دیبا 1-4-22 بند در آمده دست هب موثر يفشار مقاومت
 .شود ضرب 8/0 بیضر

 تنب خوردگیترك احتمال کاهش براي شده پیشنهاد کاهشی ضریب 
  .باشدمی هابست اطراف در

 شودگیري میاندازهدر امتداد محور میلگرد 

 تنش فشاري شعاعی
 

 تنش پیوستگی مماسی

 هاي شعاعی و مماسیبرآیند تنش
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 هابست آرماتورگذاري اتییجز 

 يبندها از یکی ضوابط دیبا هابست آرماتورگذاري 22-8-3-1
 .دینما برآورده را 3-3-8-22 ای 22-8-3-2

 

 

 در هک یطول آرماتور چهار به حداقل دیبا هابست 22-8-3-2
 .شوند مسلح اند،گرفته قرار عرضی آرماتور گوشه چهار

 ضوابط و بوده بست امتداد بر عمود دیبا یعرض آرماتورهاي
 :نندک تیرعا را ریز »ب« و »الف«

 »الف(« 2-3-3-6-20 بندهاي در شده ارائه اتییجز با -الف
 .باشند سازگار )»ج« تا

𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ  -ب
𝐷𝐷𝑏𝑏𝑐𝑐

 تنگ نوع از بست یعرض آرماتورهاي يبرا حداقل 
 هرابط دو از آمده دست به مقدار نیبزرگتر اساس بر بسته

 .گردد نییتع 3-20 رابطه و 20-2
 ضوابط از بست محور امتداد در یعرض آرماتورهاي فاصله -پ

 5-22 جدول ریمقاد ازو  ندک يرویپ 3-3-3-6-20 بند
 .ندکن تجاوز

 .باشند پیوسته ،گره منطقه داخل در -ت

 

 لک در و متعامد جهات در دیبا یعرض آرماتورهاي 22-8-3-3
 »الف« ضوابطو  ابندی امتداد ،بست يدارا ناحیه یاو عضو عرض

 :سازند برآورده را ریز »ت« تا

 »الف«( 2-3-3-6-20 بندهاي در شده ارائه اتییجز با -الف
 .باشند سازگار )»ج« تا

𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ  -ب
𝐷𝐷𝑏𝑏𝑐𝑐
 از عضو مقطع لک در یعرض آرماتورهاي يبرا حداقل 

 از دهآم دست هب مقدار نیبزرگتر اساس بر بسته تنگ نوع
 .گردد نییتع 3-20 رابطه  و 2-20 رابطه دو

 از عضو یطول محور امتداد در یعرض آرماتورهاي فاصله -پ
 .نباشد بیشتر 5-22 جدول ریمقاد

 هم و قائم جهت در هم هاسنجاقی و هادورگیر ساق فاصله -ت
 شهگو ضمنا .نباشد بیشتر مترمیلی 200 از یافق جهت در

 جزییات اول روش .داندمی مجاز را روش دو نامهآیین 1-3-8-22 ت 
 )20 فصل( ویژه هايقاب براي هاستون عرضی و طولی آرماتورگذاري

 .شود برده بکار

 کی جاي به بست، برگیرنده در عضو یا منطقه مقطعتمام  دوم روش
 .شود محصور بست،
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 یطول آرماتور یک بردارنده در دورگیر، ساق ای یسنجاق هر
 .باشد بزرگتر یاو خود قطر با معادل قطر با

 

  یعرض آرماتورهاي فاصله تیمحدود  5-22 جدول

 هاآرماتور زکمر تا زکمر فاصله ثرکحدا آرماتور رده

S400  ای S420 از ترینکوچک b6d مترمیلی 150 و 

S500  تا S550 از ترینکوچک b5d مترمیلی 150 و 

S700 از ترینکوچک b4d مترمیلی 150 و 
 

 
 

 بندها مقاومت 

 25/1 بیضر در دیبا بندها ششیک آرماتورهاي يمهار طول
 .شود ضرب

 ممکن  آرماتورها در تنش که است آن علت به گیرایی طول افزایش 
 بخاطر اثر این .کند تجاوز هاآن شدن جاري مقاومت از است

 .آرماتورهاست کارسختی

 
 

 یگره مناطق مقاومت 

 6-22 بخش اساس بر هک گره منطقه اسمی يفشار مقاومت
 .دشو ضرب 8/0 بیضر در دیبا ،شودمی محاسبه

 اثر و بندها آرماتور شدن جاري بخاطر مناطق این مقاومت کاهش 
 .هاستآن درتنش برگشتی و رفت

ــام  ــاگـ ــبات يهـ  روش در یمحاسـ
 ییخرپا

 
 ییخرپا روش در یمحاسبات يهاگام 9-22 ت

 يبندها مطابق ییخرپا روش در اربردک قابل متداول يهاگام
 راند:یز »ح« تا »الف«

 با زلزله) و باد زنده، (مرده، عضو يرو دارضریب يبارها -الف
  .شوندمی محاسبه 7 فصل از استفاده

 محاسبه یکیاستات تعادل اساس بر عضو يهاالعملسکع -ب
 .گردند

 و یخارج يبارها شدن وارد يهامحل در یایکات يهاتنش -پ
 .شوندمی محاسبه هاالعملسکع

 انیجر مناسب، یلیتحل يهاروش ای هاآزمایش اساس بر -ت
 زده نیتخم عضو در نظر مورده منطق یا وعض در روین

 .شوندمی
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 لکیتش بند و بست اعضاي از هک خرپایی یمقدمات مدل یک -ث

 ساخته است، منطبق روین انیجر بر يادیز حد تا و شده
 .شوندمی

 و وارده يبارها تحت ییخرپا مدل یکیاستات تعادل -ج
 ،یمقدمات يخرپا مدل در .شوندمی نترلک هاالعملسکع

 .نمود منظور را اعضا محور فقط توانمی
 يفشار مقاومت اساس بر گرهی منطقه هر ازین مورد ابعاد -چ

 .شودمی زده نیتخم است، یبحران دامک هر بست، یاو گره
 ننمود منظور با گرهی، مناطقو  بند و بست اعضاي مقاومت -ح

 .باشند بیشتر وارده يبارها از دیبا ،75/0 با برابر ∅ بیضر

 خوردگیترك نترلک 
 

 خوردگیترك نترلک 10-22 ت

 ها)شالوده و هادال جز (به هاآن از ییهاقسمت ای اعضا ،هاسازه
 يدارا دیبا ،شوندمی یطراح فصل این ضوابط اساس بر هک

 وانتمی منظور نیبد .باشند كتر نترلک آرماتورهاي از ياهکشب
 2-4-22 بند در هک یداخل يهابست كتر نترلک آرماتور از

 كرت نترلک يبرا آرماتور نسبت .نمود استفاده است، شده داده
 آرماتورها نیا فاصلهو  باشد 002/0 از کمتر دینبا امتداد هر در
 در كتر نترلک آرماتور .شود بیشتر مترمیلی 300 از دینبا

 آرماتور عنوان به دتوانمی شود، مهار یخوب به هکیصورت
 .گردد منظور ییخرپا مدل در بند یششک محاسباتی

 مدل یک با هک آرمهبتن عضو یک در ضخامت شیافزا صورت در 
 عهتوس شتریب ضخامت با ینواح در است، شده مدل يبعد دو ییخرپا

 خامتض در یخوردگكتر به دتوانمی يفشار يهاتنش دانیم یافتگی
 با چگونه هک است شده داده نشان 16-22شکل  در .گردد منجر عضو
 بال در يبعد سه مدل به ریت جان در يبعد دو يخرپا مدل لیتبد
 بر عمود یخوردگكتر نترلک يبرا الزم یششک آرماتور توانمی

 .نمود محاسبه را مدل صفحه

 
 به لکش  I ریت جان در يدوبعد يخرپا مدل لیتبد  16-22شکل 

 ریت بال در يبعدسه مدل

 

 يااعض آرماتور عنوان به كتر نترلک یعیتوز يآرماتورها از استفاده
 نیبد .گردد منجر ترياقتصاد یطرح به دتوانمی یداخل یششک

 يبرا تیمحدود يدارا هک یداخل یششک ياعضا عرض دیبا منظور
 نترلک یعیتوز يهاآرماتور از هک شود انتخاب ايگونه به ستندین ابعاد

 .دیآ عمل به استفاده ثرکحدا قائم) خاموت لکش به (معموال كتر

 A-Aع مقط
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 یششک ياعضا يبرا مناسب عرض انتخاب يراهنما 17-22شکل 

 .است قیعم يرهایت یداخل قائم

 

 
 در یداخل قائم یششک ياعضا عرض نییتع نحوه  17-22شکل 

 قیعم ریت ییخرپا مدل

 تیر محتمل فشاري عضو

 



     

 

 سوم و بیست فصل

 آتش برابر در طراحی
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  سوم و ستیب فصل 23

 آتش برابر در یطراح

  23 ت
/توضیح  یاصل متن سیر  تف

 گستره 1-23 ت  گستره 

 جزیی هک آرمهبتن ايسازه اجزاي یطراح به فصل نیا ضوابط
 اساس بر ،سوزيآتش برابر در باشند،می ساختمان ستمیس از

 و داشته اختصاص ساختمان، یمل مقررات سوم مبحث  الزامات
 راند:یز موارد شامل

 ؛یطراح یلک ضوابط -الف
 ؛هادال در ،۱FRR آتش، برابر در مقاومت زمان مدت -ب
 ؛رهایت در FRR -پ
 ؛هاستون در FRR -ت
 ؛وارهاید در FRR -ث
 .نندهک قیعا مصالح از استفاده با FRR شیافزا -ج

 اجزاي از یک هر که است سوال این به پاسخگویی فصل این هدف 
 یک برابر در )FRR( زمانی مدت چه دارند که شرایطی به سازه
 ري،بارب توانایی که آن منظور .کنندمی مقاومت استاندارد سوزيآتش

 جداولی منظور این براي .دننمایمی حفظ را خود بودن عایق و انسجام
 پاسخ سوال این به سازه مختلف اجزاي براي هاآن در که شده تهیه
 انجام و سازه تحلیل با توانمی گرچه را سوال این .شودمی داده

 و ترساده جداول این از استفاده ولی داد پاسخ خاص محاسبات
 .دانشده آورده بدست آزمایش با عمدتا جداول این .باشدمی ترسریع

 کفایت« عنوان تحت باربري تعاریف 7-2-23 و 5-2-23 بندهاي در
 استفاده مورد فصل این در که ،»بودن عایق« و »انسجام« ،»ايسازه
 .اندشده آورده اند،گرفته قرار

 کاربري نوع به بستگی آتش برابر در مقاومت براي الزم زمان مدت
 سوم مبحث در مدت این .دارد آن مختلف هايقسمت یا ساختمان

 آتش با ارتباط در همچنین .است شده ارایه ساختمان ملی مقررات
 .است گردیده ارایه ضوابطی استاندارد

 شده ذکر عناوین و جداول این از یک هر به باید سازه اجزا طراحی در
 شده خواسته الزامات و شود مراجعه باشد جز آن نیاز مورد که باال در

 کی براي مقاومت زمان مدت کردن طوالنی به نیاز اگر .گردد برآورده
 .است شده توصیه راهکارهایی 8-23 بخش در باشد، شده ساخته جز

 .شودمین مشاهده بندها تفسیر به نیازي فصل این در توضیحات این با

 فیتعار 2-23 ت  فیتعار 

   گیرند:می قرار استفاده مورد ریز فیتعار فصل نیا در

1-  Fire Resistance Rating 
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 a تریننزدیک تا مقطع یطول آرماتور محور فاصله از عبارت 
 مطابق رد،یگیم قرار سوزيآتش معرض در هک عضو یبتن رویه

 .باشدمی 1-23شکل 

 

 ،اندشده داده قرار مقطع در هیال چند در یطول آرماتورهاي یوقت
 از یتحتان آرماتور لک تعداد يبرا ،𝑎𝑎𝑚𝑚 متوسط، يمحور فاصله
 :شودمی محاسبه 1-23 رابطه

𝑎𝑎𝑚𝑚                                           1-23 رابطه = ∑ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑖𝑖=1
∑ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑖𝑖=1

   

 

 𝑎𝑎𝑖𝑖و  ام i آرماتور مقطع سطح از عبارت 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑖𝑖  رابطه نیا در 
 .)2-23شکل ( باشدمی آرماتور آن يمحور فاصله

 

 
 a ،يمحور فاصله  1-23شکل 

 

 
 متوسط يمحور فاصله محاسبه يبرا ابعاد  2-23شکل 

  
 آتش برابر در مقاومت 

 ییتوانا (حفظ آن جز هر یاو سازه مطلوب عملکرد ییتوانا
 عهتوس از يریجلوگ يبرا فضاها يجداساز تیقابل یاو ،يباربر

  

 



 547   01/01/1400   طراحی در برابر آتش –فصل بیست و سوم  

/توضیح  یاصل متن سیر  تف
 زمان مدت يبرا و مشخص سوزيآتش یک اثر در )سوزيآتش

 .نامندیم سوزيآتش برابر در مقاومت را مشخص

  
 برابر در مقاومت زمان مدت 

 –––،سوزيآتش

 در عضو یک هک آن يبرا ازین مورد زمان مدت از است عبارت
 بودن قیعا ای انسجام ،یایسازه تیفاک استاندارد شیآزما طیشرا
  .باشدمی قهیدق حسب بر زمان نیا .بدهد دست از را خود

 ساختمان یمل مقررات سوم مبحث در استاندارد آتش طیشرا
 .است شده فیتعر

  

  
 ايسازه تیفاک 

 ايسازه طیشرا تامین در عضو یک ییتوانا از است عبارت
 قرار سوزيآتش اثر تحت هک یوقت وارده)، يبارها (تحمل

  .ردیگیم

  

  
 یکپارچگی 

 رعبو از يریجلوگ در وار،ید ای دال مانند عضو یک ییتوانا به
 رگید طرف به طرف یک از سوزيآتش هنگام در گازها یاو شعله

 .شودمی گفته انسجام یا پارچگیکی آن،

  

  
 بودن قیعا 

 يدما ردنک محدود يبرا آتش نندهک جدا عضو یک ییتوانا به
 سوزيآتش معرض در آن، مقابل سطح هک یهنگام در آن سطح

 .شودمی فتهگ عضو بودن قیعا رد،یگیم قرار

  

1 - Structural adequacy 
2 - Integrity 
3 - Insulation 
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 یطراح ضوابط 3-23 ت  یطراح ضوابط 

  
 اتیلک 

 زمان مدت طول در هک شوند یطراح ايگونه هب دیبا اعضا
 و انسجام ،ايسازه تیفاک حفظ به قادر ،آتش برابر در مقاومت

 .باشند خود بودن قیعا

 و »1« روش دو از یکی از آتش برابر در مقاومت زمان مدت
 :آیدمی دست به ریز »2«

 در شده ارائه يهااگرامید و هاجدول از استفاده -1 روش
  فصل: نیا
 يازین گرید هااگرمید و هاجدول نیا از استفاده صورت در     

 هاآن يمهارها و اجزا يباربر يهاتیظرف نترلک به
 در .انددهیگرد رکذ مشخصا هک يموارد در مگر باشد،نمی

 .است شده استفاده روش نیا از فصل نیا
  :یمحاسبات صورت به -2 روش
 و یچشیپ ،یبرش ،یخمش يباربر تیظرف حالت نیا در     

 و تعیین ویژه محاسبات انجام با مهارها تیظرف همچنین
 رارق استفاده مورد روش نیا فصل نیا در .شوندمی نترلک

 يابر روش نیا از استفاده به ازین صورت در .است نگرفته
-2 بخش – 2 (مبحث اروپاه نامآیین ضوابط خاص، شرایط

 .شوندمی هیتوص )1

  

  
 هادیاگرام و هاجدول از استفاده روش 

 زمان تعیین براي فصل نیا در شده ارائه هاياگرامید و هاجدول
 ايسازه اعضاي براي نیاز مورد ابعاد و آتش برابر در مقاومت

 بین یخط یابیدرون .گیرندمی قرار استفاده مورد آرمهبتن
 ریمقاد .باشدمی مجاز هادیاگرام و هاجدول در شده ارائه ریمقاد
 در مقاومت يبرا ازین مورد ابعاد حداقل ،هاجدول در شده داده
 يمحور فواصل هک يموارد در .دهندیم ارائه را آتش برابر

 آرماتور يرو بتن پوشش به منتج آمده دست به آرماتورهاي
 شپوش بشود، است، الزم بتن مکترا و دوام يبرا چه آن از کمتر
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 در ،هاآن به مربوط ضوابط تیرعا با دیبا آرماتورها، ازین مورد
 .شود گرفته نظر

  
 مدت نیتام يبرا يابعاد هايمحدودیت 

 آتش برابر در مقاومت زمان

 و هاحفره نیب بتن ضخامت مجوف، يوارهاید و هادال در
 تنب سطح تریننزدیک و حفره هر نیب بتن ضخامت همچنین

 وارید ای دال ضخامت پنجم یک مقدار نیبیشتر از دینبا ه،یرو
 .باشند کمتر ،مترمیلی 25 یاو

 از دینبا هارچهیت زکمر تا زکمر فواصل رچه،یت با يهادال در
 .باشد بیشتر مترمیلی 1500

  

  
 درزها 

 ايگونه به دیبا سازه، مختلف يهاقسمت و اعضا نیب يدرزها
 يسوزآتش برابر در مقاومت زمان مدت هک شوند گرفته نظر در
 کمتر قسمت، یا وعض هر يبرا الزم ریمقاد از درزه مجموع لک

 .نباشند

  

  
 ارهایش 

 دیبا ،سوزيآتش معرض در یبتن اجزاي در ارهایش از استفاده
 يرو بر اریش هیتعب لزوم صورت در .شود احتراز انکام حد تا
 را اریش اثرات .شوند تیرعا 3-7-23 بند الزامات دیبا وارها،ید
 .مودن برآورد یمنطق لیتحل روش کی با دیبا اجزا، ریسا يرو بر

  

  
 نندهک قیعا مواد ردنک اضافه 

 قیعا افزودن با توانمی را اجزا آتش برابر در مقاومت زمان مدت
 یاو آن، ازین مورد ضخامت ادیازد منظور به عضو، سطح يرو بر

 8-23 بخش ضوابط مطابق ،یطول آرماتورهاي شدن قیعا بهتر
 مواد نمودن اضافه با توانمی را مدت نیا ،هادال در .نمود اضافه

 در .داد شیافزا هاآن یتحتان یاو یفوقان سطوح در نندهک قیعا
 نندهک قیعا مواد نمودن اضافه با توانمی را مدت نیا ،وارهاید

 .داد شیافزا رد،یگیم قرار سوزيآتش معرض در هک یسطح در
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/توضیح  یاصل متن سیر  تف

 آتـش  برابـر  در مقاومـت  زمـان  مدت 
)FRR( هادال در 

  )FRR( آتش برابر در مقاومت زمان مدت 4-23 ت 
 هادال در

  
 هادال بودن قیعا 

 ضخامت با يهادال يبرا آتش برابر در مقاومت براي زمان مدت
 انواع يبرا ضخامت نیا .است شده داده 1-23 جدول در مختلف
 :شودمی فیتعر ریز در »پ« تا »الف« مطابق دال مختلف

 ؛دال ضخامت برابر توپر: يهادال يبرا -الف
 دال خالص مقطع سطح با برابر مجوف: يهادال يبرا -ب

 ؛آن مقطع عرض بر میتقس
 الد ضخامت با برابر دال: و رچهیت ستمیس با يهادال يبرا -پ

   .مجاور يهارچهیت جان نیب توپر

 
 بودن قیعا يبرا آتش برابر در مقاومت زمان مدت  1-23 جدول

 دال

  آتش برابر در مقاومت زمان مدت

  قه)ی(دق

 موثر ضخامت

 )مترمیلی(

30 60 

60 80 

90 100 

120 120 

180 150 

240 175 
  

  

  
 هادال ايسازه تیفاک 

 یاو رهایت يرو بر هک مجوف یاو توپر يهادال يبرا 23-4-2-1
 آرماتورهاي متوسط يمحور فاصله هستند، کیمت وارهاید

 با ،2-23 جدول در شده داده ریمقاد از دینبا هالبه از یتحتان
 دولج این در .باشد کمتر دال، یگاهتکیه طیشرا نمودن منظور
𝑙𝑙𝑦𝑦 و 𝑙𝑙𝑚𝑚 دال ترکوچک و بزرگتر هايدهانه طول بیترت به 
 یوقت ساده یگاهتکیه طیشرا از استفاده .باشندمی طرفهدو
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/توضیح  یاصل متن سیر  تف
 گاهتکیه يدارا وجه چهار هر در طرفهدو دال هک است مجاز
 .شودمی یتلق طرفهیک دال صورت نیا ریغ در ،باشد

 

 نیتام منظور به  آتش برابر در مقاومت زمان مدت  2-23 جدول
 یاو وارهاید يرو بر هک مجوف یاو توپر يهادال يبرا ايسازه تیفاک

 طرفهیک يهارچهیت-دال همچنینو  هستند کیمت رهایت

 زمان مدت
 در مقاومت

  آتش برابر
 قه)ی(دق

 متریلیم آرماتور، هیال نیترنییپا تا ،sa ،يمحور فاصله

 يهادال ساده گاهتکیه با يهادال
 وستهیپ

 و یک(
 طرفه)دو

یک
 طرفه

 طرفهدو

𝒔𝒔𝒚𝒚 𝒔𝒔𝒎𝒎⁄ ≤ 𝟏𝟏.𝟓𝟓 𝟏𝟏.𝟓𝟓 < 𝒔𝒔𝒚𝒚 𝒔𝒔𝒎𝒎⁄ ≤ 𝟐𝟐 

30 10 10 10 10 

60 20 10 15 10 

90 30 15 20 15 

120 40 20 25 20 

180 55 30 40 30 

240 65 40 50 40 

 یا پهنه با قارچی يهادال و تخت يهادال يبرا 23-4-2-2
 هیال نیترنییپا متوسط يمحور فاصله و دال ضخامت ،ستونسر

 جدول در شده داده ریمقاد از دینبا ،هالبه از یتحتان آرماتورهاي
 90 آتش برابر در مقاومت زمان اگر عالوه به .باشند کمتر 23-3

 آرماتورهاي درصد 20 حداقل است الزم باشد، بیشتر و دقیقه
 طول تمام در جهت هر در یانیم يهاگاهتکیه يرو در یفوقان

 داده قرار دال ستونی نوار در و بوده وستهیپ صورت به دهانه
 .شوند

 

 نیتام منظور به آتش برابر در مقاومت زمان مدت  3-23 جدول
 ای پهنه با یقارچ هايدال و تخت يهادال يبرا ايسازه تیفاک

  ستونسر

 در مقاومت زمان مدت
 قه)ی(دق آتش برابر

 مترمیلی حداقل، بعد

 s(a(يمحور فاصله دال ضخامت

30 150 10 

60 180 15 

90 200 25 

120 200 35 

180 200 45 

240 200 50 
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/توضیح  یاصل متن سیر  تف
 

 کهصورتی در ،طرفهیک يهارچهیت -دال يبرا 23-4-2-3
 يمحور فاصله باشند، شده لحاظ ریز در »ب« و »الف« طیشرا

 هشد داده ریمقاد از دیانب هالبه از یتحتان آرماتورهاي متوسط
 .اشدب کمتر دال یگاهتکیه طیشرا به توجه با و 4-23 جدول در

 هیال نیترنییپا يمحور فاصله و هاتیرچه عرض -الف
 ضوابط مطابق رچهیت لبه از هاتیرچه یتحتان آرماتورهاي

  .باشد 1-5-23 بند در رهایت
 زا دال یتحتان آرماتورهاي هیال نیترنییپا يمحور فاصله -ب

 .نباشد کمتر 2-23 جدول از آمده دست به مقدار از آن لبه

 کهصورتی در طرفه،دو يهاتیرچه -دال يبرا 23-4-2-4
 کهصورتی درو  4-23 جدول از باشند، ساده هاگاهتکیه
 و عرض نییتع يبرا 5-23 جدول از باشند، وستهیپ هاگاهتکیه

 هارچهیت لبه از یتحتان آرماتورهاي متوسط يمحور فاصله
 آرماتورهاي متوسط فاصله ،هادال نیا در .شودمی استفاده

 يمحور فاصله و هاتیرچه نیب دال يهالبه از یتحتان
 داده ریمقاد از دینبا رچهیت قائم بر از هارچهیت گوشه آرماتورهاي

 نیا در .باشند کمتر مترمیلی 10 عالوه به هاجدول نیا در شده
 هیال نیترنییپا يبرا باید هالبه از يمحور فاصله ها، جدول

  .شود منظور یطول یتحتان آرماتورهاي
 

 وستهیپ ریغه طرفدو يهارچهیت دال يبرا  ايسازه تیفاک منظور به آتش دربرابر مقاومت زمان مدت  4-23 جدول

 زمان مدت
 برابر در مقاومت
 قهیدق ،آتش

 مترمیلی حداقل، بعد

 و s(a( يمحور فواصل نکمم هايترکیب یبرخ
 (b) هاتیرچه عرض

 و s(h( دال ضخامت
 در s(a( يمحور فاصله

 3 بکیتر 2 بکیتر 1 بکیتر دال

sa b sa b sa b sa sh 
30 15 80 - - - - 10 80 

60 35 100 25 120 15 200≥ 10 80 

90 45 120 40 160 30 250≥ 15 100 

120 60 160 55 190 40 300≥ 20 120 

180 75 220 70 260 60 410≥ 30 150 

240 90 280 75 350 70 500≥ 40 175 
 

 وستهیپ ي دوطرفه يهاتیرچه-دال يبرا ايسازه تیفاک منظور به آتش برابر در مقاومت زمان مدت  5-23 جدول
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 زمان مدت
 در مقاومت

  آتش برابر
 قه)ی(دق

 مترمیلی حداقل، بعد

 فاصله و s(h( دال ضخامت (b) هارچهیت عرض و a)s( يمحور فواصل نکمم باتکیتر یبرخ
 3 بکیتر 2 بکیتر 1 بکیتر دال در s(a( يمحور

sa b sa b sa b sa sh 
30 10 80 - - - - 10 80 

60 25 100 15 120 10 200≥ 10 80 

90 35 120 25 160 15 250≥ 15 100 

120 45 160 40 190 30 300≥ 20 120 

180 60 310 50 600 - - 30 150 

240 70 450 60 700 - - 40 175  
 

/توضیح  متن اصلی سیر  تف

 آتـش  برابـر  در مقاومـت  زمـان  مدت 
)FRR( ايسازه تیفاک يبرا رهایت در 

  )FRR( آتش برابر در مقاومت زمان مدت 5-23 ت 
 ايسازه تیفاک يبرا رهایت در

   وند:شیم میتقس گروه دو به آتش برابر در مقاومت نظر از رهایت

  
 دارند قرار ها فک یا ها بام در هک ییرهایت 

 طبقه دال با یفوقان قسمت در هک است تیرهایی شامل رهایت نیا
 هاآن يرو در دال کی با یاو شده ختهیر یکپارچه صورت به

 ثابت مقطع ارتفاع در هاآن جان عرضو  شودمی جادیا حفاظ
 .کندمی رییتغ ریت عمق با یکنواخت صورت به یاو بوده

 نیترنییپا محور يراستا در هک ،b ر،یت جان عرض رها،یت نیا در
 همچنینو  شودمی يریگاندازه یتحتان یطول آرماتورهاي هیال

 زا نباید تحتانی، طولی آرماتورهاي از متوسط يمحور فاصله
 يرهایت يبرا 3-23شکل  هاياگرامید از آمده دست به ریمقاد
 مورد زمان مدن يبرا وسته،یپ يرهایت يبرا 4-23شکل و  ساده
 هک شوند،می گفته ییرهایت به وستهیپ يرهایت .باشد کمترنظر
 هوستیپ صورت به یخمش نظر از دهانه يانتها دو هر ای یک در

 .باشند شده یطراح
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 ساده يرهایت يبرا آتش برابر در مقاومت زمان مدت  3-23شکل 

 
 وستهیپ يرهایت يبرا آتش برابر در مقاومت زمان مدت   4-23شکل 

 

 b(mm) عرض

له 
اص

ف
ور

مح
ي 

ط،
وس

مت
 

ma، 
(m

m
)

 

 b (mm) عرض،

له 
اص

ف
ور

مح
ي 

ط،
وس

مت
 

ma، 
(m

m
)

 

FRR 

FRR 
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 معرض در طرف هر از هک ییرهایت   
 هستند سوزيآتش

 يرهایت يبرا آتش برابر در مقاومت زمان مدت رهایت نیا در
و  3-23شکل  هاياگرامید از بیترت به دیبا وستهیپ و ساده

 موارد ،یقبل مالحظات بر عالوه و آمده دست به 4-23شکل 
 د:نشو رعایت دیبا زین ریز در »پ« تا »الف«

 )b( تیر جان بعد ترینکم از دینبا ریت مقطع لک ارتفاع -الف
 نظر در کمتر نظر مورد آتش برابر در مقاومت زمان يبرا

 .شود گرفته
 آن عضل هک یمربع سطح برابر دو از دینبا ریت مقطع سطح -ب

 کمتر است، 1-5-23 بند از آمده دست به مقدار با برابر
 .باشد

 شده تعیین مقدار از کمتر ،𝑎𝑎𝑚𝑚 متوسط، يمحور فاصله -پ
 تمام يبرا مقدار نیا .نباشد b اندازه حداقل يبرا

 .شودمی استفاده مقطع یطول آرماتورهاي

  

 آتـش  برابـر  در مقاومـت  زمـان  مدت 
)FRR( هاستون در 

  )FRR( آتش برابر در مقاومت زمان مدت 6-23 ت 
 هاستون در

 هاستون انسجام و بودن قیعا   

 قیعا نیتام منظور به آتش برابر در مقاومت زمان مدت تیرعا
 اهستون هک است الزم يموارد در فقط هاستون انسجام و بودن

 ،شودمی ساخته آتش يسازجدا اهداف با هک وارید یک از ییجز
 وارید بودن قیعا طیضوا دیبا ستون در يموارد نیچن در .باشند
 .شود تیرعا 1-7-23 بند مطابق

  

 شده مهار يهاستون ايسازه تیفاک   

 نیتام منظور به آتش برابر در مقاومت زمان مدت 23-6-2-1
 از یکی اساس بر دیبا شده مهار يهاستون ايسازه تیفاک

 هاآن در هک 3-2-6-23 ای 2-2-6-23 يبندها
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/توضیح  اصلی متن سیر  تف
 شده زیتجو شده مهار يهاستون يبرا یاضاف هايمحدودیت

  .شود محاسبه ،است

 4 از رت بزرگ ای برابر هاآن مقطع بزرگتر بعد هک ییهاستون در
 2-7-23 بند ضوابط از توانمی است، آن ترکوچک بعد برابر

 هک نمود فرض دیبا حالت نیا در .نمود استفاده وارهاید يبرا
 همچنین .است آتش معرض در روبرو وجه دو از ستون

 دامک هر سمت در هیال یک( هیال دو در دیبا یطول آرماتورهاي
 به ايسازه نظر از و شده داده قرار ستون) يروبرو وجوه از
 .شوند بسته گریدیک

 
  

 »ث« تا »الف« مواردتمام  کهصورتی در هاستون ايسازه تیفاک
 جدول اساس بر توانمی را باشد شده تیرعا هاآن در ریز در

  .ردک نییتع 23-6
 آرماتورهاي يمحور فاصله و ستون مقطع کوچک عدب -الف

 مقاومت زمان مدت يبرا  6-23 جدول ریمقاد از یطول
 .نباشد کمتر نظر مورد آتش

𝑁𝑁𝑒𝑒 مقدار توانمی 6-23 جدول در -ب
∗

φ𝑁𝑁𝑢𝑢
 محافظه طور به را 

 نیا صورتاین ریغ در .نمود منظور 70/0 با برابر ارانهک
  .نمود محاسبه ترقیدق بصورت توانمی را مقدار

 تیموقع در ستون یطراح يمحور بار  ∗𝑁𝑁𝑓𝑓 رابطه نیا در
 مقطع یششک ای يفشار يمحور مقاومت 𝑁𝑁𝑢𝑢 و يسوز آتش
 .است زکرم از خارج يمحور بار تحت

𝐴𝐴𝑠𝑠  کهصورتی در -پ ≥ 0.02𝐴𝐴𝑐𝑐 مورد زمان مدت  و بوده 
 باشد، قهیدق 90 از بیشتر آتش برابر در مقاومت ازین

 .شوند عیتوز مقطع وجوه همه نیب در ستون آرماتورهاي
 نیا .باشد متر 3 از کمتر آتش طیشرا در ستون موثر طول -ت

 در ستون موثر طول با برابر حاالت همه در توانمی را طول
 شده مهار يهاستون در .نمود فرض یمعمول حرارت درجه

 در مقاومت زمان مدت کهصورتی در توانمی را طول نیا
 منظور 0.5𝐿𝐿𝑢𝑢  با برابر باشد بیشتر قهیدق 30 از آتش برابر
 .نمود

  .باشد  0.15b  ستون تیزکمر از خارج ثرکحدا -ث
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 محدود) (روش شده مهار يهاستون در ايسازه تیفاک نیتام بمنظور آتش برابر در مقاومت زمان مدت  6-23 جدول

 زمان مدت
 در مقاومت

 آتش برابر
 قه)ی(دق

 مترمیلی حداقل، ابعاد

 آتش معرض در وجه یک از شیب در هک ییهاستون يبرا نکمم هايترکیب
 .هستند

 وجه یک در هک ییهاستون
 .هستند آتش معرض در

Nf
∗

φNu
= 0.2 

Nf
∗

φNu
= 0.5 

Nf
∗

φNu
= 0.7 

Nf
∗

φNu
= 0.7 

sa b sa b sa b sa b 

30 25 200 25 200 
32 200 

25 155 
27 300 

60 25 200 
36 200 46 250 

25 155 
31 300 40 350 

90 
31 
25 

200 
300 

45 
38 

300 
400 

53 
*40 

350 
*450 

25 155 

120 
40 
35 

250 
350 

*45 
*40 

*350 
*450 

*57 
*51 

*350 
*450 

35 175 

180 *45 *350 *63 *350 *70 *450 55 230 

240 *61 *350 *75 *450     70 295 

  .باشد عدد 8 دیبا هاستون نیدرا یطول آرماتورهاي تعداد اقل *حد
 ادداشت:ی
ستط مقطع ترکوچک بعد( b بعد 6-23 جدول در-1 را ره)یدا مقطع در قطر یاو لیم ک از هک ییهاستون يب  گیرند،می قرار آتش معرض در وجه ی

را فقط ستفاده قابل ییهاحالت يب رید بر و ستون بر هک است ا ا آن مجاور وا رابر در مقاومت همان ب ستا هم آتش ب  ستون رب کهصورتی در .باشد را
سبت شته زدگیبیرون وارید به ن سمت باشد، دا  التح نیا در .دینما تحمل را وارده بار لک باشد قادر دیبا است واقع وارید در هک ستون از یق
رید در بازشو هر فاصله ر از وا رابر حداقل دیبا ستون ب را ،b ستون، عرض با ب رابر در نظر مورد مقاومت زمان يب  موارد ریسا در .باشد يسوز آتش ب

ک از شیب در ستون هک شود فرض دیبا  .دارد قرار آتش معرض در وجه ی
  
 

/توضیح  اصلی متن سیر  تف

 
ي برا جدول از استفاده بای عموم روش 3-2-6-23ت  

 شده مهاري هاستوناي سازه تیفاک نییتع

 »پ« تا »الف« مواردتمام  کهصورتی در هاستون ايسازه تیفاک
 جدول اساس بر توانیم را باشد شده تیرعا هاآن در ریز
  :ردک نییتع 23-7 

 آرماتورهاي يمحور فاصله و ستون مقطع کوچک بعد -الف
 مقاومت زمان مدت يبرا 7-23جدول  ریمقاد از یطول

 .نباشد کمتر نظر مورد آتش
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𝑒𝑒 نسبت -ب

𝑏𝑏� زکمر از خروج ثرکا حد و 25/0 از ترکوچک 
 خروج   e.باشد مترمیلی 100 يمساو ای برابر 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ستون

𝑀𝑀𝑒𝑒 برابر آن مقدار و زکمر از
∗

𝑁𝑁𝑒𝑒
 .باشدمی  ∗

 30 يمساو ای برابر آتش تیموقع در ستون يالغر بیضر -پ
 .باشد

 ،یلیمستط ستون مقطع ترکوچک بعد 𝑎𝑎𝑠𝑠 ، b ،7-23جدول  در
 :شودمی محاسبه ریز رابطه از 𝜂𝜂 مقدارو  بوده رهیدا مقطع قطر ای

𝜂𝜂                            2-23 رابطه =
𝑁𝑁𝑒𝑒
∗

0.7�𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
′

1.5  + 
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑒𝑒𝑦𝑦
1.15 �

 

 

 مطابق هاستون در مقاومت اهشک بیضر φ  ،6-23جدول  در
 .باشدمی 4-7 بخش

 هايمحدودیت هک ییهاستون یایسازه تیفاک 23-6-2-4
 بر دیبا نند،کن تیرعا را 3-2-6-23 و 4-2-6-23 يبندها
 .شود نییتع 1-3-23 بند در 2 روش اساس

  

 نشده مهار يهاستون یایسازه تیفاک   

 بند 2 روش از استفاده با دیبا هاستون نیا یایسازه تیفاک
 .شود نییتع 23-3-1 

  

 برابـــر در مقاومـــت زمـــان مـــدت 
 وارهاید در )FRR( سوزيآتش

  سوزي آتش برابر در مقاومت زمان مدت 7-23 ت 
)FRR( وارهاید در 

 وارهاید بودن قیعا   

 بودن قیعا نیتام منظور هب يسوز آتش برابر در مقاومت زمان
 ضخامت جدول نیا در .شودمی تعیین 8-23جدول  از وارهاید

 يوارهاید درو  وارید ضخامت با برابر یمعمول يوارهاید در موثر
 طعمق طول بر میتقس وارید خالص مقطع سطح با برابر مجوف

 .باشدمی آن

  

 

 



 559   01/01/1400   طراحی در برابر آتش –فصل بیست و سوم  

 )یعموم (روش شده مهار يهاستون يبرا ايسازه تیفاک بمنظور آتش برابر در مقاومت زمان مدت  7-23 جدول

 زمان مدت
 برابر در مقاومت

 آتش
 قه)ی(دق

𝟏𝟏.𝟑𝟑𝑨𝑨𝒄𝒄𝒇𝒇𝒚𝒚
/𝑨𝑨𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇′  

 مترمیلی ،حداقل ابعاد
 b و sa هايترکیب

𝜼𝜼 = 𝟏𝟏.𝟐𝟐 𝜼𝜼 = 𝟏𝟏.𝟑𝟑 𝜼𝜼 = 𝟏𝟏.𝟓𝟓 𝜼𝜼 = 𝟏𝟏.𝟕𝟕 
sa b sa b sa b sa b 

30 

1/0 25 150 25 150 30 200 30 300 
- - - - 25 250 25 350 

5/0 25 150 25 150 25 150 30 200 
- - - - - - 25 250 

./1 
25 150 25 150 25 150 30 200 
- - - - - - 25 300 

60 

1/0 30 150 40 200 40 300 25 500 
25 200 25 300 25 500 - - 

5/0 
25 150 35 150 35 250 40 350 
- - 25 200 25 350 25 550 

./1 25 150 30 150 40 200 50 300 
- - 25 200 25 400 30 600 

90 

1/0 
40 200 40 300 50 500 40 550 
25 250 25 400 25 550 25 600 

5/0 35 150 45 200 45 300 50 500 
25 200 25 300 25 550 40 600 

./1 
25 200 40 200 40 250 50 500 
- - 25 300 25 550 45 600 

120 

1/0 50 250 50 400 25 550 60 550 
25 350 25 550 - - 45 600 

5/0 
45 200 45 300 50 450 60 500 
25 300 25 550 25 600 50 600 

./1 40 200 50 250 45 450 60 600 
25 250 25 400 30 600 - - 

180 

 600 30 550 25 500 25  1 ادداشتی 550 60 500 60 400 50 1/0

5/0 
45 300 50 450 60 500 

75 600 25 450 25 600 50 600 

 600 45 550 25 400 25  1 ادداشتی 500 60 450 50 300 35 1/.

240 

1/0 
60 500 40 550 75 600 

 - - 600 25 550 25  1 ادداشتی

 - - 600 25 500 25  1 ادداشتی 600 70 550 55 450 45 5/0

./1 
45 400 40 500 60 600 

 - - 600 30 500 25 1 ادداشتی
 ها: ادداشتی
 .شود یابیارز دیبا آن مانشک و بوده مترمیلی 600 دیبا ستون عرض حداقل-1
سبت-2 ساو ای ترکوچک آتش، معرض در ستون يالغر ن را ضابطه نیا .است شده فرض 30 يم  هايساختمان يهاستون ثرکا يب

 .است صادق متعارف
ستط مقطع ترکوچک بعد( b بعد 8-23 جدول در-3 را ره)یدا مقطع در قطر ایو لیم ز هک ییهاستون يب ک ا  قرار آتش معرض در وجه ی

را فقط گیرند،می ستفاده قابل ییهاحالت يب ستا هم آن مجاور وارید بر و ستون بر هک است ا  به سبتن ستون بر کهصورتی در .باشد را
شته زدگیبیرون وارید سمت باشد، دا رید در هک ستون از یق  تحال نیا در .دینما تحمل را وارده بار لک باشد قادر دیبا است واقع وا

ز وارید در بازشو هر فاصله ر ا رابر حداقل دیبا ستون ب را ،b ستون، عرض با ب رابر در نظر مورد مقاومت زمان يب  در .باشد يسوز آتش ب
ک از شیب در ستون هک شود فرض دیبا موارد ریسا   .دارد قرار آتش معرض در وجه ی
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 قیعاتامین  بمنظور مدت زمان مقاومت در برابر آتش  8-23 جدول
 وارهاید در بودن

 متریلیم ،موثر ضخامت قه)ی(دق آتش برابر در مقاومت زمان مدت

30 60 
60 80 
90 100 
120 120 
180 150 
240 175 

   

  

 
 

 وارهایداي سازه تیفاک 

 تیفاک نیتام منظور بهي سوز آتش برابر در مقاومت زمان مدت
و   𝑎𝑎𝑠𝑠 آرماتورها،ي محورفاصله  به توجه با دیوارها،اي سازه

 . باشدکمتر  9-23جدول  ریمقاد از دینبا ،b ،هاآن موثر ضخامت

 ودخي باال سمتیک  دری جانب گاهتکیه يدارا هیی کوارهاید در
 اومتمق زمان مدت داشتن بهي ازینی گاهتکیه عضو وباشند می

 1-7-23بند  ضوابط تیرعا بااي سازه تیفاک باشد، نداشته
   شود.می نیتام

  

 

 وارهایددر  ايسازه تیفاتامین ک بمنظور  آتش برابر در مقاومت زمان مدت  7-23 جدول

 زمان
 در مقاومت

  آتش برابر
 قه)ی(دق

 b و sa هايترکیب )،مترمیلی( حداقل ابعاد
Nf
∗

φNu
= 0.35 

Nf
∗

φNu
= 0.7 

 در وجهیک  در وارید
 .است آتش معرض

 در وجه دو در وارید
 .است آتش معرض

 در وجهیک  در وارید
 .است آتش معرض

 در وجه دو در وارید
 .است آتش معرض

sa b sa b sa b sa b 

30 10 100 10 120 10 120 10 120 

60 10 110 10 120 10 130 10 140 

90 20 120 10 140 25 140 25 170 

120 25 150 25 160 35 160 35 220 

180 40 180 45 200 50 210 55 270 

240 55 230 55 250 60 270 60 350  
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 وارهاید الزامات ریسا   

   وارید موثر ارتفاع هايمحدودیت 23-7-3-1

 .باشد بیشتر 40 از دینبا وارید ضخامت به موثر ارتفاع نسبت
 يدارا هک ییوارهاید يبرا تیمحدود نیا اعمال به يازین

 يازین یگاهتکیه عضو و بوده یفوقان قسمت در یجانب گاهتکیه
  .باشدمین ،ندارد آتش برابر در مقاومت داشتن به

  

    یبرق و یساتیتاس يهاحفره 23-7-3-2

 وارید رویه سطح مربع متر 5 هر در هاحفره سطح کهصورتی در
 رد وارید ضخامت اهشک از باشد، کمتر مترمربعسانتی 100 از

 صورت، نیا ریغ در .نمود نظر صرف توانمی حفره محل
 با برابر دیبا 9-23 جدول در استفاده مورد ،b وار،ید ضخامت
 ورمنظ یبرق یاو یساتیتاس حفره يگود يمنها وارید ضخامت

 .رددگ

  

   وارهاید ايسازه تیفاک بر ارهایش اثرات 23-7-3-3

 :ندینمایم عمل طرفهیک صورت به هک ییوارهاید در -الف

 اریش وجود از باشد، دهانه جهت در اریش امتداد اگر )1(
 .شودمی نظر صرف

 آن طول و بوده دهانه بر عمود جهت در اریش امتداد اگر )2(
 دامک هر وار،ید ارتفاع 40/0 یاو وارید ضخامت برابر 4 از
 نظر صرف اریش وجود از باشد، کمتر است بزرگتر هک

 اساس بر يالغر بیضر صورت نیا ریغ در .شودمی
 .شودمی محاسبه اریش اثر در وارید افتهی اهشک ضخامت

 هستند: طرفهدو رفتار يدارا هک ییوارهاید در -ب

 آن طول و بوده قائم صورت به وارید يرو اریش هک يموارد در
 اریش هک يموارد در یاو ،باشد کمتر ،𝐻𝐻𝑤𝑤 وار،ید ارتفاع نصف از
  وار،ید طول نصف از آن طول و بوده یافق صورت به وارید يرو
𝐿𝐿𝑤𝑤 ، نیا ریغ در .شودمی نظر صرف اریش اثرات از باشد، کمتر 

 اهشک ضخامت يمبنا بر را وارید يالغر نسبت توانمی صورت
 هب را وارید در اریش محل یاو ،ردک محاسبه اریش اثر در افتهی
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 پانل دو به را یاصل وارید هک گاهتکیه بدون وجه یک صورت
 .نمود منظور ند،یکم میتقس

 بودنقیعا یا و انسجام بر هااریش اثرات 23-7-3-4
 وارهاید

  

 »الف« موارد در وارید بودن قیعا یاو انسجام بر ارهایش اثرات از
 نمود: نظر صرف توانمی ریز »پ« تا

 .نباشد مترمیلی 30 از بیشتر اریش عمق -الف
 بیشتر مترمربعسانتی 10 از اریش یعرض مقطع سطح -ب

 .نباشد
 در وارید سطح مربع متر 5 هر در اریش یطول مقطع سطح -پ

 بیشتر مربع متریسانت 1000 از وار،ید رویه دو هر یاو یک
  .نباشد

 اهشک ضخامت اساس بر دیبا يالغر اثرات صورت نیا ریغ در
   .دنشو محاسبه اریش اثر در وارید افتهی

  

 مقاومــت زمــان مــدت ردنکــ اضــافه 
 یاضـاف  مصـالح  از اسـتفاده  بـا  آتـش  برابر در
 نندهک قیعا

 برابر در مقاومت زمان مدت ردنک اضافه  8-23 ت 
 نندهک قیعا یاضاف مصالح از استفاده با آتش

 نندهک قیعا مصالح از استفاده   

 به دموجو بتن رویه سطح يبررو نندهک قیعا مصالح از استفاده
 فاصله ردنک اضافه یاو موثر ضخامت ردنک اضافه منظور
 »پ« تا »الف« طیشرا با دو هر یاو ،یطول آرماتورهاي يمحور

 است: مجاز ریز

 یحجم بکیتر هک ياساختهپیش يهاورقه از استفاده -الف
 تیولیکورم قسمت 4 و مانیس قسمت یک از هاآن مصالح

 تنب رویه به یمناسب نحو بهو  شده لکیتش تیپرل یاو
 .دنباش شده دهیچسب

 به هک تیپرل ای تیولیکورم -یگچ يهاپوشش از استفاده -ب
 گچ لوگرمکی 100 و ماسه عبکم متر 16/0 مخلوط صورت
 هک ياساختهپیش صفحات صورت به باشند، شده ساخته

 دهیچسبان یمناسب روش به بتن رویه به شدن کخش از پس

  

 



 563   01/01/1400   طراحی در برابر آتش –فصل بیست و سوم  
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 طحس يرو بر یشک ماله یاو یدنیپاش صورت به یاو ،شوند
 .شوند داده قرار بتن

 اساس بر هک ییهاورقه یاو مصالح گونه هر از استفاده -پ
 مناسب ،آتش برابر در مقاومت استاندارد هايآزمایش

 .باشند شده داده صیتشخ

 نندهک قیعا مصالح ضخامت   

 بر دیبا بتن يرو بر یاضاف نندهک قیعا مصالح ضخامت حداقل
 .دشو نییتع آتش استاندارد يهاشیزماآ اساس

 استفاده جهت استاندارد، شیآزما گونه هر انجام عدم صورت در
 بند »ب« و »الف« يبندها ریز در شده رکذ مصالح از
 ربراب بتن يرو بر شده اضافه مصالح ضخامت حداقل ،23-8-1 
 ندب نیا در هک يموثر ضخامت یاو ازین مورد پوشش اختالف با

 موثر ضخامت یاو یواقع پوششو  است شده مشخص بخش
 نظر در 75/0 بیضر در ضرب باشد، مکحا هک دامک هر ،یواقع

  .شودمی گرفته

  

 یاو شده دهیپاش هايمالت ردنک مسلح   
 درجا شده کشیماله

 10 از درجا شده اضافه قیعا هیال ضخامت هک يموارد در
 يریلوگج منظور به مناسب قویتت از دیبا باشد، بیشتر مترمیلی

 استفاده سوزيآتش هنگام در موجود بتن از پوشش شدنجدا از
 .شود

  

 
 منظور به هادال رویه مصالح ردنک اضافه  

 يسوز آتش برابر در مقاومت زمان مدت شیافزا

 با توانمی را هادال يابر آتش، مقابل در مقاومت زمان مدت
 هاضاف یاو دال مصالح با یکپارچه یاضاف مصالح ردنک اضافه

 نیا در .داد افزایش دال، يرو بر مجزا صور به مصالح ردنک
 2-23 رابطه از ، 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑜𝑜𝑚𝑚  ،یاضافه یال ضخامت حداقل صورت،

 :آیدمی دست به
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𝑡𝑡𝑛𝑛𝑜𝑜𝑚𝑚                                      3-23 رابطه = 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑐𝑐 + 10 

 

 و نظر مورد دال موثر ضخامت نیب تفاوت 𝑡𝑡𝑐𝑐 فوق، رابطه در
 در مقاومت زمان يبرا 1-23 جدول از هک است يموثر ضخامت

     .شودمی تعیین نظر، مورد يسوز آتش برابر

 ،0/1 با برابر یمعمول بتن جنس از یاضاف رویه يبرا k بیضر
 رویه يبراو  80/0 با برابر کسب بتن جنس از یاضاف رویه يبرا

 و لقف یکدیگر به هک یگچ يهاكبلو یاو( گچ جنس از یاضاف
 هیور در شیسا برابر در مقاوم هیال یک يدارا هک )شوندمی بست
   .شودمی گرفته نظر در 60/0 با برابر باشد، یفوقان

 



     

 

 چهارم و بیست فصل

 اجرایی الزامات و مدارك
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  مچهار و ستیب فصل 24

 اجرایی الزامات و طرح كمدار

  24 ت
س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره   
 

 گستره    1-24 ت

 حد در دیبا مشاور مهندس هک يموارد به فصل نیا ضوابط
 داشته اختصاص ،دهد ارائه طرح مستندات و كمدار در اربرد،ک
 راند:یز موارد شامل و

  ؛سازه ياعضا و یطراح یلک اطالعات – الف
 ؛بتن يآور عمل و ساخت الزامات – ب
 ؛مهارها و آرماتورها ییاجرا الزامات – پ
 .درزها و يبندقالب اتظمالح -ت

 :است شده گرفته نظر در موضوع دو رایها براي اصل در فصل این  

 یدبا طبعا که است سازه طراحی به مربوط اطالعات ثبت اول، موضوع
 هاآن از مدتی تا و دنشو گذاشته جايبه طرح پرونده و هانقشه در

 .گردد نگهداري

 رد و گیرد قرار توجه مورد باید اجرا در که است الزاماتی دوم، موضوع
 .دهد هشدار هاآن حساسیت به نسبت را پیمانکار واقع

 ،ستاشده گرفته تصمیم نامه،آیین زیاد حجم بدلیل که،آن به نظر
 ومد جلد به اجرایی الزامات شود، تنظیم و تهیه جلد دو در نامهآیین

 .است گردیده منتقل

 حطر مستندات و مدارك به عمدتا فصل این فوق مطالب به توجه با
 یادآوري براي تنها شده، اشاره اجرایی الزامات به اگر و شودمی مربوط
 .است

 و تفسیر به نیاز که ندارد وجود مواردي فصل این در مقدمه این با
 .باشد داشته کردن روشن

ــات    ــک اطالع ــ یل ــا و یطراح  ياعض
 سازه

 
 سازه ياعضا و یطراح یلک اطالعات    2-24 ت

 
 

 یطراح یلک اطالعات 

 و طبقات تعداد – اجرا محل شامل: سازه یلک مشخصات -الف
 ؛ياربرک نوع – هاآن ارتفاع

 ؛یطراح و لیتحل روش – ب
 به مربوط مشخصات ژهیبو شده، گرفته نظر در يبارها – پ

  ؛زلزله
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 ؛كخا ییکنکژئوت مشخصات -ت
 ؛سوزيآتش با ییارویرو يبرا شده منظور طیشرا -ث
 شده واگذار ارکمانیپ بعهده هک یطراح يارهاک از بخش آن -ج

 ؛هاآن یطراح یمبان همراه به است،
 استفاده یلیمکت كمدار گرید و یمل مقرات ها،نامهآیین -چ

 .هاآن انتشار سال همراه به یطراح در شده

 
 

 سازه ياعضا اطالعات 

 – اعضا مقاطع ابعاد ها،پالن شامل: سازه يهانقشه -الف
 ؛هايروادار – اتییجز

 آرماتورها، رده بتن، رده شامل یمصرف مصالح مشخصات -ب
 ؛لزوم صورت در هایافزودن و هاسنگدانه نوع

 در دیبا هاآن يبرا بتن تهیسیاالست مدول هک ییاعضا -پ
 .شود دهید بتن مخلوط طرح به مربوط هايمحدودیت

 
 

 بتن يآور عمل و ساخت الزامات 
 

 بتن يآور عمل و ساخت الزامات 3-24 ت

 
 

 مخلوط طرح الزامات 

 متفاوت چنانچه ،f`c بتن مشخصه مقاومت شیآزما سن -الف
 ؛باشد روز 28 از

 ؛بتن دوام يبرا یطیمح طیشرا به مربوط مالحظات -ب
 بمنظور کسب بتن مخلوط در هادانهکسب یحجم نسبت -پ

 ؛باشد شده استفاده یطراح در اگر ،3-2-3 بند ، λ نترلک
 کخش زا پس بتن یچگال از ینی(تخم دانهکسب بتن یچگال -ت

 .شدن)

 
 

 
 

 یبتن قطعات ساخت 

 ايسازه افراگمید عنوان به نیزم بر یکمت دال هک يموارد -الف
 ؛باشد شدهبرده ارک به ايلرزه مقاوم ستمیس از ییجز ای

 قرار هک ییاهپله ای داربیش يهاشالوده ساخت اتییجز -ب
 ؛نندک عمل واحد کی عنوان به است

 تاس قرار یبتن يهاستون و سقف ستمیس هک ییهامحل -پ
 .16 فصل مطابق شوند، اجرا یکپارچه
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 ساختهپیش یبتن قطعات ساخت 

 ؛هاآن اتصاالت و ساختهپیش قطعات ابعاد يروادار حدود -الف
 و شده يگذارجا اقالم ها،دستگاه بردن باال اتییجز -ب

 موقت يبارها برابر در مقاومت يبرا ازین مورد آرماتورهاي
 نصب، و نقل و حمل ،يسازرهیذخ ،ییجاهبجا از یناش

 در .دنباش شده ارائه مشاور مهندس توسط چنانچه
 دهنش تعیین مشاور مهندس توسط جزییات نیا هکيموارد

 دییتا به لزوم صورت در و هیته ارگاهک در دیبا ،دنباش
  .برسند نظارت دستگاه

  

 مهارها و آرماتورها ییاجرا الزامات 
 

 مهارها و آرماتورها ییاجرا الزامات 4-24 ت

 
 

 آرماتورها اطالعات 

  ؛4 فصل  مطابق هاآن مشخصات و آرماتور رده -الف
 يمهار طول و اتییجز ،يریقرارگ محل الزامات قطر، نوع، -ب

 ؛آرماتورها
 ؛هاآرماتور يرو بتن پوشش ضخامت -پ
 ؛یپوشش يهاوصله طول و تیموقع -ت
 ؛یکیانکم يهاوصله تیموقع و نوع -ث
 ؛ییاکات يهاوصله تیموقع -ج
 جوش الزامات گرید و یجوش يهاوصله تیموقع و نوع -چ

 ؛هاآرماتور
 ا؛آرماتوره حفاظ اندود مشخصات -ح
 انینما آرماتورهاي يبرا یخوردگ برابر در محافظت نحوه -خ

 .شوند برده ارک به  ندهیآ توسعه منظور به است قرار هک

  

 
 

 آرماتورها يجاگذار 

 مشخصات در آنچه مطابق دیبا آرماتورها يجاگذار در يروادار
 ،است شده آورده دوم جلد چهارم فصل در هک آرماتورها ییاجرا

 .باشند
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 بتن در مهارها 

 وردم ياربرک طیشرا يبرا مهارها تیفیک و یابیارز الزامات -الف
  ؛2-1-18 بند  به توجه با نظر،

 نصب الزامات و هامهار موثر عمق ت،یموقع اندازه، نوع، -ب
 ؛هاآن

 ؛7-18 خشب مطابق هالبه از مهارها فاصله حداقل -پ
  ؛9-18 خشب مطابق مهارها یبازرس الزامات -ت
 مهار، نوع شامل یمقاومت مشخصات ،یتناشک يمهارها در -ث

 ؛هاسنگدانه نوع و بتن مقاومت
 یوستگیپ تنش ،یششک عملکرد با یچسب يمهارها در -ج

 ،5-4-18 بند مطابق یطراح در استفاده مورد مشخصه
 نصب، زمان در بتن رطوبت بتن، يدما بتن، عمر حداقل

 سوراخ الزامات و مصرف صورت در کسب يهاسنگدانه نوع
 ؛آن يساز آماده و بتن ردنک

 يبرا و 1-9-18 بند مطابق عام طور به نصاب تیصالح -چ
 ؛4-9-18 بند مطابق لیما يمهارها

 ای یافق صورت به یچسب يمهارها يبرا الزم مشخصات -ح
 تحمل را یششک یدائم بار چهچنان باال، سمت به لیما

 ؛ندینما
 يهانمونه يبارگذار يبرا بار مقدار ،یچسب يمهارها در -خ

   ؛3-9-18 بند مطابق شاهد
 و یخوردگ مقابل در انینما يمهارها حفاظت نحوه -د

 .ندهیآ در ارک ادامه يبرا ،سوزيآتش

  

 
 

 بتن در شده يجاگذار اقالم 

 در شده يجاگذار اقالم تیموقع و اتییجز اندازه، نوع، -الف
 ؛بتن

 يراستا در هاغالف و هالوله يدارنگه يبرا هک یآرماتورهای -ب
 ؛گیرندمی قرار استفاده مورد هاآن بر عمود

 ؛هاآن اتصاالت و هالوله يرو بر نظر مورد بتن پوشش -پ
 هب هک ،یخوردگ برابر در شده يجاگذار اقالم حفاظت نحوه -ت

 یباق انینما ،ندهیآ در شده بینیپیش موارد با اتصال منظور
 .مانندیم
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 درزها و يبندقالب مالحظات 
 

 درزها و يبندقالب مالحظات 5-24 ت

 
 

 يبندقالب 

 ردنک باز و نصب ساخت، طرح، به مربوط خاص الزامات -الف
 ؛شوند تیرعا ارکمانیپ توسط دیبا هک ها،قالب

 طیشراو  دارند یزن شمع به ازین هک بکمر ياعضا تیموقع -ب
 .هاشمع ردنک باز به مربوط

  

 
 

 نندهکجدا و یشدگجمع ساخت، يدرزها 

 در نندهکجدا و انقباض ساخت، يدرزها نمودن مشخص -الف
 .دینما اقتضا طرح هک يموارد

 قیطر از روهاین گرید و برش انتقال يبرا الزم اتییجز -ب
 .لزوم صورت در ،درزها

  





     

 

 پنجم و بیست فصل

 موجود هايسازه مقاومت ارزیابی
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  پنجم و ستیب فصل 25

 موجود يهاسازه مقاومت یابیارز

  25 ت
س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 گستره   
 

 گستره    1-25 ت

 فادهاست با موجود، يهاسازه مقاومت یابیارز به فصل نیا ضوابط
 شامل و داشته اختصاص يبارگذار شیآزما ای یلیتحل روش از

 راند:یز موارد

 ؛یلک ضوابط -الف
 ؛یلیتحل روش -ب
 ؛رشیپذ ضوابط و یجیتدر يبارگذار -پ
  .ییادوره يبارگذار -ت

 ازهس یک ایمنی الزامات ارزیابی براي است ممکن فصل این ضوابط 
 رد است ممکن مقاومت ارزیابی .شوند برده کاربه آن از قسمتی یاو

 باشد: الزم زیر موارد

 ؛شودهداد تشخیص ضعیف شده برده بکار ساختمانی مصالح اگر -الف

 ؛باشد داشته وجود ساخت در خطا وجود براي دالیلی اگر -ب

 مورد دیگري کاربري براي ساختمان که باشد آن بر قصد اگر -پ
 ؛گیرد قرار استفاده

 آن از قسمتی یا ساختمان که باشد داشته وجود دالیلی اگر -ت
 .کندنمی اقناع را نامهآیین الزامات

 یاو طراحی هايروش تایید براي را بارگذاري آزمایش فصل این
 ایو جدید ساختمانی مصالح قبول .دهدنمی پوشش را جدید ساخت
 .اندشده داده پوشش 10-1 بخش در جدید هايسیستم

 اتیلک 
 

 اتیلک 2-25 ت

 نیا یمنیا ضوابط شدن برآورده هک يموارد در 
 هداشت وجود دیترد سازه یکتمام  ای قسمت یک در ،نامهآیین
 مقاومت یابیارز گیرد، قرار يبارگذار تحت دیبا سازهو  باشد

 .ردیپذ انجام ،کندمی مقرر مشاور مهندس هک یبیترت به دیبا

 

 هشناخت خوبی به مقاومت مبودک تاثیر هک يموارد در 
 هک اعضا ايماده خصوصیات تعیین و ابعاد گیرياندازه و شده
 ارزیابی د،نباش پذیر انکام هستند، نیاز مورد تحلیل براي

 رد .بود خواهد مجاز اطالعاتی چنین اساس بر مقاومت تحلیلی

 در مقاومت ارزیابی براي زمایشآ انجام کهمواردي در 1-2-25 ت 
 روي بر قبل از مرتبط طرفین است الزم گیرد،می قرار کار دستور
 اگر .باشند داشته توافق بارگذاري روش و بار مقدار بارگذاري، ناحیه

 باشد، سازه کل یا اعضا از ايمجموعه به مربوط نظر مورد مقاومت
 است بهتر موارد این در .نیست عملی عضو هر روي بر زمایشآ انجام
  .ودش تهیه تردید مورد اثر از مشخصی ایمنی بررسی براي برنامه یک

 ،محوري بارهاي برابر در تمقاوم به مربوط مالحظات 2-2-25 ت
 و شده شناخته کافی اندازه به هاآن هايترکیب و خمشی لنگرهاي

 لقاب هايتئوري مدت کوتاه هايمکانتغییر تعیین براي .دارد دقت
 مصالح و عضو ابعاد به مربوط اطالعات اگر .دارد وجود نیز اعتمادي

 روش« از استفاده با مقاومت ارزیابی باشد، دست در آن ساخت



 جلد اول، تحلیل و طراحی -نامه بتن ایرانآیین   01/01/1400   576  

س  یاصل متن /توضیتف  حیر
 تعیین 3-25 خشب اساس بر باید نیاز مورد هايداده ارتباط این
 .دنشو

 
 

 هشناخت خوبی به مقاومت مبودک تاثیر هک يموارد در 
 مورد ايماده خصوصیات تعیین و ابعاد گیرياندازه یاو ،نشود
 آزمایش کی به د،ننباش پذیرانکام تحلیل، براي اعضا نیاز

 .بود خواهد نیاز 4-25 خشب اساس بر بارگذاري

 ای قسمت یک مقاومت مورد در دیترد هک يموارد در 
 پاسخ اگرو  بدهد را آن یآت زوال احتمال سازه، یک تمام

 را رشیپذ يارهایمع ،يبارگذار شیآزما یط در شده مشاهده
 يبارگذار شیآزما يبرا 2-6-25 ای 3-5-25 يبندها مطابق
 دتوانمی سازه از قسمت آن یاو سازه سازد، برآورده شده انتخاب

 مورد مشاور مهندس مجوز با مشخص یزمان دوره یک يبرا
 بداند، يضرور مشاور مهندس چهچنان .ردیگ قرار يبرداربهره
 .ردیگ قرار مجدد یابیارز مورد ايچرخه صورت به دیبا سازه

 

 

 

 
 

 يارهایمع ای طیشرا یبررس مورد سازه هک يموارد در 
 صورت در ند،کن برآورده را 6-25 ای 5-25 ،3-25 يبندها

 جیتان ای يبارگذار شیآزما جینتا اساس بر ،مشاور مهندس دییتأ
 .است مجاز ترنییپا بار سطح در سازه از استفاده ل،یتحل

 و مصالح مشخصات .استشده داده اجازه و است مناسب ،»تحلیلی
 اگر .دنباش شده تعیین شده ساخته سازه مستندات از باید سازه ابعاد

 روش« از است بهتر نباشد ممکن بدلیلی اطالعات این تعیین
 .شود استفاده »آزمایش

 نبت با آرماتور پیوستگی و برشی مقاومت کهمواردي در 3-2-25 ت
 قابل و ترساده آزمایش روش با هاآن ارزیابی باشد، تردید مورد

 .است ترسریع دسترسی

 

 دارد، وجود سازه تدریجی زوال احتمال کهمواردي در 4-2-25 ت
 پیدا ارتباط آن از برداريبهره عمر به الزاما آزمایش نتایج قبول

 در .باشدمی مفید ايدوره ارزیابی برنامه یک موارد این در .کندمی
 ترطوالنی عمر توانندمی هابازرسی و فیزیکی هايآزمایش برنامه این

  .نمایند بینیپیش را سازه براي

 یارزیاب کهحالی در برداري،بهره در سازه نگهداري براي دیگر گزینه
 بند در که اياندازه به زنده بار کاهش است، جریان در ايدوره

 هب بستگی دوره زمانی بازه .باشدمی است،شده توصیه 25-2-5 
 گذاري،بار و محیطی شرایط اثر سازه، در زوال نوع مالحظات:

 پایان در .دارد ارزیابی برنامه گستره و سازه برداريبهره تاریخچه
 باشد، نظر مورد سازه از برداريبهره ادامه کهمواردي در اي،دورهبرنامه
 .است نیاز مورد آزمایش انجام

 هايارزیابی براي است ممکن هاییروش ،مرتبط طرفین توافق با
 مورد در فصل این ضوابط با الزاما که شود گرفته نظر در ايدوره

 .باشد نداشته انطباق نتایج، قبول شرایط و بارگذاري

 تشخیص نامناسب بارگذاري آزمایش در که اعضایی بجز 5-2-25 ت
 را سازه بقیه از برداريبهره است ممکن مسؤل مقاومات ،اندشدهداده

 .دهند اجازه کمتر بارگذاري با

 یلیتحل روش به مقاومت یابیارز 
 

 یلیتحل روش به مقاومت یابیارز 3-25 ت

 
 

 سازه موجود تیوضع نییتع 

 محل در دیبا ايسازه ياعضا »ساخت چون« ابعاد 25-3-1-1
 .دنبرس مشاور مهندس دییتا به و شده نییتع یبحران مقاطع

 

 خمشی، لنگر مختلف اثرات براي بحرانی مقاطع محل 1-1-3-25 ت 
 میزان جاآن در که هستند هاییمحل محوري نیروي و برشی نیروي
 ممکن مقاطع این .رسندمی خود حداکثر به آثار این برابر در تنش
 .شودمی مشاهده ايسازه زوال هاآن در که باشند هاییمحل در است
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 گیرياندازه با باید هاآرماتور اندازه و موقعیت 25-3-1-2

 خاصی نقاط در ،محل در هاآرماتور موقعیت اگر .دنشو تعیین
 منظور د،نشو تایید هانقشه روي اطالعات و شده سنجی صحت
 موجود هاينقشه بر مبتنی جا همه در آرماتورها موقعیت نمودن

 .بود خواهد مجاز

 ،)1-7-25 (مرجع معادل ′𝑓𝑓𝑢𝑢 یک از،ین صورت در 25-3-1-3
 ساخت زمان از يااستوانه هايآزمایش لیتحل جینتا اساس بر
 سازه تردید مورد قسمت از هک ییهامغزه هايآزمایش یاو ،بنا

 نتایج .شودمی زده نیتخم مورد، دو هر یاو شده، گرفته
 هايآزمایش محل یاو بنا ساخت زمان اییاستوانه هايآزمایش

 وردم ناحیه نمایانگر که شوند انتخاب هاییقسمت از باید هامغزه
 .باشند بررسی

 مطابق دیبا هامغزه شیآزما و يریگمغزه روش 25-3-1-4
 رشیپذ و یابیارز( دوم جلد 8 فصل در هک نامهآیین نیا ضوابط

 .دنباش شده، هیارا )بتن

 هايآزمایش اساس بر دیبا آرماتورها اتیخصوص 25-3-1-5
 دیجد هايآزمایش یاو اجرا، نیح در مستند یقطع یششک

 ییهانمونه آزمایش یاو شده، هیته سازه داخل از هک ییهانمونه
 .دنگرد نییتع هستند، سازه داخل آرماتور ندهینما هک

 از استفاده آرماتورها اندازه و موقعیت تعیین براي 2-1-3-25 ت
 بحرانی مقاطع اگر .استشده شناخته مجاز غیرمخرب هايآزمایش

 ريکمت تعداد در شده تعیین نتایج .باشند داشته قرار محل چند در
 کاهش را هاگیرياندازه تعداد تواندمی یکنواختی، شرط به ،هاآن از

 .دهد

 براي تنها )1-7-25 مرجع( در شده عنوان هايروش 3-1-3-25 ت
 مقاومت بررسی براي نباید و معتبرند شدهساخته هايسازه

 .شوند برده بکار نوساز هايسازه در مقاومت کم هاياستوانه

 

 

 

 

 

 جنتای یکنواختی به بستگی الزم هايآزمایش تعداد 5-1-3-25 ت
 .شودمی تعیین مشاور مهندس توسط و دارد هاآن

 
 

 مقاومت اهشک هايضریب 

 و هاآرماتور اندازه و تیموقع قطعات، ابعاد هک يموارد در
 شده نییتع 1-3-25 بند مطابق یمصرف مصالح اتیخصوص
 در هک را ،∅ مقاومت، اهشک يهاضریب مقدار توانمی باشند،
 از دینبا هاضریب نیا یول ،داد شیافزا ،اندشده رکذ 7 فصل

 .باشند بیشتر 1-25 جدول ریمقاد محدوده
 

 مقاومت اهشک يهاضریب مجاز ثرکحدا  1-25 جدول

 یعرض آرماتور بنديطبقه مقاومت
 مجاز ثرکحدا

 φ مقدار

 يروین خمش،
 دو هر ای ،يمحور

 0/1 حاالت همه نترلک-ششک

 نترلک-فشار
 9/0 )1( هاچیدورپ
 8/0 موارد ریسا

 ای چش،یپ برش،
 دو هر

  8/0 

 8/0   ییاکات
 برآورده را 3-6-21 و 7-4 ،6-6-12 يبندها هايابطهض دیبا هاچیپ دور )1(

  .ندینما

 خاطربه  7 فصل ضرایب به نسبت شدهداده افزایش کاهش ضرایب 
 واقعی ابعاد و محل در شده برده بکار مصالح مشخصات از که استآن

 .شودمی استفاده شده، گیرياندازه
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ــارز  ــه مقاومــت یابی  شیآزمــا روش ب
 يبارگذار

 
ب ی ارز 4-25 ت مت     یا قاو ما  روش به  م   شی آز

 يبارگذار

 
 

 اتیلک 

 تدریجی بصورت یا باید بارگذاري هايآزمایش 25-4-1-1
 بخش مطابق ايچرخه صورتبه یاو 5-25 بخش مطابق

 .شوند انجام 25-6 

 بستگی بتن مقاومت به سازه، مقاومت کهمواردي در  1-1-4-25 ت 
 ترلکن آرماتورها گیرایی یا برش با انتظار مورد زوال یا باشد داشته

 توصیه و شده داده ترجیح تدریجی بارگذاري آزمایش ،شودمی
 عرض افزایش براي بیشتري زمان تدریجی بارگذاري زیرا .شودمی

 .دهدمی بدست آرماتورها لغزش و خزش ،هاآن توزیع و ترك

 شوند انجام صورتی به دیبا يبارگذار هايآزمایش 25-4-1-2
 نیتأم شیآزما ضمن در سازه یمنیا و افراد یجان تیامن هک

 .شوند

 حیصح انجام در دینبا یمنیا مالحظات 25-4-1-3
 .ارندبگذ اثر آن جینتا بر ای نند،ک دخالت يبارگذار هايآزمایش

 قرار يبارگذار شیآزما مورد هک سازه از یقسمت 25-4-1-4
 صورت در .باشد داشته سن روز 56 حداقل دیبا رد،یگیم

 يهاگروهتمام  و مشاور مهندس ار،کمانیپ ارفرما،ک موافقت
 .بود خواهد مجاز زمان نیا از زودتر شیآزما انجام مرتبط،

 صورت به درجا بتن با هک ساختهپیش ياعضا 25-4-1-5
 يبارگذار تحت ،ییتنها به ندتوانمی رد،ک خواهند عمل بکمر

 ریز صورت به ریز »ب« و »الف« يبندها مطابق خمش شیآزما
 :رندیگ قرار

 تمحاسبا هک شوند اعمال یوقت فقط دیبا شیآزما يبارها -الف
 ای فشار اثر در مجزا طور به ،ساختهپیش عضو دنده نشان

 .شودمین ختهیگس مانشک
 وارد ییتنها به ساختهپیش عضو به یوقت شیآزما بار مقدار -ب

 آرماتورهاي به وارد يروین هک باشد چنان دیبا ،شودمی
 دعملکر حالت در هک باشد ییروین همان معادل آن، یششک

 آن به ،2-4-25 بند مطابق يبارگذار يازا به ب،کمر
 .شودمی وارد آرماتورها

  

 

 

 
 دوم دست پیمانکاران از توانمی مرتبط هايگروه در  4-1-4-25 ت
 .برد نام دارند، منافعی سازه آینده در که افرادي و
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 يهاضریب و شیآزما يبارها اعمال روش 
 بار دیتشد

 انتخاب چنان دیبا شیآزما هايبار يهادمانیچ 25-4-2-1
 یبحران هايناحیه در هاتنش و بارها آثار ها،مکانتغییر هک شوند
 .باشند ثرکحدا ،یبررس مورد ياعضا

 

 شیپ از هک يامرده بار شامل ،tT ش،یآزما بار لک 25-4-2-2
 ،»فال« ریمقاد نیبزرگتر با برابر حداقل دیبا دارد، قرار محل در
 باشد: ریز »پ« و »ب«

 rL( 5.+0L6.+1sD1.+1wD0.=1 tT ای S ای ( R    الف 1-25 رابطه

 rL( 6.+1L0.+1 sD1.+1wD0.=1 tT ای S ای ( R     ب 1-25 رابطه

  sD+wD3(.=1 tT(                                        پ 1-25 رابطه
 

 با توانمی را 2-2-4-25 بند در L زنده بار مقدار 25-4-2-3
 2-3-7 ندب اساس بر سربار، اهشک یعموم ضوابط تیرعا

   .داد اهشک

 در »ب«1-25 رابطه در را L زنده بار بیضر 25-4-2-4
 هب باشد، مربعمتر بر وتنینلوکی 5 از کمتر زنده بار کهصورتی

 هک فضاهایی یاو یعموم اجتماع يفضاها و هانگکیپار استثناي
 است، مربعمتر بر نیوتنکیلو 5 از بیشتر زنده بار هاآن در
  .گرفت نظر در 5/0 برابر توانمی

 ودنب بیشترین باید تنهانه آزمایش بارهاي چیدمان در 1-2-4-25 ت 
 نبود ترینکم به باید داشت، توجه بحرانی نواحی روي بر هاآن اثر

 تحلیل چنانچه .داشت توجه نیز مجاور اعضاي به بار انتقال میزان
 چیدمان است، مالحظه قابل مجاور اعضاي کمک که دهد نشان سازه
 .شود داده تغییر باید بارها

 تدریجی بارگذاري آزمایش روش 
 

 تدریجی بارگذاري آزمایش روش 5-25 ت

 
 

 شیآزما يبارها اعمال 

 با مرحله، چهار در حداقل دیبا شیآزما بار لک 25-5-1-1
 هب ضربه ردنک وارد بدون مرحله، هر در سانیک باًیتقر شیافزا

  .شود اعمال سازه

 هک شود وارد طوري دیبا ،𝑇𝑇𝑐𝑐 ،شیآزما یکنواخت بار 25-5-1-2
 سازه زا یقسمت ای سازه به افتهی انتقال بار یکنواخت عیتوز از

 از مرحله هر از پس شده بارگذاري ناحیه بازرسی 1-1-5-25 ت 
 .شود مراجعه1-3-5-25 بند به ،شودمی توصیه آزمایش

 

 شودمی موجب خمشی عضو در بار شدن شدن قوسی 2-1-5-25 ت
 طورب دال یک اگر مثال براي گردد، توزیع یکنواخت غیر بطور بار که
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 عملیات از دیبا .شود حاصل نانیاطم است، شیآزما مورد هک

 .شود يریجلوگ ،بارگذاري هنگام در بار یقوس

 مدت به دیبا ،𝑇𝑇𝑐𝑐 بار، یینهاه مرحل اعمال از پس 25-5-1-3
 هایینشانه هک نیا مگر ،بماند یباق سازه يرو ساعت 24 حداقل

    .دنشو مشاهده سازه در 3-5-25 بند مطابق ب،یآس از

 پاسخ به مربوط يهايریگاندازهتمام  هک آن از پس 25-5-1-4
 زمان نیتروتاهک در دیبا شیآزما بار لک ،ندگرفت انجام سازه

 .شود برداشته نکمم

 با تماس در آجرهاي شدن قوسی شود، بارگذاري آجر با یکنواخت
  .شودمی دال میانی ناحیه در بار کاهش موجب دال

 

 
 

 سازه پاسخ يریگاندازه 

 ش،رنک ،شکلتغییر مانند سازه پاسخ يریگاندازه 25-5-2-1
 ثرکحدا بروز انتظار هک ییهاهیناح در دیبا كتر عرض و لغزش

 توانمی ازین صورت در .ردیپذ انجام رود،یم هاآن
 .داد انجام يبیشتر يهايریگاندازه

 دیبا ،پاسخ نظر مورد يهايریگاندازه هیاول مقدار 25-5-2-2
 .شود ثبت باره مرحل نیاول اعمال از قبل ساعت یک ثرکحدا

 هک نیا از پسو  بار از مرحله هر شدن وارد از پس 25-5-2-3
 يامجموعه دیبا شد، وارد سازه به ساعت 24 مدت يبرا بار لک
 .دنریپذ انجام سازه پاسخ يهايریگاندازه از

 سازه یینها پاسخ يهايریگاندازه از يامجموعه 25-5-2-4
 .ردیگ انجام نیز 𝑇𝑇𝑐𝑐 بار لک برداشتن از پس ساعت 24 دیبا

  

 
 

 رشیپذ يارهایمع 

 جدا از يآثار دینبا ،سازه شیآزما مورد قسمت در 25-5-3-1
 یختگیگس از يگرید هاينشانه یاو آن، شدن خرد ای بتن شدن

 .شوند مشاهده

 

 

 

 

 

 ،خوردگیترك شامل گسیختگی هاينشانه 1-3-5-25 ت 
 زا بیش شده مشاهده نتایج که است حدي به زیاد خیز و شدگیخرد
 قانون در .شودمیداده تشخیص ایمنی الزامات با ناسازگار و حد

 اگر ولی ندارد، وجود هاسازه انواع همه براي مورد این در ايساده
 تهگسیخ بار آن اثر در سازه که بطوري شده وارد سازه به کافی زیان
 کمتر بارگذاري با حتی مجدد، آزمایش شود، داده تشخیص شده
  .شودنمی داده اجازه

 که خمشی اعضاي در فشار تحت بتن کردن لهبط یا شدگیخرد
 بعنوان ندارد لزومی ،اندشده حاصل ریزيبتن در دقت عدم بدلیل

  .شود تلقی عضو شکست
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 نشان يهاترك داراي دینبا شیآزما مورد ياعضا 25-5-3-2
 .باشند یبرش یختگیگس بودن الوقوع بیقر دهنده

 

 

 

 

 آرماتور فاقد هک ايسازه ياعضا از ییهاهیناح در 25-5-3-3
 یطول محور به نسبت مورب ايسازه يهاترك هستند، یعرض
 قرار یبررس مورد دیبا آن، عمق از بزرگتر یافق ریتصو با عضو

 طول طوس در دیبا عضو ارتفاع ر،یمتغ ارتفاع با ياعضا در .رندیگ
 .شود يریگاندازه كتر

 ،آرماتور یپوشش يهاوصله و يمهار هايناحیه در 25-5-3-4
 ریمس طول در یافق يهاترك یاو وتاهک مورب يهاترك

 .رندیگ قرار یابیارز مورد دیبا هاآرماتور

 
 ار ریز شرط دیبا شده يریگاندازه هايمکانتغییر 25-5-3-5

 ند:ینما برآورده

   ∆r≥∆41/                                                2-25 رابطه

 

 است مترمیلی حسب بر ماندپس مکانتغییر 𝑐𝑐∆ رابطه نیا در
 .دشومی يریگاندازه شیآزما بار برداشتن از پس ساعت 24 هک

 به نسبت ماندپس مکانتغییر اول، يبارگذار شیآزما يبرا
 .شودمی يریگاندازه شیآزما انجام از قبل سازه، تیوضع

 بر اول يبارگذار شیآزما در مکانتغییر ثرکحدا 1∆ همچنین

 سازه وضعیت از خوبی نشان خوردگیترك هايآسیب در ترك عرض
 گیريزهاندا یا بینیپیش اما .شود بررسی دقت با باید و دهدمی بدست
 شودمی توصیه .است دشوار کارگاهی شرایط در هاترك عرض

 هک هاییمحل شامل: که شود بینیپیش هاترك نوع براي ضوابطی
 همحدود و ترك عرض تعیین چگونگی شود، گیرياندازه باید ترك

  .باشد جدید هايترك نیز و آن مقدار تقریبی

 طریق از خوردگیترك از ناشی برش صفحه در نیروها 2-3-5-25 ت
 يازبانه عمل و هاخاموت تقویت با که سنگدانه هايدانه بست قفل

 گسیختگی .شودمی منتقل کنندمی قطع را ترك که آرماتورهایی
 صویرت و کرده پیدا افزایش ترك طول که افتدمی اتفاق زمانی برشی
 به آن عرض همچنین .شودمی عضو عمق اندازه به نزدیک آن افقی
 رد تنش و رودمی بین از ايدانه بست و قفل که شودمی باز اياندازه

 دست از بتن با را خود گیرایی یاو رسدمی تسلیم حد به هاخاموت
 .دهدمی

 است ممکن مورب هايترك خاموت بدون اعضاي در 3-3-5-25 ت
 هايركتتمام  بررسی .شوند ختم (تُرد) ناگهانی برشی گسیختگی به

 .شودمی توصیه مواردي چنین در عرضی

 

 

 ممکن گیرایی نواحی در آرماتورها امتداد در هايترك 4-3-5-25 ت
 این .باشد بتن و آرماتورها بین زیاد پیوستگی تنش از ناشی است
 فتنر دست از علت به ترد گسیختگی از اينشانه است ممکن هاترك

 یهتوص هاآن پیامد و هاترك این دقیق بررسی .باشد آرماتور گیرایی
 .شودمی

 از اينشانه بار برداشتن از بعد سازه، که مواري در 5-3-5-25 ت
 کافی ارزیابی براي باید تغییرمکان بازگشت از ندهد، نشان شکست،

 .نمود استفاده مقاومت بودن
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 بار لک اعمال از پس ساعت 24 هک است مترمیلی حسب

  .شودمی يریگاندازه یشیآزما

 ده،ش يریگاندازه مکانتغییر ثرکحدا کهصورتی در 25-5-3-6
𝑙𝑙𝑐𝑐 و مترمیلی 3/1 ریمقاد نیبزرگتر از ،∆1  بیشتر ⁄2000

 بند مطابق ماندپس مکانتغییر ضابطه توانمی نباشد،
 .گرفت دهیناد را 25-5-3-5 
 

  یا 5-3-5-25 بندهاي ضوابط کهصورتی در 25-5-3-7
 نمود، تکرار را بارگذاري توانمی نشوند، برآورده 25-5-3-6

 بارهاي برداشتن از بعد ساعت 72 از زودتر کهبرآن مشروط
 .نگیرد انجام اول مرحله

 قرار مجدد شیآزما مورد هک سازه از ییهابخش 25-5-3-8
 برقرار 3-25 رابطه هک اندرشیپذ قابل یشرط به ،گیرندمی

 نسبت ماندپس مکانتغییر دوم، يبارگذار شیآزما يبرا .باشد
 .ودشمی يریگاندازه دوم شیآزما انجام از قبل سازه، تیوضع به

≥ 𝑐𝑐∆                                              3-25 رابطه ∆2/5 

 

 24 هک است، دوم يبارگذار شیآزما در مکانتغییر ثرکحدا 2∆
 نیا .شودمی يریگاندازه شیآزما بار لک اعمال از پس ساعت
 يذاربارگ شیآزما شروع در سازه، تیوضع به نسبت مکانتغییر
  .شودمی يریگاندازه دوم

 
 

 هاگیرياندازه در اشتباه سخت، بسیار سازه یک در  6-3-5-25 ت
 تبازگش و واقعی تغییرمکان همانند است ممکن کارگاهی شرایط در
 از مکانتغییر اگر سازه، سالمت در شک از جلوگیري براي .باشد آن
𝑙𝑙𝑐𝑐 و مترمیلی 3/1  هايگیرياندازه توانمی نکند، تجاوز ⁄2000

 .داد تغییر اندکی را بازگشت

 

 اییچرخه بارگذاري آزمایش روش 
 

 اییچرخه بارگذاري آزمایش روش 6-25 ت

 اساس بر توانمی را اییچرخه بارگذاري شیآزما 
 انجام موجود سازه کی مقاومت ارزیابی براي  2-7-25 مرجع

  .داد

 

 

 

 ايهچرخ بارگذاري شیآزما نتایج پذیرش معیارهاي 
  .شوندمی تعیین 2-7-25 مرجع اساس بر

 انجام تکرار به آن برداشت و بارگذاري روش، این در 1-6-25 ت 
 جزییات (براي شودمی داده افزایش بار مقدار مرحله هر در .شودمی
 – بار منحنی تغییرات از .شود) مراجعه 2-7-25 شماره مرجع به

 .نمود ارزیابی را عضور رفتار توانمی شده گیرياندازه تغییرمکان
 - بار منحنی تغییرات اساس بر ايچرخه بارگذاري پذیرش ضابطه

 ریانج در مکانتغییر ماندگاري خطی، االستیک رفتار از  تغییرمکان
 صورت آزمایش اتمام از بعد آن، بازگشت و بارگذاري چرخه هر
 .گیردمی

 

 

 



 583   01/01/1400 هاي موجودارزیابی مقاومت سازه –فصل بیست و پنجم  

س  یاصل متن /توضیتف  حیر

 مورد ايهچرخ بارگذاري آزمایش در عضو کی اگر 
 اساس بر مجددا را سازه یا وعض آن توانمی نشود، واقع قبول

 داده اجازه حالت این در .داد قرار آزمایش مورد 2-7-25 مرجع
 در هک را 𝑙𝑙𝑐𝑐/180 مکانتغییر ثرکحدا محدودیت هک شودمی

   .انگاشت نادیده است، مجدد آزمایش کی مانع مرجع نیا

 مرجع در  𝑙𝑙𝑐𝑐/180 تغییرمکان محدودیت گرفتن نادیده 3-6-25 ت
 با آزمایش روش این نتایج سازگاري ایجاد بخاطر 2-7-25 شماره
 .است تدریجی بارگذاري روش

ــتفاده در     ــورد اس ــافی م ــع اض مراج
 این فصل

 
 استفاده در این فصلمراجع اضافی مورد  7-25 ت

 اند:گرفته قرار استفاده مورد فصل این در زیر ویژه مراجع

 ACI 214 GUIDE TO EVALUATION OF 
STRENGTH TEST RESULTS OF CONCRETE. 

 ACI 437.2 CODE REQUIREMENTS 
FOR LOAD TESTING OF EXISTING 
CONCRETE STRUCTURES (ACI 437.2-13) 
AND COMMENTARY.  
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Abstract: 

Iranian building regulations for concrete construction were introduced as standards "18-1" to "18-5" in 
1972. These focused mainly on construction and not design. The design method of "working stress" 
approach was practiced in offices and was accepted. 

The first edition of code of practice for design and construction of concrete structures "ABA" was published 
in 1992 under the serial No; 120. In that edition the "Limit Design Method" was recommended. 

The present edition (second one) is arranged in two volumes, "Analysis and Design" and "Concrete 
Materials and Construction". The design method has been revised and "Strength Design Method" has been 
adopted. 

In this edition some developments have been incorporated. 

1- The arrangement of chapters is according to structural members. Each chapter contains all 
requirements for a member, like Slabs, Beams, Columns, etc. 

2- Durability of concrete is seen in more detail. 
3- "Strut and Tie" method of analysis and design is introduced. 
4- Design for fire resistant is introduced.  
5- Finally a chapter on anchorage to concrete structure is added. 
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 این ضابطه

  نامه  آیین« نظر تجدید   دومین از اول جلد 

    شدبامی »تحلیل و طراحی« عنوان با »ایران بتن

یه الزامات و راهنمایی    و به   ــاس روش ارا بر اسـ

 هاي بتنی پرداخته است. طرح مقاومت سازه

نامه بتن ایران، با هاي این جلد از آیینفصــل

آرمه ارائه شده است.   اي بتنتمرکز بر عضو سازه  

ــوابط طراحی     یدنظر، ضـ جد همچنین در این ت

ي سوزهاي بتنی براي مقاومت در برابر آتشسازه

 ده است. بیان ش
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